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Útdráttur	

Ritgerð	 þessi	 skoðar	 gagnkvæmni	 gjafaskipta,	 bæði	 frá	 sjónarhornum	 klassískra	

fræðimanna	 og	 mannfræðingum	 samtímans.	 Fjallað	 verður	 um	 með	 fyrstu	 og	

sennilega	frægustu	rannsóknir	á	gjafaskiptakerfum	í	mannfræðinni.	Rætt	um	hvernig	

gjafaskipti	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagið	 allt,	 bæði	 stofnanir	 þess	 og	 sérstaklega	 þegna	

þess.	Athyglinni	verður	sérstaklega	beint	að	tveimur	tegundum	gjafaskiptakerfa,	kula	

og	potlatch,	en	þessi	kerfi	hafa	lengi	verið	vinsæl	umræðuefni	innan	mannfræðinnar.	

Gagnkvæmni	er	afl	sem	ýtir	undir	jafnvægi	í	gjafskiptasamböndum	og	verður	fjallað	

um	 það	 nokkuð	 ítarlega	 ásamt	 því	 að	 skilgreina	 nokkrar	 birtingarmyndir	

gagnkvæmninnar.	 Litið	 verður	 á	 hagræna	 hlutann	 af	 þessum	 gjafaskiptakerfum	 og	

líkindin	milli	gjafaskipta	og	kapítalískra	vöruskipta,	hvort	þau	geti	verið	hluti	af	sama	

samfélaginu	á	heildrænan	hátt.	Skoðað	verða	fátæk	samfélög	samtímans	og	hvernig	

þau	 komast	 af	 á	 gagnkvæmum	 gjafaskiptakerfum,	 líkt	 og	 í	 klassísku	 verkunum.	 Þá	

verða	þessi	verk	dreginn	saman	og	klassísku	verkin	sett	í	samhengi	við	þau	nýrri	til	að	

athuga	hvort	að	þau	séu	enn	góð	og	gild,	og	nothæf	í	rannsóknum	á	gagnkvæmni	og	

gjafaskiptum	enn	þann	dag	í	dag.	
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Inngangur	
Gjafaskipti	 eru	 klassískt	 umræðuefni	 innan	 mannfræðinnar,	 Marcel	 Mauss	 byrjaði	

umræðuna	 af	 alvöru	 með	 bókinni	 The	 Gift	 [1925]	 (1954).	 Í	 kapítalísku	 nútíma	

samfélagi	eru	gjafir	hluti	af	daglegu	lífi	okkar,	jól,	afmæli	og	fleiri	hátíðlegir	viðburðir	

gefa	 okkur	 tilefni	 til	 þess	 að	 gefa	 gjafir.	 Í	 fátækari	 samfélögum	 samtímans,	 í	

undirheimunum	jafnvel,	er	að	finna	kerfi	sem	uppbyggð	eru	á	gagnkvæmni	eins	og	í	

klassísku	 rannsóknunum	 um	 gjöfina	 og	 gagnkvæmni,	 en	 þessi	 samfélög	 treysta	 á	

gjafaskiptakerfið,	bæði	félagslega	og	hagfræðilega	til	að	komast	lífs	af.	Þar	sem	fólk	

þarf	að	gefa	af	sér	til	þess	að	skuldbinda	aðra	til	að	gefa	sér	eitthvað	til	baka.	

	 Ég	fjalla	mikið	um	skylduna	til	að	endurgjalda	sem	var	eitt	að	 lykilhugtökum	

Mauss	 í	 hans	 rannsóknum	 á	 gjöfinni,	 en	 sú	 skylda	 er	 drifkrafturinn	 í	

gjafaskiptasamfélögum.	Helsta	 viðfangsefni	mitt	 í	 ritgerðinni	 eru	 fátækari	 samfélög	

sem	 byggja	 á	 gagnkvæmni,	 ölmusu	 og	 félagslegum	 tengslanetum.	 Þau	 eru	

sérstaklega	áhugaverð	vegna	þess	að	í	rannsóknum	á	þeim	er	mögulega	hægt	að	sína	

fram	á	það	að	„gömlu“	kenningarnar	um	gjafaskiptasamfélög	í	ættbálkasamfélögum	

eiga	sér	einnig	stað	í	vestrænum	heimi.	

Ég	 vil	 nota	 þetta	 samansafn	 upplýsinga	 frá	 fyrri	 fræðimönnum	 til	 að	 skoða	

gjafaskiptasamfélög	 í	 nýju	 ljósi,	 og	 komast	 að	 því	 hvort	 að	 kenningar	 þeirra	 eiga	

ennþá	 rétt	 á	 sér	 í	 dag,	 það	 er	 hvort	 að	 þær	 séu	 ennþá	 nothæfar	 í	 rannsóknum	 á	

gjafaskiptakerfum	 og	 gagnkvæmu	 tengslaneti	 þeirra.	 Í	 kapítalísku	 samfélagi	 okkar	

eru	gjafir	og	gjafaskipti	sjálfsagður	hlutur	og	við	hugsum	um	gjöf	sem	óeigingjarnan,	

hugulsaman	hlut.	Ég	mun	skoða	það	ásamt	hugmyndinni	um	fría	gjöf	sem	hefur	verið	

gagnrýnd	og	afneitað	af	mörgum	mannfræðingum.	

Í	fyrsta	kafla	ræði	ég	um	klassísk	verk	sem	fjalla	um	gjafaskipti	í	svokölluðum	

„frumstæðum	 samfélögum“	 (e.	 primitive	 societies)	 og	 hvernig	 athöfnin	 sem	 slík	

hefur	 áhrif	 á	 þegna	 samfélagsins.	 Stuttur	 inngangur	 um	 Marcel	 Mauss	 og	 hans	

mikilvæga	 framlag	 til	 rannsókna	 á	 gjafaskiptahagkerfum.	 Kula	 og	 potlatch	

gjafaskiptakerfin	eru	þau	kerfi	sem	verða	notuð	til	samanburðar	við	nýrri	rannsóknir	

síðar	 í	 ritgerðinni.	 Kula	 kerfið	 var	 fyrst	 rannsakað	af	Bronislaw	Malinowski	 (1922)	 í	

verki	 hans	 um	 samfélag	 Tróbríanda	 í	 Papúa	 Nýju-Geníu.	 Kula	 kerfið	 er	 flókið	 og	

ítarlegt	 kerfi	 gjafaskipta	þar	 sem	staða	einstaklinga	 skiptir	máli,	 kerfið	virkar	 vegna	
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stöðugrar	 gangkvæmni,	 gjafir	 og	 mótgjafir.	 Potlatch	 kerfið	 var	 það	 sem	 Mauss	

skoðaði	 í	 sinni	 rannsókn	 og	 skrifaði	 um	 í	 The	 Gift.	 Mauss	 ítrekaði	 mikilvægi	

gagnkvæmninnar	 í	 gjafaskiptakerfum	og	 lögmálin	þrjú	 í	 slíkum	kerfum:	Að	gefa,	að	

þiggja	og	að	endurgjalda.	

	 Í	kafla	 tvö	tek	ég	 fyrir	bók	Marshall	Sahlins	Stone	age	economics	 (1972)	um	

hagræna	þýðingu	gjafaskipta.	 Í	 kaflnum	 tek	ég	 fyrir	hau	 hugtakið,	 aflið	 sem	 tryggir	

gagnkvæmni.	Gjafaskipti	þarf	að	skoða	með	efnislega-	og	félagslega	þætti	í	huga,	þar	

sem	þau	binda	 saman	hagrænt	 tengslanet.	 Ég	 kem	 líka	 inn	 á	 þrjár	 birtingarmyndir	

gagnkvæmninnar	samkvæmt	Sahlins	og	þýðinguna	á	bakvið	þær.	

	 Þriðji	 kafli	 er	 um	 gagnkvæmni	 samtímasamfélaga,	 þar	 sem	 ég	 skoða	

rannsóknir	 nokkurra	 mannfræðinga	 og	 umræður	 þeirra	 um	 gjafaskipti	 og	

gagnkvæmni	í	fátækari	samfélögum	samtímans.	Fátækt	fólk	sem	er	dökkt	á	hörund	í	

samfélagi	 við	 jaðar	 Chicago	 borgar,	 heimilislausir	 heróínfíklar	 í	 San	 Francisco	 og	

ölmusa	 á	 Íslandi	 eru	 meðal	 umræðuefna	 í	 kaflanum.	 Þá	 mun	 ég	 bera	 saman	 og	

tengja	 þessar	 nýlegu	 etnógrafíur	 um	 gjafaskipti	 í	 nútímalegu	 samhengi	 við	 eldri,	

klassísk	verk	um	gjafaskipti.	

	

Til	gamans	vil	ég	deila	42.	erindi	Hávamála,	en	það	er	eitt	af	nokkrum	erindum	um	

siðferði	 og	 gagnkvæmni	 gjafaskipta	 í	 Hávamálum	 og	 samkvæmt	 þessu	 erindi	 er	

náunganum	skylt	að	endurgjalda	gjöf	með	gjöf:	

	

„Vin	sínum	

skal	maður	vinur	vera	

og	gjalda	gjöf	við	gjöf.	

Hlátur	við	hlátri	

skyli	höldar	taka	

en	lausung	við	lygi.“	

(Ásatrúarfélagið,	e.d.).	
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1.	Gjöfin	
	

1.1	Marcel	Mauss	

Marcel	Mauss	var	 franskur	 félagsfræðingur	og	mest	þekktur	 fyrir	bók	 sína	The	Gift	

(1954)	sem	hefur	haft	gríðarleg	áhrif	á	skrif	um	gjafaskipti	og	gagnkvæmni	í	gegnum	

tíðina.	 En	 þar	 kom	 hann	 með	 annan	 möguleika	 hagkerfis	 á	 þeim	 tíma	 sem	

markaðurinn	 var	 talinn	 altækur.	 Mauss	 sýndi	 fram	 á	 að	 flest	 samfélög	 utan	

Vesturlanda	 eru	með	 hagkerfi	 sem	 er	 ekki	 í	 líkingu	 við	 lögmál	 frjálsa	markaðarins	

(Graeber,	2000).	Mauss	sýndi	meðal	annars	fram	á	það	að	gjafaskipti	í	því	sem	hann	

kallaði	„frumstæðum	samfélögum“	(e.	primitive	societies)	væru	partur	af	pólitískum-	

og	 félagslegum	 skuldbindingum	 sem	 endurspegla	 formgerð	 þeirra	 (McGee	 og	

Warms,	2007).	The	Gift	var	það	verk	sem	Mauss	var	þekktastur	fyrir	í	Bandaríkjunum,	

líklega	 vegna	 þess	 að	 þá	 fyrst	 skrifaði	 hann	 um	 viðfangsefni	 sem	 amerískir	

mannfræðingar	höfðu	áhuga	á,	en	bókin	kemur	út	 fljótlega	eftir	Argaonauts	of	 the	

Western	Pacific	sem	Malinowski	skrifaði	(Leacock,	1954).	

Marcel	 Mauss	 fæddist	 árið	 1872	 og	 vann	 mikið	 með	 frænda	 sínum	 Émile	

Durkheim,	 forföður	 franskrar	 félagsfræði,	 sem	 safnaði	 saman	 snjöllum	

aðstoðarmönnum	til	að	hjálpa	honum	með	rannsóknir	sínar,	Mauss	var	fenginn	til	að	

rannsaka	 trúarbrögð.	Fyrri	Heimsstyrjöldin	 reyndist	Durkheim	dýrkeypt,	 sonur	hans	

lést	í	átökunum	sem	gerði	það	að	verkum	að	hann	lagðist	í	helgan	stein,	Mauss	tók	

við	af	honum	sem	höfuð	rannsakandinn	í	hópnum.	Mauss	vann	mörg	verkefni	í	einu	

og	 kláraði	 fá	 þeirra	 á	 sínum	 líftíma	 en	 hinsvegar	 náði	 hann	 að	 finna	 upp	 franska	

mannfræði	 eins	 og	 við	 þekkjum	 hana	 nánast	 upp	 á	 eigin	 spýtur	 (Graeber,	 2000;	

2001).	

Mauss	 (1954)	 skoðaði	 fyrri	 etnógrafíur	 til	 að	 mynda	 sinn	 skilning	 á	

gjafaskiptakerfum.	 Hann	 gagnrýndi	 kenningu	 Malinowski	 um	 „fría	 gjöf“	 og	 vildi	

meina	að	engin	slík	væri	til,	allar	gjafir	hafa	í	för	með	sér	skylduna	til	að	endurgjalda	

(e.	 obligation	 to	 reciprocate).	 Flestir	 í	 samfélögum	 okkar	 telja	 ölmusu	 vera	 hrein,	

óendurgoldin	gjöf.	Hins	vegar	hefur	gjöfin	áhrif	á	bæði	þann	sem	gefur	og	þann	sem	

þiggur,	 að	 þiggja	 gjöf	 án	 þess	 að	 gefa	 til	 baka	 getur	 verið	 þess	 valdandi	 að	

einstaklingurinn	 finni	 til	 skammar	 eða	 depurð.	 Mauss	 nefnir	 jafnframt	 að	 án	
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samstöðunnar	sem	venjulega	á	sér	stað	 í	gjafaskiptum,	gagnkvæmni,	þá	væri	alveg	

eins	hægt	að	sleppa	því	að	gefa	til	að	byrja	með.	Einstaklingur	sem	fær	gjöf	án	þess	

að	þurfa	að	endurgjalda	þeim	sem	gefur	mun	gefa	næsta	manni	utan	þess	sambands	

og	svo	koll	af	kolli	sem	gerir	hugmyndina	um	fría	eða	hreina	gjöf	algjöra	mótsögn	við	

upprunalega	þýðingu.	Samkvæmt	Panoff	 (1970)	var	Mauss	ekki	að	 reyna	að	greina	

og	 sundurliða	 allar	 formgerðir	 viðskipta	 í	 „frumstæðum	 samfélögum“,	 þeim	

samfélögum	sem	eru	óspillt	af	Vesturlöndum,	heldur	er	hann	að	skoða	eina	tegund	

skipta	í	öllum	samfélögum,	okkar	eigin	samfélagi	líka.	Mauss	hafði	verið	gagnrýndur	

fyrir	að	gera	ekki	 ráð	 fyrir	skiptum	milli	einstaklinga,	þar	sem	aðeins	einn	hlutur	er	

gefinn	og	einn	hlutur	gefinn	til	baka.	Panoff	hinsvegar	segir	að	Mauss	hafi	nefnt	það	í	

bók	 sinni	 en	 hafi	 ekki	 einblínt	 mikið	 á	 þá	 tegund	 gjafaskipta	 þar	 sem	 þau	 voru	

óviðkomandi	 hans	 röksemdarfærslu,	 og	 hafði	 það	 ekki	 neikvæð	 áhrif	 á	 útkomu	

rannsóknarinnar.		

Niðurstöður	Mauss	gerðu	lítið	úr	því	sem	hagfræðin	hafði	að	segja	um	sögu	

hagfræðinnar	 samkvæmt	 Graeber	 (2000).	 Fræðimenn	 fría	 markaðarins	 héldu	 því	

fram	að	það	sem	keyrir	mannfólkið	áfram	sé	þráin	að	búa	yfir	sem	mestri	ánægju	og	

eiga	 sem	 mest	 af	 efnislegum	 hlutum,	 og	 þess	 vegna	 væri	 hægt	 að	 greina	 alla	

gagnvirkni	mannfólks	með	markaðshugtakinu.	Mauss	sá	það	að	mannfræðingar	væru	

að	 uppgötva	 samfélög	 þar	 sem	 hagkerfi	 voru	 byggð	 á	 allt	 öðrum	 lögmálum,	

gjafaskiptakerfi	byggð	á	örlæti,	trausti	og	oftar	en	ekki	samkeppni.	En	þar	er	keppst	

um	 hver	 gefur	 mest	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 keppa	 um	 hver	 fær	 mest.	 The	 Gift	 var	

brautryðjandi	 í	 mannfræðilegum	 rannsóknum	 á	 hagkerfum	 og	 mannfræðin	 hefur	

ekki	verið	sú	sama	síðan	Mauss	gaf	bók	sína	út	(Graeber,	2000).	

	

1.2	Gjafaskiptakerfi	

Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	tvenns	konar	gjafaskiptakerfi,	annars	vegar	kula	kerfið	

sem	Malinowski	(1922)	skoðaði	í	vettvangsferð	sinni	til	Tróbríand	eyja	og	hins	vegar	

potlatch	 kerfið	 sem	 Mauss	 (1954)	 fjallaði	 um	 í	 bók	 sinni,	 The	 Gift.	 Þessi	

gjafaskiptakerfi	virka	sem	tengslanet	fyrir	samfélagið	og	eru	mikilvæg	flestum	öðrum	

kerfum	 þess,	 til	 dæmis	 hagkerfi,	 ásamt	 því	 að	 hafa	 trúarlegt	 gildi	 fyrir	 innfædda.	

Gjafaskiptakerfi	sem	þessi	hafa	það	sameiginlegt	að	byggja	á	þremur	megin	þemum,	
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að	gefa,	að	þiggja	og	að	endurgjalda	(e.	reciprocate).	Í	gjafaskiptasamböndum	innan	

þessara	kerfa	gefur	aðili	öðrum	eitthvað	og	móttakandinn	gefur	eitthvað	til	baka	en	

hvað	þetta	„eitthvað“	stendur	fyrir	er	breytilegt	eftir	aðstæðum	(Rossman,	1984).	

	

1.2.1	Kula	

Ein	 sú	 fyrsta	 og	 ítarlegasta	 rannsókn	 mannfræðinga	 á	 gjafaskiptakerfum	 var	

rannsókn	Bronislaw	Malinowski	á	Tróbríand	eyjum,	þar	sem	hann	krufði	til	mergjar	

kula	gjafaskiptakerfið	(Sykes,	2005).	Tríbríandar	eru	hæfileikaríkir	úti	á	sjó,	 í	sköpun	

leirmuna	og	 sölu	á	þeirra	 varningi	 til	 Evrópubúa	eftir	þeirra	 komu	 til	 eyjanna.	Kula	

kerfið	þrífst	á	keppni	um	hver	er	„gjafmildastur“,	eins	og	Mauss	orðaði	það,	það	er	

hver	 getur	 gefið	 flestar	 og	 verðmætastar	 gjafir	 innan	 kerfisins	 (Mauss,	 1954).	

Mailonwski	lýsti	kerfinu	sem	hring,	kula	hringurinn,	vegna	þess	að	kerfið	virkar	sem	

hringrás	 gjafa	 bæði	 réttsælis	 og	 rangsælis	milli	 eyjanna.	 Gjafirnar	 eru	mismunandi	

eftir	 því	 hvort	 gefið	 er	 réttsælis	 eða	 rangsælis	 (Malinowski,	 1922).	 Kula	 hringurinn	

samanstendur	af	18	eyjum	og	samfélög	þeirra	sameinast	 í	hringrás	gjafaskipta	 (Per	

Hage	&	James,	1986).	

	 Kula	kerfið	er	gríðarstórt	og	flókið	kerfi	sem	dreifist	um	flest	allar	Tróbríand	

eyjar	 og	 skiptast	 þar	 ættbálkar	 á	 milli	 sín	 gjöfum.	 Höfðingjar	 ættbálkanna	 stjórna	

skipaflotanum	sem	flytur	gjafirnar	milli	eyjanna	(Mauss,	1954).	Athafnir	sem	tengjast	

kula	 hringnum	 eru	margar	 og	 reglurnar	 eru	 það	 líka,	 reglur	 sem	 þarf	 að	 fara	 eftir	

þegar	 skipst	 er	 á	 gjöfum.	 Þorpsbúar	 eiga	 sér	 einn	 útvaldan	 mann	 sem	 sér	 um	

þátttöku	þorpsins	í	kula	hringnum.	Hlutirnir	sem	skipst	er	á	dvelja	eingöngu	í	stutta	

stund	hjá	hverjum	aðila	áður	en	hún	er	gefin	áfram.	Sá	sem	þiggur	gjöf	er	skyldugur	

til	 að	 gefa	 gjöf	 í	 staðinn	 eftir	 einhvern	 tíma,	 ekki	 má	 gefa	 mótgjöfina	 strax	 við	

afhendingu	fyrstu	gjafarinnar.	Ef	sá	sem	þiggur	gjöf	getur	ekki	endurgoldið	með	gjöf	

af	sama	verðmæti	þarf	að	gefa	“uppfyllingargjafir”	sem	 í	 raun	eru	staðgenglar	 fyrir	

gjöf	af	sama	eða	meira	verðmæti	og	sú	sem	var	fyrst	gefið,	þessar	gjafir	eru	til	dæmis	

matur	eða	aðrir	litlir	gripir	(Malinowski,	1922).	

Verðmætin	 sem	 eru	 aðal	 gjafirnar	 í	 kula	 gjafaskiptakerfinu	 eru	 kallaðir	

vaygu’a,	 og	 koma	 þessi	 verðmæti	 í	 tveimur	 formum,	 annars	 vegar	 sem	 armbönd,	

mwali,	og	 hins	 vegar	 sem	 hálsmen,	 soulava.	 Þessir	 gripir	 eru	 notaðir	 af	 eigendum	
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sínum	við	stórar	hátíðir	en	annars	til	gjafaskipta.	Til	þess	að	hringurinn	byrji	að	ganga	

þarf	að	gefa	fyrstu	gjöfina	(e.	opening	gift),	vaga,	en	með	þeirri	gjöf	er	sá	sem	hana	

þiggur	 skuldbundinn	 til	 þess	 að	 gefa	 gjöf	 til	 baka,	 yotile,	 en	 þess	 gjöf	 kallaði	

Malinowski	lokagjöf	eða	endagjöf	(e.	chlinching	gift).	Ef	lokagjöfin	er	ekki	í	samræmi	

við	 fyrstu	 gjöfina	 í	 verðmæti	 þá	 gæti	 gefandinn	 leitað	 hefnda	 með	 göldrum	 eða	

niðurlægingum	og	móðgunum	(Malinowski,	1922;	Mauss,	1954).	

Kula	er	mikilvægt	í	lífi	Tróbríanda	en	hins	vegar	þá	eru	alls	ekki	allir	sem	fá	að	

taka	 þátt,	 aðallega	 þeir	 valdamestu	 sem	 eru	 þó	 einhverskonar	 andlit	ættbálksins	 í	

kerfinu	(Malinowski,	1922).	Mauss	(1954)	telur	kula	vera	ramminn	utan	um	margar	

aðrar	 stofnanir	 samfélagsins	 og	 sameinar	 þær.	 Vegna	 kula	 gjafaskiptakerfisins	 er	

hagkerfi	 og	 siðferði	 Tróbríanda	 byggt	 á	 gjafaskiptum	 og	 reglum	 þeim	 tengdum,	

endalaust	að	gefa,	þiggja	og	endurgjalda.	Það	er	mikilvægt	að	fylgja	reglunum	um	að	

endurgjalda	en	það	fer	þó	á	mis	á	hvaða	veg	menn	endurgjalda	(Testart,	1998).	

	

1.2.2	Potlatch	

Marcel	 Mauss	 (1954)	 skoðaði	 rannsóknir	 Malinowski	 á	 kula	 gjafaskiptakerfi	

Tróbríanda	þegar	hann	skrifaði	bók	sína	The	Gift.	Hann	vildi	bera	saman	rannsóknir	

forföðurs	mannfræðinnar	við	samfélög	og	ættbálka	í	Norður	Ameríku.	Mauss	fann	þá	

potlatch	 sem	 er	 gjafaskiptakerfi	 ættbálka	 í	 Norðvestur	 Ameríku	 (Sykes,	 2005).	

Malinowski	 talaði	 um	 tegundir	 gjafa	 í	 rannsókn	 sinni,	 upphafsgjafir	 og	 mótgjafir,	

grundvöll	 kula	 hringsins,	 en	 hann	 talaði	 hinsvegar	 ekki	 um	 þær	 í	 samhengi	 við	

gagnkvæmni	lögmálið,	eins	og	Mauss	gerði	(MacCormack,	1976).	

Líkt	 og	 í	 kula	 kerfinu	 eru	 reglur	 potlatch	 kerfisins	 óskrifaðar	 reglur	

samfélagsins	og	þeim	ber	að	 fylgja.	Hugtakið	potlatch	 í	 beinni	þýðingu	er	að	mata	

eða	að	neyta,	merkingin	á	bakvið	hugtakið	er	sú	að	hver	og	ein	gjöf	er	hluti	af	kerfi	

þar	 sem	gagnkvæmni	er	 í	 fyrirrúmi	og	orðstír	 þeirra	 sem	gefa	og	þiggja	er	 í	 húfi.	 Í	

þessu	 kerfi	 eru	 allar	 eignir,	 hvort	 sem	 þær	 eru	 trúarlegs	 eðlis,	 tengdar	 stöðu	 eða	

annar	 varningur	 í	 raun	 eyrnamerkt	 samfélaginu	 öllu	 frekar	 en	 einum	 einstaklingi.	

Grunnhugmyndin	er	sú	að	gagnkvæmni	skiptir	öllu,	ef	einstaklingur	fær	gjöf	þarf	sá	

hinn	sami	að	endurgjalda	gjöfina	á	einhvern	hátt.	Potlatch	kerfið	er	ekki	alltaf	eins,	í	

einhverjum	tilvikum	þurfa	þeir	sem	þiggja	gjöf	að	endurgjalda	með	gjöf	af	sama	virði,	
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en	í	öðrum	tilfellum	eru	gjafaskipting	barátta	um	valdastöðu	og	verður	þá	gjöfin	að	

hafa	meira	virði	en	sú	sem	á	undan	kom	(Mauss,	1954).	

Potlatch	 kerfið	 er	 að	 sögn	 Mauss	 (1954)	 fyrirbæri	 sem	 tengist	 mörgum	

sviðum	 samfélagsins,	 það	 er	 trúarlegt,	 andlegt	 og	 tengir	 höfðingja	 ættbálkana	 við	

sína	 forfeður	 og	 guði.	 Höfðingjarnir	 bera	 nöfn	 forfeðra	 sinna	 og	 eru	 taldir	 geyma	

anda	þeirra	 innra	með	 sér.	 Potlatch	 kerfið	er	 einnig	efnahagslegt	en	 virði	 gjafanna	

skiptir	 máli	 og	 samkvæmt	 rannsóknum	 Mauss	 voru	 viðskiptin	 innan	 kerfisins	 oft	

mikils	 virði,	 jafnvel	 samkvæmt	 vestrænum	 gildum.	 Félagslega	 skiptir	 kerfið	 einnig	

máli,	en	með	gjafaskiptunum	myndast	 félagsleg	 tengsl	 innan	ættbálka	sem	og	milli	

þeirra.	 Gagnkvæmnin	 er	 eðlislæg	 í	 þessu	 samfélagi	 sem	 veldur	 því	 að	 gefnar	 eru	

gjafir	og	þeim	svo	endurgoldið.	

Douglas	 (1992)	 skilgreindi	 potlatch	 sem	 heildrænt	 kerfi	 (e.	 total	 system)	

gjafaskipta,	hver	gjöf	er	partur	af	gagnkvæmu	kerfi	þar	sem	virðing	milli	gefanda	og	

þiggjanda	er	I	fyrirrúmi.	Grundvallarregla	kerfisins	er	sú	að	hver	gjöf	sem	gefin	er	þarf	

að	 vera	 endurgoldin	 á	 einhvern	 hátt	 og	 setur	 af	 stað	 hringrás	 skipta.	 Ef	mótgjöfin	

hefur	sama	verðgildi	og	fyrsta	gjöfin	þá	verður	til	stöðugt	kerfi	þar	sem	staða	hvers	

og	 eins	 helst	 jöfn,	 en	 ef	 mótgjöfin	 hefur	 meira	 verðgildi	 en	 sú	 fyrsta	 þá	 verður	

gjafaskiptakerfið	 að	 samkeppni	 um	 hver	 er	 gjafmildastur	 og	 þar	 með	 fær	 mesta	

virðingu.	Hringrásin	sem	gjafaskiptakerfið	fellur	undir	er	samfélagið.	

Þrjár	megin	skyldur	ber	að	sinna	 í	potlatch	kerfinu:	að	gefa,	að	þiggja	og	að	

endurgjalda.	 Kjarni	 kerfisins	 er	 að	 finna	 í	 fyrstu	 skyldunni,	 að	 gefa.	 Höfðingi	

ættbálksins	 gefur	 til	 að	mynda	 gjafir	 fyrir	 fjölskyldu	 sína,	 þeim	 látnu	 og	 guðunum.		

Vald	höfðingjans	 veltur	 á	 virkni	hans	 í	 gjafaskiptum	og	einnig	 verðgildi	 þeirra	 gjafa	

sem	hann	gefur.	Hann	sýnir	og	deilir	eignum	sínum	með	samfélaginu	til	að	skyggja	

yfir	aðra	og	jafnvel	niðurlægja	þá.	Önnur	skylda	innan	kerfisins	er	að	þiggja,	enginn	

hefur	rétt	til	þess	að	hafna	gjöf	í	potlatch.	Höfnun	á	gjöf	merkir	hugleysi	og	skömm	

sem	veldur	því	að	einstaklingurinn	tapar	virðingu	samfélagsins.	Allar	gjafir	skal	þiggja	

og	 sá	 sem	 þiggur	 er	 ætlað	 sína	 þakklæti	 sitt.	 Með	 þessu	 byrjar	 hringrásin	 og	

skuldbindur	móttakandinn	sig	til	þess	að	endurgjalda	gjöfina	til	sönnunar	um	að	vera	

jafningi	þess	sem	gefur.	Mauss	líkir	þessum	athöfnum	við	gleðskap	námsmanna	þar	

sem	þeir	skora	á	hvern	annan	til	allskonar	athafna	og	að	neita	þeirri	áskorun	getur	

haft	neikvæð	áhrif	á	stöðu	viðkomandi,	sama	og	gildir	um	gagnkvæmnina	í	potlatch	
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kerfinu.	 Að	 endurgjalda	 gjöf	 er	 þriðja	 skyldan	 innan	 potlatch,	 gagnkvæmni	 er	 því	

mikilvæg	 til	 þess	 að	 stoppa	 ekki	 hringrásina.	 Rétt	 eins	 og	 að	 hafna	 gjöf	 fylgir	 því	

skömm	 að	 endurgjalda	 ekki	 gjafir,	 þessu	 fylgir	 einnig	 refsing.	 Refsing	 sem	

einstaklingur	fær	fyrir	að	endurgjalda	ekki	gjöf	er	til	dæmis	þrældómur	til	að	borga	til	

baka	skuldina	(Mauss,	1954).	

	

1.3	Meira	um	gjafalögmálið	

Verknaðurinn	að	gefa	gjafir	er	einn	mikilvægasti	máti	félagslegra	skipta	í	samfélögum	

okkar.	Athöfnin	að	gefa	og	þiggja	 skapar,	 viðheldur	og	 styrkir	 félagsleg	 tengsl	 fólks	

innan	 samfélagsins	 og	 skilgreinir	 samsemd	 þeirra	 (Yan,	 2005).	 Gjöf	 eins	 og	 við	

þekkjum	 hugtakið	 gefur	 til	 kynna	 að	 hún	 sé	 „frí“,	 án	 skuldbindinga,	 en	 þegar	 aðili	

gefur	gjöf	þá	skilur	hann	ekki	alveg	við	gjöfina.	Það	myndast	 tenging	við	þann	sem	

gefur,	Mauss	talaði	um	hau	Maori	fólksins	í	þessum	tilgangi,	en	það	bindur	þann	sem	

fær	 gjöfina	 til	 að	 gefa	 til	 baka,	 til	 halda	 sambandinu	 í	 jafnvægi.	 Jafnvægið	 sem	

gagnkvæmnin	 myndar	 er	 siðferðilegur	 grundvöllur	 fyrir	 formgerð	 samfélagsins.	

Vegna	þessa	 skuldbindingar	 hafa	 gjafaskipti	 áhrif	 á	 fólk,	 til	 dæmis	 þegar	 kemur	 að	

stressi	 og	 ákvörðunartöku	 í	 gjafainnkaupum	 fyrir	 jól,	 afmæli	 og	 þar	 fram	 eftir	

götunum,	maður	 vill	 ekki	 gefa	 of	 „lélega“	 eða	 „óviðeigandi“	 gjöf,	 sérstaklega	 ekki	

verðminni	en	hinn	aðilinn	gefur	til	baka	(Zeitlyn,	2003).	

Til	að	ræða	aðeins	frekar	um	hina	meintu	fríu	gjöf,	þá	skrifaði	Ladilaw	(2000)	

um	 Shvetambar	 Jaínista	 á	 Indlandi,	 og	 taldi	 hann	 sig	 hafa	 fundið	 eitthvað	 sem	 er	

mjög	nálægt	fríu	gjöfinni.	Þeir	sverja	sér	það	heit	að	lifa	í	fátækt	og	treysta	á	framlög	

þorpsbúa	til	að	lifa	af.	Allskonar	reglur	gilda	um	hvernig	afneitararnir	(e.	renouncers)	

mega	fá	gjafir	eða	dan	frá	þorpsbúum,	til	dæmis	mega	þeir	ekki	biðja	um	neitt	eða	

þakka	fyrir	sig.	Þorpsbúar	vilja	gefa	afneiturunum	gjafir	fyrir	gott	karma,	gjöfin	þeirra	

er	góðverk	sem	er	endurgoldið	með	góðu	karma,	jafnvel	þó	að	það	komi	ekki	beint	

frá	afneiturunum.	Þorpsbúarnir	sem	gefa	dan,	eru	 líka	að	 létta	af	sálinni,	gjöfunum	

fylgja	 syndir	 gefandans	 en	 ef	mótgjöf	 er	 gefin	 þá	 fylgja	 syndirnar	 ekki,	 þess	 vegna	

þarf	 dan	 að	 vera	 óendurgoldin	 gjöf	 (Venkatesan,	 2016).	 En	 hvaða	 skilyrði	 þarf	 að	

fullnægja	til	þess	að	frí	gjöf	sé	í	raun	frí?	Derrida	kom	með	fjögur	skilyrði	hinnar	fríu	

gjafar.	Í	fyrsta	lagi	má	ekki	vera	nein	gagnkvæmni,	það	er	ekki	gjöf	sem	er	ætlast	til	
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að	veraði	borguð	til	baka.	Í	öðru	lagi	má	sá	sem	þiggur	gjöfina	hvorki	álíta	hana	sem	

gjöf	né	álíta	 sjálfan	 sig	 sem	móttakandi	 gjafar.	 Í	 þriðja	 lagi	má	gefandinn	ekki	 álíta	

gjöfina	sem	gjöf	heldur.	Í	fjórða	lagi	þá	má	hluturinn	sem	gefinn	er	ekki	vera	til	sem	

gjöf,	þar	sem	um	leið	og	hluturinn	kemur	fram	eins	og	gjöf	þá	verður	hann	partur	af	

hringrás	og	 verður	ekki	 lengur	 til.	 Þetta	eru	 flókin	 skilyrði	og	 í	 raun	þverstæða	þar	

sem	frí	gjöf	getur	ekki	verið	gjöf	svo	hún	er	 í	raun	ekki	til,	og	nánast	ómögulegt	að	

verða	 við	 þessum	 skilyrðum	 (Ladilaw,	 2000).	 Þegar	 afneitararnir	 skipta	 á	 ölmusu	 í	

formi	matar	og	senda	blessun	sína	til	baka	þá	er	komin	gagnkvæmni	inn	í	samskiptin	

og	þar	af	leiðandi	ekki	fullkomlega	frí	gjöf	(Venkatesan,	2016).	

Mjög	erfitt	er	að	finna	almenna	skilgreiningu	á	gjafaskiptum	þar	sem	þau	eru	

flókin	og	margbreytileg,	til	dæmis	geta	gjafir	verið	einhverskonar	athöfn	(ritúöl)	eða	

hátíðlegar	gjafir	en	geta	einnig	verið	utan	þessarar	skilgreiningar.	Hátíðarlegar	gjafir	í	

samtímanum	 eru	 yfirleitt	 tengdar	 við	 giftingar,	 jarðafarir,	 jólin	 og	 þar	 fram	 eftir	

götunum.	Óhátíðlegar	gjafir	eru	þá	frekar	gjafir	milli	ættmenna	eða	vina	(Yan,	2005).	

Innan	 náinna	 félagssambanda,	 til	 að	 mynda	 fjölskyldna	 og	 vina,	 eru	 gjafir	 ekki	

endilega	skilgreindar	sem	einhverjir	hlutir	eða	þjónusta.	Carrier	(1991)	nefnir	dæmi	

um	að	vinir	fari	út	saman	og	einn	af	þeim	keyrir,	sá	sem	keyrir	flytur	hina	á	milli	staða	

og	það	er	gjöf,	en	þetta	er	normið	 innan	vinasambandsins.	Zeitlyn	 (2003)	 talar	um	

fjölskyldu	sambönd	og	hvernig	þau	eiga	þátt	 í	gjafaskiptasamböndum.	Foreldrar	ala	

upp	börnin	sín	og	gefa	þeim	líf,	en	börn	borga	ekki	fyrir	þá	þjónustu,	þetta	er	skylda	

foreldranna.	Þarna	er	ekkert	hagfræðilegt	samband	en	í	staðinn	verður	til	táknrænn	

höfuðstóll	 sem	 gefur	 foreldrum	 ákveðið	 vald	 yfir	 börnum	 sínum,	 þau	 geta	 í	 raun	

aldrei	borgað	til	baka	lífið	sem	þeim	hefur	verið	gefið.	En	þegar	líður	á	 lífið	þá	gefa	

börn	 til	 baka	 á	 annan	hátt,	 þau	 sjá	 um	 foreldra	 sína	 í	 ellinni	 og	 foreldrar	 geta	 líka	

hagnast	af	vinnu	barna	sinna	þegar	þau	verða	eldri.	Foreldrarnir	gefa	af	sér	en	gjöfin	

er	 ennþá	 partur	 af	 þeim	 á	meðan	 gjöfin	 er	 ekki	 endurgoldin	 og	 þess	 vegna	 halda	

foreldrarnir	valdinu	yfir	börnum	sínum	(Adloff	&	Mau,	2006).	Hénaff	(2013)	ítrekaði	

að	ekki	sé	hægt	að	setja	allar	tegundir	gjafaskipta	undir	einn	og	sama	hattinn.	Hann	

skipti	gjafaskiptum	niður	í	þrjá	grunnflokka,	sá	fyrsti	hátíðir	og	gjafir	sem	höfðingjar	

skipta	á	milli	 sín	 í	 samfélögum	byggðum	á	gjafaskipta	hagkerfum.	Annar	 flokkurinn	

eru	fögnuðir	og	gjafir	sem	til	dæmis	foreldrar	gefa	börnum	sínum	í	tilefni	af	afmæli	
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þeirra,	 jólum	 og	 þar	 fram	 eftir	 götunum.	 Þriðji	 flokkurinn	 er	 ölmusa,	 gjafir	 til	

góðgerðarmála.	

Tyler	og	Taylor	 (1998)	 töluðu	um	vinnu	kvenna	 í	gjafaskipta	samhenginu	og	

nota	í	dæmi	sínu	flugfreyju	starfið.	Þar	sem	vinna	getur	einnig	verið	gjöf	samkvæmt	

Mauss	þá	gátu	þau	sett	stoðir	undir	þá	kenningu	sína	að	flugfreyjur	vinni	ólaunaða	

vinnu	samhliði	þeirri	launuðu	vinnu	vegna	þess	að	þær	eru	konur.	Þeim	er	ætlað	að	

gefa	frá	sér	líkamlega	tilvist	sína	sem	konur,	þeim	er	ætlað	að	gefa	ekki	eingöngu	frá	

sér	 heldur	 einnig	 sig	 sjálfar.	 Tyler	 og	 Taylor	 kalla	 þetta	 fagurfræðileg	 viðskipti	 (e.	

aesthetic	 exchange)	 þar	 sem	 konur	 gefa	 líkamlega	 ímynd	 sína	 í	 vinnunni	 sem	

flugfreyjur.	Þessi	auka	vinna	er	ólaunuð	og	ekki	eru	konur	þjálfaðar	í	henni,	þær	eiga	

að	kunna	að	gefa	 frá	 sér	 líkama	og	 sál	þar	 sem	þær	eru	konur.	Þetta	er	dæmi	um	

mismunun	kynjanna	á	vinnumarkaði	og	víðar	 í	 samfélaginu.	Tyler	og	Taylor	notuðu	

fyrirmynd	Mauss	 á	 gjöfinni	 til	 að	 skoða	 það	 sem	 hann	 sjálfur	 gerði	 ekki	 mikið	 af,	

kynbundin	 mismunun,	 og	 settu	 það	 í	 samhengi	 við	 vinnu	 kvenna	 í	 kapítalísku	

samfélagi	samtímans.	

	

2.	Gjafaskipti	–	félagslegt	og	hagfræðilegt	fyrirbæri	
Í	 næsta	 kafla	 fjalla	 ég	 um	 gjafaskipti	 í	 hagrænu	 og	 félagslegu	 samhengi,	 skoða	

hvernig	gagnkvæmni	hefur	áhrif	á	þessa	þætti	í	samfélaginu.	Ég	mun	leggja	áherslu	á	

hau	 hugtakið	 sem	Mauss	 kynnti	 til	 leiks	 til	 að	 skýra	 aflið	 sem	 þrýstir	 okkur	 til	 að	

endurgjalda	gjafir.	Sahlins	kom	með	þrjár	birtingarmyndir	gagnkvæmninnar	og	mun	

ég	fara	í	gegnum	þær	og	útskýra	muninn	á	milli	þeirra.	Í	seinni	hluta	kaflans	skoða	ég	

hvernig	 gjafaskipta	 lögmálið	 kemur	 fyrir	 í	 kapítalískum	 samfélögum	 og	 ber	

hagfræðilegar	aðferðir	Mauss	saman	við	marxískar	aðferðir.	

	

2.1	Marshall	Sahlins	

Í	 bókinni	 Stone	 Age	 Economics	 fjallar	 Marshall	 Shalins	 um	 hagkerfi	 „frumstæðra	

samfélaga“.	Samfélög	veiðimanna	og	safnara,	sem	afla	matar	 í	sameiningu.	Ég	mun	
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þó	meira	einbeita	mér	af	kafla	bókarinnar	sem	fjallar	um	gjöfina	í	hagrænu	samhengi	

ásamt	ítarlegu	mati	og	skilgreiningu	á	hugtakinu	hau	gjafarinnar.	

Í	 bók	Mauss	 um	 gjöfina	 spyr	 hann	 sig	 hvaða	 afl	 það	 er	 sem	 skyldar	menn	

fornfálegra	samfélaga	til	þess	að	endurgjalda	gjafir.	Mauss	skoðaði	Maori	fólkið	sem	

tileinkaði	sér	regluna	um	hau.	Sahlins	(1972)	segir	hau	vera	hugtak	yfir	aflið	sem	fær	

menn	til	að	endurgjalda	það	sem	þeim	er	gefið.	Ef	að	þú	færð	verðmæti	(taonga)	að	

gjöf	þá	 fylgir	henni	andi	þess	 sem	gaf	hana	og	ef	henni	er	ekki	 skilað	eða	eitthvað	

gefið	í	staðinn	getur	það	haft	hræðilegar	afleiðingar.	Þessu	gjafaskiptaneti	lýsir	hann	

þannig	að	einn	aðili	gefur	öðrum	toanga	og	sá	gefur	áfram	til	þriðja	aðila.	Þegar	sá	

þriðji	gefur	til	baka	þá	verður	sá	aðili	að	gefa	þeim	sem	byrjaði	þetta	gjafaskiptanet	

þá	endurgreiðslu.	Það	er	hau	gjafarinnar	sem	skuldbindur	menn	til	að	gefa	þeim	sem	

á	 undan	 kom	 verðmætin.	 Andar	 gefandans	 skuldbinda	 viðtakandann	 til	 að	

endurgjalda.	Graeber	(2001)	nefnir	tvær	þýðingar	á	orðinu	hau,	annarsvegar	mótgjöf	

sem	viðurkennir	fyrstu	gjöfina.	Hinsvegar	getur	hau	vísað	til	fórnargjafar	til	guðanna	

sem	Maori	 fólkið	notaði	 til	að	aflétta	tapu	 (betur	þekkt	 í	dag	sem	tabú	(e.	 taboo)).	

Malinowski	 skilgreindi	hugtakið	á	nokkra	 vegu,	 eitthvað	 sem	er	bannað	 (forboðið),	

forfaðir	 eða	 föðursystir,	 hann	 taldi	 orðið	 hafa	 allar	 þessar	 merkingar	 en	 í	

mannfræðinni	dag	er	það	mest	notað	fyrir	fyrstu	skilgreininguna	(Weiner,	1979).	

Samkvæmt	Sahlins	 (1972)	vildi	 Lévi-Strauss	meina	að	Mauss	hafi	blindast	af	

hinu	óþekkta	og	framandgert	hau.	Hann	hafi	skoðað	skyldurnar	til	að	gefa,	að	taka	

við	 og	 að	 endurgjalda	 sem	 aðgreindar	 athafnir,	 en	 ekki	 sem	 lögmál	 og	 reynt	 að	

tengja	þær	saman	með	hau	hugtakinu.	Sahlins	nefndi	einnig	skrif	Firth	um	rannsóknir	

Mauss,	sem	hélt	því	fram	að	hau	væri	andlegra	en	Mauss	áleit,	frekar	aðgerðarlaust	

lögmál.	 Þá	 sagði	 hann	 að	Maori	 fólkið	 hafi	 ekki	 treyst	 eins	mikið	 á	 að	hau	 refsaði	

þeim	sem	ekki	borguðu	til	baka	eins	og	Mauss	taldi,	heldur	voru	galdrar	notaðir	á	þá	

sem	ekki	gátu	endurgoldið	gjafir,	yfirleitt	með	hjálp	prests.	

Ef	gjöf	númer	tvö	er	hau	þeirra	fyrstu,	þá	er	hau	vöru	það	sem	hún	gefur	af	

sér.	 Ranapiri	 einfaldaði	 þetta	 með	 því	 að	 lýsa	 viðskiptum	 tveggja	 einstaklinga.	 Þú	

gefur	mér	eitthvað,	þinn	andi	í	þessum	hlut	skuldbindur	mig	til	að	endurgjalda.	Hann	

taldi	 þetta	 góða	 leið	 til	 að	 útskýra	 lögmálið	 ef	 tilgangurinn	 er	 andlegs	 eðlis	 eða	

einfaldlega	til	að	tryggja	gagnkvæmni.	Hins	vegar	ef	tilgangurinn	er	sá	að	sína	fram	á	

að	 gjöf	 frá	 einhverjum	 ætti	 ekki	 að	 verða	 höfuðstóll	 viðtakandans,	 heldur	 ætti	
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ávöxtur	 gjafarinnar	 að	 fara	 aftur	 til	 upprunalegs	 gefanda	 þá	 er	mikilvægt	 að	 bæta	

þriðja	einstaklingnum	við.	Það	er	mikilvægt	til	að	sína	fram	á	veltu,	sem	dæmi	ef	að	

mikill	tími	líður	frá	því	að	frysta	gjöfin	er	gefinn	og	sú	síðasta	er	gefin	til	baka	þá	þarf	

sú	síðasta	að	vera	verðmætari.	Þannig	verður	þetta	að	ákveðnu	hagkerfi	gjafaskipta,	

þar	sem	upphafsmaður	viðskiptanna	fær	ávöxtinn	af	upprunalegu	gjöfinni	og	hagnast	

þannig	af	henni.	Firth	segir	að	hagnaður	sé	betri	þýðing	á	hau	heldur	en	andi	í	þessu	

samhengi	þar	sem	hau	 kemur	ekki	 í	 raun	 fram	fyrr	en	viðtakandi	 fyrstu	gjafarinnar	

gefur	hana	áfram	til	þriðja	aðila	(Sahlins,	1972).	

Sahlins	telur	ekki	vera	hægt	að	túlka	gjafaskipti	án	þess	að	íhuga	efnislega-	og	

félagslega	 þætti	 sem	 felast	 í	 þeim,	 en	 þar	 kemur	 hagræn	mannfræði	 til	 sögunnar.	

Gjafaskipti	„frumstæðra	samfélaga“	gegnir	ekki	sama	hlutverki	og	efnahagslegt	flæði	

samtíma	 samfélaga.	 Í	 þessum	 samfélögum	 eru	 viðskiptin	 aðskildari	 framleiðslunni	

sjálfri,	ekki	eins	mikið	að	einblína	á	hvernig	hægt	er	að	safna	upp	fyrir	framleiðslunni	

heldur	bendla	sig	meira	við	dreifingu	varnings	sem	er	tilbúin	til	dreifingar	 í	gegnum	

samfélagið.	Sahlins	talar	um	að	hægt	sé	að	skipta	hagrænum	viðskiptum	sem	koma	

fram	 í	 etnógrafíum	 í	 tvær	 tegundir.	 Sú	 fyrsta	 er	 þessi	 klassíska	 gagnkvæmni	 milli	

tveggja	aðila,	frá	A	til	B	og	frá	B	til	A.	Seinni	tegundin	eru	skipti	milli	hópa,	eða	réttara	

sagt	 endurúthlutun	 innan	 hóps,	 frá	 B,	 C	 og	 D	 til	 A	 og	 frá	 A	 til	 B,	 C	 og	 D.	 Þessi	

endurúthlutunar	skipti	eru	gagnkvæm	kerfi,	þar	sem	gjöfum	er	úthlutað	til	aðila	sem	

endurúthlutar	til	næsta	aðila	og	svo	framvegis.	Gagnkvæmnin	kemur	svo	inn	í	kerfið	

þegar	 það	 kemur	 að	 skyldunni	 til	 að	 endurgjalda	 fyrstu	 gjöfina.	 Innan	 hagrænnar	

mannfræði	 er	 tilhneiging	 til	 að	 skoða	 gagnkvæmni	 sem	 ákveðið	 jafnvægi,	

skilyrðislaus	skipti	milli	tveggja	einstaklinga.	En	ef	gagnkvæmin	er	álitin	sem	efnisleg	

skipti	 er	 hún	 oft	 ekki	 svo	 einföld	 eins	 og	 skilyrðislaus	 skipti	 tveggja	 aðila.	 Vegna	

nákvæmra	 rannsókna	 á	 jafnvægum	 gjafaskiptum	 hafa	 rannsakendur	 getað	 séð	

samspil	gagnkvæmni,	félagslegra	sambanda	og	efnahags	(Sahlins,	1972).	

	 Þrjár	 birtingarmyndir	 gagnkvæmninnar,	 alhæfð	 gagnkvæmni	 (e.	 generalized	

reciprocity),	 jöfn	gagnkvæmni	(e.	balanced	reciprocity)	og	neikvæð	gagnkvæmni	(e.	

negative	 reciprocity).	 Alhæfð	 gagnkvæmni	 eru	 skipti	 sem	 eru	 almennt	 talin	

óeigingjörn,	 í	 raun	 aðstoð	 eða	 gjöf	 sem	 ekki	 er	 ætlast	 til	 að	 sé	 endurgoldin.	

Fyrirmyndin	 fyrir	 þessa	 birtingarmynd	 er	 kenning	Malinowski	 um	 fría	 gjöf,	 Sahlins	

talar	einnig	um	hugtökin	örlæti,	 skylda	ættingja,	hjálpsemi,	 gestrisni	og	 fleiri.	 Price	
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kallaði	þetta	daufa	gagnkvæmni	(e.	weak	reciprocity)	vegna	þess	hversu	veik	skyldan	

til	að	endurgjalda	er.	Jöfn	gagnkvæmni	eru	bein	skipti,	 í	algjöru	jafnvægi,	það	er	að	

gangkvæmnin	á	sér	þannig	stað	að	gjöfin	sem	tekið	er	við	er	endurgoldin	með	gjöf	af	

sama	 virði	 og	 er	 gefin	 á	 sama	 tíma.	 Fullkomin	 jöfn	 gagnkvæmni	 er	 það	 þegar	

gjafaskiptin	 eru	 samtímis,	 skipst	 er	 á	 sömu	 tegund	 af	 varningi,	 í	 sama	 magni.	

Neikvæð	gagnkvæmni	er	það	að	reyna	að	fá	eitthvað	án	endurgjalds	og	án	þess	að	fá	

refsingu	fyrir.	Viðskipti	þar	sem	takmarkið	er	að	fá	sem	mest	fyrir	sem	minnst.	Dæmi	

um	 þess	 konar	 viðskipti	 er	 prútt,	 fjárhættuspil	 og	 þjófnaður	 (Sahlins,	 1972).	

Persónulegt	samband	þeirra	sem	eiga	í	hlut	skiptir	höfuðmáli	þegar	flokkað	er	niður	

tegundir	 gagnkvæmninnar.	 Neikvæð	 gagnkvæmni	 til	 dæmis	 er	 að	 finna	 þar	 sem	

ekkert	 persónulegt	 samband	 er	 til	 staðar	 (MacCormack,	 1976).	 Samkvæmt	 Kirk	

(2007)	 er	 þetta	 kerfi	 Sahlins	 ekki	 nógu	 ítarlegt	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 færa	 það	 milli	

menninga	 og	 nota	 það	 til	 að	 lýsa	 formgerð	 efnahagskerfa	 án	 þess	 að	 breyta	 því	 á	

einhvern	 hátt.	 Samkvæmt	 Weiner	 (1980)	 útfærði	 Sahlins	 lögmál	 Malinowski	 um	

gjafaskipti	nánar	til	að	hægt	sé	að	setja	það	í	samhenig	við	öll	svokölluð	„frumstæð“	

samfélög.	 Hann	 skilgreindi	 jafna	 gangkvæmni	 sem	 miðpunktinn	 á	 milli	 alhæfðrar	

gangkvæmni	(félagsleg	samstaða)	og	neikvæðrar	gagnkvæmni	(ófélagslyndi	á	hæsta	

stigi).	

	 Sahlins	(1972)	telur	að	ef	fátækur	maður	og	ríkur	maður	eru	félagar	getur	það	

orðið	að	sambandi	alhæfðrar	gagnkvæmni	vegna	þess	að	sá	sem	hefur	meiri	auð	er	

siðferðilega	skyldugur	til	að	hjálpa	félaga	sínum.	Því	meira	sem	bilið	milli	auðæfa	er,	

því	meiri	 er	 sjáanleg	 aðstoð	þess	 ríka	 til	 hins	 fátæka,	 en	það	 er	 nauðsynlegt	 til	 að	

halda	við	félagslyndum	og	þægilegum	samskiptum.	Þetta	byggir	á	ölmusu,	það	er	að	

sá	auðugi	vill	gera	það	góðverk	að	aðstoða	þann	sem	á	í	fjárhagslegum	vandræðum.	

Svipað	og	fólkið	sem	gefur	framlög	til	góðgerðarmála	eins	og	í	Mæðrastyrksnefnd	en	

þó	 töluvert	 persónulegri	 og	 beinni	 gjafaskipti	 (Rice,	 2007).	 Jöfn	 gagnkvæmni	 er	

fúsleiki	 til	 að	endurgjalda	það	 sem	manni	er	 gefið.	 Félagslegur	 samningur	myndast	

milli	þeirra	sem	eiga	aðild	að	skiptunum.	Sá	sem	gefur	vill	þó	gefa	meira	en	sá	sem	

gefur	til	baka,	og	öfugt,	svo	þetta	verður	að	ómeðvitaðri	keppni,	hver	gefur	meira?	

Þér	líður	betur	ef	þú	gefur	meira,	en	þér	líður	verr	ef	þú	gefur	minna	(Sahlins,	1972).	

Kirk	(2007)	skilgreindi	alhæfða	gangkvæmni	sem	einkennandi	fyrir	náin	sambönd,	til	

dæmis	sifjar	(e.	kinship)	og	vináttu.	Þessi	tegund	gagnkvæmninnar	gengur	út	á	örlát	



18	

gjafaskipti	og	sá	sem	þiggur	gjöf	verður	þakklátur	og	vill	þar	af	leiðandi	endurgjalda	

þeim	 sem	 gefur.	 Þegar	 kemur	 að	 jafnri	 gagnkvæmni	 þá	 er	 tímabærni	 og	 jafngildi	

gjafanna	 í	 fyrirrúmi,	 þetta	 eru	 ekki	 jafn	 náin	 sambönd	 og	 í	 alhæfðri	 gagnkvæmni,	

eignn	hagur	hefur	forgang	yfir	persónulega	sambandið,	eins	og	í	markaðsviðskiptum.	

Neikvæð	gangkvæmni	gengur	út	á	það	að	hagnast	sem	mest	á	kostnað	annarra	eins	

og	áður	hefur	komið	fram.	

	

2.2.	Frekari	íhugun	um	gagnkvæmni	gjafaskipta	

Alan	Kirk	 (2007)	 telur	 að	uppgerð	gagnkvæmni	 líkans	Sahlins	 sé	eingöngu	hægt	að	

skilja	 í	 samhengi	 vð	 verk	 Karl	 Polanyi,	 þar	 sem	 hann	 flokkaði	 gerðir	 hagfræðilegra	

stofnanna	 eftir	 þremur	 tegundum,	 gagnkvæmni,	 endurúthlutun	 og	

markaðsviðskiptum.	 Hann	 taldi	 þetta	 vera	 þrjú	 megin	 mynstur	 þjóðhagfræðilegra	

kerfa	 stofnanna,	 gangkvæmni,	 það	 fyrsta,	 byggist	 á	 skiptum	 á	 vörum	 og	 þjónustu	

sem	 verður	 að	 stofnun	 gjafaskipta	 innan	 sifjahópa,	 milli	 sifjahópa	 eða	 vinahópa.	

Samhverfa	 milli	 þátttakenda	 í	 skiptunum	 er	 grundvallaratriði	 í	 þessu	 mynstri.	

Endurúthlutun	 byggir	 á	 miðlægu	 stigveldi	 og	 ósamhverfu,	 valdamesti	 aðilinn	 (til	

dæmis	höfðingi	eða	kóngur)	safnar	saman	vörunum	sem	á	að	gefa	og	úthlutar	þeim	

áfram.	 Þriðja	 mynstur	 hagkerfa	 eru	 viðskipti	 með	 hjálp	 verðlagningar	 skipan	

markaðsins,	 sem	 Polanyi	 taldi	 vera	 það	mynstur	 sem	 gerði	 það	mögulegt	 að	 bera	

saman	 hin	mynstrin	 við	 stofnanir	 hagkerfa	 sem	 við	 almennt	 þekkjum	 (Kirk,	 2007).	

Hagkerfi	byggjast	á	hlutum	eða	athöfnum	sem	fólk	innan	samfélags	hafa	tengt	saman	

á	 félagslegan	máta,	 til	 dæmis	 framleiðsla,	úthlutun,	 skipti	 og	neysla.	Hagkerfi	 eru	 í	

sama	flokk	og	menning,	frekar	en	hegðun,	þau	byggja	á	efnislegu	lífi	samfélagsins	en	

ekki	einstaklingum	sem	stakar	einingar	(Cook,	1974).	Formgerðar	flokkun	Sahlins	var	

ákveðið	fráhvarf	frá	flokkun	Polanyi,	en	hinsvegar	kom	það	hvergi	fram	að	flokkunin	

hans	 ætti	 að	 leysa	 flokkun	 Polanyi	 af	 hólmi.	 Formgerð	 hugtakanna	 skarast	 á	 hjá	

þessum	fræðimönnum	en	brennipunktar	hvers	og	eins	eru	öðruvísi.	Polanyi	tók	ólíka	

þætti	 og	 felldi	 þá	 saman	 í	 eina	 heild,	 það	 mynstur	 einkennist	 að	 því	 að	 tiltekinn	

samfélög	koma	skipulagi	á	hagkerfi	sín.	Gagnkvæmni	kerfið	hans	Sahlins	metur	gæði	

og	gagnfræðileika	ólíkra	gerða	félagslegra	sambanda	innan	samfélaga	(Kirk,	2007).	
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Gjafaskipti	 eiga	 sér	 stað	 í	 kapítalískum	 samfélögum,	 alveg	 eins	 og	 kaup	 og	

sölu	viðskipti	eiga	sér	stað	í	samfélögum	byggðum	á	hagkerfum	gjafaskipta	(Carrier,	

1991).	 Í	ættbálkasamfélögum	eru	klassískar	skilgreiningar	á	hagkerfum	kannski	ekki	

til	staðar	en	það	þýðir	þó	ekki	að	hagfræðilegar	aðferðir	ekki	notaðar	á	einhvern	hátt	

(Cook,	1974).	Aðgreining	Mauss	á	milli	gjafa	og	varnings	var	svipuð	og	 í	marxískum	

kenningum,	 til	 dæmi	 á	 milli	 samfélaga	 fyrir	 og	 eftir	 kapítalisma	 og	 á	 milli	

notkunargildis	(e.	use	value)	og	skiptigildis	(e.	exchange	value).	Aðgreining	Mauss	er	

þá	frábrugðin	marxískum	aðferðum	vegna	þess	að	Mauss	skoðaði	meira	dreifingu	og	

neyslu	í	stað	framleiðslu,	einnig	skoðaði	hann	frekar	félagsleg	kennsl	á	fyrirbærinu	og	

hvernig	það	hafði	áhrif	á	fólk	og	félagsleg	sambönd	þeirra	(Carrier,	1991).	

Viðskipti	þar	sem	hlutir	eru	keyptir	og	seldir	eru	frjáls	viðskipti,	eftir	að	þeim	

líkur	 þá	 eru	 engir	 eftirmálar,	 gjafaskipti	 hinsvegar	 skylja	 eftir	 sig	 skylduna	 að	

endurgjalda	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 þau	 viðskipti	 eru	 ekki	 frjáls.	 Gjafir,	 ólíkt	

framseljanlegum	 varningi,	 eru	 óframseljanlegar	 vegna	 þess	 að	 þeim	 fylgir	 andleg	

tengsl	 milli	 gefanda	 og	 þiggjanda.	 Sá	 þáttur	 sem	 er	 mest	 frábrugðin	 hefðbundni	

notkun	á	hugtakinu	gjöf	og	notkun	Mauss	á	hugtakinu	er	sá	að	hann	setur	vinnu	(e.	

labour)	 í	 sama	 flokk	 og	 varning.	 Vinna	 getur	 líka	 verið	 gjöf	 eins	 og	 varningur	 eða	

lausafé	(Tyler	&	Taylor,	1998).	

	 Mauss	(1954)	neitaði	því	að	viðskipti	(verslun)	og	gjafaskipti	væru	tvær	ólíkar	

athafnir,	 sú	 fyrri	 bein	 skipti,	 peningur	 fyrir	 vöru,	 og	 hin	 gjöf	 þar	 sem	 engin	 dulin	

ástæða	 er	 til	 staðar.	 Eins	 og	 hefur	 komið	 fram	þá	 er	 hrein	 gjöf	 ekki	 til	 samkvæmt	

Mauss	hedur	eru	þetta	gjafaskipta	hagkerfi	með	 flóknum	reglum	og	oft	keppni	um	

hvor	getur	gefið	meira.	Hann	talar	um	að	gjafaskiptakerfi	eru	hringrás	gjafa	sem	þarf	

að	endurgjalda.	Þessi	hringrás	skuldbindur	fólk	sem	tekur	þátt	í	gjafaskiptahringnum	

til	þess	að	halda	honum	gangandi	með	gjöfum	á	milli	aðila.	Þetta	myndar	 félagsleg	

tengsl	milli	 fólks	sem	knúið	er	áfram	með	gjafaskiptum,	sem	eru	 í	 raun	viðskipti	án	

formlegs	 forms	verslunnar	 (Douglas,	1992).	 Í	 vestrænum	samfélögum	þykjast	 gjafir	

vera	 óeigingjarnar	 en	 í	 raun	 ýta	 þær	 alltaf	 undir	 gagnkvæmni	 í	 formi	 gjafa	 sem	

virðingarvott	eða	kurteisi	(Strathern,	2012).	
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3.	Gagnkvæmni	í	fátækum	samtímasamfélögum	
Í	 þessum	 kafla	 skoða	 ég	 notagildi	 hinna	 klassísku	 verka	 um	 gjafaskipti	 og	 hagkerfi	

gjafaskipta	 í	 samhengi	 við	 kapítalísk	 þéttbýlissamfélög	 nútímans.	 Mauss	 skoðaði	

hagkerfi	 gjafaskipta,	en	gjafaskipti	 í	 hinum	vestræna	heimi	eru	að	mestu	 talin	 falla	

undir	hátíðisdaga	og	önnur	sérstök	tilefni.	Mauss	sýndi	fram	á	að	gjafaskipti	gegndu	

miðlægu	 hlutverki	 í	 félags-	 og	 hagfræðilegum	 stofnunum	 samfélaganna	 sem	 hann	

skoðaði.	 Etnógrafískir	 rannsakendur	 samtímans	 hafa	 byggt	 á	 þessum	 kenningum	

Mauss	 til	 að	 sýna	 fram	 á	 það	 að	 rökfræðin	 um	 gjöfina	 haldi	 sér	 í	 samhengi	 við	

samfélög	á	 jaðrinum	í	vestrænum	heimi.	Ég	mun	skoða	verk	Carol	Stack	og	Phillipe	

Bourgois,	ásamt	öðrum	dæmum,	til	að	koma	því	á	framfæri.	

	

3.1	Carol	Stack	

Carol	 Stack	 (1975)	 fjallar	 um	 vettvangsrannsókn	 sína	 í	 borg	 í	 vesturhluta	

Bandaríkjanna	í	bókinni	All	Our	Kin	en	þar	skoðaði	hún	samfélag	fólks	sem	er	dökkt	á	

hörund	 og	 þeirra	 baráttu	 við	 að	 komast	 af	 í	 fátækt.	 Rannsókn	 þessi	 var	 gerð	 á	 7.	

áratug	 19.	 aldar	 og	 eru	 niðurstöðurnar	 eftir	 því.	 Stack	 fylgist	 með	 fáeinum	

fjölskyldum	í	fátækasta	hverfi	borgarinnar	til	að	sjá	hvernig	fólk	bjargar	sér	og	sínum	

þrátt	fyrir	lágar	tekjur.	Öllum	nöfnum	og	staðarheitum	var	breytt	við	skrif	á	bókinni	

til	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	 rekja	 neinar	 upplýsingar	 til	 einstaklinga	 og	 vernda	 þannig	

sjálfumleika	 (e.	 identity)	 þeirra.	 Borgin	 hefur	 járnbrautartengingu	 við	 Chicago	 sem	

hjálpar	íbúum	þess	að	halda	tengslum	við	kunningja	og	ættmenni	í	stórborginni.	Að	

hafa	tengingu	við	stórborgina	gefur	fólki	kleift	að	skiptast	á	varningi	við	aðra	og	koma	

í	veg	fyrir	algjöra	einangrun	sem	fátækir	minnihlutahópar	finna	fyrir.	

Húsnæðismál	 í	 þessu	 fátækrahverfi	 eru	 ekki	 góð,	 flest	 húsin	 illa	 farin	 og	

þarfnast	mikilla	 lagfæringa.	 Verð	 og	 vöntun	 á	 húsnæði	 og	 stærð	 fjölskyldna	 hefur	

einnig	áhrif,	en	heilu	 fjölskyldurnar	deila	oft	húsnæði.	Eins	með	heilbrigðisþjónustu	

fyrir	 þeldökkt	 fólk,	 sem	 er	 ófullnægjandi	 þar	 sem	 heilbrigðisstarfsfólk	 sína	 mikinn	

trega	þegar	kemur	að	meðhöndlun	íbúa	fátækrahverfisins.	Þegnar	samfélagsins	betla	

ekki	 heldur	 trúa	 þeir	 á	 að	 hjálpa	 náunganum,	 allir	 eiga	 að	 veita	 hver	 öðrum	

hjálparhönd	(Stack,	1975).	Stack	nefnir	dæmi	um	konu	sem	aðstoðar	þá	sem	þurfa	á	
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hennar	aðstoð	að	halda,	fjárhagslega,	sama	þó	að	hún	eigi	varla	fyrir	salti	í	grautinn	

sjálf.	 En	 þeim	 sem	 hún	 hjálpar	 er	 skylt	 að	 endurgjalda	 hjálpina	 síðar	 (Malinowski,	

1922),	áhrifin	sem	þarna	eiga	sér	stað	getum	við	líkt	við	hau	gjafarinnar	sem	Mauss	

(1954)	sagði	knúa	áfram	gagnkvæm	sambönd	í	potlatch	kerfinu.	Til	að	komast	af	þarf	

fólk	 að	 fá	 aðstoð	 frá	 öðrum	 í	 samfélaginu	 og	 er	 þess	 vegna	 engum	 vísað	 frá	 sem	

leitar	hjálpar.	Nánast	öllu	er	deilt	meðal	skyldmenna,	svo	sem	matarmiðum,	pening	

fyrir	leigu	og	heimilistækjum	(Stack,	1975).	

Gjafaskiptakerfið	sem	fólkið	hefur	tamið	sér	í	samfélaginu	kemur	í	veg	fyrir	að	

fjölskyldur	 verði	 matarlausar,	 margar	 fjölskyldur	 treysta	 á	 framfærslustyrk	 sem	

heildartekjur	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 safna	 í	 sparifé	með	 þeim	 styrk	 þannig	 að	 það	 er	

nánast	ómögulegt	að	vinna	sig	upp	úr	fátækt.	Að	vera	alltaf	til	 taks	fyrir	aðra	getur	

líka	sett	strik	í	reikninginn	þegar	kemur	að	því	að	safna	fé.		Að	vera	gjafmildur	getur	

hjálpað	mikið	 síðar	meir	 svo	 það	 verður	 ákveðin	 keppni	 um	hver	 er	 gjafmildastur,	

eins	 og	 í	 kula	 kerfinu	 (Mauss,	 1954).	 Fólkið	 í	 samfélaginu	 er	 gjafmilt	 og	 skiptir	 á	

allskonar	hlutum,	verðmætum,	varningi	og	fleiru	fyrir	húsnæði,	barnapössun	og	fleiri	

mikilvægari	hlutum.	Með	þessum	stöðugu	 skiptum	við	 vini	og	 vandamenn	 stækkar	

tengslanet	 fólks	 og	 eykur	 líkurnar	 á	 að	 þeim	 sé	 veitt	 hjálparhönd	 þegar	 á	 þarf	 að	

halda	(Stack,	1975).	

Það	 sem	 fellur	 undir	 gjafa-	 eða	 vöruskiptakerfið	 í	 hverfinu	 eru	 hvaða	 vörur	

eða	þjónusta	 sem	boðin	er	öðrum	með	það	að	 leiðarljósi	 að	 skuldbinda	þann	 sem	

þiggur	 til	 að	 endurgjalda.	Hin	 upprunalega	 gjöf	 er	 í	 raun	 lán	 sem	þarf	 að	 borga	 til	

baka,	með	þessu	hefur	sá	sem	gefur	fullan	rétt	til	þess	að	taka	það	sem	hann	þarf	frá	

þeim	 sem	 þiggur	 upprunalegu	 gjöfina	 (Stack,	 1975).	 Refsingar	 fyrir	 vöntun	 á	

gagnkvæmni	 eru	 einnig	 þekktar	 í	 gjafaskipta	 kerfunum,	 kula	 og	 potlatch,	 þá	 eru	

móðganir	 og	 galdrar	 frekar	 notaðir	 en	 einnig	 getur	 sá	 sem	 gefur	 fest	 eignarhald	 á	

eitthvað	 sem	 hinn	 aðilinn	 á	 (Malinowski,	 1922;	Mauss,	 1954).	 Svona	 gengur	 þetta	

koll	af	kolli	og	heldur	samfélaginu	á	floti,	í	stað	þeirra	leiða	sem	við	erum	vön	í	hinum	

vestræna	heimi.	Það	er	ekki	undir	öllum	kringumstæðum	sem	sá	sem	gefur	vill	 láta	

frá	 sér	 gjöfina	 sem	 gefin	 er,	 en	 siðferðislegar	 reglur	 gilda	 og	 ber	 fólki	 skylda	 að	

aðstoða	 þá	 sem	 þurfa	 á	 aðstoðinni	 að	 halda.	 Viðskiptasambönd	 myndast	

auðveldlega	 og	 geta	 þróast	 í	 vinasambönd,	 jafnvel	 ævilangt,	 og	 sambandinu	 er	

viðhaldið	með	því	að	báðir	aðilar	finni	fyrir	ávinningi	á	sambandinu,	það	er	að	báðir	
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aðilar	 standist	 þá	 skuldbindingu	 að	 gefa	 til	 baka.	 Strangar	 reglur	 gilda	 um	 að	

endurgjalda	 það	 sem	 þér	 er	 gefið,	 þeir	 sem	 ekki	 borga	 til	 baka	 eru	 harðlega	

gagnrýndir	og	er	litið	hornauga,	það	getur	ollið	streitu	í	samböndum	fólks	og	jafnvel	

sambandslitum	(Stack,	1975).	Sahlins	(1972)	og	Mauss	(1954)	nefndu	svipaðar	reglur	

í	potlatch,	skömm	fylgir	því	að	endurgjalda	ekki	og	einnig	getur	fylgt	einhverskonar	

refsing.	 Samskipti	 fólksins	 í	 hverfinu	 snúa	 oftast	 að	 einhverjum	gjafaskiptum	og	 er	

það	þeirra	besta	leið	til	þess	að	blanda	öðrum	inn	í	sitt	daglega	líf.	Viðskipti	milli	fólks	

skapar	félagslegt	tengslanet	sem	getur	stækkað	og	dafnað	yfir	tímann	og	tryggir	fólk	

þannig	 fótfestu	 sína	 í	 samfélaginu	 (Stack,	 1975).	 Gjafaskiptanetið	 í	 potlatch	 er	

mikilvægt	félagslegt	tengslanet	á	svipaðan	hátt,	tengsli	innan	sem	og	á	milli	ættbálka	

bæta	hag	allra	á	einhvern	hátt	(Mauss,	1954).	

	 Fólk	 skiptist	 ekki	 á	 gjöfum	 á	 sama	 tíma,	 fyrsta	 gjöfin	 er	 afhent	 og	 eftir	

einhvern	 ákveðinn	 tíma	 er	 hún	 endurgoldin.	 Stack	 (1975)	 segir	 kerfið	 byggjast	 því	

mikið	á	trausti	þar	sem	einstaklingur	þarf	að	bíða	eftir	mótgjöfinni,	en	þegar	sá	sem	

gefur	þarf	á	því	að	halda	þá	birtist	gagnkvæmnin	og	gjöfin	endurgreidd	af	þeim	sem	

þáði	upprunalega	gjöf.	Þessi	leið	hagkerfis	tengist	einnig	valdi,	þar	sem	skiptin	ganga	

að	miklu	 leyti	 út	 á	 það	 að	 hafa	 vald	 yfir	 þeim	 sem	 þiggur	 og	 pressan	 er	mikil	 að	

endurgjalda,	virði	gjafarinnar	fer	því	eftir	hversu	mikið	var	gefið	og	yfir	hversu	langan	

tíma	 á	 að	 endurgreiða.	 Gjafaskiptakerfið	 minnir	 á	 kula	 hringinn	 sem	 Malinowski	

(1922)	 rannsakaði,	 þar	 eru	 reglurnar	 svipaðar,	 það	 er	 tíminn	 er	 breytilegur,	 virði	

skiptir	máli	og	vald	spilar	auk	þess	 inn	 í.	Þar	 sem	samfélagið	allt	 tekur	þátt	 í	þessu	

gjafaskiptakerfi	 er	 þetta	 ekki	 fyrir	 þeim	 eins	 og	 að	 gefa	 eitthvað	 frá	 sér,	 virkni	

skiptanna	er	 eins	og	 lán	 svo	 allir	 fá	 greitt	 aftur	 til	 baka,	 auga	 fyrir	 auga,	 tönn	 fyrir	

tönn	(Stack,	1975).	

Skyldmenni	 hafa	 félagslega	 skyldu	 í	 þessu	 fátækrahverfi	 til	 þess	 að	 hjálpa	

hver	 öðrum	 með	 gjafaskiptum.	 Það	 er	 íbúum	 mikilvægt	 að	 skyldmönnum	 þeirra	

vegni	vel	og	fórna	eigin	hagsmunum	til	að	tryggja	það	(Stack,	1975).		Þetta	getum	við	

sett	 í	 samhengi	 við	 alhæfða	 gagnkvæmni	 í	 flokkun	 Sahlins	 (1972)	 á	 tegundum	

gjafaskipta,	 örlát	 skipti	 þar	 sem	 þiggjandi	 sínir	 mikið	 þakklæti	 og	 vill	 ólmur	

endurgjalda	fyrstu	gjöfina	eða	aðstoðina	(Kirk,	2007).	Góð	vinabönd	sem	reynst	hafa	

fólki	vel,	til	dæmis	í	skiptum	á	varningi	og	þjónustu	,	þróast	upp	í	stöðu	skyldmenna.	

Mæður	taka		oft	til	þess	ráðs	að	„deila“	börnum	með	öðrum,	það	er	til	þess	að	ráða	
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við	 fátæktina	 fara	 börn	 í	 fóstur	 til	 skyldmenna	 sem	 hafa	meira	 á	milli	 fingranna	 á	

þeim	 tímapunkti.	 Mæður	 í	 samfélaginu	 skilja	 vel	 þessa	 leið	 og	 mörg	 börn	 í	

samfélaginu	hafa	 á	 einhverjum	 tímapunkti	 verið	 í	 fóstri	 hvort	 sem	það	er	 til	 lengri	

eða	styttri	tíma	(Stack,	1975).	

	 Við	fyrstu	sýn	virðist	samfélag	þeldökkra	í	fátækrahverfinu	vera	óskipulagt	og	

úr	 jafnvægi	 vegna	 þess	 að	 fólkið	 er	 tekjulágt,	 oft	 föðurlaust	 og	 konurnar	 í	

samfélaginu	eru	kjarni	þess.	Niðurstaða	Stack	eftir	rannsóknina	er	sú	að	samfélagið	

allt	fellur	inn	í	sameiginlegt	net	gjafaskipta.	Þetta	net	er	í	raun	gjafaskiptakerfi	sem	er	

traust,	 skipulagt	 og	ævilöng	 skuldbinding	 (Stack,	 1975).	 Eins	 og	Malinowski	 (1922)	

lýsti	gjafaskiptakerfi	Tróbríanda,	þá	eru	þetta	gjafaskiptakerfi	sem	virðast	vera	algjör	

óreiða	 frá	 sjónarhorni	 vel	 settra	 Vestrænna	 samfélaga	 en	 eru	 í	 raun	 flókin	 og	

skipulögð	kerfi,	bæði	í	hagfræðilegum-	og	félagslegum	skilningi.	

Þetta	 gjafaskiptakerfi	 í	 fátækrahverfi	 Ameríku	 er	 keimlík	 þeim	 kerfum	 sem	

fyrstu	 rannsakendur	 á	 gjöfinni	 og	 gagnkvæmninni	 skoðuðu.	 Líkt	 og	 í	 þeim	

samfélögum	 sem	 byggja	 á	 gjafaskiptakerfi	 í	 stað	 stjórnmála-	 og	 hagkerfis	 þá	 er	

gjafaskiptakerfið	rótgróið	í	samfélaginu	og	án	þess	væri	algjör	óregla.	Fólk	í	þessum	

samfélögum	geta	ekki	stjórnað	því	hvernig	umhverfið	virkar	og	hefur	áhrif,	það	fylgir	

straumnum	og	tekur	þátt.	Takmarkað	magn	af	nauðsynjum	í	samfélögunum	eru	vel	

nýttar	vegna	þess	að	fólkið	deilir	því	sem	það	á	rausnarlega	með	öðrum	og	eru	því	

eigur	samfélagsins	frekar	en	einstaklinga	(Stack,	1975).	

	

3.2	Philippe	Bourgois	

Philippe	Bourgois	 (2009)	 skrifaði	 um	 rannsókn	 sína	 í	 undirheimum	San	 Francisco	 á	

árunum	1994	til	2006.	Þar	fylgdist	hann	með	og	tók	þátt	 í	daglegu	lífi	heimilslausra	

heróín	 fíkla	 sem	 leituðu	 skjóls	 í	 götusundum,	yfirgefnum	bílum	og	við	þjóðveginn	 í	

fámennu	 hafnarhverfi.	 Hann	 ræðir	 um	 hvernig	 heimilslausir	 heróín	 fíklar	 lifa	 eftir	

óskrifuðum	gjafaskiptareglum,	þar	sem	gagnkvæmni	skiptir	miklu	máli.	

Eitt	 af	 fyrstu	 dæmunum	 sem	 Bourgois	 nefnir	 í	 bók	 sinni	 er	 samband	 milli	

þriggja	 heimilslausra	manna,	 Frank,	 Felix	 og	Max.	 Frank	 og	 Felix	 gerðu	 sér	 heróín	

skammt	 með	 því	 að	 bræða	 saman	 hráefni	 og	 smita	 yfir	 í	 lítin	 bómul.	 Þeir	 draga	

heróínið	 upp	 með	 sprautu	 og	 sprauta	 því	 í	 æð.	 Bourgois	 fylgist	 með	 þegar	 Max	
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kemur	til	þeirra	og	biður	um	restina	af	bómulnum	(e.	wet	cotton	shot)	og	þeir	gefa	

honum	hann.	Tvær	ástæður	voru	fyrir	þessu,	 í	 fyrsta	 lagi	þá	bjuggu	Frank	og	Felix	 í	

búðunum	hans	Max,	þarf	sem	fólk	hefur	hreiðrað	um	sig,	og	í	öðru	lagi	vegna	þess	að	

þeir	 vissu	 að	Max	 ætti	 von	 á	 peningum	 daginn	 eftir	 svo	 hann	 væri	 líklegur	 til	 að	

endurgjalda	gjöfina	 sem	þeir	gáfu	honum.	Bourgois	 tengir	 samfélag	þessa	 fólks	við	

kenningu	 Mauss	 um	 gagnkvæmnu	 gjafaskiptakerfin	 hjá	 fólki	 sem	 lifir	 í	

markaðslausum	hagkerfum.	Hann	segir	heimilslausa	fólkið	á	svæðinu	hafa	skapað	sitt	

eigið	samfélag	þar	sem	gagnkvæmni	og	að	deila	með	sér	er	siðferðilegt	hagkerfi	(e.	

moral	economy)	þeirra.	Þau	geta	ekki	lifað	af	sem	einstaklingar,	heldur	leita	þau	eftir	

aðstoð	 hvert	 hjá	 öðru	með	 skiptum	 á	 til	 dæmis	 heróíni,	 víni,	 peningum	 og	 fleiru.	

Þegnar	samfélagsins	finna	fyrir	þessari	skyldu	til	að	endurgjalda	þær	gjafir	sem	þeim	

er	gefið,	og	skapar	þannig	tengslanet	gjafaskipta	(Mauss,	1954).	Með	þátttöku	sinni	í	

samfélaginu	jók	Bourgois	skilning	sinn	á	hvernig	þetta	siðferðilega	hagkerfi	virkaði	og	

hafði	 áhrif	 á	 félagslega	 formgerð	 samfélagsins.	 Þegnar	 samfélagsins	 höfðu	 ákveðið	

brjóstvit	á	því	hvenær	ætti	 að	gefa	og	hvenær	ætti	 að	neita	því	að	gefa.	Hann	 tók	

eftir	 því	 að	 fólkið	 í	 samféalginu	 virtist	 ekki	 misnota	 sér	 samband	 við	 hann	 sem	

rannsakanda,	 mann	 með	 peninga	 og	 lítið	 vit	 á	 lífinu	 á	 götunni	 (e.	 street	 smarts)	

(Bourgois,	2009).	

Ekki	 margar	 konur	 gistu	 yfir	 nótt	 í	 búðunum,	 Bourgois	 sá	 aðeins	 þremur	

bregða	fyrir	fyrsta	árið	en	hann	nefnir	það	ennfremur	að	götulífið	sé	mun	hættulegra	

fyrir	konur	en	karla.	Ein	af	þeim,	Nickie,	átti	átta	ára	gamlan	son	og	bjuggu	þau	í	íbúð	

sem	hún	borgaði	með	framfærslustyrk	frá	ríkinu.	Til	að	halda	við	heróín	fíknina	þreif	

hún	 hús	 og	 stal	 úr	 áfengis	 verslunum.	 Hún	 skipti	 þá	 við	 heimilslausu	mennina,	 og	

jafnvel	 leyfði	þeim	að	þrífa	sig	og	 fötin	sín	 í	 íbúðinni	sinni	 í	 skiptum	fyrir	heróín	og	

afengi.	Síðar	 í	rannsókninni	kemur	kona	að	nafni	Tina	í	búðirnar.	Hún	var	alin	upp	í	

kringum	vændi	og	óreglu.	Hún	var	dæmi	um	gagnkvæmni	í	nánum	og	kynferðislegum	

samböndum.	 Hún	 bíður	 sína	 þjónustu	 í	 formi	 persónulegs-	 eða	 kynferðislegs	

sambands	og	í	staðin	fær	hún	til	dæmis	krakk	(e.	crack	cocaine)	og	skjól	á	nóttunni	

(Bourgois,	 2009).	 Malinowski	 (1922)	 talaði	 um	 svipuð	 sambönd	 milli	 manna	 og	

eiginkvenna	þeirra	á	Tróbríand	eyjum,	en	hann	talaði	þá	um	hina	margumræddu	fríu	

gjöf.	Hann	vildi	meina	að	gjafir	karla	 til	eiginkvenna	sinna	væru	 fríar	gjafir	þar	sem	
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þeir	fá	ekkert	í	staðinn.	Mauss	(1954)	á	hinn	bóginn	sá	þetta	sem	gjafaskipti,	karlarnir	

gáfu	konunum	gjafir	í	skiptum	fyrir	kynlíf	og	aðra	þjónustu	í	þeim	dúr.	

Á	 einni	 af	 mörgum	 myndum	 sem	 fylgdu	 með	 rannsóknum	 Bourgois	 í	 San	

Francisco	 var	 mynd	 af	 tveimur	 mönnum,	 Sonny	 og	 Hank.	 Á	 myndinni	 sést	 Hank	

sprauta	heróíni	í	æð	á	hálsi	Sonnys.	Í	staðinn	fær	Hank	restina	af	heróíninu	úr	bómul	

Sonnys.	Bourgois	segir	þetta	vera	gagnkvæm	gjafaskipti,	Hank	gerir	Sonny	greiða	og	

Sonny	 gefur	 Hank	 ánægjuna	 sem	 fylgir	 heróín	 vímunni.	 Hank	 slapp	 þannig	 við	

alvarleg	 fráhvarfseinkenni	heróín	 fíknarinnar,	en	þau	knýja	áfram	þetta	siðferðilega	

hagkerfi	 í	samfélagi	þeirra.	Það	er	gegn	siðferðilegum	reglum	samfélagsins	að	skilja	

manneskju	 eftir	 sem	 er	 illa	 á	 sig	 komin	 vegna	 fráhvarfseinkenna	 (Bourgois,	 2009).	

Menn	 deila	 heróíninu	 sínu	 með	 þeim	 veiku	 til	 að	 halda	 mannorði	 sínu	 uppi	 sem	

gefendur.	 Virðing	 og	 keppni	 um	mesta	 gjafmildi	 hefur	 mikið	 að	 segja	 um	 fólkið	 í	

samfélaginu	og	er	það	staða	sem	það	vill	ekki	tapa	vegna	orðspors	sem	nískir,	líkt	og	í	

kula	kerfinu	þar	sem	menn	keppa	um	hver	er	gjafmildastur	(Mauss,	1954)	Þeir	sem	

gefa	meira	líður	betur	með	sjálfa	sig	heldur	en	þeir	sem	gefa	minna	(Sahlins,	1972).	

Með	því	 að	gefa	mikið	af	 sér	 geta	menn	einnig	 tryggt	 sér	það	að	aðrir	 endurgjaldi	

þegar	þeir	verða	sjálfir	uppiskroppa	með	heróín	og	finna	fyrir	fráhvarfseinkennunum	

alræmdu	(Bourgois,	2009).	

Í	fyrstu	taldi	Bourgois	(2009)	ástæðuna	fyrir	því	að	heimilslausir	fíklar	söfnuðu	

saman	peningum	til	að	kaupa	heróín	í	sameiningu	væri	fjárhagsleg,	að	þeir	ættu	ekki	

efni	 á	 því	 að	 kaupa	 það	 sem	 einstaklingar.	 En	 verðið	 lækkaði	 á	 einhverjum	

tímapunkti	 en	 samt	 sem	 áður	 héldu	 íbúarnir	 áfram	 að	 kaupa	 heróín	 sem	 hópur.	

Ástæðan	var	frekar	sú	að	menn	vildu	tryggja	sér	það	að	ef	þeir	borguðu	meira	í	eitt	

skiptið	þá	myndi	það	tryggja	þeim	skammt	í	það	skipti	sem	þeir	áttu	ekki	mikið	milli	

fingranna.	Skyldan	að	endurgjalda	trompar	öðrum	tilfinningum,	en	einnig	var	hætta	á	

félagslegri	 einangrun	 ef	 menn	 tóku	 ekki	 þátt	 í	 söfnuninni,	 þörfin	 til	 að	 uppfylla	

skyldur	sínar	í	þessu	samhengi	er	hau	gjafarinnar	(Sahlins).	

Starfsfólk	 heilbrigðis	 geirans	 ráðlögðu	 heimilislausum	 fíklum	 að	 deila	 aldrei	

nálum	og	öðrum	hlutum	sem	notaðir	eru	við	notkun	heróíns.	Einnig	var	þeim	ráðlagt	

að	hreinsa	öll	sín	áhöld	með	bleikiefni	 (e.	bleach)	til	að	minnka	 líkurnar	á	HIV	smiti	

milli	 manna.	 Hreinlæti	 á	 þessum	 mælikvarða	 er	 ekki	 í	 boði	 fyrir	 fátæka	 og	

heimilslausa.	 Þar	 sem	 notast	 er	 við	 bómul	 til	 að	 dreifa	 heróíninu	 og	 jafnvel	 skila	
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afgöngum	 úr	 sprautum,	 þá	 eru	 þessar	 hreinsanir	 í	 raun	 tilgangslausar.	 Það	 sem	

skiptir	mestu	máli	er	að	tryggja	það	að	losna	við	fráhvarfseinkenni,	og	til	þess	þurfa	

menn	að	deila	og	gefa	með	sér,	eins	oft	og	hægt	er.	Heimilslausir	 í	búðunum	deila	

nálum,	samkvæmt	Bourgois	 (2009)	er	það	ekki	 fyrsti	kosturinn	en	vegna	stöðunnar	

sem	 mennirnir	 eru	 í	 þá	 er	 ekki	 alltaf	 val	 um	 það.	 Ef	 maður	 er	 veikur	 af	

fráhvarfseinkennum	og	einhver	bíður	 skammt	 til	 að	 fullnægja	þörfinni	þá	er	þörfin	

sterkari	en	hættan	á	HIV	smiti.	Bourgois	spurði	einnig	einn	 íbúann,	Frank,	hvort	að	

þeir	 þrifu	 nálarnar	 með	 bleikiefni	 eins	 og	 ráðlagt	 hafi	 verið.	 Því	 svaraði	 Frank	

neitandi,	 þeir	 nota	 vatn,	 það	 virkar	 alveg	 jafn	 vel	 segir	 hann,	 og	 enginn	 sem	hann	

þekkir	 í	búðunum	hefur	smitast	af	HIV.	Bourgois	 segir	að	 í	 lok	 rannsóknarinnar	var	

hann	 á	 því	 að	 það	 sé	 sennilega	 rétt	 hjá	 Frank.	 Hann	 rannsakaði	 heimilslausa	

samfélagið	 í	 tólf	 ár	 og	 enginn	 af	 þeim	 sem	 hann	 fylgdist	 með	 smitaðist	 af	 HIV.	

Rannsóknir	á	sviði	 sjúkdómafaraldra	og	hnattrænnar	heilsu	hafa	einnig	sýnt	 fram	á	

það	sama,	að	vatn	reynist	árangursríkt	til	að	skola	burt	HIV	veirunni	úr	sýktum	nálum	

(Bourgois,	2009).	

	

3.3	Fleiri	dæmi	um	gagnkvæmni	í	samtímasamfélögum	

Jamie	 Palomera	 (2014)	 skrifaði	 um	 rannsókn	 sína	 á	 fjárhagslegu	 lífi	 fátækra	

innflytjenda	í	úthverfum	Barcelona	upp	úr	aldamótum.	Hann	ræðir	um	það	hvernig	

gildi	þessa	fólks	breytast	við	kaup	á	fasteign,	hvernig	ríkið	hagnast	á	þeim	sem	taka	

húsnæðislán.	Einn	helsti	þáttur	efnahagsvandans	fyrir	lágtekjufólki	á	þessu	svæði	er	

sá	að	því	er	þrýst	 inn	 í	 efnahagskerfið	 til	 að	 fá	grunnþörfum	sínum	 fullnægt,	 til	 að	

mynda	 þak	 yfir	 höfuðið.	 Hann	 fjallar	 um	 hversu	 mikið	 grundvallarhugtak	

gagnkvæmni	 er	 þegar	 talað	 er	 um	 fjárhagskerfi	 lágtekju-	 og	 fátækra	 hópa.	 Eftir	

rannsókn	 Carol	 Stack	 (1975),	 sem	 rætt	 var	 um	 hér	 að	 ofan,	 hefur	 gagnkvæmni	

hugtakið	hjálpað	okkur	að	skilja	betur	þau	kerfi	sem	myndast	í	þéttbýlissamfélögum	

fátækra.	 Gagnkvæmi	 er	 sveigjanlegt	 hugtak	 sem	 getur	 breyst	 og	 þróast	 með	

samfélögum,	til	dæmis	í	rannsóknum	Palomera	þá	nýtist	hún	með	öðrum	hætti	eftir	

að	einstaklingar	eru	komnir	inn	í	hagkerfið	(Palomera,	2014).	

Þróunin	milli	áratuga	samkvæmt	Palomera	í	samfélaginu	var	bundinn	kaupum	

lágtekju	fólks	á	fasteignum.	Áður	voru	fátækir	háðari	utanaðkomandi	ölmusu,	til	að	
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mynda	hátekjufólks,	en	á	síðustu	árum	hefur	eignarhald	heimila	tekið	yfir	sem	helsta	

kerfi	 skipta	 (e.	 exchange).	 Eigendur	 leigja	 hluta	 húnsæðanna,	 oft	 til	 ættingja	 eða	

kunningja,	 sem	 borga	 með	 í	 húsnæðisláninu	 sem	 hluti	 af	 þeirra	 skyldu	 til	 að	

endurgjalda	 leigusalanum	 (Palomera,	 2014).	 Þessi	 þörf	 getum	 við	 flokkað	 sem	

alhæfðu	gagnkvæmi	Sahlins,	 leigendur	borga	 líka	til	þess	að	vera	hluti	af	 félagslegu	

hagkerfi	 samfélagsins	 (Sahlins,	 1972).	 Fleira	 fólk	 fór	 að	 flykkjast	 frá	 Dóminíska	

Lýðveldinu	 til	Barcelona	 í	 leit	af	betra	 lífi.	Félagsleg	 tengslanet	mynduðust	þar	sem	

ættingjar	 hjálpuðu	 hverjum	 öðrum	 að	 láta	 verða	 að	 því	 að	 flytjast	 til	 Barcelona.	

Gagnkvæm	sambönd	myndast	 í	 kjölfarið,	með	skiptum	á	varningi,	mat	og	húsnæði	

(Palomera,	2014).	

Palomera	 (2014)	 fylgdist	 með	 lífi	 fjölskyldu	 sem	 flutti	 frá	 Dóminíska	

Lýðveldinu	til	Barcelona	og	þeirra	samskiptum	og	hvernig	gagnkvæmni	hjálpaði	þeim	

að	 komast	 af.	 Ein	 af	 helstu	 viðmælendum	 Palomera	 var	 Saray,	 hún	 átti	 húsnæðið	

sem	 flestir	 af	 viðmælendunum	 í	 rannsókninni	 bjuggu,	 eða	 höfðu	 á	 einhverjum	

tímapunkti	 búið	 í.	 Flaviana,	 frænka	 Saray,	 kom	 með	 einfalda	 og	 góða	 lýsingu	 á	

hvernig	gagnvæni	er	undirstaða	þeirra	lífs.	Hún	lýsti	því	þannig	að	þau	séu	sameinuð,	

sem	 ein	 heild	 en	 ekki	 einstaklingar.	 Þau	 þurfa	 á	 hverju	 öðru	 að	 halda,	 þeim	 sem	

vegnar	vel	aðstoða	þá	sem	þurfa	á	aðstoð	að	halda,	seinna	meir	getur	það	farið	í	hina	

áttina	þar	sem	fólk	finnur	fyrir	skyldunni	til	að	endurgjalda.	Þetta	er	dæmi	um	jafna	

gagnkvæmni	(e.	generalized	reciprocity),	þar	sem	bein	skipti,	í	góðu	jafnvægi	eiga	sér	

stað	 (Sahlins,	 1972).	 Gagnkvæmni	 er	 þannig	 lýst	 sem	 skyldu	 þeirra	 innan	

félagsnetsins,	 skyldan	 til	 að	hjálpa	þeim	 sem	þurfti	 á	 henni	 að	halda.	 Þetta	 skapar	

stöðuga	 hringrás	 aðfanga	 og	 tiltölulega	 félagshagfræðilega	 einleitni	 innan	

samfélagsins.	Í	þeirra	samfélagi	er	gagnkvæmni	normið,	og	markmiðið	er	oftast	það	

að	getað	sent	greiðslur	til	ættingja	i	heimalandinu	sem	þurfa	meira	á	þeim	að	halda.	

Konurnar	 deildu	 flestu	 sem	 þær	 höfðu	 upp	 á	 að	 bjóða,	 þegar	 einhver	 ný	 kom	 í	

samfélagið	 var	 henni	 boðið	 að	 búa	 hjá	 þeim	 sem	 höfðu	 komið	 sér	 fyrir	 og	 gefin	

matur	 og	 föt.	 Þetta	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	 nýjar	 konur	 á	 svæðinu	 höfðu	 rúm	

fjárhagslega	 til	 að	 leita	 sér	 að	 vinnu.	 Í	 samfélagi	 sem	 þessu	 er	 það	 algengt	

sparnaðarráð	 að	 búa	 í	 húsnæði	 með	 mikið	 af	 fólki,	 plássið	 er	 lítið	 en	

húsnæðiskostnaðurinn	verður	það	líka	fyrir	vikið	(Palomera,	2014).	
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Mizen	og	Ofosu-Kusi	 (2010)	skrifuðu	um	rannsókn	sína	meðal	götubarna	(e.	

street	 children)	 í	 Accra,	 höfuðborg	 Ghana.	 Þau	 lifa	 við	 við	 erfiðar	 aðstæður	 og	

stöðuga	hættu	á	ofbeldi	og	hungri.	Götubörnin	sem	þeir	fylgdust	með	áttu	engan	að	

en	 lifðu	 af	 með	 vinasamböndum	 við	 önnur	 götubörn.	 Í	 samfélagi	 þeirra	 virtist	

hagkerfið	 byggjast	 á	 hjálpsemi	 í	 garð	 náungans,	 og	 ekki	 virtist	 vera	 nein	 augljós	

eftirsókn	eftir	hagnaði.	Vinasmaböndin	sem	götubörnin	mynda	eru	þeirra	leið	til	að	

lifa	af,	barn	hjálpar	öðru	og	fær	seinna	hjálp	til	baka.	Þessi	vinasmabönd	byggjast	á	

trausti	 frekar	 en	 ákveðnum	 samningum	 og	 treysta	 börnin	 hvert	 öðru	 til	 þess	 að	

endurgjalda.	 Að	 biðja	 einhvern	 um	hjálp	 er	 á	 sama	 tíma	 að	 bjóða	 fram	hjálp	 sína,	

vinasamböndin	 byggjast	 á	 þessu	 samkvæmt	 börnunum	 sem	 rætt	 var	 við.	 Þetta	

skapar	tengslanet	gjafaskipta,	þar	sem	gjöf	er	gefin	og	skyldan	til	að	endurgjalda	er	

alltaf	til	staðar,	þátttakendur	kerfisins,	börnin,	eru	meðvituð	um	það	(Mauss,1954).	

Vinasamböndin	 virtust	 vera	 gagnkvæm	 skipti	 varnings	 og	 þjónustu,	 ekki	 tengd	

löngum	samböndum,	en	götubörn	sköpuðu	ný	vinasambönd	með	börnum	sem	þau	

voru	að	kynnast	með	því	einu	að	biðja	um	hjálp	og	hjálpa	 í	staðinn	á	gagnkvæman	

hátt	(Mizen	&	Ofosu-Kusi,	2010).		

James	 Rice	 (2007)	 gerði	 etnógrafíska	 rannsókn	 í	 Mæðrastyrksnefnd	 í	

Reykjavík.	 Þar	 skoðaði	 hann	 starfsemi	Mæðrastyrksnefndar,	móttöku,	 úrvinnslu	 og	

endurgjöf	 gjafa	 sem	 fólk	 kemur	 með	 til	 þeirra.	 Mæðrastyrksnefnd	 fær	 allskonar	

framlög	 frá	 fólki	 sem	 vill	 gefa	 til	 góðgerðarmála,	 svo	 sem	 notuð	 föt,	 búsáhöld	 og	

fleira.	 Þessum	 framlögum	 er	 svo	 gefið	 þeim	 sem	 þurfa	 á	 fjárhagslegri	 aðstoð	 að	

halda.	Mæðrastyrksnefnd	gefur	viðskiptavinum	sínum,	þeim	sem	þiggja	aðstoð,	mat	

og	annan	varning	einn	dag	í	viku.	Fyrir	 jólin	bætast	við	 leikföng	fyrir	börn,	fatnaður	

og	inneignarkort	í	matvörubúðum	fyrir	jólamatnum.	

Að	mati	Rice	 (2007)	eru	gjafir	 fólks	 til	góðgerðarmála	ekki	alltaf	gjafir,	 í	það	

minnsta	 ekki	 fríar	 gjafir,	 þar	 sem	 í	 einhverjum	 tilfellum	 á	 gagnkvæmni	 sér	 stað.	 Í	

samfélögum	þar	sem	fátækt	er	ekki	 stórt	vandamál	getur	það	haft	neikvæð	áhrif	á	

fólk	sem	þiggur	aðstoð	frá	samtökum	eins	og	Mæðrastyrksnefnd,	það	skammast	sín	

eða	finnst	því	vera	ýtt	út	á	jaðarinn.	Stack	(1975)	og	Bourgois	(2009)	tala	einmitt	um	

það	í	sínum	rannsóknum	hversu	algengt	það	er	að	fólk	vilji	ekki	biðja	aðra	um	aðstoð	

vegna	þess	að	þeim	finnst	það	skammarlegt	og	í	raun	opinberar	lægri	stöðu	þeirra	í	

samfélaginu.	Þegar	gefið	er	til	góðgerðarmála	er	ásetningurinn	yfirleitt	góður	en	það	
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gleymist	að	skoða	áhrifin	sem	það	hefur	á	fólk	að	þiggja	aðstoð	frá	samtökum	sem	

slíkum.	Það	setur	ákveðin	félagshagfræðilegan	stimpil	á	þá	sem	þiggja	aðstoðina,	það	

er,	að	staða	þeirra	í	samfélaginu	er	lægri	og	skapar	tilfinningalega	skuld	sem	erfitt	er	

að	borga	til	baka	(Douglas,1992;	Williams,	1995).	

Eru	 framlögin	 til	Mæðrastyrksnefndar	 gjafir?	 Eða	 framlög	 sem	 fólk	 gefur	 af	

góðvild	einni?	Rice	færir	rök	gegn	því	þar	sem	mest	allt	árið	eru	framlög	fólks	meira	

hvötin	 til	 að	 endurnýta	 föt	 og	 aðrar	 vörur.	 Fötin	 sem	 góðgerðarsamtök	 fá	 í	

hendurnar	eru	yfirleitt	föt	sem	ekki	eru	notuð,	börn	hafa	vaxið	upp	úr	eða	sem	eru	

ekki	 lengur	 í	 tísku.	 Þetta	 gefur	 okkur	 þá	 vísbendingu	 að	 fólkið	 sem	 gefur	 til	

góðgerðarmála	hugsar	frekar	um	þetta	eins	og	leið	til	að	nýta	föt	sem	annars	færu	til	

spillis,	þeim	hent	í	ruslið.	Lágtekjufólk	hagnast	af	því	að	geta	fengið	notaðan	fatnað	

frítt	en	hins	vegar	samkvæmt	viðmælendum	Rice	 (2007)	þá	vill	 fólk	helst	ekki	nota	

gömul,	 notuð	 föt.	 Það	hefur	neikvæð	áhrif	 á	 félagslega	 stöðu	þeirra	 í	 samfélaginu,	

fólk	 vill	 ekki	 að	 það	 sé	 auðsjáalegt	 að	 það	 þiggi	 hjálp	 frá	 samtökum	 eins	 og	

Mæðrastyrksnefnd.	Þiggjendur	finna	fyrir	skömm	þar	sem	þeir	geta	ekki	endurgoldið	

hjálpina.	 Gjafaskiptasamband	 án	 gagnkvæmni	 er	 varla	 gjafaskiptasamband	 eins	 og	

Ladilaw	 (2000)	 hélt	 fram.	 Fólk	 reynir	 oft	 að	 gera	 eitthvað	 í	 staðinn,	 svo	 sem	 gefa	

seinna	meir	eða	gerast	sjálfboðaliðar	hjá	samtökunum	til	að	jafna	út	þetta	ójafnvægi	

sem	góðgerðarsamtök	geta	myndað.	

Gjafaskipti	 hafa	 lengi	 verið	 lykilhugtak	 í	 mannfræðinni	 þar	 sem	 það	 kemur	

fram	 í	mörgum	mismunandi	myndum	 og	 sennilega	 allir	menn	 stunda	 gjafaskipti	 á	

einhverju	stigi.	Gjafaskipti	geta	bæði	verið	styrking	á	samböndum,	eins	og	til	dæmis	í	

samfélögum	 þar	 sem	 gjafaskipti	 eru	 grundvöllur	 félagslegra-	 og	 hagrænna	 tengsla	

(Malinowski,	1922;	Rice,	2007).	Þau	geta	líka	valdið	stigma	ef	til	dæmis	gefandi	gefur	

gjöf	 en	 veit	 að	 sá	 sem	 hana	 þiggur	 getur	 ekki	 endurgoldið.	 Í	 þeim	 tilfellum	 er	

tilgangur	gjafaskiptanna	að	sína	fram	á	pólitískt-	og		efnahagslegt	vald	yfir	þeim	sem	

þiggur	gjöfina	(Sahlins,	1972).	

Þeir	 sem	 gáfu	 framlög	 til	 Mæðrastyrksnefndar	 fiskuðu	 oft	 eftir	 hrósi	 fyrir.	

Þetta	er	gott	dæmi	til	að	afneita	hugmyndinni	um	fría	gjöf,	fólk	ætlast	yfirleitt	til	þess	

að	 fá	 eitthvað	 í	 staðinn,	 það	 getur	 verið	 í	 formi	 hróss	 eða	 jafnvel	 góðu	 karma	

(Ladilaw,	2000;	Rice,	2007).	Annað	dæmi	úr	grein	Rice	til	að	gagnrýna	skilgreininguna	

á	framlögum	til	góðgerðarmála	sem	gjafir;	samkvæmt	mannfræðinni	eru	gjafaskipti	
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eins	 konar	 keðja,	 beinn	 hlekkur	 milli	 gefanda	 og	 þiggjanda.	 Framlög	 til	

góðgerðarmála	 bjóða	 ekki	 upp	 á	 þann	möguleika,	 engin	 bein	 samskipti	 verða	milli	

aðila	 og	 ekki	 er	 hægt	 að	 rekja	 hver	 gefur	 hvað	 til	 samtakanna	 (Rice,	 2007).	

Vandamálið	við	þessa	svokölluðu	fríu	gjöf	er	það	að	gefandinn	er	að	reyna	að	veita	

undanþágu	á	mótgjöf	frá	þeim	sem	þiggur	fyrstu	gjöfina.	Þetta	gerir	það	að	verkum	

að	athöfnin	er	komin	út	 fyrir	 sameiginleg	sambönd	og	útilokar	hana	sem	gjöf.	Gjöf	

sem	 gerir	 ekkert	 til	 að	 bæta	 samstöðu	 þeirra	 sem	 eiga	 í	 hlut	 er	 augljós	 þversögn	

(Douglas,	1992).	Rice	(2007)	telur	að	ekki	sé	hægt	að	setja	framlög	til	góðgerðarmála	

í	sama	flokk	og	gjafaskipti	heldur	væri	betra	að	endurskoða	hugtakið	um	gjöfina	og	

þá	 sérstaklega	 fría	 gjöf.	 Slík	 framlög	 ættu	 að	 vera	 aðskilin	 gerð	 af	 gjafaskiptum,	

sérstaklega	 í	 ljósi	 þess	 að	 góðgerðarsambandið	 er	 byggt	 á	 ójöfnuði	 þar	 sem	

þiggjendurnir	geta	ekki	beint	endurgoldið	hjálpina	sem	það	þiggur.	Hénaff	(2013)	tók	

í	sama	streng	og	vildi	aðgreina	og	skilgreina	hugtökin	betur	og	á	mismunandi	hátt.	

	

Lokaorð	
Gagnkvæmni	 gjafaskipta	 er	 nánast	 óumflýjanleg	 hvort	 sem	 við	 tölum	 um	 hana	 í	

þessum	 svokölluðu	 „frumstæðu	 samfélögum“	 eða	 kapítalískum	 samfélögum	

samtímans.	 Það	 virðist	 ekki	 spyrja	 um	 hvort	 að	 hagkerfi	 byggist	 á	 vestrænni	

skilgreiningu	 af	 hagkerfum	 eða	 gjafaskiptakerfum.	 Þörfin	 til	 að	 endurgjalda	 er	

almenn	 tilfinning	 sem	býr	 innan	með	okkur	 öllum,	mannfólkinu,	 og	 þessi	 tilfinning	

gerir	ekki	greinamun	á	kyni,	kynþætti	eða	félagshagfræðilegri	stöðu	(Williams,	1995).	

Í	vestrænum	samfélögum	látast,	og	virðast,	gjafir	vera	óeigingjarnar	eða	einfaldlega	

rausnarlegar,	en	 í	 raun	ýta	þær	alltaf	undir	einhverskonar	gagnkvæmni,	 til	dæmis	 í	

formi	 gjafa	 sem	 virðingarvottur	 eða	 kurteisi	 í	 garð	 þess	 gefur	 fyrstu	 gjöfina	

(Strathern,	2012).	Miðað	við	þær	heimildir	sem	ég	hef	farið	í	gegnum	virðist	vera	að	

Mauss	hafi	farið	með	rétt	mál	þegar	hann	afneitaði	hinni	fríu	gjöf,	það	virðist	alltaf	

eitthvað	 vera	 gefið	 í	 staðinn,	 sama	 hvort	 það	 er	 önnur	 gjöf	 eða	 eitthvað	

tilfinningalegt	eins	og	gott	karma	eða	einfalt	hrós	sem	veitir	okkur	vellíðan.	

Gangkvæmni	 hugtakið	 er	 víðtækt	 og	 getur	 nánast	 þýtt	 hvað	 sem	 er	 og	 því	

þarf	 að	 fara	 með	 gát	 þegar	 það	 er	 notað	 í	 rannsóknum	 svo	 það	 endi	 ekki	 alveg	
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merkingarlaust.	Ef	við	víkkum	hugsunina	á	bakvið	gagnkvæmni	þá	er	hægt	að	bendla	

hana	 við	 fleira	 en	 eingöngu	 gjafaskipti	 og	 viðskipti.	 Til	 dæmis,	 Maori	 orðið	 yfir	

gagnkvæmni,	 utu,	 er	 einnig	 orðið	 sem	 notað	 er	 fyrir	 að	 hrifsa	 eitthvað	 af	 öðrum,	

hefnd	og	að	endurheimta	á	óheiðarlegan	hátt.	Ef	við	tökum	verknað	eins	og	ofbeldi,	

þá	getur	það	fallið	undir	þrjár	grundvallarreglur	gjafarinnar,	að	gefa,	að	þiggja	og	að	

endurgjalda	 (Jackson,	 2005).	 Á	 sama	 hátt	 og	 við	 gefum	 gjöf	 fyrir	 gjöf,	 eins	 og	 í	

Hávamálum,	getum	við	notað	orðatiltækið	auga	fyrir	auga	(e.	Eye	for	an	eye)	sem	er	

yfirleitt	notað	til	að	lýsa	ofbeldisfullum	verknaði	til	að	ná	fram	hefndum.	

	 Að	 lokum	 þá	 tel	 ég	 kenningarnar	 um	 gjafaskipti	 og	 gagnkvæmni	 koma	 að	

notum	enn	þann	dag	í	dag.	Malinowski	og	Mauss	komu	með	grunnhugmyndina	um	

gjafaskipti	og	síðar	hafa	ótal	margir	mannfræðingar	endurbætt	og	þróað	grunnin	svo	

mögulegt	 er	 að	 setja	 þær	 í	 samhengi	 við	 jaðar	 samfélög	 og	 vestræn,	 kapítalísk	

samfélög,	 hinsvegar	 þarf	 að	 skoða	 efnahagslegar-	 og	 félagslegar	 stofnanir	

samfélaganna	og	hafa	þær	til	hliðsjónar	svo	hægt	sé	að	fá	heildræna	mynd	á	virkni	

þeirra.	Hvorutveggja	viðskipti	frjálsa	markaðarins	og	gjafaskipti	eru	til	staðar	í	öllum	

samfélögum	og	gagnkvæmni	kemur	fyrir	á	einn	eða	annan	hátt,	undirflokkar	Sahlins	

á	gagnkvæmninni	koma	þar	sterkir	inn	til	að	aðstoða	við	greiningu	á	virkni	skiptanna.	

Í	 fátækari	 samfélögum,	þar	sem	gagnkvæmni	gjafaskipta	er	hvað	mest	notuð	og	er	

aðal	hagkerfi	samfélagsins,	getum	við	séð	mikilvægi	kerfisins	fyrir	samfélagið,	en	án	

þess	 væri	 erfitt	 fyrir	 íbúa	 þess	 að	 komast	 af.	 Þegnar	 samfélagsins	 standa	 saman,	

hjálpast	að	og	gefa	frá	sér,	 jafnvel	þegar	þeir	hafa	 lítið	til	að	gefa,	en	þeir	gera	það	

einmitt	til	þess	að	aðrir	skuldi	þeim.	Það	er	betra	að	eiga	inni	en	að	skulda,	skyldan	

að	endurgjalda	er	það	sterk	að	fólk	treystir	á	og		virðir	hana.	
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