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Խմբագրակազմի
կողմից
Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության, գենդերային
բռնության և խտրականության հիմնահարցերով զբաղվող կանայք ենթարկվում են հանրա
յին ճնշումների: Այս կանանց հանդեպ հանրային բացասական վերաբերմունք ձևավորելու
ուղղությամբ հստակ քաղաքականություն է տարվում հասարակության որոշ խմբերի կողմից։
Սոցիալական ցանցերում, մեդիա նյութերում կամ առօրյա կյանքում հաճախ հանդիպում ենք
կնոջը թիրախավորող՝ սեքսիստ և կնատյաց կոչերի ևուղերձների։
Հանդիսանալով այդ թիրախավորումների և ճնշումների կրողը, դիտարկելով դրանց գործա‑ 
դըրումը մեզ շրջապատող կանանց հանդեպ` իբրև հետազոտողներ, առաջնահերթ ենք համա
րել դրանց ուսումնասիրումը՝ առաջնորդվելով   հետազոտությունների իրականացման ֆեմի
նիստական մոտեցմամբ։ Նման մոտեցմամբ իրականացված հետազոտությունը հիմնականում
կենտրոնանում է խնդրի ուսումնասիրման շրջանակներում կնոջ կենսափորձի և դրա ներկա
յացման վրա, կարևորում է փորձառությունների բազմազանությունն ու այդ բազմազանության
պայմաններում քննարկման ծավալումը, ընդունում է հետազոտող(ներ)ի կենսափորձն ու գա
ղափարական-մոտեցումային դիրքը՝ իրբև խնդրի քննարկման ևուսումնասիրման գործընթա
ցի անքակտելի մաս։
«Կանանց զրույցներ՝ հանրային ճնշման պայմաններում» ուսումնասիրության նպա
տակն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության, գենդերա
4

յին բռնության և խտրականության հարցերով զբաղվող, տվյալ հարցերի շուրջ ակտիվություն
դրսևորող կանանց (այսուհետ՝ թիրախային խումբը ներկայացնող կանանց) կենսափորձերում
տեղ գտած հանրային ճնշումների և կ
 անանց թիրախավորող ուղերձների ուսումնասիրումը։
Նշված նպատակի շրջանակներում դրվել են հետևյալ խնդիրները.
• Ուսումնասիրել թիրախային խումբը ներկայացնող կանանց կենսափորձը։
• Վերհանել այդ կանանց կենսափորձերում տեղ գտած հանրային ճնշումները և քննար
կել դրանց չեզոքացնելու միջոցները։
• Իդենտիֆիկացնել կանանց թիրախավորող կոչերը ևուղերձները, քննարկել դրանց օգ
տագործման  համատեքստերը ևարձագանքելու վերաբերյալ կանանց մոտեցումները։
Ինչո՞ւ է անձը սկսել զբաղվել կամ հետաքրքրվել խնդիրների ընտրված շրջանակով, ի՞նչ
շրջադարձային փուլեր է ունեցել իր պայքարի/ակտիվության ընթացքում, ինչպիսի՞ ճնշումնե
րով է այդ պայքարն ուղեկցվել, ինչպիսի՞ն է նշված հարցերի շուրջ Հայաստանում ձևավոր
ված սոցիալական և քաղաքական մթնոլորտը և հանրության վերաբերմունքը, ի՞նչ լուծումներ
են տեսնում կանայք՝ ճնշումների չեզոքացման, առկա սոցիալական մթնոլորտի փոփոխման
ճանապարհին, իրենց ևայլոց պայքարի ընթացքում թիրախավորող ի՞նչ ուղերձների են հան
դիպել և ի՞նչ մոտեցումներ ունեն այդ ուղերձներին արձագանքելու առումով. այս հարցերի
շուրջ են կառուցվել տվյալ ուսումնասիրության նպատակով կանանց հետ մեր իրականացրած
հարցազրույցները։
Գիրքը բաղկացած է երկու մասից՝ «Կանանց զրույցներ» և «Հանրային ճնշումները կանանց
[պայքարի] կենսափորձերում. վերլուծական ակնարկ» ևերեք հավելվածից՝ «Ուսումնասիրութ
յան մեթոդաբանություն», «Անվանացանկ», «Օգտագործված գրականության ցանկ»։
Գրքի առաջին մասը («Կանանց զրույցներ») կենսագրական է. այստեղ ներկայացված են կա
նանց կենսագործունեության և պայքարի պատմությունները։ Յուրաքանչյուր պատմություն
ներառվել է անձի համաձայնությամբ և նրա հետ բովանդակության հաստատմամբ. այն ար
տացոլում է ուսումնասիրության նպատակից և խնդիրներից բխող զրույցի տրամաբանությու
նը և ներկայացնում է միմիայն պատմության հերոսի կարծիքներն ու դիրքորոշումները, որոնք
կարող են չհամընկնել խմբագրակազմի կարծիքների հետ։
Գրքի երկրորդ հատվածում («Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի] կենսափորձերում.
վերլուծական ակնարկ») ամփոփված են ուսումնասիրության մասնակիցների  տեսակետները
կանանց հանդեպ գործադրվող հանրային ճնշումների, կանանց թիրախավորող ուղերձների և
այդ ամենին արձագանքելու, չեզոքացնելու ճանապարհների և մ
 իջոցների վերաբերյալ։
Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում հարցազրույցներին մասնակցած յուրա
քանչյուր կնոջ՝ մեզ հետ խոսելու, իր փորձն ու պատմությունը կիսելու համար։
Հուսով ենք, որ տվյալ ուսումնասիրությունը ընթերցողին հնարավորության կտա մեր իրակա
նությանը նայել հայրիշխանական համակարգի հետ դիմադրության մեջ գտնվող կնոջ աչքե
րով։
Հարգանքով՝
Անահիտ Սիմոնյան, Անի Թադևոսյան
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Editorial
In Armenia, women working with issues related to discrimination, gender-based violence, rights
protection and women’s emancipation are subjected to public pressures. Certain groups in the society
are engaged in a deliberate action to create a negative public sentiment around these women. In
social networks and media materials, as well as in daily life frequently one can come across calls and
messages that are sexist or contain hate speech.
Being subjected to these pressures and targeting, observing the application of those towards women
that surround us, as researchers we have prioritized studying them, in the meantime being guided
by the feminist approach of conducting research. Researching adopting this approach focuses on the
life experiences of women and their representations, highlights the diversity of those experiences,
embedding the discussion within the diversity, accepting the impact of the experiences of the
researchers, their ideological and approach based positioning as part and parcel of the discussion of
the issue at hand and the study itself.
The goal of the study “Women Talking in Times of Public Pressure” is to look at the experiences
of women in Armenia working with issues related to discrimination, gender-based violence, rights
protection and women’s emancipation (hereafter, women representing the target group) subjected to
public pressures and messages targeting them.  
The following objectives have been set within the formulated goal:
• To study the life experiences of women that represent the target group;
• To identify public pressure experiences by these women and discuss the means to neutralize
them;  
6
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• To identify calls and messages targeting women, discuss the context in which these are used
and approaches women adopt while answering to them.
Why has the person chosen to get involved and interested in the framed issues? Which have been
the turning points during the personal experience of struggle and resistance? What pressures have
been accompanying that struggle and what is the political and social atmosphere and public sentiment
around the chosen topics? What kind of solutions women see on the way to changing the social
atmosphere and neutralizing those pressures? What types of messages women have encountered on
their way or have heard others confronting when struggling and what are their adopted approaches to
those? These are the framed questions that have guided the interviews with women within this study.
The book has two sections, i. e. “Women’s talks” and “Public Pressures in Women’s Experiences of
Resistance. Analytical Overview”, and three annexes, i. e. “Research Methodology”, “List of Names”,
“Bibliography.”
The first section of the book (“Women’s talks”) is biographical, providing life experiences and the
struggle of women depicted in that part. Each story included has been done upon the consent of the
protagonist after reconfirming the accuracy of the depiction of the content with that person. It reflects
the logic of the conversation, stemming from the goal and objectives of the study and presents only
the opinions and positions of the protagonist that might at times not coincide with the ones held by
the editorial team.
The second section of the book (“Public Pressures in Women’s Experiences of Resistance. Analytical
Overview”) sums up the positions of women included in the study related to the messages targeting
women and public pressures applied towards them, as well as ways aimed at countering and neutralizing
those actions along with other means.  
Our deepest gratitude goes to each participating woman for agreeing to talk to us, share the stories
and experiences.
We hope that the reader of this study will have the opportunity to look at our reality with the eyes
of a woman resisting the patriarchal system.
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էլվիրա
Մելիքսեթյան
Արդեն չորս տարի Վանաձորում եմ ապրում,
հետ եմ եկել այստեղ, որովհետև ինձ թվում
է՝ այստեղ շատ բաներ շատ ավելի պարզի
ու հասարակի մասին են։ Հոգեբան եմ։ Ինձ
ֆեմինիստ-ակտիվիստ եմ համարում, որով
հետև ինձ համար կարևոր է պայքարելը։ Երբ
հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան անարդար է,
չեմ կարողանում լռել, ինչ-որ կերպ դիմա
դըրում եմ, անգամ եթե այդ պահին ուղիղ
արձագանք չեմ կարողանում տալ։  Փողոցա
յին ակտիվիստ եմ համարում ինձ, որովհետև
հավատում եմ փողոցային պայքարներին
ու առհասարակ գրասռութ (անգլ.` grassroot,
թարգմ.՝ արմատաբուխ) շարժումներին։
Վանաձորում կանանց հարցերը իմ ման
կության տարիներին չէին բարձրաձայնվում,
ակտիվիզմի մասին էլ խոսք չկար ու երբ ար
դարության, անարդարության մասին հարցեր
բարձրանում էին, անձնական պատմություն
ների շուրջ էին լինում ու դրանից այն կողմ
չէր քաղաքականացվում։
Դպրոցում շատ խնդիրներ ու կռիվներ եմ
ունեցել, որոնք, հետագայում հասկացա, որ
գենդերային հիմքով խտրականության, հայ
րիշխանական դիրքերի մասին էին հիմնա
կանում։
Երբ Երևան տեղափոխվեցի, կուրսեցիս
ինչ-որ կազմակերպության մասին շատ պա
տահական պատմեց, որտեղ որ կանայք հա
վաքվում ու ինչ-որ հարցեր էին քննարկում,
ու ինձ շատ հետաքրքրեց նաև այն պատճա
ռով, որ ինձ թվում էր՝ այդ տարածքում կկա
րողանամ նաև իմ հարցերի պատասխան
ները ստանալ։ Պարզվեց՝ այդ կազմակեր
պությունը Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն
[1] էր։ Այդտեղ մասնակցեցի իրավունքների,

սեռական վերարտադրողական առողջութ
յան մասին դասընթացների. ֆիլմեր էինք
դիտում, ես էլ օր օրի սկսում էի հասկանալ,
որ այդ խնդիրները միայն անձնական չեն,
այլ շատ ավելի կոլեկտիվ ու քաղաքական
խնդիրներ են։
Իմ կյանքի բոլոր ոլորտները՝ սկսած ընտա
նեկան, անձնական հարաբերություններից,
վերջացրած մասնագիտական գործունեութ
յամբ, ազդեցություն կրեցին իմ պայքարից։  
Այնպես էր ստացվում, որ գործունեությունը,
որով զբաղվում էի, հարցերը, որոնք բարձ
րացնում էի, շատ հաճախ հակասության մեջ
էին իմ մանկության ընկերների աշխարհա
յացքների հետ, ու այդ հարաբերությունները
աստիճանաբար ֆիլտրվում էին. մի դեպքում
իրենք չէին ուզում շփվել, մյուս դեպքում՝ ես.
փոխըմբռնման հասնել չէր ստացվում մի ձև։
Ակտիվիզմը ինքնությունս կառուցելու և այն
վերաիմաստավորելու վրա է ահագին ազդե
ցություն թողել։
Երբ նոր էի սկսել հետաքրքրվել կանանց
հարցերով, տրավմատիկ հարաբերություն
ների մեջ էի, անարդարության հանդեպ
ջղայնություն էր մոտս ու անարդարության
համար պայքարելու մղում։ Ինձ թվում է՝ ես
այդտեղ հենց իմ մաշկի վրա զգացի, թե ինչ է
նշանակում կնոջ հանդեպ բռնությունը, մա
նիպուլյացիաները, խտրականությունը, թե
ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում
գենդերային հարցերին։
Այդ շրջանում իմ ակտիվիզմը շատ ՀԿ-ա
կենտրոն էր։ Դա իհարկե հետագա դիտար
կումներից ու նաև ռեֆլեկսիայից հասկացա։
Այդ ժամանակ չէի ֆիքսում տարբերություն
ները կամ դրանց խորքային իմաստը։ Որոշ
ժամանակ հետո սկսեցի ավելի շատ շփվել
տարբեր մարդկանց հետ, հասկանալ ֆեմի
նիզմի ավելի ռադիկալ տեսակետները, ավե
լի մոտիկից ծանոթացա այլ արժեհամակար
գերի, փիլիսոփայությունների, վերաիմաս
տավորվեցին կյանքիս տարբեր ոլորտները`
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ու պատանեկության տարիների ծանոթնե
րից շատերը չեն ուզում ինձ բարևել, որով
հետև իմ պայքարը իրենց համար անհասկա
նալի, վտանգավոր (որովհետև խարխլում է
ընդունված «նորմերը») ու սխալ է։
Շատ հաճախ ես սպիտակ ագռավի զգացո
ղությունն եմ ունենում։
Երևանում ու մարզերում շատ մեծ անջըր
պետ է։ Մարզերում կանանց հարցերի շուրջ
քննարկումները շատ առօրեական մակար
դակում են, հիմնականում դերերի, կարծրա
տիպերի մասին։ Եթե նույնիսկ իրավահավա
սարության մասին քննարկում է լինում, էլի
շատ մակերեսային է։ Արտոնությունների,
ֆեմինիզմի մասին խոսակցություններ ընդ
հանրապես չկան։
Առհասարակ ցանկացած կին ենթարկվում
է ճնշումների: Ճնշումները մի քանի ուղղութ
յամբ են տեղի ունենում։ Նախ ճնշվում ես,
որովհետև կին ես, ապա մի հատ էլ ճնշվում
ես, եթե իրավապաշտպան կամ ակտիվիստ
կին ես։ Ճնշվում ես, որովհետև կնատյացութ
յունը ու հայրիշխանությունը կան, և կանանց
հիմնահարցերով զբաղվողները վտանգ են
ներկայացնում հասարակության, հայրիշխա
նության, կապիտալիզմի, համակարգի հա
մար։ Վտանգավոր են, որովհետև կխարխլեն
իշխանության հիմքերը, որովհետև հարցեր
են առաջացնում, որովհետև կարող են հա
մախոհներ հավաքել, որովհետև հարցակա
նի տակ են դնում այդ իշխանությունը։
Բայց ես նաև մտածում եմ, որ տարբեր
կանայք տարբեր տեղերում են գտնվում,
ճնշումներն ու դիմադրության ձևերն էլ տար
բեր են։ Շատ մեծ տեղ ունեն արտոնություն
ները, թե ինչ դերով ես դու պայքարում, ինչ
գործ ու ստատուս ունես, որ քաղաքում ու որ
երկրում ես, ոնց ես այդ ճնշումներին դիմա‑           
դըրում։ Մարդը, որը ամեն օր տրանսպոր
տով է տեղից տեղ գնում, ավելի քիչ ընդդի
մանալու հնարավորություն ունի, քան մեկը,
որը տաքսիով կամ սեփական վարորդով է
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թե ես ինչ եմ ուզում լինի իմ ներսում ու իմ
շուրջը, թե որտեղ եմ ես հիմա։ Որոշեցի թող
նել աշխատանքս, տունը, որտեղ ապրում էի,
քաղաքը ու գնացի թափառելու։
Ճամփորդում էի, նոր բաներ էի ուսումնա
սիրում ու վերադարձա՝ ինձ տեսնելով փողո
ցային ակտիվիզմի, փողոցային ֆեմինիզմի,
ոչ ֆորմալ գրասռութ հավաքների, ոչ ֆորմալ
քննարկումների, հաճախ առանց ֆինանսա
վորման գործունեության մեջ։ Նաև սկսեցի
ինչ-որ բաներ ինքնուրույն նախաձեռնել։ Այդ
ժամանակ էլ Վանաձոր տեղափոխվեցի։ Հի
մա էլ մի ուրիշ փուլ է։ Այժմ որպես կոնսուլ
տանտ եմ աշխատում իրավապաշտպաննե
րի, ակտիվիստների, բռնության նկատմամբ
խոցելի խմբերի հետ անվտանգության, բա
րօրության թեմաների շուրջ:
Ընդհանուր առմամբ ես շատ ուրախ ու
երջանիկ եմ, որ այս պատմությունն ունեմ։
Մյուս կողմից ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ
իմ կյանքը ուղնուծուծով փոխվել է։ Եթե Էլ
վիրան այս ամեն ինչի մասին չիմանար, բո
լորովին ուրիշ կյանք կապրեր ու լրիվ ուրիշ
դժվարություններ կունենար։  Մարդը, որը որ
ես հիմա եմ, պայքարի շնորհիվ լիքը բան սո
վորելու հնարավորություն է ունեցել։
Ես պայքարել եմ կարդալով, քննարկում
ների մասնակցելով, փորձելով տարբեր
մարդկանց հետ հասկանալ՝ որն է պայքարը,
փողոցային պայքարով, ցույցերով, ինքնա
կազմակերպվող միջոցառումներով, ներկա
յացումներով ու ընդհանրապես ձեռքի տակ
ընկած բոլոր միջոցներով։
Իմ կյանքի փորձում հիմա ամենաակնա
ռու ճնշումներից այն է, որ իմ ամբողջ բարե
կամական, ընտանեկան շրջանակներից ես
կապ ունեմ միայն մամայիս, քույրիկներիս,
տատիկիս հետ, իսկ մնացածը խզել են շփու
մը։ Դա մաշկիս ամենամոտ գտնվող բանն է,
չնայած երևի ես հասկանում եմ նրանց այն
քանով, որ ընդունում եմ իրենց «ընտրությու
նը»: Դրան հաջորդում է այն, որ մանկության

շրջում։
Որոշ տարածքներում, երբ իմանում են, որ
դու ֆեմինիստ ես, արդեն որոշակի զգուշա
վորություն, երբեմն նաև թշնամական վերա
բերմունք կարող է լինել քո հանդեպ։
Շատ են ասել, որ «տղամարդատյաց եմ»,
«սեպարատիստ եմ», «ջղայնացած եմ», «ռա
դիկալ եմ», «վտանգավոր եմ»։
Ու այս բոլոր ուղերձները օգտագործվում են
քեզ մեկուսացնելու համար։ Բայց եթե ավելի
խորը նայենք, իրենք իրենց պաշտպանելու
համար են ասում։
Մենք շատ երկար ժամանակ հակազդելու
սկզբունքով ենք պայքարել, և հիմա ավելի
շատ պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, թե
մեր օրակարգը որն է, ու մենք ինչ ենք ու
զում ստեղծել, որովհետև հակազդելը շատ է
սպառում։  Հավատում եմ, որ պետք է «մեր»
(«մերը» շատ հարաբերական եմ ասում,
որովհետև չգիտեմ՝ «մերը» որն է) օրակարգը
լինի ու մենք միասին արարենք, ամոքվենք,

տարածքներ ստեղծենք իրար հետ ու հա
կազդենք միայն այն դեպքերում, երբ կարևոր
կհամարենք։
Հիմա շատ ավելի գրավիչ է դարձել ՀԿ-ներ
բացելը, տարածքներ ունենալը, կառույցներ
ձևավորելը, և մենք ավելի քիչ ենք հայտնը
վում փողոցներում, ինքնակազմակերպվող
հարթակներում։
Կարծում եմ, որ մենք շատ կարևոր հարցեր
լղոզում ենք, որովհետև պայքարի տակ շատ
բան ենք դնում, սակայն ես կուզեի, որ մենք
ուշադրություն դարձնենք հենց պայքարի բո
վանդակության, այլ ոչ թե այն շրջապատող
իրադարձությունների վրա։
Չգիտեմ՝ պայքարը ինչ է հիմա, չգիտեմ`
«մենք» ով ենք, դրա համար չգիտեմ՝ ուր ենք
գնում, ինչ է լինելու, ինչ հեռանկար կա, բայց
կարոտում եմ այն ժամանակները ու այն
տարածքները, երբ մենք հավաքվում խոսում,
քննարկում էինք մեզ հետաքրքրող հարցերը։
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Լարա
Ահարոնեան
Ծնվել եմ Լիբանանում։ Դեռ դպրոցում շատ
եմ հետաքրքրվել ֆեմինիստական գրակա
նությամբ, մասնավորապես՝ շատ էի կար
դում Սիմոնա դը Բովուար, Զապել Եսայան,
կարդում ու համեմատություններ էի փորձում
անել։ Երբ պատերազմը սկսվեց, ես չկարո
ղացա դպրոցս ավարտել։ Այդ ժամանակ բո
լորը փախչում էին մի տեղ։ Արդեն փողոցնե
րում էին կրակում, մեր տունը վնասվեց, մեր
հարևանը այդ ժամանակ մահացավ, ու ծնող
ներս նույնպես որոշեցին փախչել։ Գիշերով
մենք փախանք Սիրիա, որ այնտեղ փորձենք
վիզաներ ստանալ, չստացվեց, ապա գիշերը
նավով փախանք Կիպրոս։ Կիպրոսում մնա
ցինք վեց ամիս։ Ու այդպես 90 թվի մայիսն էր,
երբ մենք հասանք Կանադա որպես փախըս
տական, հետո միգրանտ, հետո կամաց-կա
մաց քաղաքացի դարձանք։ Այնտեղ էլ շա
րունակվեց իմ հետաքրքրությունը գրակա
նության հանդեպ։ Ամեն ինչ կարդում էի, ինչ
ձեռքս ընկնում էր, ու շատ լավ հիշում եմ՝ երբ
պետք է փախչեինք, ես պայուսակս գրքերով
էի լցրել։
Կանադայում ամեն ինչ նորություն էր ինձ
համար։ Քոլեջում կանանց մի խմբակի միա
ցա, որտեղ կարդում էին կանանց գրակա
նություն։ Ավելի շատ սկսեցի կարդալ, հե
տաքրքրվել ֆեմինիստ շարժման մասին։
Ինձ նաև հետաքրքրում էին անչափահաս
ների իրավունքները։ Մի ավարտական աշ
խատանք գրեցի կրթական հոգեբանության
վերաբերյալ ու հետո մի քանի տարի աշ
խատեցի անչափահասների ֆոնդերում։ Եթե
կանանց իրավունքներով չզբաղվեի, այդ
խնդիրներով կզբաղվեի շատ։
Այն ժամանակ արդեն ամառները գալիս

էինք Հայաստան որպես կամավոր «Երկիր
և մշակույթի» հետ։ Երևանում երկար չէինք
մնում, գնում էինք Ղարաբաղ. Սովետի ժա
մանակ գոմ դարձած եկեղեցին էինք մաք
րում և նորոգում։
Այնտեղ կամավոր էր նաև Շուշան Ավագ
յանը (Նկատի ունի «Տարօրինակելով Երևա
նը» արվեստային կոլեկտիվի համահիմնա
դիր Շուշան Ավագյանին)։ Ծանոթացանք,
երկար խոսեցինք ֆեմինիզմից, գրականութ
յունից։ Այնուհետև ծանոթացա նաև Գ
 ոհա
րի հետ (նկատի ունի Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնի [1] համահիմնադիր Գոհար Շահ
նազարյանին)։ Երեքով քննարկում էինք, թե
ինչ կարելի է անել։
Համալսարանում ուսանողների ռեսուրս
կենտրոն ստեղծեցինք, իսկ 2005-ից հետո
դուրս եկանք համալսարանից և գրանցե
ցինք «Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը»
(ԿՌԿ) և այլևս միայն ուսանողներին չէինք
թիրախավորում։ Հիմա ԿՌԿ-ում աշխատող
ներից շատերը դեռ այն ժամանակ էին մեզ
միացել՝ Անուշը, Տաթևիկը, Նինան։ Նինան,
օրինակ, մեր առաջին աշխատողն էր, որով
հետև մեր առաջին գրանտով կարող էինք
մեկ աշխատող ունենալ, որը կհետևեր գրա
դարանին, օֆիսին և այլ ադմինիստրատիվ
աշխատանքներ կաներ։ Հետո սկսեցինք կո
միտեների պես աշխատել, տարբեր մարդիկ
տարբեր հարցերով էին զբաղվում։ Ստեղ
ծեցինք նաև ինքնօգնության խմբեր։ Այդ
պես կամաց-կամաց մեծացանք, ծրագրերն
էլ մեծացան։ Հիմա ունենք չորս հիմնական
ուղղություններ՝ ֆեմինիստական սեյֆ սփեյս
(անգլ.` safe space, թարգմ.՝ անվտանգ տա
րածք), սեռական վերարտադրողական իրա
վունքի բաժին, սեռական բռնության բաժին
և խաղաղաշինություն։
Ինձ վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել եր
կու տատիկներս։ Նրանցից մեկը ցեղասպա
նություն վերապրած, պայքարած կին էր,
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կամավորություն անում։ Սակայն տարինե
րի ընթացքում մի քիչ ավելի հանգստացա։
Էլի շարունակում եմ պայքարել, բայց արդեն
հոգնել եմ փողոցից, ձայնավոր պայքարնե
րից։ Ուզում եմ գրականության վերադառ
նամ ավելի՝ գրելով։
Ներկայիս սոցիալական մթնոլորտը վատն
է, հակապայքար կա։ Մտածում էի՝ Հ
 եղա
փոխությունից [10] առաջ վատ էր, բայց Հե
ղափոխությունից հետո ավելի ուժեղացավ։
Հիմա աշխարհում շատ ուժեղացել է հակա
գենդերային շարժումը, որ թիրախավորում է
կանանց, ԼԳԲՏ մարդկանց, նրանց, որ տար
բերվում են, քուիր շրջանակներին։ Եվ դա
ազդում է նաև Հայաստանի վրա։ Բացի դրա
նից՝ այսքան տարի Հայաստանում ոչ մի քայլ
չի եղել պետության կողմից, որ կրթական
կամ որևէ այլ հանրային ոլորտում փոփո
խություններ լինեն, դրա համար այդ վակու
մը կա, այդ վախերը կան, ու հիմա շատ հեշտ
է այդ վախերը օգտագործել։ Եվ մարդիկ, որ
քաղաքական միտումներ ունեն, օգտագոր
ծում են դա, ու մենք ենք տուժում, քանի որ
մենք հեշտ թիրախ ենք։ Շատ հեշտ է, ասենք,
իմ նման մեկին թիրախավորել, որովհետև
ներկայացնում եմ շատ բաներ, որ մեծամաս
նությունը կարող է չընդունել։
Ամենը գալիս է պատրիարխալ արժեքնե
րից. մեր ասածն ընդունված չէ, ու մենք պայ
քարում ենք պատի դեմ, որը կոտրում ենք,
բայց շատ բաներ կոտրվում են նրա հետ, ու
շատ անգամ ցավոտ է։
Մենք ապրում ենք մի միլիտարիստական,
նացիոնալիստ երկրում, որտեղ անընդհատ
պետք է խրախուսել կանանց, որ շատ երե
խա ունենան։ Ու մենք այդ ամեն ինչը քննա
դատում ենք, որովհետև մեզ համար ավելի
կարևոր է կնոջ իրավունքը և, նախ և առաջ,
կնոջ որոշումը։ Եվ նրանք դրա տակ սպառ
նալիք են տեսնում։ Որովհետև իրենք ուզում
են այդ իշխանության մեջ մնան։
Իմ հանդեպ թիրախավորումը ատելության
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Կանանց զրույցներ

իսկ մյուս տատիկս էլ շատ շուտ կորցրել էր
ամուսնուն ու երեխաներին մենակ էր մե
ծացրել։ Ինքն էլ շատ կարդացող էր, ինձ էլ
անընդհատ խորհուրդ էր տալիս կարդալ, սո
վորել։
Պատերազմը նաև շատ ազդեցություն է
ունեցել ինձ վրա։ Ես միշտ ասում էի, որ եթե
մի օր ազատ դուրս գամ, հետս մի բան չլինի,
հաստատ չեմ բողոքելու ու ամեն ինչ անելու
եմ, որ լավ լինի կողքիս մարդկանց համար,
որ պատերազմ չլինի։
Այս ընթացքում գաղափարախոսությունս
ահագին փոփոխվել է, շատ ավելի ինտեր
սեկցիոնալ (անգլ.` intersectional, թարգմ.՝
փոխհատվող) է դարձել, հարցադրումներն
են փոխվել։
Ահագին օգնեց Հայաստան գալս շատ բա
ներ կոտրելու տեսանկյունից։ Եթե Սփյուռ
քում ապրեի, նույնը չէր լինելու։ Հայաստա
նում ես ավելի ֆեմինիստ դարձա, ավելի բա
ներ իմացա, տրավմաներիս հետ աշխատե
ցի։
Ես շատ պայքարել եմ նախ իմ տան մեջ,
երբ մեծանում էի. թե՛ ծնողներիս հետ, թե՛ եղ
բայրներիս հետ, թե ՛դպրոցում։
Ավելի երիտասարդ տարիքում սեռական
ոտնձգությունների եմ ենթարկվել, որի մասին
չեմ կարողացել խոսել, ու տեսել եմ, որ միայն
ես չեմ, շատ ավելի տարածված է այդ ամենը։
Այս իրավիճակում դու չես կարող այլ բան լի
նել, քան ֆեմինիստ։ Այդ ամեն ինչի պատաս
խաններն ու ջղայնությանս պատասխաննե
րը ֆեմինիստական գրականության մեջ ես
գտել եմ։
Ապա Կանադայում մասնակցում էի գլո
բալիզացիայի շարժմանը, սկվոտեր (անգլ.`
squatting, թարգմ.՝ տարածքներ գրավելու
ակցիա) էինք անում կանանց կազմակեր
պություններով, պահանջում էինք պետութ
յունից, որ սոցիալական կացարաններ տան,
մասնավորապես կանանց, որ ամենաաղ
քատ շերտն էին։ Նաև համալսարանում էի

խոսքի տեսքով է, որ ես ստանում եմ 2013
թվականից սկսած։ Անընդհատ ինձ ստիգմա
տիզացնում են։ Փողոցում ինձ ճանաչում են,
ես շատ տեղեր չեմ կարող հանգիստ գնալ։
Ասում են, որ այլասերված եմ, պորնոգրա
ֆիա եմ տարածում, խրախուսում եմ պեդո
ֆիլիան, դրսի ագենտ եմ, եկել եմ քանդելու
Հայաստանը, հայկական ընտանիքը, ադրբե
ջանամետ եմ, ապազգային։
Նպատակը այն է, որ ես չխոսեմ, բերանս
փակեմ, ոչ մի բան չասեմ, լուռ մնամ, որ ես
գոյություն չունենամ, ընդհանրապես ոչ մի
բան չասեմ, որ մարդիկ չլսեն, ասածներս
չտարածվեն։
Ես փորձում եմ չպատասխանել այդ ատե
լության խոսքին, փոխարենը իմ մտքերն եմ
արտահայտում, որպեսզի մարդիկ տարբեր
գաղափարներ լսեն։ Մեր հասարակության
մեջ նրանք, որ դեմ են ճնշումներին, ընդ
հանրապես չեն խոսում, ու դա դիսբալանս
է ստեղծում։ Հիմա այն վիճակն է, որ լուռ
մնալու ճոխություն չես կարող քեզ թույլ տալ։
Երբ դու լուռ ես մնում, թիրախավորվող մար
դիկ չեն տեսնում այդ աջակցությունը։ Ես
ինքս այլ կանանց թիրախավորման դեպքում
արագ արձագանքում և սոլիդարություն եմ
հայտնում։
Պետությունը պետք է հստակ քայլեր անի
այդ ճնշումների դեմ, օրինակ՝ անցյալի մա
սին շատ ավելի հստակ գնահատականներ
տա։ Քանի որ մարդիկ, որոնք քաղաքական

դրդապատճառներով են մեզ թիրախավո
րում, անցյալից են գալիս։ Դա կօգնի հասկա
նալու, թե որտեղից են գալիս ռեսուրսները։
Օրինակ՝ ՀԿ-ները շատ թափանցիկ են, իսկ
այդ մարդկանց դեպքում՝ չգիտենք որտեղից
են սնվում։
Պետությունը շատ մեծ դեր ունի նաև հան
րային մշակույթը զարգացնելու, երիտա
սարդների ոլորտում հնարավորություններ
ստեղծելու, կրթական համակարգը բարելա
վելու տեսանկյունից։
Կարծում եմ՝ դժվար կլինի միշտ, որովհետև
ժամանակ է տևում, և մի օրում չենք կա
րող շատ բան փոխել, բայց որ հետ եմ նա
յում, տեսնում եմ՝ ինչքան փոփոխություն է
եղել, ինչքան տարբեր մարդիկ կան, տարբեր
խմբավորումներ կան, դա շատ դրական է։
Նշանակում է, որ առաջ ենք գնում, կանայք
տարբեր տեղերում են պայքարում ու ավելի
շատ են խոսում, քան առաջ։
Ես ընդհանրապես շատ լավատես եմ
ապագայի հետ կապված, նաև ռեալիստ եմ,
որ խոչընդոտները տեսնում եմ։ Եթե պե
տությունը կտրուկ կերպով ինստիտուցիոնալ
փոփոխության
պատասխանատվությունն
իր վրա չվերցնի, շատ ավելի դժվար կլինի,
որովհետև սահման կա, թե ինչքան դու կա
րող ես քո էներգիան գործադրել։
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Մայրանուշ
Ես Մայրանուշն եմ, 35 տարեկան եմ, արդեն
մոտ հինգ տարի է` ես իմ կյանքն այնպես եմ
դասավորել, որ այն նվիրված լինի տարբեր
սոցիալական հարցերի շուրջ պայքարներին,
ու վերջերս էլ արդեն սկսել եմ ինքս ինձ ակ
տիվիստ անվանել։
Մոտ տասնհինգ տարի առաջ իմ ընտա
նիքում մի դեպք պատահեց, որը ինձ դրդեց
մտածել ընդհանրապես արդարության մա
սին, հասարակության կառուցվածքի մասին։
Սկզբում ես իմ գործունեությունը կենտրո
նացրել էի կրթության շուրջ՝ հիմնականում
դպրոցական և նախադպրոցական տարի
քի երեխաների հետ էի աշխատում, բայց
իմ գաղափարական մոտեցումները դեռևս
ձևավորված չէին։ Հետո որոշում կայացրի,
որ այլևս վարձատրվող աշխատանք պետք
է  չկատարեմ։ Ազատություն զգացի, դա ինձ
օգնեց, որ   սկսեմ տարբեր հարցերով հե
տաքրքրվել, տարբեր գաղափարների շուրջ
մտածել, որոնց շուրջ մինչ այդ  չէի մտածել։
Հասարակությունը պնդում է, որ մարդը
մասնագիտություն պետք է ունենա, ու իրեն
նվիրի այդ մասնագիտությանը։ Ու ես անընդ
հատ ինձ հարցնում էի՝ ո՞րն է այն աշխա
տանքը, որը մինչև կյանքիս վերջ կանեմ, կա՞
արդյոք նման աշխատանք։ Կամ թեկուզ երե
խա ունենալու հարցը։ Ես գիտեի, որ չեմ ու
զում երեխա ունենալ, բայց հասարակության
պարտադրանքը ստիպում էր հակառակը
մտածել։ Այդ անվստահություններն իմ կյան
քի ուղեկիցն էին շատ երկար տարիներ, խո
չընդոտում էին իմ ազատությանը։ Այդ հար
ցերից շատերի պատասխանը ակտիվիզմի
միջոցով եմ գտել։ Ակտիվիզմն է, որ ինձ ավե
լի վստահ է դարձրել։
Գենդերային հարցերը մեծ տեղ են զբա

ղեցնում այս ամենում։ Առաջին դասընթացը,
որին մասնակցել եմ, Կանանց ռեսուրսա
յին կենտրոնում [1] կանանց իրավունքների
հետ կապված դասընթաց էր։ Այդ օրվանից
սկսած` հետաքրքրվեցի գենդերային հարցե
րով և կ
 անանց խնդիրներով։
Իմ  գաղափարների ձևավորման մեջ կարե
վոր կետ էր  մի քվիր-ֆեմինիստական ճամ
բար, որի կազմակերպիչներից էի նաև ես։
Այն ժամանակ ինձ համար հնարավորություն
ստեղծվեց միայնակ ուրիշ երկիր գնալ, ևայդ
փորձառությունը կարևոր  փոփոխություննե
րի հանգեցրեց։
Ես գրեթե միշտ, երբեմն գիտակցաբար, եր
բեմն անգիտակցաբար արվեստն եմ օգտա
գործել իմ ակտիվիզմի մեջ։ Արվեստի միջո
ցով է հնարավոր շատ բան բարձրաձայնել։
Մոտ երկու տարի առաջ ընկերներիցս մեկին
թիրախավորեցին (սոցիալական ցանցերում),
որովհետև ձեռքի աշխատանքի մի պայու
սակ էր կրել, որի վրա գրված էր՝  «Պցիս չի՛»։
Արդյունքում ճնշման մեծ ալիք բարձրացավ։
Ի պատասխան ճնշումներին՝ Ֆեյսբուքում
սոլիդարության ակցիա սկսվեց. մարդիկ փո
խում էին իրենց նկարներն այդ պայուսակի
նկարով։ Ես էլ փոխեցի։ Ծնողներս իմացան
և պահանջեցին, որ ես հեռացնեմ այդ նկարը,
ասում էին, որ դա ընտանիքի, եղբորս, հորս
կյանքի վրա շատ լուրջ ազդեցություն է ունե
նում։ Պարզվեց, որ մի «պուց» բառը կարող է
այդքան ազդել հասարակության, հասարա
կական կառուցվածքի վրա, որն էլ իր հեր
թին բազմաթիվ միջոցներ կգործադրի ինձ և
այլոց ճնշելու համար։ Բայց ինձ համար այդ
ճնշումները  ազդակ էին, որ իմ ակտիվիզմը
ճիշտ տեղ է տանում, քանի որ անհանգըս
տացնում է և հարցեր է բարձրացնում։
Հիմա, որ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ
նախկինում ես գիտակցված չէի պայքարում։
Գիտակցված պայքարի առանցքում ինձ հա
մար նախ և առաջ ինքս  իմ հանդեպ հոգա
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դեմ ուղղելով։   Հայաստանը ունի հասարա
կական բջիջներ, որոնք բավականին փակ
են, և դրա շնորհիվ այդ ճնշումներն ավելի
ուժեղ են զգացվում։ Որովհետև, երբ դու ապ
րում ես ընտանիքիդ հետ, ընտանիքդ իշխա
նություն ունի քեզ վրա, կարող է ճնշումներ
գործադրել՝ տնից հանելով, տարրական կեն
ցաղային կարիքներից զրկելով ևայլն։
Ինձ վրա, իմ հոգեկան վիճակի վրա այդ նեղ
անձնական շփումներից դուրս այլ խմբերի
ոչ մտերմիկ վերաբերմունքն է նաև ազդե
ցություն ունեցել։ Օրինակ, երբ անծանոթ
ներն ինձ անընդհատ թարս են նայում ու իմ
հետևից ինչ-որ բաներ խոսում. «աղջիկ ե՞ս,
թե՞ տղա», «մազերդ ինչի՞ ես կտրել», «ծնող
ներդ գիտե՞ն, որ դու սենց բան ես անում»,
«ծնողներդ գիտե՞ն՝ ինչով ես զբաղված»։ Այս
ուղերձները ինձ դրդում են «իմ բունը» մտնել։
Ես սկսել եմ խուսափել անծանոթ տեղեր
գնալուց, անծանոթ միջոցառումների մաս
նակցելուց։ Գնալով իմ շփման շրջանակները
կրճատվում են, ինչը ես չէի ուզի։
Պետք է ասեմ՝  ես չեմ տեսնում այդ ճնշում
ները չեզոքացնելու համար ինչ-որ բան անե
լու մեծ անհրաժեշտություն։ Կարծում եմ, որ
դրանց դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը
ինքնախնամքն է։ Եթե ես հոգեպես հաստա
տակամ եմ, ուժեղ եմ, դրանք ինքնըստինք
յան չեզոքանում են։ Բայց նաև, կրկին, շատ
կարևոր եմ համարում համայնքային հոգա
տարության դերը այս ճնշումները հաղթա
հարելու հարցում։ Այնուամենայնիվ, երբ դու
առանձին ես պայքարում, ավելի խոցելի ես։

20

Կանանց զրույցներ

տարությունն է։    Ես ակնհայտ տեսնում եմ,
թե ինչպես է գոյություն ունեցող համակար
գը  ամեն կերպ խոչընդոտում այդ հարցում։
Երբ ես ուզում եմ առողջ ապրելակերպ վա
րել, այն իմ առջև արգելքներ է դնում, երբ ես
ուզում եմ իմ կարիքներն առաջնային դասել,
այն ինձ էգոիստ է համարում։ Համակարգին
ձեռնտու չէ, որ ես ուժեղ լինեմ, քանի որ այդ
դեպքում կարող եմ դիմադրել, ու փորձում
է   ինձ դնել մի իրավիճակի մեջ, որտեղ ես
տկար եմ, կախյալ եմ, որտեղ ես բըռնաու
թի (անգլ.` burnout կամ burnout syndrome,
թարգմ.՝ հուզական այրման համախտանիշ)
մեջ եմ, հուսահատ եմ։ Դա է պատճառը, որ
ես ինքնահոգատարությունը իմ ակտիվիզ
մի առանցքային մասն եմ համարում, բայց
իհարկե դրան գումարելով կարևոր են տար
բեր տեսակի կամավորական գործունեութ
յունները ինձ գաղափարապես մոտ նախա
ձեռնություններում։   Շատ կարևոր է ինձ
համար նաև ինքնաբավ համայնք ստեղծելը
կամ արդեն իսկ ստեղծված համայնքներում
իմ ներդրումն ունենալը։
Ես տեսնում եմ, թե ինչպես ներկայումս ակ
տիվիստներին թուլացնելու բազմաթիվ քայ
լեր են արվում տարբեր խմբերի կողմից, ինչը  
ֆիզիկապես, հոգեպես հյուծում է նրանց՝ ազ
դելով ընդհանուր ակտիվիստական պայքա
րի   դինամիկայի վրա։ Հասարակությունն էլ
իր հերթին նրանց ճնշելու լուրջ քայլեր է ձեռ
նարկում՝ օգտագործելով բոլոր հնարավոր
միջոցները, օրինակ՝ ակտիվիստ կանանց
շփման ամենանեղ շրջանակները՝ ընկերնե
րին, հարևաններին, բարեկամներին իրենց

Սևան
Պետրոսյան
Ո՛չ իրավապաշտպան, ո՛չ ակտիվիստ բա
ռերը երբևէ իմը չեն եղել կամ ես իրենցը չեմ
եղել։ Գենդերային հարցերը, կանանց իրա
վունքները իմ օրակարգում են եղել շատ
փոքրուց և իսկապես քաղաքական բառեր
են եղել: Կարծում եմ՝ դա կապված է նրա
հետ, որ մեծացել եմ այնպիսի թաղամասում,
որտեղ, մարդկային սերտ ու ջերմ հարա
բերություններից բացի, մոտիկից տեսել եմ
բռնություն ծնող խտրականության ընդունե
լիությունն ու կարծրատիպերի անվիճարկե
լիությունը, ինչը սկզբում էկզոտիկ կամ դրա
մատիկ էր թվում, նույնիսկ հետաքրքիր, բայց
իսկապես շատ խորը հետք թողեց ինձ վրա։
Վերջին մի քանի տարում նաև աշխատանքս
է եղել կապված այս հարցերի հետ։
Ինքս ինձ իրավապաշտպան չհամարե
լու պատճառներից մեկը կարող է և այն է,
որ ինձ նաև այլ կերպ եմ բնորոշում. դաշ
նակցական եմ, և դա ոչ միայն իմ ինքնութ
յան մասն է, այլև ինձ համար պայքարի ձև
է ու առանձնահատկություն, ու նաև հենց
Դաշնակցության (նկատի ունի «Հայ Յեղա
փոխական Դաշնակցություն» քաղաքական
կուսակցությունը) մեջ եմ փորձում ֆեմինիս
տական օրակարգ ձևավորել։
Այդ ընթացքում կարող է և մարգինալաց
վես, չհասկացվես: Բայց դեռևս Դաշնակ
ցությունից դիմում գրել և դուրս գալը տար
բերակ չէ: Որովհետև Դաշնակցությունը նաև
իմ շենքն ու իմ թաղամասն է, որտեղից դի
մում գրել դուրս գալու տարբերակ չունեմ։
Չեմ կարող կանանց իրավունքների որո
շակի ոլորտ առանձնացնել, որտեղ ես
մշտապես ակտիվ եմ եղել, բայց աշխատան
քի բերումով շատ եմ աշխատել մարզերում

և համայնքներում, ինչը նշանակում է՝ ունեմ
կանանց հարցերը, ֆեմինիզմը ձևակերպե
լու շատ կոմպրոմիսացված, տեղայնացված,
մեղմացված բառապաշար և խոսք։ Ինձ հա
մար շատ հոգեհարազատ է կանանց քաղա
քական ակտիվությունը։
Համեմատաբար
քաղաքականացված
դաստիարակություն եմ ստացել: Փոքր տա
րիքից լսել եմ, որ ոչ ոք իրավունք չունի քեզ
այսինչ բանը ստիպի, եթե դու ինչ-որ բան
անում ես, եղբայրդ էլ պիտի անի ևայլն։
90-ականների կեսերին էր, չեմ հիշում ինչ
պես՝ հայտնվեցի մի խմբում, որտեղ հինգվեց կանայք էին, խոսում էինք ֆեմինիզ
մից։ Ես այդ կանանցից միայն մեկի դեմքն
եմ հիշում։ Նա Ամերիկա էր գնացել-եկել, ու
այդ ժամանակ ինձ շատ էկզոտիկ էին թվում
Ամերիկայից եկած տեքստերը։ Հիմա, երբ
հետ եմ նայում, դա առաջին անգամն էր, որ
ես հասկացա, որ ֆեմինիզմը կենցաղային
ու ընտանեկան չէ, այլ ավելի լայն է։ Այնտե
ղից էլ վերցրի շատ վատ որակի պատճեններ
(բերանը փակած աղջիկ էր պատկերված),
բերեցի տուն ևիմ նախաձեռնությամբ պատ
ճենում էի ու կպցնում թաղի պատերին։
Մենք՝ իբրև կանայք, նաև իբրև ֆեմինիստ
կանայք, հաճախ պատասխան ենք տա
լիս մեր «պահվածքի» համար։ Քանի որ ֆե
մինիստ լինելով՝ դու ապրում, հագնվում,
քեզ պահում ես որևէ ձևով, դրա համար քո
նկատմամբ լինում է որոշակի կանխակալ
վերաբերմունք։ Ինձ թվում է, որ ավելի մեծ
թվով կանայք հենց սրա միջով են անցնում։
Այդ երկարատև հայցքները՝ ուղղված մազին,
ասածին, հագածին, համբավին, սպառում են
քեզ։ Եվ այս չնկատվող ճնշումն է, որ ավելի
հյուծում, մաշեցնում և հոգնեցնում է։
Այլ կանանց հետ համեմատվելով՝ կարող
եմ ասել, որ ես թանկ չեմ վճարել ֆեմինիստ
լինելու համար, էլ չասեմ, որ շատ բան ձեռք
եմ բերել։ Իմ կարծիքով ներանձնային հարա
բերությունների առումով ազդվել են նաև ըն
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նով։
Հաճախ այդ կանայք ենթարկվում են հան
րային ճնշումների, ու ես կասկածում եմ, որ
հաճախ այդ ճնշումներն ավելի լայն քաղա
քական սրացումների արդյունք են։ Դա ան
խուսափելի է։ Բոլոր երկրները, բոլոր հասա
րակությունները դրա միջով անցնում են։ Ու
միայն ֆեմինիզմը չէ, որ թիրախավորվում
է։ Ուզում եմ ասել, որ ժամանակ առ ժամա
նակ այս սրացումները լինում են, որովհետև
Թրամփի նման մարդ է նստած Սպիտակ
տանը, ու դոմինոյի էֆեկտով դա նաև մեզ է
հասնում։
Հիմա ամբողջ աշխարհում երիտասարդ
տղաները հեշտությամբ ազդվում են, իրենք
բռնությամբ առաջնորդվող   են, սեքսիստ,
ագրեսիվ։ Մեզ մոտ դրան գումարվում է նաև
բանակում տիրող մշակույթը, ընդունված
«գողական» բարքերը, սոցիալ-տնտեսական
պայմանները, ու պարզվում է, որ ֆեմինիզ
մի համար իսկապես տեղ չի մնում։ Հետազո
տություններն էլ են դա փաստում:
Ճնշումների մեծ մասը, և ճնշող խմբերի
մեծ մասը կնատյացությամբ են առաջնորդ
վում։ Հատկապես ֆեյսբուքում այդ խմբերի
կողմից կազմակերպվող թիրախավորումը  
բացարձակ կնատյացություն է։
Իրական կյանքում այդ թիրախավորումնե
րը այլ կերպ կարող են դրսևորվել, քան առ
ցանց տիրույթում։ Բայց իրական կյանքում
կարող է լինել նաև իրական խոսակցության
հնարավորություն։ Ինձ և այլ կանանց ցույ
ցերի, երթերի ժամանակ հաճախ ասում են
«ընտանիք քանդողներ»։ Ես կարծում եմ, որ
կան մարդիկ, որոնք հավատում են դրան, և
ամբողջ խնդիրն այն է, որ իրենք սխալ չեն։
Ես ուզում եմ, որ այդ ընտանիքը քանդվի։ Ես
ուզում եմ, որ բռնությամբ գործող ընտանի
քը քանդվի, բայց դա այնքան խրթին ու բարդ
խոսակցություն է, որ շատ քիչ մարդկանց
հետ կարող ես խոսել, ու այդ մարդն էլ ի
սկզբանե պետք է քեզ հետ գաղափարապես
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Կանանց զրույցներ

տանեկան հարաբերությունները՝ ամուսնուս,
երևի մի քիչ էլ ծնողներիս հետ։ Ես երեխա
չունեմ, ու կարծում եմ, որ ֆեմինիստական
հայացքներն օգնեցին մտածել, որ չունեմ՝
չունեմ, մայրանալը կնոջ միակ կոչումը չէ և
այլն: Կարծում եմ, որ դա հուսախաբ արեց
ծնողներիս։
Պայքարի դրական ազդեցությունն այն
հարազատությունն է, որ ես ունեմ իմ նման
մտածող կանանց հետ և ինձ զարմացնող
սերը և հանդուրժողականությունը, որ ես ու
նեմ ինձնից շատ տարբեր կանանց նկատ
մամբ՝ պատրիարխալ կանանց նկատմամբ
անգամ։
Ես շատ եմ ազդվել մի քանի կանանց
«հայտնի» մահերով, որոնք ամուսինների
ձեռքով են սպանվել։ Բացի դրանից՝ իմ պայ
քարի պատմության մեջ կարևոր էր 2018
թվականին ցույցերի ժամանակ Մարիա Կա
րապետյանի ելույթը հրապարակում, երբ
խոսվեց կանանց՝ հանրային տարածքները
գրավելու մասին, կամ 2019-ի Մարտի 8-ին
մի քանի ելույթներ Հայաստանի խորհրդա
րանում, երբ հնչեցին հայ կին քաղաքական
գործիչների անունները այդ օրվա առիթով։
Այնպես չէ, որ իմ կյանքում որևէ բան է փոխ
վել այդ ելույթներով, բայց ես հասկացա, որ
որպես կին իմ պատմության մեջ այդ օրը բե
կումնային է։
Ինձ համար երկար տարիներ Սիմոն դը Բո
վուարի տեքստերը աստվածաշնչի դեր են
կատարել, ես նաև այդ կնոջն եմ պարտա
կան ֆեմինիստ լինելու համար։
2015 թվականից սկսեցի նաև շփվել կա
նանց ավելի լայն շրջանակի հետ, մասնակ
ցեցի տարբեր ֆեմինիստական հավաքների։
Այդ ժամանակ էլ սկսեցի տեսնել, թե ուր է
գնում Հայաստանում ֆեմինիստական շար
ժումը, ևինձ համարեցի դրա մի մասը։
Ինձ ամեն օր հիացնում ու զարմացնում են
այն կանայք, որոնք հանրային ինչ-որ բան են
անում, որոնք պայքարում են իրենց մարմ

մոտ դիրքերում լինի։
Դա է պատճառը, որ այս ամենի դեմ պայ
քարելու գործիքը ինձ համար եղել է խոսքը։
Ֆեմինիզմը, կանանց խնդիրները կամ դրանց
դեմ պայքարը նորություն չեն, սակայն տեքս
տերը, որ մեզ հասնում են դրսից, միայն հայե
րեն թարգմանելը քիչ է, դրանց նաև տեղայ
նացնելու կարիք կա։
Տարբեր տեքստեր, կոնցեպտներ տեղայ
նացնելը, թարգմանելը էական է, ինչի շնոր
հիվ իմ կարծիքով, կբացվի այդ երկխոսութ
յունը Հայաստանում։ Ես, օրինակ, այդտեղ եմ
տեսնում իմ դերը։  
Անկասկած է այն, որ ճնշումների դեմ պետք
են օրենսդրական կարգավորումներ, բայց
ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ օրենսդրա
կան կարգավորում պետք է   լինի, որ իրա

վապաշտպան կինը իրեն ապահով զգա,
կարողանա տնից հանգիստ դուրս գալ։ Լու
ծումը երկարատև ու բարդ է։ Բոլոր հարցե
րը կարիք ունեն քաղաքական կամքի, ինչն
այս պահին բավարար չափով դրսևորված
չէ, կարծում եմ։ Քաղաքական կամք ասելով՝
ամբողջ քաղաքական համակարգը նկատի
ունեմ։ Շատ կարևոր է, թե ինչ քաղաքական
ուղերձներ  են շրջանառվում,  ինչ քաղաքա
կան մշակույթ կա, կանայք քաղաքականութ
յան մեջ երևո՞ւմ են, թե՞ ոչ։
Քաղաքական տեքստը, ամեն ինչը քաղա
քականացնելն է վերջնական լուծման տա
նող ճանապարհը։
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Օլյա
Ազատյան
 ոքր ժամանակ զարմանում էի, երբ մայրս
Փ
իր ծնողներին տեսնելու համար հայրիկիցս
նախապես թույլտվությունն էր ստանում,
իսկ հայրս իր ծնողներին տեսնելու համար
թույլտվության կարիք չուներ: Ծնողներիս
միջև մի շարք անհավասարություններից էի
զարմանում, բայց չէի կարողանում ձևակեր
պել խնդիրը:
2000
թվականից
սկսեցի
աշխատել
ԱՅՖԵՍ-ի Երևանի գրասենյակում (նկատի
ունի Ընտրական համակարգերի միջազգա
յին դաշնության (IFES) երևանյան գրասեն
յակը), որտեղ և առաջին անգամ լսեցի  գեն
դերային հարցերով տարատեսակ քննար
կումներ: Ապա 2006 թվականին «Չիվնինգ»
ծրագրով (կրթաթոշակային ծրագիր Բրիտա
նիայում) սովորեցի Լոնդոնի մետրոպոլիտան
համալսարանում, որի ընթացքում հնարավո
րություն ունեցա մանրամասն ծանոթանալու
կանանց իրավունքներին, ֆեմինիզմին, գեն
դերային հարցերին:
Երբ վերադարձա, Հայաստանում արդեն
քիչ-քիչ կանանց հարցերով զբաղվող կազ
մակերպություններ էին ստեղծվում, զար
գանում։ Հենց այդ ժամանակներից որոշե
ցի ներգրավվել տարբեր խմբերում ու իրա
դարձություններում, որոնք կբարձրաձայնեն
կանանց նկատմամբ խտրականության ու
բռնության հարցերը:   Մի քանի վառ հիշո
ղություններ ունեմ. 2012 թ. Մարտի 8-ը, երբ
Մաշտոցի պուրակում [11] աղջիկներով ազա
տագրեցինք կրպակը, Ընդդեմ կանանց
նկատմամբ կոալիցիայի [5] հետ քայլերթը՝
2014 թ.-ին, «80-ականներ. ֆեմինիստական
տեսության ժողովածու» գրքի հրատարա
կումը՝ 2017 թ.-ին:

 իշտ շատ կարևոր է եղել վերլուծել իմ՝ որ
Մ
պես   Հայաստանում ապրող կնոջ, կին-վա
րորդի, կին-աշխատողի, կին-դասախոսի,
կին-ակտիվիստի, հիմա էլ՝ կին-խորհրդա
կանի (նկատի ունի ՀՀ աշխատանքի և սո
ցիալական հարցերի նախարարի խորհրդա
կանի պաշտոնում աշխատելը) փորձառութ
յունը։ Այդ փորձառությունները շատ տարբեր
են, բայց նաև նման: Որքան շատ եմ գտնվում
ավանդաբար իբրև տղամադկանց տարածք
ներ սահմանված վայրերում,  ավելի ուժեղ եմ
զգում խտրականությունն ու բռնությունը:
Նախարարության աշխատանքի փորձը յու
րօրինակ է: Այստեղ առաջին անգամն է, որ
հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցելու
կանանց հարցերի վերաբերյալ որոշումների
կայացմանը։ Իհարկե գիտեմ, որ արդյունքը
անմիջապես չի երևալու, բայց այն որոշակի
հիմք է հետագա փոփոխությունների համար։
Ինձ ամենաշատը օգնել են կանայք, որոնք
ինձ ընդհանրապես չեն ճանաչել, որոնց հետ
ես կապ չեմ ունեցել, ու նրանցից մի մասը
վաղուց կենդանի էլ չէ։ Ես տարիներ շարու
նակ մտքիս մեջ խոսակցության մեջ եմ մի
շարք ֆեմինիստ տեսաբանների ու արվես
տագետների հետ, որոնք իրենց գործերում
խոսում են կանանց հարցերի մասին: Այդ
գործերը ինձ օգնում են ճանաչել և առերես
վել ինքս ինձ հետ:
Տղամարդակենտրոն, պահպանողական,
պատրիարխալ հասարակության մեջ, ինչ
պիսին Հայաստանն է, կինը չունի կենտրո
նական, առաջնային դեր, ու երբ փորձում
ես դիմադրել այդ պրակտիկային, մարդիկ
վտանգ են զգում։ Երբ տարբեր միջավայրե
րում սկսում եմ կանանց հարցերից խոսել,
մարդիկ (այդ թվում բարեկամներս) ինձնից
դիստանցավորվում են, ասում են՝ դու մերոն
ցից չես, քեզ հետ ինչ-որ տարօրինակ բան է
կատարվել:  
Գենդերային հավասարության դիսկուրս
ամեն դեպքում ունենք։ Բայց  ես հարց եմ տա
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 անանց կազմակերպությունների համար
Կ
ևս շատ դժվար է, նրանք անընդհատ ուժերի
գերլարումով են աշխատում։ Առհասարակ,
ՀԿ-ներում աշխատող կանայք անընդհատ
պետք է պատնեշներ հաղթահարելով առաջ
շարժվեն, և հենց դա էլ սպառում է նրանց:
Նման փորձառություն ունեն նաև կանանց
հարցերով զբաղվող կամ ֆեմինիստական
քաղաքացիական նախաձեռնությունները:
Ցավում եմ, որ կանանց տարբեր խմբերի մեջ
բավարար տեմպով ու ծավալով խոսակցութ
յուններ չեն ընթանում:
Հայաստանի կանանց համար ես շատ լավ
հեռանկարներ եմ տեսնում, բայց, կարծում
եմ, շատ ժամանակ կպահանջվի նախքան
կանանց լիակատար ազատագրումը ճնշող
հայրիշխանական և պահպանողական հա
մակարգից: Ինձ համար այդ նպատակին
հասնելը ամենօրյա աշխատանք է՝ իմ կեն
սակերպով:
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լիս՝ ո՞ւմ և ինչի՞ հետ հավասար։ Եթե ասում
ենք «իրավահավասար», ապա ո՞ր իրա
վունքների, տղամարդկանց կողմից ստեղծ
վա՞ծ իրավունքների։ Միշտ չէ, որ հավասա
րությունը գենդերային կոնտեքստում լավ է։
Իսկ «ես», «իմ մարմինը», «իմ անկախությու
նը» թեմաների շուրջ ավելի քիչ է խոսվում։
Երբ հրատարակեցինք «80-ականներ. ֆե
մինիստական տեսության ժողովածու» գիր
քը, ճնշումների մի ալիք բարձրացավ իմ
նկատմամբ: Ֆեյսբուքում ինձ անծանոթ
մարդկանցից հաղորդագրություններ էի
ստանում, իբր ես «խարխլում եմ հայ ավան
դական ընտանիքը», «կանանց եմ փչաց
նում»։ Ստիպված էի դիմել ոստիկանություն:
Զարմացած չեմ, որ ոստիկանություն ներ
կայացրած հաղորդագրությունը անհետե
վանք մնաց, քանի որ այդ կառույցը դեռ
պետք է հասկանա խնդիրը և գործելու կամք
ցուցաբերի կանանց նկատմամբ բռնության
հարցերում:   Իմ կարծիքով կանանց նկատ
մամբ սպառնալիքները հրահրվում են նախ
ևառաջ կոնկրետ քաղաքական կենտրոննե
րի կողմից՝ տեղական, տարածաշրջանային
և միջազգային:
Կարող եմ ասել, որ պետական կառավար
ման միջավայրում կա ինստիտուցիոնալ
զսպում գենդերային հարցերի առաջխա
ղացման հարցում։ Այն արտահայտվում է,
օրինակ,   ընթացակարգերի բացակայութ
յամբ   ու այդ ընթացակարգերը վերականգ
նելու կամ նորերը ստեղծելու ցանկության
բացակայությամբ։ Շատ կարևոր է, թե ով
քեր են պետական կառավարման ոլորտում,
թե ովքեր են պլանավորում հանրային քա
ղաքականությունը, այդ մարդիկ զգայո՞ւն
են գենդերային հարցերի նկատմամբ, թե՞
ոչ, ինչպիսի՞ արժեքներ ունեն։  Նույնիսկ Հե
ղափոխությունից [10] հետո էլ գործադիր և
օրենսդիր օղակներում շատ կան բարձրաս
տիճան պաշտոնյաներ, որոնք խիստ պատ
րիարխալ և պ
 ահպանողական են:

Միլենա
Աբրահամյան
Սովորել եմ «Կանայք և գենդերային ու
սումնասիրություններ» ԱՄՆ-ի մի համալսա
րանում, որը շատ ակտիվիստական պատ
մություն ուներ: Ես հիշում եմ, որ ինքս ինչոր չափով ֆեմինիստական գաղափարներ
ունեի, բայց ես դեռ չգիտեի, որ դրա համար
կա տեսություն կամ ակտիվիզմի փորձ։ Եվ
այդ ընթացքում իմ շրջապատում հայտնվե
ցին ֆեմինիստ կանայք, որոնք ակտիվիզմի
մեջ ներգրավված էին արդեն, և ինձ նույն
պես ներառեցին այդ խմբերում։ Փողոցում իմ
առաջին պրոտեստը եղել է 15 տարի առաջ՝
Նահանգներում, երբ ոստիկանները 50 ան
գամ կրակելով սպանել էին մի սևամորթ
տղամարդու։ 16-17 տարեկանում առաջին
անգամ Փրայդ շքերթի (անգլ.` Pride parade,
թարգմ.՝ Հպարտության շքերթ) մասնակցեցի.
այդ ժամանակ այն ինձ համար ինքս ինձ
բացահայտելու մեթոդ էր, իսկ ավելի ուշ
համալսարանում իմացա, որ կա նաև այսպես
կոչված Դայք մարչը (անգլ.` Dyke march,
թարգմ.՝ Lեսբի կանանց տեսանելիության
և պաշտպանության երթ), որը Փրայդի
տոնական և կապիտալիստական շքերթից
տարբերվող է, քանի որ պրոտեստ է։
Իմ պայքարի և իմ ձևավորման ամենա
կարևոր կերպարներից մեկը, որը այլևս չկա
ևորը Հայաստանի հետ կապ չունի, բայց երե
վի լիքը ձևերով նաև կապ ունի, Օդրի Լ
 որդն
է՝ լեսբի, սև, ֆեմինիստ, կին, ակտիվիստ, բա
նաստեղծ։ Եթե նա չլիներ, նրա խոսքերը, բա
նաստեղծությունները չլինեին, ես շատ բան
կկորցնեի։ Երբ ես ինձ կորցնում եմ, ասում եմ՝
Օդրի Լ
 որդը ինձ կփրկի։
Բացի Լորդից՝ տարբեր լեսբի, ֆեմինիստ,
կին գրողներ, բանաստեղծներ ինձ շատ ոգե

վորել ևոգեշնչել են։
Եվ իհարկե Հայաստանում լեսբի կին ֆեմի
նիստներն են մեծ ազդեցություն ունեցել իմ
կյանքում։ Առաջին հերթին այդ մարդիկ են
իմ թիկունքը, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ,
կռիվների մեջ եմ իրենց հետ,  կոնֆլիկտների
մեջ ենք, ես միշտ սոլիդար եմ իրենց հետ։
Ինքս ինձ վրա ուղիղ հարձակում երբեք չեմ
զգացել ի համեմատ իմ շատ ընկերների, կո
լեգաների,  ևանկախ նրանից համաձայն եմ  
նրանց հետ, թե համաձայն չեմ, միշտ սոլի
դար եմ, երբ իրենց վրա հարձակվում են սեք
սիստ, հոմոֆոբ, քսենոֆոբ մարդիկ։ Իմ հան
դեպ ճնշում ավելի շատ զգում եմ, երբ մար
դիկ հասկանում են, որ ես տարբերվում եմ
իրենցից, և դա առաջին հերթին հասկանում
են իմ տեսքից կամ երբ ես չեմ լռում ևինչ-որ
բաներ բարձրաձայնում եմ, այդ ժամանակ
արդեն դառնում եմ խնդիր։
Ես պայքարել եմ ստեղծելով՝ ստեղծագոր
ծական պրոցեսի մեջ լինելով, փորձելով չհա
մեմատվել, մեկ-մեկ լռելով, մեկ-մեկ գոռգո
ռալով, էմոցիայով։ Էմոցիայով, քանի որ այն
անթույլատրելի է և տաբու է հատկապես
պայքարի մեջ։ Ինձ համար առանց էմոցիա
ների պայքարն  այլևս պայքար չէ, այն ընդա
մենը քաղաքական գործչի գործունեություն
է. դու դառնում ես կիրթ և բարի ինչ-որ մեկը,
որը որ չի հասկանում, հեշտ մանիպուլաց
վում է։
Ես պայքարել եմ նաև շփման միջոցով։
Մի գրող կա՝ Ադրիեն Մարի Բրաունը, որը
ասում է՝ «կրիտիկական շփում է մեզ պետք,
ոչ թե կրիտիկական մասսա»։ Այս արտահայ
տությունը շատ ռեալ, մեր ներկայիս համա
տեքստին համընկնող պայքարելու ռազմա
վարություն է։ Նրա մասին, որ մենք մարդ
մնանք։ Այլապես ուրիշ ինչի՞   համար ենք
պայքարում։
Ես միշտ պիտի խոսեմ, և նաև դա է ինձ հա
մար ակտիվությունը։ Կարևոր է, թե որքանով
ես կարող եմ   մարդ լինել, մարդուն տեսնել
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սրճարանում աշխատող մարդն է, կինը բան
վորն է, կինը ոչ միայն մայրն է, այլ նաև կինն
է, որ չի կարողանում երեխա ունենալ կամ չի
ուզում. կինը բոլորի մեջ եղած ազատագր
ված մարդն է։
Ինձ թվում է, որ այն, ինչ ազդում է բոլորիս
վրա, տնտեսական իրականությունն է ու գլո
բալ հարցերն են, որոնց մասին մենք այնքան
քիչ բան գիտենք։
Պետք է լրիվ ուրիշ տեղեր տանենք մեր ակ
տիվիզմը, մեր ակտիվությունը, մեր խնդիր
ներին  ավելի լայն նայենք։ Օրինակ՝ բռնութ
յունը միայն ընտանեկանը չէ, սեռականը չէ,
միայն ծեծը չէ, բայց նաև պետության կող
մից ինչ-որ քաղաքականություն վարելն է,
որը տանում է աղքատացման, որտեղ մար
դիկ տուժում են, որ առողջապահական հա
մակարգը լավ չի գործում։ Ոչ տեսանելի և
ոչ ուղղակի բռնությունը շատ տարբեր ձևե
րի է լինում, և մենք չենք խոսում դրա մասին
կանանց հարցերի շրջանակներում։ Բոլոր
խնդիրները նաև կանանց են վերաբերում, ու
չկա կանանց խնդիր, կան խնդիրներ, որոնք
բոլորին են վերաբերում։
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և մարդու տեղ դնել, հատկապես այսօրվա
իրականության մեջ, որտեղ մարդու վրա ան
տեսանելի ձևերով դրված նեոլիբերալ, կա
պիտալիստական, նյութական ճնշումներն
այդքան շատ են։
Ես գիտեմ, որ Հայաստանում կան կին իրա
վապաշտպաններ, որոնք պարբերաբար
կամ հաճախ ենթարկվում են ճնշումների
իրենց մոտեցումների, գործողությունների և
պայքարի համար: Հատկապես սոցիալական
ցանցերում նրանց սպառնում են, կնատյաց
մեկնաբանություններ անում։
Ճնշումների պատճառը հայրիշխանական
մոդելն է, դրան գումարվում է նաև կապիտա
լիզմի և պետության «ամուսնությունը», ինչը
համակարգը ավելի հիերարխիկ է դարձնում։
Ինձ թվում է՝ մենք չպիտի զբաղվենք այդ
ճնշումների հետ ինչ-որ բան անելով։ Սխալ
եմ ասում, մենք ամեն ինչով էլ պիտի զբաղ
վենք։ Պարզապես ես շատ կուզենայի, որ այդ
հարցերը ուրիշ տեղեր տանեին, ես շատ կու
զենայի, որ կինը, մարդը մենակ մի տեսակ
չընկալվեր։ Հիմա, երբ որ խոսում են կանանց
մասին, ոնց որ միատարր կնոջ մասին խո
սեն։ Պետք է խախտել դա ու ասել, որ կինը

Աննա
Նիկողոսյան
Ամեն ինչ սկսվեց, երբ մի ՀԿ դասընթաց
կազմակերպեց մեր դպրոցում։ 14 տարեկան
էի։ Առաջին անգամ լսեցի «գենդեր» բա
ռը, որն ինձ համար տարօրինակ էր հնչում,
կարծես հայերեն չլիներ։ Տպավորություն էր,
որ վաղուց փնտրում էի այդ բառը։ Արդեն
15 տարի է՝ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ
է «գենդերը», ու դեռ պատասխաններ չեմ
գտել։
Այնուհետև սկսեցի հետաքրքրվել իրավա
հավասարությամբ։ Կարդում էի ՄԱԿ-ի «Կա
նանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան», ծա
նոթանում դրույթների հետ։
17 տարեկանում, այսպես ասած, «դարձա»
ակտիվիստ, հետաքրքրված էի Հայաստա
նում դեմոկրատական պրոցեսներ հաստա
տելուն ուղղված գործընթացներով։ Ընկեր
ներիս հետ գնում էի Օպերայի հրապարակ։
Առաջին անգամ այդտեղ եմ   բարձրաձայն
ինչ-որ բան   վանկարկել ազատության մա
սին, ժողովրդի կամ անհատի խոսքի մասին,
ուզում էի լսելի լինել։ Շատ լավ չէի հասկա
նում՝ ինչ է այդ ամենը նշանակում, բայց կա
մաց-կամաց բացահայտում էի ինքս ինձ,
բացահայտում էի հանրային տարածք աս
վածը, բացահայտում էի, թե ինչ է նշանա
կում մի քանի հազար մարդկանցով լինել մի
տարածքում և ինչ-որ մի բան պահանջել։
Այդ տարիների ընթացքում տարբեր քաղա
քացիական նախաձեռնությունների անդամ
դարձա, որոշներն էլ ինքս նախաձեռնեցի։
Հիշում եմ՝ ակցիաներից մեկի ժամանակ ինչոր կարգախոսներ էի բարձր գոռում, ու մեր
տղաներից մեկը տվեց ռուպերը. ինձ համար
շոկ էր, բայց որոշեցի խոսել։ Զգում էի՝ ինչ

բարձր էր ձայնս։ Այդ զգացողությունը խորթ
էր ինձ համար, բայց հասկացա, որ ուժեղ եմ
ու ինչ-որ բան կարող եմ փոխել կամ գոնե
կարող եմ այդ մասին բարձրաձայն խոսել։
19 տարեկանում հնարավորություն ունե
ցա միանալու մի հասարակական կազմա
կերպության, որը, լայն առումով, գենդերային
հարցերով էր զբաղվում ու ոչ ֆեմինիստա
կան անկյան տակ։ Վեց տարուց ավել աշ
խատեցի այնտեղ. ասիստենտից՝ գործա
դիր տնօրեն։ Վերջապես, վեց տարի անց,
կազմակերպությունից դուրս գալուց հետո,
գնացի արտասահման՝ սովորելու մի բան,
որ ահավոր շատ էի ուզում։ Մանչեստերի
համալսարանի «Գենդեր, սեռականություն և
մշակույթ» մագիստրոսական ծրագրի մեջ էի
ընդգրկվել։
Այդ շրջանն ինձ համար   հեղափոխական
էր։ Այնտեղ էլ հասկացա, որ ինչ-որ առումով
արտոնյալ եմ՝ ուսանում էի ուզածս ու կար
դում ուզածս գրքերը։ Գրքեր, որոնք Հայաս
տանում գրեթե չկային։ Ուզում էի այդ գրքերի
գոնե 0,01 տոկոսը բերել Հայաստան։ Կրթա
թոշակովս գրքեր առա, մի մասն էլ նվիրեցին
կուրսընկերուհիս և դասախոսս։ Իսկ Երևան
վերադառնալուց հետո արդեն  Արփիի (նկա
տի ունի Ֆեմգրադարանի համահիմնադիր
Արփի Բալյանին) հետ որոշեցինք և հիմնադ
րեցինք Ֆեմգրադարանը [3], որը   գրադա
րանից բացի նաև արվեստային ֆեմինիս
տական տարածք է։ Այն ինձ համար պատ
մական առումով շատ մեծ կարևորություն
ունի։ Ուզում եմ այն լինի, գոյություն ունենա,
ու հանկարծ տանուլ չտանք հոմոֆոբիային,
լեսբիաֆոբիային և հ
 այրիշխանությանը։
Մինչ օրս շատ տարբեր ձևերով եմ պայ
քարել։ Սկսել եմ իրավապաշտպանությու
նից, իրավահավասարության, գենդերային
հավասարության պատկերացումներից ու
գնացել դեպի ավելի քվիր, միջսեկցիոնար
ռադիկալ ֆեմինիստական օրակարգ։   Իրա
վահավասարության ֆորմատի մեջ փորձել
32

ես, էն ես»։
Այս ամենը հետքեր է թողել իմ ընտանե
կան հարաբերությունների վրա։ Ընտանի
քիս տղամարդ անդամները վատ էին իրենց
զգում, երբ տեսնում էին իմ կամ ծնողներիս
մասին այդ մեկնաբանություններն ու հայհո
յանքները, տեսնում էին նկարներս սոցիա
լական մեդիաներում որպես ազգի թշնամի,
դավաճան, այլասերված։ Նրանք տարիներ
շարունակ չեն շփվել հետս, անգամ սպառ
նացել, որ դուրս գամ աշխատանքից կամ
ակտիվիզմով չզբաղվեմ։ Բայց նույնիսկ դա
ինձ մի քայլ հետ չի պահել, նույնիսկ չեմ էլ
մտածել հետ կանգնել։ Դա արդեն կեղծ ընտ
րություն պիտի լիներ, ես չէի ուզում դրա մեջ
մտնել։
Սոցիալական մեդիան, ինտերնետը, օն
լայն տիրույթը գնալով ավելի ու ավելի իշ
խանություն ունեցող տարածք են դառնում,
մարդիկ էլ ավելի ու ավելի շատ են ապրում
վիրտուալ կյանքով՝ մոռանալով, որ կա իս
կական կյանք։ Ու այդ վիրտուալ տիրույթում
ատելությունը, վիրավորող կամ սպառնա
լիքներ պարունակող մեկնաբանությունները
անտանելի շատ են։ Հիմնականում ուզում են
վառել, ուզում են կպած լինել իմ կին լինե
լուն, թե կինը ինչպե՞ս կարող է իրեն այսպես
պահել, այսպիսի մտքեր արտահայտել։ Իմ
նկատմամբ իրենց իշխանությունն են փոր
ձում ցույց տալ, սպառնում են բռնաբարել,
ծեծել, վառել, պայթեցնել։
Կարծում եմ՝ ինչ-որ մի սահմանագիծ կա,
որից դուրս արվող մեկնաբանություննե
րի հետ ավելի օրենսդրական մակարդա
կով քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որովհետև
դրանք կարող են և, միանշանակ, ինչ-որ  
փուլում կհրահրեն նաև ֆիզիկական քայ
լեր տվյալ անձի կամ կոլեկտիվի նկատմամբ:
Կանանց պայքարի շուրջ ձևավորված մթնո
լորտը բացասական է։ Մարդկանց մեծ մա
սը, ըստ էության, եթե ոչ բոլորը, իրենց մեջ
կրում է հայրիշխանությունը։ Մի մասի հա
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եմ, օրինակ, ազդեցություն ունենալ պետութ
յան վրա, որ իրավական քաղաքականութ
յունների մակարդակով փոփոխություններ
կատարվեն։ Այնուհետ հասկացել եմ, որ ու
զում եմ ավելի շատ զբաղվել տեքստերի ար‑
տադրությամբ՝ ինքս իմ տեքստերը գրելով
ու նաև թարգմանությամբ, որ դրսի փորձա
ռությունը թարգմանվի հայերեն, և առնվազն
քննարկման ֆորմատում օգտակար լինի հա
յաստանյան իրականության համար։
Պայքարի ընթացքում ամենաշատը մար
մինս է տուժել։ Բազմաթիվ առողջական
խնդիրներ եմ ունեցել թե՛ ֆիզիկական, թե՛
մտավոր մակարդակներում։ Ակտիվիստա
կան խնդիրները շատ են։ Մեկ-մեկ, երբ իմ
ընկեր(ուհի)ները ժամանակ ունեն և աշխա
տանքից շատ հյուծված չեն, երբ էմոցիո
նալ առումով ոչ ստաբիլ վիճակում չեն, կամ
բըռնաութի (անգլ.` burnout, թարգմ.՝ այրման
սինդրոմ) մեջ չեն, ավելի հնարավոր է դառ
նում ինչ-որ խոսակցություններ ծավալելը,
միասին ինչ-որ բան անելը։ Կոլեկտիվ աշ
խատանքը, համայնքային աշխատանքը
պայքարին նպաստող ձևերից մեկն է։
Իմ հանդեպ ամենալուրջ ճնշումները 2013
թվականին են եղել, երբ դեռ աշխատում էի
ՀԿ-ում և ձեռնարկել էի հասարակագիտութ
յան դպրոցական դասագրքի մեջ ունենալ
գենդերային ուսուցման կոմպոնենտներ,
ինչն էլ առաջացրել էր այսպես կոչված Հա
մահայկական ծնողական կոմիտեի դժգո
հությունը։   Սոցիալական մեդիան ողողված
էր իմ նկարով որպես «ազգի թշնամի»։ Այնու
հետև «Իրավունք» թերթի «սև ցուցակի» մեջ
հայտնվեցի։ Բանը հասավ նրան, որ Ծնողա
կան կոմիտեի անդամները պլակատներով
եկել էին կազմակերպածս կոնֆերանսին և
փակել մուտքը։
Դրանից հետո էլ պարբերաբար եղել են
տարբեր ճնշումներ։ Իմ ֆեյսբուքյան նամակ
ների «այլ» բաժինը հիմնականում հայհո
յանքներ են՝ «էս կանեմ, էն կանեմ, կամ էս

մար դա արտոնյալ դիրք է. իրենք, մասնավո
րապես` տղամարդիկ, այդ արտոնություննե
րից օգտվում են, իսկ մյուս մասի դեպքում
այն ավելի ներքնայնացված այրապաշտութ
յուն է, երբ ներքնայնացման արդյունքում այն
դառնում է քո էության, քո մտածելակերպի
անբաժանելի մաս։ Եվ երբ հայտնվում է ինչոր մեկը կամ ինչ-որ խումբ, որը փորձում է
կոտրել այդ գաղափարախոսական մեքենա
ները ու պայքարել կանանց ազատագրման
համար, դա բերում է շատ խորը ևուժգին դի
մադրության։
Կան, իհարկե, հասարակության փոքրա
թիվ շերտեր, որոնց համար գուցե այս պայ
քարը կարևոր է, խոսքն այդ շղթան կոտրած
մարդկանց մասին է, սակայն նույնիսկ իրենց
շրջանակներում շատ բան կախված է նրա
նից՝ դու իրավապաշտպա՞ն ես, թե՞ ֆեմի
նիստ, եթե ֆեմինիստ ես, ի՞նչ ֆեմինիստ ես,
ֆեմինիստ ես, որը պայքարում է հայրիշխա
նության դե՞մ, թե՞ ով ուզում է, որ տղամար
դիկ և կանայք հավասար լինեն։ Հաշվի առ
նելով, թե որտեղ եմ ես հիմա, ես կասեի, որ
մեծամասամբ չհասկացված եմ և շատ մեծ

դիմադրության առջև կանգնած շատ տար
բեր շերտերի կողմից։
Ըստ իս` կանանց օրակարգի խորքային,
գլոբալ հարցերը մոտ ապագայում չեն լուծ
վի, բայց դե յուրե որոշ փոփոխություններ կլի
նեն Հայաստանում. մի խումբ կանայք ավելի
ակտիվ քաղաքական գործիչներ կդառնան,
որոշ կանայք իրենց կարիերայում հաջո
ղությունների կհասնեն, կսկսեն վաստակել
այնքան, ինչքան տղամարդիկ, մեկ այլ խմբի
կյանքը տանելի կդառնա, բայց դրանք շատ
սահմանափակ հաջողություններ են, որոնք
նաև կատարվում են կանանց այլ խմբերի
շահագործման հաշվին։ Չգիտեմ՝ ինչքանով
է դա առաջընթաց, բայց գոնե իրավական
առումով «ապացույցներ» կլինեն, որ Հայաս
տանում ինչ-որ փոփոխություններ եղել են։
Իսկ լայն առումով շատ բարդ է ասել, որով
հետև ինձ համար ֆեմինիզմը կապված է
շատ այլ գլոբալ հարցերի հետ, և ես չգիտեմ՝
այդ գլոբալ հարցերը ինչ տեսք կունենան հե
տագա տարիների ընթացքում։
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Սիրարփի
Ինձ համար գենդերային հարցերը փոքր
տարիքից էլ գոյություն են ունեցել։ Դրանց
հետ առերեսվում էի, սակայն այդ առերեսու
մը գիտակցաբար «ֆեմինիզմ» անվանելու
կամ գիտակցաբար  «ազատագրում» անվա
նելու իմ ելակետը մոտավորապես 2012 թվա
կանն է եղել։ Ինքնաբերաբար այդ փուլում
սկսել եմ ավելի շատ կանանց հետ շփվել,
ապա նաև նրանց հետ միասին պայքարել։
Կարող եմ ասել, որ ես էլ երբեմն ինքս ինձ
պահել եմ հայրիշխանականը ներքնայնաց
րած կնոջ պես (և հիմա էլ է այդպես լինում),
բայց այդ բոլոր իրավիճակները եղել են մի
ջոց, որ կարողանամ վերլուծել ու վերապրել։
Ինձ համար մասնակցությունը պրոտես
տում կապված է միայն ընկերներիս հետ։
Պրոտեստը փոխել է իմ միջավայրը, իմ ըն
տանեկան իրավիճակը։
Ինձ համար իրադարձային են եղել մի քանի
միջադեպեր։ Առաջինը Նաիրի Հունանյանի
դեպքն էր։  Հաջորդը կապված էր մի զինվորի
հետ, որը զորամասում կրակել էր ծառայա
կիցների վրա, ապա եկել Սպայի տան դիմաց
ինքնասպան էր եղել։ Մի անգամ էլ ապա
րանցի մի տղա ինքնաշեն զենքով կամ պար
զապես խաղալիքով մտել էր Մանկավար
ժական համալսարանի դեկանատ և «զեն
քը» պահել դեկանի գլխին։ Ոստիկանները
սպանեցին այդ տղային։ Այս երեք հոգին էլ
զոհեր են, որոնք ընկել են հասարակության
պատրաստած ծուղակը։ Հետո նույն հասա
րակությունն էլ պատժել է այս մարդկանց՝ մի
դեպքում ցմահ ազատազրկմամբ, մյուս դեպ
քում ինքնասպանությամբ, երրորդում ոստի
կանն է սպանել։ Երեքն էլ տղամարդկանց
հետ կապված դեպքեր են, սակայն սրանք
ինձ վրա մեծ ազդեցություն թողած հիմնա
կան իրադարձություններն են, որոնց շնոր

հիվ նաև ես սկսել եմ պայքարել։
Յուրաքանչյուր պայքարում ինձ համար
շատ կարևոր է ոգևորվածությունը, կարող
եմ դա անվանել ուրախություն կամ կյան
քի ինչ-որ զգացողություն։ Եթե այդ կյանքի
զգացողությունն ինձ մոտ կա, մտածում եմ,
որ ճիշտ ուղու վրա եմ։ Պրոտեստի ժամանակ
դու  շարժվում ես, ևայնպես չէ, որ գիտես, թե
հետո ինչ է լինելու կամ արածդ ինչի նման
է լինելու։ Անընդհատ հարցադրում ես՝ ես
իսկապե՞ս անում եմ այն, ինչ անում եմ, թե՞
ձևացնում եմ։ Ու եթե ունեմ այդ ոգևորվա
ծությունը, ուրեմն գիտեմ, որ չեմ ձևացնում,
որ ճիշտ ուղու վրա եմ, նույնիսկ եթե չհասնեմ
իմ ցանկացած կետին, կամ հասնեմ այնտեղ,
որտեղ չէի էլ մտածում, որ կհասնեմ։
Ես միշտ խուսափել եմ ինքս ինձ սահմանե
լուց և դրանով «նիշա» ապահովելուց։ Միշտ
մտածում եմ, որ եթե քեզ սկսեցին ինչ-ինչ մի
ջոցառումների հրավիրել, կամ այս կամ այն
հարցով հարցազրույցի կանչել, ուրեմն դու
ինչ-որ մեկն ես ևինչ-որ տեղում ես, այսինքն՝
ունես այդ «նիշա» ասվածը։ Բնականաբար
երբեմն ընկնում ես այդ ծուղակը, բայց դա
շատ սխալ է։ Պետք է անընդհատ փորձել
նման ձևերից դուրս լինել։ Այդ առումով ըն
կերների հետ պրոտեստի մեջ լինելը շատ
կարևոր է։ Ընկերների միջոցով դու վերապ
րում ես քո արածը, կարողանում ես հասկա
նալ, փոխել ու փոխվել, դառնում ես լրիվ այլ
մարդ։
Իհարկե կանայք ենթարկվում են ճնշման։
Չեն կարող չենթարկվել, քանի որ դեմ են
գնում հասարակական այն նորմերին, որոնք
բոլորին պահում են իրենց ապահով միջա
վայրում և՛ ֆինանսների, և՛ ավանդույթի ու
մշակույթի տեսանկյունից: Բոլորն իրենց
տեղն ունեն այդ նորմերի շրջանակներում,
և հանկարծ դու այս ամենին դեմ ես խոսում.
փորձում ես բաժանվել ամուսնուցդ կամ չհա
մաձայնվել սկեսրոջդ կամ սկեսրայրիդ հետ։  
Եվ ստանում ես պատասխան ոչ թե միայն
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կա՛մ գումարով, կա՛մ ուրիշ արտոնություննե
րով։ Կան նաև կանայք, որոնք առհասարակ
պաշտպանված չեն. մենակ են պայքարում
ու նույնիսկ տեղյակ էլ չեն, որ պայքարում են,
և մեզնից ոչ մեկն էլ իրենց պայքարի մասին
չգիտի։ Երբ խորանում ես, հասկանում ես, որ
պատերազմ է գնում, տեսնում ես այդ պայ
քարի ամբողջ դաժանությունը։
Այստեղ է գալիս նաև սոլիդարության հար
ցը։ Դու կարող ես սոլիդար լինել միայն, եթե
իրավիճակը որևէ կերպ հարաբերվում է քո
պայքարի հետ։ Սոլիդարությունը թայֆայա
կանությունը չէ։ Նաև այստեղ կավելացնեի,
որ իշխանությունը տոտալ է, և դրա ընդհա
տումը, սպառումը հնարավոր է միայն փո
խօգնության միջոցով։
Ես գտնում եմ, որ ֆեմինիստական շարժու
մը Հայաստանում շատ ուժեղ է։ Իհարկե կան
մարդիկ, որոնք, համարում են, որ շարժում
առհասարակ չկա։ Բայց ինձ համար նման
մոտեցումն աբսուրդ է։ Կա, ևայն էլ՝ ինչպես:
Բայց դրա հետ մեկտեղ կա հայրիշխանա
կան այն դրվածքը, որը փորձում է դարձնել
բոլոր տեսակի ֆեմինիստական խնդիրները
լիբերալ, այսինքն՝ ամեն ինչը տանել դեպի
քանակ, շուկայականացնել ֆեմինիզմը։
Ես ապշում եմ, երբ, օրինակ, այսպես ասած
«հեղափոխության» [10] մասին խոսում են
կանանց քաղաքական մասնակցության տե
սանկյունից՝ ասելով, որ «հեղափոխության»
միջոցով, կամ «հեղափոխությունից» հետո
կանայք սկսել են ավելի շատ մասնակցել։
Չկա նման քաղաքացիական շարժում, որի
սկսողը կամ ընթացքն ապահովողը կանայք
չեն եղել։ Կանայք, առհասարակ, հեղափո
խական դասակարգ են։
Իսկ լիբերալ ճնշումը լինելու է և դ
 եռ էլ
ավելի է ուժեղանալու։ Պարզվելու է՝ բոլորը
ֆեմինիստ են։ Մինչև ավելի ու ավելի չռադի
կալացվի պայքարը, իսկ պայքարը հաստատ
ռադիկալացվելու է ևուժեղ է ռադիկալացվե
լու։ Այլ ճանապարհ չկա։
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մեկից կամ երկուսից, այլ բոլորից, և քո հան
դեպ այդ միասնական ճնշումն անընդհատ
կա։ Այսինքն՝ կանայք ապրում են մի միջա
վայրում, որտեղ իրենց հանդեպ կա մշտա
կան ճնշում։
Եթե խոսենք կոնկրետ խմբերի կողմից
գործադրվող ճնշումների մասին, բոլոր այդ,
պայմանականորեն ասված, մալյանական
պիտակավորումները՝  ուղղված գեյերին կամ
կանանց, ինձ համար ունեն հստակ կապվա
ծություն հանցավոր աշխարհի, գողական
բարքերի հետ, երբ ցանկացած իրավիճա
կի մեջ կա «ճշտով տղայի» գաղափարը։ Այ
սինքն՝ գոյություն ունի իշխանական մի հա
մակարգ, որը վերլուծելիս հանգում ես սովո
րական գողական բարքերին ու նորմերին։
Բայց ավելի սպառող են այն քողարկված
ճնշումները, այն աննշան, այսպես կոչված
«մինոր քաղաքականությունները» (անգլ.՝
minor politics, թարգմ.՝ փոքր քաղաքակա
նություններ), որոնց դու դեմ ես գնում. օրի
նակ՝ երբ տղամարդու հետ ես խոսում, և վրադ
չի նայում, կամ բազմաթիվ իրավիճակներ
տանը՝ կապված եղբորդ, հորդ,   ամուսնուդ,
սիրածիդ, երեխայիդ հետ: Դժվար է ձևա
կերպել այդ «մինորները», այդ փոքր, միկրո
իրավիճակները, որոնք ապրում ու անցնում
ես, և հետ նայելով՝ կարող ես մտածել, որ
այդ ամենը շատ մեծ բան չի եղել։ Բայց իրա
կանում այդ ճնշումները ահագին ուժ խլող
են։ Եթե անգամ չկա տեսանելի բռնություն,
չի նշանակում, որ վերբալ կամ հոգեբանա
կան բռնություն չկա: Կա անընդհատ և միշտ,
ցանկացած իրավիճակում։ Հանկարծ եթե
քեզ ասեն՝ կոֆե եփի, ասես՝ չեմ եփում, պի
տակավորելու են «փչացած» կամ այլ նմա
նատիպ բառերով:
Այս բոլոր ճնշումները յուրաքանչյուրի
կյանքում տարբեր ձևերով են արտահայտ
վում։ Ամեն մեկի պատմությունն ուրիշ է։ Եվ
կան նաև իրավիճակների տարբերություն
ներ։ Կան կանայք, որոնք պաշտպանված են

 արո
Մ
Մաթոսյան
Ես «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ-ի
[2] հիմնադիրն եմ, և մենք զբաղվում ենք ըն
տանեկան բռնության զոհերի և նրանց երե
խաների աջակցությամբ։
Կանանց հարցերով վաղուց եմ հե
տաքրքրված։ Երբ աշխատում էի «Թուֆենկ
յանում» (նկատի ունի «Թուֆենկյան» բա
րեգործական հիմնադրամը), այնտեղ այս
խնդիրների վերաբերյալ մի ծրագիր կար։
Այդ ծրագրից սկսվեց ամեն ինչ։ «Մխրճվեցի»
այս ոլորտում, հասկացա, որ ուզում եմ միայն
կանանց դեմ բռնության հարցերով զբաղվել։
Ժամանակի ընթացքում էլ իմ գործունեութ
յամբ ձևավորվեց առանձին կազմակերպութ
յուն՝ «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ-ն,
որ արդեն տասը տարի է, ինչ գոյություն ունի։
Ունենք բռնության զոհերի համար նախա
տեսված երկու ապաստարան և նաև կրթա
կան բաժին՝ պետական և ոչ պետական կա
ռույցների անձանց վերապատրաստման
համար։
Այս տարիների ընթացքում շատ հարցերի
շուրջ գիտակցությունս փոխվեց, ու հասկա
ցա հասարակության մեջ խնդրի դրսևորու
մը։ Այս տարիների պայքարի արդյունքում
շրջապատիս, նաև ընտանիքիս վերաբեր
մունքը այս հարցերի շուրջ փոխվեց. նրանք
ավելի զգայուն դարձան։
Չնայած որ իմ մոտեցումը ֆեմինիստա
կան է, չեմ կարող ասել, որ մեր ՀԿ-ի բոլոր
աշխատողներն ի սկզբանե համակարծիք
էին։ Ժամանակի ընթացքում նրանք էլ որդե
գրեցին այդ մոտեցումը։ Հայրիշխանական,
գենդերային կարծրատիպերի դեմ պայքարը
մեզ մոտ լինում է ամեն րոպե, ամեն անգամ,
երբ շփվում ենք հասարակության, ԶԼՄ-ների

հետ։ Դ
 ա ամենուր է արտահայտվում։
Ինձ համար մեծ դեր է ունեցել Ամերիկայում
իմ վերապատրաստումը, կարող եմ ասել, որ
այն շատ հարցերում է «աչքերս բացել»։ Հա
ջորդ նշանակալի իրադարձությունը 2012
թվականին էր, երբ մենք ունեցանք ընտա
նեկան բռնության երկու հանրային դեպք։
Կարելի է ասել, որ այդ ժամանակ առաջին
անգամ Հայաստանում այս թեման լայն ար
ձագանք գտավ հանրության շրջանում, և
առաջին անգամ էր, որ մենք ճեղքեցինք այդ
տաբուն, լռությունը, որ կար այս խնդիրների
շուրջ։ Դա մի հանգուցային պահ էր, երբ մա
մուլը, մեդիան սկսեցին անդրադառնալ ըն
տանեկան բռնության երևույթին։
Կարևոր կետ է հետհեղափոխական շրջա
նը։ Հիմա պետական մարմինները և հատկա
պես Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարությունը շատ ավելի զգայուն են և
շատ ավելի բաց   կանանց խնդիրների, ըն
տանեկան բռնության հանդեպ հիմնախնդրի
լուծման հարցում, և ավելի հակված են փո
փոխություններ անելուն։
Հասարակությունն այսօր շատ խտրական
մոտեցումներ ու սահմանափակ գիտելիքներ
ունի այս խնդիրների վերաբերյալ, և, հետևա
բար, մեծ դիմադրություն կա։
Դիմադրողների  երեք խումբ եմ ես տեսնում։
Առաջինը պատվերով աշխատող խմբերն են,
որոնք ֆինանսավորվում են Ռուսաստանի և
նախկին իշխանությունների կողմից։ Նրանք
դեմ են մարդու իրավունքներին և շեշտում
են, որ իբր թե եվրոպական ստանդարտնե
րին մոտենալը սպառնում է ազգային գաղա
փարին։ Երկրորդ խումբը մարդիկ են, որոնք
տգիտության և չհասկանալու պատճառով են
դիմադրում։ Երրորդ խումբը բռնարարներն
են, որոնք մեզ անդադար սպառնում են։
Եվ այս դիմադրության ալիքի մեջ ՀԿ-ները
շատ ավելի խոցելի են։ Մեզ հաճախ անվա
նում են «գրանտակերներ», «սորոսական
ներ», «ընտանիք քանդողներ», «լիբերալ
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է, իսկ դա պարզելու համար պետք է ժամա
նակ անցնի։
Ես ապագան շատ լավ եմ տեսնում։ Իմ
կարծիքով կանանց շարժումները օրեցօր
աճում են, օրեցօր շատանում են։ Երբ համե
մատության մեջ ես դնում ներկան և անցյա
լը, տեսանելի է, որ շատ բան է փոխվել, շատ
ենք աճել։
Այսօր արդեն ունենք կանանց խմբեր,
որոնք փոդքասթ են անում, այսօր ռադիո ու
նենք, Ֆեմգրադարան [3] ունենք։ Եվ այս տա
րածքների առկայությունը շատ օգտակար է,
որովհետև իրենց շուրջ կարող են հավաքվել
նոր մարդիկ, նոր երիտասարդություն։
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Կանանց զրույցներ

ֆեմինիստական սատանայական գաղա
փարներ տարածողներ», «կանանց մտքերը
աղանդավորված կերպով փոխողներ»։
Իմ նկարն էլ շատերի նկարների նման
տարածել են սոցցանցերով, թիրախավորել,
«գիծ քաշել» վրան։ Անկասկած, բոլոր ակտի
վիստներն էլ «թիկունքի» կարիք ունեն։ Սա
կայն անկախ այդ աջակցությունից՝ դու պի
տի պայքարես, եթե ունես այդ ներքին մղու
մը, հավատում ես գաղափարին:
Այս հարձակումների դեմ պետական մա
կարդակի դիմադրությունը, օրենքը և օրեն
քի իրացումը շատ կարևոր են։ Նրանք, ովքեր
տարածում են ատելության սպառնալիքներ,
պետք է պատժվեն։ Սակայն, այս ամենի հետ
մեկտեղ, պետք է հասկանալ՝ սա ինչ պրոցես

Նվարդ
Մարգարյան
Մասնագիտությամբ սոցիալական աշխա
տող եմ: Երևի մասնագիտությունիցս է,   որ
հիմնականում խոցելի խմբերի, տարբեր
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ
ների հետ եմ աշխատել՝ ազգային, սեռա
կան փոքրամասնությունների, նաև ՄԻԱՎ-ի
նկատմամբ առավել խոցելի բնակչության
հետ՝ դրանք կլինեն թմրանյութեր օգտագոր
ծողները, սեռական ծառայություններ մա
տուցողները,  տարբեր խմբերին պատկանող
կանայք։ Կանանց թեման հետաքրքրություն
ներիս շարքում միշտ եղել է, և հատկապես
այն կանայք, որոնք կրկնակի խոցելի են՝ կին
լինելուց բացի նաև ինչ-որ խոցելի խմբի ներ
կայացուցիչ են։
Աշխատանքս սկսել եմ անչափահասների
քրեակատարողական հիմնարկում որպես
խմբային ծրագրեր իրականացնող։ Հետո եր
կար տարիներ աշխատել եմ Փինքում (նկա
տի ունի «Փինք» իրավապաշտպան ՀԿ-ն)։
Հիմա Սոցիոսկոպում [4] եմ  իբրև ծրագրերի
համակարգող։
Երբ համալսարանում էի սովորում, մեր
ֆակուլտետում կամավորությանը առանձ
նակի նշանակություն էր տրվում։ Այդպես մի
օր իմացա Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի
[1] միջոցառումների մասին, իրենք այդ ժա
մանակ դեռ համալսարանում էին գործում։
Մասնակցեցի, հավանեցի, հետո սկսեցի
իրենց կազմակերպած այլ դասընթացների
էլ մասնակցել, կամավորություն անել։ Երե
վի առաջին առնչությունս կանանց հարցերի
շրջանակի հետ հենց այդպես է եղել։
Մամաս մեծ ազդեցություն է ունեցել, որ կա
նանց իրավունքների հարցերով վաղ տարի
քից հետաքրքրվեմ։ Չարենցավանում էինք

ապրում, երբ փոքր էի, մաման էլ դպրոցում
ուսուցչուհի էր։ Ու քանի որ ինքը համալսա
րանն էր ավարտել, իրեն առաջարկեցին, որ
լինի Չարենցավանի «Համալսարանական
կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի» պա
տասխանատուն։ Ասոցիացիան գրասենյակ
չուներ, և մաման այնտեղի բոլոր գրքերը բե
րել էր տուն։ Ու ես սիրում էի «բզբզալ», կար
դալ։ Այնքան լավ եմ հիշում, երբ մի անգամ՝
Մարտի 8-ին, մամային կանչել էին Չարեն
ցավանի հեռուստաընկերություն, ու մաման
առաջին անգամ Չարենցավանում խոսեց,
որ այդ օրը ոչ թե կանանց ծաղիկներ նվի
րելու համար է, այլ իրավունքի օր է, կանայք
նաև խնդիրներ ունեն, իրենց իրավունքները
ոտնահարվում են և այլն։ Տաղավարում կա
յին նաև այլ կին ուսուցիչներ, և իրենց հա
կազդեցությունը միանգամից երևաց, սկսե
ցին ասել, որ հայ ազգը կնամեծար ազգ է, որ
իրենց չի թվում, որ իրավունքի հարց կա։ Ես
այնքան էի ջղայնացել. լրիվ հասկանում էի՝
մամաս ինչ է ասում։
Ես իմ հասարակական պայքարի սկիզբը
համարում եմ 2008-ը՝ Մարտի 1-ը։ Այդ ժամա
նակ ուսանող էինք, գնում էինք Ազատութ
յան հրապարակ՝ տեսնելու, թե ինչ է կատար
վում։ Այնպես չէ, որ ես առավոտից երեկո
մասնակցել եմ ցույցերին, բայց մի քանի ան
գամ գնացել եմ։ Եվ շատ ծանր ազդեցություն
թողեց, այդ անարդարության զգացումն էր
անտանելի։ Ապա սկսվեց Մաշտոցի պուրա
կի պայքարը [11], որտեղ ես կրթվեցի որպես
քաղաքացի, նոր ծանոթություններ ձեռք բե
րեցի, ավելի ընդլայնվեց գաղափարական,
ընկերական շրջապատս։
Ամեն մի նոր շարժումից հետո ինչ-որ մի
բան փոխվում էր։ Կապ չունի՝ դրանք ֆեմի
նիստական էին, թե չէ։ Այդ տարիներին ար
դեն Փինքում էի աշխատում, 2010-ից էլ Ընդ
դեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալի
ցիան [5] ստեղծվեց, և սկսեցի զբաղվել նաև
կանանց հարցերով։ 2010-ին Զարուհի Պետ
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է, որ կանանց հարցերը որոշակի շրջանակ
ների կողմից առաջ բերվող «կեղծ օրակարգ»
են, որովհետև շատերը վախենում են ընդու
նել, որ խնդիր կա, որովհետև այդ խնդիրները  
կպչում են թույլ տեղերին՝ հայրիշխանությա
նը, մարդկանց պատկերացումներին իրենց
դերի ու կարգավիճակի մասին։ Դա բնական
է, այդպես   էլ պետք է լիներ։ Ցավալին այն
է, որ այս ամենը վերածվեց աշխարհաքա
ղաքական խնդրի ու հենց աշխարհաքաղա
քական ենթատեքստում է շատ շահարկվում՝
Արևմուտք-Արևելք հակադրության մեջ, հա
կաշարժումների կողմից ներկայացվում է
իբրև արևմտյան մի բան, Արևմուտքից պար
տադրված, թելադրված արժեհամակարգ,
որը մեզ «սազական» չէ։
Փաստ է, որ 2013 թվականին, երբ Հայաս
տանը Եվրամիության հետ ասոցացման մա
սին համաձայնագիրը չստորագրեց, «գենդե
րային հիստերիան» եկավ շղարշելու տեղի
ունեցող արտաքին քաղաքականության մեծ
փոփոխությունը։ Բոլորը համատարած «գեն
դեր» էին քննարկում, սա այն թեման էր, որ
շատ հեշտ եղավ շահարկել և մնացած կարե
վոր թեմաները «ջրել»։ Ու հիմա էլ նույն բանն
է արվում, բայց արդեն Քոչարյանի շուրջ ծա
վալված խնդիրը «ջրելու» համար։
Հասարակությանը էական քաղաքական
խնդիրներից շեղելու նպատակ ունեն այս
ճնշումները, և դրանք առաջ տանողների կող
մից այնպիսի ուղերձներ են ընտրվում, որոնք
մարդկանց վախերի վրա են հիմնված.  «գե
յերը կգան ձեր երեխեքին ձեր տանից կտա
նեն», «ձեր երեխաներին ստիպելու են սե
ռափոխվել» և նմանատիպ բաներ։ Կեղտոտ
քաղաքական խաղերի մաս է այս ամենը,
որն առաջ է տարվում նախկին իշխանութ
յունների ներկայացուցիչների, պրոռուսա
կան խմբերի, կամ Քոչարյանի աջակիցների
կողմից. մարդիկ են, որոնք փողի համար այդ
ամեն ինչն անում են։ Ես չեմ բացառում, որ
կան նաև պահպանողական գաղափարներ
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րոսյանի սպանությունը շատ մեծ ազդեցութ
յուն ունեցավ բոլորիս վրա, դրանից հետո
արդեն սկսեցինք մշտապես հրապարակա
յին խոսել ընտանեկան բռնության մասին։
Շատ տարբեր ձևերով եմ պայքարել ինձ
հուզող հարցերի շուրջ. փողոցային ակտի
վիզմով, փողոցում ցույցեր անելով, բայց հիմ
նականում ադվոկացիայի մեջ եմ շատ ներ
գրավված եղել, միջազգային ադվոկացիայով
եմ զբաղվել: Նաև զբաղվել եմ դատական մո
նիթորինգով ու մեծ քանակությամբ դասըն
թացներ եմ արել Հայաստանի ամբողջ տա
րածքում։
Հիմա ավելի հանգիստ է։ ՀՀ վարչապետին
կից կանանց հարցերով խորհրդում եմ, գնում
եմ ԱԺ, տարբեր հարցերի շուրջ խոսում, հե
ռուստատեսային հաղորդումների են հրավի
րում, մասնակցում եմ, իրազեկող տեսահոլո
վակներ եմ պատրաստում։
Իմ պայքարի ամենալարված փուլը երևի
2013 թիվն էր՝ այսպես կոչված «գենդերա
յին հիստերիայի» ժամանակ։ Հիշում եմ, որ
2013-ին, երբ ընկերուհիներիցս մեկը Օպե
րայի հրապարակում ներկայացում էր անում
գենդերային դերերի մասին, ընթացքում ինչոր մարդիկ էին հավաքվում, մենք մտածում
էինք՝ պատահական անցորդներ են, որոշել
են կանգնել նայել։ Բայց ներկայացման կե
սից սկսեցին գոռգոռալ, կռիվ անել, ներկա
յացումը այդպես էլ չավարտվեց, ու ձևա
վորվեց շատ հայտնի Համահայկական ծնո
ղական կոմիտեն։ Եվ քանի որ մենք այդտեղ
էինք, ինչ-որ մի ժամանակ նրանց թիրախում
հայտնվեցինք։
Ժամանակին ձևավորված այդ հակաշար
ժումները մինչ այժմ էլ կան։ Մասամբ որով
հետև գենդերային հարցերը դիտարկվում
են որպես ածանցյալ խնդիր։ Նման վերա
բերմունք կա ոչ միայն հասարակությունում,
այլ նաև տարբեր ինստիտուտներում, որ հի
մա կարևորը սոցիալականն է, արդարադա
տությունն է՝ կանայք կսպասեն։ Դիտարկվում

ունեցողները, բայց իրենք ավելի քիչ են։
Այս ստերի և շահարկումների վրա ձևա
վորված ատելության արշավն անտանելի է։
Ինչո՞ւ պետք է ես իմ գործունեության համար
անծանոթ մեկից հայհոյանք և վիրավորանք
ստանամ։ Միշտ մտածել եմ՝ ի՞նչ են մար
դիկ մտածում, երբ հայհոյանք են գրում իմ
հասցեին։ Ես չգիտեմ՝ ինչպե՞ս արձագանքել
դրան։ Այնպես չէ, որ նեղվում եմ, բայց ամեն
դեպքում չի կարող չազդել։ Ավելին, օնլայ
նից բացի թիրախավորում են նաև օֆլայն
տիրությում, կին իրավապաշտպաններից մի
քանիսը դրսում նաև ֆիզիկապես են իրենց
վտանգված զգում։
Եվ երբ պետության կողմից պատշաճ գնա
հատականներ չեն տրվում, ստեղծվում է ան
պատժելիության մթնոլորտ, որում այդ մար
դիկ շարունակում են ճնշումներ գործադրել
ակտիվիստների և իրավապաշտպանների
վրա։ Նրանք հասարակության խմբերի միջև
բևեռացում են ստեղծում, լարվածություն  
առաջացնում, և սա ազգային անվտանգութ
յան խնդիր է։

 ետությունը պետք է զբաղվի այս բոլոր
Պ
հարցերով։ Եթե հայտարարվում է, որ կա
նանց հարցերը կարևոր են, օրակարգային
են, ուրեմն պետական կառույցները պետք է
լինեն համապատասխան դիսկուրս ձևավո
րողները։ Պետության գործառույթն է ստեղ
ծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ,
իրավապաշտպանները,
ակտիվիստները՝
իրենց իրավունքներով հանդերձ, ապահով և
պաշտպանված կլինեն։
Բայց բոլոր դեպքերում ես ապագան, մեր
պայքարի հեռանկարները լավ եմ տեսնում։
Ահագին բան փոխվել է դեպի դրականը նաև
պետության դերակատարման առումով։ Կին
քաղաքական գործիչների կերպարն է փոխ
վում։ Մարդիկ չեն մտածում, որ ընտանեկան
բռնությունը հորինված խնդիր է, չեն ժխտում,
որ իրական է։
Գիտեմ, որ մոտ ապագայում չենք հասնելու
գենդերային հավասարության, բայց անհա
վասարությունը մի քիչ կքչանա։
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Թագուհի
Թորոսյան
 եմինիստական քաղաքականության մեջ
Ֆ
ներգրավվելու հստակ սկզբնակետ չկա ինձ
համար, ևայն երկար ժամանակ չի հայտնվել
համալսարանական կյանքում, աշխատան
քային հարաբերությունների մեջ, քանի որ 15
տարի առաջ քաղաքական այլ կոնտեքստ էր։
Այն ժամանակ կանանց իրավունքների մա
սին խոսելը էքսցենտրիկ կապրիզ էր ընկալ
վում։ Երբ որևէ երիտասարդ կին համալսա
րանական միջավայրում փորձում էր նման
խնդիրների մոտենալ, անպայման պետք է
սկզբից շեշտեր, որ ֆեմինիստ չէ՝ «ես ֆեմի
նիստ չեմ, բայց…», որովհետև այդ պաշտպա
նական կաղապարի կարիքը կար, որպեսզի
քեզ չխարանեին, և դու չօտարացվեիր որ
պես ֆրիկ։
Ավելի ֆորմալ առումով մեկնարկային կետ
կարելի է համարել ԱԻԿԱ-Հայաստանի  (Ար
վեստի քննադատների ազգային ասոցիա
ցիա) կուրատորական կուրսերը, որի ընթաց
քում առաջին անգամ կանանց խնդիրներն
ու գենդերային հարցերը դիտարկում էինք
արվեստային, փիլիսոփայական, մշակութա
բանական տեսանկյունից, որի միջոցով էլ
աստիճանաբար ավելի շատ ինֆորմացիա
և գործիքներ սկսեցի կուտակել։ «Ինքնա
գիր» գրական ակումբի ժողովները կարող
եմ նշել, որտեղ այդ խնդիրները նույնպես
ակտիվորեն քննարկվում էին։ Աստիճանա
բար կանանց խնդիրների դիտարկումը, ֆե
մինիստական ոսպնյակը   ձևավորվեց՝ ավե
լի ստրուկտուրավորված, համակարգված և
ավելի քան քաղաքականացված։
Հիմա երևի սիրով կընդունեի մեկ այլ  հաբ՝
մոռանալու այն, ինչ հասկացել եմ, գուցե
կյանքն այդպես   ավելի հեշտ լիներ։ Բայց

«Մատրիցայի» պես   վերադարձ դեպի նա
խաիմացությունը չկա։ Հատկապես հիմա  
ֆեմինիզմը` որպես առանձին քաղաքա
կան հայացք, այդքան կենտրոնական չէ ինձ
համար, ինչքան ինտերսեկցիոնալությունը
(անգլ.` intersectional, թարգմ.՝ փոխհատվող),
երբ շատ կարևոր կետեր՝ սեռը, ռասան, սո
ցիալական ստատուսը, առողջությունը, ֆի
զիկական ու մտավոր կարողությունները,
մարդու՝ որտեղից գալը, դասակարգային
բոլոր արտոնությունները, լեզուների իմա
ցությունը, կրթությունը, սեփականությունը,
աշխատանքը, իրարից անջատ դիտարկե
լը սահմանափակում է փոխկապակցված
խնդիրների ընկալումը։ Սկսում ես բոլոր
խնդիրները համակարգային տեսնել, ու նույ
նիսկ, եթե    սահմանափակ ռեսուրս ունես
այդ խնդիրներին լուծում առաջարկելու, սո
լիդարության և համատեղ գործելու, այլ իրա
կանություն ստեղծելու հնարավորություններ
են բացվում։
Իմ կենսափորձի ձևավորման մեջ մեծ դեր
են ունեցել տատիկներս, որոնք ընդհանրա
պես չէին համապատասխանում հեզ և հա
մեստ հայ կնոջ միֆին։ Իրենք էին ընտանի
քում որոշում կայացնողները, ընտանեկան
քաղաքականություն որոշողները, ֆինան
սական բյուջեն բաշխողները։ Ես իրենց աչ
քիս առաջ ունենալով եմ մեծացել։
Նաև ազդված եմ այն բոլոր կանանցով,
որոնց ոչ միայն տեսական և փիլիսոփայա
կան գաղափարներից եմ սովորել և սովո
րում, այլև կենսափորձից: Խոսքը վերաբերում
է հատկապես այն կանանց, որոնք շարու
նակում են մնալ Հայաստանում և ամեն օր
առնչվել   մեր կոնտեքստին բնորոշ դժվա
րություններին, որոնք  դիմադրության մարմ
նավորված մեխանիզմներ են ձևավորում ու
կիրառում։
Հիմա ես ապրում եմ Դանիայում և Ավստ
րիայում։ Հանդիսանում եմ «Մզ. Բալթազար
Լեբրթրի» («Mz* Baltazar’s Laboratory») ֆեմի
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գի մաս է, որտեղ կնոջ գոյությունը ծառայում
է երկու ֆունկցիայի՝ սպասարկել տղամար
դուն և սպասարկել տղամարդուն. տղամար
դու ընտանիքին, տղամարդու պետությանը,
տղամարդու բանակին ու տնտեսությանը։
Կինը, նրա գործորդությունը, կարիքները,
ցանկությունները, նպատակները և  ինքնա
վարությունը հասկացություններ են, որոնց
վավերության մասին դեռ բանավիճում ենք,  
ինչը բավականին տխուր է։
Կարծում եմ Հայաստանում գրեթե չկա կին,
որը այս կամ այն կերպով հայրիշխանական
բռնության փորձառությունը չի ունեցել: Բայց
նաև չեմ կարծում, որ այդ բռնությունը մեզ  
սահմանում է։ Սա մի փորձառություն է, որը
ես հաղթահարել եմ, և որը ինձ թույլ է տվել
ավելի զգայուն լինել ուրիշների փորձառութ
յան հանդեպ։ Այժմ ես օգտագործում եմ ու
նեցածս գիտելիքը` մյուսներին ցույց տալու,
որ խնդիրը ոչ թե իրենց, այլ հասարակության
մեջ է։
Քանի դեռ քաղաքական իրավիճակն այն
պիսին է, որ միլիտարիզմը առաջատար դեր
է խաղում մեր հասարակական կյանքում,
ու քանի դեռ պետությունը կորպորատիվ
սկզբունքով է կառավարվում, որտեղ բնա
կիչները սպառողներ են, իսկ առաջնահերթը
ներդրողների համար հայաստանյան շուկա
յի գրավչության բարձրացումն է, ֆեմինիզմի
խնդիրները, կանանց կարիքները ստորա
դասվելու են շուկայի կարիքներին։ Չի կարող
ֆեմինիստական օրակարգը ուժեղ լինել մի
երկրում, որտեղ միլիտարիզմը, ազգայնամո
լությունը քննադատելի չեն:
Մշակութային խնդիրների լուծումը կոսմե
տիկ վերանորոգման էֆեկտ է տալու, որն,
ինչ խոսք, կարող է որոշ դրական փոփո
խություններ բերել Հայաստանում բնակվող
կանանց կյանքում։ Սակայն սրա իրական
լուծումները հնարավոր չեն, քանի դեռ ներ
կա տնտեսական մոդելի՝ շուկայի գերակա
յության խնդիրը չի վերանայվել։
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Կանանց զրույցներ

նիստական հաքերսփեյսի (անգլ.` hackerspace
թարգմ.՝ հաքերների համայնք) և արվեստա
յին կոլեկտիվի անդամ։ Մի տարվա ընթաց
քում տեսել եմ, թե ինչպես է հնարավոր ու
նենալ ոչ հիերարխիկ կոլեկտիվ, որտեղ մենք
չունենք ղեկավարներ և որտեղ բոլոր որո
շումները կոնսենսուսով են ընդունվում, որ
տեղ բեռը բաշխվում է՝ ըստ կնոջ կարողութ
յունների և ռ
 եսուրսների։
Հայաստանում նույնպես նկատում եմ նման
սոլիդարության դրսևորումներ։ Հաջողված
դեպքերը հիմնականում սիտուատիվ են, ոչ
ստաբիլ։ Բայց դա նաև նրանից է, որ ցանկա
ցած երկարաժամկետ համայնքային նախա
գիծ ռեսուրսի կարիք ունի, իսկ այդ ռեսուրսը
միշտ չէ, որ մեր հասարակության մեջ հնա
րավոր է հեշտությամբ հավաքել։
Հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ
ֆեմինիզմը շարունակում է մնալ լուսանց
քային թեմա։ Իշխանությունները բացեիբաց
ֆեմինիստական օրակարգ հանրահռչակելու
որոշակի վախվորածություն ունեն, և փոր
ձում են պոպուլիստական մեխանիզմներով
բավարարել թե՛ աջ պահպանողականներին,
թե՛ կենտրոնամետ լիբերալներին, թե՛ կա
նանց խնդիրների լուծումներ գտնել։ Ստամ
բուլյան կոնվենցիայի շուրջ ծավալված դիս
կուրսը խոսում է նրա մասին, թե   որքան
հեշտ ու էժանագին մանիպուլյացիաների է
ենթարկվում մեր հասարակությունը՝ հիմնա
կանում ռուսաստանյան մեթոդների վերար
տադրությամբ, ինչը բարդացնում է նման
քաղաքականության շուրջ խոսակցությունը
հասարակության լայն շերտերի հետ տա
նելը։ Ինչ վերաբերում է ճնշումներին, կար
ծում եմ՝ կանանց իրավունքներից խոսացող
ակտիվիստների հանդեպ, բացի անձնա
կան սպառնալիքներից, մեծ է նաև ճնշումն
ու չհասկացվածության վտանգն ամենօրյա
կյանքում։
Այն կրթությունը, որ մենք ստանում ենք,
մի մշակութային միջավայրի ու համակար

 ոհար
Գ
Շահնազարյան
 անանց հարցերով սկսեցի հետաքրքրվել
Կ
համալսարանում՝ դիսերտացիաս գրելու ըն
թացքում, երբ հասկացա, թե ինչպես են կա
նանց մասին խոսել փիլիսոփաները, սոցիո
լոգները։ Ինձ շատ անհանգստացրեց, որ
մի ամբողջ պատմություն ձևավորվել է դրա
հիման վրա, և մենք անընդհատ սովորել
ենք` առանց նույնիսկ հասկանալու՝ ինչքան
խտրականություն կա դրանում։
Հետո արդեն Լարայի (նկատի ունի «Կա
նանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ [1] համա
հիմնադիր Լարա Ահարոնեանին)   հետ ծա
նոթացանք։ Մտածում էինք ինչ անել և որո
շեցինք սկսել համալսարանից. ուսանողու
հիների համար նախատեսված մի կենտրոն
ստեղծեցինք։
Այս հարցերով զբաղվելը մեծ ազդեցություն
է ունեցել իմ կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտների
վրա. լիքը բան փոխվել է իմ ներսում, փոխ
վել են հարաբերությունները իմ մտերիմների
հետ, ընդհանրապես կյանք
 ի իմ ոճը, մտածե
լակերպը։
Իմ կենսափորձի ձևավորման մեջ կարևոր
դերակատարում է ունեցել Կանանց ռեսուր
սային կենտրոնն ու յուրաքանչյուր մարդ,
որն այդ կազմակերպությունում աշխատում
կամ երբևէ աշխատել է։ Նրանք բոլորը մեծ
ազդեցություն են ունեցել իմ աշխատանքի,
իմ մտածելակերպի, իմ ինքնաընկալման և
շատ ու շատ այլ բաների վրա։
Կառանձնացնեի համալսարանը ևս (նկա
տի ունի Երևանի պետական համալսարա
նը)։ Կարելի է ասել, որ այն ինձ ավելի է կո
փել։ Ես այնտեղ աշխատում եմ արդեն քսան
տարի և հիմա նոր հասկանում եմ, որ ես
ավելի «թքած ունեմ» իրենց ասածների վրա,

բայց առաջ ինձ վրա շատ էր ազդում այդ
բուլլինգը (անգլ.` bullying, թարգմ.՝ նվաստա
ցում), մոքինգը (անգլ.` mocking, թարգմ.՝ ծաղ
րել), քո արածը նսեմացնելը, ձեռ առնելը։
Շատ կարևոր է նոր կառավարությունում
մեր աշխատանքի հանդեպ որոշ անձանց
վերաբերմունքը, գնահատանքը։ Հիմա տես
նում եմ, որ ենթակառուցվածքները զարգա
նում են, և ես չեմ կարող այդտեղ չտեսնել
նաև մեր դերն ու տարիների աշխատանքը։
Ես պայքարել եմ՝ ավելի կոփվելով, ավելի
ուժեղ դառնալով, ավելի շատ բաների վրա
թքած ունենալով, որովհետև նախկինում
տարբեր մարդկանց կարծիքներ էի կարևո
րում։ Շատ բան փոխել եմ նաև` կրճատելով
միջավայրիս մարդկանց։ Շատ քիչ մարդ
կանց հետ եմ հիմա շփվում։ Դա էլ պայքարի
ձևէ, որովհետև էլ չի ստացվում, հավես չկա,
նյարդերս չեն դիմանում, անընդհատ պաշտ
պանվողի դերում լինելը ազդում է նաև հո
գեկան առողջությանս վրա: Պայքարել եմ այլ
միջազգային ցանցերի մեջ ներգրավվելով և
տեսնելով իրենց փորձը, կարդալով, հասկա
նալով, վերաիմաստավորելով, տեղայնաց
նելով։
Իմ պայքարին շատ   նպաստել է նաև իմ
ու Լարայի տարիների ինքնառեֆլեկսիան։
Որովհետև հիմա շատ դժվար է ունենալ այն
պիսի ընկեր, ընկերուհի, գործընկեր, որը քեզ
լրիվ հասկանում է։
Առաջին անգամ ճնշումների առնչվել ենք
2013 թվականին՝ գենդերային հավասարութ
յան օրենքի հետ կապված։ Մի խայտառակ,
ահավոր ծանր էտապ էր։ Հիմա արդեն սո
վորել ենք, բայց այն ժամանակ շոկային էր։
Մյուս կողմից էլ այդ ճնշումները ազդել են
նրա վրա, որ հիմա ես էլ ավելի վստահ եմ իմ
արածում, նաև իմ և գործընկերներիս հարա
բերություններն էլ են ավելի լավը դարձել։
Պայքարի շուրջ ձևավորված սոցիալական
մթնոլորտը հիմա, կարծում եմ, ավելի շատ
չեզոք է, մարդիկ անտեղյակ են, շատերը
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ու պիտակավորումներն օգտագործվում են
քեզ թուլացնելու, ամաչեցնելու, խայտառա
կելու նպատակով։ Ավելի շատ ուղղված են
նրան, որ մենք դադարեցնենք մեր գործու
նեությունը, նաև օգտագործվում է պանիկա,
քաոս, հասարակության պառակտում ստեղ
ծելու նպատակով։
Այլ կանանց հանդեպ ճնշումները ու հատ
կապես Լարայի նկատմամբ այդ անարդար
ճնշումը, այդ աստիճանի նրա կերպարը դե
մոնիզացնելը ինձ վրա շատ-շատ է ազդել,
քանի որ նա է ամենաշատը թիրախավորվել,
ու նա իմ ամենամոտ մարդկանցից է։
Այս ճնշումներին հակազդելու համար,
կարծում եմ, պետք է բազմաթիվ հարթակ
ներ, տեղեր լինեն իրավապաշտպանի դե
րի մասին անընդհատ խոսելու համար։ Իսկ
պետությունը պետք է անվերապահորեն
պաշտպանի մարդու իրավունքներով զբաղ
վող մարդկանց, կազմակերպություններին։
Նույնիսկ ֆեյսբուքյան ամենափոքր գրառ
մանը, տեսագրությանը համաչափ արձա
գանք տալը օրհասական է։
Բայց կարծում եմ՝ այս գաղափարների
շուրջ ավելի շատ կին կա հավաքված իրա
կանում, քան մեզ թվում է, և եթե խոսենք
ապագայի մասին, ես ցանկություն ունեմ, որ
ուրիշ խմբեր առաջ գան, զարգանան, որով
հետև մենք քիչ ենք, ու իմ կարծիքով դրա
համար էլ թիրախավորվում են կոնկրետ
անձինք, կոնկրետ կազմակերպություններ։
Ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք նույն
մարդկանցով երկար ժամանակ դիմանալ։
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Կանանց զրույցներ

չեն հասկանում՝ ինչ է այդ պայքարը, ինչի
համար է։ Բայց գնալով, ցավոք, Մալյանենք
(նկատի ունի «ՎԵՏՕ» շարժման ղեկավար
Նարեկ Մալյանին) սկսում են բացասաբար
ազդել։ «Սորոսական» բառը թրիգեր (անգլ.`
trigger, թարգմ.՝ ազդակ) է դարձել՝ բացասա
կան  ենթատեքստով։
Քոչարյանականներն այս ամենն օգտա
գործում են հօգուտ իրենց, ու իրենց փողերը
կորցնելու ալիքի վրա են ճնշումները տեղի
ունենում։ Բնականաբար անում են, որով
հետև իրենք շատ վատ վիճակում են, ամեն
ինչ անելու են, որ այս կառավարությանը
վարկաբեկեն, մի շարք ՀԿ-ների էլ կապում
են կառավարության հետ։
Իմ անձնական կենսափորձում ճնշում
ներ միշտ էլ եղել են. իմ արածը նսեմացնե
լը, ծաղրելը, վիրավորելը։ Եվ ներկայիս օն
լայն հռասմենթը (անգլ.` harassment, թարգմ.՝
ճնշում, հարձակում) շատ ավելի թեժացրեց
ամեն ինչը։ Այն ժամանակ չէինք հասկա
նում` ինչ է կատարվում, որովհետև այսպիսի
օնլայն արտահայտվածություն չկար։
Օրինակ` համալսարանում այնպես չէ, որ
ինձ գործից հանել են, բայց ես վստահ եմ, որ
շատ ծրագրերում ինձ նույնիսկ չեն էլ ներ
գրավում իմ արժեքների պատճառով։ Նաև
բամբասանքը կա, որը նույնպես ճնշման ձև
է։ Ամեն տեղից է ճնշումը, կարծես թե գլխիս
վերևում միշտ կախված լինի:
«Ընտանիք քանդողներ», «գրանտակեր
ներ», «այլասերվածներ», «ազգի թշնամի
ներ», ո՞ր մեկն ասեմ։ Բոլոր այս ուղերձներն

Արփի
Բալյան
Ֆեմգրադարանի [3] համահիմնադիրնե
րից մեկն եմ, և աշխատանքս շատ կապ
ված է գրադարանի թիմով իրականացվե
լիք մի քանի ծրագրերի հետ։ Բացի սրանից՝
«Սևազգեստ կանայք» խաղաղաշինական
(ֆեմինիստական-հակամիլիտարիստական)
նախաձեռնության [6] հիմնադիրներից եմ և
աշխատում եմ նաև այս նախաձեռնության
կողմից իրականացվող ծրագրերի շուրջ։
Ծնվել եմ Աբովյան քաղաքում, 10 տարի
ապրել եմ քաղաք Նոր Հաճընում։ Մանկութ
յունս գրեթե անցել է Աբովյանում։ Երբ մորս
հիվանդությունն ավելի լրջացավ, սկսեցի
ավելի կապվել քաղաքի հետ: Ինքը՝ մայրս,
Աբովյանի հիվանդանոցում էր, ու ես անընդ
հատ դասից փախչում, գնում էի Աբովյան՝
մամայի մոտ։
Կրթությամբ ազգագրագետ, մշակութա
բան, արվեստաբան-համադրող եմ։
Մորս մահից հետո հայրս ամուսնացավ իմ
պատմության ուսուցչուհու հետ։ Իրականում
շատ ծանր պատանեկություն եմ ունեցել այդ
կնոջ հետ, որովհետև դեսպոտ էր ու խիստ էր
ամեն ինչի նկատմամբ։ Հիվանդագին խիստ
ու մաքրակենցաղ էր, ինչի հետ կապված
շատ տրավմաներ ունեմ։ Բայց շատ բան եմ
սովորել իրենից, գնահատում եմ։ Ստիպում
էր բարձրակրունկներ հագնել. չէի սիրում,
բայց ասում էր. «հագի, որ կանացի լինես»։
Նաև տան գործերում էր ճնշում, թույլ չէր
տալիս ճաշից դուրս սառնարանը բացել, ու
տելիք վերցնել։ Չէր թողնում, որ հորեղբորս
աղջիկների հետ շատ շփվեմ։ Հիմա ես՝ որ
պես ֆեմինիստ, հասկանում եմ այդ կնոջը.
հասկանում եմ, թե ինքը ինչ սոցալիզացիա է
անցել ևինչի պատճառով է այդպիսին դար

ձել։
Սեռով պայմանավորված շատ անարդա
րությունների էի բախվում։ Երբ սկսեցի որ
պես մշակութաբան ակտիվ լինել, դասըն
թացների ու քննարկումների մասնակցել,
հասկացա, որ ֆեմինիստները կիսում են իմ
խնդիրները, ևայդ խնդիրները փորձեցի վեր
լուծել ու հասկանալ։ Ի վերջո հասա այն կե
տին, որ այս ամբողջ անարդարության հիմ
քում կանգնած է հայրիշխանությունը, որն էլ
իր հերթին ստեղծում է այս բոլոր ճնշումները,
շահագործումները՝ կապիտալիզմի, ռազմա
կանացման հետ թև թևի մտած։
Ճնշում են աղջիկ լինելու համար, ասում են.
«խելք չունես», «սխալ ես մտածում» և այլն։
Դրանից թերարժեքության բարդույթ է ձևա
վորվում։ Խոսքս նաև սիրային կամ ընտա
նեկան հարաբերությունների մասին է, երբ
շատերը՝  ընկերդ, հայրդ, եղբայրներդ, եսիմ
որերորդ բարեկամդ, հարազատդ, փորձում
են սահմանափակումներ դնել:   Որոշում են՝
ինչպես պիտի ապրես, ուր պիտի գնաս, ինչ
պիտի հագնես, որ ժամին տուն գաս ևայլն։
Ճնշում են աշխատանքային հարաբերութ
յուններում, որտեղ խնդիրները պայմանա
վորված են հիմնականում հիերարխիկ բնույ
թով, այսինքն՝ կա գործատու, որը թելադրում
է՝ ինչպես անել։ Անարդարությունները կապ
ված են լինում թե՛ վարձատրության, թե՛
մարդկային վերաբերմունքի, թե՛ վտանգի
հետ, որոնք էլի հաճախ սեռով են պայմանա
վորված։
Գաղափարներիս փոփոխության վրա շատ
մեծ ազդեցություն է ունեցել մորս մահը։
Հայրս, եղբայրներս ու քույրերս աջակցել են,
բայց իմ պարփակումը նպաստել է նրան, որ
ես դառնամ ավելի ինքնուրույն։ Դրանից հե
տո համալսարանական վերջին տարիներին
ես շատ կարևոր փուլ եմ համարում ինձ հա
մար աթեիզմ ուսումնասիրելը։ Կրոնի ծագ
ման մասին, մշակութաբանական գրքեր էի
կարդում: Գրադարանից ինքնուրույն վերցրել
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ընդունում են քվիր մարդկանց, նույնասե
ռական մարդկանց։ Վատ մթնոլորտը իշխա
նությունների մեղքն է։ Մարդկանց մանի
պուլացնում են։ Ռևանշիստ խմբերը նման
թեմաներով փորձում են հետ զավթել իշխա
նությունը, դրանով ժողովրդին մանիպուլաց
նելը հեշտ է։ Եթե մարդկանց հետ դու խոսես,
ասես, որ ֆեմինիստ կամ նույնասեռական ես,
իրենք քեզ չեն սպանի հաստատ, այլ կխոսեն
ու կհասկանան քեզ։
Իրականում ակտիվիստների խմբերը և
ՀԿ-ները անում են որոշ բաներ։ Սակայն
պետությունը պարտավոր է իր քաղաքացի
ներին պաշտպանել ատելության խոսքից
ու նման վարքագծից՝ տարբեր մեխանիզմ
ներ ներդնելով։ Նաև պատժամիջոցներով,
բայց ավելի շատ մարդու հետ ինչ-որ աշ
խատանքներ տանելով, որ ի վերջո հասկա
նա։ Բայց միևնույն ժամանակ նախ պետք է
աշխատանքներ տանել ոստիկանության և
ԱԱԾ-ի համակարգերում։
Ես շատ եմ բողոքում, բայց իրականում
լավատես եմ։ Կարծում եմ, որ ի վերջո շա
տերը հասկանալու են, որ ինտերսեկցիոնա
լությունը (անգլ.` intersectional, թարգմ.՝ փոխ
հատվող) շատ կարևոր բան է, ու եթե ուզում
ենք ռեալ, արմատական փոփոխություններ,
պետք է հաշվի առնել բոլոր ֆեմինիզմնե
րը՝ ռադիկալ ֆեմինիզմից, քվիր ֆեմինիզմից
մինչև մարքսիստական, սոցիալիստական և
բոլոր-բոլոր ֆեմինիզմները։ Բայց սա չի նշա
նակում, որ ես բոլոր ֆեմինիզմների կրողն
եմ կամ ընդունում եմ որոշ ֆեմինիզմների
դրույթներ և գաղափարներ։ Հուսով եմ, որ
ամեն ինչ լավ կլինի։
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էի սովետական հրատարակության մի գիրք,
որը, չնայած սովետական պրոպագանդայի,
գիտական միտք էր։ Ես հասկացա, թե ին
չին են ծառայում կրոնները։ Այլ հարց է՝ հիմա
ես ինձ աթեիստ համարում եմ, թե ոչ, դրանք
լրիվ տարբեր բաներ են։ Բայց կարծում եմ, որ
իմ ազատագրման փուլերից մեկը դա է եղել։
Հաջորդ փուլը երևի ֆեմինիզմն էր, որ փոր
ձել է ինձ ազատագրել նաև ճնշող հարաբե
րություններից, ճնշող գաղափարներից։
Հիմա ես հասկանում եմ, որ «գենդեր» եզ
րույթը շատ տոտալիտար է, ու պետք չէ
առաջնորդվել դրանով։ Պետք չէ ասել գեն
դերային հավասարություն կամ մարդու իրա
վունքներ, չէ՞ որ բոլորս էլ գիտենք, որ իրա
վունքները գրված են ինչ-որ (տղա)մարդ
կանց կողմից, ու ահավոր սահմանափակ են։
Ես հիմա ինձ ռադիկալ եմ համարում, ու այդ
ազդեցությունները և՛ իմ այս ամբողջ տա
րիների ակտիվիզմի, և՛ իմ ընկերների հետ
քննարկումների, ինչպես նաև տարբեր ակ
տիվությունների մեջ լինելով են տեղի ունե
ցել:
Իմ պայքարը եղել է գիտելիք ստանալով,
գրքեր կարդալով, քննարկումների մասնակ
ցելով, սեմինարների ու դասախոսություննե
րի մասնակցելով, ֆիլմեր նայելով, ինչ-որ մի
ջոցառումներում ակտիվ լինելով, ինչ-որ նա
խաձեռնությունների մեջ լինելով, ինքս ինձ
փորձարկելով արվեստի, արտ ակտիվիզմի
մեջ, ինքս ինձ ինչ-որ հարաբերությունների
մեջ դնելով։ Անընդհատ այդ գործընթացնե
րից սովորել եմ ու դեռ շարունակում եմ սո
վորել։
Մարդիկ ընդունում են ֆեմինիստներին,
հասկանում ու կիսում են իրենց օրակարգը,



Վարդինե
Գրիգորյան
2009-2010
թվականներին
Ամերիկայի
«Օհայո» համալսարանում Հայաստանում
կանանց մասնակցության մասին կուրսա
յին էի գրում։ Այդ ժամանակ ակադեմիական
գրականություն առանձնապես չկար, կամ ես
չէի կարողանում գտնել։ Երբ ինտերնետում
փնտրում էի հայ կանանց, որոնման արդյուն
քը կա՛մ ժամադրության, կա՛մ ընտանեկան
բռնության դեպքերի մասին կայքերն էին։ Հի
շում եմ՝ շատ ծանր էի տանում, որ փաստո
րեն հասարակական կյանքում կանայք ընդ
հանրապես ոչ մի տեղ չկան։ Այդպես սկսեցի
հետաքրքրվել կանանց իրավունքներով, և
հատկապես կանանց քաղաքական մաս
նակցությունն ինձ համար դարձավ օրակար
գային հարց։
Ես՝ որպես կին, առանձնապես չեմ երևում
հանրային տարածքում, բայց ինձ թվում է՝
հենց որպես հաշմանդամություն ունեցող
կին  շատ ծայրահեղական, ինչ-որ տեղ նաև
ագրեսիվ   ձևով եմ իրավունքներս պաշտ
պանում։
Ինձ թվում է՝ առաջին հերթին հաշմանդա
մություն ունեցող կնոջ կոմպլեքսն եմ կարո
ղացել հաղթահարել պայքարիս ընթացքում,
քանի որ ենթադրվում է, որ դու պետք է ամա
չես, մի տեղ ծվարես, հնարավորինս անտե
սանելի լինես, որովհետև բազմաթիվ տաբու
ներ կան դրա հետ կապված։
Այդ առումով մեծ ազդեցություն է ինձ վրա
թողել Զառա Բաթոյանը (նկատի ունի ՀՀ աշ
խատանքի և սոցիալական հարցերի նա
խարար Զ. Բաթոյանին), քանի որ հաշման
դամություն ունեցող կնոջ սեռականության
մասին ես առաջին անգամ մտածել եմ տա
րիներ առաջ իր հոդվածների կամ գրածների

շնորհիվ։
Կարևոր իրադարձություններ էին նաև իմ՝
տարբեր ժամանակներ տարբեր տեղերում
սովորելու փորձառությունները, Հելսինկյան
քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակում [8] աշխատելը։
Ես աշխատանքի վայրում, ինչպես նաև իմ
շրջապատում շատ զգայուն եմ այն հարցի
նկատմամբ, թե կանայք և տղամարդիկ ինչ
պես են կիսում կենցաղը։ Դա համարում եմ
իմ պայքարի գործիքներից մեկը։ Իմ շրջա
պատում չկան տղամարդիկ, որոնք տնային
գործեր չեն անում։ Կենցաղը կիսելը շատ
հիմնաքարային է։ Երբ խոսում ես հավասա
րության, իրավունքների մասին, կարծես թե
խոսակցությունը միակողմանի լինի, որ կա
նայք պետք է հավասարվեն տղամարդկանց,
որ կանայք պետք է զբաղվեն կենցաղով ու
եթե ժամանակ մնա, նաև աշխատեն, քաղա
քականության մեջ լինեն։ Իրականում պետք
է հակառակը լինի։ Տղամարդիկ պետք է
մասնակցեն նրան, ինչ կանայք սովորաբար
անում են։
Նմանատիպ խնդիր կա նաև քաղաքակա
նության մեջ։ Հաճախ են կուսակցություննե
րը հայտարարում, թե իրենք դռնեդուռ ընկած
կանանց են փնտրում, սակայն կանայք չեն
ցանկանում մտնել քաղաքականություն։ Այդ
մարդիկ դռնեդուռ են ընկնում ընտրությու
նից ընտրություն, փոխարենը` ստեղծեն այն
պիսի միջավայր, որտեղ կանայք ընդգրկված
կլինեին կուսակցության գործունեության
ընթացքի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ դա չլինի
տղամարդկանց ակումբ, որը ժամանակ առ
ժամանակ ընդգրկում է նաև կանանց։
Կանանց մասնակցության քվոտաների վե
րաբերյալ երբ ասում են՝ «30 տոկոսը ո՞նց
պետք է ապահովել», ես ասում եմ՝ «30 տո
կոսն ապահովելու մասին մի՛ մտածեք, այլ
մտածեք՝ պատրա՞ստ եք 10 տոկոս զիջել»։ Իմ
կարծիքով՝ տղամարդիկ ավելի շատ մտա
ծում են, որ 70 տոկոսն իրենց քիչ է, այլ ոչ թե,
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կնոջը երկրորդական դարձնելն է նպատա
կը։ Դու այնքանով ես ինչ-որ բան, որքանով
քո կողքի տղամարդը, կամ քո կողքի տղա
մարդուն տեսնող հանրությունն է այդպես
կարծում։ Տղամարդն է քո չափման միավո
րը։ Ու քանի դեռ այդ «կողքիդ տղամարդը»
չկա, դու իրականում չկաս, դու ոչ մի բան ես։
Մենք պետք է ունենանք կանանց ներգրավ
ման բաց արտահայտված քաղաքականութ
յուն, որը կարող է լինել նաև պարտադրված
և շատ ավելի բարձր քվոտաներով։
Մարդկանց աչքը պետք է սովոր լինի, որ
կինը միայն տան օջախի զարդը չէ։ Փաստ է,
որ հասարակական ոլորտում կանայք ավե
լի շատ են, փաստ է, որ ընտրական գործըն
թացների դիտորդության մեջ 70 տոկոսը կա
նայք են։ Սա է մեզ օգնելու ապացուցել, որ
կանայք մեծ հասարակական ակտիվության
միջոցով քաղաքական փոփոխություններ են
բերելու։
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որ 30 տոկոս կանանց ներգրավվածություն
ապահովելը շատ է կամ դժվար է։
Հանրության վերաբերմունքը կանանց
իրավունքներին, կանանց հարցերին շատ
հակասական է։ Կին իրավապաշտպաններն
ու ակտիվիստները ճնշվում են, և այդ ճնշու
մը գալիս է հանրության մեջ առկա անա
պահովության զգացումից։ Մարդիկ, որոնք
սովոր են ինչ-որ վիճակի,   իրենց դրանում
ապահով են զգում, նույնիսկ եթե այդ վիճակը
լավը չէ։ Անորոշությունը, որը կարող է բերել
այն փոփոխությունը, որի համար պայքարում
են կանայք, իրենց շատ վախեցնում է։
Իմ հանդեպ նույնպես եղել են հանրային
ճնշումներ։ Բայց այդ   բոլոր ճնշումներն ու
մեկնաբանությունները հիմնականում նպա
տակ ունեն ամրապնդելու այն կարծրատի
պը, որ կինն ինքն իրենով իր արժեքի, իր
կարևորության ուրիշ չափման միավոր չունի,
քան տղամարդկանց կողմից ընդունված կամ
հարգված կամ սիրված լինելը։ Անընդհատ

 արիա
Մ
Կարապետյան
Իմ քաղաքական օրակարգի մեջ կանանց
իրավունքները, գենդերային հարցերը, կա
նանց և տղամարդկանց իրավահավասա
րությունն ու   հավասարությունն առհասա
րակ մեծ տեղ են զբաղեցնում։ Ես նման օրա
կարգ ունենալու մասին որոշում կայացրել
եմ, երբ թողնում էի քաղաքացիական հա
սարակության դաշտը և մտնում ինստիտու
ցիոնալ քաղաքականություն։ Ես դարձել եմ
քաղաքական գործիչ, քանի որ հավատում
եմ, որ առաջնորդությունը նաև հանրային
հարաբերությունների վերափոխման համար
գործորդ լինելն է։
Այժմ Ազգային ժողովի պատգամավոր եմ,
Մարդու իրավունքների պաշտպանության և
հանրային հարցերի հանձնաժողովի անդամ,
և իմ աշխարհընկալման և քաղաքական
գործունեության վրա շարունակում են մեծ
ազդեցություն ունենալ իմ մասնագիտական
ինքնությունները. ես լեզվաբան և կոնֆլիկ
տաբան եմ։
Ֆեմինիզմն ազդեցություն է ունեցել կյան
քիս բոլոր ոլորտների վրա։ Թեև ես այլևս չեմ
կարող կազմաքանդել, հետ պտտել իմ սո
ցիալիզացիայի անիվը, ֆեմինիզմի դիտանկ
յունը նույնպես անդառնալիորեն մտել է իմ
գիտակցության մեջ, և դա է այն հիմնական
գործիքներից մեկը, որով ես նայում եմ երե
վույթներին նաև քաղաքականության մեջ։
Ես բավականին ոչ կարծրատիպային դաս
տիարակություն եմ ստացել, և մանկության
ու պատանեկության իմ փորձառությունը չի
ենթարկվել ընտանիքի կամ սոցիումի ճնշմա
նը։ Գուցե ես շատ ըմբոստ չեմ եղել, որպես
զի հանդիպեի նման ճնշման։ Ու թեև գենդե
րային հարցերի մասին միշտ եմ դատողութ

յուններ արել ինքս ինձ համար, ֆեմինիզմին՝
որպես համակարգված մոտեցման, սկսել
եմ առնչվել ավելի ուշ՝ ոչ ֆորմալ կրթության
շրջանակներում։
Իմ անձի ձևավորման մեջ միանշանակ մեծ
դեր է ունեցել մայրս։ Ես աշխարհը շատ հա
ճախ ճանաչել եմ նրա միջոցով։ Մանկուց
նա ինձ վերաբերվել է որպես հասուն մար
դու, երբեք չի խուսափել ինձ հետ քննարկել
խնդիրները՝ մտածելով, թե ես անհոգ ման
կության փուլում եմ։
Բեկումնային է եղել դպրոցի ավարտա
կան տարին, որն անց եմ կացրել Ամերիկա
յի Միացյալ Նահանգներում։ Դա իմ առաջին
գիտակցված ճամփորդությունն էր Վանաձո
րից, որտեղ ես ծնվել և մեծացել եմ, դեպի այլ
իրականություն, որտեղ հանրային հարաբե
րությունների այլ մոդելներ և խնդիրներ տե
սա։
Շուրջ յոթ տարի աշխատել եմ հակամար
տությունների հաղթահարման «Իմեջին»
կենտրոնում, որտեղ (գործ)ընկերներով, սե
րելով Հայաստանից, Թուրքիայից և Ադրբե
ջանից, մեծ ազդեցություն ենք ունեցել անձի
և հանրային հարաբերությունների վերա
փոխման մասին միմյանց գաղափարների
ու ընկալումների վրա։ Երկու տարի էլ Իտա
լիայում եմ ուսանել, ու այդ փորձառությու
նը ևս ինձ վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել
կոնֆլիկտի, երկխոսության և համակեցութ
յան մասին իմ պատկերացումները հղկելու
առումով։
Ես, իհարկե, գնահատում եմ փոփոխութ
յան ու պայքարի բոլոր այն ճանապարհները,
որոնք ավելի արմատական են՝ պրոտեստը,
մանիֆեստը, պերֆորմանսը, բայց ես ավելի
շատ եղել եմ դրանց սպառողը, քան ստեղծո
ղը, իսկ ինձ հոգեհարազատ գործիքները, այ
նուամենայնիվ, շատ ավելի մեղմ են։ Դրանք
են երկխոսությունը ևինքնահայեցումը։
Ֆեմինիզմն էլ տղամարդկանց համար
ավելի հասկանալի դարձնելու համար հար
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ետդարձի ցանկությամբ են լցված։ Մի մասն
էլ, կարծում եմ, պարզապես ավտորիտարիզ
մի կրող է, չի սիրում ժողովրդավարություն։
Ես գիտեմ, որ մարդկանց ճնշող մեծամաս
նությունը ոչ-բռնության և համերաշխութ
յան արժեքների կրող է։ Պետք է պարզապես
նպաստել նրան, որ այդ արժեքները դառնան
դոմինանտ և լուսանցքում պահեն կամ էլ վե
րափոխեն ավտորիտար էլեմենտները։
Դեռ շատ-շատ աշխատանք կա անե
լու։ Հանրակրթության վերափոխումը շատ
կարևոր է, բայց հանրակրթության հնարա
վորություններն էլ սահմանափակ են. այն
որոշակի «ստանդարտ» է վերարտադրում։
Հանրակրթությունը կարող է իհարկե քննա
դատական մտածողություն սովորեցնել,
բայց, միևնույն է՝ թույլատրելիից թույլատրե
լին։ Անհրաժեշտ է նաև ոչ ֆորմալ, այլընտ
րանքային, ցկյանս կրթություն։ Շատ կարևոր
է, որ իրավապաշտպանները շարունակեն
իրենց գործունեությունը ինչպես հանրային
քաղաքականության վրա ազդելու, այնպես
էլ այլընտրանքային մտքի տարածքները
ընդլայնելու նպատակով։
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կավոր է մտածել երկխոսելու և հետևաբար
հարցադրումների մասին։ Օրինակ՝ կարելի է
տղամարդկանց հարցնել, թե իրենք կյանքի
ընթացքում քանի՞ անգամ են վախ զգացել
իրենց սեռական անձեռնմխելիության հա
մար։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամ
բողջ աշխարհում նման վախը պարբերա
բար է այցելում կնոջը, և սա ֆունդամենտալ
խնդիր է։
Կանայք, որոնք զբաղվում են կանանց իրա
վունքներով և գենդերային հարցերով, դի
տավորությամբ ճնշումների ենթարկվում են
մեծամասամբ որոշակի շրջանակների կող
մից։ Այս շրջանակների խնդիրը այն է, որ կա
նանց զորեղացումը և ինքնազորեղացումը
անդառնալիորեն կփակի ավտորիտարիզմի
դուռը։ Նրանց մի մասը ժամանակին հար
մարվել էր Հայաստանում տիրող իրողութ
յուններին, կարիերայի պլաններ ուներ, լեգի
տիմացրել էր նախորդ ռեժիմը, դարձել դրա
մասնակիցը։ Հեղափոխությունը [10] նրանց
սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական
կապիտալը դարձրել է առ ոչինչ, ինչի հետե
վանքով նրանք գուցե վրեժխնդրության և

Լյուսի
Քոչարյան
Ես առաջին մասնագիտությամբ տնտեսա
գետ եմ ոչ իմ կամքով, այլ ծնողներիս. սա
շատ բնորոշ է Հայաստանի իրականությանը,
երբ երեխայի ապագա մասնագիտությունը
որոշում են ծնողները։ Երկրորդ մասնագի
տությամբ լրագրող-հաղորդավար եմ, արդեն
իմ պնդաճակատության հաշվին ու շնորհիվ։
Կանանց օրակարգ, կանանց իրավունքներ,
գենդերային բռնություն, գենդերային խտրա
կանություն… երբ այս թեմաներից զրույց է
լինում, առաջին բանը, որ հիշում եմ, իմ հոր
ասածն է. «Եթե իմանամ, որ տղա երեխանե
րը հրել են, քաշքշել են, կամ քո մասին ինչ-որ
վատ բաներ են խոսում, իմացի, որ մեղավո
րը դու ես լինելու, ուրեմն քեզ ճիշտ չես պա
հել»։ Ես այդ ժամանակ մոտ 10 տարեկան էի
և այդ  տարիքում ապրեցի իմ առաջին շոկը։
Այդպես միայն հայրս չէր խոսում. դա լսում էի
ամենուր՝ դպրոցում, դասատուներից։ Շատ
էի տպավորվել, որովհետև անարդարության  
զգացումն ինձ հանգիստ չէր տալիս։
Երկրորդ շոկն ապրեցի առաջին ամուս
նությանս ժամանակ։ Ամուսնուս ընտանի
քում սեքսիզմի վրա էր շատ բան կառուցված.
«կինը պետք է իր տեղն իմանա, տղամարդը
պիտի ընտանիքում ամեն ինչ որոշի»՝ այս
պիսի ստանդարտ մտքերը սովորական էին
այնտեղ։ Բնականաբար, շատ արագ ամուս
նալուծվեցինք, որովհետև կուլ չգնացի այդ
ամեն ինչին։  Իսկ գենդերային անհամաչափ,
անհավասար վերաբերմունքի լուրջ ալիքին
արժանացա արդեն ամուսնալուծված կնոջ
կարգավիճակում։
Եթե իմ կյանքի պատմությունից վառ ար
տահայտված որևէ բան հիշեմ, դա ամուսնա
լուծությունից հետո իմ երկարաժամկետ հա

րաբերություններն էին։ Այդ մարդու հետ ես
մոտ երկու տարի անցկացրի, սիրահարված
էր ինձ, բայց քանի որ ես ամուսնալուծված
էի, ունեի տղա առաջին ամուսնությունից, նա
ինձ խնդրեց իր ծնողների հետ ծանոթանա
լիս թաքցնել այդ հանգամանքը։
Ամուսնալուծված կին լինելը Հայաստա
նում մի մեծ փորձություն է։ Քեզ ի սկզբանե
այլ կերպ են վերաբերվում ամեն տեղ՝ սկսած
անձնային ծանոթություններից, աշխատան
քի ընդունվելուց, նախկին ամուսնուդ շրջա
նակներից՝ շարունակած այն մարդկանցով,
որոնք ուզում են քեզ հետ որևէ հարաբե
րություն կառուցել` լինի դա ընկերական, թե
սիրային։ Ամուսնալուծված կնոջ բարոյակա
նությունը ապրիորի դրված է հարցականի
տակ, և կինը ամբողջ կյանքում չգիտես ինչու
պետք է ապացուցի, որ «անբարոյական» չէ։
Այդ ընթացքում ես հասկացա, որ այս հա
սարակությունում գոյատևելու համար կի
նը պետք է դառնա բացառապես «առողջ
էգոիստ»։ Ուզում եմ՝ բոլոր կանայք հասկա
նան, որ իրենց ու տղամարդկանց հնարավո
րությունները պետք է հավասար լինեն, իրա
վունքները պետք է նույնը լինեն։
Ես հոդվածներ եմ գրել այդ ամենի մասին,
եթերներ եմ արել հոգեբանների հետ, այ
սինքն՝ իմ բոլոր ուժերը ներդրել եմ դա քա
րոզելու ու հնարավորինս շատ կանանց հա
սանելի դարձնելու համար։ Ես տարիներ շա
րունակ հազարավոր կանանց հետ եմ շփվել
և հազարավոր պատմություններից եմ տեղ
յակ։
Պայքարել եմ՝ հեղինակային հոդվածներ
գրելով։ Նաև «Bravo.am» մեդիա հարթակում
սեռական կյանքի մշակույթի մասին սյունակ
էի վարում երկու տարի: Սեռահոգեբանա
կան մշակույթին անդրադառնում էի բացա
ռապես առաջին դեմքից՝ ոչ մի բան թարգմա
նած չէր, մեծ մասամբ Հայաստանի մասին
էր։ Սյունակի ընթերցողների քանակը շատ
մեծ էր, մարդիկ սկսեցին վստահել, օրական
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չե՛ս էլ ամաչում»։ Ամենուրեք էր այդպես։ Մի
կին հասարակական գործիչ էլ մեղադրեց
մանկական պորնոգրաֆիա տարածելու մեջ,
այսինքն՝ իրենց համար մանկապղծության
անկեղծ նամակները իրական մարդկանց
կողմից հրապարակելը մանկական պորնո
գրաֆիկ նյութ էր։ Ու շատ հատկանշական
էր, որ ամեն անգամ նշում էին՝ «կի՛ն ես, գոնե
ամաչես, կի՛ն ես, դու ո՞նց կարաս, կի՛ն ես»։
Երևի, եթե նույնը տղամարդն աներ, ավե
լի արժանահավատ կլիներ, կտեղավորվեր
իրենց ընկալման մեջ։
Ինձ շատ են մեղադրում նաև նրա համար,
որ ֆեմինիստ եմ։ Մեր երկրում ֆեմինիստ լի
նելն այդպես է ընկալվում՝ «էլի ֆեմինիստը
խոսեց», «ֆեմինիստ է, դրա համար հորինում
է»։
Ֆեմինիստի վերաբերյալ վատ, խեղաթյուր
ված ընկալում կա, մարդիկ չեն հասկանում,
թե ֆեմինիստը որն է, իրենց թվում է, թե ֆե
մինիստը տղամարդատյացն է։
Մարդկանց թվում է՝ եթե քո անձնական
կյանքը բավարարում է քեզ, գոհացնում է,
դու քիչ թե շատ երջանիկ ես, կայացած ես,
երեխա ու ամուսին ունես, ուրեմն վերջ՝ քո
կյանքը այդտեղ սկսվեց ու ավարտվեց և,
հետևաբար, դու կարիք չունես խոսելու կա
նանց իրավունքներից, տրվող հնարավո
րություններից, հավասարությունից, իրավա
հավասարությունից։
Կանանց իրավունքներով զբաղվող կա
նայք միշտ թիրախավորվում են։ Նպատակը
լռեցնելն է։ Հայաստանում կնոջ սոցիալական
դերակատարումը չի ասոցացվում իրավունք
պաշտպանելու, այլ կանանց պաշտպանելու,
ինչ-որ բան պաշտպանելու կամ ինչ-որ բա
նի դեմ խոսելու հետ առհասարակ։
Ես վերջերս ցնցված էի Լարա Ահարոնեա
նի (նկատի ունի ԿՌԿ համահիմնադիր Լարա
Ահարոնեանին) նկատմամբ ագրեսիայով ու
ճնշումներով, ինչ է թե կինը խաղաղության
կոչեր էր անում Ադրբեջանի ու Հայաստա
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Կանանց զրույցներ

մոտ հարյուր նամակ էի ստանում։
Պատմությունների վերջին՝ ամենամեծ ալի
քը ստացա «Բռնության ձայնը» հեշթեգով  
արշավի ժամանակ։   Հայաստանում չեխ
կնոջ հանդեպ սեռական բռնության մասին
հոդվածին՝ հրապարակված «Հետք» լրատ
վականում,    անդրադարձ արեցի իմ ֆեյս
բուքյան էջում, որից հետո սկսեցի հարյուրա
վոր պատմություններ ստանալ։ Ես քնում էի
օրական երեք ժամ։ Ինձ գրում էին թե՛ արտա
սահմանում, թե՛ Հայաստանում ապրողները։
Ինձ համար մեծ ապշանք էր, որ ինձ գրեցին
նաև հազար տարվա ծանոթ կանայք. շոկ
էր ինձ համար, որ կողքդ ապրող մարդն էլ,
պարզվում է, որ տարիներ շարունակ, օրի
նակ, մանկապղծության է ենթարկվել։
Ինձ համար, ցավոք սրտի, ուղարկված
պատմություններում ոչ մի նոր բան չկար։ Ես
շատ իրատես մարդ եմ, միշտ իրատեսական
եմ վերաբերվել նրան, թե ինչ կարող է պա
տահել մեր հասարակությունում կնոջ կամ
աղջկա հետ։ Մեկ անգամ ևս հաստատվեց
այն, որ մեր երկրում աղջիկը կամ կինը, որը
ենթարկվում է սեռական ոտնձգության կամ
բռնության, գնալու տեղ, դիմելու մարդ ու
փրկվելու տարբերակ չունի։
Պատմությունները կարդալիս զգացմունք
ներս տարբեր էին՝ խորը ապրումակցում ու
կատաղություն՝ ընդհանուր հասարակարգի,
հասարակական ընկալումների նկատմամբ,
անարդարացիության զգացում, վախ, որ իմ
աղջիկն էլ է մեծանում այսպիսի հասարա
կությունում։ Կանանց՝ ուրիշ կանանց նկատ
մամբ գենդերային հիմքի վրա անհամաչափ
ու խտրական վերաբերմունքը ինձ գրեթե
ֆիզիկական ցավ է պատճառում, որովհետև
ժամանակին իմ նկատմամբ էին այդպես
վարվում։
Բռնության պատմությունները իմ էջում
ներկայացնելու այդ փուլից   հետո   պատա
հում էր, որ փողոցով անցնելիս ինչ-որ տղա
մարդ նայեր ու ասեր. «Ամո՛թ քեզ, ամո՛թ քեզ,

նի միջև։ Երբ կողքից   նայում եմ, տեսնում,
թե ինչպես են կնոջը հոշոտում ֆիզիկական,
հոգեբանական սպառնալիքներով, բնակա
նաբար, չեմ վախենում,  բայց մեկ անգամ ևս
հասկանում եմ, որ ոչ մի րոպե աչքդ թեքելու
իրավունք չունես, որովհետև որ պահին դու
թուլացար մեր երկրում, քեզ ուղղակի կհոշո
տեն՝ իբրև կին, ով խոսում է, ով պահանջում
է։
Ես իմ հանդեպ թիրախավորումներին   ոչ
մի արձագանք չեմ տալիս. ինձ համար այս
բոլոր ճնշումներին հակազդելու եղանակը
չարձագանքելն է։ Դրանով առաջին հերթին
իմ ռեսուրսներն եմ խնայում, որոնք կարելի
է ուղղել հանրօգուտ բան անելուն, քարոզե
լուն։ Իսկ այս իրավիճակը փոխելու լուծումը

երկարաժամկետ է, և լուծման ճանապարհը
մանկապարտեզից և դպրոցից տրվող դաս
տիարակությունն ու մշակույթն է: Կանայք,
որոնք այս խնդիրները գիտակցում են, պետք
է լինեն օրինաստեղծ կառույցներում, և  այն
պիսի ռեֆորմներ պետք է իրականացվեն,
որոնք արմատապես կփոխեն իրավիճակը։
Սա պետության գործառույթն է։
Ես շարունակում են կարծել, որ ՀԿ-ները,
այո՛, լավ բան են, օգնում են, բայց դրանք պե
տությանը չեն կարող փոխարինել։
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 աթևիկ
Տ
Աղաբեկյան
Առաջին անգամ «գենդեր», «ֆեմինիզմ»
հասկացությունների մասին լսել եմ այն կազ
մակերպությունում, որտեղ այժմ էլ աշխա
տում եմ՝ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնում
[1]։ Մեզ մոտ եկող  շատ կամավորներ հիմա
ավելի տեղեկացված են, ասում են, որ միշտ
մտածել են այս հարցերի շուրջ։ Բայց   մեր
ժամանակ տեղեկատվությունն այդքան չէր։
Ես 2006 թվականից աշխատում եմ Կա
նանց ռեսուրսային կենտրոնում, 2008 թ.-ից
նաև՝ Սեռական բռնության ճգնաժամային
կենտրոնում [7]։ Հիմա սեռական բռնության
ճգնաժամային կենտրոնի ծրագրերի ղեկա
վարն եմ: Կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր
աշխատանք եմ անում ու շատ բաներով կա
րող եմ հպարտանալ:
Մասնագիտությամբ հոգեբան եմ։ Նաև մա
մա եմ. ունեմ երկու աղջիկ:
Մենք երեք քույր ենք եղել: Ծնողներս բա
ցարձակապես ոչ մի տարբերություն չեն դրել,
շատ ինքնուրույն են մեծացրել մեզ, բայց հի
մա մտածում եմ՝ Աստված գիտի, թե ինչպես
կլիներ, եթե տանը նաև տղա լիներ։
Ինձ համար ծիծաղելի է, երբ ասում են, որ
ընտանեկան բռնության դեպքերը տարած
ված չեն Հայաստանում։ Դեռ մանկուց չկար
այնպիսի մի գիշեր, որ «չվայելեինք» հարե
վաններից մեկի տան ջարդուփշուրը՝ հիմ
նականում կնոջ նկատմամբ: Ամեն դեպքում
այդ տարիքում երբեք չեմ մտածել՝ դա ի՞նչ
երևույթ է: 19-20 տարեկանում առաջին ան
գամ լսեցի ընտանեկան բռնության մասին ու
սկսեցի ճանաչել երևույթներն իրենց անուն
ներով:
Ես որոշեցի զբաղվել գենդերային հիմ

նախնդիրներով. սկզբում ուղղակի ինձ հե
տաքրքիր էր, բայց այդ ժամանակ չէի պատ
կերացնում, թե ինչպես են դրանք անդրա
դառնում մեր կյանքի վրա: Այս ամենը տարի
ների ընթացքում է իր տեղը գտել:
Այն ժամանակ, օրինակ, գենդերային
խտրականության մասին լսելիս դիտարկում
էի դա որպես ուրիշի կյանքի պատմություն ու
չէի հասկանում, թե ինչպիսի արմատացած
կարծրատիպեր ինքս ունեմ, և բոլորս ունենք։
Չեմ կարող ասել, որ իմ աշխարհայաց
քը մի օրում է փոխվել կամ նշել մի տարի,
որը որոշիչ է եղել: Այստեղ մենք անընդհատ
սովորում ենք, տարբեր խնդիրների հետ
առնչվում, և առանց այս փորձի հնարավոր
չէ պատկերացնել հիմնախնդիրն իրական
կյանքում: Իմ կյանքում կարևոր կետեր են  
իմ՝ որպես կին ու մայր կայացման փուլերը ու
հատկապես այն աջակցությունը, որ այդ ըն
թացքում ես ստացել եմ ԿՌԿ-ում:
Կարծում եմ՝ իմ անձնային որակներն են
շատ կարևոր այս գործի համար: Այս ոլոր
տում աշխատելիս պետք է ճկուն ևուժեղ լի
նել։ Օրինակ՝ երբ ինձ մոտ շահառու է գալիս,
ես չեմ օգնում նրան ուղղակի, որովհետև դա
իմ գործն է: Ես օգնում եմ, որովհետև ես դրա
նով մի կարևոր բան եմ անում նրա կյանքի ու
այս երկրի համար: Դու կարող ես պայքարել
ինչ-որ բանի դեմ, եթե հավատում ես դրան:
Սա մեր   պայքարի   ամենակարևոր   բաղա
դրիչն է։
Սկզբնական շրջանում պայքարի գործիք
ներն այլ էին՝ երթեր, իրազեկում։ Հիմա գնա
լով դրանք ավելի թիրախային են դառնում:
Եթե այն ժամանակ մեր խնդիրը բռնութ
յան, դրա տեսակների առկայության մասին
իրազեկելն էր, հիմա փորձում ենք սովորեց
նել՝ ինչպես օգտվել օրենքից բռնության են
թարկվելու դեպքում: Այժմ փոխվել է ինֆոր
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թիրախավորում։ Բայց հենց խմբի անդամ
ները հակագրոհ սկսեցին, հակադարձում
էին թիրախավորող քննարկումներին։  Իրա
կանում, ես այլևս փորձում եմ չմասնակցել
նման քննարկումների:
Եթե ոստիկանությունը պատշաճ զբաղվեր
այս բոլոր դեպքերով ու գոնե մի քանի հոգի
իրոք պատժվեին, ահագին մարդկանց դա
հետ կպահեր նման հարձակումներից: Եթե
մի քանի հեյթեռ (անգլ.` hater, թարգմ.՝ ատե
լություն տարածողներ) իրոք պատժվի, մյուս
ների համար դաս կլինի:
Ես իրականում կարծում եմ, որ ամեն ինչ
լավ է լինելու: Սեռական բռնության դեպքերի
հետ աշխատելը միշտ էլ բարդ է եղել, բայց
մենք չենք հանձնվելու, հետ չենք կանգնե
լու, չենք արտագաղթելու: Այս թիրախավո
րումների հետ մեկտեղ վերջապես եկել ենք
մի կետի, երբ մարդիկ սկսել են ճանաչել
խնդիրները, ու արդեն կարող ենք աշխատել
խնդիրների փոփոխության վրա:
Կանանց տեսանկյունից էլ ահագին բան
փոխվել է: Այն ժամանակ Ազգային ժողովում
ընդամենը չորս կին ունեինք, որոնց ձայնը
երբեք չէր լսվում, իսկ հիմա մարդիկ առան
ձին հարցեր են բարձրացնում, մարդկանց
աչքերը սկսել են սովորել: Շատ կանայք ավ
տոմեքենա են քշում: Այս տարրական ար
դյունքները նույնպես կարևոր են: Այսօր շատ
դեռահաս աղջիկներ մտածում են ապագայի
մասին, իսկ մեր ժամանակ հազարից մեկն էր
կարող ամուսնանալուց բացի որևէ այլ ճա
նապարհ տեսնել: Շատ բան արդեն փոխվել
է, և կարևոր եմ համարում գլոբալ հարցերը,
օրինակ՝ միջազգային իրավունքի ստան
դարտների, փոփոխությունների հարցը:
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Կանանց զրույցներ

մացիայի որակը, ու դրան զուգահեռ փոխվել
են այդ ամենի մասին խոսելու ձևերը:
Այս վերջին մեկուկես տարվա ընթաց
քում շատ փոփոխություններ եղան, ու մենք
էլ պետք է համապատասխանենք դրանց:
Իհարկե, նոր ռիսկեր առաջացան, որոնցից
պաշտպանվելու ձևեր ենք ստիպված մտա
ծում:
Երբ 2018 թվականին մենք հրատարակե
ցինք «Իմ մարմինը անձնական է» գիրքը,   
մեր հանդեպ ճնշումների մեծ ալիք սկսվեց։
Գրքի շնորհանդեսն իրականացնողներից էի,
և հենց տեղում  նաև շատ թիրախավորվեցի։
Ճնշումներ ԿՌԿ-ի և Լարայի հանդեպ (նկա
տի ունի ԿՌԿ համահիմնադիր Լարա Ահա
րոնեանին) եղել են միշտ, բայց երևի մինչև
գրքույկի դեպքը  երբեք մինչև վերջ չէի կա
րող պատկերացնել, թե Լարան ինչ է զգում
հարձակումների ժամանակ: Այդ օրն իսկա
պես վախենալու էր. լիքը տղամարդ էր եկել
ու շատ մոտ էին կանգնած: Մենք մի քանի
հոգով էինք, ու ամեն մեկիս առանձին-ա
ռանձին շրջափակել էին, որ չկարողանանք
նույնիսկ իրար մոտ կանգնել: Դրանք շատ
պլանավորված գործողություններ էին և, լի
նելով միջոցառման կազմակերպիչներ, չգի
տեինք՝ ինչ անել, ինչպես վարվել: Չգիտեինք՝
ինչ կկատարվի մեր կամ մյուսների հետ:
Հետո արդեն սկսվեց ալիքը. ասում էին, որ
դատի են տալու մեզ՝ պղծությունը տարածե
լու համար, նամակներով լիքը հայհոյանքներ
էին գրում:
Սրանից բացի՝ իմ հանդեպ ճնշումներ եղել
են նաև, երբ ես սկսեցի վարել «ՄամաՎլոգը»։
Տարբեր ուղղորդված մարդիկ մի գիշերվա
ընթացքում էջի բոլոր հետևորդներին  անձ
նական նամակներ էին ուղարկել, ինձ էին

 ագուհի 
Թ
Ղազարյան
Ես ծնվել և մեծացել եմ գյուղում, ու ինձ
համար դա շատ թանկարժեք բեքգրաունդ
(անգլ.` background, թարգմ.՝ նախադրյալ)
է, քանի որ կարողացել եմ շատ խնդիրներ
տեսնել՝ առանց դրսի հայացքը ինձ հետ ներս
բերելու: Ինչպես Մաթևոսյանն էր ասում՝ աշ
խարհի բոլոր հարցերին կարելի է պատաս
խանել՝ առանց Ծմակուտից դուրս գալու: Ես
իմ Ծմակուտից շատ ուշ և դժվար եմ դուրս
եկել: Նույնիսկ գյուղի կենտրոնից չեմ, կո
պիտ ասած: Երևի ավելի շատ մտածելու,
տեսնելու ժամանակ ու հնարավորություն եմ
ունեցել: Դ
 ա ինձ շատ օգնել է հետագայում:
Ես սկսել եմ պայքարել հիմնականում սո
ցիալական թեմաների շուրջ: Երկար ժա
մանակ մասնակցել եմ քաղաքացիական
անհնազանդություններին։ Երևի առաջին
անգամ շարժման մասնակցել եմ 2013-ին՝
տրանսպորտի թանկացման ժամանակ։ Դա
անմիջապես ինձ է առնչվել, դրա համար
ես դա այդքան ուժեղ եմ զգացել: Մենակ,
առանց որևէ նախաձեռնության, առանց ըն
կերների, կոլեկտիվի, որոշեցի, որ ես պետք է
բոյկոտեմ, չվճարեմ, ու նաև իմ ձեռքով պատ
րաստեցի ինչ-որ թուղթ՝ «150-ը» ջնջած: Հե
տո իմացա, որ պուրակում քաղաքացիական
քննարկում կա, ու կարելի է ասել, որ դա եղել
է այն պահը, որ ես ծանոթացել եմ բազմա
թիվ այլ մարդկանց հետ, որոնք այդ հարցերը
խնդրայնացնում էին ավելի քաղաքացիա
կան մակարդակում։ Այդ ժամանակվանից
սկսել եմ մասնակցել գրեթե բոլոր ակցիանե
րին։
Ինձ համար դժվար կլինի մի կետ ընտրել
ու ասել, որ այդ ժամանակ ես հասկացա, որ
կանայք ավելի խոցելի են, քան տղամար

դիկ: Դա շարունակական գործընթաց է, և քո
կյանքի ընթացքում քեզ ուղեկցում է թե՛ այլ
մարդկանց հետ հարաբերություններում, թե՛
ընտանիքում, թե՛ դպրոցում, թե՛ կենցաղում։
Առաջին անգամ որպես կոնցեպտ իմացել եմ
դրա մասին դպրոցում, երբ 2007   կամ 2006
թվականին պիլոտային ծրագրով Հայաս
տանի մի քանի դպրոցներում գենդերային
խնդիրների մասին ծրագիր էր անցկացվում։
Հետո արդեն   խնդրին մոտիկից ծանոթա
ցա. քաղաքացիական անհնազանդություն
ների ընթացքում աղջիկներին առաջին շարք
չթողնելու միտում կար։ Այնտեղ մենք բոլորս
մեզ հավասարապես պատասխանատու
էինք զգում, բայց ամենաուժեղ բախումնե
րի, վտանգների, լարվածության ժամանակ
տղաներն ասում էին՝ «աղջիկ ես, գնա՛, հե՛տ
կանգնիր»:
Այս ամենը գումարվում էր իրար ու մեծա
նում, շատ բաներ այլ կերպ ընկալելուն զու
գահեռ՝ սկսում էի մտածել, որ փաստորեն
միակ պատճառը, որ ես չեմ կարող լինել ակ
տիվ քաղաքացի, իմ աղջիկ լինելն է։ Ու այդ
պես այս հարցը սկսեց դառնալ օրակարգա
յին:
Իմ պայքարի մեջ ինձ համար ամենակարե
վորը երևի անձնական տարածքը գրավելն է
եղել: Ինչպես Վիրջինիա Վուլֆը, ես էլ կար
ծում եմ, որ կինը պետք է սեփական սենյակ
ունենա՝ մտածելու համար անձնական տա
րածք, որովհետև հաճախ կանայք այդ անձ
նական տարածքից զրկված են: Իմ կարծի
քով անձնական տարածքի պակասն է, որ
խնդիրները շարունակաբար վերարտադըր
վում են:
Երբ գրական միջավայր մտա ու հանդիպե
ցի բազմաթիվ մարդկանց, այդ տարածքում
կին գրողների խնդիրներն ինձ համար ավելի
ցայտուն երևացին: Դա այն տեղն էր, որտեղ,
ըստ երևույթին, պետք է հավասար լինեին
կանայք և տղամարդիկ, բայց երբեմն սեռով
պայմանավորված թիրախավորումներն ինձ
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կանորեն այդ դեպքում քեզ վրա ուշադրութ
յունն ավելի շատ է, բայց ես այդ ժամանակ
ամենաշատն եմ զգացել, որ մարդիկ կարող
են խտրականացնել քեզ՝ առանց որևէ պատ
ճառի: Հիմնականում դա պայմանավորված է
սեռով ու նաև տարիքով, մեկնաբանություն
ների մեծ մասն այդ մասին են:
Իրավապաշտպան կանայք հիմա ավելի
շատ են թիրախավորված, և դա կապում եմ
տրամաբանական ու բացատրելի պատճառ
ների հետ։ Երբ խոսում ես կնոջ իրավունք
ների մասին, դա հակադրվում է ազգային
արժեքներին, ու մարդկանց մոտ ստեղծում
անվտանգության խոցելիության զգացո
ղություն: Նրանց թվում է, թե եկել են իրենց
ազգը իրենց ձեռքից խլեն, և իրենց ազգա
յին ինքնությունը, անվտանգությունը պահ
պանելու համար սկսում են աջակցել մարդ
կանց, որոնք այդ նարատիվները ստեղծում
են: Վերջիններս «վախավաճառությամբ» են
զբաղվում։ Նպատակը պարզ է. գնացել է
մի քաղաքական էլիտա, որը կորցրել է բո
լոր լծակները՝   պահպանելով մեծ ռեսուրս
ներ։ Հիմա այդ բոլոր ռեսուրսներով գրոհվում
է հնարավոր ամեն ինչ, ու այդ «հնարավոր
ամեն ինչի» մեջ հայտնվել է կանանց իրա
վունքների օրակարգը:
Իհարկե այդ թիրախավորումները մեղմաց
նելու կարիք կա, բայց վստահ եմ, որ դրանք
կմեղմանան իրենք իրենցով, որովհետև
այն, ինչ տեղի է ունենում, բնորոշ է բոլոր
հետցնցումային հասարակություններին: Բո
լոր խնդիրների շուրջ շատ խոսելու կարիք
չկա։
Հիմա վարչապետին կից կանանց հարցե
րով խորհուրդ է կազմավորված՝ փոխվար
չապետի գլխավորությամբ, ու այդ հարցերը
պարբերաբար քննարկվում են, օրակարգ
են դառնում: Ես կարծում եմ, որ դրական
արդյունք կարող ենք ունենալ, բայց պետք
է նաև մտածենք մեր կառավարության մեջ,
69

Կանանց զրույցներ

մոտ դիսոնանս էին առաջացնում, ու առա
ջին խոշոր բախումներն այդ միջավայրում
են տեղի ունեցել:
Ես սկսեցի ֆեմինիստական գրականութ
յուն կարդալ։ Տեսական գրականությունը
կամ ընդհանրապես գրականությունը ահա
գին փոխում է հայացքը իրերի նկատմամբ.
հանկարծ սկսում ես նկատել խնդիրներ,
որոնց կրողը գուցե նաև դու ես, բայց մինչև
այդ չէիր իմացել: Այդ շրջանում տպագրվեց
Վուլֆի գրքի թարգմանությունը, որի աշխա
տանքներին մասնակցում էի նաև ես: Այ
նուհետև սկսեցի հայկական մամուլ նայել,
ուսումնասիրել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ
դարասկզբի հայ կնոջն ու նրա պայքարը: Մի
խոսքով, սկսեցի ավելի շատ պատմությանը
ծանոթանալ ու հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ
են եղել, որոնք են հաղթահարվել, և որոնք՝
դեռ ոչ:
Ինձ համար կարևոր է   Հեղափոխությունը
[10], որովհետև այդտեղ մեր մասնակցությու
նը երևի աննախադեպ էր, և մեր դերակա
տարությունն էր աննախադեպ, հարթակի
թեմաներից մեկն էր դարձել կանանց ներ
գրավվածությունը և կանանց խնդիրների
օրակարգը։ Հեղափոխությունից հետո զգում
էի, որ մեծ տրանսֆորմացիաների է ենթարկ
վել այդ հարցը ինձ համար և ենթադրում եմ
նաև հանրության համար:
Եվ իհարկե կառանձնացնեի հետհեղափո
խական փուլը, երբ մարդու իրավունքների,
կանանց իրավունքների օրակարգը արդեն
աշխատանքի բերումով դարձան իմ օրա
կարգի մասը: Երևի այսպես կբաժանեի փու
լերի, բայց այս ընթացքում մեծ ազդեցություն
են ունեցել նաև անընդհատ ծնվող, անընդ
հատ լուսաբանվող այն պատմությունները,
որոնք կապված են կանանց հետ և կանանց
նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունների
հետ:
Ես ամենաշատը ինձ վրա խտրականութ
յուն զգացել եմ վերջերս, երբ սկսեցի զբաղվել

դեսպանական աշխատանքներում կանանց
ներգրավվածության մասին: Մարդիկ պետք
է տարբեր ոլորտներում տեսնեն կանանց:
Համոզված եմ, որ այս անցումային շրջա
նից հետո  ջրերը կխաղաղվեն, և մենք դուրս
կգանք այս պատմություններից՝ դրական
արդյունքներ քաղած: Կարևորը չնահանջելն
է, և այս փուլը, իմ կարծիքով, արդեն սկսել

է մի քիչ ավելի մեղմանալ։ Ես տեսնում եմ,
որ մարդիկ ձանձրացել են ագրեսիա սերմա
նողներից, հանգիստ են ուզում: Արդյունքում
կանանց իրավունքներով զբաղվող ՀԿ-ներն
ավելի հանգիստ միջավայրում կսկսեն աշ
խատել, կկենտրոնանան բուն խնդրի, ոչ թե
անընդհատ ինքնապաշտպանվելու վրա։
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Զարուհի
Հովհաննիսյան
Իմ մանկությունը համընկավ «պերեստ
րոյկայի» տարիների հետ, իսկ  դպրոցական
շրջանը՝  Ղարաբաղյան շարժման: Ծածկված,
հասարակության համար անսովոր թեմանե
րի մասին մտածելն ու խոսելը շատ վաղ տա
րիքից ինձ համար դարձավ օրակարգային:
Հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչպես են կա
նայք պայքարում, հայտնվում տղամարդ
կանց կողքին՝ ռազմաճակատում, և ապա
լռեցվում հանրային, քաղաքական դաշտում:
Պատերազմից հետո, երբ մտնում էիր դա
սասենյակ, տեսնում էիր տղամարդկանց լու
սանկարների մեծ շքահանդես, ինչն անար
դար էր. ինքս էի տեսնում, որ կանայք կա
մավորություն էին անում և լուրեր լսում, որ
կանայք զոհվում են ռազմաճակատում, բայց
նրանց անունները չէին հիշում՝ պայմանա
վորված միայն գենդերային բաղադրիչով,
որովհետև որևէ մեկի մոտ ներքին համոզ
մունք չկար, որ կինն այնտեղ է գնում` իսկա
պես պայքարելու իր կամ հանրույթի իրա
վունքների համար: Կանայք դիտարկվում
էին ածանցյալ, տղամարդկանց սպասարկող
ու օգնող անձնակազմ։
Վաղ տարիքից սկսել եմ գրել բանաստեղ
ծություններ, էսսեներ, սիրել եմ թղթին հանձ
նել մտորումներս: Այնպես ստացվեց, որ որ
պես առաջին մասնագիտություն ընտրեցի
երաժշտությունը. այն մեծ դեր է կատարել
իմ աշխարհընկալման ու մտածողության
ձևավորման համար։ Այնուհետև գնացի հե
ռուստատեսություն, սովորեցի լրագրություն
և սկսեցի աշխատել լրատվական-քաղա
քական ծրագրերում որպես լրագրող և հա
ղորդավար: Շատ էի սիրում ուղիղ եթերնե
րը, հեռուստալրագրողի ամենօրյա կյանքն

ու լարումը, սակայն աստիճանաբար զգում
էի, որ ազատության սահմանը նեղանում
է։    Սեփական կարծիքն ու պատկերացում
ները տարածելու, ինչպես նաև, հանրային
գիտակցության փոփոխության գործում ազ
դեցություն ունենալու անհրաժեշտությունը
բերեց ինձ հանրային դաշտ. սկզբում հրա
պարակախոսական և ակտիվիստական
գործունեություն, ապա նաև իրավապաշտ
պանական։
Խոսքի ազատության սահմանափակումնե
րը 2008 թվականի Մարտի 1-ից հետո եղան
այն ջրբաժանը, որն ինձ վերջնականապես
հեռացրեց լրագրությունից ու բերեց   դեպի
իրավապաշտպանություն։ Մարդու իրա
վունքների վերաբերյալ գիտելիքներս շատ
քիչ էին, բայց արդարության ու հավասա
րության ձգտումը մեծ էր։ Սկսեցի կարդալ
ֆեմինիստական գրականություն, ֆեմինիս
տական պայքարը դարձավ գործունեութ
յանս առանցքը։
Կանանց իրավունքների շուրջ խոսակ
ցությունը լրջացավ, երբ սկսեց ձևավորվել
մի խումբ, որը փորձեց   վերաիմաստավորել
Մարտի 8-ը։ Այդ փոքր խմբով փորձում էինք
գրել կոլեկտիվ տեքստեր, մանիֆեստներ՝
կնոջ ազատագրման, հեղափոխության մա
սին: Կարծում եմ՝ այդ պահը բեկումնային էր:
Դրան նախորդում էր նաև Մաշտոցի պուրա
կի պայքարը [11], այլ էկոլոգիական շարժում
ներ, որոնք իրենց բնույթով հորիզոնական
պայքարներ էին և ստեղծում էին պայքարի
ձևերի մասին նոր պատկերացումներ։
Հանրային մեծ հարթակներում միավորում
ներ ստեղծելը շատ կարևոր է։ Երբեք ավելի
հաճելի չի լինում մարդուն, երբ ինքը գտնվում
է համախոհների հանրույթում:
Ինձ համար կոնկրետ իմ ընկերները, հատ
կապես ֆեմինիստական խումբը կարևոր
հենակետ են, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ
մարդիկ, անկախ նրանից, թե հասկացված
կլինեմ, չեմ լինի, այդ պահին միասին կլինենք
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րը տարբեր են՝ ատելության խոսքից սկսած
մինչև սպառնալիքներ, որ կինը վախենա,
չզբաղվի իր հիմնական աշխատանքով կամ
վախենա ընդհանրապես ներգրավվել հան
րային կյանքին կամ թողնի հանրային գոր
ծունեության տարածքը։ Պիտակավորում են
հենց կին լինելու համար, առաջինը, եթե կին
ես, արդեն իսկ նվաստ ես, արդեն թույլ ես։
Այդ ամենը ազդում է քո ամբողջ գործու
նեության վրա և ազդում է շատ ավելի լսե
լի դառնալու տեսանկյունից՝ խոսքիդ կշիռը
նվազեցնելով, վերարտադրելով այն, ինչին
սովոր է հանրությունը։
Ես ավելի մեծ խնդիր եմ տեսնում այժմ` Հե
ղափոխությունից [10] հետո, կառավարման
ղեկին կանգնած խմբի պատկերացումների
ու մոտեցումների մեջ, որոնք զուրկ են գա
ղափարական առանցքից, չեն ձևավորում
նոր մոտեցումներ ու հագուրդ են տալիս լայն
զանգվածներին հաճոյանալու գայթակղութ
յանը։ Նրանց ձեռքում կա բավականաչափ  
ռեսուրս՝ կրթելու և վերափոխելու հանրութ
յան պատկերացումները։ Երբ դա չի արվում,
չարդիականացված հանրային գիտակցութ
յան դրսևորումները դառնում են հակագեն
դերային շարժումներ։
Միգուցե այս հակագենդերային շարժում
ները վախեցնող են ու վտանգավոր, բայց ես
չեմ ուզում, որ դաշտում մնա նրանց հետ առ
ճակատման մեջ գտնվող միայն այն իրավա
պաշտպանների խումբը, որը հիմա կա։
Ինձ համար շատ կարևոր է, որ նոր սերուն
դը ևս խոսի։ Ինձ թվում է՝ մենք մի քիչ լճա
ցել ենք, նոր շարժումների, նոր գաղափար
ների պակաս կա։ Ես կցանկանայի տեսնել
նոր մտածողության կրող   երիտասարդնե
րի, որոնք իրենց կյանքի ճանապարհը հենց
կանանց ազատագրման պայքարի շուրջ են
կառուցում։ Դեռևս այդպիսի խմբեր չեմ տես
նում, բայց հույս ունեմ, որ   սեռերի իրական
հեղափոխությունը դեռևս առջևում է։
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Կանանց զրույցներ

նույն հարթակում, թե ոչ,  իրենք գաղափարի
կրողն են, իսկ այդ գաղափարներն ինձ ամե
նահոգեհարազատն են։
Շատ ոգեշնչող կանայք կան, որոնք ազդել
են իմ պայքարի և իմ կերպարի ձևավորման  
վրա։ Օրինակ՝ Շուշանիկ Կուրղինյանն ու
Զապել Եսայանը ինձ ոգեշնչող կերպարներ
են, ու ես իմ բոլոր բանաստեղծությունները
գրելիս իրենց եմ զգում, և դա ինձ շատ է օգ
նում։
Ընդհանրապես, ինձ մոտ շատ բան զգայա
կան է, ավելի շատ զգացմունք է, քան տե
սություն, իսկ ազատության ճանապարհը՝
սեռը, սեռականությունը և սերը գիտակցե
լու ճանապարհն է։ Երբ դու փորձում ես դրա
մասին խոսել, հանրությունը միանգամից
դիտարկում է քեզ կա՛մ սոցիալական կարե
վորագույն խնդիրներից շեղող, կա՛մ օտար
արժեքներ բերող, քանի որ մեր մշակույթը չի
սովորեցրել խոսել սիրո լեզվով։ Այ բռնության
լեզուն շատ հասկանալի է, դե դա միակ սուր
զգացողությունն է, որի մասին խոսելը, կամ
որով հանրային տարածքը լցնելը «թույլատր
ված» է ու ցանկալի։ Բռնության լեզվով են
խոսում քաղաքական գործիչները, կեղծ ազ
գայնականություն քարոզող խմբերը, որոնք
հանդես են գալիս ավանդական արժեքների
պաշտպանության դիրքերից, կարողանում
են իրենց շուրջ համախմբել մարդկանց կամ
մանիպուլացնել հանրային կարծիքը, ին
չը կարող է ստեղծել  նաև գաղափարական
բախման իմիտացիա։ Չեմ կարող ասել՝ այդ
մարդիկ որքանով են այդ պատկերացում
ների կրողը, այսինքն՝ որքանով կարող են
ձևակերպել իրենց պատկերացումները, բայց
փաստն այն է, որ   նրանք   բռնության մշա
կույթի կրողներ են և ամեն կերպ փորձում
են արժեզրկել կանանց պայքարը՝ թիրա
խավորելով բռնության լեզուն մերժող,   նոր
սոցիալական հարաբերությունների մասին
խոսող կանանց, փորձելով խլացնել նրանց
ձայնը՝ կեղծիքի ու ստի աղմուկով։  Մեթոդնե

Արմինե
Կարապետյան
Կանանց իրավունքների շուրջ գործունեութ
յունս սկսեցի 2014 թվականին. մասնակցեցի
մի արվեստային նախագծի և շատ ոգեվորվե
ցի։ Ապա սկսեցի կամավորել կանանց և ԼԳԲՏ
հարցերով զբաղվող ՀԿ-ներում, այնուհետ աշ
խատել, հետո էլ աստիճանաբար ազատագր
վել այդ ֆորմալ կառույցներից։ Ինչո՞ւ եմ սկսել
աշխատել կամ ինչո՞ւ է թեման հետաքրքրել,
որովհետև համալսարանի տարիներին բազ
մաթիվ կոնֆլիկտներ ունեի անձնական կյան
քում, ընտանեկան հարաբերություններում,
համայնքներում։ Հարցերը ուղեղումս միշտ
կային, բայց ես հետաձգում էի դրանց անդրա
դառնալ, որովհետև չգիտեի՝ ինչպես է անհ
րաժեշտ այդ հարցերը քննել իմ ներսում կամ
ինչի շրջանակում է պետք քննել։
Ես նույնականանում եմ որպես կին, որպես
ռադիկալ ֆեմինիստ։ Քաղաքականապես ինձ
համար շատ կարևոր է հենց կին նույնակա
նանալը։
Իմ կենսափորձի ձևավորման մեջ շատ
գրքեր, շատ կինոներ, բազմաթիվ մարդիկ,
բազմաթիվ խոսակցություններ են ազդեցութ
յուն ունեցել։ Եվ գուցե ես կարող էի շատ ռա
ցիոնալ լինել ու շատ լավ ակտիվիստների,
բազմաթիվ լավ գրողների ու հետազոտող
ների անուններ ասել, բայց այս պահին շատ
ռոմանտիկ եմ, ու սիրտս չի ուզում նման բան
ասել։ Կասեմ, որ իմ պայքարի վրա ամենամեծ
ազդեցությունը թողել են այն բոլոր կանայք,
որոնց հետ ես ամենաշատն եմ փոխհարա
բերվել. մամաս, քույրերս, ընկերուհիներս։ Ըն
տանիքս ամբողջ ֆեմինիզմն է արտացոլում,
ընտանիքս կանանց շարժումն է արտացո
լում. այն բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենք,
մի քաղաքական խնդիր է, ու ամեն մեկը կա

րող է մի շարժում դառնալ։ Գնալով ավելի եմ  
հասկանում, որ իմ փոքր միջավայրի կանայք
են ազդեցություն ունեցել. իրենց շնորհիվ ու
իրենց հետ միասին տեսել եմ այն խնդիրնե
րը, որ կան, տեսել եմ շատ անմիջական՝ քթիս
տակ ու առանց միջնորդավորված գրքերի ու
թարգմանությունների։ Վերջիններն էլ են կար
ևոր, բայց հենց առաջնայինը ստացել եմ այս
միջավայրից։
Սկսել եմ պայքարել ինձնից՝ իմ կենցաղից,
իմ մտքերից, թե ինչպես եմ ես փոխհարաբեր
վում այս կյանքում ցանկացած երևույթի, ցան
կացած մարդու հետ, համայնքիս հետ։ Սկսել
եմ քննադատորեն մոտենալ այն քաղաքակա
նություններին, որոնց հետ հարաբերվում ենք
ես ու մարմինս, քանի որ դա է օգնելու հաս
կանալ այլոց մարմինները, այլոց շարժումնե
րը։ Սկսել եմ քննադատել ամեն-ամեն ինչ՝ ի՞նչ
եմ ես ուտում, ո՞ւմ ստեղծածն եմ ես շահագոր
ծում, ո՞նց եմ ես շահագործում, ո՞նց եմ ես մորս
սարքածն ուտում ու իրեն շահագործում, ո՞նց
եմ ես այլ կենդանի ուտում, ի՞նչ եմ ես հագ
նում, ո՞ւմ կարածն եմ ես հագնում, ո՞ր երկրի
կինն է այնտեղ մի դոլարով սա կարել, ո՞նց եմ
ես իմ շրջապատի կանանց շահագործում։
Սրանից հետո արդեն սկսեցի ընդհանրա
պես չքննադատել ու չմեղադրել անհատնե
րին, այլ մեղադրել ու քննադատել համակար
գերին։
Իմ պայքարին ամենաշատը նպաստել է  իմ
էությունը, որովհետև ես փոքրուց շատ փո
փոխվող, չհարմարվող, իմ և այլոց համար
ավելի լավը կամեցող էի։ Անընդհատ մտա
ծում էի՝ ինչո՞ւ պիտի այսպես լինի, ինչո՞ւ այս
մարդը պիտի դրսում քնի։ Ինձ շատ է օգնում
իմ «բզբզալը», հետաքրքրասիրությունն ու
չհանձնվելը։ Չգիտեմ, ուղեղս անջատած, էշս
քշած կգնամ մինչև վերջ։
Եթե խոսենք պայքարի շուրջ ձևավորված
մթնոլորտի մասին, ապա դժվար է ասելը։ Մի
օր արթնանում ու մտածում եմ՝ տարբեր մարդ
կանց ու համայնքների տրամադըրվածութ
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միշտ ջղայնություն են առաջացրել, ուժեղ
ջղայնություն, հստակ քաղաքական, արմա
տական ջղայնություն, ապա շատ բարի ապ
րումակցում ու դրանից բխող սոլիդարություն։
Ինձ էլ ճնշել ու ճնշելու են կին ընկալվող
տարբեր դերերի պատճառով, աշխատանքի
շահագործմամբ։ Այդ ճնշումը միշտ կա. առա
վոտյան աչքերդ բացում ես ու զգում։
Ճնշումներն ուղեկցվում են հստակ ուղերձ
ներով՝ «քո խելքի բանը չի», «դու սո՛ւս», «ձենդ
կտրի՛», «հերիք ա քեզ ամեն տեղ քցես», «ի՞նչ
ես ուզում, աղջի՛կ ջան», «ուզածդ ո՞րն ա», «ինչ
ուզում ես արա՝ մեզնից հեռու»։ Ինձ համար
այդ ուղերձները իշխանության մասին են։ Ինչոր մեկը իր իշխանությունն է ցույց տալիս ինձ
կամ ինչ-որ մեկը հպարտանում է իր իշխա
նությամբ, կամ ինչ-որ մեկը իշխանություն է
ուզում. իշխանություն իմ մարմնի, իմ մտքի, իմ
գործելակերպի հանդեպ։
Կարծում եմ, որ այս ճնշումները, ուղերձները
մեղմացնելու կարիք չկա, որովհետև դրանք
արտահայտում են այն ամենն, ինչ կատար
վում է, իսկ այն, ինչ կատարվում է, ահավոր է
ու «յախք» է։ Այդ ուղերձները պետք է դիմադ
րության ու հակազդեցության հանդիպեն հենց
համայնքի կողմից, որը պատրաստ է ընդվզ
մանը։ Ես չեմ կարծում, որ դա պետք է անի
ինչ-որ կառույց, ինչ-որ օրենք, ինչ-որ քաղա
քականություն ու անի այն ձևերով, որն իրեն է
հարմար, իրեն է շահավետ։
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յուններ փոխվել են։ Մի առավոտ էլ մտածում
եմ՝ ոչ մի բան էլ չի փոխվել։ Ինձ մոտ տպա
վորություն է, որ ֆորմալ կառույցների քաղա
քականությունը այնքան համը հանեց, որ հի
մա ստեղծել է շատ մակերեսային, լիբերալ
պատկերացումներ կանանց ու գենդերային
հիմնախնդիրների շուրջ, ինչն էլ լռեցնում է
մարդկանց, շարժումները։ Այս իշխանություն
ները ստեղծում են պատկեր, որ ամեն ինչ լավ
է, բայց իրական, շատ մեծ խնդիրներ, շատ
մեծ հարցեր մնում են այդ «լավ ա»-ի տակ։
Ցանկացած կին էլ ճնշվում է։ Ծնվեց կին՝ ար
դեն ճնշված է։ Դեռ չծնված՝ ճնշվում է. իրեն
աբորտ են անում։ Իսկ եթե կին է, որը խո
սում է, որը ձայնն է բարձրացնում, կրկնակի
է ճնշվում։ Ճնշվում է լռեցվելով։ Երկու իմաս
տով լռեցվելով։ Կա՛մ լռեցվում է առհասա
րակ. իրեն չի տրվում հարթակ ու պայմաններ՝
խոսելու ու բարձրաձայնելու որոշ խնդիրներ,
կա՛մ լռեցվում է անուղղակի իմաստով՝ իրեն
տրվում է օրակարգ, որին ինքը ստիպված է
համակերպվել ևորով ստիպված է շարժվել։
Կանայք ճնշվում են՝ սոցիալական տարբեր
բեռեր իրենց վրա կրելով։ Նույն ակտիվիս
տական միջավայրերում կարող   ենք տես
նել՝ ինչպես են կանայք կցորդներ, էմոցիոնալ
սպասարկողներ, խաղաղասերներ ընկալվում։
Իրենք նաև ճնշվում են, երբ շահագործում են
միմյանց՝ առանց իմանալու, առանց գիտակ
ցելու։
Այլ կանանց հանդեպ ճնշումներն ինձ մոտ

 առա
Կ
Լեվա
Փոքրուց չեմ կարողացել լռել, տեղս նստել,
երբ տեսել եմ այլ մարդկանց հանդեպ անար
դարացի վերաբերմունք։ Գուցե դա նաև
նրանից է, որ մայրս ինձ միայնակ է մեծաց
րել. ես փոքր հասակից եմ տեսել, թե ինչպես
է հասարակությունը ճնշում ամուսնալուծ
ված կանանց, թե ինչպես է գործում հայրիշ
խանական համակարգը։ Ես նաև շատ ար
տիստիկ երեխա էի, ու դպրոցում անընդհատ
ծաղրի էի ենթարկվում։ Այդ շրջանը հաղթա
հարելու հարցում մայրս ինձ շատ է օգնել, ես
հասկացել եմ, որ մենակ չեմ։
Կանանց իրավունքներով սկսել եմ զբաղ
վել 2010 թվականից. մասնակցել եմ ընտա
նեկան բռնության ենթարկված Զարուհի
Պետրոսյանի գործով դատախազության դի
մաց բողոքի ակցիային։ Այդ փուլում կամա
վորություն էի անում Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնում [1]. անձամբ շփվեցի բռնության
ենթարկված կանանց հետ, հասկացա, թե
ինչքան շատ կանայք իմ օգնության կարիքն
ունեն։ Ներգրավված էի հենց կանանց իրա
վունքների ոլորտում, հետո սկսեցի ուսում
նասիրել ֆեմինիստական տեսություններ,
ակադեմիական գրականություն կարդացի,
եղա տարբեր միջազգային հանդիպումնե
րի, սկսեցի համագործակցել այլ ֆեմինիս
տական խմբերի հետ։ Այդ ընթացքում առա
ջին անգամ Ֆրանսիայում մասնակցեցի մի
մեծ ֆեմինիստական ճամբարի, հանդիպեցի
աշխարհի տարբեր երկրներից եկած ֆեմի
նիստների։ Մենք միմյանց հետ կիսում էինք
մեր փորձառությունները, և ինձ համար շատ
կարևոր էր տեսնել, որ տարբեր երկրներից
եկած կանայք գրեթե նույն խնդիրներն ու
նեին, նույն պայքարն էին մղում։

Խմբով ակտիվիզմը հզոր ուժ ունի։ Իմ ակ
տիվիզմի մեջ առանցքային է եղել   Մաշտո
ցի պուրակի պայքարը [11]։ Ամենահիշվող և
այդ ժամանակ նաև շոկային պահերից էր,
երբ Մարտի 8-ին մի խումբ կանանցով կա
րողացանք հետ գրավել կրպակը։ Մենք վա
զում էինք ոստիկանների արանքով, իրենք
փորձում էին մեզ բռնել, ու ոչ մի տղա մեզ
հետ չկար։ Փողոցային ակտիվիզմի  հաջորդ  
կարևոր փուլերն ինձ համար Էլեկտրիկ Երե
վանն [9] ու Թավշյա հեղափոխությունն [10]
էին։
Ինձ համար կա պայքարի երկու մեխա
նիզմ։ Մեկ դու պայքարում ես ուղիղ գործո
ղությամբ՝ փորձելով փոխել քո շրջապատի
մարդկանց՝ ընտանիքիդ անդամներին, ըն
կերներիդ, բարեկամներիդ, հարևաններիդ։
Մյուս միջոցն ակտիվիզմն է՝ խաղաղ ցույցե
րը,   գրաֆիտիներ անելը, ակտիվիստական
ոչ ֆորմալ հանդիպումները։
Հիմա, երբ ուսումնասիրում եմ միջավայրն
ու զարգացումները, թվում է, թե   սոցիալա
կան մթնոլորտը կանանց պայքարի հան
դեպ բավականին փոխվել է։ Ես հիշում եմ՝
երբ 2014 թվականին աշխատում էինք ըն
տանեկան բռնության օրենքի նախագծի
շուրջ, մենք շատ լուրջ դիմադրության հան
դիպեցինք. հասարակության տարբեր խմբեր
պնդում էին, թե ընտանեկան բռնություն
չկա։ Հիմա դիսկուրսն այլ է. հասարակութ
յունն ընդունում է բռնության առկայությունը,
սակայն փորձում է արդարանալ։ Պայքարի
առաջին խոչընդոտը ներկայումս փողն է։ Եվ
այստեղ ես նկատի ունեմ այն ահռելի գու
մարները, որ ծախսվում են նախկին իշխա
նությունների կողմից մարդու իրավունքների
դեմ պայքարի համար։ Մարդու իրավունքնե
րի պաշտպանության պատշաճ մակարդակի
առկայությունը Հայաստանում նախկինների
համար նշանակում է արդարություն, ար
դարադատություն, նշանակում է, որ նրանք
պետք է հայտնվեն բանտում։ Դրա համար
78

ամենակարևոր փոփոխությունը քաղաքա
կանության մեջ կանանց մասնակցությունն
է. մենք պետք է ունենանք կանանց, որոնք
առաջ կտանեն կանանց օրակարգը, կա
նանց բարեկեցության համար օրենքներ
կընդունեն։ Մենք պետք է նաև լսենք կին
իրավապաշտպաններին, լսենք գյուղաբնակ
կնոջը և նրա խնդիրները, հասկանանք, որ
կանայք տարբեր են, և տարբեր խմբերի կա
նանց մասնակցությունն է կարևոր։
Հայաստանում դեռ չկա ձևավորված պայ
քար կանանց իրավունքների համար, այլ
կան անհատներ   կամ փոքր խմբեր, որոնք
շատ մեծ բեռ են իրենց վրա վերցրել։ Բայց
գիտեմ, որ   մոտ ապագայում այդ շարժումը
կձևավորվի։ Համացանցն ազատ տարածք
է, որը կանայք կարող են օգտագործել այդ
նպատակի համար։ Համացանցը այն մեծ ռե
սուրսն   է ցանկացած տեղ ապրող աղջկա
համար, որը ամեն օր կարդում է, ինքնակըրթ
վում է և մաս է կազմում այս պայքարի։
Այն անակնկալը, որ ես ապրեցի Ապրիլյան
հեղափոխության [10] ժամանակ, վստահ եմ՝
մենք բոլորս ապրելու ենք շատ մոտ ապա
գայում, բայց արդեն կանանց հեղափոխութ
յան տեսքով։  Որովհետև ամեն օր ինչ-որ մի
կին իր տանը սուսուփուս, իր փոքր քայլերով
մոտենում է դրան, գիտի, որ շուտով պետք է  
ազատվի իր ստորադաս կարգավիճակից։ Ես
նաև վստահ եմ, որ սեքսուալ հեղափոխութ
յունը   պետք է   ձեռք ձեռքի լինի կանանց
ազատագրման հետ, որովհետև դրանք սերտ
կապված հարցեր են։
Ես զգում եմ, որ դա մոտ է։ Շուտով հեղա
փոխություն է լինելու հենց կանանց կողմից՝
իրենց ազատագրման համար։
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Կանանց զրույցներ

«սովորական ակտիվիստի» դեմ աշխատում
է մի ահռելի մեքենա։ Այս խմբերը օգտա
գործում են մարդկանց, որոնք իրենց հերթին
չունեն բավականաչափ գիտելիք, կամ չու
նեն ցանկություն կրթվելու, հասկանալու, թե
հանուն ինչի են տարվում ակտիվիստական
տարբեր պայքարները, իսկ պայքարող կող
մին «քլնգում» են նույն լեզվով, որն առաջ է
բերվում գումար ունեցող ուժերի կողմից։
Տարբեր ակցիաների ժամանակ մշտա
պես լինում են դեպքեր, երբ մեր ուղղությամբ
ամոթանքներ գոռան, իբր մենք «ծախված»
ենք, «սորոսական» ենք, «դրսի ագենտներ»
ենք։ Այդ ագրեսիան առկա է նաև օնլայն տի
րույթում։ Հաճախ կանանց թիրախավորում
են հայհոյանքներով և վիրավորանքներով։
Կին ակտիվիստները, իրավապաշտպան
ները և կին քաղաքական գործիչները թիրա
խավորվում են առաջին հերթին իրենց կին
լինելու համար. «դու կին ես, պետք է սուս
մնաս», «ապագա մայր ես, պետք է սիրուն
լինես, նուրբ լինես, տանը նստես, ձայն չու
նենաս, կարծիք չունենաս»։ Երբ դու որպես
ակտիվիստ, որպես իրավապաշտպան, որ
պես քաղաքական գործիչ մասնակցում ես
հանրային կյանքին, դուրս ես մնում իրենց
պատկերացումներից, նրանք ինչ-որ պսեվ
դո տրադիցիաներ են առաջ բերում՝ փորձե
լով խոչընդոտել քո հանրային մասնակցութ
յանը։
Այդ թիրախավորումների դեմ պետք է քայ
լեր ձեռնարկվեն։ Մենք պետք է ունենանք
ատելության խոսքի և ատելության հիմքով
հանցագործությունների մասին օրենք։ Եթե
օրենքը չկա, ատելության, բռնության կոչե
րը ինչ-որ մի պահի կվերածվեն ֆիզիկական
գործողությունների։ Սակայն ինձ համար



Հանրային ճնշումները կանանց
[պայքարի] կենսափորձերում.
վերլուծական ակնարկ

Տվյալ բաժինը կսկսենք ուսումնասիրության հիմնախնդրի ար
դիականությունը և կարևորությունը փաստող աղբյուրներին անդ
րադարձող ներածությամբ։ Վերլուծության ընթացքում շարադրան
քի հարմարավետության նպատակով «կանանց ազատագրման,
կանանց իրավունքների, գենդերային խտրականության և բռնութ
յան հիմնահարցերով զբաղվող կանայք» ձևակերպմանը համար
ժեք կդիտարկվեն նաև «կանանց և գենդերային հարցերով զբաղ
վող կանայք», «թիրախային խումբը ներկայացնող կանայք» կամ
պարզապես «կանայք» ձևակերպումները։ Վերլուծության ընթաց
քում չակերտներում և շեղատառով բերված բոլոր նախադասութ
յուններն ու արտահայտությունները, եթե մեջբերման այլ աղբյուր
կամ հեղինակ նշված չէ, պատկանում են ուսումնասիրության մաս
նակիցներին և մ
 եջբերված են նրանց հետ հարցազրույցներից։  

 իմնախնդրին անդրադարձող ուսումնասիրություններից մեզ համար հատկապես ուշա
Հ
գրավ են 2018 թ.-ից՝  Թավշյա հեղափոխությունից  անդին իրականացվածները։ Հետհեղափո
խական փուլում կանանց և գենդերային հարցերի շուրջ սոցիալական և քաղաքական մթնո
լորտի վատթարացման և այս հարցերով զբաղվող կանանց հանդեպ ճնշումների սրացման
մասին խոսվում է ուսումնասիրության շրջանակներում իրականացված գրեթե բոլոր հարցա
զրույցներում։ Այդ ճնշումներին հակադարձելու, դրանց չեզոքացման միջոցների մասին հետա
գա խոսակցությունը ծավալվում է՝ ելնելով ներկայիս պայմաններից ևիրողություններից։
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի 2019 թ.-ի տարեկան զեկույցում նշվում
է, որ «կին իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստները, հատկապես նրանք, որոնք աշխատում
են գենդերային բռնության և խտրականության, սեռական և վերարտադրողական առողջութ
յան ևիրավունքների առաջխաղացման շուրջ, շարունակում են Հայաստանում մնալ տարբեր՝
ծայրահեղական տրամադրված խմբերի թիրախում»1։   Կին իրավապաշտպանների և ԼԳԲՏ
(հապավում՝ լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր) անձանց շահերի պաշտպանությամբ
զբաղվող կանանց հանդեպ ատելության և բռնության սպառնալիքների տարածման անհա
տական դեպքեր են ներկայացված Մարդու իրավունքների տուն-Երևանի 2019 թ.-ի կիսամյա
կային զեկույցում2:
Առկա իրավիճակի վերաբերյալ իրենց անհանգստությունն են հայտնել միջազգային իրա
վապաշտպան կառույցները՝ համապատասխան ուղերձներով դիմելով ՀՀ կառավարությանը։
2019 թ. ապրիլին Մարդու իրավունքների տուն միջազգային հիմնադրամի (անգլ.՝ Human Rights
House Foundation)՝ ՀՀ նախագահ Ա. Սարգսյանին, ՀՀ վարչապետ Ն. Փաշինյանին, Ազգային

1. Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2019, Երևան, 2020 թ., էջ 16; https://coalitionagainstviolence.
org/wp-content/uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf:   
2. ՄԻՏ Երևան, Միջանկյալ զեկույց 2019, Երևան, 2019 թ; https://issuu.com/humanrightshouseyerevan/docs/
hrhmidreport2019hy?fbclid=IwAR18cNYcBmiuLRli3SWlgzFts1uAV0ytSWouyR5P7ht5DalmXtOwFmF3uQ8:
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3. Human Rights House Foundation, Promoting a safer environment for human rights defenders in Armenia, Oslo, 8 April 2019 (անգլերեն);
https://humanrightshouse.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-letter-to-Armenian-authorities.pdf:
4. Frontline Defenders, UPR Submission -Armenia 2019, 8 August 2019 (անգլերեն); https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/
upr-submission-armenia-2019:
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

ժողովի խոսնակ Ա. Միրզոյանին և փոխխոսնակ Լ. Նազարյանին ուղղած կոչ-նամակում3 աս
վում է, որ սպառնալիքներն ու ոտնձգությունները գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող
իրավապաշտպանների հանդեպ՝ զուգորդված պետական պաշտոնյաների համարժեք ար
ձագանքի բացակայությամբ, Հայաստանում արդեն երկար ժամանակ տիրող իրողություն
են։ 2019 թ. օգոստոստին Միջազգային Ֆրոնթլայն դիֆենդրս (անգլ.՝ Frontline Defenders) կազ‑ 
մակերպության ներկայացրած զեկույցում4՝ նվիրված Հայաստանում իրավապաշտպանների
գործունեությանը, նշվում է. «Նոր կառավարության ձևավորումը հանգեցրել է ատելության
խոսքի մեծ ալիքի, կանանց և ԼԳԲՏ անձանց իրավունքներով զբաղվողների հանդեպ
ատելության հիմքով հանցագործությունների և բռնության գործադրման արդարացվելուն և՛
հանրության, և՛ պետական պաշտոնյաների կողմից։ Իրավիճակը բացատրվում է նրանով,
որ նոր կառավարությունն ընկալվում է իբրև կանանց և գենդերային խնդիրների հանդեպ
ավելի հանդուժող դիրքորոշում ունեցող, իսկ նման դիրքորոշումը շահարկումների առարկա
է հանդիսանում կառավարությանը ապալեգիտիմացնելու ընդդիմադիրների փորձերի
շրջանակներում»: Շահարկումների խնդիրը առանցքային է նաև մեր ուսումնասիրության
մասնակիցների համար. ստեղծված մթնոլորտը նրանք կապում են նախկին կառավարությա
նը սպասարկող խմբերի «ռևանշիստական» գործելաոճի հետ։
Հարկ է նշել, որ տվյալ ուսումնասիրությունը ներկայացնում է կանանց առավել լայն շրջա
նակի կենսափորձը և դրանցում տեղ գտած ճնշումները, մինչդեռ թե՛ տեղական, և թե՛ միջազ
գային աղբյուրները առավելապես անդրադառնում են [կին] իրավապաշտպանների և [կին]
ակտիվիստների հանդեպ գործադրվող ճնշումներին։ Ըստ այդմ, կանանց և գենդերային հիմ
նահարցերին այլ ձևաչափերով անդրադարձող կանանց փորձը, օրինակ՝ արվեստագետ կամ
լրագրող, պետական կառույցներում աշխատող կամ պատգամավոր կանանց փորձը, նրանց
հանդեպ գործադրվող ճնշումները բավականաչափ ուսումնասիրված չեն։  Բացի այդ՝ կանանց
հանդեպ հանրային ճնշումների մասին հիմնականում նշվում է զեկույցների/հաշվետվություն
ների շրջանակներում, ինչը հնարավորություն չի տալիս քննարկել այդ ճնշումների հիմքում
ընկած սոցիալական և քաղաքական ենթատեքստերը, մթնոլորտն ու հանրության վերաբեր
մունքը։ Ն
 աև այս բացերը լրացնելուն է միտված տվյալ ուսումնասիրությունը։
Կանանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների (հապավում՝ հասարակական կազմակերպություննե
րի) հանդեպ առկա հանրության վերաբերմունքին անդրադարձող հազվադեպ   ուսումնասի
րություններից է Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի 2019 թ.-ին իրականացրած քանակական հե
տազոտությունը, որում տեղ են գտել մի շարք ուշագրավ փաստագրումներ։ Հետազոտության
մասնակիցներն են երևանաբնակ և մարզաբնակ կանայք և տղամարդիկ։ Ըստ հետազոտութ
յան՝ հարցվածների 40%-ը համարում է, որ կանանց հարցերով զբաղվող կազմակերպություն
ները թիրախավորվում և ներկայացվում են բացասական լույսի ներքո (մինչդեռ 60% գտնում է,
որ կանանց կազմակերպությունների բացասական PR առկա չէ)։ Ի թիվս թիրախավորման այլ
պատճառների՝ հետազոտության մասնակիցները նշում են «նախանձը կանանց իրավունքնե
րով զբաղվող կազմակերպությունների հանդեպ», «թիրախավորումների քաղաքական բնույ
թը՝ կապված հակաեվրոպական տրամադրությունների հետ», այն, որ «կանանց կազմակեր

պությունները բարձրաձայնում են նաև ԼԲՏ (հապավում՝ լեսբի, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր)
կանանց հարցերը, ինչը դեմ է հայկական արժեքներին»5։
Կանանց և գենդերային հիմնահարցերի շուրջ լարումները սոսկ հայաստանյան հասարա
կությանը բնորոշ ֆենոմեն չեն։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հակագենդերա
յին քաղաքականություններն ու տենդենցները իրենց վերելքն են ապրում տարբեր երկրնե
րում, այդ թվում՝ Եվրոպայում6, Կենտրոնական Ասիայում7, Լատինական Ամերիկայում8, որտեղ
ևս  ուժգնանում է կանանց և գենդերային հիմնահարցերով զբաղվող կազմակերպություննե
րի թիրախավորումն ու պիտակավորումը։ Վերջին տարիներին տարբեր երկրներում ընթացող
հակագենդերային շարժումների թիրախում է Կանանց նկատմամբ բռնության ևընտանեկան
բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվեն
ցիան)։ Կոնվենցիայի դեմ 2018 թ.-ին ստորագրահավաք իրականացրին եվրոպական 333 կազ
մակերպություն՝ մեծ մասամբ պահպանողական քրիստոնեական խմբեր9։ Հայաստանում Կոն
վենցիայի ստորագրմանը հաջորդած` վավերացման վերաբերյալ քննարկումների փուլը զու
գորդվեց գենդերային հարցերով զբաղվող կանանց դեմ արշավներով10։
Հարկ է նշել, որ այն հարցը, թե արդյո՞ք Հայաստանում կա հակագենդերային շարժում ևան
գամ գենդերային շարժում, կանանց շարժում կամ ֆեմինիստական շարժում, մեր հարցվողնե
րի շրջանում չունի միանշանակ պատասխան. կարծիքները տարբեր են, ինչը կարող է պայ
մանավորված լինել հարցվողների գաղափարական-մոտեցումային տարբերությամբ (արդյո՞ք
անձն իրեն համարում է ֆեմինիստ թե ոչ, իր պայքարում ֆեմինիստական ո՞ր ուղղությանն է
հարում ևայլն)։
Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացման գործընթացի շուրջ լարումներին անդրադառնում է
նաև ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2019 թ.-ի տարեկան հաղորդումը՝ դրանք կապե
լով «հասարակությունում առկա կարծրատիպերի, թյուր պատկերացումներ ևընկալումներ ու
նենալու խնդիրների» հետ11։ Տարեկան զեկույցում, ցավոք, չի խոսվում գենդերային հարցերի
շրջանակով զբաղվող իրավապաշտպանների և ակտիվիստների հանդեպ թե՛ վավերացման
գործընթացի, և թե՛ տարատեսակ այլ պարագաներում դրսևորվող ատելության, բռնության
և սպառնալիքների մասին։ Զեկույցում անդրադարձ է արվում նաև իրավապաշտպանների
հանդեպ սպառնալիքների հիմքով հարուցված քրեական գործերին՝ սակայն կրկին շրջանցե
5. Shahnazaryan G., Hovhannisyan S., Attitudes Towards Women’s Organizations in Armenia,  Women’s Resource Center Armenia, Yerevan,
2019, p. 29 (անգլերեն);  https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Attitudes-Toward-Women%E2%80%99s-Organizations-InArmenia-fin.pdf:
6. Kuhar R. and Paternotte D, Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality, Rowman & Littlefield International, London, 2017
(անգլերեն); https://eige.europa.eu/library/resource/aleph_eige000009341:
7. Who is Afraid of Gender Equality: Common Trends in Europe and Central Asia, A.L.E.G. Romania and Women’s Resource Center Armenia, 2019
(անգլերեն); https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Who-is-afraid-of-gender-equality-3.pdf:
8. Correa S., Paternotte D., Kuhar R, The Globalisation of Anti-Gender Campaigns: Transnational Anti-Gender Movements in Europe and Latin
America Create Unlikely Alliances, International Politics and Society, 2018 (անգլերեն); https://www.ips-journal.eu/topics/human-rights/article/
show/the-globalisation-of-anti-gender-campaigns-2761/:
9. Who is Afraid of Gender Equality: Common Trends in Europe and Central Asia, A.L.E.G. Romania and Women’s Resource Center Armenia, 2019,
p. 5 (անգլերեն); https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Who-is-afraid-of-gender-equality-3.pdf:
10. Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա, Տարեկան լրաթերթ, 2019, Երևան, 2020 թ., էջ 16.; https://coalitionagainstviolence.
org/wp-content/uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf:
11. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության,
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին 2019 թ.-ի հաղորդում, Երևան, 2020 թ., էջ 598; https://
www.ombuds.am/images/files/3e307b6cedc8a68a7a0b677955e77cb2.pdf:

84

Ինչպիսի՞ն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, կանանց իրավունքների
և գենդերային հիմնահարցերի շուրջ ձևավորված սոցիալական-քաղաքական
մթնոլորտը և հանրության վերաբերմունքը։
 ոցիալ-քաղաքական մթնոլորտի և հանրության վերաբերմունքի մասին խոսակցությունը
Ս
կարևոր է՝ հասկանալու այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են մեր զրուցակից կանանց
ուղղված թիրախավորումները և նրանց առջև ծառացող խոչընդոտները։
Իրականացված բոլոր հարցազրույցներում արձանագրվում է, որ Հայաստանում առկա է բա
ցասական մթնոլորտ և վերաբերմունք կանանց և գենդերային հարցերի շրջանակի ևայդ հար
ցերին անդրադարձող կանանց հանդեպ։ Բացասական վերաբերմունքի հիմքում են նախ և
առաջ հասարակությունում գերակայող հայրիշխանական ընկալումները, կնատյաց դրվածք
ները։
Ուսումնասիրության մասնակիցների մեծ մասը շեշտադրում է հետհեղափոխական փու
լում (այսինքն՝ 2018 թ.-ի Թավշյա հեղափոխությունից անդին) կանանց և գենդերային հարցերի
շուրջ սոցիալական և ք
 աղաքական մթնոլորտի բացասականացման միտումը:
«Եթե խոսքն իրավապաշտպան կանանց մասին է, ես տեսնում եմ, որ նրանք
հիմա գուցե նույնիսկ ավելի, քան նախկինում, գուցե տրամաբանական և բա
ցատրելի պատճառներով, բայց շատ-շատ թիրախավորված են»։
«Հակապայքար կա։ Գնալով շատ ավելի վատ է՝ ինձ թվում է։ Ես մտածում
էի՝ հեղափոխությունից առաջ վատ էր, բայց հեղափոխությունից հետո ավելի
ուժեղացավ»։
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

լով մեզ հուզող խնդիրների շրջանակը։ Մասնավորապես, մեր ուսումնասիրության մասնակից
իրավապաշտպան և ակտիվիստ կանայք նշում են, որ իրենց հանդեպ սպառնալիքների հիմ
քով բողոքների ընդունման և գործերի քննության պարագայում իրավապահ մարմինները հիմ
նականում դրսևորում են անգործություն, պետությունը չի ապահովում իրենց իրավունքների
պաշտպանությունը, կյանքի և գործունեության համար ապահով մթնոլորտը։
Այսպիսով՝ կանանց և գենդերային հարցերով զբաղվող կանանց հանդեպ հանրային զգալի
ճնշումների առկայության մասին փաստում են ինչպես մեր հետազոտության մասնակիցները,
այնպես էլ տարատեսակ տեղական և մ
 իջազգային ուսումնասիրություններն ու զեկույցները։
Առաջիկա երեք ենթաբաժինների շրջանակներում կանդրադառնանք ուսումնասիրության
հիմնախնդրին՝ ամփոփելով և վերլուծելով կանանց և գենդերային հարցերի շուրջ ձևավորված
սոցիալական-քաղաքական մթնոլորտի, այս հարցերի շրջանակով զբաղվող կանանց հանդեպ
հանրային ճնշումների և այդ ճնշումներում տեղ գտած թիրախավորող ուղերձների վերաբեր
յալ հավաքված տեղեկատվությունը։

 արցվողները նշում են տվյալ միտումը պայմանավորող մի շարք գործոններ, որոնք կարելի
Հ
է բաժանել երկու խմբի։
1. Ներքին և արտաքին քաղաքական օրակարգերով, աշխարհաքաղաքական
զարգացումներով պայմանավորված գործոններ:
 արցվողները հաճախ նշում են, որ կանանց և գենդերային հարցերը օգտագործվում են իբրև
Հ
քաղաքական ջրբաժան և շահարկումների առարկա թե՛ ներքին, և թե՛ արտաքին աշխարհա
քաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Այս միտումը նոր չէ. 2013 թ.-ին տեղ գտած
«գենդերային հիստերիան»՝ իբրև դրա առավել վառ դրսևորում, ի հայտ եկավ Հայաստանի վա
րած արտաքին քաղաքականության վեկտորի կտրուկ փոփոխության փուլում, երբ Եվրոպա
կան միության հետ Ասոցացման համաձայնագրի փոխարեն կնքվեց Եվրասիական տնտեսա
կան միության մասին պայմանագիրը, և ծավալվեց այդ ժամանակ քննարկման դրված գեն
դերային հավասարության մասին օրենսդրական նախագծի շուրջ (որն այնուհետ ընդունվեց
ՀՀ օրենք «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորութ
յունների» մասին վերտառությամբ)12։  Հատկապես կանանց և գենդերային հարցերով զբաղվող
հասարակական կազմակերպություններում աշխատող կամ աշխատած կանայք այս շրջանը
նշում են իրբև լուրջ ճնշումների և թ
 իրախավորումների փուլ։
«Ամենալուրջ ճնշումներն իմ նկատմամբ եղել են 2013 թ.-ին, երբ սոցիալական
մեդիան ողողված էր իմ նկարով որպես «ազգի թշնամի»։ Հատուկ ֆեյսբուքյան
էջ էր բացվել, այդտեղ նաև ես էի ներկայացված` որպես «վաստակավոր գեն
դեր»»։
«2013 թիվը կառանձնացնեի, որովհետև առաջին անգամ այդ բաներին [նկա
տի ունի ճնշումներին] առնչվեցինք գենդերային հավասարության օրենքի հետ
կապված։ …Մի խայտառակ, ահավոր ծանր էտապ էր»։
Ներկայումս հակագենդերային օրակարգի առաջխաղացման հիմքում (այն դեպքերում, երբ
նշվում է նման օրակարգի առկայության մասին), ըստ հարցվողների, մինչհեղափոխական
քաղաքական թիմի կողմնակիցների «ռևանշիզմն» է։ Օրակարգի առաջխաղացման գործում
հիմնականում շեշտադրվում է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների և
Ռուսաստանի դեսպանատան ֆինանսավորմամբ գործող խմբերի դերակատարումը։ Ըստ
հարցվողների՝ գենդերային հավասարության հիմնախնդիրները, ԼԳԲՏ հարցերը, այժմ Ստամ
բուլյան կոնվենցիան մշտապես արհեստական շահարկումների համար են ծառայեցվում՝ ներ
քին ևարտաքին քաղաքականության կարևոր խնդիրները կոծկելու նպատակով։

12. Ջիլոզյան Ա., Գենդերային քաղաքականությունը Հայաստանում։ Օրենսդրական, հակագենդերային քարոզչության և համայնք
ձևավորելու ռազմավարություններ. ուսումնասիրություն, Երևան, 2017 թ. էջ 10-13; https://www.womensupportcenter.org/Gender_politics_
final_Armenian-compressed.pdf:
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«Հակապայքար կա։ Գնալով շատ ավելի վատ է՝ ինձ թվում է։ Ես մտածում
էի՝ Հեղափոխությունից առաջ վատ էր, բայց Հեղափոխությունից հետո ավելի
ուժեղացավ»։
Հարցվողների մի մասը նշում է, որ ըստ իրենց դիտարկման՝ վիրտուալ սոցիալական հար
թակներում, հատկապես՝ «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցում գերակայող տրամադրություննե
րը միշտ չէ, որ արտացոլում են իրական կյանքում հանրության լայն շրջանակների մոտ առկա
վերաբերմունքը։
«Հասարակությունում ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր խնդիր չունեն այդ հար
ցերի հետ, կարող են լինել շատ ըմբռնող, բայց տրվում են քաղաքական շա
հարկումներին։ Ու գնալով դա ազդում է, ու մարդիկ ավելի բացասական են վե
րաբերվում»։
Հետազոտության մասնակիցները, ըստ այդմ, համարում են, որ «սովորական մարդիկ», որպես
այդպիսին, չեն տածում թշնամանք կամ հակակրանք կանանց հարցերով զբաղվող կազմա
կերպությունների, կին իրավապաշտպանների կամ ակտիվիստների հանդեպ, սակայն հակա
գենդերային տրամադրություններն առաջ տանող և կանանց հանդեպ ատելություն հրահրող
խմբերի ակտիվ քարոզչության պայմաններում սկսում են վերարտադրել բացասական վերա
բերմունքն ու ատելության մթնոլորտը։ Իսկ հակագենդերային քարոզչությամբ զբաղվողները
հիմնականում հետապնդում են քաղաքական շահեր, գենդերային հարցերի շուրջ շահարկում
ներն օգտագործում են իբրև «հակապայքարի»՝ ներկայիս կառավարության դեմ քաղաքական
պայքարի միջոց։
2. Պետական կառույցների անբավարար գործունեությամբ կամ անգործութ
յամբ պայմանավորված գործոններ։
 ետության դերակատարման մասին խոսելիս հարցվողների մի մասը, հատկապես հասա
Պ
րակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, նշում է հետհեղափոխական կա
ռավարության դրական դերակատարման մասին կանանց և գենդերային հիմնախնդիրներին
արձագանքելու տեսանկյունից։ Դրական դինամիկաների մասին նշվում է հատկապես ընտա
նեկան բռնության կանխարգելման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համատեքստում,
շեշտադրվում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարության դերը՝ ի դեմս նախա
րար Զարուհի Բաթոյանի և մինչ վերջերս նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանի։ Գեն
դերային հիմնահարցերի լուծմանն ուղղված պետական քաղաքականության «բարելավման»
առումով ընդգծվում է նաև պատգամավոր Մ
 արիա Կ
 արապետյանի գործունեությունը։
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

«2013 թվականին, երբ Հայաստանը Ասոցացման պայմանագիրը չստորագ
րեց, արտաքին քաղաքականության մեծ փոփոխություն էր տեղի ունենում,
բայց ոչ մեկին դա պետք չէր, որովհետև բոլորը «գենդեր» էին քննարկում։ Շատ
հեշտ է այդ թեման շահարկել, ու մնացած կարևոր թեմաները շրջանցել։ Ու հի
մա էլ այդ նույն բանն է՝ փորձում են Ք
 ոչարյանի թեման շրջանցել»։

 արևորելով անհատ պաշտոնյաների դրական դերակատարումները՝ հարցվողները, սա
Կ
կայն նշում են, որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում պատկերն այլ է։ Առկա են համակարգային
մի շարք խնդիրներ։
Հարցվողների մեծ մասն իբրև համակարգային խնդիր է նշում պետության՝ կրթական գոր
ծառույթի ոչ բավարար իրականացումը։ Ուսումնասիրության մասնակիցները տվյալ թերաց
մամբ են բացատրում հասարակության շրջանում գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ
թյուր, հաճախ իրականության հետ աղերս չունեցող պատկերացումների գերակայումը։ Ըստ
նրանց՝ պետությունը բավականաչափ ջանք չի գործադրում հանրային իրազեկման, հանրա
յին գիտակցության փոփոխման ուղղությամբ։ Այս առումով իր աշխատանքներում հատկապես
թերանում է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Նման պայման
ներում, ըստ հարցվողների, «հեշտացվում է» շահարկումներ իրականացնող խմբերի գործը՝
կանանց թիրախավորելու և հանրության աչքերում նրանց հանդեպ ճնշումներն արդարացնե
լու առումով։
«Ինձ համար պարզ են այդ խմբի դրդապատճառները՝ ինչո՞ւ է անում, ի՞նչ
շահույթ ունի դրանից, բայց պարզ չէ, թե ինչո՞ւ ոչինչ չի անում քաղաքական
ղեկավարությունը մարդու իրավունքների կրթությունը, զգայունությունը բարձ
րացնելու ուղղությամբ։ Բավարար չեմ համարում իրենց աշխատանքը»։
 ամակարգային հաջորդ՝ առավել հաճախ նշվող խնդիրը օրենսդրական դաշտի անկատա
Հ
րությունն է, որը հնարավորություն չի տալիս հասնելու ատելության խոսքի և սպառնալիքների
պարագայում գործերի քննությանն ու հրահրող կողմին պատասխանատվության ենթարկե
լուն։
Մյուս խնդիրն է իրավապահ համակարգի անգործությունը։ Ուսումնասիրության այն մաս
նակիցները, որոնք իրենց հանդեպ վիրավորանքների կամ սպառնալիքների հիմքով առիթ
են ունեցել դիմելու ոստիկանությանը, շեշտում են, որ իրավապահ համակարգում առկա է
մեծ դիմադրություն նման գործերը քննելու և կին իրավապաշտպանների և ակտիվիստների
անվտանգությունը ապահովելու հարցում։  
«Երբ քեզ վիրավորում են, ասում ես՝ կդիմեմ ոստիկանություն։ Ասում են՝ ինչ
ուզում ես արա, մեկ է բան չի փոխվելու։ Մենք պետք է ունենանք ատելության
խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների օրենք, որ դու իմանաս`
որպես իրավապաշտպան կարող ես գնալ ոստիկանություն»։
«Նախ պետք է ոստիկանության և ԱԱԾ-ի համակարգերի հետ աշխատանք
տարվի, որովհետև այդ ամեն ինչը այնտեղից է գալիս»։
Հարցվողներից մի քանիսը իբրև համակարգային խնդիր են դիտարկում նաև պետության
«զգուշության» քաղաքականությունը։
«Շատ զզվելի իրականություն է հիմա՝ իշխանափոխությունից հետո։ Մի տե
սակ տենց բան կա, որ պետք է զգույշ լինել, շատ զգույշ արտահայտվել։ Միշտ
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Ի՞նչ ճնշումների են ենթարկվում կանանց ազատագրման, կանանց
իրավունքներով և գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող կանայք
Հայաստանում և ինչպե՞ս հակազդել այդ ճնշումներին։
 ասարակական ճնշումների առկայության փաստը նշել են գրեթե բոլոր հարցվողները։ Ու
Հ
սումնասիրության մասնակիցները ներկայացրել են իրենց տեսակետները ճնշումների հիմքում
ընկած գործոնների, նպատակների, ճնշումների ձևերի վերաբերյալ։ Անդրադարձ է արվել նաև
այն հարցին, թե ինչպե՞ս պետք է հակազդել ճնշումներին (կամ արդյո՞ք պետք է), ևո՞վ պետք
է դրանով զբաղվի։
Ըստ հարցվողների՝ թիրախային խումբը ներկայացնող կանանց հանդեպ ճնշումները պայ
մանավորված են այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են.
1. Գ
 ենդերային խտրականությունը և դրա հիմքում ընկած՝ կնոջը վերագրվող սոցիա
լական դերերի մասին պատկերացումները («Որովհետև կին են։ Կա գենդերային
խտրականություն, որ դու կին ես, պիտի սուս մնաս»)։
2. Հասարակության շրջանում վախի ևանապահովության զգացողության առկայութ
յունը՝  պայմանավորված կնոջ հանդեպ իշխանությունը կորցնելու վախով, կանանց
պայքարի արդյունքում հնարավոր սոցիալական հարաբերությունների վերադասա
վորման հետ կապված վախով («Կին իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստները
ճնշվում են, և այդ ճնշումը գալիս է անապահովության զգացումից: Անորոշությունը,
որը կարող է բերել այն փոփոխությունը, որի համար պայքարում են կանայք, իրենց
շատ վախեցնում է»)։
3. Պայքարի լեզուն. կանանց և գենդերային հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների առաջ քա
շած կոնցեպտները հաճախ հասկանալի չեն հասարակության համար, ինչն առա
ջացնում է հակազդեցություն։
4. Ֆինանսավորման գործոնը. հասարակական կազմակերպությունների՝ դրսից ֆի
նանսավորվելու հանգամանքի շահարկումը։
5. Գլոբալ տենդենցները. տեղական ճնշումները արձագանքն են աշխարհում ներկա
յումս տարածում գտած հակագենդերային տրամադրությունների։ («Նաև գլոբալ
բաներ կան։ Աշխարհում շատ ուժեղացել է այդ հակագենդերային շարժումը, որ թի
րախավորում է կանանց, ԼԳԲՏ անձանց, նրանց, որ տարբերվում են, քուիր շրջա
89

Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

էլ դա եղել է, բայց իշխանափոխությունից հետո հատկապես։ Իշխանություն
ներն էլ են դա ասում, որ պետք է շատ զգույշ արտահայտվել, մարդիկ պատ
րաստ չեն լսել խնդիրը, պետք չէ ջղայնացնել, որ հակահեղափոխություն չլի
նի»։
Ըստ այդ հարցվողների՝ կառավարության տարբեր օղակների ներկայացուցիչներ, անհատ
պատգամավորներ քարոզում են զգուշություն ցուցաբերել կանանց և գենդերային հարցե
րի շրջանակին անդրադառնալիս, դրսևորում են պոպուլիստական գործելաոճ, ինչը տեղիք է
տալիս որոշակի խմբերի հակագենդերային հռետորաբանությանը, իսկ գենդերային հիմնա
հարցերի մասին բարձրաձայնող կանայք ավելի են լռեցվում և ստվերվում։

նակներին։ Դա Եվրոպայում ենք տեսնում, հիմա Հայաստանում էլ ավելի ուժեղացած
է Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված»)։
6. Անիրազեկվածությունը, սեփական պատմության և մշակույթի մասին գիտելիքի
պակասը, դրանում ժամանակին կնոջ սեռականության, կնոջ դերի մասին ձևավոր
ված դիսկուրսներին ծանոթ չլինելը («Ես խորհուրդ եմ տալիս այդ մարդկանց ուղ
ղակի ուսումնասիրել «հայու գենը», եթե սեռականության պատմություն չեն սովորել ու
չեն հասկանում՝ դա որն է, եթե նույնասեռականությունն իրենց համար «հայու գեն» չի,
ապա իրենք թող մի հատ թերթեն հայոց պատմությունն ու հայոց մշակույթը ու հասկա
նան՝ նույնասեռականությունը հայու գենի պատմություն չէ՞»)։
 ործոնների վերաբերյալ խոսակցությունը սերտ կապի մեջ է ճնշումների գործադրման նպա
Գ
տակների հետ։ Խոսելով ճնշումների գործադրման նպատակներից՝  հարցվողների զգալի մասը
նշում է, որ նպատակը կնոջը լռեցնելն ու «իր տեղը ցույց տալն» է («Ցանկացած տեսակի իշխա
նություն պիտակավորում է քեզ՝ քո տեղը ցույց տալու համար»): Նաև թույլ չտալը, որ կանանց և
գենդերային հիմնախնդիրների մասին հարցադրումները լինեն լսելի հանրության լայն շերտե
րի համար, այսինքն՝ լռեցնել նաև կանանց պայքարը («Նպատակը, որ ես չխոսեմ, բերանս փա
կեմ, ոչ մի բան չասեմ, լուռ մնամ, որ ես գոյություն չունենամ, ընդհանրապես ոչ մի բան չասեմ:
Իրենք ուզում են, որ չխոսես, որ մարդիկ քեզ չլսեն, քո ասածը չտարածվի»)։ Մեծամասնության
կողմից նշված հաջորդ նպատակը քաղաքական շահերի առաջխաղացումն է, քաղաքական
օրակարգերը շեղելը, ինչի մասին արդեն բավականին խոսեցինք։ Այս համատեքստում նշվում
է նաև հեղափոխությունը «ձախողելու» նպատակը՝ հասարակությունը «ապազգայինների» և
«ազգային արժեքները պահպանողների» բաժանելու միջոցով: («Նպատակը, մեծ հաշվով, այս
փոփոխությունը [նկատի ունի Թավշյա հեղափոխությունը] ձախողելն է... բայց փոքր նպատա
կը առնվազն անհանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծելն է, որովհետև նրանց ռեսուրսնե
րը, նրանց ձեռք բերած հենարանները հիմնականում կառուցվել են մարդկանց տարբեր խմբե
րին միմյանց հետ գժտեցնելով. մեկին ասում են՝ դուք ազգային եք, մյուս խմբին ասում են՝ դուք
ապազգային եք՝ պիտակավորելով ու կռվեցնելով նրանց: ...Այդ գժտությունները, հավերժական
կոնֆլիկտները, իրար հետ բախումները, իրար նկատմամբ անհանդուրժողականությունը որոշ
խմբերի, գործիչների, ևուժերի համար քաղաքական կապիտալ է եղել, ևես տեսնում եմ, որ այս
գործընթացները քաղաքական հողի վրա էին տեղի ունենում»)։
Այն հարցին, թե ինչպիսի՞ ճնշումների են ենթարկվել կամ այլ կանանց հանդեպ գործադրվող
ի՞նչ ճնշումներ են դիտարկել, հարցվողները առավել հաճախ նշում են հետևյալները՝
•
•

Ատելության արշավները, համացանցում, հատկապես «Ֆեյսբուք» սոցիալական
ցանցում կանանց և նրանց գործունեության թիրախավորումը, ապատեղեկատ
վության տարածմամբ նրանց հանդեպ բացասական վերաբերմունքի ձևավորումը։
Ֆիզիկական ոտնձգությունը և նման ոտնձգության սպառնալիքը, հարձակումնե
րը կանանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների գրասենյակային տա
րածքների վրա կանանց կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ, ինչպես
նաև հարձակումները առօրյա կյանքում՝ փողոցում, սրճարաններում։ Սպառնալիք
ներ կանայք ստանում են ոչ միայն իրենց, այլև իրենց ընտանիքի անդամների, երե
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•

•

•

•

Որոշ հարցվողներ նաև կարևորել են ճնշումների մասին խոսակցությունների շրջանակնե
րում խնդիրը կրողներին համասեռ չդիտարկելը։ Ըստ այդմ, ճնշումների մասին խոսակցութ
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•

խաների հանդեպ։
Ճնշումները աշխատավայրում/մասնագիտական շրջանակներում, երբ կանանց և
գենդերային խնդիրների հանդեպ զգայուն, դրանց մասին բարձրաձայնող կանայք
ճնշումների են ենթարկվում աշխատավայրում, գործընկերների, ղեկավարների
կողմից (oր.՝ արվեստագետների, լրագրողների, գրական շրջանակներում)։  
Ընտանեկան/բարեկամական/ընկերական ճնշումները. ընդհանուր է տեսակետը,
որ ճնշման ամենատարածված օղակներից է նեղ անձնական, ընտանեկան, ընկե
րական շրջանակը։ Հարցվողների մեծ մասը նման ճնշումները դիտարկում է իբրև
իրենց կյանքի և հոգեվիճակի վրա առավել ազդեցություն ունեցող ճնշումներ։
Գեզլայթինգը (անգլ.՝ gaslighting), երբ հասարակության մեջ ստեղծվում է այնպիսի
մի խոսույթ, որում կնոջ բարձրաձայնած խնդիրները, մտահոգությունները, հարցա
դրումները ներկայացվում են իբրև գոյություն չունեցող, իրականության հետ կապ
չունեցող։ Ըստ հարցվողների՝ գեզլայթինգը ստիպում է կանանց անընդհատ արդա
րանալ իրենց գործունեության համար, ապացուցել իրենց բարձրաձայնած խնդիր
ների գոյությունը, ինչն ունենում է սպառող ազդեցություն, հանգեցնում է լրագրող,
իրավապաշտպան, ակտիվիստ կանանց հուզական այրմանը (անգլ. burnout):
«Ոչ տեսանելի», «ոչ շոշափելի» ճնշումների գործադրումը, «մինոր քաղաքականութ
յունները»: Ուսումնասիրության մասնակիցները նշում են առօրյա կյանքում հան
դիպող այնպիսի ճնշումների մասին, որոնք, հնարավոր է, այդքան մեծ ազդեցութ
յուն չեն թողնում կենսափորձի վրա, սակայն դրանք ավելի «երկարատև, մաշեցնող,
զզվեցնող են», ստեղծում են «գլխի վերևում կախված ճնշման» տպավորություն։ «Ոչ
տեսանելիի, շոշափելիի» մասին նշելիս հարցվողները բերված օրինակներում նկա
րագրում են կնոջը անտեսելու իրավիճակներ, կամ անտեսանելի վերահսկողութ
յուն նկարագրող իրավիճակներ («երկարատև հայացքը մազին, ասածին, հագածին,
համբավին», «բամբասանքն էլ է ճնշման ձև»), նշում են, որ նման ճնշումները բնորոշ
են հայրիշխանական հասարակարգին, և կինը իր կյանքի ընթացքում անընդհատ
ենթարկվում է նման ճնշումների («Ավելի շատ մինոր քաղաքականությունն է (անգլ.՝
minor politics), որ ճնշում է։ Տղամարդու հետ խոսես, ու վրադ չնայի... Ու մի քիչ դժվար
է ձևակերպել մինորները, այդ փոքր, միկրո իրավիճակները, որովհետև դրանք ար
դեն ծամում, վերապրում ես, ապրում ես, անցնում ես, ու իրենք քեզ թողում են, բայց
հետո որ մտածես՝ ինչ է՝ ոնց որ ոչ մի բան էլ չէ, բայց ահագին բան է»)։
Գաղափարական ճնշումները։ Որոշ հարցվողներ իբրև ճնշում են դիտարկում  նեո
լիբերալ ֆեմինիստական օրակարգի պարտադրումը թե՛ պետական ինստիտուտ
ների, և թե՛  կանանց և գենդերային հարցերով զբաղվող հասարակական կառույց
ների կողմից։ Ըստ այդմ նեոլիբերալ ֆեմինիստական օրակարգերով առաջնորդվե
լը դիտարկվում է իբրև Հայաստանում առկա կանանց խնդիրների «կոսմետիկ վե
րանորոգման» գործիք (որն արգելակում է առավել խորքային խնդիրների լուծումը),
իսկ «նեոլիբերալ զգուշավորությունը»՝ իբրև ճնշում կանանց ապաինստիտուցիոնալ,
ակտիվիստկան պայքարի հանդեպ։

յունների շրջանակներում կարևորվել է անձանց հնարավորությունների տարբերությունը, սո
ցիալական կարգավիճակը, ակտիվության ձևերի, ճնշումներին դիմադրելու ռեսուրսների առ
կայությամբ կամ բացակայությամբ դրսևորվող տարբերությունները։
«Կան կանայք, որոնք պաշտպանված են կա՛մ գումարով, կա՛մ ուրիշ ար
տոնություններով։ Ես խոսում եմ այն կանանց մասին, որոնք ընդհանրապես
պաշտպանված չեն ու հաստատ մենակ են պայքարում»։
«Ես մտածում եմ, որ մենք շատ տարբեր տեղերում ենք գտնվում, ու շատ մեծ
է տարբերությունը այն մարդկանց, որոնք փողոցային ակտիվիստներ են կամ
իրենց մարմիններով են պայքարել անարդարությունների դեմ։ Այդ մարդկանց
հանդեպ ճնշումները շատ տարբեր են, քան մարդկանց, որոնք աշխատել են
միշտ կառույցներում ու կապ չեն ունեցել, կամ առնչություն չեն ունեցել մարմ
նով պայքարին։ Դա շատ կապված է արտոնությունների հետ՝ նայած ինչ դե
րով ես դու պայքարում, ինչ գործի ես, ինչ ստատուս ունես, որ քաղաքում ես,
որ երկրում ես, ոնց ես այդ ճնշումներին դիմադրում։ Այն մարդը, որը ամեն օր
մի ժամ կանգառում երթուղայինի է սպասում, ինքը շատ ավելի շատ է ճնշման
ենթարկվում, քան մեկը, որը հնարավորություն ունի տաքսիով կամ սեփական
վարորդով տեղից տեղ գնալու»։


Վերջապես, այն հարցին, թե արդյո՞ք կա կարիք՝ որևէ կերպ չեզոքացնելու կամ մեղմացնելու
հանրային ճնշումները/ուղերձները, հարցվողների մեծ մասը պատասխանել է, որ կա նման
կարիք։ Սակայն առկա է նաև ավելի հազվադեպ հանդիպող կարծիք, որ ճնշումներին հակազ
դել պետք չէ, այլ պետք է ձևավորել սեփական օրակարգը և շ արժվել այդ օրակարգով։
«Մենք շատ երկար ժամանակ հակազդելու սկզբունքով ենք պայքարել ընդ
հանուր առմամբ, ու դա մեզ բերել է մի կետի, որ մենք միայն հակազդում ենք։ Ես
հիմա մտածում եմ, որ հակազդել պետք է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության
դեպքում»։
«Հակազդելը շատ ծուղակային մարտավարություն է։ Չեմ ուզում մարտի մեջ
լինել ռազմական լեզվով ու ոգով, այլ ավելի շատ ուզում եմ ուժերս դնել սոլի
դարության, արարելու, ստեղծելու, ստեղծագործելու վրա, որովհետև դա ավելի
շատ է ուժ տալիս, հակազդելը մենակ սպառում է ու նաև թույլ չի տալիս շեղվել
իրենց օրակարգից»։
Այն անձանց շրջանում, որոնք համարում են, որ ճնշումներին պետք է հակազդել, խոսակ
ցությունն առավելապես ծավալվել է հակազդման դերակատարների, ճնշումները չեզոքացնե
լու համար «պատասխանատուների» շուրջ։
Հարցվողների մեծ մասի կարծիքով պատասխանատվությունը պետության վրա է։ Ինչպես
արդեն նշվեց, հարցվողների հիմնական մասը կարծում է, որ պետական համակարգը որոշ
օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով պետք է կանգնեցնի առցանց տիրույթում տա
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Ինչպիսի՞ ուղերձների միջոցով են կանայք թիրախավորվում
ևի՞նչ [է պետք] անել այդ ուղերձների հետ:
«Բոլոր բնութագրական բաները, որոնք վերագրվում են կնոջը, ենթարկ
վելու մասին են իրականում, և բոլոր բաները, որ վերագրվում են տղամար
դուն՝ իշխելու մասին։ Երբ դու սկսում ես խախտել քո գենդերային դերը,
դու դառնում ես սպառնալիք այդ վերարտադրման պրոցեսին, ու դրա հա
մար քեզ միշտ պիտի պահեն քո տեղում, քեզ միշտ պիտի լռեցնեն»։
(Մեջբերում ուսումնասիրության շրջանակներում
իրականացված հարցազրույցից)

Իրական կյանքում և վիրտուալ տիրույթում՝ սոցիալական ցանցերում, տարբեր մեդիա նյու
թերում, պաշտոնատար անձանց խոսքում և ելույթներում հաճախ կարելի է հանդիպել կա
նանց և գ
 ենդերային հարցերով զբաղվող կանանց թիրախավորող ուղերձների։
Հետազոտության շրջանակներում «[թիրախավորող] ուղերձ» հասկացությունը սահմանվել է
իբրև հանրության կամ դրա կոնկրետ խմբերի կողմից շրջանառվող արտահայտություն կամ
նախադասություն, որը պիտակավորում է անձին կամ նրա գործունեությունը՝ ճնշման ենթար
կելու և սահմանափակելու նպատակով։
Ըստ այդմ ծավալված խոսակցության ընթացքում հարցվողներն անդրադարձել են իրենց
հասցեին հնչեցվող սպառնալից կոչերին, իրենց անձին և գործունեությանը վերաբերող ու
ղերձներին, պիտակավորումներին, նկարագրական բառերին, ներկայացվել են դրանց կիրառ
ման համատեքստերը, իրավիճակները։ Ամփոփելով ստացված տեղեկատվությունը՝ կարող
ենք անել հետևյալ եզրահանգումները։
1. Կնոջը թիրախավորող ուղերձները վերարտադրում են հայրիշխանական հա
սարակարգին բնորոշ գենդերային կարծրատիպերը, կնոջը վերագրվող սո
ցիալական դերերի մասին պատկերացումները։
Ըստ հարցվողների՝ գենդերային կարծրատիպերը վերարտադրվում են կնոջ «տեղին ու դե
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

րածվող ատելության խոսքը, իսկ իրավապահ մարմինները պետք է քայլեր ձեռնարկեն կա
նանց անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Առավելապես կարևորվում է նաև Կըր
թության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության դերը՝ կրթական միջոցներ ձեռ
նարկելու, հանրությանը, ինչպես նաև ոստիկանությանն ու իրավապահ համակարգին կրթելու
տեսանկյունից։
Հարցազրույցների մասնակիցները կարևորում են նաև կին քաղաքական գործիչների դերա
կատարումը.  նշվում է, որ իրավիճակը կփոխվի, եթե կանայք մասնակցեն քաղաքական կյան
քին, «կանայք օրենքներ ընդունեն կանանց մասին», լսելի դարձնեն տարբեր խմբերի կանանց
և նրանց պահանջները։

րին», «հարիր և ոչ հարիր» վարքագծին, արտաքին տեսքին, բարոյական կերպարին, անձնա
կան կյանքին, ամուսնական կարգավիճակին վերաբերող այն բոլոր ուղերձներում, որոնցով
թիրախավորվում են կանայք՝ անկախ նրանց բարձրաձայնած խնդիրների բնույթից կամ ակ
տիվության ձևից, բայց պայմանավորված հենց այն հանգամանքով, որ հանրորեն ակտիվ ան
ձը կինը է (հարցվողները շեշտում են, որ նմանօրինակ իրավիճակում տղամարդու հանդեպ
հնչեցվող բառանյութը, խոսույթը այլ է)։ Իսկ հատկապես այն դեպքերում, երբ նման ակտի
վության առարկան է կանանց կամ գենդերային հարցերի բարձրաձայնումը,   ուղերձների ու
պիտակավորումների իմաստները նաև պայմանավորվում են այս հարցերի շուրջ ձևավորված
օրակարգերով և տրամադրություններով, ինչի մասին խոսեցինք նախորդ ենթաբաժիններում։
«Ես ամենաշատը խտրականություն զգացել եմ վերջին շրջանում, երբ սկսե
ցի զբաղվել հանրային գործունեությամբ: Կարող են ասել քեզ՝ աղջիկ ջան, էս
ի՞նչ շոր ես հագել, երբ դու ելույթ ես ունենում, կամ՝ հլը էս աղջկա շորերին, հլը էս
աղջկա մազերին, կամ՝ էս աղջիկ ա՞, թե՞ ինչ, կամ ավելի վիրավորական բառեր
բարոյականության ևայլնի հետ կապված։ Դա տարածվում է նաև իմ մյուս կին
գործընկերների վրա, որովհետև ես հաճախ մտածում եմ, որ եթե նույն բանն
ասած կամ արած լիներ մեկ այլ տղամարդ, իր շուրջ այս խոսակցությունները
չէին ծավալվի, կամ եթե ծավալվեին, բոլորովին այլ խոսույթի մեջ կլինեին, լրիվ
ուրիշ բանից կխոսեին, ոչ թե նրա սեռից»։
 արցվողները նաև նշում են, որ կնոջ սոցիալական դերը քննող, թիրախավորող ուղերձները
Հ
միտված են մատնանշելու, թե պայքարի ո՞ր ձևերն են ընդունելի կանանց համար և հարցերի
ո՞ր շրջանակի բարձրաձայնումն է հարիր կնոջը։ Հակառակ պարագայում կնոջ գործունեութ
յունը արժանի է ամոթանքի և պախարակման։
Ակտիվիստական պայքարի փորձ ունեցող հարցվողները նման ուղերձների հետ բախվել  են
փողոցային պայքարների, ցույցերի ժամանակ՝ անգամ տղամարդկանց հետ նույն հարթակում
գտնվելով, նույն իրավիճակում և նույն նպատակի համար պայքարելով (օրինակ՝ Թավշյա հե
ղափոխության և Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ)։  

մի կողմ գնա՛, դու աղջիկ ես [օգտագործվում է փողոցային ցույցերի
համատեքստում]. ո՞նց կարող ա կինը իրեն էսպես պահել [կին ակտիվիստ
ներին ուղղված]. մայր եք ապագա՝ ո՞նց եք նման բաներով զբաղվում. դու
կին ես, գոնե ամաչես. նման բաների մասին չխոսես [օգտագործվում է
սեռական բռնության մասին բարձրաձայնման համատեքստում]. փողոցը
կնոջ տեղ չի. ձեզ ո՞վ պիտի հավանի՝ ընտանիք, երեխա չեք ունենա [կին
ակտիվիստներին ուղղված]. ամուսինդ գիտի՞ որ դու սենց բաներով ես
զբաղվում. Էս կնոջ գլխին տղամարդ չկա՞, որ այսպիսի ելույթ է ունենում
Խնդիրների թեմատիկ շրջանակում հարցվողներն առանձնացնում են կնոջ սեռականութ
յանն առնչվող հարցերը, նաև սեռական բռնության խնդիրները։ Սեռական բռնության մասին
բարձրաձայնող կանայք հաճախ պիտակավորվում են իբրև «այլասերվածներ», «պորնոգրա
ֆիա տարածողներ»։ Իսկ կին իրավապաշտպանի, ակտիվիստի, քաղաքական գործչի կամ
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«Այդ բոլոր ճնշումներն ու մեկնաբանությունները հիմնականում նպատակ ու
նեն ամրապնդելու այն կարծրատիպը, որ կինն ինքն իրենով իր արժեքի, իր
կարևորության ուրիշ չափման միավոր չունի, քան տղամարդկանց կողմից ըն
դունված կամ հարգված կամ սիրված լինելը։ Անընդհատ կնոջը երկրորդաց
նելն է նպատակը»։
«Ընտանեկան բռնության դեպքի էի ականատես եղել ու ոստիկանություն
դիմեցի, անգամ այնտեղ ուղերձները անընդհատ նույնն էին՝ «բա դու խի՞ չես
ամուսնացել, երեխա ունե՞ս, ինչո՞վ ես զբաղվում»։ Դրանք հարցեր են, որ քեզ
հիշեցնեն, որ ապրելու ձևեր կան, ու այդ ձևերին դու չես համապատասխա
նում»։
2. Ս
 ոցիալական ցանցերում առավել տարածված են կանանց ֆիզիկական/սեռա
կան անձեռնմխելիության հանդեպ սպառնալիքները, սեռական բնույթի վիրա
վորանք/հայհոյանք պարունակող ուղերձները։
Ուսումնասիրության մասնակից կանայք նշում են, որ իրենց հանդեպ ֆիզիկական/սեռական
բռնության գործադրման կոչերը հնչում են հիմնականում սոցիալական ցանցերում, ուղարկում
են անձնական նամակների միջոցով հիմնականում անհայտ կամ կեղծ օգտատերեր:

քո նմաններին պետք է վառել, բռնաբարել, ծեծել. կգտնեմ քո տեղը և /
սեռական բնույթի սպառնալիք/. բոլորին վառել, սրանք մարդ չեն. հեսա գա
լիս ենք, հեսա վերջդ եկել ա, ուշադիր եղի՛ր, քայլելիս դեմդ ու հետևդ նայի՛ր.
երեխա ունես՝ զգու՛յշ եղիր. թող գնա՛, քանի ուշ չի, քո նմանը էս երկրում տեղ
չունի
Ըստ հարցվողների՝ «վառելու» կոչեր պարունակող ուղերձները հիմնականում օգտագործ
վում են ԼԳԲՏ ակտիվիստների կամ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղ
վող կանանց դեմ, իսկ «երկրում տեղ չունենալու», «երկրից վռնդելու» կոչերը հատկապես ուղղ
ված են լինում սփյուռքահայ իրավապաշտպաններին ևակտիվիստներին։
Հարցազրույցներում բավականին հաճախ նշվել են սեռական բնույթի հայհոյանքները՝ իբրև
ուղերձի տեսակ։ Նման հայհոյանքների թիրախում են հայտնվում հատկապես սեռականութ
յան խնդիրները և գենդերային բռնության/խտրականության հարցերը բարձրաձայնող կա
նայք՝  իրավապաշտպանները, ակտիվիստները, քաղաքական գործիչները, լրագրողները, ար
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

լրագրողի բարձրաձայնած հարցերը այնպիսի տաբուացված թեմայի մասին, ինչպիսին կնոջ
սեռականությունն է, հասարակության համար պախարակելի է:
Ուսումնասիրության բոլոր մասնակիցները նշում են, որ անկախ իրավիճակից և համատեքս
տից՝ մշտապես առկա են կնոջ անձնական կյանքը, ամուսնական կարգավիճակը հարցադրող,
ինչպես նաև տարատեսակ կնատյաց ուղերձները, որոնք միտված են ցույց տալու կնոջ թե
րարժեքությունը, նրա կախվածությունը տղամարդուց՝ արդարացնելու կնոջ թիրախավորումը,
հատկապես եթե նա «շեղվել է» իր սոցիալական դերից, առաքելությունից։

վեստագետները։  Հարցվողները հայհոյանքները դիտարկում են իբրև կանանց հանդեպ ուղ
ղորդված ատելության արշավների ինտեգրալ մաս։ («Ատելության արշավն արդեն անտանելի
է։ Սենց բացում ես, նայում ես՝ ինչ-որ մեկը քեզ քֆուր է գրել։ Ինչի՞ համար։ ...Ո՞նց են մարդիկ
մտածում, որ ինձ կարան քֆուր գրեն»):
3. Կ
 անանց թիրախավորող ուղերձներում շահարկվում է նրանց (ենթադրյալ) սե
ռական կողմնորոշումը կամ գենդերային ինքնությունը։
Հարցազրույցների մասնակիցները նշում են, որ կանանց և գենդերային հարցեր բարձրաց
նող կին իրավապաշտպանների, ակտիվիստների, ոլորտում աշխատող մասնագետների սե
ռականությունը թիրախավորող ուղերձները՝ գործադրվող ճնշումների համատեքստում, հա
մատարած են և օգտագործվում են՝ անկախ նրանից, թե թիրախավորվող անձն իրականում
ինչ սեռական կողմնորոշում կամ գենդերային ինքնություն ունի։

լեսբիան, լեսբիանների մամա, տրանսգենդեր, թո՛ղ երեխադ գեյ լինի,
միասեռականների պաշտպան
Ըստ հարցվողների՝ նման ուղերձների հանդիպելիս նրանք հայտնվում են այնպիսի մի իրա
վիճակում, որտեղ «լեսբի» կամ «տրանսգենդեր» անվանվելը, կամ այն, որ իրենց երեխան կա
րող է նույնասեռական լինել,   որևէ վիրավորանք չի պարունակում, սակայն թիրախավորող
կողմը ենթադրում է, որ նման «պիտակավորումը» պետք է լինի վիրավորական, և այսպիսով՝
հասարակության մեջ կնոջը նվաստացնելու նպատակ հետապնդելով՝ շարունակում է նման
ուղերձների շրջանառումը։ Սրանում նաև դրսևորվում է կողմերի արժեհամակարգերի և գա
ղափարների միջև առկա անջրպետը։
«Կապ չունի՝ դու ինչ գենդերային ինքնության կամ սեռական կողմնորոշման
ներկայացուցիչ ես, միևնույն է, փաթեթավորվում և պիտակավորվում ես որևէ
սեռական կողմնորոշման մեջ։ Դա ևս հասարակության աչքում քեզ նվաստաց
նելու ձևէ»։
«Ուղղակի ինձ համար տրանսգենդերը բացասական բան չէ, կամ ինձ ասեն
լեսբիանների մամա՝ հա, շատ լավ բան է»։
«Մեկնաբանություններ կան նրա մասին, որ դու կին չես, դու մարդ չես, ինչոր անհասկանալի մի երևույթ ես, կամ տենց սեռական կոնտեքստով բաներ
են ասում։ Կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե ինչ ես խոսում, ինչի համար ես
պայքարում՝ դրանք կնոջը նվաստացնելու, լռեցնելու ձևեր են։ Բայց մեկնաբա
նություններ, կամ առնվազն դրանց հատվածներ կան, որ շատ սպեցիֆիկ են։
Եթե, օրինակ, սեռականության, քվիր, ԼԳԲՏ հարցերով ես զբաղվում, այդտեղ
արդեն ուրիշ ձևի հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ են։ Կարող են ասել, որ «այ,
եթե քո երեխեն լինի գեյ...»՝ մտածելով, որ դա վատ բան է։ Եթե բնապահպան
ես, քեզ բնականաբար չեն ասի՝ երեխադ բնապահպան լինի»։
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Ուսումնասիրության որոշ մասնակիցներ, հատկապես նրանք, որոնք իրենց ֆեմինիստ են
համարում, նշում են, որ կանայք հաճախ «մեղադրվում են» ֆեմինիստ լինելու համար, թիրա
խավորող ուղերձների մի մասը կառուցվում է «ֆեմինիստ» կամ «գենդեր» բառերի շուրջ՝ դրանց
բացասական, հեգնական հոլովմամբ։
«Դե ինձ շատ են մեղադրում նաև նրա համար, որ ֆեմինիստ եմ։ Կոնկրետ
«ֆեմինիստի» վերաբերյալ վատ, խեղաթյուրված ընկալում կա. ես գրեթե ամեն
օր լսում եմ հետևյալ հարցը՝ լավ, դու բարետես կին ես, ունես ընտանիք, երե
խաներ, խի՞ ես քեզ ֆեմինիստ համարում, լավ դու խի՞ ես ֆեմինիստ»։

ֆեմինիստկեք. կատաղած ֆեմինիստ. էլի էս ֆեմինիստը խոսեց. ֆե
մինիստ ա, դրա համար ա սենց բաներ հորինում [օգտագործվում է սե
ռական բռնության բարձրաձայնման համատեքստում]. էլի սկսեցիր էդ
քո ֆեմինիստական բաները. հա, դե դու ֆեմինիստ ես [օգտագործվում է
ծաղրական/հեգնական տոնով], տղամարդատյաց [օգտագործվում է ֆե
մինիսներին թիրախավորելու կոնտեքստում], սեպարատիստներ [օգտա
գործվում է ֆեմինիստներին թիրախավորելու կոնտեքստում], գենդերներ.
գենդերաստներ
Ընդ որում, ըստ հարցվողների՝ ընդունելի կարող է լինել կնոջ՝ որոշ խնդիրների բարձրա
ձայնելը, իրավունքների մասին խոսելը, սակայն շրջանառվող ուղերձներում ու պատումներում
«ֆեմինիստ լինելը/ընկալվելը» ներկայացվում է իբրև բացասական, անցանկալի, ավելորդ,
զուգորդվում է բազմաթիվ կարծրատիպերով։  
«Երբ որևէ երիտասարդ կին փորձում էր նման խնդիրների մոտենալ, ան
պայման պետք է սկզբից շեշտեր, որ ֆեմինիստ չի, այսինքն ասի՝ «ես ֆեմի
նիստ չեմ, բայց...»: Անհրաժեշտ էր ունենալ այդ պաշտպանական կաղապա
րը, որպեսզի քեզ չխարանեին, և դու չօտարացվեիր որպես ֆրիկ, և դա նաև
հակագովազդ էր քո նկատմամբ, որ դու անհաջողակ կին կամ աղջիկ ես, որ
ստիպված ես ֆեմինիզմի միջոցով քո վրդովմունքը արտահայտել»։
««Սեպարատիստ ես», «ջղայնացած ես», «ռադիկալ ես» վատ իմաստներով...
սա ասում են հիմնականում այն մարդիկ, որոնց հետ շփվում եմ։ Ասում են, որ ես
վտանգավոր եմ, որովհետև մարդկանց սեռափոխում եմ, ուղեղները լվանում
եմ... այսպիսի միֆեր և լեգենդներ եմ լսում»։
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

4. Ուղերձների մի մասը թիրախավորում են կնոջ գաղափարախոսությունը, մաս
նավորապես՝ ուղղված են ֆեմինիստական գաղափարախոսության բացասա
կանացմանը, «ֆեմինիստ» լինելը/ընկալվելը իբրև բացասական երևույթ ներ
կայացնելուն։

5. Ուղերձների մի խումբ միտված է հասարակական կազմակերպությունների/
կանանց խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների գործունեության թի
րախավորմանը։
 ատկապես հասարակական կազմակերպություններում աշխատող կամ աշխատած կա
Հ
նայք նշում են, որ իրենց գործունեությանն ուղղված ուղերձներում հիմնականում շահարկվում
է ՀԿ-ների՝ արտասահմանյան դրամաշնորհների միջոցով ֆինանսավորման հանգամանքը։
Իրավապաշտպանական գործունեության շուրջ շահարկումների համատեքստ է նաև ԱրևելքԱրևմուտք հակադրությունը, «եվրոպական արժեքների ներմուծումը»։ Հարցվողները իրավա
պաշտպանական գործունեության հանդեպ ատելության արշավների համատեքստում նշում
են «արևմտյան ագենտներ». «գրանտակերներ». «սորոսականներ» բնութագրումները՝ իբրև
առավել հաճախ օգտագործվող պիտակավորումներ։
6. Այլ ուղերձներ/պիտակավորումներ.
 արցվողները նշում են կնոջ գործունեությունը ազգային, կրոնական, ընտանեկան արժեք
Հ
ների, ինքնության հետ հակադրող ուղերձների և պիտակավորումների մասին։ Նման ուղերձ
ներում հաճախ օգտագործվում է «թշնամու կերպարը»՝ կնոջը նույնականացնելով այդ կերպա
րի հետ.

ազգի դավաճան. ազգադավ. պետության թշնամիներ. թուրքեր. հո դուք
թու՞րք չեք. ադրբեջանասերներ. ընտանիք քանդողներ. ֆեմինիստական,
սատանայական գաղափարներ կրողներ. աղանդավորներ
Հարցազրույցներում անդրադարձ է արվում նաև կնոջ խոսքը, կարծիքը, գործունեությունը
արժեզրկող, ներկայացվող փաստերի արժանահավատությունը հարցադրող ուղերձներին։
Ըստ հարցվողների՝ հանրորեն ակտիվ գրեթե յուրաքանչյուր կին առերեսվում է նմանօրինակ
ուղերձների՝ անկախ բարձրաձայնվող խնդիրների բնույթից, քանի որ   այն փաստը, որ այս
կամ այն խնդիրը բարձրաձայնողը կին է (քաղաքական գործիչ, լրագրող, իրավապաշտպան և
այլք), արդեն հիմք է նման ուղերձների համար։

կնգա գրածներ են, ո՞նց կարող եք հավատալ
«Նպատակն այն է, որ այդ [նկատի ունի՝ կին] քաղաքական գործիչների
ասածները զրկեն իմաստից, զրկեն լեգիտիմությունից, ռելեվանտությունից,
արժեզրկեն այդ մարդկանց ասածը։ Դա վերաբերում է նաև իրավապաշտ
պաններին ու ակտիվիստներին»։
Ուսումնասիրության մասնակիցները շեշտում են, որ արժանահավատությունը առավել ևս
 արցադրվում է, երբ խոսքը  կանանց իրավունքների, գենդերային հիմնախնդիրների բարձ
հ
րաձայնման մասին է, քանի որ նման խնդիրների մասին խոսելը հակասում է կնոջ սոցիալա
կան դերակատարման շուրջ առկա ընկալումներին։ Բացի այդ՝ խնդիրների այս շրջանակի մա
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ինչի՞ ես խայտառակում ազգը, ինչի՞ ես սևերես անում, ո՞ր մի հասա
րակությունում դա չկա. դա նորմալ ա [ասում են սեռական բռնության բարձ
րաձայնման համատեքստում]. ինչի՞ դեմ եք պայքարում, հայերի ընտանի
քում տենց բան չի կարող լինի [ասում են ընտանեկան բռնության դեպքերի
բարձրաձայնման համատեքստում]
 երջապես առանցքային է այն հարցը, թե ի՞նչ պետք է կամ հնարավոր է անել կանանց թի
Վ
րախավորող ուղերձների հետ, արդյո՞ք պետք է կամ ճիշտ է դրանց արձագանքելը կամ հակա
դարձելը։
Ուսումնասիրության մասնակիցների զգալի մասը կարծում է, որ կա «սահմանագիծ», որից
անդին արվող մեկնաբանությունների հետ «ինչ-որ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն», օրինակ՝
ատելության խոսքի օրենսդրական կարգավորման և նմանատիպ իրավական գործիքների
միջոցով։ Հարցվողները կարևորում են պետության՝ խոսքի ազատության պաշտպանության և
ատելության խոսքի օրենսդրական կարգավորման միջև իրավաչափ բալանսավորման պահ
պանումը։ Այսինքն՝ ուղերձներին արձագանք պետք է տրվի պետության, օրենսդրության միջո
ցով։
Միևնույն ժամանակ հարցվողներից շատերը համարում են, որ ուղերձների թիրախում
հայտնված անձը պետք չէ որևէ կերպ հակադարձի։   Կանանց մեծ մասը նման ուղերձների
վրա կենտրոնացումը դիտարկում է իբրև սեփական ժամանակի ու ռեսուրսի անիմաստ կո
րուստ, իսկ որպես արձագանքման արդյունավետ գործիք է դիտարկում արհամարհանքը, նաև
սեփական մտքերը, կարծիքները ներկայացնելը՝ ի հակադրում հնչեցվող ուղերձների և պիտա
կավորումների։
«Ոչ մեկին ոչ մի արձագանք չեմ տալիս, որովհետև դա իմ ռեսուրսի ծախսն
է։ Այդ նույն ռեսուրսը կարելի է ուղղել հանրօգուտ բան ասելու, քարոզելու, հա
մոզելու»։
«Արհամարհանքը երբեմն ավելի ուժեղ բան է, ավելի էֆեկտիվ, քան հերքելը»։
«Ես փորձում եմ, օրինակ, չպատասխանել մեկնաբանությամբ, փոխարենը
գերադասում եմ իմ ստատուսը գրել, իմ մտքերի մասին խոսել»։
 արցվողներից շատերը նշում են նաև, որ չեն կարող մտաբերել էֆեկտիվ, ազդեցություն
Հ
ունեցած հակաուղերձներ, և համարում են, որ նման ուղերձներ մշակելիս կարևոր է չկրկնել
թիրախավորող կողմի բառապաշարը, առաջ տանել սեփական դիսկուրսը, որը, սակայն, պետք
է նաև հասկանալի լինի հանրության ավելի լայն շրջանակների համար։ Այս առումով առավել
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Հանրային ճնշումները կանանց [պայքարի]  կենսափորձերում.վերլուծական ակնար

սին խոսելը նաև դիտարկվում է իբրև կնոջ՝  լայն հանրությանը վարկաբեկելու՝ «ազգին խայ
տառակելու» փորձ: Այսպիսով՝ կանանց հանդեպ ճնշում է գործադրվում այնպիսի ուղերձների
միջոցով, որոնք միտված են մի կողմից ժխտելու Հայաստանում գենդերային հիմնահարցերի
գոյությունը կամ արդարացնելու/նորմալացնելու առկա իրողությունները, մյուս կողմից կնոջ
պայքարը ներկայացնելու իբրև «սուտ», «կեղծ օրակարգով» պայքար։

կարևորվել է «արժեքների մասին խոսակցությունը»՝ նկատի ունենալով, որ կանանց և գենդե
րային հարցերով զբաղվող, համապատասխան արժեքներ և գաղափարներ ունեցող կանայք
պետք է ավելի շատ խոսեն այդ արժեքներից, և սա է թիրախավորող ուղերձներին և պիտա
կավորումներին դիմադրելու լավագույն ճանապարհը։
«Հակա-ն շատ վտանգավոր ու պարտվող խաղ է։ Դու պետք է անընդհատ քո
գործը, այս տարիների պայքարը ուրիշ՝ ավելի դրական, հետաքրքիր, կրեատիվ
ձևով ներկայացնես մարդկանց, որն իսկապես կարող է հասնել նրանց։ Ես դրա
մեջ եմ տեսնում պայքարը»։
«Եթե քո հակաուղերձը կրկնում է ուղերձի որոշ արտահայտություններ, այն
միևնույն է, ռիինֆորս (անգլ.` reinforce, թարգմ.՝ վերահաստատել) է անում. դու
պետք է ուղերձներ ունենաս, որոնք նույն բառերը չեն կրկնի։ Ինձ թվում է՝ դա
օգտակար երևույթ է, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է այնպիսի բառապաշար
ունենալ, որը շատ տիպիկ չլինի միայն մեզ։ Ինձ թվում է՝ մենք հասկանալի,
մատչելի դարձնելու լուրջ խնդիր ունենք»։
«Հակաուղերձները միշտ չէ, որ լավ են աշխատում հատկապես մեր ներկայիս
միջավայրում, ինձ թվում է՝ ավելի շատ արժեքների մասին է պետք խոսել, քան
թե հակադարձել»։
Հարցվողները որպես թիրախավորող ուղերձների չեզոքացման միջոց նշել են նման ուղերձ
ները «ռիքլեյմ» (անգլ.` reclaim, թարգմ.՝ հետ կանչել, ետ պահանջել) անելը, այսինքն՝ քեզ ուղղ
ված մեսիջները յուրացնելն ու կիրառելը սեփական գաղափարական դիրքից, սեփական հա
մատեքստերում՝ այսպիսով զրկելով այդ ուղերձները այն բացասական մեկնումներից, առանց
որոնց դրանք դադարում են լինել թիրախավորող, իսկ դրանց կիրառումը կնոջ հանդեպ ճնշում
ների գործադրման նպատակով իմաստազրկվում է։
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Public Pressures in Women’s
Experiences of Resistance. Analytical
Overview
Executive Summary

We will start this section with the introduction of sources that attest to
the importance and urgency of the studied issue. During the analysis,
for the convenience of the narrative, “women working to advance the
emancipation of women, women’s rights and working on issues of gender- 
based violence, as well as gender discrimination” will be interchangeably
frequently replaced by such phrases as “women working on women’s
and gender issues,” “women representing the target group” or simply
“women.”
All the phrases and sentences in italics and quotation marks in the
analysis belong to respondents and are citations from interviews with
them, if other authors or sources are not mentioned.

For the purpose of this research we placed special interest in studies relevant to Armenian context
and  conducted after the Velvet Revolution of 2018. In almost all interviews conducted within this study
there was a talk on worsening social and political atmosphere around women’s and gender issues in
the post-revolutionary phase, accompanied by increased pressures against women working on these
issues.
The fact of significant public pressures applied against women working on women’s and gender
issues is confirmed not only by our participants, but is also described in various local and international
studies and reports.
The annual 2019 report of the Coalition to Stop Violence against Women states that “women activists
and human rights defenders in Armenia, especially those that work on gender-based violence and
discrimination, as well as sexual and reproductive rights and health, continue to remain under the
attacks of groups with extremist sentiments.1”
The semi-annual 2019 report of the Human Rights House presents cases of threats of violence and
hate towards women that work for the protection of the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender
(LGBT) persons and women human rights defenders2.  
International human rights organizations have expressed their concerns in relation to the current
situation, sending statements to the Government of the Republic of Armenia.
In April of 2019, Human Rights House Foundation in a letter3 calling upon the President of RA, A.
Sargsyan, the Prime Minister of RA, N. Pashinyan, the speaker and vice-speaker A. Mirzoyan and L.
Nazaryan says that threats and harassments aimed at human rights defenders dealing with gender
issues combined with the absence of adequate reaction of state officials, is already a long standing
1. Coalition to Stop Violence against Women, Annual Newsletter, 2019, Yerevan, 2020, p. 16; https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/
uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf:
2. HRH Yerevan, Semi-Annual Report 2019, Yerevan, 2019; https://issuu.com/humanrightshouseyerevan/docs/
hrhmidreport2019hy?fbclid=IwAR18cNYcBmiuLRli3SWlgzFts1uAV0ytSWouyR5P7ht5DalmXtOwFmF3uQ8:
3. Human Rights House Foundation, Promoting a safer environment for human rights defenders in Armenia, Oslo, 8 April 2019; https://
humanrightshouse.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-letter-to-Armenian-authorities.pdf:
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4. Frontline Defenders, UPR Submission -Armenia 2019, 8 August 2019; https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/upr-submissionarmenia-2019:
5. Shahnazaryan G., Hovhannisyan S., Attitudes Towards Women’s Organizations in Armenia,  Women’s Resource Center Armenia, Yerevan, 2019,
p. 29 ;  https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Attitudes-Toward-Women%E2%80%99s-Organizations-In-Armenia-fin.pdf:
6.  Kuhar R. and Paternotte D, Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality, Rowman & Littlefield International, London, 2017
(անգլերեն); https://eige.europa.eu/library/resource/aleph_eige000009341:
7.  Who is Afraid of Gender Equality: Common Trends in Europe and Central Asia, A.L.E.G. Romania and Women’s Resource Center Armenia,
2019; https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Who-is-afraid-of-gender-equality-3.pdf:
8. Correa S., Paternotte D., Kuhar R, The Globalisation of Anti-Gender Campaigns: Transnational Anti-Gender Movements in Europe and Latin
America Create Unlikely Alliances, International Politics and Society, 2018; https://www.ips-journal.eu/topics/human-rights/article/show/theglobalisation-of-anti-gender-campaigns-2761/:
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reality in Armenia.
In August of 2019, Frontline Defenders report4  was dedicated to the work of human rights defenders
in Armenia. “The formation of the new government triggered a significant rise of hate speech,
justification of the hate crimes and violence against LGBTI+ and women's rights defenders both from
the society and government officials. This is connected to the attempts of the opposition to discredit
the current government on the basis of its perceived more tolerant stance on the issues related to
gender and sexual orientation”, -  says the report. The problem with manipulations for the sake of
discrediting the current government is also important to the participants of the study: they link the
current state of the affairs with the “revanchist”  style of acting of groups that were serving the interests
of the previous regime.
It is important to mention that our study includes a large circle of women’s experiences and
pressures found in them, whereas both the local and foreign sources mostly look at pressures acted
upon women human rights defenders and activists. Hence, the experiences of “other” women that
reflect upon women’s or gender issues, such as women artists or journalists, women working in the
Government or women parliamentarians, the pressures acted upon them are not sufficiently explored.
Besides, pressures acted upon women are mainly reflected in reports and documents, which do not
allow discussing social and political contexts, atmosphere and public perceptions underlying them.
This study aims also at addressing those gaps.  
The 2019 quantitative survey conducted by the Women’s Resource Center is one of the few that
looks at public perceptions in regard to women’s NGOs, where a number of important facts have
been registered. The participants of the research are men and women living in Yerevan, as well as the
regions. According to the study, 40 percent of surveyed think that NGOs dealing with women’s issues
are targeted and presented in a negative light (whereas 60 percent thinks that there is no negative
PR towards them). Among the other reasons of targeting, participants to the study mention “the envy
towards the organizations working on human rights of women”, “the political nature of attacks due to
anti-European sentiments”, “the fact that women’s organizations raise issues related to LGBT persons,
which is perceived as being against Armenian values.5”
Tensions around women’s and gender issues is not only a local phenomenon. The studies show that
anti-gender policies and tendencies are showing an upward trend in various countries, including in
Europe 6, Central Asia 7, Latin America 8, where as well targeting and labeling of organizations working
on women’s and gender issues intensify. During recent years, in different countries the Council of
Europe Convention on the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul

Convention) is under attack by the anti-gender movements. In 2018, only in Europe 333 organizations
of mostly conservative Christian stance signed a petition against the convention 9. In Armenia, following
the signing of the convention, public discussions around its ratification were paralleled with campaigns
against women dealing with gender issues 10.
It is worth mentioning that the question about the existence of anti-gender or gender movements in
Armenia, or women’s or feminist movement, was not clearly answered by the participants of this study,
the opinions differed, which could be conditioned by the ideological and approach based differences
(i.e. does the respondent consider herself a feminist or not, in her struggle which type of feminism she
identifies with, etc.?).  
Tensions escalating around the Istanbul Convention were also reflected in the Annual 2019
Report of the Human Rights Defender, linking those with the “existing stereotypes in the society
and misconceptions 11”. Unfortunately, during the ratification of the Convention and in many other
occasions threats, hate speech and acts of violence perpetrated against the human rights defenders
and activists working with gender issues are not reflected in the annual report. Even though the report
reflects on criminal cases filed on the basis of threats against human rights defenders, it bypasses the
set of issues revealed by the participants of this study and of interest to us. Particularly, activist women
and women human rights defenders participating in our study mention that when filing complaints
in relation to the threats they mostly face the inaction of law enforcement bodies, the state does not
guarantee the protection of their rights, not providing a safe environment for their lives and actions.
Building upon the issues identified during interviews, in Section Two we will analyze the main patterns
revealed, pulling together the information related to the socio-political atmosphere around gender
and women’s issues, as well as targeting messages and public pressures towards women that work
with these issues.

What are the socio-political atmosphere and public opinion towards women’s
emancipation, their rights and gender issues in Armenia?
The discussion about socio-political atmosphere and public attitudes is important to understand
factors that explain impediments and targeting faced by women respondents.
All interviews show that, in Armenia, there is a negative atmosphere and attitude towards women’s
and gender issues, as well as women that work in this area. First of all, the root of the negative attitudes
toward women is the prevailing patriarchal understanding and misogynistic attitudes.
The majority of respondents highlight post-revolutionary phase (i. e. after the 2018 Velvet Revolution)
showing escalating negative socio-political atmosphere around women’s and gender issues.
9. Who is Afraid of Gender Equality: Common Trends in Europe and Central Asia, A.L.E.G. Romania and Women’s Resource Center Armenia, 2019,
p. 5; https://womenofarmenia.org/wp-content/uploads/2019/07/Who-is-afraid-of-gender-equality-3.pdf:
10.  Coalition to Stop Violence against Women, Annual Newsletter, 2019, Yerevan, 2020, p. 16.; https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/
uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf:
11. Human Rights Defender’s Office of RA, The 2019 Report on the Activities of the Human Rights Defender of RA, Situation of the Human Rights
and Freedoms, Yerevan, 2020, p. 598; https://www.ombuds.am/images/files/3e307b6cedc8a68a7a0b677955e77cb2.pdf:
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The respondents identify several factors explaining that tendency that can be split into two groups.
1. Factors caused by internal and external political agendas and geopolitical
developments.
The respondents frequently state that women’s and gender issues are being used as a political divide
for both internal, as well as external manipulations in the context of geopolitical developments. This
tendency is not new. The “gender hysteria” in its rather outstanding form occurred in 2013, as a result
of an abrupt shift in Armenia’s external policy direction, when instead of signing the European Union
Association Agreement, Armenia joined the Eurasian Economic Union and caused an unprecedented
escalation around the draft law on gender equality (which later was adopted as the RA Law on Equal
Rights and Equal Opportunities of Women and Men)12 . Especially women that worked at the time in
women’s and gender rights organizations, call that period as a time of serious pressures and targeting.
“The gravest pressures towards me occurred in 2013, when the social media was
inundated with my photos, labeling me as a “traitor.” A special Facebook page was
operating, where I was also included as a “prominent gender.”
Currently, the root cause of the advancement of anti-gender agenda according to the respondents
(for those cases, when the agenda is at all mentioned) is the retaliation of the pre-revolutionary
political team. In the process of the advancement of that agenda participants mainly pinpoint at the
supporters of the Second President Robert Kocharyan, and groups that are financed by the Embassy
of Russian Federation. According to interviewees gender and LGBT issues, Istanbul Convention are
being manipulated and put to service for covering important aspects of external and internal political
problems.
“In 2013, when Armenia did not sign the Association Agreement, a big shift was
occurring in the external politics, but nobody cared about it, because everybody was
discussing the “gender. It is very easy to manipulate this topic and circumvent all other
ones. And now again, the same thing is occurring, they are trying to avoid Kocharyan’s
topic.”
Part of interviewees state that according to their observations, in online social platforms, and most
specifically on Facebook, prevailing attitudes are not always reflective of the ones that are held by
large circles of people in real life.
Therefore, the participants of the study believe that “normal people” do not hold grudges as such
12.  Jilozyan, A., Gender Policy in Armenia: Legal, Anti-Gender campaign and Community Formation Strategies: Study, Yerevan, 2017. pp 10-13;
https://www.womensupportcenter.org/Gender_politics_final_Armenian-compressed.pdf:
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“If we talk about women human rights defenders, I see that they more than before,
maybe also explicably, are much more targeted.”

or do not have dislikes towards organizations that work with women’s issues, women human rights
defenders or activists. Nevertheless, in a reality where groups instigating hatred towards women and
advancing anti-gender sentiments actively campaign, the negative atmosphere and attitudes get
reproduced. In the meantime, the groups that engage in anti-gender campaigns pursue political
interest and use manipulations related to gender issues as means of “anti-struggle”, i. e. to politically
fight against the current power.
2. Factors caused by inaction or lack of sufficient action on behalf of the state bodies.
When speaking of the role of the state, part of the interviewees, especially from civil society
organizations, confirm the post-revolutionary positive shift in terms of responsiveness to the women’s
and gender issues. In terms of positive dynamics, in the context of actions towards the prevention
of domestic violence, the role of the Ministry of Labor and Social Affairs, and particularly that of
the Minister, Zaruhi Batoyan and up to recently, that of the Deputy Minister, Zhanna Andreasyan is
highlighted. The role of the MP, Maria Karapetyan is also being mentioned in terms of advancing the
state policy on the “improvement” of gender issues.
Placing much importance on the positive role officials play, the interviewees, however, state that at
institutional level the picture is quite different. There are several system problems observed.
As a systemic issue, the majority of interviewees sees the insufficiency of implementation of the
state’s educational function. The participants of the study explain much of the misconception about
gender issues in the society, that has no reference to the reality, related to this shortcoming. According
to them, the state does not devote much effort for public awareness raising and attitude change. In this
regard, the Ministry of Education, Science, Culture and Sport is the most at fault. In these conditions,
according to the interviewees, the targeting and pressuring women in the eyes of the public by certain
groups becomes an easier task.
“For me the motivations of that group [meaning anti-gender groups] are quite clear,
what they do, what do they gain from it? However, it is not clear for me, why the top
officials do not take action to sensitize the public about human rights? I find their
efforts insufficient.”
The next most mentioned systemic problem is the shortcoming of the legislation, which does not
allow proceeding to the phase of investigation and bringing to justice the instigators of hate speech
and threat of violence.
“When they insult, you let them know that you will report it to the police. They come
back with saying that do whatever you wish, nothing is going to change. We need to
have a Law on Hate Speech and Hate Crimes, so that you know that as a human rights
defender you can go to the police.”
The next systemic problem is the inaction of law enforcement bodies. Those among the respondents
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“It is a very ugly reality now, after the power change. It seems like there is such a
thing that one needs to be cautious, be very careful with wordings. It was always there,
the need to be cautious, but more so after the power change. The authorities claim
the same thing over and over, that there is a need to be very cautious in the wording,
people are not ready to hear about the problems [meaning women’s and gender issue],
there is no need to irritate [the public] as it could instigate an anti-revolution.”
According to these respondents, various functionaries of state bodies, MPs propagate prudence
when speaking of women’s and gender issues, in a way adopt a populist stance, which gives space to
the anti-gender rhetoric of certain groups, whereas women raising these issues are further silenced.  

What types of pressures endure women dealing with women’s emancipation,
women’s rights and gender issues in Armenia and how to counter those?
Almost all interviewees have mentioned the presence of public pressures. The respondents have
given their explanations about the underlying factors, goals and forms of public pressures. Reflections
were made concerning the ways pressures could be countered or if there is a need to do so and in
which ways.
According to the respondents, the factors explaining pressures applied against target group of
women are as follows:
1. Gender discrimination and socially assigned roles to women being in the foundation of it.
(“Because they are women. There is a gender discrimination, since you are a woman, you
need to keep silent.”)
2. The fear and insecurity among the public due to the anxiety to lose power over women
or reshuffling of gender roles and relations in the result of women’s struggle. (“Women
human rights defenders and activists are suppressed and that suppression stems from the
feeling of insecurity. The uncertainty that can be brought about by women’s resistance is
very dreadful for them.”)
3. The language of the struggle: frequently, concepts put forward NGO’s working on women’s
and gender issues are not comprehensible, thus, it creates resentment.
4. The funding factor: the manipulation of the fact that the funding of civil society organizations
is from outside/foreign sources.
5. Global trends: the local pressures echo worldwide spread of the anti-gender sentiment.
(“There are also global things. The world is witnessing a resonance of anti-gender movement
that targets women, LGBT persons, those that differ and queer circles. We see that in Europe,
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that had the misfortune to be threatened and verbally assaulted, observed that if approaching the
police, there noticed much resistance to open a case and provide for the security of women human
rights defenders and activists.
Several interviewees mentioned the “prudence” on the side of the state as a systemic issue.

now, in Armenia, we observe it linked to Istanbul Convention.”)
6. Unawareness, lack of knowledge related to the own culture and history, not knowing those
discourses that touch upon female sexuality and the role of women in the society. (“I really
advise those people to deep dive into the essence of “Armenian genetics (“Hayugen”)” [as
called locally “Hayugen”. The word aims to express something that is very peculiar or, in
contrary, very opposite to real “Armenianism”, Armenians, local traditions, etc ]. If they
have not studied the local history of sexuality and do not understand it, if they think that
homosexuality has nothing to do with “Hayugen”, then let them just lightly go through
the Armenian history and culture and understand how come homosexuality is not part of
“Hayugen?””)
The discussion related to the factors is closely linked to the objectives of exerting pressures. When
speaking of objectives, the sizable part of interviewees states that the goal is to silence the woman and
“show her place”. (“Any type of a power labels you to show you your place.”) Beyond silencing women
per se, the intention is to disallow questions about women’s and gender issues to be heard by the
public at large, i. e. also silence women’s struggle (“The objective is that I shut up, close my mouth, say
nothing, stay silent, so that I cease to exist, say nothing at all. They want you to stay silent, so that people
do not hear you and things you say do not spread.”) The next objective identified by the majority of
the respondents relates to the promotion of political interests, political manipulations and diverting
political agendas, which has been already mentioned duly. In this context, the objective of “halting”
the revolution is talked about by means of dividing the society into those that “protect national values”
and the “traitors” (i.e. those who “betray” national values).
Asked about the types of pressures they have most endured or have witnessed other women go
through, most of the interviewees provided the following answers:
• Hate campaigns in social media, especially on Facebook, the targeting of women and
their work, the creation of a negative perception by spreading misinformation about those
women.
• Physical attacks and threats of those, attacks during public events, attacks on the offices of
organizations that are working on women’s issues, as well as attacks endured in their daily
lives, on the streets, in the cafés. Threats are not only received personally, but women also
get those in relation to their families and children.  
• Pressures endured at the workplace or in their professional capacity, when women raising
women’s and gender issues are targeted by peers and superiors (for example, in literary
circles, among artists and journalists.)  
• Familial, kinship and friendly pressures. It is generally agreed that the most widespread
pressures occur in close personal, family and friendship settings. Most of the interviewed
acknowledge that these are the most impactful ones on their lives and psychological
wellbeing.  
• Gaslighting, when the society sees the emergence of a discourse, where issues or concerns
raised by women are being presented as non-existent or having no connection to the
reality.   According to the respondents, gaslighting forces women to constantly provide
109

•

Some of the respondents have placed importance in the need for non-equalizing, intersectional
consideration of women within the context of pressures. Hence, within this context, the importance
of variation of opportunities of women from different groups, their social status, activism modes,
availability or absence of resources for countering pressures has been emphasized.
Finally, to the question on the need to neutralize or soften the pressures and messages, most of the
respondents agreed on the need to do it.   However, there are also rarely appearing opinions, such
that there is no need to counter pressures, instead concentrating on the development of the own
agenda, as to proceed based on it.
“For a long time, we have adopted the countering tactics and have reached a point,
where the only thing we do is counter. I now have come to believe that countering is
a measure of last resort.”
“Countering is very much a dead-end tactics. I refuse to struggle using the terms and
meanings used in battle, instead wanting to put more of my energy for solidarity, for
creating, reaching a point of conclusion, because that gives more energy, countering
only drains one, also not allowing to divert from their agenda.”
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•

justifications for their actions, prove that the issues they raise exists, which leads to the
emotional burnout of women activists, journalists and human rights defenders.
Application of “non visible” and “non tangible” pressures, or the so-call “minor politics”.  
Study participants mention about such pressures in their daily lives that might seem as
if not impacting their experience, but leave a feeling of a “pressure hovering over their
heads” that is “protracted, weary, and frustrating.” When talking about the “non visible and
tangible” things, the respondents in their examples bring up situations of ignoring women
or situations of invisible surveillance (“long gaze at hair, whatever she says or wears or
reputation”, “gossip as means of pressuring”). They mention that these types of pressures
are representative of patriarchal societies, and women throughout their lives are regularly
subjected to these types of pressures. (“It is more the “minor politics” that pressurize you.
You may speak to a man and he avoids giving you a look… And it is a bit challenging to
define those minor or micro situations, because you already chew those and relive them, live
them and pass through them, but then when you think how big or small it is, even when
concluding that it is nothing to ruminate about, at the end of the day, it is quite something
after all.”)
Ideological pressures. Some of the interviewees as a pressure site the liberal feminist
agenda pushed by state and the NGOs working on women’s and gender issues. Based
on that, following liberal feminist  agenda is seen as a cosmetic tool that is trying to give
a quick fix to problems faced by women in Armenia, instead of tackling the root causes,
whereas “neoliberal caution” is seen as a pressure applied towards non-institutional and
activist women.

Those that think pressures should be countered, mostly talk about the “responsible parties” for
neutralizing pressures.
According to the opinions of the majority, the responsibility lies with the state. As already mentioned,
the mainstream of the interviewees thinks that the state through several legal amendments should
hold persons responsible for hate speech in the online environment, whereas the law enforcement
bodies should take steps to ensure the security of women. The role of the Ministry of Education,
Science, Culture and Sport is singled out in terms of taking steps towards educating the police and law
enforcement system, as well as the public at large.
The participants also highlight the importance of female politicians: it is mentioned that the situation
will be changed if women participate in the political life, “women legislate for women”, make the voices
of various groups of women heard.

What are the messages targeting women and what needs to be done with them?
“All the descriptive things that refer to a woman, in reality are all about
subjugation and all the things that refer to a man are about ruling over. When
you start transgressing your gender role, you are being perceived as a threat to
the perpetuation of that pattern, that is why they always need to keep you in
check by silencing you.”
(An excerpt from an interview conducted within the study)

In real life and virtual domain, i. e. social media, other media platforms, in public speeches of officials
and from their uttered words, frequently one can come across messages that target women working
on women’s and gender issues.  
The study defines “[targeting] message” as a phrase or sentence circulated by the public or a certain
group, which labels a person or their actions aiming to pressuring and limiting them.  
During the interview the respondents have reflected upon the messages targeting them or their
work, threats directed at them, labels or descriptive words, presenting the contexts and situations in
which those have occurred. Analyzing the received information, we can conclude the following:  
1. Messages targeting women perpetuate gender stereotypes and gender roles expected
of women that are typical of patriarchal societies.
According to the respondents gender stereotypes are being reproduced in messages about woman’s
“place and role,” “appropriate and inappropriate” behavior, appearance, moral qualities, personal life,
marital status targeting them regardless of the issues they raise or type of activism, but are conditioned
by only the fact that the person raising the issue is a woman. The respondents mention that in the
same situations wording directed at men and the discourse is different.
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The interviewees also mention that messages targeting women that carry a meaning depicting
women’s social role are aimed at showing the accepted ways of struggle for women and tolerable
range of questions that women can raise. Otherwise, the actions of a woman are rightfully subject to
shaming and disparaging.
Respondents having past experience of activist struggle have come across these types of messages
when on the streets and during demonstrations even when finding themselves on the same platforms
with men, in the same situations, struggling for the same goal (i. e. during Velvet Revolution or Electric
Yerevan protests).  

Pull aside, you are a girl [used in street action contexts]. How can a woman
behave like this? [targeting women activists] You are going to be a mother in the
future, how are you doing such things? You are a woman you should be ashamed
of saying such things [is used when issues related to sexual violence are being
raised]. The street is not a proper place for a woman. Who would fancy you? You
would not have family and kids [targeting women activists]. Does your husband
know that you are doing these kinds of things? There is no man controlling this
woman that she is holding such a speech?
The respondents also thematically highlight questions related to female sexuality, including issues
related to sexual violence. Women talking about sexual violence are labeled as “wicked” or “distributors
of pornography”. Questions concerning a taboo topic, such as female sexuality being raised by women
human rights defenders, activists, politicians or journalists are deplorable for the society.
All the participants of the study state that regardless of the context and situation, there is always
someone questioning woman’s personal life, marital status, as well as making misogynistic statements
that are aimed at showing the incompleteness of the woman, the dependence of the latter upon
her husband. There is always justification for targeting a woman, especially if she has, as it is called,
“deviated” from her gender role or her mission.
“I witnessed a domestic violence case and referred to the police. Even there [at the
police station] the messages were the same: “Why are you not married? Do you have
a child? What are you doing?”. Those are questions to remind you that there are ways
to live your life and you are not up to those standards.”
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“I have felt the most discrimination recently, from the moment I started engaging in
public affairs. They can tell you, girl what kind of a dress are you wearing while you
are delivering a speech? Or they would say, just look at her clothing, the hair style. Or
they would say, this is a girl or what? Or they would throw profanities at me, labeling
my morality and other things. This is also applied against my other female colleagues.
I frequently think that if the same thing was said or done by a man, these types of
conversations would not occur or even if they would, they would evolve in a totally
different discourse, they would speak of completely other things, not the gender.”

2. In social media the most widespread types of targeted messaging are threats against
sexual or physical integrity or sexually explicit swearwords.
Women mention that physical and sexual assault messages targeting them mostly occur in social
media, and are being sent via personal messages from unidentifiable or fake users.

Those like you should be burnt, raped and beaten up. I’ll track you down and
[a sexual swearword], burn you all.You are not humans, we are coming after you
soon, you are living your last days, be careful, when walking watch all around you,
you have a child, be careful. Leave this country until it is not too late, someone like
you has no place in this country
According to the respondents, calls to “burn” are mostly aimed at LGBT women activists or LGBT
rights defenders, whereas calls related to “not deserving a place in the country”, “throwing out of the
country” are specifically targeting diaspora activists and rights defenders.  
Very frequently in interviews sexual swearwords have been mentioned as a type of a message.
Subjected to these types of messaging are particularly those women activists, human rights defenders,
politicians, journalists and artists that raise issues of gender-based violence, discrimination and
sexuality. The respondents see those messages as part of directed hate campaigns.
3. Messages targeting women manipulate their (alleged) sexual orientation or gender
identity.
Interviewees mention that messages targeting the sexuality of women human rights defenders,
activists, specialists working in the sphere of women and gender issues are widespread in the context
of applied pressures, and are being used regardless of the sexual orientation or gender identity held
in reality by that person.  

Lesbian. Mother of lesbians. Transgender. Let you child be gay. Protector of
homosexuals
According to the respondents, when confronted with these messages, they find themselves
in a situation, where being called “lesbian” or “transgender” or the fact that their child could be a
homosexual contains no personal insult, however, the targeting party assumes that such type of a
“labeling” should be insulting and thus, aiming to humiliate the woman publicly, continue the barrage
of such statements. (“Just that- the word “transgender”- is not negative for me, or if they call me mother
of a lesbian, ok, it is a great thing.”) This also reveals the  gap between the two value systems and
ideologies.
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Some of the study participants, especially those that consider themselves to be feminists, mention
that women frequently are criticized for being feminists and part of the targeting messages are
constructed around words “feminist” or “gender” along with their negative and ridiculing connotations.

Feministas. Furious feminist. Again this feminist is talking. She is a feminist
that is why she is making up those things [being used in the context when issues of
sexual assault are being raised]. Again you started your feminist talks [being used
in a mocking tone]. Man hater [being used to target feminists]. Separatists [being
used to target feminists]. Genders, genderasts
More specifically, according the interviewees, it can be seen as acceptable for a woman to raise
certain women’s issues, talk about rights, however, in circulated messages and fibs “being a feminist”
is presented as negative, unwanted, useless, associated with many stereotypes.
“Whenever any young woman was trying to raise those issues, she had to, at first,
state that she was not a feminist, clearing stating that “I am not a feminist, but…”.

5. Part of the messages target the operations of NGOs working with women’s issues.
Especially women that had worked or still work in NGOs mention that messages targeting them
mostly mention the fact of the NGOs receiving grants from abroad. A manipulative field is also
evolving around the East-West paradigm, when targeting human rights defender organizations,
slamming them for introducing “European values.” The interviewees mention “western agents”, “grant
consumers”, “Sorosians” (the term that is used locally is “Sorosagans”, aimed to target those how are
funded/supported/affiliated to the Open Society (Soros) Foundations) as the most frequently used
labels in the context of hate campaigns against human rights defender related work.
6. Other messages and labels.
The interviewees mention about messages and labels that inversely correlate woman’s work with
national, religious, family values. In these types of messages frequently the “image of an enemy” is
being used, identifying the woman with the latter.

Traitor. Enemy of the state. Turks. You act like Turks. Azeris. Destroyers of
families. Holder of feminist, satanic ideas. Sectarians
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4. Part of the messages target woman’s ideology, particularly these are aimed at
damaging the feminist ideology; being a “feminist” or perceived as one is presented
as something negative .

The interviewees also reflect on the messages that devalue women’s speech, opinions, works, that
question the credibility of facts presented by women. According to the respondents, almost all publicly
active women face these types of messages regardless of the types of issues they raise, because the
fact that this or that issue is being raised by a woman (politician, journalist, human rights defender,
etc.) is enough to be subjected to those messages.
“The goal is to render meaningless the words of that politician [referring to a woman],
as well as delegitimize, deprive of the relevance and depreciate. It is also true in the
case of human rights defenders and activists.”

These are written by a woman, how you can believe them?
The participants of the study highlight that credibility is being questioned above all, when it comes
to women’s rights, gender issues, as speaking up about these types of things goes against existing
perceptions about the women’s social roles. Besides, as women speak about these issues, they are
being perceived as attempting to humiliate the public by “defaming the nation.” Thus, pressures against
women are applied via such messages that are aimed at, on one hand, denying the fact of existence
of gender issues or justifying the existing realities, and on the other hand, are to present the women’s
struggle as a “lie”, “an artificial agenda.”
Finally, it is critical to ask what needs to be done with the messages targeting women, is it right or is
there a need to counter or answer them?
The majority of study participants think that there is a “limit” beyond which any comments made
“need to be dealt with”, for example via regulations applied to hate speech or considering other legal
means.  The respondents place importance on adequate legal balance applied by the state between
the freedom of the speech and hate speech.
In the meantime, many of the respondents think that those under attack should not in any way
counter the messages. Most of women state that focusing on these messages would be a great loss
of their time and resources, whereas as an effective means to countering those messages women
consider presenting their ideas and thoughts regardless of being targeted and labeled.
“I never answer anyone, because it is a waste of my resources. The same resources
can be directed at doing a useful thing, advocating or convincing.” “Anti-messages are
not always effective in our reality, I think we need to talk more about values instead
of countering.”
Many of the respondents also mention that they cannot recall effective and impactful countermessaging and think that when developing such messages it is important not to repeat the language
of the attackers, push the own discourse instead, which in the meantime has to be simple enough to
be understood by the public. In this sense it is more important to “talk about values”, suggesting that
women working on women’s and gender issues should talk more about themselves and their values,
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“Anti- positioning is a dangerous and a losing ground. You need to present your
struggle and work in a more positive and interesting, creative ways that can really
reach them. I see the struggle in that.”
The respondents also name those types of messages that are aimed at neutralizing the targeting
messages through “reclaiming” them. This suggests that messages targeted at you should be absorbed
and used from your ideological perspective, in your own context, thus, stripping off the messages
from their negative connotations without which they stop being of targeting type and their usages
against women becomes meaningless.
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and this is the best way of resisting the messages and labels.

 ավելված 1.
Հ
Ուսումնասիրության մեթոդաբանություն
Ուսումնասիրության շրջանակները։
Ուսումնասիրության նպատակն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների
պաշտպանության, գենդերային բռնության և խտրականության հարցերով զբաղվող կանանց
փորձառություններում տեղ գտած հասարակական ճնշումների ուսումնասիրումը և կանանց
թիրախավորող ուղերձների իդենտիֆիկացումը։
Ուսումնասիրության օբյեկտը կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության,
գենդերային բռնության և խտրականության հարցերով զբաղվող կանայք են։
Ուսումնասիրության առարկան կանանց փորձառություններում տեղ գտած հասարակական
ճնշումներն ու կանանց թիրախավորող ուղերձներն են։
Ուսումնասիրության շրջանակներում փորձ է արվել բացահայտելու հետևյալ հետազոտա
կան խնդիրները.
1. կանանց պայքարի հիմքում ընկած խթանները,
2. նրանց կյանքի այն ոլորտները, որոնք ազդեցություն են կրում նրանց պայքարից,
3. պայքարի կենսափորձի ժամանակագրական/իրադարձային փուլերը և դրանց հիմ
նական առանձնահատկություններն անձնական և հասարակական մակարդակնե
րում,
4. պայքարի կենսափորձի շրջանակներում կանանց առնչվող սոցիալական ակտոր
ները և դրանց դերակատարումները,
5. պայքարի միջոցները և ս
 ոցիալական պրակտիկաները,
6. կանանց և գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ ձևավորված սոցիալական մթնո
լորտը, այդ թվում՝
• պայքարին նպաստող անձնական և հասարակական պայմաններն ու գործոն
ները,
• պայքարին խոչընդոտող հանգամանքները,
• այլ կանանց պայքարի փորձառությունների ազդեցությունները կանանց սե
փական կենսափորձի վրա,
7. պայքարի կենսափորձում կանանց նկատմամբ հասարակական ճնշման մեխա
նիզմները և ձևերը, մասնավորապես՝ դրանցում հանդիպող ուղերձները,
8. հասարակական ճնշման չեզոքացման հնարավոր մեխանիզմները, մասնավորա
պես՝ հակաուղերձների կիրառման նպատակահարմարությունը։
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Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը։
 աշվի առնելով, որ ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները առավելապես ենթադրում
Հ
են հիմնախնդրի խորքային իմաստների և մեկնաբանումների բացահայտում՝ հետազոտութ
յունն իրականացվել է որակական մեթոդաբանական մոտեցման շրջանակներում։ Հետազո
տության տեսամեթոդաբանական հենքը համադրում է ֆեմինիստական տեսության հիմնա
կան սկզբունքները, ինչպես նաև կենսագրական և ֆ
 ենոմենոլոգիական մեթոդաբանութ
յունների որոշ ռազմավարական բաղադրիչներ։
Ֆեմինիստական տեսությունը կենտրոնանում է հետևյալ երեք ասպեկտների վրա. (1) հե
տազոտման հիմնական օբյեկտ են դառնում այն իրավիճակներն ու գործընթացները, որոնց
առնչվում է կինը հասարակության մեջ, (2) կանայք դիտարկվում են որպես հասարակության
առանցքային սուբյեկտներ, իսկ հետազոտության հիմնախնդիրը քննվում է նրանց դիտանկ
յունից, (3) հետազոտության ընթացքում կանանց տեսանկյունից քննադատական հայացք է
առաջադրվում հիմնախնդրի հետ առնչվող՝ հասարակությունում ձևավորված կարգերի, սո
ցիալական նորմերի վերաբերյալ13։
Կենսագրական մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս «ընդգրկված» անձի տեսանկյունից ներ
կայացնել նրա կյանքի փորձն ու պատմությունը, ուսումնասիրել և հասկանալ հիմնախնդիրնե
րը, և բացահայտել սոցիալական փոխազդեցությունների իմաստն ու նշանակությունը տվյալ
սուբյեկտների մեկնաբանմամբ14։ Հետևաբար, մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս հետազո
տության շրջանակներում ուշադրություն դարձնել կանանց պայքարի կենսափորձին՝ որպես
առաջադրված հետազոտական հարցերի պատասխանների որոնման ամենաառանցքային
դաշտ։
Ֆենոմենոլոգիական մեթոդաբանության առանցքային գաղափարն այն է, որ հասարակագի
տությունը պետք է ուսումնասիրի մարդկանց կենսափորձը և դրա անհատական գիտակցումը,
անհատի՝ սոցիալական իրականության ընկալման գործընթացը և այն իմաստներն ու նշա
նակությունը, որը նա տալիս է այդ իրականությանը15։ Այս մոտեցման շրջանակներում սոցիա
լական իրականության ճանաչման հիմնական գործիքն առօրյա փորձով միջնորդավորված
ընկալումներն են։ Այս տեսանկյունից մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս կանանց պայքարի
կենսափորձը դիտարկել որպես սոցիալական ֆենոմեն՝ օգնելով պարզել՝ ինչպես են նրանք
մեկնաբանում ևիմաստավորում իրենց պայքարի կենսափորձը։

Ելնելով ուսումնասիրության հիմնախնդրից և նպատակից՝ տեղեկատվության հավաքման
երկու հիմնական մեթոդ է կիրառվել.
1. Փաստաթղթերի որակական վերլուծություն. մեթոդի շրջանակներում ուսում
նասիրել ենք Հայաստանում կանանց պայքարի փորձառության շուրջ ձևավոր
ված սոցիալական մթնոլորտին, հիմնական պատումներին և դիսկուրսներին
անդրադարձող գրականությունն ու առկա հետազոտությունները։
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2. Կ
 ենսագրական հարցազրույց. մեթոդի շրջանակներում չձևայնացված գոր
ծիքի (հարցազրույցի ուղեցույց) կիրառմամբ հավաքել ենք կանանց պայքարի
փորձառությունները՝ բացահայտելով հասարակական ճնշումների դրսևորում
ները դրանց համատեքստում, ինչպես նաև կանանց կիրառած դիմադրության
միջոցները և պրակտիկաները՝ որպես արձագանք այդ ճնշումների։
Ուսումնասիրության ընտրանքը։
Ուսումնասիրության օբյեկտի միավորների՝ մասնակիցների ընտրությունը տեղի է ունեցել
ինտենսիվ ընտրանքի սկզբունքով։ Ընտրանքի այս տեսակը նպատակ ունի բացահայտելու
հարուստ տեղեկատվությամբ դեպքեր, որոնցում ինտենսիվորեն են դրսևորվում հետաքրքրա
կան երևույթները16։
Ըստ այդմ՝   տեղեկատվությամբ հարուստ հարցվողներ են սահմանվել այն կանայք, որոնք
իրենց գործունեության շրջանակներում առաջադրում են Հայաստանում կանանց ազատագր
ման օրակարգը, զբաղվում են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ և առաջխաղաց
մամբ, պայքարում են գենդերային բռնության և խտրականության դեմ։
Ուսումնասիրության շրջանակներում փորձ է արվել հնարավորության սահմաններում ապա
հովել ինստիտուցիոնալ17 և ոչ ինստիտուցիոնալ18 դիրքերից վերոնշյալ հարցերով զբաղվող
կանանց բազմազանությունը։
Ընտրանքային համախմբությունը կազմվել է ձնակույտի տեխնիկայի կիրառմամբ, այսինքն՝
յուրաքանչյուր հարցվող հետազոտական թիմին ուղղորդել է հաջորդ հարցվողների մոտ։ Ընտ
րանքի քայլերը, հետևաբար, այսպիսին են.
1. Հետազոտողները հարցազրույց են իրականացրել իրենց հասանելի, տեղեկատ
վությամբ հարուստ երկու հարցվողի հետ։
2. Յուրաքանչյուր հարցվող նշել է տեղեկատվությամբ հարուստ երկու հնարավոր
հարցվողի։  
3. Գործընթացը նույնությամբ կրկնվել է ամեն հաջորդող հարցվողի հետ։
4. Տեխնիկայի կիրառումը դադարեցվել է, երբ նկատվել է թեմատիկ հագեցվածություն
և/կամ հարցվողների առաջարկած տեղեկատվության աղբյուր միավորները սկսել
են կրկնվել։
Ինտենսիվ ընտրանքի և ձնակույտի տեխնիկայի կիրառմամբ հարցազրույցներ են իրակա
նացվել 24 կանանց հետ։
Տեղեկատվության որակի ապահովում։
 ավաքված տեղեկատվության արժանահավատությունը հիմնավորվել է տրիանգուլիացիա
Հ
յի տեխնիկայով, որը թույլ է տալիս որակական հետազոտություններում միևնույն երևույթը կամ
16.  Թադևոսյան Գ., Որակական սոցիալական հետազոտություններ. տեսություն, մեթոդաբանություն և մեթոդ։ Ուսումնական ձեռնարկ։
Երևան, Երևանի համալս. հրատ., 2006, էջ 45; http://lib.ysu.am/close_books/262135.pdf:
17.  Ինստիտուցիոնալ ասելով՝ նկատի ունենք հասարակական կազմակերպություններում, կոալիցիաներում, պետական
կառավարման օղակներում աշխատող կանանց։
18. Ոչ ինստիտուցիոնալ ասելով՝ նկատի ունենք որևէ տեսակի կազմակերպական գործունեությունում չներագրավված ակտիվիզմը։
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տեղեկատվությունը ստուգել երեք կամ ավելի մեթոդներով՝ այդպես հիմնավորելով հետազո
տության որակը։ Տրիանգուլիացիան համադրել է հետևյալ չորս բաղադրիչը.
1. Ինտենսիվ ընտրանքի պահպանում։
2. Ձնակույտի տեխնիկայի կիրառում։
3. Առկա գրականության և հ
 ետազոտությունների ուսումնասիրություն։
4. Ընտրանքի միավորների՝ ինստիտուցիոնալ և ոչ ինստիտուցիոնալ ենթախմբերի
բազմազանության հնարավորինս ապահովում:
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 ավելված 2.
Հ
Անվանացանկ
Ստորև ներկայացված են այն կազմակերպությունները և հարթակները, որտեղ ուսումնասի
րության մասնակիցները աշխատում կամ ներգրավված են, ինչպես նաև ուսումնասիրության
մասնակիցների նշած քաղաքացիական շարժումների հակիրճ նկարագրությունները, որոնք
առ այսօր տեղի են ունեցել Հայաստանում: Համարակալումը համապատասխանում է գրքի
առաջին մասում՝ «Կանանց զրույցներ» հատվածում ներկայացված պատմություններում տեղ
գտած հղումների համարակալմանը։
1. «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ - Ֆ
 եմինիստական իրավապաշտպան կազմա
կերպություն։ Գ
 ործում է 2003 թվականից։
2. «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ -   Ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց
աջակցող կազմակերպություն։ Գ
 ործում է 2003 թվականից։
3. «Ֆեմգրադարան» կամ «Ֆեմտուն» մշակութային ՀԿ -   Ֆեմինիստական ինքնակազ
մակերպման և ինքնակրթության տարածք հանդիսացող կազմակերպություն։ Գործում է
2016 թվականից։
4. «Սոցիոսկոպ» ՀԿ -  Սոցիոլոգիական հետազոտություններ, խորհրդատվություն և հան
րային իրազեկում իրականացնող կազմակերպություն։ Գ
 ործում է 2008 թվականից։
5. «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան» ՀԿ -   Հայաստանում կանանց
նկատմամբ բռնության կանխմանը ևընտանեկան բռնությունից տուժածների աջակ
ցությանը ուղղված կազմակերպություն։ Գ
 ործում է 2010 թվականից։
6. «Սևազգեստ կանայք, Հայաստան» ՀԿ -  Ֆեմինիստական-հակամիլիտարիստական
նախաձեռնություն։ Գ
 ործում է 2014 թվականից։
7. «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ -   Սեռական բռնության կան
խարգելման և դրա դեմ պայքարին ուղղված ֆեմինիստական կազմակերպություն:
Գործում է 2008 թվականից։
8. «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ - Իրավա
պաշտպան հասարակական կազմակերպություն։ Գ
 ործում է 1998 թվականից։
9. Էլեկտրիկ Երևան -  Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ քաղաքացիա
կան շարժում Հայաստանում։ Տեղի է ունեցել ՀՀ-ում 2015 թվականին։
10. Թավշյա հեղափոխություն, Ապրիլյան հեղափոխություն, Հեղափոխություն - Ոչ բռնի,
խաղաղ գործողություններով ուղեկցված քաղաքացիական անհնազանդության
զանգվածային դրսևորումներ Հայաստանում, որոնք հանգեցրին երկրում կառավա
րող քաղաքական ուժի փոփոխությանը։ Տ
 եղի է ունեցել 2018 թվականին։
11. Մաշտոցի պուրակի պայքար - Մաշտոցի պուրակի պաշտպանությանը նվիրված քա
ղաքացիական շարժում։ Տեղի է ունեցել 2012 թվականին։
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Տվյալ ուսումնասիրությունը
իրականացվել է «Մարդու
իրավունքների
հետազոտությունների
կենտրոն»-ի կողմից
Հայաստանում կանանց
հիմնադրամի, Ֆիլիա կանանց
հիմնադրամի և Գերմանիայի
դաշնային հանրապետության
արտաքին գործերի
նախարարության
ֆինանսական աջակցությամբ։
Գրքում ներկայացված
տեսակետները կարող են
չհամընկնել Հայաստանում
կանանց հիմնադրամի և
ֆինանսական աջակցություն
տրամադրած մյուս կողմերի
տեսակետների հետ։
Գրքում առկա նկարներն
օգտագործվել են դրանցում
պատկերված անձանց
թույլտվությամբ։

