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0 MAud AnnE bRAcKE

A nemzetközi és a lokális között:
a Wages for Housework kampány  
szerepe és sorsa az 1970-es évek  

olasz feminizmusában1

E tanulmány a Wages for Housework (Munkabért a házimunkáért) 
kampány transznacionális, nemzeti és helyi eredetét vizsgálja; tárgyalja a 
kampányt koordináló Lotta Femminista (Feminista Harc) nevű páduai 
csoport tevékenységét az 1970-es évek Olaszországában, és megkísérli 
felmérni e kampány jelentőségét és örökségét az olasz és a nemzetközi 
feminizmus számára. Az 1970-es évek Olaszországában folytatott kam-
pány eredetét a két fő vezéralak, Selma James és Mariarosa Dalla Costa 
nemzetközi aktivista tevékenységén keresztül közelítjük meg. Annak oka, 
hogy a kampány Olaszországban nagyobb támogatásban részesült, mint 
máshol, a nőknek a növekvő munkanélküliség miatti pénzügyi függőségé-
ben és alacsony bérezésében keresendő. Az írás fókuszában a helyi kontex-
tus áll; a Wages for Housework ideológiai háttere az operaismo szellemi-
ségében, az autonomista elméletben és gyakorlatban gyökerezik, amelyek 
Porto Margera és Pádua környékén a radikális baloldali és feminista 
közeg meghatározó elemei voltak 1970 körül. A tanulmány bemutatja, 
miért fontos az eszmék nemzetközi terjedése és helyi adaptációi közötti 
kölcsönhatások tudatában, részleteiben megismernünk az 1970-es évek 
feminista mozgalmait, és felvázol egy, ehhez a megismeréshez vezető utat.

*
1971 júniusában két nő, Selma James és Mariarosa Dalla Costa ta-
lálkozott Londonban. Mindketten osztották a nők felszabadításáról 
szóló radikális marxista nézeteket; ez a találkozás vezetett a követke-
ző évben The Power of Women and the Subversion of the Community  
[A nők hatalma és közösség felforgatása] c. munka megjelenéséhez.2 
Ez a könyv az 1970-es évek olasz feminizmusának egyik megha-
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1tározó írása lett,3 amely éles vitákat generálva, útjára indította a 

„házimunkáról szóló vitát” jónéhány országban. Bár ez a két nő a 
világnak nagyon más tájairól származott, és különböző kontextusban 
szerezték politikai tapasztalataikat, politikai pályafutásuk sok hason-
lóságot mutat. Dalla Costa 1943-ban született, és a találkozás idején 
feminista aktivista volt Páduában ill. Észak-Olaszországban. Koráb-
ban egy parlamenten kívüli baloldali párthoz, a Potere operaiohoz 
(Munkáshatalom) csatlakozott, és gondolkodását erősen áthatotta 
az olasz operaismo és autonomia, a neo-marxizmus két azon vonula-
tának szellemisége, melyek a kommunista világ 1956-os krízise után 
jelentek meg Olaszországban és később az 1968-69-es radikális diák 
és munkás tiltakozások kontextusában fejlődtek tovább. Bár erősen 
kötődött az olasz közeghez, az operaismo mozgalomra hatással volt 
az 1950-es évek amerikai trockizmusa és autonomista marxizmusa 
is. Ez utóbbi két radikális baloldali vonulat formálta leginkább Selma 
James első politikai tapasztalatait. James Selma Deitch néven szü-
letett 1930-ban egy brooklyni zsidó munkáscsalád gyermekeként; 
édesapja teherautósofőr és szakszervezeti mozgalmár volt, édesanyja 
háztartásbeli. Ő maga nemzetközi aktivista lett, aki élete különböző 
szakaszaiban élt az USÁ-ban, Trinidadban és Angliában; kampányolt 
a feketék felszabadításáért, a gyarmatosítás ellen, és a nők jogaiért. 
James gondolkodását nem csak a háború utáni Amerika heterodox 
marxizmusa formálta, de nagy hatással voltak rá a Black Liberation 
mozgalom és C. L. R. James – akivel 1955 és 1980 között házasságban 
élt – gyarmatosítás-ellenes gondolatai is (Rosengarten 2008, 85–97).

A két nő osztozott abban az ambícióban, hogy a nők gondoskodó 
munkájának vizsgálatán keresztül alapvetően újraértelmezzék a mun-
ka természetét a kapitalizmusban, és különválasszák a kizsákmányolás 
különféle kontextusait. A könyv fő következtetése, hogy stratégiai 
okokból szükség van a házimunka bérezésére, és a két nő kulcsszere-
pet játszott az 1972-ben indított nemzetközi Wages for Housework 
kampányban, melynek Olaszországban, az Egyesült Királyságban és 
az USA-ban is voltak leágazásai, ill. később az egész világon elterjedt. 
A házimunka bérezését célzó javaslat heves kritikákat váltott ki ezek-
nek az országoknak a feminista mozgalmaiban, és az 1970-es évek első 
felének Olaszországában James és Dalla Costa írásai kulcsszerepet 
játszottak a kapitalizmusról és patriarchátusról, a családról és a női 
munkáról szóló feminista viták alakulásában.4

Ez a tanulmány a Wages for Housework kampány transznacionális, 
nemzeti és helyi eredetét és összefüggéseit, illetve a koordináló Lotta 
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2 Femminista (Feminista harc) nevű páduai csoportot vizsgálja. Dalla 

Costa mellett a csoport vezető egyéniségei közé tartozott Antonella 
Picchio és Silvia Federici is (Federici 1984). Ezeknek a viszonyoknak 
a felfejtésén keresztül rekonstruálom az elméletek eredetét, valamint 
azt, hogy hogyan hatottak ezek a legfontosabb aktivisták pályájára, és 
hogyan lehet őket az olasz feminista diskurzus tágabb összefüggése-
iben elhelyezni. A Wages for Housework kampányt esettanulmány-
ként használom a feminista eszmék és gyakorlatok határokon átívelő 
elterjedésének vizsgálatához. Módszereim között megtalálható az 
aktivisták pályájának követése – ami egyben a tanulmány struktúrá-
ját is adja –, és a fogalmak és eszmék vizsgálata helyi kontextusban.  
A nemzetközi visszhangok és helyi összefüggések megismerése 
véleményem szerint elengedhetetlen az 1970-es évek olasz feminiz-
musának megértéséhez. Bár az 1970-es évek feminizmusáról szóló, 
születőben lévő szakirodalmi hagyományban a Nyugat-Európára 
gyakorolt nemzetközi, különösen észak-amerikai befolyást szokás 
hangsúlyozni, sok munka vár még ránk ezeknek a kapcsolatoknak az 
összetettebb elemzése terén. Néhány kivételtől eltekintve az 1970-es 
évek feminizmusát feldolgozó historiográfiai munkák nemzeti fóku-
szúak; mind Olaszország, mind az Egyesült Királyság jó példa erre.5 
Ugyanekkor Olaszország jó lehetőséget nyújt a „nemzeti feminista 
mozgalom” fogalmának vizsgálatára, nem csak ezen csoportok erős 
amerikai, francia és angol kötődései, de az országra jellemző regio-
nális sokféleség miatt is. Az Atlanti-óceánon túlra tekintve az olasz 
feministákat nem csak a nők felszabadítását propagáló szövegek be-
folyásolták; kevés tanulmány látott még napvilágot arra vonatkozóan, 
hogy miként voltak hatással a feketék felszabadítását célzó törekvések, 
mint pl. a Black Panthers szövegei, a Puerto Rico-i függetlenségi 
mozgalom, vagy Malcolm X az 1968–69-es diákmozgalomban részt 
vállaló olasz feministákra.6 Az 1969–70-ben folytatott, a nők elleni 
diszkriminációról és a férfiak privilégiumairól szóló vitában néhány 
korai feminista a rasszizmus fogalmát, sőt magát ezt a kifejezést is 
használta az olasz helyzetre, mivel más szókincs nemigen létezett 
ezeknek a jelenségeknek a leírására. Az olasz feminizmus egyik leg-
korábbi, „Javaslat egy női közösségeket tömörítő politikai platform 
létrehozására” című szövegében, melyet 1969-ben a római egyetemi 
kampuszokon terjesztettek, a nők munkahelyi egyenlőtlenségét 
„rasszista” gyakorlatnak írták le.7 Így az 1970-es évek olasz femi-
nizmusának központi gondolatát nem egyszerűen befolyásolta az 
amerikai radikális gondolkodás és aktivizmus, de egyenesen ezeknek 
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3újraértelmezéséről és stratégiai adaptálásáról van szó. A Selma James 

és az olasz feministák eszméi közötti kapcsolatok erre még jobban 
rávilágítanak.

Selma James: Egy nő helye

James az 1940-es években találkozott a Correspondence nevű (korábbi 
nevén Johnson-Forest Tendency) kis szervezettel. A Trockista Szocialista 
Munkások Pártjáról (Trotskyite Socialist Workers’ Party) leszakadva 
ez a csoport olyan ismert értelmiségieket tudhatott a soraiban, mint 
C. L. R. James és Raya Dunayevskaya. Akárcsak az olasz operaismo 
mozgalom 1956 után, ez a csoport is a szervezett munkásság kritikáját 
fogalmazta meg, és felhívta a figyelmet arra a forradalmi potenciálra, 
amely érvelésük szerint az ipari munkások között természetszerűleg 
jelen volt. A Correspondence-ben központi szerepet kapott az auto-
nóm munkások mozgósításának szükségessége és ennek lehetőségei. 
Az autonómia fogalmát kiterjesztették a fekete munkások küzdel-
meire, akiket a szervezett munkásság nem tudott következetesen 
képviselni. A kizsákmányolás azon speciális formájának fogalmát, ami 
különálló, a szervezett érdekképviselettől eltérő szerveződést igényelt, 
később mind Selma James, mint Mariarosa Dalla Costa kiterjesztette 
a feminista törekvésekre is. Bár a szervezet az 1960-as évek elején 
feloszlott, a Correspondence eszméi, különösen a munkások autonó-
miájának fogalma, nagy visszhangot keltettek az Atlanti-óceán másik 
partján is, mint ahogy ezt jól példázza a szervezettel való együttmű-
ködés az Egyesült Királyságban (pl. Tony Cliffel), Franciaországban 
(Cornelia Castoriadis-szal és a Socialisme ou Barbarie folyóirattal), 
és Olaszországban Danio Montaldival, az Unita proletaria (Proletár 
egység) alapítójával és a Correspondence számos publikációjának 
fordítójával (Pizzolato 2011, 12–13). James 1953-ban írt a csoport 
számára egy pamfletet „Egy nő helye” címmel, ami nagyon gyorsan 
elfogyott. Bár ebben még nem elemezte a házimunkát, a szöveg sok 
szempontból későbbi gondolkodásának alapjául szolgált, ötvözve 
a radikális marxista világnézetet (pl. abban a kérdésben, hogy csak 
egy „teljes társadalmi átalakulás” hozhatja el a nők elnyomásának 
végét) a nők mindennapi életének gyakorlati ismeretével. Az 1956-
os The American Family című tanulmányban, amely a C. L. R James 
által előkészített American Civilization című kötet számára készült, 
James elvetette azt a felfogást, hogy a nőknek a férfiakkal való egyen-
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tették az 1970-es években. Megkérdőjelezte a bérmunkát, mint a 
nők kizsákmányolására kínált megoldást, és inkább a családon belüli 
struktúrák és gazdasági viszonyok radikális újragondolását vetette fel 
(Rosengarten 2008, 89–94).8 A Londonban (1954–58) és Trinidad-
ban (1958–62) C. L. R. Jamesszel együtt töltött évek után tartósan 
Londonban telepedett le (Heineman 2007, 23–27). Figyelemmel 
kísérte a munkásjogi és antirasszista küzdelmet is, de érdeklődése 
nemsokára a nők felszabadítása felé fordult. Már jól ismerték Eu-
rópa és Észak-Amerika feminista csoportjaiban, amikor 1971-ben 
találkozott Dalla Costával. Selma James befolyása a korai feminista 
mozgalomra Olaszországban erősebb volt, mint máshol: könyveit 
az elsők között olvasták az ország feminista közösségei.9  1971 júni-
usában részt vett egy milánói csoport által szervezett konferencián, 
ami kulcsfontosságúnak bizonyult a család, a házimunka, és a nők 
bérmunkája körüli vita alakulásában. Közbenjárására megerősödtek 
a kapcsolatok a különböző olasz csoportok között: a konferencia után 
a milánói, páduai, trentói és torinói nők megértették a rendszeres 
kapcsolattartás és az összejövetelek fontosságát.10 

A The Power of Woman című írásban James és Dalla Costa arra 
törekedett, hogy megalapozza „a nők kizsákmányolása politikai 
gazdaságtanának bírálatát”, amelyben a családon belüli harc „az osz-
tályharc új iránytűjévé” lépett elő. Kiindulási pontjuk az volt, hogy a 
házimunka, vagyis mindenféle családon belüli gondoskodó munka, 
melyet elsősorban a nők feladataként értelmeznek és a nőkre hárul, 
valójában marxi értelemben vett termelő munka, amely értéktöbb-
letet termel. A kapitalista gazdaság jelentősen támaszkodik erre a 
láthatatlan munkára, amely lehetővé teszi a rendszer számára, hogy 
egyetlen bérért kétféle munkát vásároljon: az egyiket a férj-munkás, a 
másikat pedig a bérezésben nem részesülő háziasszony részéről. Ezt az 
elméletet az különböztette meg más marxista-feminista álláspotoktól, 
hogy a család itt már nem csupán úgy jelent meg, mint a munkaerő 
újratermelésének helyszíne (és a nő, mint a munkás tartaléksereg 
része), hanem mint valódi termelő munka színtere. A családon belüli 
gondoskodó munkát, vagyis a „bérezés nélküli rabszolgaságot” itt a 
kizsákmányolás egy formájaként értelmezték, és ez magában foglalta 
a női testek – szexuális értelemben is vett – rabságát, ill. a női önfel-
áldozás misztifikálását. Bát ez a fajta kizsákmányolás régóta a magját 
képezte a kapitalista rendszer gazdasági, társadalmi és kulturális újra-
termelésének, bérezés hiányában sokáig rejtve maradt mind a kapita-
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házimunka állami bérezését célozta, közvetlenül azok számára, akik 
elvégzik: mindenki, aki házimunkát végez, részesüljön bérezésben, 
a férfiak is – bár természetesnek tűnt, hogy az esetek többségében 
ezeket a feladatokat nők végzik. Nem tettek különbséget aszerint, 
hogy valaki emellett végzett-e bérmunkát vagy sem. A Wages for 
Housework egy rövid távra szóló stratégia volt, ami ugyan korántsem 
szünteti meg a nők kizsákmányolását, de lehetővé teszi számukra, 
hogy jogot formáljanak a munkájukra, kialakítsanak ennek talapzatán 
egy politikai öntudatot, és láthatóvá tegyék a gondoskodó munka 
értékét. Azon az autonomista-marxista alapon nyugodott, miszerint 
a kizsákmányolással szembeni ellenállást a termelés pontján kell meg-
szervezni, és ahhoz, hogy a kizsákmányolás áldozatainak autonómiája 
megteremtődjék, ezek független szerveződésére van szükség olyan 
politikai csoportokkal szemben, akik állítólag képviselik őket, de a 
valóságban nem teszik ( James and Dalla Costa 1972, 32-41).

James és Dalla Costa szövetségesre lelt egymásban, mert mind-
ketten úgy tekintettek a feminista mozgalomra, mint az osztály- és 
munkaviszonyok alapvető újradefiniálásának színterére. Dalla Costa 
hatása nyilvánvaló James egyéb írásaiban is, főként a Women, the 
Unions and Work-ben (1972) és a Sex, Race and Class-ban (1973),11 
ahol a nőcsoportok más, vegyes baloldali szervező désektől való 
szervezeti függetlenségének elvét hangsúlyozza. Sok olasz femi-
nistához hasonlóan James is ezt javasolta megoldásként arra, amit 
ő a női munkásoknak a szakszervezetek és baloldali pártok általi 
történelmi elárulásának tekintett. A munka elutasításának fogalma 
és az olasz autonómia elméletei között számára erős volt a rokonság. 
Ez magában foglalta a munka alapvető és egyetemes újjászervezését 
a „mindenkinek joga van a kevesebb munkához” és a „garantált jö-
vedelmet férfiaknak és nőknek” elve alapján, radikálisan szakítva a 
bejáratott baloldal kultúrájával, amely identitását inkább a munkára, 
semmint a bérmunka elutasítására alapozta. James azzal érvelt, hogy 
csak a munkaidő mindenkire kiterjedő csökkentése teszi lehetővé a 
gondoskodási feladatok magánéleten belüli igazságos újraelosztását. 
Dalla Costát idézve James levonta a következtetést, hogy „eleget 
dolgoztunk… a mi harcunk a munka ellen irányul” ( James 1973).  

Manchesterben, 1972 márciusában a Nők Nemzeti Felszabadí-
tási Mozgalmának konferenciáján (National Women’s Liberation 
Movement Conference) James javaslatot tett a házimunka bérezésére, 
amely egyúttal úgy jelent meg, mint „garantált jövedelem nőknek és 
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felszabadításáért küzdő mozgalom (Women’s Liberation Movement, 
WLM) számára, ugyanúgy, mint a kevesebb munkához való jognak, 
a nők kontrolljának a saját testük felett, az áremelkedés megállítá-
sának és az ingyenes, közösségek által irányított óvodáknak és böl-
csődéknek ( James 1973).12 Bár ezen célok részben megegyeztek a 
konferencia által elfogadott „négy követeléssel”, mint pl. az egyenlő 
bérezés és az ingyenes, 24 órában igénybe vehető gyermekgondozási 
szolgáltatások, itt is – és más WLM konferenciákon Londonban 
és Bristolban – komoly kritikák fogalmazódtak meg a házimunka 
bérezésének javaslatát illetőn.13 A tiltakozások részben elméletiek 
voltak – vagyis hogy a házimunka valóban munka-e, vagy inkább 
egy szerepkör –, részben pedig taktikai szempontokat vettek figye-
lembe, ugyanis sokan azzal érveltek, hogy a házimunkáért kapott 
bér a nők felszabadítása helyett csak még erősebben láncolná őket 
a családhoz és a háziasszonyi szerephez. A feszültség fokozódott a 
WLM-en belül a Wages for Housework kampány és a hozzá kap-
csolódó csoportok szerkezete miatt is. Sokan attól tartottak, hogy a 
kampány nem igazán független, és aggasztó mértékben támaszkodik 
a radikális baloldal elméleteire és gyakorlatára, viszont nem akar-
ták ezzel összefüggésben láttatni a saját politikai függetlenségéért 
sokat harcolt WLM-et.14 Sheila Rowbotham ellenezte Jamesnek a 
szakszervezetekkel szembeni éles kritikáját, azzal érvelve, hogy a 
múltban a tőke elleni harc egyetlen hatékony fegyvere a szervezett 
munkásság volt, és nem a szakszervezetek, hanem a tőke maga volt 
az, ami felosztotta a munkásokat bérezettekre és bérezésben nem 
részesülőkre (Rowbotham 1973). 

A házimunka bérezése által felvetett problémák egyértelműek vol-
tak egy olyan közegben, ahol a gondoskodási feladatok meghatározó 
többsége a nőkre hárult: nemcsak az volt valószínű, hogy bezárná a 
nőket a háziasszonyi szerepkörbe, de azzal a veszéllyel is fenyegetett, 
hogy „könnyű” megoldást kínál a családon belüli, nemek szerinti 
munkamegosztás problémáira, és ez utóbbi kérdés ezáltal lekerül a 
különböző politikai szervezetek napirendjéről. Ugyanekkor a javaslat 
lehetőséget kínált a munka, valamint a termelés és az újratermelés 
fogalmának alapvető újradefiniálására is. Egy ilyen újraértelmezési 
kísérlet az 1970-es évek Olaszországában jobban megragadta a 
feministákat, mint bárhol máshol; ennek okait és összefüggéseit a 
következőkben világítjuk meg.
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7A háziasszony mint politikai téma az olasz feminizmusban

Akárcsak másutt Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, „a há-
zimunka felfedezése” az 1960-as évek közepétől Olaszországban 
is központi eleme volt a nők politikai motivációjának. Miközben a 
feminista mozgalmak nagy tagozatai jöttek létre a baloldallal való 
konfliktus nyomán, a házimunkát övező viták kezdetben egy olyan 
megközelítésen alapultak, amely a marxi fogalmakat próbálta ki-
terjeszteni. Ez azt jelentette, hogy a családon belüli gondoskodó 
munkát a kapitalizmus és a patriarchátus kritikájának középpontjába 
helyezték, és élesen elítélték a baloldali tradíciókat, amiért azok ezt 
a kérdést szisztematikusan elhanyagolták. A szakszervezetekben és 
baloldali pártokban szerepet vállaló nők az 1950-es évek végétől 
kezdve kezdték bírálni a „kettős terhet” (la doppia fatica), amit a 
bérmunkában is dolgozó nőknek vállalniuk kellett.15 Az Olasz Nők 
Uniója (Unione donne italiane, UDI), a kommunista párthoz köthető 
nagy nőszervezet vezető személyiségei, mint pl. Marisa Rodano, 
összefüggésbe hozták a nők munkaerőpiaci hátrányos helyzetét a 
privát, családi szféra viszonyaival. Camilla Ravera, aki sokáig volt a 
PCI vezéralakja, megkérdőjelezte az anyaság és a házimunka körüli 
mítoszokat (Riviello 2010). Bár ez a kritika nagyrészt süket fülekre 
talált a vezetőségben, mégis egyféle kulturális elmozdulást jelzett a 
szervezetek bázisát adó nők között. Az 1970 utáni feminista vita a 
házimunkáról továbblépett a fizetetlen házimunka tárgyalásában, 
és minden nőre kiterjedt, függetlenül a családi és munkakörülmé-
nyeiktől. Ekkor tették meg a feminista csoportok a háziasszonyt (la 
casalinga) a politika új témájává (Novelli 1999, 98). Ez egy egyetemes 
koncepció volt, vagyis a nők társadalmi csoportokon átívelő mozgó-
sítását tűzte ki célul. Mint egy 1971-es brosúrában a római Collettivo 
di Via Pompeo Magno nevű feminista csoport megfogalmazta: „Mi 
mindannyian háziasszonyok vagyunk.”16

A házimunka kérdése az olasz feminizmus központi problémája lett, 
egy olyan kultúrában, ahol a nők identitását évtizedek óta az anyaság 
és a családért való önfeláldozás határozta meg. Az önfeláldozó anya 
képe, aki kizárólag a családjáért való gondoskodásnak szenteli magát, 
túlélte a fasizmust, és a háború utáni években fontos szerepet kapott 
az uralkodó párt, a Democrazia Cristiana politikai diskurzusában és 
stratégiájában (Novelli 1999, 98–101). Még a baloldali pártokban 
és a szakszervezetekben is meghatározó volt az 1920-as évektől a 
hagyományos családi értékek és nemi szerepek támogatása. A szá-
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8 zadforduló feminista kampányaiban, amelyeket olyan szocialista 

feministák uraltak, mint Anna Kuliscioff, folyamatos volt a feszültség 
a bérmunkán keresztüli női emancipáció és a változó családi szerepek, 
valamint azon szemlélet között, miszerint a nők eltérő adottságai és 
„lényegi” hajlandóságuk tereli őket a családjukról való gondoskodás 
felé. Az első világháború utáni kétségtelen kulturális eltolódás a család 
felmagasztalása felé azt eredményezte, hogy ez utóbbi hozzáállás vált 
uralkodóvá a feminista mozgalom maradványaiban is.17 Az 1948-as 
alkotmány, amit joggal tekintettek előre mutatónak a maga idejében, 
elismerte az állampolgárok egyenlőségét „nemüktől függetlenül” (3. 
cikkely). Ugyanakkor rögzítette a nők „alapvető családi szerepét”, és 
megerősítette a kenyérkereső férfi modelljét annak biztosításával, 
hogy minden férfi munkavállalónak (lavorator) joga van olyan bérhez, 
amely „elegendő a család szükségleteinek biztosítására”, és azáltal, 
hogy a „női dolgozókat” külön kategóriaként kezelte (Gabrielli 2009). 

Azonban akárcsak Európa más részein, a kenyérkereső férfi modell-
je itt is megingott a női foglalkoztatás rohamos terjedésével. Azáltal, 
hogy az 1950-es években nők ezrei léptek be a munkaerőpiacra, 
szükségessé vált a gyermekgondozási szolgáltatások jogi rendezése. 
Az UDI és a baloldali női pártok olyan szabályozást javasoltak, amely 
megkönnyítette – de nem kérdőjelezte meg – a dolgozó anyák ket-
tős teherviselését. A „Dolgozó anyáról szóló törvény” (1950), vagy 
Noce-törvény, amely a parlament egy kommunista tagjáról, Teresa 
Noceról kapta a nevét, kötelezővé tette a munkáltatók számára a nők 
munkahelyének garantálását a terhesség alatt, és óvodák létesítését. 
Ezeknek a rendelkezéseknek a gyakorlati megvalósítása azonban igen-
csak akadozott, a munkáltatók kiskapukat találtak, pl. elbocsátották 
a nőket, amikor azok férjhez mentek – bár ezt 1963-ban napirendre 
vették, amikor eltörölték a férjezett nők foglalkoztatásának korláto-
zását. A szakszervezetekben a nők mindinkább tudatára ébredtek a 
munkaerőpiaci hátrányos helyzetük és a családi gondoskodó fősze-
repük közötti összefüggésnek. Döntő pont volt, amikor az 1960-as 
években a baloldali szakszervezeti tömörülés, az Olasz Általános 
Munkás Szövetség (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL) 
női bizottságában fellángolt a vita a be nem jelentett és védelem nél-
küli háztartási bérmunkáról, amit túlnyomórészt nők végeztek. Nives 
Gessi, a bizottság vezetője, a CGIL által 1969-ben Rómában szerve-
zett Női munkások nemzeti konzultációján (Consultazione nazionale di 
lavoratrici) ezt a problémát a nők otthoni és munkaerőpiaci aláren-
deltségének halmozódásaként jellemezte.18
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9A női munka expanziója az 1960-as évek végén hirtelen ért vé-

get, szemben a nyugat-európai trenddel. 1959 és 1972 között a női 
munkavállalók abszolút száma csökkent.19 1969-re a nők részese-
dése a munkaerőpiacon 25,1%-ra esett, szemben az 1959-ben mért 
33,3%-kal, majd 1973-ra tovább csökkent 17,7%-ra. Az iparban a 
női munkahelyek eltűnése volt az elsődleges oka az 1964–66 közötti 
munkaerőpiaci csökkenésnek.20 A munkát kereső nők továbbra is ki 
voltak téve „a női termelékenység alacsonyabb rendűségéről” szóló, 
elterjedt nézeteknek – ami az 1970-es évekig jobbára kibeszéletlen 
maradt a politikai és az akadémiai diskurzusban –, és az is hátráltatta 
őket, hogy a szakszervezetek a férfi munkahelyeket részesítették 
nagyobb figyelemben. Ugyanekkor azok számára, akik dolgoztak, az 
egyenlő vagy méltányos bér továbbra is csupán illúzió maradt, külö-
nösen a kétkezi munkát jelentő ágazatokban, ahol a nőket gyakran a 
lehető legalacsonyabb bérért foglalkoztatták, tekintet nélkül a szakmai 
gyakorlatukra. Az egyenlő bérezést garantáló törvényt 1963-ban ve-
zették be, de csak az Európai Gazdasági Közösség nyomásgyakorlása 
után. Bár egyes esetekben pozitív hatása volt a nők bérére, a törvény 
inkább kedvezőtlen fordulatokat hozott: amíg azelőtt a munkáltatók 
néha előnyben részesítették az „olcsóbb” női munkaerőt, most egy-
általán nem voltak motiváltak, hogy nőket alkalmazzanak (Chianese 
2008; Rossi-Doria 2007).21

A női munkanélküliség emelkedése és a nők alacsony bérezése 
kulcskérdéssé vált a házimunkáról szóló olasz vitában, hangsúlyt 
adva a nők pénzügyi függetlenségét szorgalmazó javaslatoknak. Az 
1970-es évek elejének feministái a női munka drasztikusan más 
megközelítését követelték, és a bérmunka és a családi teendők közötti 
összefüggéseket állították előtérbe. Hevesen elutasították azt, amit 
ők „emancipacionizmusnak” hívtak: azokat a törekvéseket, amik a 
politikai jogokon és a bérmunkán keresztül, az UDI és a hagyomá-
nyos baloldal égisze alatt próbálták megvalósítani az egyenjogúságot.  
A feminista csoportok, köztük a Lotta Femminista, ezt az egyenlőség 
hamis modelljének tekintették, amely nem foglalkozik a nők aláren-
deltségével a magánéletben és a kulturális attitűdök terén. Rámutat-
tak, hogy egy olyan kulturális eltolódásnak kell középpontba kerülnie, 
ami által a nők elutasítják hagyományos szerepeiket. A Collettivo di 
Via Pompeo Magno csoport megkísérelt előidézni egy efféle öntudati 
változást, pl. egy, a római San Lorenzo munkásnegyedben 1974. má-
jus 1-jén, főként háziasszonyok között terjesztett kérdőív révén, ami 
így hangzott: „Te – nő, jövendőbeli anya, anya, és egykori anya – ki 
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0 vagy valójában?”22 Bár eleinte a házimunka kérdése egységesen jelen 

volt a mobilizálódó olasz feministák napirendjén, gyorsan kialakult 
a véleménykülönbség olyan alapvető kérdésekben, mint hogy érvé-
nyes-e a marxi munkafogalom; hogy önmaguk családnak szentelése 
a nők szabad döntése volt-e valaha is; és hogy megfelelő lehet-e a 
gyermekgondozás terén egy, az államot középpontba állító szemlélet. 
A Lotta Femminista egy befolyásos, bár végsősoron különutas néző-
pontot foglalt el ezekben a vitákban.

A Lotta Femminista és eredete az operaismoban

Dalla Costa, ill. a Lotta Femminista csoport más alapítói első politikai 
tapasztalataikat az 1968-69-es északkeleti, páduai diákmozgalmak 
és a munkások aktivizmusának révén szerezték. Itt találkoztak az 
operaismoval, az 1970-es években Páduában és Veneto régióban 
uralkodó radikális baloldali ideológiával. Bár az operaismo kifejezés 
többféle osztályalapú politikai hagyományra utalhat a XIX. századtól 
kezdve, az 1960-as években ez a terminus Marxnak egy friss, radiká-
lis, az újbaloldali értelmiséghez kapcsolódó olvasatát jelentette, és 
olyan tekintélyes lapokban kapott nyilvánosságot, mint a Quaderni 
Rossi és a Quaderni Piacentini. Olyan értelmiségiek, mint Raniero 
Panzieri vagy Mario Tronti, kiábrándulva mind a kommunista, mind 
a szocialista párt reformista parlamenti taktikájából, a kizsákmányolás 
új elemzésével álltak elő, a munkások közvetlen munkahelyi élmé-
nyeire építve.23 Szerintük fel kell hagyni a „hosszú meneteléssel az 
intézményrendszeren át”, és egy olyan stratégia felé kell fordulni, ami 
kihasználja azt a forradalmi potenciált, ami meggyőződésük szerint 
a kizsákmányolás mindennapi élményén keresztül már jelen volt a 
munkahelyeken. Ezekben az elvekben világosan befolyásolta őket – 
Montaldin keresztül – a Correspondence csoport (Pizzolato 2011, 
13–14). Az 1968–70-es, egész országra kiterjedő diák és munkás 
mozgósításon keresztül a fiatal olasz radikálisok egész generáció-
ját, munkásokat, értelmiségieket és diákokat befolyásoltak ezek az 
eszmék. A Veneto régióban fennálló általános politikai helyzet volt 
az egyik oka az operaismo nagy hatásának Páduában. Ezen a hagyo-
mányosan mélyen katolikus területen a Democrazia Cristiana párt 
kulturális és politikai hegemóniára tett szert 1945 után, és az ellenzék, 
az Olasz Kommunista Párt (PCI) és az Olasz Szocialista Párt (PSI) 
hanyatlása is vonzóbbá tette a parlamenten kívüli baloldalt. Gazdasági 
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jellegű terület volt, felgyorsult ütemű iparosítást és urbanizációt élt 
meg az 1950-es és 1960-as években. Magas termelékenysége és pro-
fitrátája nem annyira a tömeges termelésnek volt köszönhető, mint 
Milánó vagy Torino esetében, hanem inkább kicsi, gyakran családi 
vállalkozásokon alapult. Ez teljesen más helyzetet teremtett, mint ami 
Nyugat-Európa fejlettebb régióira volt jellemző: a család a termelés 
létfontosságú tere maradt, és a formális és informális gazdaság közötti 
határvonal gyakran elmosódott. Hivatalosan a női foglalkoztatottság 
itt alacsonyabb volt, mint a gazdaságilag fejlett Észak-Olaszország egé-
szében. A valóságban azonban a nők foglalkoztatása gyakran szürke 
zónába szorult a bérezett és fizetetlen munka, bejelentett és be nem 
jelentett foglalkoztatás között (Del Re 2007, 208–212).24 Az 1970-
es évek alatt Olaszországban, és főként Veneto régióban elterjedtté 
váltak az informális otthoni munkavégzés különféle formái, amit 
általában nők végeztek. Bár a bérek összeségében növekedtek, a valós 
családi bevételek, különösen a munkásosztálybeli családok esetében, 
csökkentek a különösen magas infláció miatt. „Mint ahogyan szokás 
szerint a nők osztották be a háztartási kasszát, ők különösen tudatá-
ban voltak a megélhetési költségek emelkedésének, és ez volt az egyik 
oka, hogy viszonylag könnyen tudtuk politikailag mozgósítani a nőket 
és a háziasszonyokat,” emlékszik vissza Dalla Costa.25 

Ugyanekkor a régió gazdasága főként a Porto Marghera körüli 
nagyiparra támaszkodott; ez a város egyike volt a legnagyobb olasz 
ipari kikötőknek, és az új radikalizmus egyik fókuszpontja lett 
1968–70-ben.26 Az észak- és közép-olasz területek gyáraiban és 
munkahelyein végbemenő radikalizálódás, amely az 1969-es Forró 
Őszben csúcsosodott ki, következménye volt az erre a területre kon-
centrálódó, tömeges migráció általi nyomásnak, a munkáscsaládok 
kedvezőtlen életkörülményeinek, és ideológiai szempontból a radi-
kális diákmozgalmi diskurzus elterjedésének, ill. a diákok egyetemi 
politikán túli ambícióinak. A diákok és munkások közötti kapcsolatok 
1969-ben Porto Margherában oda vezettek, hogy Páduában felállt 
a Potere operaio (Munkáshatalom).27 A Potere operaio és a hozzá 
kapcsolódó Comitati operai (Munkástanácsok) által szorgalmazott 
eszközök közé tartozott az engedély nélküli sztrájk, az „önlassítás” 
(a munkások egységes döntése a munkatempó lassításáról), és a 
munkahelyi szabotázs. A gyári konfliktusok eszkalálódása során az 
operaista ideológia új értemet nyert a munkásautonómia (autonomia 
operaia) formájában. Ez nem formális szervezetként jelent meg, ha-
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ciós gyakorlatok összessége, amely a kizsákmányoltaknak a termelés 
helyén kifejtett ellenállását, és a már meglévő érdekképviseletekkel 
szembeni szervezeti és elméleti autonómiáját helyezte előtérbe. Bár 
a végső cél az elidegenítő munka megtagadása volt, a méltányos bé-
rezés és a bérek közötti különbségek minimumra csökkentése fontos 
közbülső lépcsőfoknak számított a követelések között. A gyárakban az 
autonomista csoportok a fiatal ill. délről érkezett munkásokra fóku-
száltak; ezt a típusú munkaerőt a meglévő szakszervezetek viszonylag 
elhanyagolták.28 Bár a radikális baloldal azt vallotta, hogy figyelemmel 
kíséri az elnyomottak tapasztalatait és a munkásosztályban végbeme-
nő „valódi” fejleményeket, ezekben az években teljes kudarcot vallott 
azon a téren, hogy elemezze, vagy egyáltalán észrevegye a munkaerő 
összetételében végbemenő változásokat, vagyis a női munkavállalók 
számának gyors növekedését, majd hirtelen stagnálását. A nők elha-
nyagolása annak ellenére jellemző volt, hogy az operaismo kifejezet-
ten az „atipikus”, és a szakszervezetekben alulreprezentált munkások 
képviseletére koncentrált (Petricola 2007,  83). Az elemzések számára 
– és szimbolikus értelemben is – a munkás férfi volt; csakúgy, mint a 
hagyományos baloldal politikájában.

Pontosan ezeket a dolgokat ítélték el az operaismo és az autonomia 
feminista bírálói, akik között Dalla Costa volt az egyik hangadó. 
Dalla Costa jogi diplomát szerzett a Páduai Egyetemen 1967 nyarán. 
Atonio Negri, a Páduai Egyetem politikatudományi előadója mel-
lett kezdett asszisztensként dolgozni, és nemsokára az autonomista 
mozgalom értelmiségi hangja lett. Megismerkedett az autonomista 
marxizmussal, és 1968-69-ben a gyárkapuk felé vette az irányt, hogy 
brosúrákat és kérdőíveket osztogasson, mint a Potere operaio harcos 
tagja. Hasonlóan a korszak sok más radikális női aktivistájához 
(Ergas 1982), őt is egyre jobban zavarták a csoport férfiközpontú 
módszerei és saját elszigetelődése nőként. „Számunkra, nők számára 
ezekben a viszonyokban mindig ott volt a szenvedés is. Hiszen min-
den kapcsolat a hatalomról szól. Megtapasztaltuk, milyen eltitkolni a 
nőiességünket. Azonban nemsokára megszabadultunk ettől” (Dalla 
Costa, 2007). Amikor Dalla Costa felemlegette a munka, az erőszak, 
vagy az abortusz nemekhez kapcsolódó jellegét, más nőkhöz hason-
lóan őt is „interklasszizmussal” (vagyis az osztályharc elvét elutasító 
társadalmi együttműködés szorgalmazásával – a ford.) és a forra-
dalmi baloldal egységének elárulásával vádolták.29 1971 májusában 
Torinoban megbeszélést tartottak páduai, torinói és római feminista 
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3aktivisták, és Dalla Costa itt vezető szerepet vállalt. Azt javasolta, 

hogy a kibontakozó mozgalom koncentráljon „két világos célra”: az 
abortusz büntethetőségének eltörlésére, és a házimunka láthatóvá 
tételére.30 A Selma James-szel való londoni találkozás után kialakí-
totta elméletét a házimunkáról, melynek szerves része volt a bérezés 
követelése: „A találkozó után írtam meg a könyv első piszkozatát, és 
elolvastattam néhány compagna-val Páduában; ezek voltak az első 
Lotta Femminista találkozók.”31 Míg Dalla Costa ideológiai okokból 
fordult a házimunka elemzése felé, Antonella Picchio, egy aktivista 
társa a Lotta Femministában, egy 2001-es interjúban arról beszélt, 
hogy inkább személyes élményei terelték a házimunka vizsgálatának 
irányába: „Életutam megmutatta számomra, milyen politikai feszült-
ségek rejlenek ebben a kérdésben, de ott a lehetséges megoldás is: két 
háziasszony nevelt fel, mindketten rendkívül intelligensek és érzéke-
nyek voltak” (Archivi Riuniti delle donne et al. 2002, 47).

A Wages for Housework az olasz feminista diskurzusban 

A páduai feminista mozgalom robbanásszerű növekedésnek indult 
1973 júniusa, Gigliola Pierobon pere után. A 24 éves Pierobont 
abortusszal vádolták, amely a 194-es számú törvény 1978-as beveze-
tése előtt minden körülmények között illegális volt, és „család elleni 
bűnnek” számított.32 A Lotta Femminista kulcsszerepet játszott a nők 
helyi és országos mozgósításában a vádlott támogatására, és abban, 
hogy a pert politikai tartalommal teli médiaeseménnyé változtassák. 
A Pierobon elleni per két szempontból is fontos volt az olasz feminiz-
mus történetében: hozzájárult a feminista mozgalom növekedéséhez, 
megszilárdulásához és széles körű ismertségéhez, továbbá az abor-
tuszt a mozgalom egyik központi kérdésévé tette, függetlenül az ezzel 
kapcsolatos véleménykülönbségektől. A Lotta Femminista kifejezte 
az igényt az ingyenes és legális abortuszra, amelyet a nők saját teste 
feletti kontrolljaként, és osztályproblémaként  értelmezett; emellett 
elméleti síkra emelte az összefüggést a nők családon belüli, házi-
munkán keresztüli kizsákmányolása és a szexuális viszonyaik és saját 
reprodukciójuk feletti kontrollvesztése között (Dalla Costa 1978).33 
Nem sokkal a per után egy regionális Wages for Housework kampány 
indult, „trivenetoi bizottság a házimunka bérezéséért” (Comitato 
triveneto per il salario al lavoro domestico) néven. A trivenetoi bizott-
ság a kampány Emilia-Romagnában székelő szárnyával együttesen 
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helyzetéről, és kis helyi bizottságokat állítottak fel. Lotta Femminista 
és Wages for Housework csoportok léteztek Milánó, Róma és Gela – 
egy szociálisan hátrányos helyzetű és egy nagy petrokémiai gyárnak 
otthont adó szicíliai város – munkásnegyedeiben. Ezeket a területeket 
komolyan érintette az akkoriban zajló ipari konfliktus; az operaismo 
befolyása érezhető volt, és a nők nagy számban szorultak ki az itteni 
munkaerőpiacról.34 

A Wages for Housework olasz interpretációjában jellemző volt a 
házimunka mereven gazdasági elemzését összekapcsolni egy sok-
kal gyakorlatiasabb, az emberek mindennapi életére koncentráló 
nézőponttal. Egy 1973. februári jelentésben a Lotta Femminista a 
következő fő követeléseket fogalmazta meg: a házimunka bérezése; 
jog a kevesebb munkához és mindenki számára rövidebb munkahét; 
teljes kontroll a saját test felett; ingyenes és legális abortusz (Lotta 
Femminista, 1973). A Lotta Femminista csoportok „helyi bizottsá-
gokat” vagy „háziasszony bizottságokat” alapítottak ill. támogattak, 
és kampányoltak az ingyenes és legális abortuszért, az olcsóbb és 
minőségibb tömegközlekedésért, ill. a megélhetési költségek növe-
kedése ellen. Az állami óvoda kérdését illetőleg, amely az 1950-es 
évek óta a radikális baloldal egyik lényegi követelése volt, a Lotta 
Femminista ambivalens álláspontot foglalt el. Bár más feminista 
csoportokhoz hasonlóan amellett érvelt, hogy az intézményesített 
gyermekgondozás csak elősegíti a nők kettős teherviselését, rövid 
távon hasznosnak tartották egy funkcionális óvodai (asile nido) 
rendszer létrehozását, mivel ez több szabadidőt adott volna a nőknek 
(Anon., 1976). A Wages for Housework olasz interpretációjának 
további kulcsfontosságú eleme volt a házimunka megtagadása. Ez az 
elképzelés a munka megtagadásának autonomista felfogásában gyö-
kerezett, amely jelentősen befolyásolta az 1970-es években az olasz 
radikális baloldalt, ill. korábban Tronti fogalmazta meg elméletként.  
A központi elképzelés – a kizsákmányolás elfogadásának megta-
gadása, ill. annak visszautasítása, hogy a tőke felhasználja az egyén 
munkaerejének gyümölcseit – itt továbbfejlődött a kizsákmányolást 
valójában meghatározó tényezők feltárása felé. Ezt hangsúlyozta 
Silvia Federici, egy autonomista-feminista teoretikus és kampányoló 
aktivista, 1975-ös Bérek a házimunka ellen (Wages against Housework) 
című pamfletjében, ahol azzal érvelt, hogy a nőknek a gondoskodó 
anya és önfeláldozó partner szerepére szocializálása „csalás a szerelem 
és a házasság nevében”. A nők csak akkor képesek önmagukat felsza-
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ettől a szereptől. Szerinte a házimunka bérezésének követelése az első 
lépés ebben a folyamatban, mert ez megmutatja, hogy a házimunka 
nem szereteten, hanem kizsákmányoláson alapszik (Federici 1975).

A Lotta Femminista manifesztója 1973-ban élénk vitákat kavart 
a feminista mozgalmon belül, és alapját adta egy 1974 elején tartott 
római találkozónak (Lotta Femminista, 1973). A házimunka bérezé-
sével szemben itt kifejtett kritikák képet adnak a mozgalmon belüli 
bírálatokról. A résztvevők között ott voltak a Lotta Femminista tag-
jain túl a római feminista mozgalom (Movimento femminista romano, 
MFR), és a széles körben olvasott Effe folyóirat aktivistái is.35 Szem-
ben az Egyesült Királyságban zajló vitákkal, itt alig fogalmazódott 
meg ellenvélemény három alapvető kérdésben: szükség van Marx 
eszközeinek használatára a házimunka újradefiniálásához, szükség 
van a családon belüli szerepek átalakítására, és kritikával kell illetni 
a szakszervezeteket és baloldali pártokat, ill. távolságot kell tartani 
tőlük. A kritikák többsége inkább taktikai volt, az ellenzők azzal ér-
veltek, hogy a házimunka bérezése csak intézményesítené a nők házi-
asszonyi szerepkörét, és még erősebben bezárná őket a hagyományos 
családi kötelékbe. Más ellenvetések olyan kérdéseket emeltek ki, hogy 
ki fogja megfizetni a házimunkáért ígért bért, és hogyan lehetséges 
erről tárgyalni; hogy a férfiak részéről ez egyszerűen „megoldaná” 
a családon belüli munka nemek szerinti megosztásának kérdését; 
és hogy ez hátráltatná a nőket a munkaerőpiacra való belépésben.  
A római feminista Lara Foletti volt az egyik azon kevés hangok közül, 
akik megemlítették a vitában azokat a nőket, akiket egyes családok a 
házimunka elvégzésére felfogadtak és fizettek; ezáltal fényt derített a 
Lotta Femminista elemzésének egy hiányosságára, amely szerint min-
den, házimunkát végző nő az elnyomott osztály tagja, elmosva a nők 
közötti társadalmi különbségeket. Ezt a kérdést az olasz feministák 
akkor nem vizsgálták tovább. Egy élénk vitát követően az MFR végül 
„veszélyes” javaslatnak könyvelte el a bérezési követelést, amelyet 
nem kívánt támogatni, bár elismerte a helyét a szélesebb feminista 
mozgalomban. A római feministák alternatívaként azt javasolták, 
hogy az állam tartson fent gyermekmegőrző és egyéb szociális szol-
gáltatásokat (Cambria 1974).36 Ez a végeredmény előrevetítette az 
„emancipacionizmus” korábbi éles kritikájának elvetését, és állami 
támogatásokon alapuló, az UDI hagyományos javaslataihoz hasonló 
megoldások elfogadását a feminista mozgalom egyes vonulataiban 
(Passerini 1991, 178). 
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A Wages for Housework Olaszországban fontosabb szerephez ju-
tott, mint máshol, elsősorban két okból: mivel helyi szinten a nők 
pénzügyi függetlensége égető kérdés volt a stagnáló női foglalkoz-
tatás és az alacsony bérek miatt, és mivel a Wages for Housework 
elméleti szinten az autonomista marxizmus hagyományaihoz kap-
csolódott, amely nagy hatással volt a radikális baloldalra. Bár a Lotta 
Femminista az évtized végéig folytatta a kampányt, a házimunka 
és a családon belüli munka nemek szerinti megosztásának kérdése 
1977-re nagyrészt lekerült a feministák napirendjéről. Ez részben a 
mozgalomnak a marxista elvektől való fokozatos távolodásának volt 
köszönhető, ill. az elmozdulásnak a nemek közti különbségek kultu-
rális kontextusának elemzése felé, pl. a pszichoanalízis felhasználásá-
val. Másfelől, ezeket a kérdéseket háttérbe szorította 1974–77-ben az 
ingyenes és legális abortuszért folytatott kampány erősödése (Rossi-
Doria 2005). Bár a Lotta Femminista az utóbbi mozgalomban részt 
vállalt, és fontos szerepet játszott saját fenntartású női klinikák 
létrehozásában, a csoport nem volt többé főszereplő. Ugyanekkor 
a házimunka bérezése körüli vitának egyértelmű öröksége van, pl. 
a feminista szociológiában a nők munkavállalása és családi szerepe 
témájában. A feminista szociológusok új generációja, akik a család 
témakörével kapcsolatos kérdésekben a hagyományos szociológiát 
és a marxizmust is bírálják, folytatták a házimunka vizsgálatát, ösz-
szekapcsolva azt mind a női munkavállalás, mind a családmodell 
jövőjének szempontjaival. Chiara Saraceno, Franca Bimbi és Laura 
Balbo elméletei jelentősen támaszkodnak a Lotta Femminista és 
egyéb feminista csoportok kampányaira: ide nyúlik vissza az otthoni 
teendők definiálása munkaként, a szélesebb értelemben vett munka 
nemekhez kötődő jellegzetességeinek felismerése, és a női autonó-
mia hangsúlyozása a felszabadítás kulcsaként. Kiemelték, hogy a csa-
lád átalakulása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a nők egyenlő 
arányban férjenek hozzá a bérmunkához – ez folyamatos problémát 
jelentett az 1970-es, 1980-as évek Olaszországában (Balbo 1976; 
Saraceno 1977, 77). Mindazonáltal a felvetett javaslatok több 
irányba fejlődtek tovább, tükrözve a feminista közösségeken belüli 
korábbi vitákat. Míg Saraceno a megoldást az államilag fenntartott 
óvodákban látta, és elvetette a házimunka bérezését (Saraceno 1977, 
81–82), Bimbi az utóbbi mellett érvelt, ragaszkodva a házimunka 
„termelő jellegéhez”, és ahhoz, hogy ez megszüntetné, hogy a nők 
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(Bimbi 1977, 58).37

Dalla Costa mai nézetei szerint a Wages for Housework kampány és 
a hozzá kötődő eszmék hanyatlása részben annak volt következménye, 
hogy az 1970-es évek feminista mozgalma hozadékaként „a nők újra 
kaptak egy kis emancipációt felszabadítás helyett… A korlátozott szo-
ciális ellátások bevezetésével az állam, bár nem megfelelően, de mégis 
»segített« a nőknek, hogy kettős terhüket hordozzák.”38 Érvelése sze-
rint az olasz nők az 1980-as évek óta kétféleképpen reagáltak ezekre az 
alkalmatlan állami stratégiákra: egyfelől az anyaság megtagadásával, 
másfelől azzal, hogy más nőket fizettek meg, hogy a gyermekeikről 
és az idősekről gondoskodjanak. Ez  hozzájárult a társadalmi rep-
rodukció Olaszországban különösen hangsúlyos válságához (Dalla 
Costa 1977). A 2010-es olasz gyermekvállalási ráta átlagosan 1,4 
volt a felnőtt nők körében, ami a világon az egyik legalacsonyabb; ez 
a jelenség széleskörű nyilvános vitát generált. Bár háttere összetett, 
a kutatások általában arra mutatnak rá, hogy az okok a „familizmus” 
1980-as évek óta bekövetkezett visszatérésében és a nemi szerepek 
rendszerében keresendők, melyek révén a gondoskodási feladatok 
a nőkre hárulnak (Dalla Zuanna 2001). Ugyanakkor az 1970-es 
évek óta növekvő számban jelennek meg és állnak munkába ottho-
ni gondoskodó szerepben a poszt-szocialista európai államokból,  
Afrikából, ill. Latin-Amerikából érkező bevándorlók.39 Mivel ezeknek 
a munkásoknak a többsége nő, a gondoskodás mint „női munka” 
hagyományos szemlélete mit sem változott; inkább új értelmet nyert 
és telítődött a Nyugat-Európán kívüli nőket övező sztereotípiákkal 
(Lyon 2006). Dalla Costa szerint ezáltal új osztályviszonyok formá-
lódtak, mivel a dolgozó olasz nők képesek voltak, az ő szavaival élve, 
„relatív autonómiát” kivívni maguknak – mások kizsákmányolása 
árán. Ezzel szemben a munka alapvető újradefiniálása és újraelosztása 
volna a megoldás, beleértve a nők és férfiak számára is csökkentett 
munkahetet (Dalla Costa, 2007).

Ebből az érvelésből, mint ahogyan a házimunka körüli 1970-es 
évekbeli olaszországi vitákból is, hiányzik annak az alapvető kulturális 
változásnak a figyelembevétele, ami a privát szférában a nemi szere-
peket illetően végbement. A Lotta Femminista és egyéb csoportok 
által megfogalmazott családkritikában kevés szó esett a férfiak családi 
gondoskodással kapcsolatos felelősségéről, és a férfiak és nők felada-
tainak átalakulásáról, mint egymással összefüggő folyamatokról.40 
Mostanában egyre többen hangsúlyozzák a családon belüli egyen-
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rámutatott, társadalmi csoportokon átívelő átlagban az olasz férfi-
aknak 81 perccel több szabadidejük marad naponta, mint a nőknek; 
ez a szakadék nagyobb, mint a legtöbb európai, illetve számos nem 
európai országban (Soffici 2010, 191).41 A megfelelő és stabil mun-
kahelyekért a 2000-es évek óta zajló küzdelemben újra szerephez 
jut a felismerés, hogy lényegi összefüggés van a magánéletben jelen 
lévő nemi szerepek és a nők gazdasági instabilitása, foglalkoztatásuk 
bizonytalan jellege között.42

Jegyzetek

1 Az ehhez a tanulmányhoz felhasznált kutatás a British Academy Small Research 
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21 Ezeket a fejleményeket tárgyalja torinoi viszonylatban: Musso 1999, 91. 
22 „Chi sei veramente?”, dact., Collettivo di San Lorenzo, s.d. In Fondo Pompeo 

Magno, Archivia, Casa Internazionale delle donne, Rome, fascicolo 1971, 
„Cronologia 1971–74”.

23 Az operaismo egyik kulcsszövege: Tronti 1966.
24 A (nagyrészt nők által) az 1970-es évek elején végzett bejelentetlen házi kisegítő 

munkáról ld. Bergonzini 1973; Brusco 1973. 
25  A szerző interjúja Mariarosa Dalla Costával, Pádua, 2009. november 17.; ld. még: 

Dalla Costa 1981. 
26 Ezek között volt a montedisoni petrokémiai gyár is, ami több mint 15 ezer munkást 

alkalmazott (Lumley 1990,  173–174). 
27 Lásd az interjúkat különböző aktivistákkal itt: Grandi 2003.
28 Páduában 1973-ban a különféle autonomista csoportok keménymagja a becslé-

sek szerint mintegy 500 nagyon tevékeny, harcos aktivistából állt; fő lapjuk, az 
Autonomia közel 5000 példányban kelt el (Bianchi és Camaniti 2007, 250). Az 
autonomia vonulatával kapcsolatos egyéb vitákról lásd Cuninghame 2005; 2001.

29 Erről bővebben lásd a L’Offensiva – Quaderni di Lotta Femminista folyóirat 1. 
számát (Torino, Musolini Editore, 1972).
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0 30 „Angela”, II., Fondo Piera Zumaglino, Archivio storico del movimento femminista 

a Torino.
31 A szerző interjúja Mariarosa Dalla Costával, 2009. november 17.
32 Az eredeti kifejezés a stirpe, amelyet lehet utódnak, törzsnek, ill. családnak 

is fordítani. Az illegális művi terhességmegszakítást a büntető törvénykönyv 
(Codice Rocco) szabályozta, ami még a fasiszta időszakból maradt fenn. Az ennek 
eltörléséért szerveződő kampány az egyik legfontosabb harc volt az 1970-es évek 
olasz feminista mozgalmai számára. 1978-ban az abortuszt szabályozó 194-es 
törvény bevezetésre került; ez legalizálta az abortuszt bizonyos esetekben. A vita 
elemzéséhez lásd Scire 2008, bár ez a mű nem ragadja meg kellőképpen a feminista 
mozgalom szerepét.

33 Később, hasonló felfogásban: Federici 2004; Fortunati 1981. 
34 Erről bővebben lásd a L’Offensiva - Quaderni di Lotta Femminista folyóirat 1. számát 

(Torino, Musolini Editore, 1972).
35 Az előbbi egy római feminista közösségeket összekötő hálózat volt; az utóbbi egy, 

a befolyásos radikális baloldali Il Manifesto lap körüli értelmiségiek csoportja.
36 Guiseppina Santilli ugyanebből a csoportból támogatta a Lotta Femminista javas-

latát, mert látta annak lehetőségét, hogy erre alapozva tömegmozgalmat hívjanak 
életre.

37 Bimbi korábban a Lotta Femminista tagja volt, de elhagyta a csoportot egy 
páduai önigazgató klinika, a Centro per la salute della donna körüli konfliktus miatt 
(Percovich 2005, 60–61). 

38 A szerző interjúja Dalla Costával, Pádua, 2009 november 17. Lásd még Dalla Costa 
1977. 

39 A fizetett gondoskodó munkára vonatkozó első becslések 1977-ben készültek, kb. 
100 000 ember bevonásával az összesen kb. 300-400 000 bevándorló munkásból 
(Dalla Costa 1981).

40 Rendhagyónak számított 1975 májusában a széles körben olvasott feminista 
havilap, az Effe több cikke, amelyek férfiakról, házimunkáról, apaságról és a tuda-
tosság növeléséről szóltak (Anon. 1975). Az anyamodell átalakulása körüli viták 
elmaradásáról lásd Passerini 1991, 178. 

41 Az ISTAT adatai az 1980-as, 1990-es években házimunkával töltött időről meg-
találhatóak itt: Martinelli et al. 1999, 131–133)

42 A gazdasági létbizonytalanság nemekkel kapcsolatos aspektusai ról lásd pl.: de 
Sario 2007.
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