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A munka földrajzától  
a munkaföldrajzig

A munka térbeli kiigazításai és a kapitalizmus földrajza1

„Egyszer valaki azt írta: »Színház az egész világ.«
De az igazság némileg más az én lapjaimon.
Tudom, hogy a szerepek előre le vannak osztva,
mert az átlagos férfiak és nők csak mellékszere-
peket kapnak.”

Chris Dean 

A „térbeli cselekvés” vizsgálata a társadalomföldrajzi gondolkodás 
középpontjában áll. A gazdasági és társadalmi táj bizonyos módo-
kon történő létrehozása alapvető fontosságú a politikai hatalom 
gyakorlásában (vö. Harvey 1982; Soja, 1989; Lefebvre 1991).  
A gazdaságföldrajzosok és a kapitalista gazdaság térbeliségéről szóló 
elméletek kidolgozói – a főáramhoz tartozók mellett sok marxista is 
–, bár elismerik, hogy a tájakat a társadalom hozza létre, a munkások 
szerepét a kapitalista gazdaság földrajzának alakításában teljesen fi-
gyelmen kívül hagyják, vagy csupán passzív szereplőkként gondolják 
el őket. Az 1970-es évek közepétől a gazdaságföldrajzosok tekintélyes 
mennyiségű irodalomban keresték a választ arra, hogy a tőke miként 
alakítja a kapitalizmus földrajzát a tőkefelhalmozás és a kapitalista 
társadalmi viszonyok újratermelése érdekében. Sokkal kevesebben 
próbálták kifejezetten azt megmagyarázni, hogy a munkások hogyan 
alakítják aktívan a gazdasági tájakat és az egyenlőtlen fejlődést. A ka-
pitalista gazdaság térbeli folyamatairól szóló magyarázatokban mind 
a neoklasszikus, mind a marxista megközelítések elsősorban abból 
a szempontból tekintettek a munkásokra, hogy a tőke (például a 
transznacionális vállalatok) és kisebb mértékben az állam hogyan hoz 
befektetési döntéseket, figyelembe véve a különböző helyek munkásai 
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0 közötti különbségeket. A főáramú kutatóknál a termelési tényezők és 

a fogyasztás relatív fontossága, esetleg a vállalati szerkezet határozza 
meg a gazdasági tevékenység helyét; a marxisták szerint a tőke cselek-
szik, a tőke termeli a tájakat, folyamatosan profitot keresve. Mindkét 
nézet azt feltételezi a tőkésekről, hogy befektetési döntéseikkel aktí-
van termelik a gazdaság földrajzi viszonyait, miközben a munkásokra 
mint passzív telepítő tényezőkre tekint; Harvey nyomán, a munkások 
alig jelentenek többet, mint „változó tőke, amely a tőkének egy fajtája” 
(Harvey 1982, 380–381, kiemelés az eredetiben).

Nem nehéz megmagyarázni, hogy a telephelyelméletek2 a gazda-
ságföldrajzban miért is fejlődtek ebbe az irányba: a neoklasszikus 
közgazdaságtan betekintést nyújt a vállalat természetébe, a marxisták 
pedig a tőke terjeszkedését vizsgálják a felhalmozási folyamat során. 
Ebben a cikkben a munkások aktívabb felfogása mellett érvelek, mely 
szerint a munkások a kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének alakítói. 
A cikk egyik célja megkérdőjelezni a vállalat és a tőke elsődlegességét 
a gazdaságföldrajzi magyarázatokban (főképpen a telephelyelméletek-
ben). Ebben az értelemben írásomat a gazdaságföldrajz természetét 
megkérdőjelező (vö. Thrift – Olds 1996), bővülő szakirodalomban 
helyezem el. Bár a munkások tevékenységére néha „módosító” 
tényezőként tekintenek, amely a telephelyi döntést leíró egyenlet 
egyik változója (szándékosan használom ezt a terminológiát), ez a 
megközelítés a tőkét helyezi empirikusan és elméletileg a kutatás 
középpontjába, miközben a munkásokat a tudományterület perifé-
riájára űzi. A kapitalizmus földrajzának történetét lényegében a tőke 
(vagy a tőkések) szemszögéből meséli el. Bár nem vetem el, hogy a 
kapitalizmus földrajzának termelését megérthetjük a tőke működé-
sén keresztül, érvelésem szerint, fontos elismerni a munkások aktív 
társadalmi és térbeli cselekvéseit, akik a tőkétől lényegesen különböző 
módokon formálhatják a gazdasági tájakat, így a kapitalizmus földrajzi 
viszonyait.

Másik célom a cikkel (amely az elsőből következik), hogy vissza-
helyezzem a munkások cselekvéseit a gazdaság földrajzairól szóló 
irodalomba. Ez nem pusztán a munka telepítő „tényezőként” vagy 
az „absztrakt munka” csereértékeként való megfogalmazását jelenti, 
hanem a munkásosztály tagjainak érzésekkel bíró társadalmi lényként 
való kezelését, akik cselekedeteikkel szándékosan és önkéntelenül 
termelik a gazdaság földrajzi viszonyait – elismerve (a tőkéhez hason-
lóan) e cselekvések korlátait is. Azzal, hogy „a tőke nem minden”, nem 
állítom, hogy „a munka minden”, hisz ez az állítás szintén problemati-
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1kus volna. Inkább amellett érvelek, hogy a munkásoknak érdekükben 

áll a teret bizonyos módokon alakítani, a munkások e képessége pedig 
a társadalmi hatalom hathatós formája. Ez a felismerés fontos kérdé-
seket vet fel arról, hogy mi az elméleti szerepe a térbeli viszonyoknak 
a munkások újratermelésében és „térbeli cselekvéseiben”. Miközben 
a tőke újratermelése és túlélése szerepel a terek termeléséről szóló 
elméletekben, ebben az írásban amellett érvelek, hogy a munkások 
is tereket termelnek saját újratermelésük és túlélésük érdekében – és 
ez az újratermelés és túlélés a kapitalista társadalom munkásaként tör-
ténik. A kapitalizmus gazdaságföldrajza nem egyszerűen a munkások 
körül forog, akik e folyamattól el vannak választva. A munkások aktív 
résztvevői a folyamatnak. 

A cikk két fő részből áll. Az első rész a neoklasszikus és a marxista 
gazdaságföldrajzosok munkafelfogásának kritikája. Amellett érvelek, 
hogy a munka földrajza (geography of labor) megközelítésében a mun-
kások térbeli eloszlásának hatását vizsgálták a tőkések döntéshozata-
lára, vagyis a kapitalista gazdaság földrajzi viszonyainak alakítására. 
A második rész a munkások aktívabb gazdaságföldrajzi felfogását 
körvonalazza, amely szerint a munkások részesei a tér létrehozásá-
nak, alakításának és használatának. A különbségtétel érdekében ezt 
a megközelítést munkaföldrajznak (labor geography) neveztem el. 
Ez a megközelítés a munka szemszögéből mutatja be a kapitalizmus 
gazdaságföldrajzának létrehozását.

A munka földrajzai

„A kapitalizmus története” – írja Stanley Aronowitz (1990, 171) – 
„olyan narratívák sorozata, amelyekben a közös pont a felhalmozás 
témája.” Ezek a leírások szerinte a következőkre összpontosítanak:

az új befektetéseket kereső merkantilista és imperialista érdekek-
re; a növekedést előmozdító tudományos és technikai forradal-
makra; a területekért és a munkaerő-kínálatért folytatott nem-
zetközi versengésre; a tőkefrakciók közötti, politikai formákat 
öltő sokrétű konfliktusra – mint például a hatalomért folytatott 
küzdelem a tőke érdekében vagy a háborúk. […] Ezekben a 
megközelítésekben a munkások absztrakt munkaként, termelési 
tényezőként, a válság és a megújulás nagy elbeszéléseinek3 függő 
változóiként lépnek a történelem színpadára.
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2 Nagyjából ugyanezt lehet elmondani a kapitalizmus földrajzáról 

szóló írásokról is. 
A földrajzosok munkához való viszonya a diszciplína modernkori 

történetében gyökerezik. A XIX. századi, birodalmi hódításokhoz 
köthető kereskedelmi földrajz a földrajztudományban először írta le 
szisztematikusan a munka fogalmát. Elsősorban, de nem kizárólag brit 
kutatók írták össze a birodalom javait: ipari nyersanyagokat, a terme-
lést befolyásoló éghajlati viszonyokat, a folyók hajózható időszakait, 
a járható hegyi ösvények elhelyezkedését. Mindazt dokumentálták, 
amely hasznukra válhatott a birodalom gazdasági és politikai erejének 
gyarapításában.4 A földrajz e felfogásában a munka a termelés rögzí-
tett tényezője, amelyet a talajtípusokhoz vagy az éghajlati viszonyok-
hoz hasonlóan vettek számba a Föld különböző térségeiben. A mun-
kásokat mint érző emberi lényeket elhanyagolták. Ez távolról sem 
jelenti, hogy a kereskedelmi földrajzosok lényegtelennek ítélték volna 
a munkát: sokat foglalkoztak a relatív termelékenységgel, a készségek-
kel, valamint a gyarmatosított népek „fenntartási költségeivel”. Nagy-
Britannia mint gyarmatosító hatalom számára életbevágó volt tudni, 
hogy mely alattvalója tudná leghatékonyabban betakarítani a teát. Az 
imperializmus szószólója, a kereskedelmi földrajzos L. Dudley Stamp 
(1937, 55–66) a nyirkos Északnyugat-Anglia textilmunkásainak ter-
melékenységét hasonlította össze a napos Észak-India dolgozóival: 
a XX. század elején Cawnpore-ban (ma Kánpur) „kilenc ember volt 
szükséges 800 orsó működtetéséhez, egy lanchashire-i üzemben 
csupán három.” A Brit Birodalom bukásával, és miután a XX. század 
elején a földrajz elfordult a környezeti determinizmustól (Peet 1985), 
a kereskedelmi földrajz elveszítette központi helyét a diszciplínában. 
Azonban a munka leíró felfogása tovább élt.

A neoklasszikus telephelyelméletek és a munka 

Az 1970-es évekig a gazdaságföldrajz elméleteire leginkább a neo-
klasszikus telephelyelmélet hatott, valamint annak behaviorista5 
változata Massey (1973) korai kritikájában a neoklasszikus telephely-
elméletek négy irányzatát különböztette meg. Először is, a gazdaság-
földrajz sokat merített Weber (1929) elemzéséből, amely a szállítási 
költségek, a munkaerőköltségek és az „agglomerációs erők” szerepét 
vizsgálta az egy telephelyű vállalatok telephely-választási döntéseiben. 
Másodszor, Hotellingre (1929) alapozva, a vállalatok térbeli visel-
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Harmadszor, a 60-as években és a 70-es évek elején nagy érdeklődés 
övezte a többek között Cyerttől és Marchtól (1963) származó beha-
viorista megközelítést, amely a vállalat belső működéséből próbálta 
megérteni annak döntéshozatali folyamatait és gazdaságföldrajzát. 
Negyedszer, a gazdaságföldrajzosok Lösch (1954) nyomán vizsgál-
ták, hogy a vállalatok viselkedése miként alakítja a gazdasági tájakat. 
Bár a kortárs, főáramú telephelyelmélet sokat finomodott, számos 
feltevés a négy megközelítés elvein nyugszik. Természetesen ezek 
nem fedik le a teljes szakirodalmat, viszont a főáramú telephelyelmé-
let hagyományait és felfogásait a munkáról jól leképezik (lásd: Isard 
1956; McNee 1960; Smith 1966; 1970; Krumme 1969; Dicken 1971; 
Rees 1974; Walker 1975; Latham 1978; Greenhut – Hwang 1979).

E megközelítéseket több okból is részletesen kritizálták: a tőke és 
az állam gazdasági és politikai ambícióinak gyakori kiszolgálásáért, 
a térbeliséget figyelmen kívül hagyó alapfeltevésekért, a pozitivista 
módszertani és filozófiai alapokért (főként az „értéksemlegességre” 
törekvésért), valamint mert egyenlő társadalmi szereplők közötti 
gazdasági cserét feltételeztek. (A kritikákról részletesen lásd: Harvey 
1972; Massey 1973; 1995; Gregory 1978; Smith 1979.) A főso-
dorbeli gazdaságföldrajz alapvetően a vállalatok hellyel kapcsolatos 
döntéseiről szól – a vállalatok viselkedését és befektetési döntéseit kívánja 
megmagyarázni, amelyek meghatározzák a gazdaság földrajzi viszonyait. 
A munkásra a magyarázatokban leszűkítően áruk és szolgáltatások fo-
gyasztóiként tekint (például hogy a fogyasztó választásai hogyan hat-
nak a területhasználat mintázatára, többek között a telekármodellben6), 
amely e döntéseiken keresztül képes befolyásolni gazdasági tájak 
fejlődését. Vagyis a munkásokat nem érzékeny földrajzi cselekvők(k)
ént fogja fel, a gazdasági tájak saját társadalmi és gazdasági céljai(k) 
szerinti létrehozatala pedig integráns része napi és generációs újra-
termelési képességeiknek. 

A neoklasszikus megközelítés a munkásosztály súlyát a földrajzi 
viszonyok alakításában fogalmilag két szempontból is jelentékte-
lennek gondolja. Egyrészt, ez a megközelítés a tőke nézőpontja; „a 
hagyományos telephelyelmélet számára a profit a lényeges, a bérek 
csak munkaköltségek” (Massey 1973, 34). Másrészt e gazdaság-
földrajz számára a munkások nem egyének és nem tagjai társadalmi 
csoportnak. Mivel a cselekvők a vállalatok, a neoklasszikus telephely-
elméletben a munkások nem termelnek gazdasági tájakat. A munka 
nyers absztrakció: bér, szaktudás, elhelyezkedés, társadalmi nem 
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4 (gender), szakszervezeti tagság stb., és ezek viszonylagos fontosságát 

mérlegelik a vállalatok a telephelyi döntésekben. A munkásosztályt 
megfosztják analitikusan fontos tulajdonságaitól. A munkásmentes táj 
talán legtisztább kifejezése Webernél (1929, 95) olvasható: „a munka 
költségei csak akkor telepítő tényezők, ha helyről helyre változnak.” 
Vagyis Weber szerint elméletileg lehetséges (ha a munkaerőköltségek 
térben nem különböznek), hogy a munka semmilyen szerepet sem 
játszik egy iparág gazdaságföldrajzában.

Az 1960-as évek gazdaságföldrajzának behaviorista megközelíté-
se – amely válaszul született a telephelyi döntésekben gazdaságilag 
„racionális” vállalatot feltételező korábbi elméletre – számos fenti, 
problémás állítást megismételt. A behaviorista telephelyelméletben 
két antagonisztikus hagyomány azonosítható. Az egyik szerint, Weber 
előfeltevései (módosításokkal) érvényes kiindulópontot nyújthat-
nak bizonyos iparföldrajzi kutatásokhoz. A másik szerint, a kisebb, 
egytelephelyes vállalatok weberi fókusza helyett a nagy, oligopol 
vállalatok viselkedésével kell foglalkozni (Carr 1983; Hayter – Watts 
1983). Első látásra úgy tűnik, hogy a munkások politikai és kulturális 
cselekvései a „viselkedés” hangsúlyozásával aktívabb elméleti szerepet 
kaphatnak. Azonban nem ez a helyzet. Bár sok weberi elképzelést 
elvetettek a nagyméretű vállalatok vizsgálata érdekében, a behavi-
orista megközelítés megismétli elődei hibáit a munka felfogásában. 
Mivel a behaviorizmus gyökerei a menedzsment- és a közigazgatási 
tudományokban rejlenek, ez nem is meglepő.

A neoweberi telephelyelmélethez hasonlóan, a behaviorista meg-
közelítés is két olyan vonással rendelkezik, amelyek miatt a munka 
földrajza (geography of labor) alá sorolható be. Először is, az alapvető 
hangsúly a vállalatok befektetési és hellyel kapcsolatos döntésein 
van; Hayter és Watts szerint (1983, 164), „vállalatvezetőknek kíván-
tak gyakorlati útmutatót adni új telephelyek kereséséhez.” A tőke 
szükségletein alapuló megközelítés olyan eltúlzott feltételezésekhez 
vezetett, miszerint „e vezetői döntések […] a gazdasági változás okai” 
(Carr 1983, 396, kiemelés az eredetiben). Másodszor, a munkások 
nem vesznek részt aktívan a döntéshozatalban. Ha egyáltalán számba 
veszik a munkát, a neoweberi vállalati vizsgálatokhoz hasonlóan, 
csupán a vállalati befektetési és telephely-választási stratégiára ható 
passzív tényezőként tekintenek a munkaerő-képességek, -költségek 
stb. szerint vizsgált térbeli eloszlására. Például a termékéletciklus-
modell nagyjából azon alapszik, hogy a termelés szabványosításával 
a vállalatok alacsonyabb munkaerő-költségű és/vagy magasabb 
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5munkatermelékenységű helyszíneket keresnek. A periférián elhelyez-

kedő leányvállalatok szakirodalma is az alacsony munkaerőköltségek 
fontosságát emeli ki, összehasonlítva a magterületekével (lásd pl. 
Greenhut 1956; Keeble 1968; Krumme – Hayter 1975; Lever 1975; 
Townroe 1975; Stafford 1991). A munka fontos befolyásoló tényező 
a vállalatok térszerkezetében, de azon az alapon, hogy a tőke miként 
tudja legjobban kizsákmányolni a különböző munkaerőpiacokat.

A neoklasszikus telephelyelmélet tehát olyan irányzat, amelyet két 
okból a munka földrajzának neveztem el: a munkát leíró módon ke-
zeli, a gazdasági tevékenységek földrajzát pedig a tőke szemszögéből 
vizsgálja. A munkások az elemzésekben nem aktívak (és pláne nem 
proaktívak), a munka csak egy rögzített változó a vállalatok telephely-
ről szóló döntéshozatali számításaiban.

A marxista gazdaságföldrajz és a munka 

A marxista gondolkodás az 1970-es években átalakította a ha-
gyományos gazdaságföldrajzot. Elméletek sokasága jelent meg az 
egyenlőtlen térbeli fejlődés és a kapitalista tőkefelhalmozás erőinek 
kapcsolatáról. A korai szakaszban számos vita zajlott arról, hogy a 
földrajzilag egyenlőtlen fejlődés mintázataira való összpontosítás 
a tér fetisizálása-e, eltereli-e a figyelmet a kapitalizmus társadalmi 
viszonyairól (lásd Massey 1978; Walker 1978; Anderson 1980; 
Peet 1981; Smith 1979; 1981). Az 1980-as évekre viszont „a tér 
társadalmi termelése” a marxista gazdaságföldrajz bevett fogalmává 
vált. A neoklasszikus megközelítések a teret ontológiailag eleve adott 
színpadként kezelték, amelyen a gazdasági tevékenységek történnek 
– vagyis a tér a társadalmi élet „tartálya” –, a marxista megközelítések 
a tér termelését a felhalmozási folyamat integráns (és nem járulékos) 
részének tekintették. A tér nem egyszerűen a társadalom tükröző-
dése, hanem alapvető fontosságú a társadalom létrehozásában és 
működésében. Harvey (1982, 417) szerint például, „a kapitalizmus 
földrajzi szerveződése magába foglalja az értékforma ellentmon-
dásait,” így a kapitalizmus felhalmozási válságai is sajátos térbeli 
formákat öltenek.

Henri Lefebvre gondolata a tőke különféle módokon való, aktív 
tértermeléséről számos követőre talált a kritikai társadalomföldrajz 
elméleteiben (Soja 1989; Smith 1990; Merrifield 1993).7 Lefebvre 
(1970; 1976; 1991) érvelésében a tértermelés központi szerepet 
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Gondolatmenete érintette a marxista irodalom történelmi vitáját az 
európai imperializmus földrajzi természetéről és viszonyáról a kapita-
lista fejlődéshez (a vitáról részletesen lásd Smith 1990, 93–96). Marx 
utalt arra, Rosa Luxemburg (1979) pedig nyíltan érvelt amellett, 
hogy a kapitalizmus földrajzi terjeszkedése a birodalmi határterületek 
bekebelezésével lezárult: a kapitalizmus saját hanyatlását készítette 
elő, hisz nem voltak többé olyan nem tőkés társadalmak, ahová az 
európai centrumországok gazdasági válságait exportálni lehetett vol-
na, földrajzi megoldásként a tőke belső ellentmondásaira. Lefebvre 
(1976, 21, kiemelés az eredetiben) szerint viszont az európai impe-
rializmus végével nem járt együtt a kapitalizmus vége:

A kapitalizmus egy évszázadon keresztül képes volt mérsékelni 
(ha meg nem is oldani) belső ellentmondásait, következéskép-
pen A tőke megírása óta eltelt száz év alatt még »növekedést« is 
el tudott érni. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen áron, de azt 
tudjuk, hogy milyen eszközökkel: térfoglalással és tértermeléssel.”

Lefebvre (1991) számára a tőke sikerének titka, hogy materiális 
földrajzi viszonyokon keresztül vonja ki és realizálja az értéktöbbletet 
a felhalmozási folyamatban. Bár a tőke által termelt földrajzi viszo-
nyok a profithajhászás közben a tőke számára használati értékkel 
bírnak, ez nincs feltétlenül így a munka vonatkozásában. Ez az ellent-
mondás küzdelemhez vezethet: a munkásoknak a tőkésektől eltérő 
földrajzi elképzelései lehetnek arról, hogyan nézzen ki és hogyan 
működjön a gazdasági táj.8 Lefebvre látszólag a munkásokra (pro)
aktív szereplőként tekint a kapitalizmus földrajzának alakításában, 
paradox módon viszont mégsem ez a helyzet.

Lefebvre tértermelési koncepciója furcsán keveri a szellemi és 
az anyagi világot: az „absztrakt tér” mintha tartalmazna mindent, 
Haussmann és Le Corbusier város-átalakításaitól a térig mint csereér-
tékig, a divatig, a sportig és a szexualitásig mint ideológiáig (Lefebvre 
1991, 309). Sokkal problematikusabb a felfogásban, hogy bár szerinte 
a tértermelésben fontos a küzdelem, nem a küzdelmet állítja a közép-
pontba, így a munka nem válik aktív, a kapitalizmus földrajzát formáló 
cselekvővé. Hadd fejtsem ki ezt részletesebben!

A tőkés felhalmozás dinamikus természetéből adódik, hogy a tér fo-
lyamatos áramlásban van, állandóan keletkezik és újratermelődik. Ez 
a megújulás küzdelem tárgya: „nincs egyszerűen ismétlődő folyamat” 
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küzdelem alakítja a tértermelést. Továbbá (1997, 55, kiemelés tőlem):

Az osztályharc tértermelésben betöltött szerepe életbevágó, mert 
a termelést osztályok, osztályfrakciók, illetve osztályokat képvi-
selő csoportok végzik. Ma – jobban, mint valaha – az osztályharc 
bele van íródva a térbe. Egyedül az osztályharc akadályozza meg, 
hogy az absztrakt tér bekebelezze az egész bolygót és elfedje a 
különbségeket. Csak az osztályharc képes megkülönböztetni 
és olyan különbségeket létrehozni, amelyek nem a gazdasági 
növekedés stratégiájából, „logikájából” vagy „rendszeréből” 
származnak – vagyis nem a növekedés által létrehozott vagy a 
növekedéssel összeegyeztethető különbségek.

Bár úgy tűnik, a tértermelést az osztályharc dinamikáiból ere-
dezteti, Lefebvre a munkások küzdelmét másodlagosnak tartja a 
kapitalizmus tértermelési folyamataiban, a tőke mint elsődleges 
szereplő hozza létre az absztrakt teret (ezt „a burzsoázia terének” 
nevezi – Lefebvre 1991, 57). Az osztályharc a munka részéről csak 
módosítja ezeket a tereket és megakadályozza, hogy az absztrakt tér 
bekebelezze az egész bolygót.9 Az osztályharc csak az absztrakt tér 
létrejötte után játszik szerepet.

A tőke – mint a kapitalizmus földrajzának alapvető létrehozója – 
elméleti előnyben részesítése miatt Lefebvre (1991, 52) érvelésében 
az absztrakt tér bukása annak belső ellentmondásaiból fakad. A „kü-
lönbség tereinek” hívott ellentmondások egyszerű „létrejöttében” az 
aktív küzdelem csak a legabsztraktabb értelemben játszik szerepet. 
Korábbi állítása ellenére, miszerint az osztályharc akadályozza meg 
az absztrakt tér egész bolygóra való kiterjedését, Lefebvre szerint, az 
absztrakt tér „önmagát falszifikálja” (1991, 393). Nézetében tehát a 
munkások a kapitalizmus földrajzának termelésében nem lehetnek 
aktív szereplők, nem képesek a tőke térbeli cselevéseinek és a tőke 
által létrehozott tájaknak a kétségbe vonására.

Az 1960-as évek közepétől az angolajkú országokban a marxista 
földrajztudósok számos elméletet dolgoztak ki a kapitalista térterme-
lésről. David Harvey (1982) The Limits to Capital című művében a 
tértermelést integrálta a felhalmozás folyamatába; megmutatta, hogy 
a tőke adott időszakokban miként hoz létre térbeli kiigazításokat a 
tájban a felhalmozás folytatására. A térbeli kiigazítások nemcsak 
szerves részei a tőkekörforgásnak, hanem Harvey szerint ezeken ala-
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(1982, 417, kiemelés tőlem, A. H.) számára az egyenlőtlen fejlődés 
„egyensúlyozó erők szembenállása formájában is kifejezésre jut, a 
tőkekörforgásban földrajzi koncentrációt vagy szétterjedést okozva.” 
Az egyenlőtlen fejlődés „koherens terméke a körforgási folyamat 
átfogó egységében működő, egymást keresztező erőknek” (419). Az 
egyenlőtlen fejlődés földrajza sosem állandó, hanem folyton átalakul 
„a térbeli elrendeződések folytonos, értékforradalmak révén történő 
átstrukturálódása során” (426).

Neil Smith (1990) hasonlóan erős értelmezését adta a kapitaliz-
mus földrajzi dinamikájának és az egyenlőtlen fejlődésnek. Smith 
számára az egyenlőtlen fejlődés nem történelmi „véletlen”, hanem a 
felhalmozási folyamat integráns része és „a kapitalizmus földrajzának 
ismérve” (Smith 1990, xiii). Smith tisztázza a kapcsolatot a kapitaliz-
mus egyenlőtlen földrajzi fejlődése és a felhalmozási folyamat között. 
Az egyenlőtlen fejlődés földrajza „szembenálló, a tőkében inherensen 
meglevő tendenciákból fakad, a termelés szintjeinek és feltételeinek 
egyidejű differenciálódásából és kiegyenlítődéséből” (xv, kiemelés 
tőlem, A. H.). A felhalmozási folyamat szerves része az a tény, hogy 
a tőke „a saját képére formálja a teret. [… Továbbá,] a tőke nemcsak 
általában termeli a teret, [hanem] az egyenlőtlen fejlődést összetartó 
valós térbeli léptékeket termel” (xv, kiemelés tőlem, A. H.).

Doreen Massey (1995) műve a térbeli munkamegosztásról a válla-
latok telephelyi dinamikáit helyezi el a kapitalista politikai gazdaság-
tan tágabb társadalmi erőiben. Massey elméleti kapcsolatot teremt a 
termelés, a társadalmi struktúrák és a felhalmozás földrajza között, 
amit eszközként használ a brit térgazdaság egyenlőtlen fejlődésének 
megértéséhez. Célja a provokatív Spatial Divisions of Labour (első 
kiadás: 1984) című művében, hogy „az ipar és foglakoztatás változó 
földrajzát a kapitalista társadalom fejlődésének szélesebb kontextusá-
ba helyezze [… és] az ipar és munkahelyek földrajzát a tőkés termelés 
társadalmi viszonyainak térbeli szerveződésén keresztül értelmezze”. 
Massey szerint az egyenlőtlen fejlődés alapvető oka „a termelés kapi-
talista szerveződési módja” (Massey 1995, 5).

Előbbi művek úttörőek, mert a marxista geográfusokat arra ösztö-
nözték, hogy elgondolkodjanak az egyenlőtlen fejlődés kapitalista di-
namikáiról, valamint a tér és a felhalmozás kapcsolatáról. Mindhárom 
szerző az osztályharc fontossága mellett érvel a tőkés társadalomban, 
azonban a gazdaság földrajzairól szóló elemzéseikben gyér figyelmet 
szentelnek a munkások cselekedeteinek, amelyek közvetlenül és je-
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vetően a tőke földrajzi szerkezetével foglalkoznak, és azzal, ahogyan 
a tőke a tájat saját tevékenységével (pl. profithajhászás) strukturálja.

Például a The Limits to Capital című művében Harvey (1982, 
380) korlátozott szerepet tulajdonít a munkásoknak a gazdasági táj 
alakításában: azt, ahogyan a munkaerő-vándorlás a felhalmozási 
folyamatot befolyásolja. Az osztályharcot „a munkásosztály ellenállá-
saként értelmezi, amelyet a kapitalista felhalmozás elkerülhetetlenül 
ráerőszakol.” Harvey-nál (2013, 80, kiemelés tőlem, A. H.) a munka 
ellenállhat a tőkének, de nem kezdeményezője az osztályharcnak.  
A kapitalizmus földrajzát a tőke termékének tekinti: „A tőke olyan fi-
zikai táj formájában jelenik meg, melyet a saját képére formált”; illetve 
„A kapitalizmusban létező állandó küzdelemben a tőke mindenkori 
állapotának megfelelő fizikai tájat épít.” Az ilyen kijelentések nem 
ismerik el a munkások (sokszor sikeres) küzdelmét a kapitalizmus 
földrajzának olyan alakításában, amely újratermelésük érdekében 
számukra előnyös.10

Smith egyenlőtlen fejlődésről szóló elméleti munkája – bár 
érzékeny az osztályharc kérdéseire – a tőke termékeként tekint a 
kapitalizmus gazdaságföldrajzára. Smith (1990, xiii, kiemelés tőlem, 
A. H.) számára „az egyenlőtlen fejlődés azon ellentmondások szisz-
tematikus földrajzi kifejeződése, amelyek eleve benne rejlenek a tőke 
létrejöttében és szerkezetében.” Kevéssé vizsgálja elméletileg, hogy 
a munkások miként alakíthatják aktívan a tér egyenlőtlen termelését, 
miközben társadalmi és térbeli cselekvéseikkel elősegítik saját újrater-
melésüket (pl. felértékeléssel vagy protekcionista politikával, amelyek 
helyeknek és munkások csoportjainak kitüntetett helyzetet biztosíta-
nak a helyi, regionális, országos vagy globális gazdaságokban).

Előbbihez hasonlóan Massey-nek (1995, 7) igaza van abban, hogy 
„a világ nem egyszerűen a tőke szükségleteinek terméke” és hogy a 
térszerkezet „politikai küzdelem tárgya” (Massey 1995, 82), de a 
térbeli munkamegosztásról szóló munkája túlnyomórészt arra össz-
pontosít, hogy a brit térgazdaságban értelmezze a tőke szerkezetét és 
azt, ahogyan az egymást követő tőkebefektetések kialakították a gaz-
dasági fejlődés jelenlegi mintázatát. Az egyenlőtlen fejlődés elméleti 
vizsgálata (Spatial Divisions of Labour, harmadik fejezet) a vállalatok 
társadalmi és térbeli szerveződésén alapszik. Azzal foglalkozik, hogy 
a cégek hogyan szervezik újjá a termelést a termelési folyamat inten-
zitásának növelésével és ésszerűsítésével, a technológiába való befek-
tetéssel és hogy ennek milyen hatásai vannak a kapitalista fejlődés 
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talán akkori érdeklődési köre miatt kisebb figyelmet szentel a munka 
földrajzi cselekvéseinek, mint a tőkéének. (Újabban írt a brit szak-
szervezeti mozgalom változó földrajzáról és arról, ahogyan a tőke a 
termelés térbeli megváltoztatását felhasználja a munka ellenében – pl. 
Massey – Painter 1989. Viszont e földrajzokat, a munka felhasználását 
és a tértermelést kevésbé helyezi elméleti összefüggésbe a munka saját 
képére teremtett térbeli kiigazításaival és a munka által is létrehozott 
egyenlőtlen kapitalista fejlődéssel.)

A marxista ihletésű tudósok a tőkét fogják fel elsődleges cselekvő-
ként, ami Marx munkásságának öröksége. Stanley Aronowitz (1990) 
szerint, Marx a kapitalista felhalmozás folyamatait vizsgálta és kidol-
gozta a burzsoá politikai gazdaságtan bírálatát. „A tőke három kötete 
a kapitalista felhalmozás szemszögéből íródott” (1990, 171). Ez a 
magyarázat nem kisebbíti azt az elméleti hiányosságot, hogy ebben a 
nézetben a munkások nem vesznek részt a kapitalista gazdaságföldrajz 
alakításában, hanem a gazdaság és a társadalom tőke által és a tőke 
számára teremtett földrajzi viszonyainak keretein belül küzdenek és 
élnek. Miközben a tőke saját szükségleteinek megfelelően alakítja a 
kapitalizmus földrajzát, addig a munkások nem tesznek ugyanígy.

Természetesen nem állítom, hogy a marxista gazdaságföldrajz a 
munkát teljesen mellőzte volna. Richard Walker és Michael Storper 
(Walker – Storper 1981; Storper – Walker 1983; 1984; 1989) például 
a neoklasszikus gazdaságföldrajzot és a marxista gazdaságföldrajz 
néhány változatát többek között amiatt bírálta, mert a munkát – a 
termelési folyamat emberi elemének tagadásával – ugyanolyan élet-
telen dologként fogta fel, mint például az autót, az inget vagy a szőlőt. 
Bár, állítják, a munkaerő áruformát ölt, mégis különbözik az igazi 
áruktól, így például a munka tárgyaitól vagy a termelésben használt 
gépektől – és a munkások viselkedése gyökeresen befolyásolhatja a 
munkafolyamatot. A neoklasszikus közgazdaságtannal szemben – 
amely a munkát csak munkaintenzív ágazatokban tekintette telepítő 
tényezőnek –, Walker és Storper azt állítja, hogy a munka fontos 
telepítő tényező a tőkeintenzív ágazatokban is, és „az elhelyezkedést 
a munka jobban befolyásolja bármely más piaci tényezőnél” (Walker 
– Storper 1981, 497). Ugyanakkor Walker és Storper nem kapcsolja 
össze a munkások gazdasági és társadalmi cselekvéseit az általuk 
létrehozott térbeli kiigazításokkal és a gazdasági táj termelésével. 
Valójában továbbra is abból a szempontból vizsgálják a gazdasági táj 
fejlődését, hogy a tőke hogyan hoz telephelyi befektetési döntéseket. 
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gyakorolt hatásait megemlítik (lásd pl. Storper – Walker 1989, 157), 
keveset foglalkoznak azzal, ahogyan a munkások aktívan alakítják a 
kapitalizmus gazdaságföldrajzát és ahogyan nem a tőke által megha-
tározott tereket hoznak létre.

Gordon Clark vizsgálata a munkajog és az állami intézmények 
(elsősorban az Egyesült Államokban az érdekegyeztetésben fontos 
National Labor Relations Board) hatásáról az ipari átalakulásra (Clark 
1985; 1988; 1989) fontos hozzájárulás a gazdasági tevékenységek 
elhelyezkedésének irodalmához, mivel a hagyományos és a kritikai 
gazdaságföldrajz lényegében figyelmen kívül hagyta a jog térbeli 
következményeit és azt, ahogyan a törvénykezés jogi értelmezése a 
munkaügyi kapcsolatok földrajzát és a gazdasági fejlődést befolyásol-
ja. Clark elsődlegesen az állam szerveződésének és tevékenységeinek 
következményét elemzi a gazdasági táj szerkezetére; nem vizsgálja, 
hogy a munkásosztály maga is tájakat hoz létre, azaz napi és generá-
ciós újratermelését szolgáló térbeli cselekvéseivel hat az egyenlőtlen 
fejlődésre.

Richard Peet (1983) kutatása „az osztályharc földrajzairól az Egye-
sült Államokban” szintén a munka szerepét kívánta hangsúlyozni a 
gazdasági tevékenységek elhelyezkedésében. A sztrájkokra, a szak-
szervezeti tagsági arányra, a bérszintre és az üzleti klímára vonatkozó 
tagállami szintű adatok elemzésével az osztályharc földrajza és a 
feldolgozóipar elhelyezkedése között kívánt kapcsolatot kimutatni.  
A sok sztrájkkal, magas bérekkel, magas szakszervezeti szervezett-
séggel és (a munkaadók szempontjából) rossz üzleti klímával jelle-
mezhető tagállamokat „erős” osztályharcú térségeknek nevezte, és be 
kívánta mutatni, hogy a feldolgozóipari tőke a II. világháború után az 
ellentétes tulajdonságokkal leírható „gyenge” osztályharcú államokba 
helyeződött át. Összegzése szerint, „az adatok az osztályharc szintje és 
a foglalkoztatás változó földrajza között határozott kapcsolatot mutat-
nak” (Peet 1983, 130). A vizsgálat fontos a gazdasági szerkezetváltás 
és a gazdasági tevékenységek elhelyezkedése politikai és osztály-
természetének megértésében, viszont Peet a munkára leíró módon 
tekint. Az általa bemutatott történet szerint, a tőke az előbb említett 
négy tényező Egyesült Államokon belüli egyenlőtlen térbeli eloszlását 
használta ki a gazdaság II. világháború  utáni átszervezésében.11 Kevés 
szó esik arról, hogy a munkások miként formálták aktívan a kapita-
lizmus gazdaságföldrajzát a munka térbeli kiigazításának részeként. 
Telephelyi döntéseivel a tőke hozza létre a gazdasági tájakat. 
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nagy-britanniai hanyatlásának földrajzi jellemzőiről (Martin – Sunley 
–Wills 1993; 1994; Massey 1994; Painter 1994). A vita leginkább az-
zal foglalkozott, hogy miként kutathatjuk a munkásosztály szervező-
déseit és mivel magyarázhatjuk bizonyos ágazatokban a szakszervezeti 
tagság csökkenésének földrajzi mintázatait. Ezek a kutatások – mivel 
betekintést nyújtottak a brit kapitalista térgazdaság és a munka föld-
rajzának természetébe – jól ellensúlyozzák a gazdaságföldrajz tőke-
központú megközelítését, viszont egyelőre kevés elméleti fogódzót 
adnak arról, hogy a munkások és intézményeik miként formálják 
a gazdaság tájait saját újratermelésük érdekében; figyelmen kívül 
hagyják, hogy a gazdaság tájainak munkások általi termelése alapvető 
része napi és generációs újratermelésüket szolgáló társadalmi cselek-
véseiknek. Ehelyett a tértermelést leginkább a szakszervezeti tagság 
tájakon átívelő bemutatásával hozzák összefüggésbe.

A tértermelésről szóló marxista földrajzi irodalom rövid – néhány 
meghatározó műre korlátozódó – áttekintése természetesen nem 
hangsúlyozhatta eléggé e munkák érdemeit a kapitalizmus törté-
neti földrajzának megértésében. A főáramú megközelítéssel szem-
ben – amely a térre olyan színpadként tekint, amelyen a gazdasági 
szereplők kapcsolatba lépnek egymással – a marxista munkák arra 
összpontosítottak, ahogyan a földrajzi viszonyok mint társadalmi 
konstrukciók termelése szerves része a kapitalista társadalmi viszo-
nyok újratermelésének és a felhalmozási folyamat folytatódásának. És 
bár a munkásoknak ebben kitüntetett szerepük van – hiszen az érték 
a munkából származik –, az elemzések hajlamosak voltak eltekinteni 
a munka aktív szerepétől a kapitalizmus földrajzainak, illetve a tár-
sadalmi újratermelést és a túlélést szolgáló térbeli kiigazításoknak a 
létrehozásában. Ehelyett a tőke – néhol együttesen az állammal – a 
gazdasági tájakat befolyásoló, elméletileg és empirikusan is legtöbbet 
tárgyalt aktív szereplő. A következő részben az érvelést kibővítve, a 
munkát is úgy értelmezem, mint amely térbeli kiigazításokat hoz létre 
és ezzel alakítja a kapitalizmus földrajzait. 

A munkaföldrajz felé

A terek bizonyos módokon való termelése (szemben Lefebvre és 
Harvey álláspontjával) nem csak a tőke túlélése számára fontos, 
lehetővé téve a felhalmozást és a tőke újratermelését. Mivel a mun-
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munkások is olyan módon igyekeznek a gazdasági tájakat formálni, 
hogy az segítse újratermelésüket. A munkavégzés helye, az új vagy 
folytatólagos köz- vagy magánberuházások, a lakhatás hozzáférhető-
sége vagy a közlekedési elérhetőség feletti küzdelem jelentős szerepet 
játszik a munkásosztály tagjainak napi és generációs értelemben vett 
újratermelésében. Ha felismerjük, hogy a munkások saját újraterme-
lésüket szoros kapcsolatban látják a gazdasági tájak létrehozatalának 
adott módjával (például a foglalkoztatás tájai a munkanélküliség tájai 
helyett), a hagyományos értelmezésekhez képest aktívabb módon 
jeleníthetjük meg őket a gazdasági tevékenységek elhelyezkedésének 
elméleteiben.

Például a munkások részvételét a helyi léptékű, a helyi tőkét támo-
gató gazdaságfejlesztési kampányokban sokszor egyszerűen a hamis 
tudat megjelenésének állítják be, holott a beruházások vonzását vagy 
megtartását a legtöbb munkás valószínűleg nélkülözhetetlennek 
tartja megélhetésének biztosításában. Ezekben a kampányokban nem 
megvezetett, hanem aktív gazdasági és földrajzi szereplőkként lépnek 
fel. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a korábbi felhalmozási időszakok tá-
jainak szerkezete a tőkét korlátozza (vö. Harvey 1982), előfordulhat, 
hogy a munkások korábbi társadalmi és biológiai újratermelésének 
megfelelő tájak már nem töltik be ezt a szerepüket. Például a család-
szerkezet változásával vagy az ingázási távolságok növekedésével a 
munkások a városok újfajta kialakításáért küzdhetnek: önkormány-
zati fenntartású gyermekgondozásért, az új életformáknak (pl. egye-
dülálló szülők) megfelelő otthonokért, új autópályákért – ahogyan 
számos feminista kutatásból ismerjük, amelyek a nők tevékenységé-
nek gazdasági szerkezetváltásra és épített környezetre való közvetlen 
hatásával foglalkoztak (vö. Stamp 1980; Wekerle – Peterson – Morley 
1980; Holcomb 1981; MacKenzie 1986; England 1991).12 Ezek a 
cselekvések azért fontosak, mert az egyenlőtlen fejlődést a kapitaliz-
musban olyan módokon formálják, amelyeket nem a tőke ellenőriz.

A munkások a kapitalizmus földrajzának bizonyos módon való 
létrehozásában érdekeltek, amiből négy dolog következik. Először 
is, bár a munkások küzdelmei kevésbé forradalmiak és sokszor a ka-
pitalista gazdasági rendszer keretein belül történnek, a kapitalizmus 
földrajzának termelése nem a tőke előjoga. A tőke szerveződésének 
és működésének megértése nem elegendő ahhoz, hogy megértsük a 
kapitalizmus földrajzának létrejöttét. Természetesen a munka nem 
hozhat létre bármilyen tájakat, hiszen cselekvéseit, a tőkéhez hason-
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ellenfeleinek cselekvései korlátozzák. Viszont a munka és a munkások 
földrajzi tevékenységének aktívabb felfogása szükséges a gazdasági 
tájak létrejöttéről szóló magyarázatokban. A tőke nem az egyedüli, 
bizonyos helyeken és korszakokban nem is feltétlenül a legerősebb szereplő 
a kapitalizmus földrajzainak alakításában, a munka pedig nem puszta 
telepítő „tényező”.

Másodszor, ez a megközelítés segíthet megérteni a munkások tár-
sadalmi cselekvéseinek viszonyát ahhoz, ahogyan saját túlélésük és 
újratermelésük érdekében a kapitalizmus földrajzainak sajátos térbeli 
elképzeléseit megvalósítják a fizikai tájban. Harvey (1982) érvelése 
nyomán – miszerint a tőke az egyes helyeken mindenkori állapotának 
megfelelő térbeli kiigazításokra törekszik –, a munkások is az egyes 
helyeken mindenkori állapotuknak megfelelő térbeli kiigazításokra 
törekszenek. Ez a vizsgálat nem tekintheti a „munkát” egyneműnek. 
A munkások különböző és egymással versengő csoportjainak kü-
lönböző térbeli kiigazítások állhatnak érdekükben: az egyik csoport 
például a munkahelyek megtartását szeretné az egyik országban vagy 
közösségben, a másik csoport eközben a tőke másik közösségbe vagy 
országba való áthelyezését szorgalmazhatja.

Harmadszor, a munka – tőkétől sokszor eltérő – térbeli kiigazítása-
inak vizsgálata adott időszakokban a kapitalista tértermelés vitatott 
természetének kevésbé mechanisztikus és jóval politikaibb felfogását 
jelenti. Az osztályformálódás, az osztályokon belüli és azok közötti vi-
szonyok megértése olyan kutatás, amely földrajzi szemléletet igényel. 
A munkások gyakran sikerrel hoznak létre tájakat saját társadalmi 
erejük növelésére és a tőke erejének visszaszorítására. Bár a neoklasz-
szikus és számos marxista irányzat a tőkét jeleníti meg a gazdasági 
tájak létrehozóiként, amelybe a munkások a semmiből érkeznek, 
valójában a munkások a tértermeléshez bensőségesen kapcsolódnak 
azzal, ahogy a tájban saját térbeli kiigazításaikat valósítják meg és így 
önmaguk újratermelését földrajzi megoldásokkal biztosítják. Ha ku-
darcot is vallanak, társadalmi és földrajzi létezésük és küzdelmeik azt 
jelentik, hogy a tértermelésben a tőke által nem teljesen ellenőrzött 
módon vesznek részt.

Negyedszer, ha elismerjük a munkásosztály tagjainak aktív szerepét 
a kapitalizmus földrajzának létrehozásában, az „egyenlőtlen fejlődést 
összetartó” (Smith 1990, xv) földrajzi léptékek termelésében is így kell 
tennünk. Smith (1990, kiemelés tőlem, A. H.) Uneven Development 
című könyvében a földrajzi lépték termelését „a termelés szintjeinek 
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ból” eredezteti, amely „a tőkében inherensen meglevő” tulajdonság.  
A munkásosztály tagjai közreműködnek a léptékek, így a kapitalizmus 
egyenlőtlen földrajzainak termelésében;13 a munkások küzdelmei is 
gyakran a kapitalizmus működési léptékeivel kapcsolatosak. Például 
a városi léptéket, bár sokszor a munkaerő-piaci vonzáskörzetekkel 
azonosítják, a munkások lakóhelyi választásai, béreket növelő és mun-
kaidőt csökkentő erőfeszítései (így a lehetséges ingázási távolságok 
növekedése) aktívan befolyásolják a munkaerő-piaci vonzáskörzetek 
méretét, funkcionális egységét és így a városi léptéket. Ehhez hasonló-
an, a szervezett munkások regionális vagy nemzeti léptéken egyenlő 
munkafeltételeket tudnak létrehozni, ami nemcsak az érdekegyeztetés 
valós földrajzi léptékének létrehozását jelenti, hanem drámaian hat a 
gazdasági fejlődés mintázataira és a munkavégzés elhelyezkedésére, 
mivel megakadályozza a munkaadókat abban, hogy kijátsszák egymás 
ellen a különböző helyeken levő, különböző bérezésű vagy eltérő 
munkaügyi szabályozású üzemeket. Ebben az értelemben a mun-
kások aktív szerepet játszanak egész ágazatok gazdaságföldrajzának 
létrejöttében.

Az eddigiekben fogalmilag érveltem amellett, hogy a kapitalizmus 
földrajzának megértéséhez nagyobb elméleti figyelmet szükséges 
szentelnünk a munkások erőfeszítéseinek, hogy újratermelésük érde-
kében saját térbeli kiigazításaikat megalkossák. Ezen a ponton empi-
rikusan is alá szeretném támasztani állításomat, egyúttal bemutatva, 
hogy a munkások földrajzi cselekvései a gazdasági tájakat a helyitől a 
globális léptékig jelentős mértékben alakíthatják.

A munkások a kapitalizmus tereinek és léptékeinek termelésében 

Ebben a részben olyan példákat mutatok be, ahol a munkások a 
kapitalizmus földrajzainak alakításában – a tőkével együttműködve 
vagy annak csoportjaival szemben – jelentős szerepet játszottak. (A 
példákról részletesen lásd: Herod 1994; 1997a; 1997b.) Nemcsak 
elméleti állításaimat szeretném alátámasztani, hanem amellett is ér-
velek, hogy a munkások – esetenként bizonyos tőkés csoportoknak is 
kedvező – térbeli kiigazításaik során aktív földrajzi cselekvőként valós 
politikai és gazdasági céljaik érdekében tereket termelnek.

A két példa közül az első az Egyesült Államok munkásainak szere-
pét vizsgálja az egyesült államokbeli tőke globalizációjának és Latin-
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munkásmozgalom ebben az esetben nemzetközi léptéken befolyá-
solta a kapitalizmus földrajzait. A második példa az egyesült álla-
mokbeli kikötői munkások technológiai változásokra adott, az ágazat 
gazdaságföldrajzát átalakító válaszait elemzi. A munkások küzdelme 
saját földrajzi vízióikért és térbeli kiigazításaikért a munkaadók heves 
ellenállása közepette jelentős szerepet töltött be a szállítmányozási 
ágazat gazdaságföldrajzának fejlődésében, amelyet nem érthetünk 
meg pusztán a tőke tértermelő erőfeszítéseinek elemzésével.

a) Munkások és globalizáció

A gazdasági és politikai viszonyok globalizációja a földrajzi irodalom-
ban a tőke történeteként van elmesélve. Eszerint, a globális gazdaság 
annak a szükségletnek az eredményeképp jött létre, ahogyan a tőke 
egyre több élőmunkát, nyersanyagot és fogyasztót/piacot vont be a 
körforgási folyamatba. A tőke számára a globálissá válás legalább any-
nyira földrajzi feladat, mint amennyire társadalmi: az egyes vállalatok 
számára nagyobb rugalmasságot biztosít – szemben azzal, ha „helyi-
ek” maradnak –, miközben lehetővé teszi a tőke térbeli áthelyeződé-
sét a világszintű felhalmozási válságok során (vö. Harvey 1985). A 
nemzetközi munkaerő-vándorlás és a munka nemzetköziesedésének 
története (és földrajza) viszont azt sugallja, hogy ez csak a történet 
egyik része, mivel a munkásosztály tagjai is aktív szerepet játszottak 
a folyamatban (lásd pl. van Holthoon – van der Linden 1988). Az 
Egyesült Államok munkásmozgalmának beavatkozása a latin-ameri-
kai folyamatokba jól illusztrálja ezen aktív szerepet.

Az egyesült államokbeli munkásmozgalomban a nemzetközi 
működés hosszú múltra tekint vissza. Különösen így volt ez, amikor 
a „munkások Monroe-elvét” kívánták megvalósítani Latin-Ameri-
kában, részeként az Egyesült Államok általános „civilizációs” kül-
detésének a világ e részében (amely az egyesült államokbeli civil és 
politikai intézmények és hagyományok felsőbbrendűségébe vetett 
hiten alapult), valamint eszközeként annak, hogy a térséget az Egye-
sült Államok gazdasági befolyása alá helyezzék (Herod 1997a). Mivel 
az egyesült államokbeli feldolgozóipar a közelmúltig az országhatá-
rokon belül helyezkedett el, számos egyesült államokbeli dolgozó a 
viszonylag magas életszínvonalat történetileg ahhoz kötötte, hogy a 
vállalatoknak sikerül-e új piacokat biztosítania külföldön. A munká-
sok szerint, e sikerek ösztönzik a belföldi termelést és a foglalkozta-
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(United Mine Workers of America) elnökének álláspontját, aki 1939-
ben a munka ünnepén tartott beszédében azt mondta: „Közép- és 
Dél-Amerika fel tudja szívni valamennyi felesleges és többletárunkat” 
(idézi Scott 1978, 201). Lewis számára a latin-amerikai terjeszkedés 
térbeli kiigazítás volt, amely az egyesült államokbeli megélhetést az 
alulfogyasztási válság exportálásával biztosítja.

A latin-amerikai piacokhoz való hozzáféréssel megvalósuló nem-
zetközi térbeli kiigazítást az Egyesült Államok munkásmozgalma a  
XX. század egészében támogatta. Számos szakszervezet aktívan részt 
vett Latin-Amerika USA-ellenes és antikapitalista szakszervezeteinek 
és politikai szervezeteinek visszaszorításában, illetve az Egyesült Ál-
lamok számára baráti szervezetek támogatásában, annak érdekében, 
hogy a térséget megnyissa az egyesült államokbeli tőke előtt. Az 
AFL-CIO szakszervezeti szövetség számos esetben együttműködött a 
külügyminisztériummal, a CIA-val és nemzetközi vállalatokkal (lásd 
Morris 1967; Scott 1978; Simms 1992). 1960-ban az AFL-CIO létre-
hozta saját testületét – American Institute for Free Labor Development 
(AIFLD) – az egyesült államokbeli tőke támogatására Latin-Ame-
rikában, hogy „a befektetési klímát vonzóbbá és barátibbá tegye [az 
USA-beli vállalatok számára]” (idézi Spalding 1988, 264; az AIFLD-
ről lásd még Barry – Preusch 1990). A nemzetközi térbeli kiigazítás 
mint az egyesült államokbeli alulfogyasztás megoldása jól mutatja a 
munka képességét saját újratermelésének biztosítására, még akkor 
is, ha ez más munkások hasonló szükségleteinek kárára történt. Az 
Egyesült Államok munkásmozgalma a térbeli kiigazítással nemcsak 
a gazdasági és politikai viszonyok globalizációjának szereplőjeként 
lépett fel, hanem a térség folytatódó alulfejlődésében is közreműkö-
dött (például segített megszüntetni vagy ellehetetleníteni az Egyesült 
Államok versenyképességét és piaci részesedését veszélyeztető helyi 
ipart), így a nyugati félteke egyenlőtlen kapitalista földrajzait hozta 
létre.14 És bár a latin-amerikai munkásokkal való jelenlegi kapcsolat-
építés a nemzetközi szolidaritás jegyében látszólag őszinte eszköze 
annak, hogy ellenszegüljenek a nemzetközi tőkének, segítsék a 
jobb bérekért és munkafeltételekért való küzdelmet, ösztönözzék a 
térségbeli fejlődést, a kezdeményezés olvasható úgy is, mint amely 
egyszerűen fenn kívánja tartani a történeti térbeli kiigazításokat és 
gazdasági fejlettségi szinteket, amelyeket az egyesült államokbeli 
gyárak alacsony bérek miatti, Mexikóba és más országokba való 
áttelepülése veszélyeztet.15
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munkáscsoportok erőfeszítése térbeli kiigazítások létrehozására, va-
lamint olyan társadalmi viszonyok kialakítására különböző országok 
munkásai között, amelyek a globális térgazdaság létrejöttének körül-
ményeit formálják. A szolidaritási hálózatok kiépítése a munkások 
közötti együttműködés földrajzi és társadalmi korlátainak átlépése, 
ami befolyásolja a kapitalizmus gazdaságföldrajzának fejlődését.  
A XIX. század óta a nemzetközi munkásmozgalom a munkások nem-
zetközi kapcsolatainak kialakításáért dolgozott. Nem vitás, hogy ez a 
folyamat nem volt mindig egyszerű és nem is volt mindenben sikeres: 
a nemzetköziség gyakran foglyává vált nacionalista és/vagy ideológiai 
versengésnek (a nemzetközi munkásság hidegháborús szembenál-
lásáról lásd: Radosh 1969; Windmuller 1980). Ugyanakkor ezek a 
tevékenységek valós hatást gyakoroltak a globális gazdaság földrajzi 
viszonyaira, mivel csökkentették a vállalatok képességét arra, hogy kü-
lönböző helyek munkásait kijátsszák egymás ellen, illetve korlátozták 
a vállalatok befektetési lehetőségeit (Herod 1995 például áttekinti, 
hogy az egyesült államokbeli acélipari munkások csoportjának glo-
bális kampánya hogyan állta útját egy többmilliárd dolláros vállalat 
földrajzi terjeszkedésének Kelet-Európában és Latin-Amerikában).

b) A munkások és egy ágazat gazdaságföldrajzának alakítása

Az 1950-es évek előtt az Egyesült Államok keleti partjának tengeri 
kikötőiben a dokkmunkások és munkaadók kollektív alkuja kikö-
tőnként történt. A konténeres szállítás bevezetése olyan földrajzi 
erőket engedett szabadjára, amelyek az ágazat politikai és gazdaság-
földrajzának átalakulásához vezettek. A gyorsabb kikötői kiszolgálás 
és a szárazföldi szállítmányozás az egyes kikötők hátországainak 
erodálódásához vezetett, vagyis növelte annak a lehetőségét, hogy 
a távolabbi kikötőkből való ellátással letörhessék a dokkmunkások 
béreit és a sztrájkjait. A munkahelyek megszűnése különösen a legma-
gasabb bérekkel rendelkező New York-iakat fenyegette. A New York 
és Puerto Rico közötti kereskedelem volt az első, amelynél átálltak a 
konténeres szállításra. A problémára a dokkmunkások szakszervezete 
(International Longshoremen’s Association) földrajzi stratégiával, az 
ágazat új térbeli kiigazításával válaszolt, amellyel drámaian megvál-
toztatta az ágazat gazdaságföldrajzát.

A szakszervezet és tagjai által szorgalmazott kiigazítás első eleme 
olyan munkahely-megőrzési szabályok bevezetése volt, amelyek 
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nyosan valamennyi szállítmányt a kikötőben kezeltek, a konténeres 
szállítással viszont a konténerek (vagyis az árucikkek) munkainten-
zívebb ki- és berakodása a szárazföld belsejének olcsóbb helyszínein 
is történhetett. 1960-ra a dokkmunkások és vezetőik egyre nagyobb 
aggodalommal figyelték, hogy a hagyományos árucikk-kezelési 
feladatok a belső területek raktáraiba helyeződtek át. Hosszan tartó 
sztrájkjaikkal a dokkmunkások a keleti part egészében kikényszerí-
tették, hogy megtiltsanak bizonyos konténerekkel végzett munkákat 
a szárazföldi raktárakban, hogy bezárják ezeknek a raktáraknak egy 
részét és hogy visszahelyezzék a munkát a kikötőkbe (a részleteket 
lásd: Herod 1994). A teherhajó-üzemeltetőkkel, a szállítmányozó 
vállalatokkal és a fuvarozók szakszervezetével szemben (amely a 
kereskedelmi raktárakban dolgozókat tömörítette), a dokkmunkások 
a munka földrajzainak tudatos alakításával, térbeli kiigazítással fenn 
tudták tartani a kikötői munkahelyeket és megélhetésüket. Ebben az 
időszakban a tértermelés – amely a dokkmunkások javát szolgálta a 
munkaadókkal vagy például a szállítmányozó dolgozókkal szemben 
– fontos tényező volt az ágazat gazdaságföldrajzának fejlődésében.

A térbeli kiigazítás másik eleme az érdekegyeztetés új földrajzi 
léptékének meghonosítása volt. A konténeres szállítás bevezetése-
kor a New York-i dokkmunkások meg szerettek volna állapodni a 
munkahely-csökkenés mérsékléséről. A dolgozók és vezetőik hamar 
belátták, hogy a New York-ra korlátozódó megállapodás nem vezet-
het eredményre, mert a teherhajó-üzemeltetők megkerülhetik ezt, 
ha más kikötőket – Philadelphiát, Bostont vagy délebbi kikötőket 
– vesznek igénybe, és az árukat teherautóval vagy vasúton szállítják 
New Yorkba. A stratégia sikeréhez az kellett, hogy Maine-től Texasig 
az összes kikötőben a szakszervezet képviselje a dokkmunkásokat. 
Számos déli kikötőben támogatták a keleti part egészére kiterjedő, 
a New York-i feltételeken alapuló megállapodást, mert ez magasabb 
béreket és jobb munkakörülményeket jelentett volna. A munkaadók 
viszont rugalmasságuk csökkenésétől, illetve a bérek New York-i 
szintre való emelésének kényszerétől tartottak. A szakszervezet a 
keleti part egészére kiterjedő, a béreket és a munkafeltételek jó részét 
egyenlősítő kollektív szerződésért, az érdekegyeztetés új földrajzaiért 
küzdött az 1950-es évek közepétől húsz éven keresztül. Bár a dokk-
munkások sztrájkjait számos alkalommal leverték, küzdelmeikkel 
az ágazat új térbeli és léptékbeli kiigazítását valósították meg, több 
(földrajzi) lépésben.
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Virginia kikötőiig az észak-atlanti munkaadókkal regionális léptékű 
kollektív szerződést kötöttek. A történelemben először e kikötők 
dokkmunkásai ugyanazon jogi megállapodás alapján azonos bé-
rekhez és sok szempontból azonos munkafeltételekhez jutottak.  
A déli-atlanti és a Mexikói-öböl menti kikötők üzemeltetőire is 
nyomást gyakoroltak dolgozóik, a szakszervezet számára mintaként 
szolgált a megkötött megállapodás. A szakszervezet térbeli kiigazítá-
sának második lépéseként megváltozott a munkaadók szerveződése: 
az észak-atlanti kikötők 1970-ben béralkuszövetséget hoztak létre. Az 
1950-es évektől a szakszervezet „szorgalmazta […], hogy egy asztal-
hoz üljünk le valamennyi vállalattal, amelyre ráhatásunk van, […] 
és az Egyesült Államok egészére kiterjedő megállapodást kössünk” 
(Gleason 1955, 878). Az észak-atlanti munkaadók béralkuszövetsége 
a dokkmunkások számára siker volt, csakúgy, mint a déli-atlanti 
és a Mexikói-öböl menti kikötők hasonló munkaadó-szövetségei. 
A szakszervezet a munkaadók szerveződésének szerkezetváltását 
kényszerítette ki, amely lekövette a szakszervezet erőfeszítéseit az 
érdekegyeztetés földrajzainak megújítására.

Bár a regionális kollektív szerződés és a mintaalku rendszerének 
kialakítása a szakszervezet sikerét mutatta, a dokkmunkások foly-
tatták a küzdelmet a keleti part egészére kiterjedő megállapodásért. 
1977-ben ez sikerült is, párhuzamosan azzal, hogy Maine-től Texasig 
34 kikötővel Munkahely-biztonsági programot (Job Security Program) 
fogadtattak el. A program valójában a munkaadók által feltöltött pénz-
alap volt, amely az egyes kikötők jóléti és juttatási szintjeinek az ágazat 
egésze által finanszírozott kiegyenlítését szolgálta. A szakszervezet 
a munkahelyek konténeres szállítás miatti elvesztésére a keleti part 
egészének léptékén válaszolt: az elbocsátások esetén járó juttatásokat 
egy ágazati alap garantált módon finanszírozta. A program megkoro-
názta a szakszervezet erőfeszítéseit, hogy az érdekegyeztetés földrajzai 
a helyi szinten megtárgyalt és megvalósított szerződésekről a teljes 
partvidék léptékére helyeződjenek át.16

Természetesen lehetséges, hogy az előbbi példák empirikusan a 
kivételek közé tartoznak (bár a munkások számos más esetben is 
sikeresek a nemzeti szintű megállapodásokért való küzdelemben; 
regionális, nemzeti vagy nemzetközi szolidaritást fejeznek ki; támo-
gatják a nemzeti tőkét új piacok meghódításában és a kapitalizmus 
egyenlőtlen földrajzainak alakításában stb.). De ha empirikusan kivé-
telesek is, segítségükkel elméletileg elgondolkodhatunk arról, hogy 
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térbeli kiigazításokat a gazdasági tájban, illetve ezek a küzdelmek 
miként formálják a kapitalizmus földrajzait.

Az egyesült államokbeli tőke történetileg érdekelt volt a latin-ame-
rikai terjeszkedésben, viszont fontos arra is emlékeztetni és elméleti-
leg azt megragadni, ahogyan a munkásmozgalom saját tervének része-
ként aktívan támogatta a politikai és gazdasági kapcsolatok bővítését 
a térségben. Az egyesült államokbeli vállalatok befektetéseit részben 
a munkások és a szakszervezeti vezetők cselekvései tették lehetővé. 
A munkások cselekvései hatottak a tőke választási lehetőségeire, így 
ezeket is figyelembe kell venni, amikor a térség alulfejlődésének föld-
rajzait és a globalizált gazdaság létrejöttét elemezzük.

Hasonló módon, a partvidék egészére kiterjedő megállapodás lét-
rejötte a keleti parti tengeri szállításban a magas költségszintű kikötők 
(pl. New York) számára előnyös volt, hiszen az egyenlő bérezéssel 
az alacsonyabb bérszintű kikötők versenyelőnyét megszüntették, vi-
szont nem szabad elfelejtenünk, hogy az ágazati megállapodás kezdő 
lökését a munkaadók dokkmunkásokkal szembeni heves ellenállása 
adta. Az ágazat gazdaságföldrajzának részeként szükségünk van annak 
megértésére, hogy a dokkmunkások miként tudták saját földrajzi 
elképzeléseiket a munkaadókra kényszeríteni. Az ágazat gazdaságföld-
rajza nem érthető meg, ha – a munkát a gazdasági táj létrehozásának 
folyamatában másodlagosnak tételezve – a tőke túlélési stratégiaként 
történő térbeli kiigazításait elemezzük.

Összegzés

A tanulmány a tőke empirikus elsődlegességének megkérdőjelezésére 
tett kísérletet a kapitalizmus gazdaságföldrajzának magyarázatában.  
A földrajzi kutatásokban el kell mozdulnunk a munkásosztály tagja-
inak leíró, tőkeközpontú – például a bérszínvonal alapján történő – 
csoportosításaitól (ezt a megközelítést hívom a munka földrajzának) 
annak megértése felé, hogy saját érdekükben, térbeli kiigazításaik 
részeként aktívan gazdasági tereket és léptékeket termelnek (közvetve és 
közvetlenül, tudatosan és nem tudatosan); és hogy térbeli cselekvé-
seik miként befolyásolják a gazdasági tevékenységek elhelyezkedését 
és a kapitalizmus gazdaságföldrajzát (ezt a megközelítést hívom mun-
kaföldrajznak). Hasonlóan ahhoz, hogy a sajátos térbeli kiigazítások 
a tőke újratermelési képességének integráns részei, a munkásosztály 
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léptékeken, a történelem adott pontjain való termelésére integráns 
része napi és generációs szintű újratermelésüknek.

A földrajzban néhány kiváló munka készült ebben a felfogásban. 
Cooke (1985) bemutatta, hogy a walesi bányászok és acélipari mun-
kások kulturális és munkatevékenységei kulcsfontosságúak voltak a 
dél-walesi szénmezők regionális munkamegosztásának formálódá-
sában. Mitchell (1998) a bevándorló mezőgazdasági dolgozók aktív 
szerepét elemezte a kaliforniai mezőgazdasági táj alakításában az 
1920-as és 1930-as években, kitérve a vándorló szervezőkre, akik az 
államon belül földrajzilag összekapcsolták a munkások küzdelmeit, 
így aláásva a termelők képességét a munkásokkal való viták helyi 
szintű korlátozására és ellenőrzésére. Holmes és Rusonik (1991) 
bemutatták, hogy az autóipar változó gazdasági környezete az 
1980-as években a kanadai és egyesült államokbeli dolgozók eltérő 
földrajzi stratégiájához vezetett: a kanadaiak szakítottak a United 
Auto Workers szakszervezettel, ami gyökeresen megváltoztatta az 
ágazat földrajzi szerkezetét. E néhány és pontszerű példa ellenére, 
a gazdaságföldrajz elsősorban a tőkefolyamatokat vizsgálja adott 
ágazat vagy térség gazdaságföldrajzának átalakulásában. A földrajzo-
sok összességében keveset írtak a munkásokról mint aktív földrajzi 
szereplőkről.

A munkásosztály tagjainak proaktív földrajzi cselekvéseit vizs-
gálva, két korlátra is figyelmeztetni szeretnék. Egyrészt az eddigiek 
leginkább a termeléssel és főleg a bérmunkások ipari termelésével 
foglalkoztak. Ennek nem az az oka, hogy a termelést fontosabbnak 
tartanám a fogyasztásnál, hanem hogy rá szerettem volna mutatni 
arra a hiányosságra, miszerint az ipari termelésnek aránytalanul nagy 
figyelmet szentelő, hagyományos gazdaságföldrajz és a marxista 
kutatások a munkát nem proaktív módon veszik figyelembe. Nem 
állítom tehát, hogy a munkaföldrajz a munkások szerepét csak az ipari 
termelés földrajzának alakítására korlátozza. A munkások cselekvéseit 
a fogyasztás földrajzának alakításában is figyelembe szükséges venni 
(vö. Frank 1994). A munkaföldrajzot nem ágazati alapon kell meg-
határoznunk, hanem azon érdeklődése alapján, hogy megmutassa, 
a munkásosztály tagjainak és intézményeinek cselekvései miként 
formálják a kapitalizmus földrajzi folyamatait.

Másrészt, bár a szakszervezetek a munkásosztály szerveződésének 
jelentős képviselői, a munkaföldrajz nem korlátozódhat az ő cselek-
véseikre, hiszen a munkásosztály tagjainak érdekeit nem egyedül ők 
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– munkásosztálybeliek egymással átfedő politikai, társadalmi, faji, 
nemi és kulturális törésvonalak mentén szerveződnek. Az, hogy 
munkásosztálybeliként és nem tőkésként szerveződnek, sajátosan 
alakítja térbeli cselevéseiket és a földrajzi tájak termelését.

A munkásosztály tagjainak érző, térbeli szereplőkként való felfogása 
egyfelől elméleti érvelés. Annak vizsgálata, hogy a munkások cso-
portjai miként hozzák létre térbeli kiigazításaikat – együttműködve 
a tőkével és más munkáscsoportokkal, vagy azok ellenében – fontos 
belátásokkal szolgál a kapitalizmus egyenlőtlen földrajzainak ter-
meléséről. Másfelől viszont az érvelés politikai állásfoglalás is (már 
amennyiben az elméleti és a politikai egymástól elválasztható) arról, 
hogy a gazdaságföldrajz kiknek az érdekeit kívánja megérteni és 
képviselni. A tudás társadalmi termelése politikai folyamat. A mun-
kások termelési tényezőként vagy „változó tőkeként” való kezelése a 
tőke szemszögéből mutatja be a gazdaság földrajzának létrehozását. 
A „munka térbeli kiigazításának” fogalma és a munkások aktív és 
központi szerepe a gazdasági tájak létrejöttéről szóló elméletalkotás-
ban és empirikus vizsgálatokban a munkások szemszögéből meséli 
el a gazdaság földrajzainak létrehozását. Bár a földrajzosok – főleg 
a telephely-elméleti hagyományban – számos esetben támogatták 
a vállalatokat üzemek el- és áthelyezésében, a munkások – napi és 
generációs újratermelésük részeként történő – tértermelésének 
megértése lehetőséget nyújthat arra, hogy a földrajzosok tudásukkal 
a kisemmizettek és az elnyomottak mellé álljanak.

Jegyzetek

1  Köszönöm Robert Hanhamnek, Don Mitchellnek és Dick Walkernek a tanulmány 
korábbi változatához fűzött észrevételeit. 

2 A telephelyelméletek a vállalatok térbeli működéséről szóló, a neoklasszikus köz-
gazdaságtan feltételezésein alapuló elméletek, amelyek többek között az adott 
helyeken a termeléshez szükséges nyersanyagok, munkaerő stb. (ezeket az elmélet 
„telepítő tényezőknek” nevezi) megléte, ára, szállítási költsége alapján magyaráz-
zák, hogy a vállalatok a földrajzi térben hova helyezik termelő tevékenységüket. 
(A ford.)

3 A „nagy elbeszélés” egyetemes jellegű magyarázat valamely társadalmi, történelmi 
stb. jelenségről, amely a felvilágosodás filozófiájában gyökerezik. A „nagy elbeszé-
léseket” a posztmodern elméletek erős kritikával illették. (A ford.)

4 A földrajztudomány és az imperializmus kapcsolatáról lásd: Hudson (1977); 
Harvey (1984), valamint Smith és Godlewska (1994) kötetének írásait.
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az egyének racionális döntéshozatalát feltételezve, milyenek az emberi viselkedés 
térbeli mintázatai, és azok miért térnek el az optimálisnak tekinthetőtől. (A ford.)

6 A telekármodell a városokban a telekárak változását írja le a városközponttól való 
távolság függvényében. A városközpontokban a telekárak a külvárosokkal ösz-
szehasonlítva magasabbak, ez pedig a városon belül a gazdasági tevékenységek 
térbeli elhelyezkedésére is hatással van (pl. a bankközpontok a városközpontokban 
helyezkednek el; a nagy helyigényű, de egységnyi területre vetítve alacsonyabb 
értéket termelő iparterületek a külvárosokban vannak). (A ford.)

7 Harvey (1973) viszont kritikusan viszonyult Lefebvre gondolataihoz a Social 
Justice and the City (Társadalmi igazságosság és a város) című könyvében.

8 Lefebvre felismeri ezt az ellentmondást, de a tér használati értékének kifejeződését 
az állam politikai cselekvéseivel teszi egyenlővé: az állam a teret az urbanizáció 
ellenőrzésével és hasonlókkal hatalma alá vonja.

9 Erről a gondolatról lásd Herod (1994).
10 Ez a bekezdés Herod (1994) cikkén alapul.
11 Az alacsony bérek, az alacsony szervezettség és a kisszámú sztrájk nem feltétlenül 

az alacsony szintű osztályharcra utalnak, hanem következhetnek a tőke és az állam 
munkások bizonyos cselekvési formáit (pl. a szerveződést) elnyomó hatalmából. 
Emellett a feltételezés, hogy „[a] termelésleállás a munkások tőkével szembeni 
ellenállását közvetlenül tükrözi” (Peet 1983, 124) figyelmen kívül hagyja, hogy 
a sztrájk csak az ellenállás egyik formája. James Scott (1985) bemutatta, hogy a 
kapitalista társadalmi viszonyokkal szembeni ellenállás kevésbé drámai módokon 
is megvalósulhat: munkakerüléssel, lassítással, rossz színű gomb felvarrásával 
az ingre és így tovább. Kétséges az is, hogy egyszerűen a szakszervezeti tagság az 
osztályharc magas szintjét mutatná: néhány szakszervezet roppant harcias, míg 
mások inkább bürokratikusak és politikailag konzervatívak.

12 Bár ez az irodalom a nők aktív részvételét hangsúlyozta a tér átalakításában, legin-
kább a városrészi és a városi léptékre összpontosított. Tudomásom szerint kevesen 
próbálták meg elméletileg összekapcsolni az aktív részvételt a kapitalista fejlődés 
szükségszerű egyenlőtlenségével és a munkások társadalmi túlélésében alapvető 
tértermeléssel.

13 Smith később eltávolodott a léptéktermelés tőkeközpontú olvasatától. Az Uneven 
Development első kiadásával (1984) szemben a második kiadás (1990) utósza-
vában bemutatja a New York-i hajléktalanok küzdelmét a tér ellenőrzésének 
Tompkins Square Parkról a teljes Lower East Side-ra való földrajzi kiterjesztéséről, 
amelyet a dzsentrifikációval szembeni ellenállás léptékeinek termelésével azonosít.

14 Az AFL-CIO a világ más részén is aktív volt az Afrikában, Ázsiában és Európában 
működő testületei – mint az African-American Labor Center, az Asian-American 
Free Labor Institute és a Free Trade Union Institute – révén.

15 Johns (1994) elemzése az egyesült államokbeli dolgozók törekvéséről a nemzet-
közi szolidaritás kialakítására megkülönbözteti egymástól az „alkalmazkodó szoli-
daritást”, amely a nemzetköziség retorikájával a külföldi szerveződést segíti (ezzel 
eltántorítva az Egyesült Államok vállalatait a termelésáthelyezéstől), valamint az 
„átalakító szolidaritást”, amely a munkásokat a termelés társadalmi viszonyainak 
átalakítására tereken átívelően egyesíti. Az első esetben Johns szerint a térbeli 
érdekek a meghatározóak, a második esetben az osztályérdekek.
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516 Az 1980-as években a nemzeti szintű szakszervezeti vezetők – egy évtizednyi siker 

után – egyre kevésbé tudták fenntartani a rendszert, 1986-ban pedig a Mexikói-öböl 
néhány helyi szakszervezete kilépett a partvidék egészére kiterjedő megállapodás-
ból, mivel véleményük szerint a kollektív szerződés garantálta magasabb bérek 
miatt a nem megszervezett, alacsonyabb bérszintű helyekkel szemben elveszítik 
a munkájukat (a részletekről lásd Herod 1996b). Ez a lépés újabb csavar abban a 
történetben, hogy a munkások adott időszakban adott helyen a számukra legkedve-
zőbbnek hitt térbeli kiigazításokért küzdenek. 1953 és 1986 között a Mexikói-öböl 
dokkmunkásainak érdekeit a partvidék egészére kiterjedő megállapodás szolgálta: 
úgy gondolták, a munkahelyek megőrzését a helyi feltételekre érzékenyebb új 
térbeli és léptékbeli kiigazítás adhatja. A (Mexikói-öböl és az észak-atlanti térség) 
munkásai közötti különbségek később különböző térbeli kiigazítások irányába 
hatottak. Az észak-atlanti dokkmunkások (akik számára a megállapodás garantálta, 
hogy a szállítás ne helyeződhessen át a déli, olcsóbb kikötőkbe) aggodalommal 
figyelték a Mexikói-öböl dokkmunkásainak bércsökkentést elfogadó lépését (amely 
helyreállította versenyelőnyüket más déli partvidéki kikötőkkel szemben), hiszen 
a teherhajó-üzemeltetők számára lehetővé vált az olcsóbb déli kikötők használata 
és az áruk teherautón vagy vasúton való északra szállítása.
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