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« Η συχνή εξίσωση της έννοιας «κοινωνικό» με την έννοια «ταξικό» ή «ταξικά προσδιορισμένο» είναι σε
μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την άποψη ότι άλλες κοινωνικές σχέσεις – όπως, για παράδειγμα, οι
σχέσεις ανάμεσα στις φυλές και ανάμεσα στα φύλα – ανήκουν στη σφαίρα του μη κοινωνικού, του προκοινωνικού, ακόμη και του ‘βιολογικού’. […] Αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, ούτε η τάξη ούτε το φύλο
αναφέρονται σε ομοιογενείς ομάδες, κι ακόμη λιγότερο σε αναγκαίους δεσμούς αλληλεγγύης, αλλά
τόσο η τάξη όσο και το φύλο είναι σημαντικές κατηγορίες και πραγματικότητες κοινωνικών σχέσεων
μεταξύ κοινωνικών ομάδων και μέσα σε αυτές, κατηγορίες και πραγματικότητες που προσιδιάζουν σε
συγκεκριμένα συμφραζόμενα και εξαρτώνται από αυτά. Έτσι η ιστορία των γυναικών πραγματεύεται
επίσης την τάξη. […]

«Πολλές μελέτες έχουν στο επίκεντρο και επιχειρούν να λύσουν τρία προβλήματα:
[πρώτον] τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνουν ως έννοια την τάξη οι
άντρες – για τους οποίους πρωταρχικό κριτήριο συνιστά η σχέση τους με το
κεφάλαιο, την παραγωγή, την αγορά, ή την απασχόληση- και οι γυναίκες, για τις
οποίες σημασία έχει η σχέση τους με τους άντρες της οικογένειάς τους, ιδιαίτερα
με τον σύζυγο και τον πατέρα. Δεύτερον, η διαφορετική και έμφυλη εμπειρία της
τάξης η οποία, στην περίπτωση των γυναικών, συμπεριλαμβάνει την εργασία τους
για τα μέλη της οικογένειας. Τρίτον, οι σχέσεις μεταξύ γυναικών διαφορετικών
τάξεων, που μπορεί να διαφέρουν από τις σχέσεις μεταξύ των ανδρών.»
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