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Խմբագրակազմի
կողմից

Հայաստանում կանանց ազատագրման, իրավունքների պաշտպանության, գենդերային
բռնությանևխտրականությանհիմնահարցերովզբաղվողկանայքենթարկվումենհանրա
յին ճնշումների: Այս կանանց հանդեպ հանրային բացասական վերաբերմունք ձևավորելու
ուղղությամբհստակքաղաքականությունէտարվումհասարակությանորոշխմբերիկողմից։
Սոցիալականցանցերում,մեդիանյութերումկամառօրյակյանքումհաճախհանդիպումենք
կնոջըթիրախավորող՝սեքսիստևկնատյացկոչերիևուղերձների։
Հանդիսանալովայդթիրախավորումներիևճնշումներիկրողը,դիտարկելովդրանցգործա

դըրումըմեզշրջապատողկանանցհանդեպ`իբրևհետազոտողներ,առաջնահերթենքհամա
րելդրանցուսումնասիրումը՝առաջնորդվելով հետազոտություններիիրականացմանֆեմի
նիստականմոտեցմամբ։Նմանմոտեցմամբիրականացվածհետազոտությունըհիմնականում
կենտրոնանումէխնդրիուսումնասիրմանշրջանակներումկնոջկենսափորձիևդրաներկա
յացմանվրա,կարևորումէփորձառություններիբազմազանություննուայդբազմազանության
պայմաններումքննարկմանծավալումը,ընդունումէհետազոտող(ներ)իկենսափորձնուգա
ղափարականմոտեցումայինդիրքը՝իրբևխնդրիքննարկմանևուսումնասիրմանգործընթա
ցիանքակտելիմաս։

«   Կա նանց զրույց ներ՝ հան րա յին ճնշման պայ ման նե րում» ուսումնասիրության նպա
տակն էՀայաստանումկանանցազատագրման,իրավունքներիպաշտպանության,գենդերա
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յինբռնությանևխտրականությանհարցերովզբաղվող,տվյալհարցերիշուրջակտիվություն
դրսևորողկանանց(այսուհետ՝թիրախայինխումբըներկայացնողկանանց)կենսափորձերում
տեղգտածհանրայինճնշումներիևկանանցթիրախավորողուղերձներիուսումնասիրումը։
Նշվածնպատակիշրջանակներումդրվելենհետևյալխնդիր նե րը.

•Ուսումնասիրելթիրախայինխումբըներկայացնողկանանցկենսափորձը։
•Վերհանելայդկանանցկենսափորձերումտեղգտածհանրայինճնշումներըևքննար
կելդրանցչեզոքացնելումիջոցները։
•Իդենտիֆիկացնելկանանցթիրախավորողկոչերըևուղերձները,քննարկելդրանցօգ
տագործմանհամատեքստերըևարձագանքելուվերաբերյալկանանցմոտեցումները։

Ինչո՞ւ էանձը սկսել զբաղվել կամ հետաքրքրվելխնդիրների ընտրված շրջանակով, ի՞նչ
շրջադարձայինփուլերէունեցելիրպայքարի/ակտիվությանընթացքում,ինչպիսի՞ճնշումնե
րովէայդպայքարնուղեկցվել,ինչպիսի՞նէնշվածհարցերիշուրջՀայաստանումձևավոր
վածսոցիալականևքաղաքականմթնոլորտըևհանրությանվերաբերմունքը,ի՞նչլուծումներ
ենտեսնումկանայք՝ճնշումներիչեզոքացման,առկասոցիալականմթնոլորտիփոփոխման
ճանապարհին,իրենցևայլոցպայքարիընթացքումթիրախավորողի՞նչուղերձներիենհան
դիպել և ի՞նչ մոտեցումներ ունենայդ ուղերձներինարձագանքելուառումով.այսհար ցե րի
շուրջենկառուցվելտվյալուսումնասիրությաննպատակովկանանցհետմերիրականացրած
հարցազրույցները։
Գիրքըբաղկացածէ եր կու մա սից՝ «Կանանցզրույցներ»և«Հանրայինճնշումներըկանանց

[պայքարի]կենսափորձերում.վերլուծականակնարկ»ևե րեք հա վել վա ծից՝ «Ուսումնասիրութ
յանմեթոդաբանություն»,«Անվանացանկ»,«Օգտագործվածգրականությանցանկ»։
Գրքիառաջինմասը(«   Կա նանց զրույց ներ») կենսագրականէ.այստեղներկայացվածենկա

նանց կենսագործունեության և պայքարի պատմությունները։ Յուրաքանչյուր պատմություն
ներառվելէանձիհամաձայնությամբևնրահետբովանդակությանհաստատմամբ.այնար
տացոլումէուսումնասիրությաննպատակիցևխնդիրներիցբխողզրույցիտրամաբանությու
նըևներկայացնումէմիմիայնպատմությանհերոսիկարծիքներնուդիրքորոշումները,որոնք
կարողենչհամընկնելխմբագրակազմիկարծիքներիհետ։
Գրքիերկրորդհատվածում(«   Հան րա յին ճնշում նե րը կա նանց [պայ քա րի] կեն սա փոր ձե րում. 

վեր լու ծա կան ակ նարկ») ամփոփվածենուսումնասիրությանմասնակիցներիտեսակետները
կանանցհանդեպգործադրվողհանրայինճնշումների,կանանցթիրախավորողուղերձներիև
այդամենինարձագանքելու,չեզոքացնելուճանապարհներիևմիջոցներիվերաբերյալ։

Մերխորին երախտագիտությունն ենք հայտնում հարցազրույցներին մասնակցած յուրա
քանչյուրկնոջ՝մեզհետխոսելու,իրփորձնուպատմությունըկիսելուհամար։
Հուսովենք,որտվյալուսումնասիրությունըընթերցողինհնարավորությանկտամերիրակա

նությանընայելհայրիշխանականհամակարգիհետդիմադրությանմեջգտնվողկնոջաչքե
րով։

Հարգանքով՝
ԱնահիտՍիմոնյան,ԱնիԹադևոսյան
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Editorial  
In Armenia, womenworkingwith issues related to discrimination, genderbased violence, rights

protectionandwomen’semancipationaresubjectedtopublicpressures.Certaingroupsinthesociety
areengaged inadeliberateaction tocreateanegativepublicsentimentaround thesewomen. In
socialnetworksandmediamaterials,aswellasindailylifefrequentlyonecancomeacrosscallsand
messagesthataresexistorcontainhatespeech.
Beingsubjectedtothesepressuresandtargeting,observingtheapplicationofthosetowardswomen

thatsurroundus,asresearcherswehaveprioritizedstudyingthem,inthemeantimebeingguided
bythefeministapproachofconductingresearch.Researchingadoptingthisapproachfocusesonthe
life experiencesofwomenand their representations, highlights thediversityof thoseexperiences,
embedding the discussion within the diversity, accepting the impact of the experiences of the
researchers,theirideologicalandapproachbasedpositioningaspartandparcelofthediscussionof
theissueathandandthestudyitself.
Thegoal ofthestudy“Women Talking in Times of Public Pressure”istolookattheexperiences

ofwomen inArmeniaworkingwith issues related todiscrimination,genderbasedviolence, rights
protectionandwomen’semancipation(hereafter,womenrepresentingthetargetgroup)subjectedto
publicpressuresandmessagestargetingthem.
Thefollowingobjectives havebeensetwithintheformulatedgoal:

•Tostudythelifeexperiencesofwomenthatrepresentthetargetgroup;
•Toidentifypublicpressureexperiencesbythesewomenanddiscussthemeanstoneutralize
them;
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ի•Toidentifycallsandmessagestargetingwomen,discussthecontextinwhichtheseareused
andapproacheswomenadoptwhileansweringtothem.

Whyhasthepersonchosentogetinvolvedandinterestedintheframedissues?Whichhavebeen
theturningpointsduringthepersonalexperienceofstruggleandresistance?Whatpressureshave
beenaccompanyingthatstruggleandwhatisthepoliticalandsocialatmosphereandpublicsentiment
around the chosen topics?What kindof solutionswomen seeon theway to changing the social
atmosphereandneutralizingthosepressures?Whattypesofmessageswomenhaveencounteredon
theirwayorhaveheardothersconfrontingwhenstrugglingandwhataretheiradoptedapproachesto
those?Thesearetheframedquestionsthathaveguidedtheinterviewswithwomenwithinthisstudy.
Thebookhas two sections, i.e.“Women’stalks”and“PublicPressuresinWomen’sExperiencesof

Resistance.AnalyticalOverview”,and three annexes, i.e. “ResearchMethodology”, “ListofNames”,
“Bibliography.”
Thefirstsectionofthebook (“Women’s talks”) isbiographical,providing lifeexperiencesandthe

struggleofwomendepictedinthatpart.Eachstoryincludedhasbeendoneupontheconsentofthe
protagonistafterreconfirmingtheaccuracyofthedepictionofthecontentwiththatperson.Itreflects
thelogicoftheconversation,stemmingfromthegoalandobjectivesofthestudyandpresentsonly
theopinionsandpositionsoftheprotagonistthatmightattimesnotcoincidewiththeonesheldby
theeditorialteam.
Thesecondsectionofthebook (“Public Pressures in Women’s Experiences of Resistance. Analytical 

Overview”)sumsupthepositionsofwomenincludedinthestudyrelatedtothemessagestargeting
womenandpublicpressuresappliedtowardsthem,aswellaswaysaimedatcounteringandneutralizing
thoseactionsalongwithothermeans.
Ourdeepestgratitudegoestoeachparticipatingwomanforagreeingtotalktous,sharethestories

andexperiences.
Wehopethatthereaderofthisstudywillhavetheopportunitytolookatourrealitywiththeeyes

ofawomanresistingthepatriarchalsystem.





Կանանց 
զրույցներ





11

ԱրդենչորստարիՎանաձորումեմապրում,
հետ եմ եկելայստեղ, որովհետև ինձ թվում
է՝այստեղ շատ բաներ շատավելիպարզի
ու հասարակի մասին են։ Հոգեբան եմ։ Ինձ
ֆեմինիստակտիվիստեմ համարում, որով
հետևինձհամարկարևորէպայքարելը։Երբ
հասկանումեմ,որինչորբանանարդարէ,
չեմ կարողանում լռել, ինչոր կերպ դիմա
դըրում եմ, անգամ եթե այդ պահին ուղիղ
արձագանքչեմկարողանումտալ։Փողոցա
յինակտիվիստեմհամարումինձ,որովհետև
հավատում եմ փողոցային պայքարներին
ուառհասարակգրասռութ (անգլ.` grassroot,
թարգմ.՝արմատաբուխ)շարժումներին։
Վանաձորում կանանց հարցերը իմ ման

կությանտարիներինչէինբարձրաձայնվում,
ակտիվիզմիմասինէլխոսքչկարուերբար
դարության,անարդարությանմասինհարցեր
բարձրանումէին,անձնականպատմություն
ներիշուրջէին լինումուդրանիցայնկողմ
չէրքաղաքականացվում։
Դպրոցում շատխնդիրներ ու կռիվներ եմ

ունեցել, որոնք, հետագայում հասկացա, որ
գենդերայինհիմքովխտրականության,հայ
րիշխանական դիրքերի մասին էին հիմնա
կանում։
Երբ Երևան տեղափոխվեցի, կուրսեցիս

ինչորկազմակերպությանմասինշատպա
տահականպատմեց,որտեղորկանայքհա
վաքվումուինչորհարցերէինքննարկում,
ուինձշատհետաքրքրեցնաևայնպատճա
ռով,որինձթվումէր՝այդտարածքումկկա
րողանամ նաև իմ հարցերի պատասխան
ները ստանալ։ Պարզվեց՝ այդ կազմակեր
պությունը Կանանցռեսուրսայինկենտրոնն
[1]էր։Այդտեղմասնակցեցիիրավունքների,

սեռական վերարտադրողական առողջութ
յան մասին դասընթացների. ֆիլմեր էինք
դիտում,եսէլօրօրիսկսումէիհասկանալ,
որայդխնդիրները միայնանձնական չեն,
այլ շատավելի կոլեկտիվ ու քաղաքական
խնդիրներեն։
Իմկյանքիբոլորոլորտները՝սկսածընտա

նեկան, անձնական հարաբերություններից,
վերջացրածմասնագիտականգործունեութ
յամբ, ազդեցություն կրեցին իմ պայքարից։
Այնպեսէրստացվում,որգործունեությունը,
որով զբաղվում էի, հարցերը, որոնք բարձ
րացնումէի,շատհաճախհակասությանմեջ
էին իմ մանկության ընկերներիաշխարհա
յացքներիհետ,ուայդհարաբերությունները
աստիճանաբարֆիլտրվումէին.միդեպքում
իրենքչէինուզումշփվել,մյուսդեպքում՝ես.
փոխըմբռնմանհասնելչէրստացվումմիձև։
Ակտիվիզմըինքնությունսկառուցելուևայն
վերաիմաստավորելուվրաէահագինազդե
ցությունթողել։
Երբ նոր էի սկսել հետաքրքրվել կանանց

հարցերով, տրավմատիկ հարաբերություն
ների մեջ էի, անարդարության հանդեպ
ջղայնություն էր մոտս ու անարդարության
համարպայքարելու մղում։ Ինձ թվում է՝ ես
այդտեղհենցիմմաշկիվրազգացի,թեինչէ
նշանակումկնոջհանդեպբռնությունը,մա
նիպուլյացիաները, խտրականությունը, թե
ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում
գենդերայինհարցերին։
ԱյդշրջանումիմակտիվիզմըշատՀԿա

կենտրոնէր։ Դաիհարկեհետագադիտար
կումներիցունաևռեֆլեկսիայիցհասկացա։
Այդժամանակչէիֆիքսումտարբերություն
ները կամդրանցխորքային իմաստը։Որոշ
ժամանակ հետո սկսեցիավելի շատ շփվել
տարբեր մարդկանցհետ, հասկանալֆեմի
նիզմիավելիռադիկալտեսակետները,ավե
լիմոտիկիցծանոթացաայլարժեհամակար
գերի, փիլիսոփայությունների, վերաիմաս
տավորվեցին կյանքիստարբեր ոլորտները`

էլվիրա 
Մելիքսեթյան
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նե
րթե ես ինչ եմ ուզում լինի իմ ներսում ու իմ

շուրջը,թեորտեղեմեսհիմա։Որոշեցիթող
նելաշխատանքս,տունը,որտեղապրումէի,
քաղաքըուգնացիթափառելու։
Ճամփորդումէի,նորբաներէիուսումնա

սիրումուվերադարձա՝ինձտեսնելովփողո
ցայինակտիվիզմի,փողոցայինֆեմինիզմի,
ոչֆորմալգրասռութհավաքների,ոչֆորմալ
քննարկումների,հաճախառանցֆինանսա
վորման գործունեության մեջ։ Նաև սկսեցի
ինչորբաներինքնուրույննախաձեռնել։Այդ
ժամանակէլՎանաձորտեղափոխվեցի։Հի
մաէլմիուրիշփուլէ։Այժմորպեսկոնսուլ
տանտեմաշխատումիրավապաշտպաննե
րի,ակտիվիստների, բռնության նկատմամբ
խոցելիխմբերիհետանվտանգության, բա
րօրությանթեմաներիշուրջ:
Ընդհանուր առմամբ ես շատ ուրախ ու

երջանիկ եմ, որ այս պատմությունն ունեմ։
Մյուսկողմիցեսշատլավգիտակցումեմ,որ
իմկյանքըուղնուծուծովփոխվել է։ԵթեԷլ
վիրանայսամենինչիմասինչիմանար,բո
լորովինուրիշկյանքկապրերու լրիվուրիշ
դժվարություններկունենար։Մարդը,որըոր
եսհիմաեմ,պայքարիշնորհիվլիքըբանսո
վորելուհնարավորությունէունեցել։
Ես պայքարել եմ կարդալով, քննարկում

ների մասնակցելով, փորձելով տարբեր
մարդկանցհետհասկանալ՝որնէպայքարը,
փողոցային պայքարով, ցույցերով, ինքնա
կազմակերպվող միջոցառումներով, ներկա
յացումներով ու ընդհանրապես ձեռքիտակ
ընկածբոլորմիջոցներով։
Իմ կյանքի փորձում հիմա ամենաակնա

ռուճնշումներիցայնէ,որիմամբողջբարե
կամական, ընտանեկան շրջանակներից ես
կապ ունեմ միայն մամայիս, քույրիկներիս,
տատիկիսհետ,իսկմնացածըխզելենշփու
մը։Դամաշկիսամենամոտգտնվողբաննէ,
չնայածերևիեսհասկանումեմնրանցայն
քանով,որընդունումեմիրենց«ընտրությու
նը»:Դրանհաջորդումէայն,որմանկության

ու պատանեկության տարիների ծանոթնե
րից շատերը չեն ուզում ինձ բարևել, որով
հետևիմպայքարըիրենցհամարանհասկա
նալի, վտանգավոր (որովհետևխարխլում է
ընդունված«նորմերը»)ուսխալէ։
Շատհաճախեսսպիտակագռավիզգացո

ղություննեմունենում։
Երևանումումարզերումշատմեծանջըր

պետէ։Մարզերումկանանցհարցերիշուրջ
քննարկումները շատառօրեական մակար
դակումեն,հիմնականումդերերի,կարծրա
տիպերիմասին։Եթենույնիսկիրավահավա
սարության մասին քննարկում է լինում, էլի
շատ մակերեսային է։ Արտոնությունների,
ֆեմինիզմի մասին խոսակցություններ ընդ
հանրապեսչկան։
Առհասարակցանկացածկինենթարկվում

էճնշումների:Ճնշումներըմիքանիուղղութ
յամբ են տեղի ունենում։ Նախ ճնշվում ես,
որովհետևկինես,ապամիհատէլճնշվում
ես, եթեիրավապաշտպանկամակտիվիստ
կինես։Ճնշվումես,որովհետևկնատյացութ
յունըուհայրիշխանությունըկան,ևկանանց
հիմնահարցերով զբաղվողները վտանգ են
ներկայացնումհասարակության,հայրիշխա
նության, կապիտալիզմի, համակարգի հա
մար։Վտանգավորեն,որովհետևկխարխլեն
իշխանության հիմքերը, որովհետև հարցեր
ենառաջացնում, որովհետև կարող են հա
մախոհներհավաքել,որովհետևհարցակա
նիտակենդնումայդիշխանությունը։
Բայց ես նաև մտածում եմ, որ տարբեր

կանայք տարբեր տեղերում են գտնվում,
ճնշումներնուդիմադրությանձևերնէլտար
բերեն։Շատմեծտեղունենարտոնություն
ները, թե ինչ դերով ես դուպայքարում, ինչ
գործուստատուսունես,որքաղաքումուոր
երկրումես,ոնցեսայդճնշումներինդիմա
դըրում։ Մարդը, որը ամեն օր տրանսպոր
տովէտեղիցտեղգնում,ավելիքիչընդդի
մանալուհնարավորությունունի,քանմեկը,
որը տաքսիով կամ սեփական վարորդով է
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շրջում։
Որոշտարածքներում,երբիմանումեն,որ

դուֆեմինիստես,արդենորոշակիզգուշա
վորություն,երբեմննաևթշնամականվերա
բերմունքկարողէլինելքոհանդեպ։
Շատ են ասել, որ «տղամարդատյաց եմ»,

«սեպարատիստեմ»,«ջղայնացածեմ»,«ռա
դիկալեմ»,«վտանգավորեմ»։
Ուայսբոլորուղերձներըօգտագործվումեն

քեզմեկուսացնելուհամար։Բայցեթեավելի
խորը նայենք, իրենք իրենց պաշտպանելու
համարենասում։
Մենք շատերկարժամանակհակազդելու

սկզբունքով ենք պայքարել, և հիմա ավելի
շատ պետք է կենտրոնանալ նրա վրա, թե
մեր օրակարգը որն է, ու մենք ինչ ենք ու
զումստեղծել,որովհետևհակազդելըշատէ
սպառում։ Հավատումեմ,որպետքէ«մեր»
(«մերը» շատ հարաբերական եմ ասում,
որովհետևչգիտեմ՝«մերը»որնէ)օրակարգը
լինի ու մենքմիասինարարենք,ամոքվենք,

տարածքներ ստեղծենք իրար հետ ու հա
կազդենքմիայնայնդեպքերում,երբկարևոր
կհամարենք։
ՀիմաշատավելիգրավիչէդարձելՀԿներ

բացելը,տարածքներունենալը, կառույցներ
ձևավորելը,և մենքավելիքիչենքհայտնը
վում փողոցներում, ինքնակազմակերպվող
հարթակներում։
Կարծումեմ,որմենքշատկարևորհարցեր

լղոզումենք,որովհետևպայքարիտակշատ
բանենքդնում,սակայնեսկուզեի,որմենք
ուշադրությունդարձնենքհենցպայքարիբո
վանդակության,այլ ոչթեայնշրջապատող
իրադարձություններիվրա։
Չգիտեմ՝ պայքարը ինչ է հիմա, չգիտեմ`

«մենք»ովենք,դրահամարչգիտեմ՝ուրենք
գնում,ինչէլինելու,ինչհեռանկարկա,բայց
կարոտում եմ այն ժամանակները ու այն
տարածքները,երբմենքհավաքվումխոսում,
քննարկումէինքմեզհետաքրքրողհարցերը։
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ԾնվելեմԼիբանանում։Դեռդպրոցումշատ
եմ հետաքրքրվել ֆեմինիստական գրակա
նությամբ, մասնավորապես՝ շատ էի կար
դում Սիմոնադը Բովուար, ԶապելԵսայան,
կարդումուհամեմատություններէիփորձում
անել։ Երբպատերազմը սկսվեց, ես չկարո
ղացադպրոցսավարտել։Այդժամանակբո
լորըփախչումէինմիտեղ։Արդենփողոցնե
րումէինկրակում,մերտունըվնասվեց,մեր
հարևանըայդժամանակմահացավ,ուծնող
ներս նույնպես որոշեցինփախչել։ Գիշերով
մենքփախանքՍիրիա,որայնտեղփորձենք
վիզաներստանալ,չստացվեց,ապագիշերը
նավովփախանքԿիպրոս։ Կիպրոսումմնա
ցինքվեցամիս։Ուայդպես90թվիմայիսնէր,
երբմենքհասանքԿանադաորպեսփախըս
տական,հետոմիգրանտ,հետոկամացկա
մաց քաղաքացի դարձանք։ Այնտեղ էլ շա
րունակվեց իմ հետաքրքրությունը գրակա
նությանհանդեպ։Ամենինչկարդումէի,ինչ
ձեռքսընկնումէր,ուշատլավհիշումեմ՝երբ
պետքէփախչեինք,եսպայուսակսգրքերով
էիլցրել։
Կանադայումամենինչնորությունէրինձ

համար։Քոլեջումկանանցմիխմբակիմիա
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
խատեցիանչափահասներիֆոնդերում։Եթե
կանանց իրավունքներով չզբաղվեի, այդ
խնդիրներովկզբաղվեիշատ։
Այն ժամանակ արդեն ամառները գալիս

էինք Հայաստանորպեսկամավոր «Երկիր
ևմշակույթի»հետ։Երևանումերկարչէինք
մնում,գնումէինքՂարաբաղ.Սովետիժա
մանակգոմդարձածեկեղեցինէինքմաք
րումևնորոգում։
Այնտեղկամավորէրնաև ՇուշանԱվագ

յանը(Նկատիունի«ՏարօրինակելովԵրևա
նը» արվեստային կոլեկտիվի համահիմնա
դիր Շուշան Ավագյանին)։ Ծանոթացանք,
երկարխոսեցինքֆեմինիզմից,գրականութ
յունից։ Այնուհետև ծանոթացա նաև Գոհա
րիհետ(նկատիունի Կանանցռեսուրսային
կենտրոնի [1] համահիմնադիր Գոհար Շահ
նազարյանին)։Երեքովքննարկումէինք,թե
ինչկարելիէանել։
Համալսարանում ուսանողների ռեսուրս

կենտրոն ստեղծեցինք, իսկ 2005ից հետո
դուրս եկանք համալսարանից և գրանցե
ցինք «Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը»
(ԿՌԿ) և այլևս միայն ուսանողներին չէինք
թիրախավորում։ ՀիմաԿՌԿումաշխատող
ներիցշատերըդեռայնժամանակէինմեզ
միացել՝ Անուշը, Տաթևիկը, Նինան։ Նինան,
օրինակ,մերառաջինաշխատողնէր,որով
հետև մեր առաջին գրանտով կարող էինք
մեկաշխատողունենալ,որըկհետևերգրա
դարանին, օֆիսին և այլ ադմինիստրատիվ
աշխատանքներկաներ։Հետոսկսեցինքկո
միտեներիպեսաշխատել,տարբերմարդիկ
տարբեր հարցերով էին զբաղվում։ Ստեղ
ծեցինք նաև ինքնօգնության խմբեր։ Այդ
պես կամացկամաց մեծացանք, ծրագրերն
էլ մեծացան։ Հիմա ունենք չորս հիմնական
ուղղություններ՝ֆեմինիստականսեյֆսփեյս
(անգլ.` safe space, թարգմ.՝ անվտանգ տա
րածք),սեռականվերարտադրողականիրա
վունքիբաժին, սեռականբռնությանբաժին
ևխաղաղաշինություն։
Ինձվրամեծազդեցությունենունեցելեր

կուտատիկներս։Նրանցիցմեկըցեղասպա
նություն վերապրած, պայքարած կին էր,

Լարա
Ահարոնեան
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ամուսնուն ու երեխաներին մենակ էր մե
ծացրել։Ինքնէլշատկարդացողէր,ինձէլ
անընդհատխորհուրդէրտալիսկարդալ,սո
վորել։
Պատերազմը նաև շատ ազդեցություն է

ունեցելինձվրա։Եսմիշտասումէի,որեթե
միօրազատդուրսգամ,հետսմիբանչլինի,
հաստատչեմբողոքելուուամենինչանելու
եմ, որ լավ լինիկողքիսմարդկանցհամար,
որպատերազմչլինի։
Այս ընթացքում գաղափարախոսությունս

ահագին փոփոխվել է, շատավելի ինտեր
սեկցիոնալ (անգլ.` intersectional, թարգմ.՝
փոխհատվող) է դարձել, հարցադրումներն
ենփոխվել։
ԱհագինօգնեցՀայաստանգալսշատբա

ներ կոտրելու տեսանկյունից։ Եթե Սփյուռ
քումապրեի, նույնը չէր լինելու։ Հայաստա
նումեսավելիֆեմինիստդարձա,ավելիբա
ներիմացա,տրավմաներիսհետաշխատե
ցի։
Ես շատպայքարել եմ նախ իմտան մեջ,

երբմեծանումէի.թե՛ծնողներիսհետ,թե՛եղ
բայրներիսհետ,թե՛դպրոցում։
Ավելի երիտասարդ տարիքում սեռական

ոտնձգություններիեմենթարկվել,որիմասին
չեմկարողացելխոսել,ուտեսելեմ,որմիայն
եսչեմ,շատավելիտարածվածէայդամենը։
Այսիրավիճակումդուչեսկարողայլբանլի
նել,քանֆեմինիստ։Այդամենինչիպատաս
խաններնուջղայնությանսպատասխաննե
րը ֆեմինիստական գրականության մեջ ես
գտելեմ։
Ապա Կանադայում մասնակցում էի գլո

բալիզացիայի շարժմանը, սկվոտեր (անգլ.`
squatting, թարգմ.՝ տարածքներ գրավելու
ակցիա) էինք անում կանանց կազմակեր
պություններով, պահանջում էինք պետութ
յունից,որսոցիալականկացարաններտան,
մասնավորապես կանանց, որ ամենաաղ
քատ շերտն էին։ Նաև համալսարանում էի

կամավորություն անում։ Սակայն տարինե
րի ընթացքում մի քիչ ավելի հանգստացա։
Էլիշարունակումեմպայքարել,բայցարդեն
հոգնել եմփողոցից, ձայնավորպայքարնե
րից։ Ուզում եմ գրականության վերադառ
նամավելի՝գրելով։
Ներկայիս սոցիալականմթնոլորտըվատն

է, հակապայքար կա։ Մտածում էի՝ Հեղա
փոխությունից [10]առաջվատէր, բայց Հե
ղափոխությունից հետո ավելի ուժեղացավ։
Հիմաաշխարհումշատուժեղացելէհակա
գենդերայինշարժումը,որթիրախավորումէ
կանանց,ԼԳԲՏմարդկանց,նրանց,որտար
բերվում են, քուիր շրջանակներին։ Եվ դա
ազդումէնաևՀայաստանիվրա։Բացիդրա
նից՝այսքանտարիՀայաստանումոչմիքայլ
չի եղել պետության կողմից, որ կրթական
կամ որևէ այլ հանրային ոլորտում փոփո
խություններլինեն,դրահամարայդվակու
մըկա,այդվախերըկան,ուհիմաշատհեշտ
էայդվախերըօգտագործել։Եվմարդիկ,որ
քաղաքական միտումներ ունեն, օգտագոր
ծումենդա,ումենքենքտուժում,քանիոր
մենքհեշտթիրախենք։Շատհեշտէ,ասենք,
իմ նման մեկին թիրախավորել, որովհետև
ներկայացնումեմշատբաներ,որմեծամաս
նությունըկարողէչընդունել։
Ամենը գալիս է պատրիարխալարժեքնե

րից.մերասածնընդունվածչէ,ումենքպայ
քարում ենք պատի դեմ, որը կոտրում ենք,
բայցշատբաներկոտրվումեննրահետ,ու
շատանգամցավոտէ։
Մենքապրում ենք մի միլիտարիստական,

նացիոնալիստ երկրում, որտեղ անընդհատ
պետքէխրախուսելկանանց,որշատերե
խաունենան։Ումենքայդամենինչըքննա
դատում ենք, որովհետև մեզ համարավելի
կարևորէկնոջիրավունքըև,նախևառաջ,
կնոջորոշումը։Եվնրանքդրատակսպառ
նալիքենտեսնում։Որովհետևիրենքուզում
ենայդիշխանությանմեջմնան։
Իմհանդեպթիրախավորումըատելության
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խոսքի տեսքով է, որ ես ստանում եմ 2013
թվականիցսկսած։Անընդհատինձստիգմա
տիզացնումեն։Փողոցումինձճանաչումեն,
ես շատտեղեր չեմ կարող հանգիստգնալ։
Ասում են, որ այլասերված եմ, պորնոգրա
ֆիաեմտարածում,խրախուսումեմպեդո
ֆիլիան, դրսիագենտեմ, եկել եմ քանդելու
Հայաստանը,հայկականընտանիքը,ադրբե
ջանամետեմ,ապազգային։
Նպատակըայն է, որ ես չխոսեմ, բերանս

փակեմ,ոչմիբանչասեմ, լուռմնամ,որես
գոյություն չունենամ, ընդհանրապես ոչ մի
բան չասեմ, որ մարդիկ չլսեն, ասածներս
չտարածվեն։
Եսփորձումեմչպատասխանելայդատե

լությանխոսքին,փոխարենըիմմտքերնեմ
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
մնալուճոխությունչեսկարողքեզթույլտալ։
Երբդուլուռեսմնում,թիրախավորվողմար
դիկ չեն տեսնում այդ աջակցությունը։ Ես
ինքսայլկանանցթիրախավորմանդեպքում
արագ արձագանքում և սոլիդարություն եմ
հայտնում։
Պետությունըպետք է հստակ քայլերանի

այդ ճնշումների դեմ, օրինակ՝անցյալի մա
սին շատավելի հստակ գնահատականներ
տա։ Քանիորմարդիկ, որոնքքաղաքական

դրդապատճառներով են մեզ թիրախավո
րում,անցյալիցենգալիս։Դակօգնիհասկա
նալու, թե որտեղից են գալիս ռեսուրսները։
Օրինակ՝ ՀԿները շատթափանցիկ են, իսկ
այդմարդկանցդեպքում՝չգիտենքորտեղից
ենսնվում։
Պետությունըշատմեծդերունինաևհան

րային մշակույթը զարգացնելու, երիտա
սարդների ոլորտում հնարավորություններ
ստեղծելու,կրթականհամակարգըբարելա
վելուտեսանկյունից։
Կարծումեմ՝դժվարկլինիմիշտ,որովհետև

ժամանակ է տևում, և մի օրում չենք կա
րողշատբանփոխել, բայցորհետեմնա
յում, տեսնում եմ՝ ինչքան փոփոխություն է
եղել,ինչքանտարբերմարդիկկան,տարբեր
խմբավորումներ կան, դա շատ դրական է։
Նշանակումէ,որառաջենքգնում,կանայք
տարբերտեղերումենպայքարումուավելի
շատենխոսում,քանառաջ։
Ես ընդհանրապես շատ լավատես եմ

ապագայիհետկապված,նաևռեալիստեմ,
որ խոչընդոտները տեսնում եմ։ Եթե պե
տությունըկտրուկկերպովինստիտուցիոնալ
փոփոխության պատասխանատվությունն
իր վրա չվերցնի, շատավելի դժվար կլինի,
որովհետևսահմանկա,թեինչքանդուկա
րողեսքոէներգիանգործադրել։
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ԵսՄայրանուշնեմ,35տարեկանեմ,արդեն
մոտհինգտարիէ`եսիմկյանքնայնպեսեմ
դասավորել, որայն նվիրված լինիտարբեր
սոցիալականհարցերիշուրջպայքարներին,
ուվերջերսէլարդենսկսելեմինքսինձակ
տիվիստանվանել։
Մոտ տասնհինգ տարի առաջ իմ ընտա

նիքումմիդեպքպատահեց,որըինձդրդեց
մտածել ընդհանրապես արդարության մա
սին,հասարակությանկառուցվածքիմասին։
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,
որայլևս վարձատրվողաշխատանքպետք
էչկատարեմ։Ազատությունզգացի,դաինձ
օգնեց, որ  սկսեմ տարբեր հարցերով հե
տաքրքրվել,տարբեր գաղափարների շուրջ
մտածել,որոնցշուրջմինչայդչէիմտածել։
Հասարակությունը պնդում է, որ մարդը

մասնագիտությունպետքէունենա,ուիրեն
նվիրիայդմասնագիտությանը։Ուեսանընդ
հատ ինձ հարցնում էի՝ ո՞րն է այն աշխա
տանքը,որըմինչևկյանքիսվերջկանեմ,կա՞
արդյոքնմանաշխատանք։Կամթեկուզերե
խաունենալուհարցը։Եսգիտեի,որչեմու
զումերեխաունենալ,բայցհասարակության
պարտադրանքը ստիպում էր հակառակը
մտածել։Այդանվստահություններնիմկյան
քիուղեկիցնէինշատերկարտարիներ,խո
չընդոտումէինիմազատությանը։Այդհար
ցերից շատերի պատասխանը ակտիվիզմի
միջոցովեմգտել։Ակտիվիզմնէ,որինձավե
լիվստահէդարձրել։
Գենդերային հարցերը մեծ տեղ են զբա

ղեցնումայսամենում։Առաջինդասընթացը,
որին մասնակցել եմ, Կանանց ռեսուրսա
յին կենտրոնում [1] կանանց իրավունքների
հետ կապված դասընթաց էր։Այդ օրվանից
սկսած`հետաքրքրվեցիգենդերայինհարցե
րովևկանանցխնդիրներով։
Իմգաղափարներիձևավորմանմեջկարե

վորկետէրմիքվիրֆեմինիստականճամ
բար, որի կազմակերպիչներից էի նաև ես։
Այնժամանակինձհամարհնարավորություն
ստեղծվեցմիայնակուրիշերկիրգնալ,ևայդ
փորձառությունըկարևորփոփոխություննե
րիհանգեցրեց։
Եսգրեթեմիշտ,երբեմնգիտակցաբար,եր

բեմնանգիտակցաբարարվեստնեմօգտա
գործելիմակտիվիզմիմեջ։Արվեստիմիջո
ցովէհնարավոր շատբանբարձրաձայնել։
Մոտերկուտարիառաջընկերներիցսմեկին
թիրախավորեցին(սոցիալականցանցերում),
որովհետև ձեռքի աշխատանքի մի պայու
սակէրկրել,որիվրագրվածէր՝«Պցիսչի՛»։
Արդյունքումճնշմանմեծալիքբարձրացավ։
Ի պատասխան ճնշումներին՝ Ֆեյսբուքում
սոլիդարությանակցիասկսվեց.մարդիկփո
խումէինիրենցնկարներնայդպայուսակի
նկարով։Եսէլփոխեցի։Ծնողներսիմացան
ևպահանջեցին,որեսհեռացնեմայդնկարը,
ասումէին,որդաընտանիքի,եղբորս,հորս
կյանքիվրաշատլուրջազդեցությունէունե
նում։Պարզվեց,որմի«պուց»բառըկարողէ
այդքանազդել հասարակության, հասարա
կական կառուցվածքի վրա, որն էլ իր հեր
թինբազմաթիվմիջոցներկգործադրիինձև
այլոցճնշելուհամար։ Բայցինձհամարայդ
ճնշումներըազդակէին,որիմակտիվիզմը
ճիշտտեղ էտանում, քանի որանհանգըս
տացնումէևհարցերէբարձրացնում։
Հիմա,որհետեմնայում,հասկանումեմ,որ

նախկինումեսգիտակցվածչէիպայքարում։
Գիտակցվածպայքարիառանցքումինձհա
մարնախևառաջինքսիմհանդեպհոգա

Մայրանուշ
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նե
րտարություննէ։  Եսակնհայտտեսնումեմ,

թեինչպեսէգոյությունունեցողհամակար
գըամենկերպխոչընդոտումայդհարցում։
Երբեսուզումեմառողջապրելակերպվա
րել,այնիմառջևարգելքներէդնում,երբես
ուզումեմիմկարիքներնառաջնայինդասել,
այնինձէգոիստէհամարում։Համակարգին
ձեռնտուչէ,որեսուժեղլինեմ,քանիորայդ
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.՝ հուզականայրման համախտանիշ)
մեջեմ,հուսահատեմ։ Դաէպատճառը,որ
ես ինքնահոգատարությունը իմ ակտիվիզ
մի առանցքային մասն եմ համարում, բայց
իհարկեդրանգումարելովկարևորենտար
բեր տեսակի կամավորական գործունեութ
յուններըինձգաղափարապեսմոտնախա
ձեռնություններում։  Շատ կարևոր է ինձ
համարնաևինքնաբավհամայնքստեղծելը
կամարդենիսկստեղծվածհամայնքներում
իմներդրումնունենալը։
Եստեսնումեմ,թեինչպեսներկայումսակ

տիվիստներինթուլացնելուբազմաթիվքայ
լերենարվումտարբերխմբերիկողմից,ինչը
ֆիզիկապես,հոգեպեսհյուծումէնրանց՝ազ
դելովընդհանուրակտիվիստականպայքա
րի դինամիկայիվրա։ Հասարակություննէլ
իրհերթիննրանցճնշելուլուրջքայլերէձեռ
նարկում՝ օգտագործելով բոլոր հնարավոր
միջոցները, օրինակ՝ ակտիվիստ կանանց
շփմանամենանեղշրջանակները՝ընկերնե
րին, հարևաններին, բարեկամներին իրենց

դեմ ուղղելով։  Հայաստանը ունի հասարա
կական բջիջներ, որոնք բավականին փակ
են, և դրա շնորհիվ այդ ճնշումներն ավելի
ուժեղենզգացվում։Որովհետև,երբդուապ
րումեսընտանիքիդհետ,ընտանիքդիշխա
նություն ունիքեզվրա, կարողէ ճնշումներ
գործադրել՝տնիցհանելով,տարրականկեն
ցաղայինկարիքներիցզրկելովևայլն։
Ինձվրա,իմհոգեկանվիճակիվրաայդնեղ

անձնական շփումներից դուրս այլ խմբերի
ոչ մտերմիկ վերաբերմունքն է նաև ազդե
ցություն ունեցել։ Օրինակ, երբ անծանոթ
ներնինձանընդհատթարսեննայումուիմ
հետևիցինչորբաներխոսում. «աղջիկե՞ս,
թե՞տղա»,«մազերդինչի՞եսկտրել»,«ծնող
ներդ գիտե՞ն, որ դու սենց բան եսանում»,
«ծնողներդգիտե՞ն՝ինչովեսզբաղված»։Այս
ուղերձներըինձդրդումեն«իմբունը»մտնել։
Ես սկսել եմ խուսափել անծանոթ տեղեր
գնալուց, անծանոթ միջոցառումների մաս
նակցելուց։Գնալովիմշփմանշրջանակները
կրճատվումեն,ինչըեսչէիուզի։
Պետքէասեմ՝եսչեմտեսնումայդճնշում

ներըչեզոքացնելուհամարինչորբանանե
լումեծանհրաժեշտություն։ Կարծումեմ,որ
դրանց դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը
ինքնախնամքնէ։Եթեեսհոգեպեսհաստա
տակամ եմ, ուժեղ եմ, դրանք ինքնըստինք
յանչեզոքանումեն։ Բայցնաև,կրկին,շատ
կարևորեմհամարումհամայնքայինհոգա
տարության դերը այս ճնշումները հաղթա
հարելուհարցում։Այնուամենայնիվ,երբդու
առանձինեսպայքարում,ավելիխոցելիես։
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Ո՛չիրավապաշտպան,ո՛չակտիվիստբա
ռերըերբևէիմըչենեղելկամեսիրենցըչեմ
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,որմեծացելեմայնպիսիթաղամասում,
որտեղ, մարդկային սերտ ու ջերմ հարա
բերություններից բացի, մոտիկից տեսել եմ
բռնությունծնողխտրականությանընդունե
լիությունն ու կարծրատիպերիանվիճարկե
լիությունը,ինչըսկզբումէկզոտիկկամդրա
մատիկէրթվում,նույնիսկհետաքրքիր,բայց
իսկապեսշատխորըհետքթողեցինձվրա։
Վերջինմիքանիտարումնաևաշխատանքս
էեղելկապվածայսհարցերիհետ։
Ինքս ինձ իրավապաշտպան չհամարե

լու պատճառներից մեկը կարող է և այն է,
որ ինձ նաև այլ կերպ եմ բնորոշում. դաշ
նակցականեմ,և դաոչմիայնիմինքնութ
յան մասն է,այլև ինձ համարպայքարի ձև
է ու առանձնահատկություն, ու նաև հենց
Դաշնակցության (նկատի ունի «Հայ Յեղա
փոխական Դաշնակցություն» քաղաքական
կուսակցությունը)մեջեմփորձումֆեմինիս
տականօրակարգձևավորել։
Այդ ընթացքում կարող է և մարգինալաց

վես, չհասկացվես: Բայց դեռևս Դաշնակ
ցությունիցդիմումգրելև դուրսգալըտար
բերակչէ:ՈրովհետևԴաշնակցությունընաև
իմշենքնուիմթաղամասնէ,որտեղիցդի
մումգրելդուրսգալուտարբերակչունեմ։
Չեմ կարող կանանց իրավունքների որո

շակի ոլորտ առանձնացնել, որտեղ ես
մշտապեսակտիվեմեղել,բայցաշխատան
քիբերումով շատեմաշխատել մարզերում

ևհամայնքներում,ինչընշանակումէ՝ունեմ
կանանց հարցերը, ֆեմինիզմը ձևակերպե
լուշատկոմպրոմիսացված,տեղայնացված,
մեղմացվածբառապաշարևխոսք։Ինձհա
մարշատհոգեհարազատէկանանցքաղա
քականակտիվությունը։
Համեմատաբար քաղաքականացված

դաստիարակություն եմ ստացել: Փոքրտա
րիքիցլսելեմ,որոչոքիրավունքչունիքեզ
այսինչ բանը ստիպի, եթե դու ինչոր բան
անումես,եղբայրդէլպիտիանիևայլն։
90ականներիկեսերինէր,չեմհիշումինչ

պես՝ հայտնվեցի մի խմբում, որտեղ հինգ
վեց կանայք էին, խոսում էինք ֆեմինիզ
մից։ Ես այդ կանանցից միայն մեկի դեմքն
եմհիշում։ ՆաԱմերիկաէրգնացելեկել,ու
այդժամանակինձշատէկզոտիկէինթվում
Ամերիկայից եկած տեքստերը։ Հիմա, երբ
հետեմնայում,դաառաջինանգամնէր,որ
ես հասկացա, որ ֆեմինիզմը կենցաղային
ուընտանեկանչէ,այլավելիլայնէ։Այնտե
ղիցէլվերցրիշատվատորակիպատճեններ
(բերանը փակած աղջիկ էր պատկերված),
բերեցիտունևիմնախաձեռնությամբպատ
ճենումէիուկպցնումթաղիպատերին։
Մենք՝իբրևկանայք,նաևիբրևֆեմինիստ

կանայք, հաճախ պատասխան ենք տա
լիսմեր«պահվածքի»համար։ Քանիորֆե
մինիստ լինելով՝ դու ապրում, հագնվում,
քեզպահումեսորևէձևով,դրահամարքո
նկատմամբ լինում է որոշակի կանխակալ
վերաբերմունք։ Ինձ թվում է, որ ավելի մեծ
թվովկանայքհենցսրամիջովենանցնում։
Այդերկարատևհայցքները՝ուղղվածմազին,
ասածին,հագածին,համբավին,սպառումեն
քեզ։Եվայսչնկատվողճնշումնէ,որավելի
հյուծում,մաշեցնումևհոգնեցնումէ։
Այլ կանանց հետ համեմատվելով՝ կարող

եմասել,որեսթանկչեմվճարելֆեմինիստ
լինելուհամար,էլչասեմ,որշատբանձեռք
եմբերել։Իմկարծիքովներանձնայինհարա
բերություններիառումովազդվելեննաևըն

Սևան
Պետրոսյան
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նե
րտանեկանհարաբերությունները՝ամուսնուս,

երևի մի քիչ էլ ծնողներիս հետ։ Ես երեխա
չունեմ, ու կարծում եմ, որ ֆեմինիստական
հայացքներն օգնեցին մտածել, որ չունեմ՝
չունեմ,մայրանալըկնոջմիակկոչումըչէև
այլն: Կարծում եմ, որ դա հուսախաբ արեց
ծնողներիս։
Պայքարի դրական ազդեցությունն այն

հարազատություննէ, որեսունեմիմնման
մտածող կանանց հետ և ինձ զարմացնող
սերըևհանդուրժողականությունը,որեսու
նեմ ինձնից շատտարբեր կանանց նկատ
մամբ՝ պատրիարխալ կանանց նկատմամբ
անգամ։
Ես շատ եմ ազդվել մի քանի կանանց

«հայտնի» մահերով, որոնք ամուսինների
ձեռքովենսպանվել։Բացիդրանից՝իմպայ
քարի պատմության մեջ կարևոր էր 2018
թվականինցույցերիժամանակՄարիաԿա
րապետյանի ելույթը հրապարակում, երբ
խոսվեց կանանց՝ հանրային տարածքները
գրավելու մասին, կամ 2019ի Մարտի 8ին
մի քանի ելույթներ Հայաստանի խորհրդա
րանում,երբհնչեցինհայկինքաղաքական
գործիչների անունները այդ օրվա առիթով։
Այնպեսչէ,որիմկյանքումորևէբանէփոխ
վելայդ ելույթներով, բայց ես հասկացա, որ
որպեսկինիմպատմությանմեջայդօրըբե
կումնայինէ։
ԻնձհամարերկարտարիներՍիմոնդըԲո

վուարի տեքստերը աստվածաշնչի դեր են
կատարել, ես նաև այդ կնոջն եմ պարտա
կանֆեմինիստլինելուհամար։
2015 թվականից սկսեցի նաև շփվել կա

նանցավելիլայնշրջանակիհետ,մասնակ
ցեցիտարբերֆեմինիստականհավաքների։
Այդ ժամանակ էլ սկսեցի տեսնել, թե ուր է
գնում Հայաստանումֆեմինիստականշար
ժումը,ևինձհամարեցիդրամիմասը։
Ինձամենօրհիացնումուզարմացնումեն

այնկանայք,որոնքհանրայինինչորբանեն
անում, որոնք պայքարում են իրենց մարմ

նով։
Հաճախայդկանայքենթարկվումենհան

րային ճնշումների, ու ես կասկածում եմ, որ
հաճախայդ ճնշումներնավելի լայնքաղա
քականսրացումներիարդյունքեն։ Դաան
խուսափելիէ։Բոլորերկրները,բոլորհասա
րակություններըդրամիջովանցնումեն։Ու
միայն ֆեմինիզմը չէ, որ թիրախավորվում
է։Ուզումեմասել,որժամանակառժամա
նակայսսրացումներըլինումեն,որովհետև
Թրամփի նման մարդ է նստած Սպիտակ
տանը,ուդոմինոյիէֆեկտովդանաևմեզէ
հասնում։
Հիմա ամբողջ աշխարհում երիտասարդ

տղաները հեշտությամբազդվում են, իրենք
բռնությամբ առաջնորդվող  են, սեքսիստ,
ագրեսիվ։Մեզմոտդրանգումարվումէնաև
բանակում տիրող մշակույթը, ընդունված
«գողական»բարքերը,սոցիալտնտեսական
պայմանները, ուպարզվում է, որ ֆեմինիզ
միհամարիսկապեստեղչիմնում։Հետազո
տություններնէլենդափաստում:
Ճնշումների մեծ մասը, և ճնշող խմբերի

մեծմասըկնատյացությամբենառաջնորդ
վում։ Հատկապես ֆեյսբուքում այդ խմբերի
կողմից կազմակերպվող թիրախավորումը
բացարձակկնատյացությունէ։
Իրականկյանքումայդթիրախավորումնե

րըայլկերպկարողենդրսևորվել,քանառ
ցանց տիրույթում։ Բայց իրական կյանքում
կարողէլինելնաևիրականխոսակցության
հնարավորություն։ Ինձ և այլ կանանց ցույ
ցերի, երթերի ժամանակ հաճախ ասում են
«ընտանիքքանդողներ»։Եսկարծումեմ,որ
կանմարդիկ,որոնքհավատումենդրան,և
ամբողջխնդիրնայնէ,որիրենքսխալչեն։
Եսուզումեմ,որայդընտանիքըքանդվի։Ես
ուզումեմ, որբռնությամբգործողընտանի
քըքանդվի,բայցդաայնքանխրթինուբարդ
խոսակցություն է, որ շատ քիչ մարդկանց
հետ կարող ես խոսել, ու այդ մարդն էլ ի
սկզբանեպետքէքեզհետգաղափարապես
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մոտդիրքերումլինի։
Դաէպատճառը,որայսամենիդեմպայ

քարելուգործիքըինձհամարեղելէխոսքը։
Ֆեմինիզմը,կանանցխնդիրներըկամդրանց
դեմպայքարընորությունչեն,սակայնտեքս
տերը,որմեզհասնումենդրսից,միայնհայե
րենթարգմանելըքիչէ,դրանցնաևտեղայ
նացնելուկարիքկա։
Տարբեր տեքստեր, կոնցեպտներ տեղայ

նացնելը,թարգմանելըէականէ,ինչիշնոր
հիվիմկարծիքով,կբացվիայդերկխոսութ
յունըՀայաստանում։Ես,օրինակ,այդտեղեմ
տեսնումիմդերը։
Անկասկածէայն,որճնշումներիդեմպետք

են օրենսդրական կարգավորումներ, բայց
ես չեմպատկերացնում, թե ինչ օրենսդրա
կան կարգավորումպետք է  լինի, որ իրա

վապաշտպան կինը իրեն ապահով զգա,
կարողանատնիցհանգիստդուրսգալ։Լու
ծումըերկարատևուբարդէ։ Բոլորհարցե
րը կարիք ունեն քաղաքական կամքի, ինչն
այս պահին բավարար չափով դրսևորված
չէ,կարծումեմ։Քաղաքականկամքասելով՝
ամբողջ քաղաքական համակարգը նկատի
ունեմ։Շատկարևորէ,թեինչքաղաքական
ուղերձներենշրջանառվում,ինչքաղաքա
կանմշակույթկա,կանայքքաղաքականութ
յանմեջերևո՞ւմեն,թե՞ոչ։
Քաղաքականտեքստը,ամենինչըքաղա

քականացնելն է վերջնական լուծմանտա
նողճանապարհը։
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Փոքրժամանակզարմանումէի,երբմայրս
իր ծնողներինտեսնելու համար հայրիկիցս
նախապես թույլտվությունն էր ստանում,
իսկ հայրս իր ծնողներին տեսնելու համար
թույլտվության կարիք չուներ: Ծնողներիս
միջևմիշարքանհավասարություններիցէի
զարմանում,բայցչէիկարողանումձևակեր
պելխնդիրը:
2000 թվականից սկսեցի աշխատել

ԱՅՖԵՍի Երևանի գրասենյակում (նկատի
ունիԸնտրականհամակարգերիմիջազգա
յին դաշնության (IFES) երևանյան գրասեն
յակը),որտեղևառաջինանգամլսեցիգեն
դերային հարցերով տարատեսակ քննար
կումներ: Ապա 2006 թվականին «Չիվնինգ»
ծրագրով(կրթաթոշակայինծրագիրԲրիտա
նիայում)սովորեցիԼոնդոնիմետրոպոլիտան
համալսարանում,որիընթացքումհնարավո
րությունունեցամանրամասնծանոթանալու
կանանցիրավունքներին,ֆեմինիզմին,գեն
դերայինհարցերին:
Երբ վերադարձա, Հայաստանում արդեն

քիչքիչ կանանց հարցերով զբաղվող կազ
մակերպություններ էին ստեղծվում, զար
գանում։ Հենց այդ ժամանակներից որոշե
ցի ներգրավվելտարբերխմբերում ու իրա
դարձություններում, որոնք կբարձրաձայնեն
կանանց նկատմամբ խտրականության ու
բռնության հարցերը:  Մի քանի վառ հիշո
ղություններ ունեմ. 2012 թ. Մարտի 8ը, երբ
Մաշտոցիպուրակում[11]աղջիկներովազա
տագրեցինք կրպակը, Ընդդեմ կանանց
նկատմամբ կոալիցիայի [5] հետ քայլերթը՝
2014 թ.ին, «80ականներ. ֆեմինիստական
տեսության ժողովածու» գրքի հրատարա
կումը՝2017թ.ին:

Միշտշատկարևորէեղելվերլուծելիմ՝որ
պես  Հայաստանումապրող կնոջ, կինվա
րորդի, կինաշխատողի, կինդասախոսի,
կինակտիվիստի, հիմա էլ՝ կինխորհրդա
կանի (նկատի ունի ՀՀաշխատանքի և սո
ցիալականհարցերինախարարիխորհրդա
կանիպաշտոնումաշխատելը)փորձառութ
յունը։Այդփորձառություններըշատտարբեր
են,բայցնաևնման:Որքանշատեմգտնվում
ավանդաբարիբրևտղամադկանցտարածք
ներսահմանվածվայրերում,ավելիուժեղեմ
զգումխտրականություննուբռնությունը:
Նախարարությանաշխատանքիփորձըյու

րօրինակէ:Այստեղառաջինանգամնէ,որ
հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցելու
կանանցհարցերիվերաբերյալորոշումների
կայացմանը։ Իհարկե գիտեմ, որարդյունքը
անմիջապեսչիերևալու,բայցայնորոշակի
հիմքէհետագափոփոխություններիհամար։
Ինձամենաշատըօգնելենկանայք,որոնք

ինձընդհանրապեսչենճանաչել,որոնցհետ
ես կապ չեմ ունեցել, ու նրանցից մի մասը
վաղուցկենդանիէլչէ։Եստարիներշարու
նակ մտքիս մեջ խոսակցության մեջ եմ մի
շարք ֆեմինիստ տեսաբանների ու արվես
տագետների հետ, որոնք իրենց գործերում
խոսում են կանանց հարցերի մասին: Այդ
գործերըինձօգնումենճանաչելևառերես
վելինքսինձհետ:
Տղամարդակենտրոն, պահպանողական,

պատրիարխալ հասարակության մեջ, ինչ
պիսին Հայաստանն է, կինը չունի կենտրո
նական, առաջնային դեր, ու երբ փորձում
ես դիմադրել այդ պրակտիկային, մարդիկ
վտանգենզգում։Երբտարբերմիջավայրե
րում սկսում եմ կանանց հարցերից խոսել,
մարդիկ (այդ թվում բարեկամներս) ինձնից
դիստանցավորվումեն,ասումեն՝դումերոն
ցիցչես,քեզհետինչորտարօրինակբանէ
կատարվել:
Գենդերային հավասարության դիսկուրս

ամենդեպքումունենք։Բայցեսհարցեմտա

Օլյա
Ազատյան
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նե
րլիս՝ո՞ւմևինչի՞հետհավասար։Եթեասում

ենք «իրավահավասար», ապա ո՞ր իրա
վունքների,տղամարդկանց կողմից ստեղծ
վա՞ծիրավունքների։ Միշտչէ,որհավասա
րությունըգենդերայինկոնտեքստում լավէ։
Իսկ«ես»,«իմմարմինը»,«իմանկախությու
նը»թեմաներիշուրջավելիքիչէխոսվում։
Երբ հրատարակեցինք «80ականներ. ֆե

մինիստականտեսությանժողովածու»գիր
քը, ճնշումների մի ալիք բարձրացավ իմ
նկատմամբ: Ֆեյսբուքում ինձ անծանոթ
մարդկանցից հաղորդագրություններ էի
ստանում,իբրես«խարխլումեմհայավան
դական ընտանիքը», «կանանց եմ փչաց
նում»։Ստիպվածէիդիմելոստիկանություն:
Զարմացած չեմ, որ ոստիկանություն ներ

կայացրած հաղորդագրությունը անհետե
վանք մնաց, քանի որ այդ կառույցը դեռ
պետքէհասկանախնդիրըևգործելուկամք
ցուցաբերի կանանց նկատմամբ բռնության
հարցերում:  Իմ կարծիքով կանանցնկատ
մամբ սպառնալիքները հրահրվում են նախ
ևառաջկոնկրետքաղաքականկենտրոննե
րի կողմից՝տեղական,տարածաշրջանային
ևմիջազգային:
Կարողեմասել,որպետականկառավար

ման միջավայրում կա ինստիտուցիոնալ
զսպում գենդերային հարցերի առաջխա
ղացման հարցում։ Այն արտահայտվում է,
օրինակ,  ընթացակարգերի բացակայութ
յամբ  ուայդ ընթացակարգերը վերականգ
նելու կամ նորերը ստեղծելու ցանկության
բացակայությամբ։ Շատ կարևոր է, թե ով
քերենպետականկառավարմանոլորտում,
թե ովքեր են պլանավորում հանրային քա
ղաքականությունը, այդ մարդիկ զգայո՞ւն
են գենդերային հարցերի նկատմամբ, թե՞
ոչ,ինչպիսի՞արժեքներունեն։ՆույնիսկՀե
ղափոխությունից [10] հետո էլ գործադիր և
օրենսդիրօղակներումշատկանբարձրաս
տիճանպաշտոնյաներ,որոնքխիստպատ
րիարխալևպահպանողականեն:

Կանանց կազմակերպությունների համար
ևսշատդժվարէ,նրանքանընդհատուժերի
գերլարումով են աշխատում։ Առհասարակ,
ՀԿներում աշխատող կանայք անընդհատ
պետքէպատնեշներհաղթահարելովառաջ
շարժվեն,և հենցդաէլ սպառումէնրանց:
Նման փորձառություն ունեն նաև կանանց
հարցերով զբաղվող կամ ֆեմինիստական
քաղաքացիական նախաձեռնությունները:
Ցավումեմ,որկանանցտարբերխմբերիմեջ
բավարարտեմպովուծավալովխոսակցութ
յուններչենընթանում:
Հայաստանիկանանցհամարեսշատլավ

հեռանկարներ եմ տեսնում, բայց, կարծում
եմ, շատ ժամանակ կպահանջվի նախքան
կանանց լիակատար ազատագրումը ճնշող
հայրիշխանական և պահպանողական հա
մակարգից: Ինձ համար այդ նպատակին
հասնելըամենօրյաաշխատանք է՝ իմ կեն
սակերպով:
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Սովորել եմ «Կանայք և գենդերային ու
սումնասիրություններ»ԱՄՆիմիհամալսա
րանում, որը շատ ակտիվիստական պատ
մություն ուներ: Ես հիշում եմ, որ ինքս ինչ
որ չափով ֆեմինիստական գաղափարներ
ունեի,բայցեսդեռչգիտեի,որդրահամար
կա տեսություն կամ ակտիվիզմի փորձ։ Եվ
այդընթացքումիմշրջապատումհայտնվե
ցին ֆեմինիստ կանայք, որոնքակտիվիզմի
մեջ ներգրավված էինարդեն, և ինձ նույն
պեսներառեցինայդխմբերում։Փողոցումիմ
առաջինպրոտեստըեղելէ 15տարիառաջ՝
Նահանգներում, երբ ոստիկանները 50 ան
գամ կրակելով սպանել էին մի սևամորթ
տղամարդու։ 1617 տարեկանում առաջին
անգամ Փրայդ շքերթի (անգլ.` Pride parade,
թարգմ.՝Հպարտությանշքերթ)մասնակցեցի.
այդ ժամանակ այն ինձ համար ինքս ինձ
բացահայտելու մեթոդ էր, իսկ ավելի ուշ
համալսարանումիմացա,որկանաևայսպես
կոչված Դայք մարչը (անգլ.` Dyke march,
թարգմ.՝ Lեսբի կանանց տեսանելիության
և պաշտպանության երթ), որը Փրայդի
տոնական և կապիտալիստական շքերթից
տարբերվողէ,քանիորպրոտեստէ։
Իմ պայքարի և իմ ձևավորման ամենա

կարևորկերպարներիցմեկը,որըայլևսչկա
ևորըՀայաստանիհետկապչունի,բայցերե
վիլիքըձևերովնաևկապունի,ՕդրիԼորդն
է՝լեսբի,սև,ֆեմինիստ,կին,ակտիվիստ,բա
նաստեղծ։Եթենաչլիներ,նրախոսքերը,բա
նաստեղծությունները չլինեին, ես շատբան
կկորցնեի։Երբեսինձկորցնումեմ,ասումեմ՝
ՕդրիԼորդըինձկփրկի։
Բացի Լորդից՝ տարբեր լեսբի, ֆեմինիստ,

կինգրողներ,բանաստեղծներինձշատոգե

վորելևոգեշնչելեն։
ԵվիհարկեՀայաստանումլեսբիկինֆեմի

նիստներնենմեծազդեցությունունեցել իմ
կյանքում։ Առաջին հերթին այդ մարդիկ են
իմ թիկունքը, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ,
կռիվներիմեջեմիրենցհետ,կոնֆլիկտների
մեջենք,եսմիշտսոլիդարեմիրենցհետ։
Ինքսինձվրաուղիղհարձակումերբեքչեմ

զգացելիհամեմատիմշատընկերների,կո
լեգաների,ևանկախնրանիցհամաձայնեմ
նրանց հետ, թե համաձայն չեմ, միշտ սոլի
դարեմ,երբիրենցվրահարձակվումենսեք
սիստ,հոմոֆոբ,քսենոֆոբմարդիկ։Իմհան
դեպճնշումավելիշատզգումեմ,երբմար
դիկ հասկանում են, որ ես տարբերվում եմ
իրենցից,ևդաառաջինհերթինհասկանում
ենիմտեսքիցկամերբեսչեմլռումևինչոր
բաներ բարձրաձայնում եմ, այդ ժամանակ
արդենդառնումեմխնդիր։
Եսպայքարելեմստեղծելով՝ստեղծագոր

ծականպրոցեսիմեջլինելով,փորձելովչհա
մեմատվել, մեկմեկ լռելով, մեկմեկ գոռգո
ռալով,էմոցիայով։Էմոցիայով,քանիորայն
անթույլատրելի է և տաբու է հատկապես
պայքարիմեջ։Ինձհամարառանցէմոցիա
ներիպայքարնայլևսպայքարչէ,այնընդա
մենը քաղաքական գործչի գործունեություն
է.դուդառնումեսկիրթևբարիինչորմեկը,
որը որ չի հասկանում, հեշտ մանիպուլաց
վումէ։
Ես պայքարել եմ նաև շփման միջոցով։

Մի գրող կա՝ Ադրիեն Մարի Բրաունը, որը
ասումէ՝«կրիտիկականշփումէմեզպետք,
ոչթեկրիտիկականմասսա»։Այսարտահայ
տությունըշատռեալ, մերներկայիսհամա
տեքստին համընկնողպայքարելու ռազմա
վարություն է։ Նրա մասին, որ մենք մարդ
մնանք։ Այլապես ուրիշ ինչի՞  համար ենք
պայքարում։
Եսմիշտպիտիխոսեմ,ևնաևդաէինձհա

մարակտիվությունը։Կարևորէ,թեորքանով
եսկարողեմ  մարդ լինել, մարդունտեսնել

Միլենա
Աբրահամյան
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րև մարդու տեղ դնել, հատկապես այսօրվա

իրականությանմեջ,որտեղմարդուվրաան
տեսանելի ձևերով դրված նեոլիբերալ, կա
պիտալիստական, նյութական ճնշումներն
այդքանշատեն։
Եսգիտեմ,որՀայաստանումկանկինիրա

վապաշտպաններ, որոնք պարբերաբար
կամ հաճախ ենթարկվում են ճնշումների
իրենցմոտեցումների, գործողություններիև
պայքարիհամար:Հատկապեսսոցիալական
ցանցերումնրանցսպառնում են, կնատյաց
մեկնաբանություններանում։
Ճնշումների պատճառը հայրիշխանական

մոդելնէ,դրանգումարվումէնաևկապիտա
լիզմիևպետության«ամուսնությունը»,ինչը
համակարգըավելիհիերարխիկէդարձնում։
Ինձ թվում է՝ մենք չպիտի զբաղվենք այդ

ճնշումների հետինչոր բանանելով։Սխալ
եմասում,մենքամենինչովէլպիտիզբաղ
վենք։Պարզապեսեսշատկուզենայի,որայդ
հարցերըուրիշտեղերտանեին,եսշատկու
զենայի, որ կինը, մարդը մենակ մի տեսակ
չընկալվեր։Հիմա,երբորխոսումենկանանց
մասին, ոնց որ միատարր կնոջ մասինխո
սեն։ Պետքէխախտելդաուասել,որկինը

սրճարանումաշխատողմարդնէ,կինըբան
վորնէ,կինըոչմիայնմայրնէ,այլնաևկինն
է,որչիկարողանումերեխաունենալկամչի
ուզում. կինը բոլորի մեջ եղած ազատագր
վածմարդնէ։
Ինձթվումէ,որայն,ինչազդումէբոլորիս

վրա,տնտեսականիրականություննէուգլո
բալհարցերնեն,որոնցմասինմենքայնքան
քիչբանգիտենք։
Պետքէլրիվուրիշտեղերտանենքմերակ

տիվիզմը, մեր ակտիվությունը, մեր խնդիր
ներինավելիլայննայենք։Օրինակ՝բռնութ
յունըմիայնընտանեկանըչէ,սեռականըչէ,
միայն ծեծը չէ, բայց նաևպետության կող
մից ինչոր քաղաքականություն վարելն է,
որըտանումէաղքատացման,որտեղմար
դիկտուժումեն,որառողջապահականհա
մակարգը լավ չի գործում։ Ոչ տեսանելի և
ոչուղղակիբռնությունըշատտարբերձևե
րիէլինում,ևմենքչենքխոսումդրամասին
կանանց հարցերի շրջանակներում։ Բոլոր
խնդիրներընաևկանանցենվերաբերում,ու
չկականանցխնդիր,կանխնդիրներ,որոնք
բոլորինենվերաբերում։
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Ամեն ինչ սկսվեց, երբ մի ՀԿ դասընթաց
կազմակերպեցմերդպրոցում։14տարեկան
էի։ Առաջին անգամ լսեցի «գենդեր» բա
ռը,որնինձհամարտարօրինակէրհնչում,
կարծեսհայերենչլիներ։Տպավորությունէր,
որ վաղուց փնտրում էի այդ բառը։ Արդեն
15 տարի է՝ փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ
է «գենդերը», ու դեռ պատասխաններ չեմ
գտել։
Այնուհետևսկսեցիհետաքրքրվել իրավա

հավասարությամբ։ԿարդումէիՄԱԿի«Կա
նանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերիվերացմանմասինկոնվենցիան»,ծա
նոթանումդրույթներիհետ։
17տարեկանում,այսպեսասած, «դարձա»

ակտիվիստ, հետաքրքրված էի Հայաստա
նում դեմոկրատականպրոցեսներ հաստա
տելուն ուղղված գործընթացներով։ Ընկեր
ներիսհետգնումէիՕպերայիհրապարակ։
Առաջին անգամ այդտեղ եմ  բարձրաձայն
ինչոր բան  վանկարկելազատության մա
սին,ժողովրդիկամանհատիխոսքիմասին,
ուզումէիլսելիլինել։ Շատլավչէիհասկա
նում՝ինչէայդամենընշանակում,բայցկա
մացկամաց բացահայտում էի ինքս ինձ,
բացահայտում էի հանրային տարածք աս
վածը, բացահայտում էի, թե ինչ է նշանա
կումմիքանիհազարմարդկանցովլինելմի
տարածքում և ինչոր մի բան պահանջել։
Այդտարիների ընթացքումտարբերքաղա
քացիական նախաձեռնությունների անդամ
դարձա, որոշներն էլ ինքս նախաձեռնեցի։
Հիշումեմ՝ակցիաներիցմեկիժամանակինչ
որկարգախոսներէիբարձրգոռում,ումեր
տղաներիցմեկըտվեցռուպերը.ինձհամար
շոկ էր, բայց որոշեցիխոսել։ Զգում էի՝ ինչ

բարձրէրձայնս։Այդզգացողությունըխորթ
էրինձհամար,բայցհասկացա,որուժեղեմ
ու ինչոր բան կարող եմփոխել կամ գոնե
կարողեմայդմասինբարձրաձայնխոսել։
19 տարեկանում հնարավորություն ունե

ցա միանալու մի հասարակական կազմա
կերպության,որը,լայնառումով,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,սեռականությունև
մշակույթ»մագիստրոսականծրագրիմեջէի
ընդգրկվել։
Այդ շրջանն ինձ համար  հեղափոխական

էր։Այնտեղէլհասկացա,որինչորառումով
արտոնյալեմ՝ ուսանումէիուզածսուկար
դում ուզածսգրքերը։Գրքեր, որոնք Հայաս
տանումգրեթեչկային։Ուզումէիայդգրքերի
գոնե0,01տոկոսըբերել Հայաստան։Կրթա
թոշակովսգրքերառա,միմասնէլնվիրեցին
կուրսընկերուհիսևդասախոսս։ԻսկԵրևան
վերադառնալուցհետոարդենԱրփիի(նկա
տի ունի Ֆեմգրադարանի համահիմնադիր
ԱրփիԲալյանին)հետորոշեցինքևհիմնադ
րեցինք Ֆեմգրադարանը [3], որը  գրադա
րանից բացի նաև արվեստային ֆեմինիս
տականտարածքէ։Այնինձհամարպատ
մական առումով շատ մեծ կարևորություն
ունի։Ուզումեմայնլինի,գոյությունունենա,
ուհանկարծտանուլ չտանքհոմոֆոբիային,
լեսբիաֆոբիայինևհայրիշխանությանը։
Մինչ օրս շատ տարբեր ձևերով եմ պայ

քարել։ Սկսել եմ իրավապաշտպանությու
նից, իրավահավասարության, գենդերային
հավասարության պատկերացումներից ու
գնացել դեպի ավելի քվիր, միջսեկցիոնար
ռադիկալֆեմինիստականօրակարգ։ Իրա
վահավասարության ֆորմատի մեջ փորձել

Աննա
Նիկողոսյան
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յան վրա, որ իրավական քաղաքականութ
յունների մակարդակով փոփոխություններ
կատարվեն։Այնուհետհասկացել եմ, որ ու
զումեմավելիշատզբաղվելտեքստերիար
տադրությամբ՝ ինքս իմ տեքստերը գրելով
ունաևթարգմանությամբ, որդրսիփորձա
ռությունըթարգմանվիհայերեն,ևառնվազն
քննարկմանֆորմատումօգտակարլինիհա
յաստանյանիրականությանհամար։
Պայքարի ընթացքում ամենաշատը մար

մինս է տուժել։ Բազմաթիվ առողջական
խնդիրներ եմ ունեցել թե՛ ֆիզիկական, թե՛
մտավոր մակարդակներում։ Ակտիվիստա
կան խնդիրները շատ են։ Մեկմեկ, երբ իմ
ընկեր(ուհի)ներըժամանակունենևաշխա
տանքից շատ հյուծված չեն, երբ էմոցիո
նալառումովոչստաբիլվիճակումչեն,կամ
բըռնաութի (անգլ.`burnout,թարգմ.՝այրման
սինդրոմ)մեջչեն,ավելիհնարավորէդառ
նում ինչոր խոսակցություններ ծավալելը,
միասին ինչոր բան անելը։ Կոլեկտիվ աշ
խատանքը, համայնքային աշխատանքը
պայքարիննպաստողձևերիցմեկնէ։
Իմ հանդեպամենալուրջ ճնշումները 2013

թվականինենեղել,երբդեռաշխատումէի
ՀԿումևձեռնարկելէիհասարակագիտութ
յան դպրոցական դասագրքի մեջ ունենալ
գենդերային ուսուցման կոմպոնենտներ,
ինչնէլառաջացրելէրայսպեսկոչվածՀա
մահայկական ծնողական կոմիտեի դժգո
հությունը։  Սոցիալական մեդիան ողողված
էրիմնկարովորպես«ազգիթշնամի»։Այնու
հետև«Իրավունք»թերթի«սևցուցակի»մեջ
հայտնվեցի։Բանըհասավնրան,որԾնողա
կան կոմիտեի անդամները պլակատներով
եկել էին կազմակերպածս կոնֆերանսին և
փակելմուտքը։
Դրանից հետո էլ պարբերաբար եղել են

տարբերճնշումներ։Իմֆեյսբուքյաննամակ
ների «այլ» բաժինը հիմնականում հայհո
յանքներ են՝ «էս կանեմ, էն կանեմ, կամ էս

ես,էնես»։
Այս ամենը հետքեր է թողել իմ ընտանե

կան հարաբերությունների վրա։ Ընտանի
քիստղամարդանդամներըվատէինիրենց
զգում,երբտեսնումէինիմկամծնողներիս
մասինայդմեկնաբանություններնուհայհո
յանքները, տեսնում էին նկարներս սոցիա
լական մեդիաներում որպեսազգի 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 չիպահել, նույնիսկ չեմ էլ
մտածելհետկանգնել։Դաարդենկեղծընտ
րությունպիտիլիներ,եսչէիուզումդրամեջ
մտնել։
Սոցիալական մեդիան, ինտերնետը, օն

լայն տիրույթը գնալով ավելի ու ավելի իշ
խանություն ունեցողտարածք են դառնում,
մարդիկէլավելիուավելիշատենապրում
վիրտուալ կյանքով՝ մոռանալով, որ կա իս
կականկյանք։Ուայդվիրտուալտիրույթում
ատելությունը, վիրավորող կամ սպառնա
լիքներպարունակողմեկնաբանությունները
անտանելիշատեն։Հիմնականումուզումեն
վառել, ուզում են կպած լինել իմ կին լինե
լուն,թեկինըինչպե՞սկարողէիրենայսպես
պահել, այսպիսի մտքեր արտահայտել։ Իմ
նկատմամբ իրենց իշխանությունն են փոր
ձում ցույց տալ, սպառնում են բռնաբարել,
ծեծել,վառել,պայթեցնել։
Կարծում եմ՝ ինչոր մի սահմանագիծ կա,

որից դուրս արվող մեկնաբանություննե
րի հետ ավելի օրենսդրական մակարդա
կովքայլերպետքէձեռնարկվեն,որովհետև
դրանք կարող են և, միանշանակ, ինչոր
փուլում կհրահրեն նաև ֆիզիկական քայ
լերտվյալանձիկամկոլեկտիվինկատմամբ:
Կանանցպայքարիշուրջձևավորվածմթնո
լորտը բացասական է։ Մարդկանց մեծ մա
սը, ըստ էության, եթե ոչ բոլորը, իրենց մեջ
կրում է հայրիշխանությունը։ Մի մասի հա
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մարդաարտոնյալդիրքէ.իրենք,մասնավո
րապես`տղամարդիկ,այդարտոնություննե
րից օգտվում են, իսկ մյուս մասի դեպքում
այնավելիներքնայնացվածայրապաշտութ
յունէ,երբներքնայնացմանարդյունքումայն
դառնում է քո էության, քո մտածելակերպի
անբաժանելիմաս։Եվերբհայտնվումէինչ
որ մեկը կամ ինչորխումբ, որըփորձում է
կոտրելայդգաղափարախոսականմեքենա
ներըուպայքարել կանանցազատագրման
համար,դաբերումէշատխորըևուժգինդի
մադրության։
Կան, իհարկե, հասարակության փոքրա

թիվշերտեր,որոնցհամարգուցեայսպայ
քարըկարևորէ,խոսքնայդշղթանկոտրած
մարդկանցմասինէ,սակայննույնիսկիրենց
շրջանակներումշատբանկախվածէնրա
նից՝ դու իրավապաշտպա՞ն ես, թե՞ ֆեմի
նիստ,եթեֆեմինիստես,ի՞նչֆեմինիստես,
ֆեմինիստես,որըպայքարումէհայրիշխա
նությանդե՞մ,թե՞ովուզումէ,որտղամար
դիկև կանայքհավասարլինեն։ Հաշվիառ
նելով,թեորտեղեմեսհիմա,եսկասեի,որ
մեծամասամբ չհասկացված եմ և շատ մեծ

դիմադրությանառջև կանգնած շատտար
բերշերտերիկողմից։
Ըստ իս` կանանց օրակարգի խորքային,

գլոբալհարցերըմոտապագայում չեն լուծ
վի,բայցդեյուրեորոշփոփոխություններկլի
նենՀայաստանում.միխումբկանայքավելի
ակտիվ քաղաքական գործիչներ կդառնան,
որոշ կանայք իրենց կարիերայում հաջո
ղությունների կհասնեն, կսկսեն վաստակել
այնքան,ինչքանտղամարդիկ,մեկայլխմբի
կյանքըտանելիկդառնա,բայցդրանքշատ
սահմանափակ հաջողություններ են, որոնք
նաև կատարվում են կանանց այլ խմբերի
շահագործմանհաշվին։Չգիտեմ՝ինչքանով
է դա առաջընթաց, բայց գոնե իրավական
առումով«ապացույցներ»կլինեն,որՀայաս
տանումինչորփոփոխություններեղելեն։
Իսկլայնառումովշատբարդէասել,որով

հետև ինձ համար ֆեմինիզմը կապված է
շատայլգլոբալհարցերիհետ,ևեսչգիտեմ՝
այդգլոբալհարցերըինչտեսքկունենանհե
տագատարիներիընթացքում։
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Ինձ համար գենդերային հարցերը փոքր
տարիքից էլ գոյություն են ունեցել։ Դրանց
հետառերեսվումէի,սակայնայդառերեսու
մը գիտակցաբար «ֆեմինիզմ» անվանելու
կամգիտակցաբար«ազատագրում»անվա
նելուիմելակետըմոտավորապես2012թվա
կանն է եղել։ Ինքնաբերաբար այդ փուլում
սկսել եմ ավելի շատ կանանց հետ շփվել,
ապա նաև նրանց հետ միասին պայքարել։
Կարող եմասել, որ ես էլ երբեմն ինքս ինձ
պահել եմհայրիշխանականըներքնայնաց
րածկնոջպես(ևհիմաէլէայդպեսլինում),
բայցայդբոլորիրավիճակներըեղելենմի
ջոց,որկարողանամվերլուծելուվերապրել։
Ինձ համար մասնակցությունը պրոտես

տում կապված է միայն ընկերներիս հետ։
Պրոտեստըփոխել է իմ միջավայրը, իմ ըն
տանեկանիրավիճակը։
Ինձհամարիրադարձայինենեղելմիքանի

միջադեպեր։ Առաջինը Նաիրի Հունանյանի
դեպքնէր։Հաջորդըկապվածէրմիզինվորի
հետ, որըզորամասում կրակել էրծառայա
կիցներիվրա,ապաեկելՍպայիտանդիմաց
ինքնասպան էր եղել։ Մի անգամ էլ ապա
րանցիմիտղաինքնաշենզենքովկամպար
զապես խաղալիքով մտել էր Մանկավար
ժական համալսարանի դեկանատ և «զեն
քը» պահել դեկանի գլխին։ Ոստիկանները
սպանեցինայդտղային։Այս երեք հոգին էլ
զոհեր են, որոնք ընկել են հասարակության
պատրաստածծուղակը։ Հետոնույնհասա
րակություննէլպատժելէայսմարդկանց՝մի
դեպքումցմահազատազրկմամբ,մյուսդեպ
քումինքնասպանությամբ,երրորդումոստի
կանն է սպանել։ Երեքն էլ տղամարդկանց
հետ կապված դեպքեր են, սակայն սրանք
ինձ վրա մեծազդեցություն թողած հիմնա
կան իրադարձություններն են, որոնց շնոր

հիվնաևեսսկսելեմպայքարել։
Յուրաքանչյուր պայքարում ինձ համար

շատ կարևոր է ոգևորվածությունը, կարող
եմ դա անվանել ուրախություն կամ կյան
քի ինչոր զգացողություն։ Եթե այդ կյանքի
զգացողությունն ինձ մոտ կա, մտածում եմ,
որճիշտուղուվրաեմ։Պրոտեստիժամանակ
դուշարժվումես,ևայնպեսչէ,որգիտես,թե
հետոինչէ լինելու կամարածդինչինման
է լինելու։ Անընդհատ հարցադրում ես՝ ես
իսկապե՞սանումեմայն, ինչանումեմ,թե՞
ձևացնում եմ։ Ու եթե ունեմ այդ ոգևորվա
ծությունը, ուրեմնգիտեմ, որ չեմձևացնում,
որճիշտուղուվրաեմ,նույնիսկեթեչհասնեմ
իմցանկացածկետին,կամհասնեմայնտեղ,
որտեղչէիէլմտածում,որկհասնեմ։
Եսմիշտխուսափելեմինքսինձսահմանե

լուցևդրանով«նիշա»ապահովելուց։Միշտ
մտածումեմ,որեթեքեզսկսեցինինչինչմի
ջոցառումներիհրավիրել,կամայսկամայն
հարցով հարցազրույցի կանչել, ուրեմն դու
ինչորմեկնեսևինչորտեղումես,այսինքն՝
ունես այդ «նիշա» ասվածը։ Բնականաբար
երբեմն ընկնում ես այդ ծուղակը, բայց դա
շատ սխալ է։ Պետք է անընդհատ փորձել
նմանձևերիցդուրս լինել։Այդառումովըն
կերների հետ պրոտեստի մեջ լինելը շատ
կարևորէ։Ընկերներիմիջոցովդուվերապ
րումեսքոարածը,կարողանումեսհասկա
նալ,փոխելուփոխվել,դառնումեսլրիվայլ
մարդ։
Իհարկե կանայք ենթարկվում են ճնշման։

Չեն կարող չենթարկվել, քանի որ դեմ են
գնումհասարակականայննորմերին,որոնք
բոլորինպահում են իրենցապահով միջա
վայրում և՛ ֆինանսների, և՛ ավանդույթի ու
մշակույթի տեսանկյունից: Բոլորն իրենց
տեղն ունեն այդ նորմերի շրջանակներում,
ևհանկարծդուայսամենինդեմեսխոսում.
փորձումեսբաժանվելամուսնուցդկամչհա
մաձայնվելսկեսրոջդկամսկեսրայրիդհետ։
Եվ ստանում ես պատասխան ոչ թե միայն

Սի րար փի
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նե
րմեկիցկամերկուսից,այլբոլորից,ևքոհան

դեպ այդ միասնական ճնշումն անընդհատ
կա։Այսինքն՝ կանայքապրում են մի միջա
վայրում, որտեղ իրենց հանդեպ կա մշտա
կանճնշում։
Եթե խոսենք կոնկրետ խմբերի կողմից

գործադրվող ճնշումներիմասին, բոլորայդ,
պայմանականորեն ասված, մալյանական
պիտակավորումները՝ուղղվածգեյերինկամ
կանանց,ինձհամարունենհստակկապվա
ծություն հանցավոր աշխարհի, գողական
բարքերի հետ, երբ ցանկացած իրավիճա
կիմեջկա«ճշտովտղայի»գաղափարը։Այ
սինքն՝գոյությունունիիշխանականմիհա
մակարգ,որըվերլուծելիսհանգումեսսովո
րականգողականբարքերինունորմերին։
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՝երբտղամարդուհետեսխոսում,ևվրադ
չի նայում, կամ բազմաթիվ իրավիճակներ
տանը՝ կապված եղբորդ, հորդ, ամուսնուդ,
սիրածիդ, երեխայիդ հետ: Դժվար է ձևա
կերպելայդ «մինորները»,այդփոքր, միկրո
իրավիճակները, որոնքապրում ուանցնում
ես, և հետ նայելով՝ կարող ես մտածել, որ
այդամենըշատմեծբանչիեղել։Բայցիրա
կանում այդ ճնշումները ահագին ուժ խլող
են։ Եթե անգամ չկատեսանելի բռնություն,
չի նշանակում, որ վերբալ կամ հոգեբանա
կանբռնությունչկա:Կաանընդհատևմիշտ,
ցանկացած իրավիճակում։ Հանկարծ եթե
քեզասեն՝կոֆեեփի,ասես՝ չեմեփում,պի
տակավորելու են «փչացած» կամայլ նմա
նատիպբառերով:
Այս բոլոր ճնշումները յուրաքանչյուրի

կյանքում տարբեր ձևերով են արտահայտ
վում։Ամենմեկիպատմություննուրիշէ։Եվ
կան նաև իրավիճակների տարբերություն
ներ։Կանկանայք,որոնքպաշտպանվածեն

կա՛մգումարով,կա՛մուրիշարտոնություննե
րով։Կաննաևկանայք,որոնքառհասարակ
պաշտպանված չեն. մենակ են պայքարում
ունույնիսկտեղյակէլչեն,որպայքարումեն,
ևմեզնիցոչմեկնէլիրենցպայքարիմասին
չգիտի։Երբխորանումես,հասկանումես,որ
պատերազմէգնում,տեսնումեսայդպայ
քարիամբողջդաժանությունը։
Այստեղէգալիսնաևսոլիդարությանհար

ցը։ Դուկարողեսսոլիդարլինելմիայն,եթե
իրավիճակը որևէ կերպհարաբերվում է քո
պայքարի հետ։ Սոլիդարությունը թայֆայա
կանությունը չէ։ Նաևայստեղ կավելացնեի,
որիշխանությունըտոտալէ,ևդրաընդհա
տումը, սպառումը հնարավոր է միայն փո
խօգնությանմիջոցով։
Եսգտնումեմ,որֆեմինիստականշարժու

մըՀայաստանումշատուժեղէ։Իհարկեկան
մարդիկ, որոնք, համարում են, որ շարժում
առհասարակ չկա։ Բայց ինձ համար նման
մոտեցումնաբսուրդէ։Կա,ևայնէլ՝ինչպես:
Բայց դրա հետ մեկտեղ կա հայրիշխանա
կանայնդրվածքը, որըփորձումէդարձնել
բոլորտեսակիֆեմինիստականխնդիրները
լիբերալ, այսինքն՝ ամեն ինչը տանել դեպի
քանակ,շուկայականացնելֆեմինիզմը։
Եսապշումեմ,երբ,օրինակ,այսպեսասած

«հեղափոխության» [10] մասին խոսում են
կանանցքաղաքականմասնակցությանտե
սանկյունից՝ ասելով, որ «հեղափոխության»
միջոցով, կամ «հեղափոխությունից» հետո
կանայք սկսել են ավելի շատ մասնակցել։
Չկա նման քաղաքացիական շարժում, որի
սկսողըկամընթացքնապահովողըկանայք
չեն եղել։ Կանայք, առհասարակ, հեղափո
խականդասակարգեն։
Իսկ լիբերալ ճնշումը լինելու է և դեռ էլ

ավելի է ուժեղանալու։ Պարզվելու է՝ բոլորը
ֆեմինիստեն։Մինչևավելիուավելիչռադի
կալացվիպայքարը,իսկպայքարըհաստատ
ռադիկալացվելուէևուժեղէռադիկալացվե
լու։Այլճանապարհչկա։
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Ես «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿի
[2]հիմնադիրնեմ,ևմենքզբաղվումենքըն
տանեկանբռնությանզոհերիևնրանցերե
խաներիաջակցությամբ։
Կանանց հարցերով վաղուց եմ հե

տաքրքրված։Երբաշխատումէի«Թուֆենկ
յանում» (նկատի ունի «Թուֆենկյան» բա
րեգործական հիմնադրամը), այնտեղ այս
խնդիրների վերաբերյալ մի ծրագիր կար։
Այդծրագրիցսկսվեցամենինչ։«Մխրճվեցի»
այսոլորտում,հասկացա,որուզումեմմիայն
կանանցդեմբռնությանհարցերովզբաղվել։
Ժամանակի ընթացքում էլ իմ գործունեութ
յամբձևավորվեցառանձինկազմակերպութ
յուն՝ «Կանանցաջակցման կենտրոն» ՀԿն,
որարդենտասըտարիէ,ինչգոյությունունի։
Ունենք բռնության զոհերի համար նախա
տեսվածերկուապաստարանևնաևկրթա
կանբաժին՝պետականևոչպետականկա
ռույցների անձանց վերապատրաստման
համար։
Այստարիների ընթացքում շատհարցերի

շուրջգիտակցությունսփոխվեց,ուհասկա
ցա հասարակության մեջխնդրի դրսևորու
մը։ Այս տարիների պայքարի արդյունքում
շրջապատիս, նաև ընտանիքիս վերաբեր
մունքըայսհարցերիշուրջփոխվեց.նրանք
ավելիզգայունդարձան։
Չնայած որ իմ մոտեցումը ֆեմինիստա

կանէ, չեմ կարողասել, որ մեր ՀԿի բոլոր
աշխատողներն ի սկզբանե համակարծիք
էին։Ժամանակիընթացքումնրանքէլորդե
գրեցին այդ մոտեցումը։ Հայրիշխանական,
գենդերայինկարծրատիպերիդեմպայքարը
մեզմոտլինումէամենրոպե,ամենանգամ,
երբշփվումենքհասարակության,ԶԼՄների

հետ։Դաամենուրէարտահայտվում։
ԻնձհամարմեծդերէունեցելԱմերիկայում

իմվերապատրաստումը,կարողեմասել,որ
այնշատհարցերումէ«աչքերսբացել»։Հա
ջորդ նշանակալի իրադարձությունը 2012
թվականին էր, երբ մենք ունեցանք ընտա
նեկան բռնության երկու հանրային դեպք։
Կարելի էասել, որայդ ժամանակառաջին
անգամՀայաստանումայսթեմանլայնար
ձագանք գտավ հանրության շրջանում, և
առաջինանգամէր,որմենքճեղքեցինքայդ
տաբուն,լռությունը,որկարայսխնդիրների
շուրջ։Դամիհանգուցայինպահէր,երբմա
մուլը, մեդիան սկսեցին անդրադառնալ ըն
տանեկանբռնությաներևույթին։
Կարևորկետէհետհեղափոխականշրջա

նը։Հիմապետականմարմիններըևհատկա
պեսԱշխատանքիևսոցիալականհարցերի
նախարարությունըշատավելիզգայունենև
շատավելի բաց  կանանցխնդիրների, ըն
տանեկանբռնությանհանդեպհիմնախնդրի
լուծմանհարցում,ևավելիհակվածենփո
փոխություններանելուն։
Հասարակություննայսօր շատխտրական

մոտեցումներուսահմանափակգիտելիքներ
ունիայսխնդիրներիվերաբերյալ,և,հետևա
բար,մեծդիմադրությունկա։
Դիմադրողներիերեքխումբեմեստեսնում։

Առաջինըպատվերովաշխատողխմբերնեն,
որոնքֆինանսավորվումենՌուսաստանիև
նախկինիշխանություններիկողմից։Նրանք
դեմ են մարդու իրավունքներին և շեշտում
են, որ իբր թե եվրոպական ստանդարտնե
րինմոտենալըսպառնումէազգայինգաղա
փարին։Երկրորդխումբըմարդիկեն,որոնք
տգիտությանևչհասկանալուպատճառովեն
դիմադրում։ Երրորդ խումբը բռնարարներն
են,որոնքմեզանդադարսպառնումեն։
ԵվայսդիմադրությանալիքիմեջՀԿները

շատավելիխոցելիեն։ Մեզհաճախանվա
նում են «գրանտակերներ», «սորոսական
ներ», «ընտանիք քանդողներ», «լիբերալ

 Մա րո 
Մա թոս յան
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փարներ տարածողներ», «կանանց մտքերը
աղանդավորվածկերպովփոխողներ»։
Իմ նկարն էլ շատերի նկարների նման

տարածել են սոցցանցերով, թիրախավորել,
«գիծքաշել»վրան։Անկասկած,բոլորակտի
վիստներնէլ«թիկունքի»կարիքունեն։ Սա
կայնանկախայդաջակցությունից՝դուպի
տիպայքարես,եթեունեսայդներքինմղու
մը,հավատումեսգաղափարին:
Այս հարձակումների դեմ պետական մա

կարդակի դիմադրությունը, օրենքը և օրեն
քիիրացումըշատկարևորեն։Նրանք,ովքեր
տարածումենատելությանսպառնալիքներ,
պետքէպատժվեն։Սակայն,այսամենիհետ
մեկտեղ,պետքէհասկանալ՝սաինչպրոցես

է,իսկդապարզելուհամարպետքէժամա
նականցնի։
Ես ապագան շատ լավ եմ տեսնում։ Իմ

կարծիքով կանանց շարժումները օրեցօր
աճումեն,օրեցօրշատանումեն։Երբհամե
մատությանմեջեսդնումներկանևանցյա
լը,տեսանելիէ,որշատբանէփոխվել,շատ
ենքաճել։
Այսօր արդեն ունենք կանանց խմբեր,

որոնքփոդքասթենանում,այսօրռադիոու
նենք,Ֆեմգրադարան[3]ունենք։Եվայստա
րածքներիառկայությունըշատօգտակարէ,
որովհետևիրենցշուրջկարողենհավաքվել
նորմարդիկ,նորերիտասարդություն։
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Մասնագիտությամբ սոցիալական աշխա
տող եմ: Երևի մասնագիտությունիցս է,  որ
հիմնականում խոցելի խմբերի, տարբեր
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ
ների հետ եմ աշխատել՝ ազգային, սեռա
կանփոքրամասնությունների, նաևՄԻԱՎի
նկատմամբ առավել խոցելի բնակչության
հետ՝դրանքկլինենթմրանյութերօգտագոր
ծողները, սեռական ծառայություններ մա
տուցողները,տարբերխմբերինպատկանող
կանայք։Կանանցթեմանհետաքրքրություն
ներիսշարքումմիշտեղելէ,և հատկապես
այնկանայք,որոնքկրկնակիխոցելիեն՝կին
լինելուցբացինաևինչորխոցելիխմբիներ
կայացուցիչեն։
Աշխատանքս սկսել եմ անչափահասների

քրեակատարողական հիմնարկում որպես
խմբայինծրագրերիրականացնող։Հետոեր
կարտարիներաշխատելեմՓինքում(նկա
տի ունի «Փինք» իրավապաշտպան ՀԿն)։
ՀիմաՍոցիոսկոպում[4]եմիբրևծրագրերի
համակարգող։
Երբ համալսարանում էի սովորում, մեր

ֆակուլտետում կամավորությանը առանձ
նակինշանակությունէրտրվում։Այդպեսմի
օրիմացաԿանանցռեսուրսայինկենտրոնի
[1] միջոցառումների մասին, իրենքայդ ժա
մանակ դեռ համալսարանում էին գործում։
Մասնակցեցի, հավանեցի, հետո սկսեցի
իրենց կազմակերպած այլ դասընթացների
էլ մասնակցել, կամավորություն անել։ Երե
վիառաջինառնչությունսկանանցհարցերի
շրջանակիհետհենցայդպեսէեղել։
Մամասմեծազդեցությունէունեցել,որկա

նանցիրավունքներիհարցերովվաղտարի
քից հետաքրքրվեմ։ Չարենցավանում էինք

ապրում,երբփոքրէի,մամանէլդպրոցում
ուսուցչուհիէր։Ուքանիորինքըհամալսա
րաննէրավարտել,իրենառաջարկեցին,որ
լինի Չարենցավանի «Համալսարանական
կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի» պա
տասխանատուն։ Ասոցիացիան գրասենյակ
չուներ,ևմամանայնտեղիբոլորգրքերըբե
րելէրտուն։Ուեսսիրումէի«բզբզալ»,կար
դալ։Այնքանլավեմհիշում,երբմիանգամ՝
Մարտի 8ին, մամային կանչել էին Չարեն
ցավանի հեռուստաընկերություն, ու մաման
առաջին անգամ Չարենցավանում խոսեց,
որայդ օրը ոչ թե կանանց ծաղիկներ նվի
րելուհամարէ,այլիրավունքիօրէ,կանայք
նաևխնդիրներունեն,իրենցիրավունքները
ոտնահարվումենևայլն։Տաղավարումկա
յին նաևայլ կին ուսուցիչներ, և իրենց հա
կազդեցությունը միանգամից երևաց, սկսե
ցինասել,որհայազգըկնամեծարազգէ,որ
իրենցչիթվում,որիրավունքիհարցկա։Ես
այնքանէիջղայնացել. լրիվհասկանումէի՝
մամասինչէասում։
Ես իմ հասարակական պայքարի սկիզբը

համարումեմ2008ը՝Մարտի1ը։Այդժամա
նակ ուսանող էինք, գնում էինք Ազատութ
յանհրապարակ՝տեսնելու,թեինչէկատար
վում։ Այնպես չէ, որ ես առավոտից երեկո
մասնակցելեմցույցերին,բայցմիքանիան
գամգնացելեմ։Եվշատծանրազդեցություն
թողեց, այդ անարդարության զգացումն էր
անտանելի։ԱպասկսվեցՄաշտոցիպուրա
կիպայքարը [11],որտեղեսկրթվեցիորպես
քաղաքացի,նործանոթություններձեռքբե
րեցի, ավելի ընդլայնվեց գաղափարական,
ընկերականշրջապատս։
Ամեն մի նոր շարժումից հետո ինչոր մի

բանփոխվումէր։ Կապչունի՝դրանքֆեմի
նիստականէին,թեչէ։Այդտարիներինար
դենՓինքումէիաշխատում,2010իցէլԸնդ
դեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալի
ցիան[5]ստեղծվեց,ևսկսեցիզբաղվելնաև
կանանցհարցերով։2010ին Զարուհի Պետ

Նվարդ
Մարգարյան
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նե
րրոսյանիսպանությունըշատմեծազդեցութ

յուն ունեցավ բոլորիս վրա, դրանից հետո
արդեն սկսեցինք մշտապես հրապարակա
յինխոսելընտանեկանբռնությանմասին։
Շատ տարբեր ձևերով եմ պայքարել ինձ

հուզող հարցերի շուրջ. փողոցային ակտի
վիզմով,փողոցումցույցերանելով,բայցհիմ
նականումադվոկացիայիմեջեմշատներ
գրավվածեղել,միջազգայինադվոկացիայով
եմզբաղվել:Նաևզբաղվելեմդատականմո
նիթորինգով ու մեծ քանակությամբ դասըն
թացներեմարել Հայաստանիամբողջտա
րածքում։
Հիմաավելիհանգիստէ։ՀՀվարչապետին

կիցկանանցհարցերովխորհրդումեմ,գնում
եմԱԺ,տարբերհարցերիշուրջխոսում,հե
ռուստատեսայինհաղորդումներիենհրավի
րում,մասնակցումեմ,իրազեկողտեսահոլո
վակներեմպատրաստում։
Իմ պայքարի ամենալարված փուլը երևի

2013 թիվն էր՝ այսպես կոչված «գենդերա
յին հիստերիայի» ժամանակ։ Հիշում եմ, որ
2013ին, երբ ընկերուհիներիցս մեկը Օպե
րայիհրապարակումներկայացումէրանում
գենդերայինդերերիմասին,ընթացքումինչ
որմարդիկէինհավաքվում,մենքմտածում
էինք՝պատահականանցորդներ են, որոշել
են կանգնել նայել։ Բայց ներկայացման կե
սիցսկսեցինգոռգոռալ, կռիվանել, ներկա
յացումը այդպես էլ չավարտվեց, ու ձևա
վորվեցշատհայտնի Համահայկականծնո
ղականկոմիտեն։Եվքանիորմենքայդտեղ
էինք,ինչորմիժամանակնրանցթիրախում
հայտնվեցինք։
Ժամանակին ձևավորվածայդ հակաշար

ժումներըմինչայժմէլկան։ Մասամբորով
հետև գենդերային հարցերը դիտարկվում
են որպես ածանցյալ խնդիր։ Նման վերա
բերմունքկաոչմիայնհասարակությունում,
այլնաևտարբերինստիտուտներում,որհի
մակարևորըսոցիալականնէ,արդարադա
տություննէ՝կանայքկսպասեն։Դիտարկվում

է,որկանանցհարցերըորոշակիշրջանակ
ներիկողմիցառաջբերվող«կեղծօրակարգ»
են,որովհետևշատերըվախենումենընդու
նել,որխնդիրկա,որովհետևայդխնդիրները
կպչումենթույլտեղերին՝հայրիշխանությա
նը, մարդկանց պատկերացումներին իրենց
դերիուկարգավիճակիմասին։Դաբնական
է,այդպես  էլպետքէ լիներ։ Ցավալինայն
է, որ այս ամենը վերածվեց աշխարհաքա
ղաքականխնդրիուհենցաշխարհաքաղա
քականենթատեքստումէշատշահարկվում՝
ԱրևմուտքԱրևելքհակադրությանմեջ, հա
կաշարժումների կողմից ներկայացվում է
իբրևարևմտյանմիբան,Արևմուտքիցպար
տադրված, թելադրված արժեհամակարգ,
որըմեզ«սազական»չէ։
Փաստ է, որ 2013 թվականին, երբ Հայաս

տանըԵվրամիությանհետասոցացմանմա
սինհամաձայնագիրըչստորագրեց,«գենդե
րային հիստերիան» եկավ շղարշելու տեղի
ունեցողարտաքինքաղաքականությանմեծ
փոփոխությունը։Բոլորըհամատարած«գեն
դեր»էինքննարկում,սաայնթեմանէր,որ
շատհեշտեղավշահարկելևմնացածկարե
վորթեմաները«ջրել»։Ուհիմաէլնույնբանն
էարվում,բայցարդենՔոչարյանիշուրջծա
վալվածխնդիրը«ջրելու»համար։
Հասարակությանը էական քաղաքական

խնդիրներից շեղելու նպատակ ունեն այս
ճնշումները,ևդրանքառաջտանողներիկող
միցայնպիսիուղերձներենընտրվում,որոնք
մարդկանցվախերիվրաենհիմնված.«գե
յերըկգանձերերեխեքինձերտանիցկտա
նեն», «ձեր երեխաներին ստիպելու են սե
ռափոխվել»ևնմանատիպբաներ։Կեղտոտ
քաղաքական խաղերի մաս է այս ամենը,
որնառաջ էտարվում նախկին իշխանութ
յունների ներկայացուցիչների, պրոռուսա
կանխմբերի,կամ Քոչարյանիաջակիցների
կողմից.մարդիկեն,որոնքփողիհամարայդ
ամենինչնանումեն։Ես չեմբացառում,որ
կան նաևպահպանողական գաղափարներ
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ունեցողները,բայցիրենքավելիքիչեն։
Այս ստերի և շահարկումների վրա ձևա

վորվածատելությանարշավնանտանելիէ։
Ինչո՞ւպետքէեսիմգործունեությանհամար
անծանոթմեկիցհայհոյանքևվիրավորանք
ստանամ։ Միշտ մտածել եմ՝ ի՞նչ են մար
դիկ մտածում, երբ հայհոյանք են գրում իմ
հասցեին։Եսչգիտեմ՝ինչպե՞սարձագանքել
դրան։Այնպեսչէ,որնեղվումեմ,բայցամեն
դեպքում չի կարող չազդել։ Ավելին, օնլայ
նից բացի թիրախավորում են նաև օֆլայն
տիրությում,կինիրավապաշտպաններիցմի
քանիսըդրսում նաևֆիզիկապեսեն իրենց
վտանգվածզգում։
Եվերբպետությանկողմիցպատշաճգնա

հատականներչենտրվում,ստեղծվումէան
պատժելիությանմթնոլորտ,որումայդմար
դիկ շարունակում են ճնշումներ գործադրել
ակտիվիստների և իրավապաշտպանների
վրա։Նրանքհասարակությանխմբերիմիջև
բևեռացում են ստեղծում, լարվածություն
առաջացնում,ևսաազգայինանվտանգութ
յանխնդիրէ։

Պետությունը պետք է զբաղվի այս բոլոր
հարցերով։ Եթե հայտարարվում է, որ կա
նանց հարցերը կարևոր են, օրակարգային
են,ուրեմնպետականկառույցներըպետքէ
լինեն համապատասխանդիսկուրս ձևավո
րողները։ Պետությանգործառույթն է ստեղ
ծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մարդիկ,
իրավապաշտպանները, ակտիվիստները՝
իրենցիրավունքներովհանդերձ,ապահովև
պաշտպանվածկլինեն։
Բայց բոլոր դեպքերում ես ապագան, մեր

պայքարի հեռանկարները լավ եմ տեսնում։
Ահագինբանփոխվելէդեպիդրականընաև
պետությանդերակատարմանառումով։Կին
քաղաքականգործիչներիկերպարնէփոխ
վում։Մարդիկչենմտածում,որընտանեկան
բռնությունըհորինվածխնդիրէ,չենժխտում,
որիրականէ։
Գիտեմ,որմոտապագայումչենքհասնելու

գենդերային հավասարության, բայց անհա
վասարությունըմիքիչկքչանա։
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Ֆեմինիստական քաղաքականության մեջ
ներգրավվելու հստակսկզբնակետ չկաինձ
համար,ևայներկարժամանակչիհայտնվել
համալսարանական կյանքում, աշխատան
քայինհարաբերություններիմեջ,քանիոր15
տարիառաջքաղաքականայլկոնտեքստէր։
Այնժամանակկանանցիրավունքներիմա

սինխոսելըէքսցենտրիկկապրիզէրընկալ
վում։Երբորևէերիտասարդկինհամալսա
րանական միջավայրում փորձում էր նման
խնդիրների մոտենալ, անպայման պետք է
սկզբիցշեշտեր,որֆեմինիստչէ՝«եսֆեմի
նիստչեմ,բայց…»,որովհետևայդպաշտպա
նականկաղապարիկարիքըկար,որպեսզի
քեզ չխարանեին, և դու չօտարացվեիր որ
պեսֆրիկ։
Ավելիֆորմալառումովմեկնարկայինկետ

կարելիէհամարելԱԻԿԱՀայաստանի(Ար
վեստի քննադատների ազգային ասոցիա
ցիա)կուրատորականկուրսերը,որիընթաց
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
բարկանանցխնդիրներիդիտարկումը,ֆե
մինիստականոսպնյակը ձևավորվեց՝ավե
լի ստրուկտուրավորված, համակարգված և
ավելիքանքաղաքականացված։
Հիմաերևիսիրովկընդունեիմեկայլհաբ՝

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
կանհայացք,այդքանկենտրոնականչէինձ
համար, ինչքան ինտերսեկցիոնալությունը
(անգլ.` intersectional, թարգմ.՝ փոխհատվող),
երբշատկարևորկետեր՝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
խնդիրներըհամակարգայինտեսնել,ունույ
նիսկ, եթե   սահմանափակ ռեսուրս ունես
այդխնդիրներին լուծումառաջարկելու, սո
լիդարությանևհամատեղգործելու,այլիրա
կանությունստեղծելուհնարավորություններ
ենբացվում։
Իմկենսափորձիձևավորմանմեջմեծդեր

ենունեցելտատիկներս, որոնքընդհանրա
պեսչէինհամապատասխանումհեզև հա
մեստհայկնոջմիֆին։Իրենքէինընտանի
քում որոշում կայացնողները, ընտանեկան
քաղաքականություն որոշողները, ֆինան
սականբյուջենբաշխողները։Եսիրենցաչ
քիսառաջունենալովեմմեծացել։
Նաև ազդված եմ այն բոլոր կանանցով,

որոնց ոչ միայնտեսականև փիլիսոփայա
կան գաղափարներից եմ սովորել և սովո
րում,այլևկենսափորձից:Խոսքըվերաբերում
է հատկապես այն կանանց, որոնք շարու
նակում են մնալ Հայաստանում ևամեն օր
առնչվել  մեր կոնտեքստին բնորոշ դժվա
րություններին,որոնքդիմադրությանմարմ
նավորվածմեխանիզմներենձևավորումու
կիրառում։
Հիմաեսապրումեմ ԴանիայումևԱվստ

րիայում։ Հանդիսանում եմ «Մզ. Բալթազար
Լեբրթրի» («Mz*Baltazar’sLaboratory»)ֆեմի

Թագուհի
Թորոսյան
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րնիստականհաքերսփեյսի(անգլ.`hackerspace

թարգմ.՝հաքերներիհամայնք)ևարվեստա
յին կոլեկտիվիանդամ։ Միտարվաընթաց
քումտեսել եմ, թե ինչպեսէ հնարավորու
նենալոչհիերարխիկկոլեկտիվ,որտեղմենք
չունենք ղեկավարներ և որտեղ բոլոր որո
շումները կոնսենսուսով են ընդունվում, որ
տեղբեռըբաշխվումէ՝ըստկնոջկարողութ
յուններիևռեսուրսների։
Հայաստանումնույնպեսնկատումեմնման

սոլիդարության դրսևորումներ։ Հաջողված
դեպքերը հիմնականում սիտուատիվ են, ոչ
ստաբիլ։Բայցդանաևնրանիցէ,որցանկա
ցածերկարաժամկետհամայնքայիննախա
գիծռեսուրսիկարիքունի,իսկայդռեսուրսը
միշտչէ,որմերհասարակությանմեջհնա
րավորէհեշտությամբհավաքել։
Հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ

ֆեմինիզմը շարունակում է մնալ լուսանց
քայինթեմա։Իշխանություններըբացեիբաց
ֆեմինիստականօրակարգհանրահռչակելու
որոշակի վախվորածություն ունեն, և փոր
ձում են պոպուլիստական մեխանիզմներով
բավարարելթե՛աջպահպանողականներին,
թե՛ կենտրոնամետ լիբերալներին, թե՛ կա
նանցխնդիրներիլուծումներգտնել։Ստամ
բուլյանկոնվենցիայիշուրջծավալվածդիս
կուրսը խոսում է նրա մասին, թե  որքան
հեշտու էժանագին մանիպուլյացիաների է
ենթարկվումմերհասարակությունը՝հիմնա
կանում ռուսաստանյան մեթոդների վերար
տադրությամբ, ինչը բարդացնում է նման
քաղաքականության շուրջ խոսակցությունը
հասարակության լայն շերտերի հետ տա
նելը։ Ինչ վերաբերում է ճնշումներին, կար
ծումեմ՝կանանցիրավունքներիցխոսացող
ակտիվիստների հանդեպ, բացի անձնա
կանսպառնալիքներից,մեծէնաևճնշումն
ու չհասկացվածության վտանգն ամենօրյա
կյանքում։
Այն կրթությունը, որ մենք ստանում ենք,

մի մշակութային միջավայրի ու համակար

գիմասէ,որտեղկնոջգոյությունըծառայում
է երկու ֆունկցիայի՝ սպասարկելտղամար
դունևսպասարկելտղամարդուն.տղամար
դու ընտանիքին,տղամարդուպետությանը,
տղամարդու բանակին ու տնտեսությանը։
Կինը, նրա գործորդությունը, կարիքները,
ցանկությունները,նպատակներըևինքնա
վարությունը հասկացություններ են, որոնց
վավերության մասին դեռ բանավիճում ենք,
ինչըբավականինտխուրէ։
ԿարծումեմՀայաստանումգրեթեչկակին,

որըայսկամայնկերպովհայրիշխանական
բռնությանփորձառությունըչիունեցել:Բայց
նաև չեմ կարծում, որ այդ բռնությունը մեզ
սահմանումէ։ Սամիփորձառությունէ,որը
եսհաղթահարելեմ,ևորըինձթույլէտվել
ավելիզգայունլինելուրիշներիփորձառութ
յանհանդեպ։Այժմեսօգտագործումեմու
նեցածսգիտելիքը` մյուսներինցույցտալու,
որխնդիրըոչթեիրենց,այլհասարակության
մեջէ։
Քանի դեռ քաղաքական իրավիճակնայն

պիսինէ,որմիլիտարիզմըառաջատարդեր
է խաղում մեր հասարակական կյանքում,
ու քանի դեռ պետությունը կորպորատիվ
սկզբունքով է կառավարվում, որտեղ բնա
կիչներըսպառողներեն,իսկառաջնահերթը
ներդրողներիհամարհայաստանյանշուկա
յիգրավչությանբարձրացումնէ,ֆեմինիզմի
խնդիրները, կանանց կարիքները ստորա
դասվելուենշուկայիկարիքներին։Չիկարող
ֆեմինիստական օրակարգը ուժեղ լինել մի
երկրում,որտեղմիլիտարիզմը,ազգայնամո
լությունըքննադատելիչեն:
Մշակութայինխնդիրների լուծումը կոսմե

տիկ վերանորոգման էֆեկտ է տալու, որն,
ինչ խոսք, կարող է որոշ դրական փոփո
խություններ բերել Հայաստանում բնակվող
կանանց կյանքում։ Սակայն սրա իրական
լուծումներըհնարավոր չեն,քանիդեռներ
կատնտեսական մոդելի՝ շուկայի գերակա
յությանխնդիրըչիվերանայվել։





49

Կանանցհարցերովսկսեցիհետաքրքրվել
համալսարանում՝դիսերտացիասգրելուըն
թացքում,երբհասկացա,թեինչպեսենկա
նանցմասինխոսելփիլիսոփաները,սոցիո
լոգները։ Ինձ շատ անհանգստացրեց, որ
միամբողջպատմությունձևավորվելէդրա
հիման վրա, և մենք անընդհատ սովորել
ենք`առանցնույնիսկ հասկանալու՝ ինչքան
խտրականությունկադրանում։
Հետո արդեն Լարայի (նկատի ունի «Կա

նանցռեսուրսայինկենտրոն»ՀԿ [1] համա
հիմնադիր ԼարաԱհարոնեանին)  հետծա
նոթացանք։Մտածումէինքինչանելևորո
շեցինք սկսել համալսարանից. ուսանողու
հիներիհամարնախատեսվածմիկենտրոն
ստեղծեցինք։
Այսհարցերովզբաղվելըմեծազդեցություն

էունեցելիմկյանքիգրեթեբոլորոլորտների
վրա. լիքըբանփոխվելէիմներսում,փոխ
վելենհարաբերություններըիմմտերիմների
հետ,ընդհանրապեսկյանքիիմոճը,մտածե
լակերպը։
Իմկենսափորձիձևավորմանմեջկարևոր

դերակատարումէունեցելԿանանցռեսուր
սային կենտրոնն ու յուրաքանչյուր մարդ,
որնայդ կազմակերպությունումաշխատում
կամերբևէաշխատելէ։Նրանքբոլորըմեծ
ազդեցություն են ունեցել իմ աշխատանքի,
իմ մտածելակերպի, իմ ինքնաընկալման և
շատուշատայլբաներիվրա։
Կառանձնացնեի համալսարանը ևս (նկա

տի ունի Երևանի պետական համալսարա
նը)։ Կարելիէասել,որայնինձավելիէկո
փել։Եսայնտեղաշխատումեմարդենքսան
տարի և հիմա նոր հասկանում եմ, որ ես
ավելի«թքածունեմ»իրենցասածներիվրա,

բայց առաջ ինձ վրա շատ էր ազդում այդ
բուլլինգը(անգլ.`bullying,թարգմ.՝նվաստա
ցում),մոքինգը(անգլ.`mocking,թարգմ.՝ծաղ
րել),քոարածընսեմացնելը,ձեռառնելը։
Շատ կարևոր է նոր կառավարությունում

մեր աշխատանքի հանդեպ որոշ անձանց
վերաբերմունքը,գնահատանքը։ Հիմատես
նումեմ,որենթակառուցվածքներըզարգա
նում են, և ես չեմ կարող այդտեղ չտեսնել
նաևմերդերնուտարիներիաշխատանքը։
Ես պայքարել եմ՝ ավելի կոփվելով, ավելի

ուժեղ դառնալով, ավելի շատ բաների վրա
թքած ունենալով, որովհետև նախկինում
տարբերմարդկանցկարծիքներէիկարևո
րում։ Շատբանփոխելեմնաև`կրճատելով
միջավայրիս մարդկանց։ Շատ քիչ մարդ
կանցհետեմհիմաշփվում։Դաէլպայքարի
ձևէ,որովհետևէլչիստացվում,հավեսչկա,
նյարդերսչենդիմանում,անընդհատպաշտ
պանվողիդերում լինելըազդում էնաևհո
գեկանառողջությանսվրա:Պայքարելեմայլ
միջազգայինցանցերիմեջներգրավվելովև
տեսնելովիրենցփորձը,կարդալով,հասկա
նալով, վերաիմաստավորելով, տեղայնաց
նելով։
Իմպայքարին շատ  նպաստել է նաև իմ

ու Լարայի տարիների ինքնառեֆլեկսիան։
Որովհետևհիմաշատդժվարէունենալայն
պիսիընկեր,ընկերուհի,գործընկեր,որըքեզ
լրիվհասկանումէ։
Առաջին անգամ ճնշումների առնչվել ենք

2013թվականին՝գենդերայինհավասարութ
յան օրենքի հետկապված։ Միխայտառակ,
ահավոր ծանր էտապէր։ Հիմաարդեն սո
վորելենք,բայցայնժամանակշոկայինէր։
Մյուս կողմից էլ այդ ճնշումները ազդել են
նրավրա,որհիմաեսէլավելիվստահեմիմ
արածում,նաևիմևգործընկերներիսհարա
բերություններնէլենավելիլավըդարձել։
Պայքարիշուրջձևավորվածսոցիալական

մթնոլորտը հիմա, կարծում եմ, ավելի շատ
չեզոք է, մարդիկ անտեղյակ են, շատերը

 Գո հար 
Շահ նա զար յան
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նե
րչեն հասկանում՝ ինչ է այդ պայքարը, ինչի

համարէ։ Բայցգնալով,ցավոք, Մալյանենք
(նկատի ունի «ՎԵՏՕ» շարժման ղեկավար
Նարեկ Մալյանին) սկսում են բացասաբար
ազդել։ «Սորոսական» բառը թրիգեր (անգլ.`
trigger,թարգմ.՝ազդակ)էդարձել՝բացասա
կանենթատեքստով։
Քոչարյանականներն այս ամենն օգտա

գործումենհօգուտիրենց,ուիրենցփողերը
կորցնելու ալիքի վրա են ճնշումները տեղի
ունենում։ Բնականաբար անում են, որով
հետևիրենքշատվատվիճակումեն,ամեն
ինչ անելու են, որ այս կառավարությանը
վարկաբեկեն, մի շարք ՀԿների էլ կապում
ենկառավարությանհետ։
Իմ անձնական կենսափորձում ճնշում

ներմիշտէլեղելեն.իմարածընսեմացնե
լը, ծաղրելը, վիրավորելը։ Եվ ներկայիս օն
լայնհռասմենթը (անգլ.`harassment,թարգմ.՝
ճնշում, հարձակում) շատավելի թեժացրեց
ամեն ինչը։ Այն ժամանակ չէինք հասկա
նում`ինչէկատարվում,որովհետևայսպիսի
օնլայնարտահայտվածությունչկար։
Օրինակ` համալսարանում այնպես չէ, որ

ինձգործիցհանելեն,բայցեսվստահեմ,որ
շատ ծրագրերում ինձ նույնիսկ չեն էլ ներ
գրավում իմ արժեքների պատճառով։ Նաև
բամբասանքըկա,որընույնպեսճնշմանձև
է։Ամենտեղիցէճնշումը,կարծեսթեգլխիս
վերևումմիշտկախվածլինի:
«Ընտանիք քանդողներ», «գրանտակեր

ներ», «այլասերվածներ», «ազգի թշնամի
ներ»,ո՞րմեկնասեմ։ Բոլորայսուղերձներն

ու պիտակավորումներն օգտագործվում են
քեզ թուլացնելու, ամաչեցնելու, խայտառա
կելու նպատակով։ Ավելի շատ ուղղված են
նրան, որ մենք դադարեցնենք մեր գործու
նեությունը,նաևօգտագործվումէպանիկա,
քաոս,հասարակությանպառակտումստեղ
ծելունպատակով։
Այլկանանցհանդեպճնշումներըուհատ

կապես Լարայի նկատմամբ այդ անարդար
ճնշումը,այդաստիճանինրակերպարըդե
մոնիզացնելը ինձ վրա շատշատ է ազդել,
քանիորնաէամենաշատըթիրախավորվել,
ունաիմամենամոտմարդկանցիցէ։
Այս ճնշումներին հակազդելու համար,

կարծում եմ, պետք է բազմաթիվ հարթակ
ներ, տեղեր լինեն իրավապաշտպանի դե
րիմասինանընդհատխոսելու համար։Իսկ
պետությունը պետք է անվերապահորեն
պաշտպանիմարդուիրավունքներովզբաղ
վող մարդկանց, կազմակերպություններին։
Նույնիսկ ֆեյսբուքյան ամենափոքր գրառ
մանը, տեսագրությանը համաչափ արձա
գանքտալըօրհասականէ։
Բայց կարծում եմ՝ այս գաղափարների

շուրջավելիշատկինկահավաքվածիրա
կանում, քան մեզ թվում է, և եթե խոսենք
ապագայիմասին,եսցանկությունունեմ,որ
ուրիշխմբերառաջգան,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
մարդկանցովերկարժամանակդիմանալ։
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Ֆեմգրադարանի [3] համահիմնադիրնե
րից մեկն եմ, և աշխատանքս շատ կապ
ված է գրադարանի թիմով իրականացվե
լիքմիքանիծրագրերիհետ։Բացիսրանից՝
«Սևազգեստ կանայք» խաղաղաշինական
(ֆեմինիստականհակամիլիտարիստական)
նախաձեռնության [6] հիմնադիրներիցեմև
աշխատում եմ նաև այս նախաձեռնության
կողմիցիրականացվողծրագրերիշուրջ։
Ծնվել եմ Աբովյան քաղաքում, 10 տարի

ապրելեմքաղաքՆոր Հաճընում։ Մանկութ
յունսգրեթեանցելէԱբովյանում։Երբմորս
հիվանդությունն ավելի լրջացավ, սկսեցի
ավելի կապվել քաղաքի հետ: Ինքը՝ մայրս,
Աբովյանիհիվանդանոցումէր,ուեսանընդ
հատ դասից փախչում, գնում էի Աբովյան՝
մամայիմոտ։
Կրթությամբ ազգագրագետ, մշակութա

բան,արվեստաբանհամադրողեմ։
Մորսմահիցհետոհայրսամուսնացավիմ

պատմությանուսուցչուհուհետ։Իրականում
շատծանրպատանեկությունեմունեցելայդ
կնոջհետ,որովհետևդեսպոտէրուխիստէր
ամենինչինկատմամբ։Հիվանդագինխիստ
ու մաքրակենցաղ էր, ինչի հետ կապված
շատտրավմաներունեմ։Բայցշատբանեմ
սովորել իրենից, գնահատում եմ։ Ստիպում
էր բարձրակրունկներ հագնել. չէի սիրում,
բայցասում էր. «հագի, որ կանացի լինես»։
Նաև տան գործերում էր ճնշում, թույլ չէր
տալիսճաշիցդուրսսառնարանըբացել,ու
տելիքվերցնել։ Չէրթողնում, որհորեղբորս
աղջիկների հետ շատ շփվեմ։ Հիմա ես՝ որ
պես ֆեմինիստ, հասկանում եմ այդ կնոջը.
հասկանումեմ,թեինքըինչսոցալիզացիաէ
անցելևինչիպատճառովէայդպիսինդար

ձել։
Սեռով պայմանավորված շատ անարդա

րությունների էի բախվում։ Երբ սկսեցի որ
պես մշակութաբան ակտիվ լինել, դասըն
թացների ու քննարկումների մասնակցել,
հասկացա, որֆեմինիստներըկիսում ենիմ
խնդիրները,ևայդխնդիրներըփորձեցիվեր
լուծելուհասկանալ։Իվերջոհասաայնկե
տին,որայսամբողջանարդարությանհիմ
քումկանգնածէհայրիշխանությունը,որնէլ
իրհերթինստեղծումէայսբոլորճնշումները,
շահագործումները՝կապիտալիզմի,ռազմա
կանացմանհետթևթևիմտած։
Ճնշումենաղջիկլինելուհամար,ասումեն.

«խելք չունես», «սխալեսմտածում»ևայլն։
Դրանիցթերարժեքությանբարդույթէձևա
վորվում։ Խոսքս նաև սիրային կամ ընտա
նեկան հարաբերությունների մասին է, երբ
շատերը՝ընկերդ,հայրդ,եղբայրներդ,եսիմ
որերորդ բարեկամդ, հարազատդ, փորձում
ենսահմանափակումներդնել: Որոշումեն՝
ինչպեսպիտիապրես,ուրպիտիգնաս,ինչ
պիտիհագնես,որժամինտունգասևայլն։
Ճնշումենաշխատանքայինհարաբերութ

յուններում, որտեղ խնդիրները պայմանա
վորվածենհիմնականումհիերարխիկբնույ
թով,այսինքն՝կագործատու,որըթելադրում
է՝ինչպեսանել։Անարդարություններըկապ
ված են լինում թե՛ վարձատրության, թե՛
մարդկային վերաբերմունքի, թե՛ վտանգի
հետ,որոնքէլիհաճախսեռովենպայմանա
վորված։
Գաղափարներիսփոփոխությանվրաշատ

մեծ ազդեցություն է ունեցել մորս մահը։
Հայրս,եղբայրներսուքույրերսաջակցելեն,
բայցիմպարփակումընպաստելէնրան,որ
եսդառնամավելիինքնուրույն։Դրանիցհե
տոհամալսարանականվերջինտարիներին
եսշատկարևորփուլեմհամարումինձհա
մար աթեիզմ ուսումնասիրելը։ Կրոնի ծագ
ման մասին, մշակութաբանական գրքեր էի
կարդում:Գրադարանիցինքնուրույնվերցրել

Ար փի
 Բալ յան
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նե
րէիսովետականհրատարակությանմիգիրք,

որը, չնայած սովետականպրոպագանդայի,
գիտական միտք էր։ Ես հասկացա, թե ին
չինենծառայումկրոնները։Այլհարցէ՝հիմա
եսինձաթեիստհամարումեմ,թեոչ,դրանք
լրիվտարբերբաներեն։Բայցկարծումեմ,որ
իմազատագրմանփուլերիցմեկըդաէեղել։
Հաջորդփուլըերևիֆեմինիզմնէր,որփոր

ձելէինձազատագրելնաևճնշողհարաբե
րություններից,ճնշողգաղափարներից։
Հիմաեսհասկանումեմ, որ «գենդեր»եզ

րույթը շատ տոտալիտար է, ու պետք չէ
առաջնորդվել դրանով։ Պետք չէասել գեն
դերայինհավասարությունկամմարդուիրա
վունքներ,չէ՞որբոլորսէլգիտենք,որիրա
վունքները գրված են ինչոր (տղա)մարդ
կանցկողմից,ուահավորսահմանափակեն։
Եսհիմաինձռադիկալեմհամարում,ուայդ
ազդեցությունները և՛ իմ այս ամբողջ տա
րիների ակտիվիզմի, և՛ իմ ընկերների հետ
քննարկումների, ինչպես նաևտարբերակ
տիվություններիմեջ լինելովենտեղիունե
ցել:
Իմ պայքարը եղել է գիտելիք ստանալով,

գրքերկարդալով,քննարկումներիմասնակ
ցելով,սեմինարներիուդասախոսություննե
րիմասնակցելով,ֆիլմերնայելով,ինչորմի
ջոցառումներումակտիվլինելով,ինչորնա
խաձեռնությունների մեջ լինելով, ինքս ինձ
փորձարկելով արվեստի, արտ ակտիվիզմի
մեջ, ինքս ինձ ինչոր հարաբերությունների
մեջ դնելով։Անընդհատայդ գործընթացնե
րիցսովորելեմուդեռշարունակումեմսո
վորել։
Մարդիկ ընդունում են ֆեմինիստներին,

հասկանումուկիսումենիրենցօրակարգը,

ընդունում են քվիր մարդկանց, նույնասե
ռականմարդկանց։Վատմթնոլորտըիշխա
նությունների մեղքն է։ Մարդկանց մանի
պուլացնում են։ Ռևանշիստ խմբերը նման
թեմաներովփորձումենհետզավթելիշխա
նությունը,դրանովժողովրդինմանիպուլաց
նելըհեշտէ։Եթեմարդկանցհետդուխոսես,
ասես,որֆեմինիստկամնույնասեռականես,
իրենքքեզչենսպանիհաստատ,այլկխոսեն
ուկհասկանանքեզ։
Իրականում ակտիվիստների խմբերը և

ՀԿները անում են որոշ բաներ։ Սակայն
պետությունըպարտավորէիրքաղաքացի
ներին պաշտպանել ատելության խոսքից
ու նման վարքագծից՝ տարբեր մեխանիզմ
ներ ներդնելով։ Նաև պատժամիջոցներով,
բայց ավելի շատ մարդու հետ ինչոր աշ
խատանքներտանելով,որիվերջոհասկա
նա։Բայցմիևնույնժամանակնախպետքէ
աշխատանքներ տանել ոստիկանության և
ԱԱԾիհամակարգերում։
Ես շատ եմ բողոքում, բայց իրականում

լավատես եմ։ Կարծում եմ, որ ի վերջո շա
տերըհասկանալուեն,որինտերսեկցիոնա
լությունը(անգլ.`intersectional,թարգմ.՝փոխ
հատվող)շատկարևորբանէ,ուեթեուզում
ենքռեալ,արմատականփոփոխություններ,
պետք է հաշվի առնել բոլոր ֆեմինիզմնե
րը՝ռադիկալֆեմինիզմից,քվիրֆեմինիզմից
մինչևմարքսիստական,սոցիալիստականև
բոլորբոլորֆեմինիզմները։Բայցսաչինշա
նակում, որ ես բոլոր ֆեմինիզմների կրողն
եմ կամ ընդունում եմ որոշ ֆեմինիզմների
դրույթներ և գաղափարներ։ Հուսով եմ, որ
ամենինչլավկլինի։
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20092010 թվականներին Ամերիկայի
«Օհայո» համալսարանում Հայաստանում
կանանց մասնակցության մասին կուրսա
յինէիգրում։Այդժամանակակադեմիական
գրականությունառանձնապեսչկար,կամես
չէի կարողանում գտնել։ Երբ ինտերնետում
փնտրումէիհայկանանց,որոնմանարդյուն
քը կա՛մ ժամադրության, կա՛մ ընտանեկան
բռնությանդեպքերիմասինկայքերնէին։Հի
շումեմ՝շատծանրէիտանում,որփաստո
րենհասարակականկյանքումկանայքընդ
հանրապեսոչմիտեղչկան։Այդպեսսկսեցի
հետաքրքրվել կանանց իրավունքներով, և
հատկապես կանանց քաղաքական մաս
նակցություննինձհամարդարձավօրակար
գայինհարց։
Ես՝ որպեսկին,առանձնապես չեմ երևում

հանրային տարածքում, բայց ինձ թվում է՝
հենց որպես հաշմանդամություն ունեցող
կինշատծայրահեղական,ինչորտեղնաև
ագրեսիվ  ձևով եմ իրավունքներս պաշտ
պանում։
Ինձթվումէ՝առաջինհերթինհաշմանդա

մությունունեցողկնոջկոմպլեքսնեմկարո
ղացելհաղթահարելպայքարիսընթացքում,
քանիորենթադրվումէ,որդուպետքէամա
չես,միտեղծվարես,հնարավորինսանտե
սանելիլինես,որովհետևբազմաթիվտաբու
ներկանդրահետկապված։
Այդառումովմեծազդեցությունէինձվրա

թողելԶառաԲաթոյանը(նկատիունիՀՀաշ
խատանքի և սոցիալական հարցերի նա
խարարԶ. Բաթոյանին), քանի որ հաշման
դամություն ունեցող կնոջ սեռականության
մասինեսառաջինանգամմտածելեմտա
րիներառաջիրհոդվածներիկամգրածների

շնորհիվ։
Կարևորիրադարձություններ էիննաևիմ՝

տարբեր ժամանակներ տարբեր տեղերում
սովորելու փորձառությունները, Հելսինկյան
քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակում[8]աշխատելը։
Եսաշխատանքիվայրում,ինչպեսնաևիմ

շրջապատում շատ զգայուն եմ այն հարցի
նկատմամբ,թեկանայքևտղամարդիկինչ
պեսենկիսում կենցաղը։ Դահամարում եմ
իմ պայքարի գործիքներից մեկը։ Իմ շրջա
պատում չկանտղամարդիկ, որոնքտնային
գործեր չեն անում։ Կենցաղը կիսելը շատ
հիմնաքարայինէ։Երբխոսումեսհավասա
րության, իրավունքների մասին, կարծես թե
խոսակցությունըմիակողմանի լինի, որկա
նայքպետքէհավասարվենտղամարդկանց,
որ կանայքպետքէզբաղվեն կենցաղով ու
եթեժամանակմնա,նաևաշխատեն,քաղա
քականությանմեջլինեն։Իրականումպետք
է հակառակը լինի։ Տղամարդիկ պետք է
մասնակցեննրան,ինչկանայքսովորաբար
անումեն։
Նմանատիպխնդիրկանաևքաղաքակա

նությանմեջ։ Հաճախենկուսակցություննե
րըհայտարարում,թեիրենքդռնեդուռընկած
կանանց ենփնտրում, սակայն կանայք չեն
ցանկանումմտնելքաղաքականություն։Այդ
մարդիկ դռնեդուռ են ընկնում ընտրությու
նիցընտրություն,փոխարենը`ստեղծենայն
պիսիմիջավայր,որտեղկանայքընդգրկված
կլինեին կուսակցության գործունեության
ընթացքիմեջ։ Շատկարևորէ,որդաչլինի
տղամարդկանցակումբ, որը ժամանակառ
ժամանակընդգրկումէնաևկանանց։
Կանանցմասնակցությանքվոտաներիվե

րաբերյալ երբ ասում են՝ «30 տոկոսը ո՞նց
պետքէապահովել», եսասում եմ՝ «30տո
կոսն ապահովելու մասին մի՛ մտածեք, այլ
մտածեք՝պատրա՞ստեք10տոկոսզիջել»։Իմ
կարծիքով՝ տղամարդիկ ավելի շատ մտա
ծումեն,որ70տոկոսնիրենցքիչէ,այլոչթե,

Վար դի նե
Գ րի գոր յան
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նե
րոր 30 տոկոս կանանց ներգրավվածություն

ապահովելըշատէկամդժվարէ։
Հանրության վերաբերմունքը կանանց

իրավունքներին, կանանց հարցերին շատ
հակասականէ։Կինիրավապաշտպաններն
ուակտիվիստներըճնշվումեն,ևայդճնշու
մը գալիս է հանրության մեջ առկա անա
պահովության զգացումից։ Մարդիկ, որոնք
սովոր են ինչոր վիճակի,  իրենց դրանում
ապահովենզգում,նույնիսկեթեայդվիճակը
լավըչէ։Անորոշությունը,որըկարողէբերել
այնփոփոխությունը,որիհամարպայքարում
ենկանայք,իրենցշատվախեցնումէ։
Իմ հանդեպ նույնպես եղել են հանրային

ճնշումներ։ Բայց այդ  բոլոր ճնշումներն ու
մեկնաբանությունները հիմնականում նպա
տակ ունենամրապնդելու այն կարծրատի
պը, որ կինն ինքն իրենով իր արժեքի, իր
կարևորությանուրիշչափմանմիավորչունի,
քանտղամարդկանցկողմիցընդունվածկամ
հարգված կամ սիրված լինելը։ Անընդհատ

կնոջը երկրորդական դարձնելն է նպատա
կը։ Դուայնքանովեսինչորբան,որքանով
քո կողքիտղամարդը, կամքո կողքիտղա
մարդուն տեսնող հանրությունն է այդպես
կարծում։Տղամարդնէքո չափմանմիավո
րը։ Ու քանի դեռայդ «կողքիդտղամարդը»
չկա,դուիրականումչկաս,դուոչմիբանես։
Մենքպետքէունենանքկանանցներգրավ
մանբացարտահայտվածքաղաքականութ
յուն,որըկարողէլինելնաևպարտադրված
ևշատավելիբարձրքվոտաներով։
Մարդկանց աչքը պետք է սովոր լինի, որ

կինըմիայնտանօջախիզարդըչէ։Փաստէ,
որ հասարակականոլորտում կանայքավե
լիշատեն,փաստէ,որընտրականգործըն
թացներիդիտորդությանմեջ70տոկոսըկա
նայք են։ Սաէ մեզ օգնելուապացուցել, որ
կանայքմեծհասարակականակտիվության
միջոցովքաղաքականփոփոխություններեն
բերելու։
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Իմ քաղաքական օրակարգի մեջ կանանց
իրավունքները, գենդերային հարցերը, կա
նանց և տղամարդկանց իրավահավասա
րությունն ու  հավասարությունն առհասա
րակմեծտեղենզբաղեցնում։Եսնմանօրա
կարգ ունենալու մասին որոշում կայացրել
եմ, երբ թողնում էի քաղաքացիական հա
սարակությանդաշտըևմտնումինստիտու
ցիոնալ քաղաքականություն։ Ես դարձել եմ
քաղաքական գործիչ, քանի որ հավատում
եմ, որ առաջնորդությունը նաև հանրային
հարաբերություններիվերափոխմանհամար
գործորդլինելնէ։
ԱյժմԱզգային ժողովիպատգամավոր եմ,

Մարդուիրավունքներիպաշտպանությանև
հանրայինհարցերիհանձնաժողովիանդամ,
և իմ աշխարհընկալման և քաղաքական
գործունեության վրա շարունակում են մեծ
ազդեցությունունենալիմմասնագիտական
ինքնությունները. ես լեզվաբան և կոնֆլիկ
տաբանեմ։
Ֆեմինիզմնազդեցություն է ունեցել կյան

քիսբոլորոլորտներիվրա։Թեևեսայլևսչեմ
կարող կազմաքանդել, հետ պտտել իմ սո
ցիալիզացիայիանիվը,ֆեմինիզմիդիտանկ
յունը նույնպեսանդառնալիորեն մտել է իմ
գիտակցությանմեջ,և դաէայնհիմնական
գործիքներիցմեկը,որովեսնայումեմերե
վույթներիննաևքաղաքականությանմեջ։
Եսբավականինոչկարծրատիպայինդաս

տիարակություն եմ ստացել, և մանկության
ուպատանեկության իմփորձառությունը չի
ենթարկվելընտանիքիկամսոցիումիճնշմա
նը։Գուցեեսշատըմբոստչեմեղել,որպես
զիհանդիպեինմանճնշման։Ութեևգենդե
րայինհարցերիմասինմիշտեմդատողութ

յուններարելինքսինձհամար,ֆեմինիզմին՝
որպես համակարգված մոտեցման, սկսել
եմառնչվելավելիուշ՝ոչֆորմալկրթության
շրջանակներում։
Իմանձիձևավորմանմեջմիանշանակմեծ

դերէունեցելմայրս։Եսաշխարհըշատհա
ճախ ճանաչել եմ նրա միջոցով։ Մանկուց
նա ինձ վերաբերվել է որպես հասուն մար
դու,երբեքչիխուսափելինձհետքննարկել
խնդիրները՝ մտածելով, թե ես անհոգ ման
կությանփուլումեմ։
Բեկումնային է եղել դպրոցի ավարտա

կանտարին,որնանցեմկացրելԱմերիկա
յիՄիացյալՆահանգներում։Դաիմառաջին
գիտակցվածճամփորդություննէրՎանաձո
րից,որտեղեսծնվելևմեծացելեմ,դեպիայլ
իրականություն,որտեղհանրայինհարաբե
րություններիայլմոդելներևխնդիրներտե
սա։
Շուրջ յոթտարիաշխատելեմհակամար

տությունների հաղթահարման «Իմեջին»
կենտրոնում, որտեղ (գործ)ընկերներով, սե
րելով Հայաստանից, Թուրքիայից և Ադրբե
ջանից,մեծազդեցությունենքունեցելանձի
և հանրային հարաբերությունների վերա
փոխման մասին միմյանց գաղափարների
ուընկալումներիվրա։ԵրկուտարիէլԻտա
լիայում եմ ուսանել, ու այդ փորձառությու
նըևսինձվրամեծազդեցությունէունեցել
կոնֆլիկտի, երկխոսության և համակեցութ
յան մասին իմ պատկերացումները հղկելու
առումով։
Ես, իհարկե, գնահատում եմ փոփոխութ

յանուպայքարիբոլորայնճանապարհները,
որոնքավելիարմատական են՝պրոտեստը,
մանիֆեստը,պերֆորմանսը,բայցեսավելի
շատեղելեմդրանցսպառողը,քանստեղծո
ղը,իսկինձհոգեհարազատգործիքները,այ
նուամենայնիվ,շատավելիմեղմեն։Դրանք
եներկխոսությունըևինքնահայեցումը։
Ֆեմինիզմն էլ տղամարդկանց համար

ավելի հասկանալի դարձնելու համարհար

 Մա րիա
 Կա րա պետ յան
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րկավորէմտածելերկխոսելուև հետևաբար

հարցադրումներիմասին։Օրինակ՝կարելիէ
տղամարդկանց հարցնել, թե իրենք կյանքի
ընթացքում քանի՞ անգամ են վախ զգացել
իրենց սեռական անձեռնմխելիության հա
մար։Ոչմիայն Հայաստանում,այլնաևամ
բողջ աշխարհում նման վախը պարբերա
բարէայցելումկնոջը,ևսաֆունդամենտալ
խնդիրէ։
Կանայք,որոնքզբաղվումենկանանցիրա

վունքներով և գենդերային հարցերով, դի
տավորությամբ ճնշումների ենթարկվում են
մեծամասամբ որոշակի շրջանակների կող
մից։Այսշրջանակներիխնդիրըայնէ,որկա
նանց զորեղացումը և ինքնազորեղացումը
անդառնալիորեն կփակի ավտորիտարիզմի
դուռը։ Նրանց մի մասը ժամանակին հար
մարվել էր Հայաստանում տիրող իրողութ
յուններին,կարիերայիպլաններուներ,լեգի
տիմացրելէրնախորդռեժիմը,դարձելդրա
մասնակիցը։ Հեղափոխությունը [10] նրանց
սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական
կապիտալըդարձրելէառոչինչ,ինչիհետե
վանքով նրանք գուցե վրեժխնդրության և

ետդարձիցանկությամբեն լցված։ Միմասն
էլ,կարծումեմ,պարզապեսավտորիտարիզ
միկրողէ,չիսիրումժողովրդավարություն։
Եսգիտեմ,որմարդկանցճնշողմեծամաս

նությունը ոչբռնության և համերաշխութ
յանարժեքներիկրողէ։Պետքէպարզապես
նպաստելնրան,որայդարժեքներըդառնան
դոմինանտևլուսանցքումպահենկամէլվե
րափոխենավտորիտարէլեմենտները։
Դեռ շատշատ աշխատանք կա անե

լու։ Հանրակրթության վերափոխումը շատ
կարևոր է, բայց հանրակրթության հնարա
վորություններն էլ սահմանափակ են. այն
որոշակի «ստանդարտ» է վերարտադրում։
Հանրակրթությունըկարողէիհարկեքննա
դատական մտածողություն սովորեցնել,
բայց,միևնույնէ՝թույլատրելիիցթույլատրե
լին։Անհրաժեշտէնաևոչֆորմալ,այլընտ
րանքային,ցկյանսկրթություն։Շատկարևոր
է, որ իրավապաշտպանները շարունակեն
իրենց գործունեությունը ինչպես հանրային
քաղաքականության վրա ազդելու, այնպես
էլ այլընտրանքային մտքի տարածքները
ընդլայնելունպատակով։
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Եսառաջինմասնագիտությամբտնտեսա
գետ եմ ոչ իմ կամքով, այլ ծնողներիս. սա
շատբնորոշէՀայաստանիիրականությանը,
երբ երեխայի ապագա մասնագիտությունը
որոշում են ծնողները։ Երկրորդ մասնագի
տությամբլրագրողհաղորդավարեմ,արդեն
իմպնդաճակատությանհաշվինուշնորհիվ։
Կանանցօրակարգ,կանանցիրավունքներ,

գենդերայինբռնություն,գենդերայինխտրա
կանություն… երբ այս թեմաներից զրույց է
լինում,առաջինբանը,որհիշումեմ,իմհոր
ասածնէ.«Եթեիմանամ,որտղաերեխանե
րըհրելեն,քաշքշելեն,կամքոմասինինչոր
վատբաներենխոսում,իմացի,որմեղավո
րըդուեսլինելու,ուրեմնքեզճիշտչեսպա
հել»։Եսայդժամանակմոտ10տարեկանէի
ևայդտարիքումապրեցիիմառաջինշոկը։
Այդպեսմիայնհայրսչէրխոսում.դալսումէի
ամենուր՝ դպրոցում, դասատուներից։ Շատ
էիտպավորվել,որովհետևանարդարության
զգացումնինձհանգիստչէրտալիս։
Երկրորդ շոկն ապրեցի առաջին ամուս

նությանս ժամանակ։ Ամուսնուս ընտանի
քումսեքսիզմիվրաէրշատբանկառուցված.
«կինըպետքէիրտեղնիմանա,տղամարդը
պիտի ընտանիքում ամեն ինչ որոշի»՝ այս
պիսիստանդարտմտքերըսովորականէին
այնտեղ։Բնականաբար,շատարագամուս
նալուծվեցինք, որովհետև կուլ չգնացի այդ
ամենինչին։Իսկգենդերայինանհամաչափ,
անհավասար վերաբերմունքի լուրջ ալիքին
արժանացա արդեն ամուսնալուծված կնոջ
կարգավիճակում։
Եթե իմ կյանքի պատմությունից վառ ար

տահայտվածորևէբանհիշեմ,դաամուսնա
լուծությունիցհետոիմերկարաժամկետհա

րաբերություններնէին։Այդ մարդու հետես
մոտերկուտարիանցկացրի,սիրահարված
էր ինձ, բայց քանի որ եսամուսնալուծված
էի,ունեիտղաառաջինամուսնությունից,նա
ինձխնդրեցիրծնողներիհետծանոթանա
լիսթաքցնելայդհանգամանքը։
Ամուսնալուծված կին լինելը Հայաստա

նումմիմեծփորձությունէ։ Քեզիսկզբանե
այլկերպենվերաբերվումամենտեղ՝սկսած
անձնայինծանոթություններից,աշխատան
քիընդունվելուց,նախկինամուսնուդշրջա
նակներից՝ շարունակած այն մարդկանցով,
որոնք ուզում են քեզ հետ որևէ հարաբե
րությունկառուցել` լինիդաընկերական,թե
սիրային։Ամուսնալուծվածկնոջբարոյակա
նությունը ապրիորի դրված է հարցականի
տակ,ևկինըամբողջկյանքումչգիտեսինչու
պետքէապացուցի,որ«անբարոյական»չէ։
Այդընթացքումեսհասկացա, որայսհա

սարակությունում գոյատևելու համար կի
նը պետք է դառնա բացառապես «առողջ
էգոիստ»։Ուզումեմ՝բոլորկանայքհասկա
նան,որիրենցուտղամարդկանցհնարավո
րություններըպետքէհավասարլինեն,իրա
վունքներըպետքէնույնըլինեն։
Եսհոդվածներեմգրելայդամենիմասին,

եթերներ եմ արել հոգեբանների հետ, այ
սինքն՝ իմբոլորուժերըներդրելեմդաքա
րոզելուուհնարավորինսշատկանանցհա
սանելիդարձնելուհամար։Եստարիներշա
րունակհազարավորկանանցհետեմշփվել
ևհազարավորպատմություններիցեմտեղ
յակ։
Պայքարել եմ՝ հեղինակային հոդվածներ

գրելով։ Նաև«Bravo.am»մեդիահարթակում
սեռականկյանքիմշակույթիմասինսյունակ
էի վարում երկու տարի: Սեռահոգեբանա
կանմշակույթինանդրադառնումէիբացա
ռապեսառաջինդեմքից՝ոչմիբանթարգմա
նած չէր, մեծ մասամբ Հայաստանի մասին
էր։ Սյունակի ընթերցողների քանակը շատ
մեծէր,մարդիկսկսեցինվստահել,օրական

Լ յու սի 
Քո չար յան
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նե
րմոտհարյուրնամակէիստանում։

Պատմություններիվերջին՝ամենամեծալի
քը ստացա «Բռնության ձայնը» հեշթեգով
արշավի ժամանակ։  Հայաստանում չեխ
կնոջ հանդեպ սեռական բռնության մասին
հոդվածին՝ հրապարակված «Հետք» լրատ
վականում,   անդրադարձ արեցի իմ ֆեյս
բուքյանէջում,որիցհետոսկսեցիհարյուրա
վորպատմություններստանալ։Եսքնումէի
օրականերեքժամ։Ինձգրումէինթե՛արտա
սահմանում,թե՛ Հայաստանումապրողները։
Ինձհամարմեծապշանքէր,որինձգրեցին
նաև հազար տարվա ծանոթ կանայք. շոկ
էրինձհամար,որկողքդապրողմարդնէլ,
պարզվում է, որ տարիներ շարունակ, օրի
նակ,մանկապղծությանէենթարկվել։
Ինձ համար, ցավոք սրտի, ուղարկված

պատմություններումոչմինորբանչկար։Ես
շատիրատեսմարդեմ,միշտիրատեսական
եմվերաբերվելնրան,թեինչկարողէպա
տահել մեր հասարակությունում կնոջ կամ
աղջկա հետ։ Մեկ անգամ ևս հաստատվեց
այն,որմերերկրումաղջիկըկամկինը,որը
ենթարկվումէսեռականոտնձգությանկամ
բռնության, գնալու տեղ, դիմելու մարդ ու
փրկվելուտարբերակչունի։
Պատմությունները կարդալիս զգացմունք

ներստարբեր էին՝խորըապրումակցում ու
կատաղություն՝ ընդհանուր հասարակարգի,
հասարակական ընկալումների նկատմամբ,
անարդարացիությանզգացում, վախ, որ իմ
աղջիկն էլ է մեծանում այսպիսի հասարա
կությունում։Կանանց՝ուրիշկանանցնկատ
մամբգենդերայինհիմքիվրաանհամաչափ
ու խտրական վերաբերմունքը ինձ գրեթե
ֆիզիկականցավէպատճառում,որովհետև
ժամանակին իմ նկատմամբ էին այդպես
վարվում։
Բռնության պատմությունները իմ էջում

ներկայացնելուայդփուլից հետո պատա
հումէր,որփողոցովանցնելիսինչորտղա
մարդնայերուասեր.«Ամո՛թքեզ,ամո՛թքեզ,

չե՛սէլամաչում»։Ամենուրեքէրայդպես։Մի
կին հասարակական գործիչ էլ մեղադրեց
մանկականպորնոգրաֆիատարածելումեջ,
այսինքն՝ իրենց համար մանկապղծության
անկեղծ նամակները իրական մարդկանց
կողմից հրապարակելը մանկական պորնո
գրաֆիկ նյութ էր։ Ու շատ հատկանշական
էր,որամենանգամնշումէին՝«կի՛նես,գոնե
ամաչես, կի՛նես,դուո՞նցկարաս,կի՛նես»։
Երևի, եթե նույնը տղամարդն աներ, ավե
լի արժանահավատ կլիներ, կտեղավորվեր
իրենցընկալմանմեջ։
Ինձշատենմեղադրումնաևնրահամար,

որֆեմինիստեմ։Մերերկրումֆեմինիստլի
նելնայդպես է ընկալվում՝ «էլի ֆեմինիստը
խոսեց»,«ֆեմինիստէ,դրահամարհորինում
է»։
Ֆեմինիստիվերաբերյալվատ,խեղաթյուր

վածընկալումկա,մարդիկչենհասկանում,
թեֆեմինիստըորնէ,իրենցթվումէ,թեֆե
մինիստըտղամարդատյացնէ։
Մարդկանց թվում է՝ եթե քո անձնական

կյանքը բավարարում է քեզ, գոհացնում է,
դու քիչ թե շատերջանիկ ես, կայացած ես,
երեխա ու ամուսին ունես, ուրեմն վերջ՝ քո
կյանքը այդտեղ սկսվեց ու ավարտվեց և,
հետևաբար,դուկարիքչունեսխոսելուկա
նանց իրավունքներից, տրվող հնարավո
րություններից,հավասարությունից,իրավա
հավասարությունից։
Կանանց իրավունքներով զբաղվող կա

նայքմիշտթիրախավորվումեն։Նպատակը
լռեցնելնէ։Հայաստանումկնոջսոցիալական
դերակատարումըչիասոցացվումիրավունք
պաշտպանելու,այլկանանցպաշտպանելու,
ինչորբանպաշտպանելուկամինչորբա
նիդեմխոսելուհետառհասարակ։
ԵսվերջերսցնցվածէիԼարաԱհարոնեա

նի(նկատիունիԿՌԿհամահիմնադիրԼարա
Ահարոնեանին) նկատմամբագրեսիայով ու
ճնշումներով, ինչ է թե կինըխաղաղության
կոչեր էր անում Ադրբեջանի ու Հայաստա
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նի միջև։ Երբ կողքից  նայում եմ,տեսնում,
թեինչպեսենկնոջըհոշոտումֆիզիկական,
հոգեբանական սպառնալիքներով, բնակա
նաբար,չեմվախենում,բայցմեկանգամևս
հասկանումեմ,որոչմիրոպեաչքդթեքելու
իրավունք չունես, որովհետևորպահինդու
թուլացարմերերկրում,քեզուղղակիկհոշո
տեն՝իբրևկին,ովխոսումէ,ովպահանջում
է։
Ես իմ հանդեպ թիրախավորումներին  ոչ

միարձագանք չեմտալիս. ինձ համարայս
բոլոր ճնշումներին հակազդելու եղանակը
չարձագանքելնէ։Դրանովառաջինհերթին
իմ ռեսուրսներն եմխնայում, որոնք կարելի
էուղղելհանրօգուտբանանելուն,քարոզե
լուն։Իսկայսիրավիճակըփոխելու լուծումը

երկարաժամկետէ,ևլուծմանճանապարհը
մանկապարտեզիցևդպրոցիցտրվողդաս
տիարակությունն ու մշակույթն է: Կանայք,
որոնքայսխնդիրներըգիտակցումեն,պետք
էլինենօրինաստեղծկառույցներում,ևայն
պիսի ռեֆորմներ պետք է իրականացվեն,
որոնք արմատապես կփոխեն իրավիճակը։
Սապետությանգործառույթնէ։
Ես շարունակում են կարծել, որ ՀԿները,

այո՛,լավբանեն,օգնումեն,բայցդրանքպե
տությանըչենկարողփոխարինել։
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Առաջին անգամ «գենդեր», «ֆեմինիզմ»
հասկացություններիմասինլսելեմայնկազ
մակերպությունում, որտեղ այժմ էլ աշխա
տումեմ՝Կանանցռեսուրսայինկենտրոնում
[1]։ Մեզմոտեկողշատկամավորներհիմա
ավելիտեղեկացվածեն,ասումեն,որմիշտ
մտածել են այս հարցերի շուրջ։ Բայց  մեր
ժամանակտեղեկատվություննայդքանչէր։
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
վարնեմ: Կարող եմասել, որ շատկարևոր
աշխատանքեմանումուշատբաներովկա
րողեմհպարտանալ:
Մասնագիտությամբհոգեբանեմ։Նաևմա

մաեմ.ունեմերկուաղջիկ:
Մենք երեք քույր ենք եղել: Ծնողներս բա

ցարձակապեսոչմիտարբերությունչենդրել,
շատինքնուրույնենմեծացրելմեզ,բայցհի
մամտածումեմ՝Աստվածգիտի,թեինչպես
կլիներ,եթետանընաևտղալիներ։
Ինձհամարծիծաղելիէ,երբասումեն,որ

ընտանեկան բռնության դեպքերը տարած
վածչեն Հայաստանում։ Դեռմանկուցչկար
այնպիսի մի գիշեր, որ «չվայելեինք» հարե
վաններից մեկի տան ջարդուփշուրը՝ հիմ
նականումկնոջնկատմամբ:Ամենդեպքում
այդ տարիքում երբեք չեմ մտածել՝ դա ի՞նչ
երևույթէ: 1920տարեկանումառաջինան
գամլսեցիընտանեկանբռնությանմասինու
սկսեցիճանաչելերևույթներնիրենցանուն
ներով:
Ես որոշեցի զբաղվել գենդերային հիմ

նախնդիրներով. սկզբում ուղղակի ինձ հե
տաքրքիրէր,բայցայդժամանակչէիպատ
կերացնում, թե ինչպես են դրանք անդրա
դառնումմերկյանքիվրա:Այսամենըտարի
ներիընթացքումէիրտեղըգտել:
Այն ժամանակ, օրինակ, գենդերային

խտրականությանմասինլսելիսդիտարկում
էիդաորպեսուրիշիկյանքիպատմությունու
չէի հասկանում, թե ինչպիսիարմատացած
կարծրատիպերինքսունեմ,ևբոլորսունենք։
Չեմ կարող ասել, որ իմ աշխարհայաց

քը մի օրում էփոխվել կամ նշել միտարի,
որըորոշիչէեղել:Այստեղմենքանընդհատ
սովորում ենք, տարբեր խնդիրների հետ
առնչվում, ևառանցայսփորձի հնարավոր
չէ պատկերացնել հիմնախնդիրն իրական
կյանքում: Իմ կյանքում կարևոր կետեր են
իմ՝որպեսկինումայրկայացմանփուլերըու
հատկապեսայնաջակցությունը,որայդըն
թացքումեսստացելեմԿՌԿում:
Կարծում եմ՝ իմ անձնային որակներն են

շատ կարևորայս գործի համար: Այս ոլոր
տումաշխատելիսպետքէճկունևուժեղլի
նել։Օրինակ՝երբինձմոտշահառուէգալիս,
եսչեմօգնումնրանուղղակի,որովհետևդա
իմգործնէ:Եսօգնումեմ,որովհետևեսդրա
նովմիկարևորբանեմանումնրակյանքիու
այսերկրիհամար:Դուկարողեսպայքարել
ինչորբանիդեմ,եթեհավատումեսդրան:
Սամերպայքարիամենակարևորբաղա
դրիչնէ։
Սկզբնական շրջանումպայքարի գործիք

ներնայլէին՝երթեր,իրազեկում։Հիմագնա
լով դրանքավելի թիրախային են դառնում:
Եթե այն ժամանակ մեր խնդիրը բռնութ
յան, դրատեսակների առկայության մասին
իրազեկելնէր,հիմափորձումենքսովորեց
նել՝ինչպեսօգտվելօրենքիցբռնությանեն
թարկվելուդեպքում:Այժմփոխվելէինֆոր

 Տաթ ևիկ
Ա ղա բեկ յան
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րմացիայիորակը,ուդրանզուգահեռփոխվել

ենայդամենիմասինխոսելուձևերը:
Այս վերջին մեկուկես տարվա ընթաց

քումշատփոփոխություններեղան,ումենք
էլ պետք է համապատասխանենք դրանց:
Իհարկե, նոր ռիսկեր առաջացան, որոնցից
պաշտպանվելուձևերենքստիպվածմտա
ծում:
Երբ 2018 թվականին մենք հրատարակե

ցինք «Իմ մարմինը անձնական է» գիրքը,
մեր հանդեպ ճնշումների մեծալիք սկսվեց։
Գրքիշնորհանդեսնիրականացնողներիցէի,
ևհենցտեղումնաևշատթիրախավորվեցի։
ՃնշումներԿՌԿիևԼարայիհանդեպ(նկա
տի ունի ԿՌԿ համահիմնադիր ԼարաԱհա
րոնեանին) եղել ենմիշտ, բայցերևիմինչև
գրքույկիդեպքըերբեքմինչևվերջչէիկա
րողպատկերացնել,թե Լարանինչէզգում
հարձակումների ժամանակ: Այդ օրն իսկա
պեսվախենալուէր.լիքըտղամարդէրեկել
ու շատմոտէին կանգնած: Մենք մի քանի
հոգով էինք, ու ամեն մեկիս առանձինա
ռանձինշրջափակելէին,որ չկարողանանք
նույնիսկ իրար մոտ կանգնել: Դրանք շատ
պլանավորվածգործողություններէինև,լի
նելովմիջոցառմանկազմակերպիչներ, չգի
տեինք՝ինչանել,ինչպեսվարվել:Չգիտեինք՝
ինչկկատարվիմերկամմյուսներիհետ:
Հետոարդենսկսվեցալիքը.ասումէին,որ

դատիենտալումեզ՝պղծությունըտարածե
լուհամար,նամակներովլիքըհայհոյանքներ
էինգրում:
Սրանիցբացի՝իմհանդեպճնշումներեղել

եննաև,երբեսսկսեցիվարել«ՄամաՎլոգը»։
Տարբեր ուղղորդված մարդիկ մի գիշերվա
ընթացքումէջիբոլորհետևորդներինանձ
նական նամակներ էին ուղարկել, ինձ էին

թիրախավորում։ Բայց հենց խմբի անդամ
ները հակագրոհ սկսեցին, հակադարձում
էինթիրախավորողքննարկումներին։Իրա
կանում, ես այլևս փորձում եմ չմասնակցել
նմանքննարկումների:
Եթեոստիկանությունըպատշաճզբաղվեր

այսբոլորդեպքերովուգոնեմիքանիհոգի
իրոք պատժվեին, ահագին մարդկանց դա
հետ կպահեր նման հարձակումներից: Եթե
միքանիհեյթեռ (անգլ.`hater,թարգմ.՝ատե
լությունտարածողներ)իրոքպատժվի,մյուս
ներիհամարդասկլինի:
Ես իրականում կարծում եմ, որ ամեն ինչ

լավէլինելու:Սեռականբռնությանդեպքերի
հետաշխատելըմիշտէլբարդէեղել,բայց
մենք չենք հանձնվելու, հետ չենք կանգնե
լու, չենք արտագաղթելու: Այս թիրախավո
րումների հետմեկտեղ վերջապես եկել ենք
մի կետի, երբ մարդիկ սկսել են ճանաչել
խնդիրները,ուարդենկարողենքաշխատել
խնդիրներիփոփոխությանվրա:
Կանանց տեսանկյունից էլ ահագին բան

փոխվելէ:ԱյնժամանակԱզգայինժողովում
ընդամենը չորս կին ունեինք, որոնց ձայնը
երբեքչէրլսվում,իսկհիմամարդիկառան
ձին հարցեր են բարձրացնում, մարդկանց
աչքերըսկսելենսովորել:Շատկանայքավ
տոմեքենա են քշում: Այս տարրական ար
դյունքներընույնպեսկարևորեն:Այսօրշատ
դեռահասաղջիկներմտածումենապագայի
մասին,իսկմերժամանակհազարիցմեկնէր
կարողամուսնանալուց բացի որևէայլ ճա
նապարհտեսնել:Շատբանարդենփոխվել
է,ևկարևորեմհամարումգլոբալհարցերը,
օրինակ՝ միջազգային իրավունքի ստան
դարտների,փոփոխություններիհարցը:
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Ես ծնվել և մեծացել եմ գյուղում, ու ինձ
համար դա շատ թանկարժեք բեքգրաունդ
(անգլ.` background, թարգմ.՝ նախադրյալ)
է, քանի որ կարողացել եմ շատխնդիրներ
տեսնել՝առանցդրսիհայացքըինձհետներս
բերելու:ԻնչպեսՄաթևոսյաննէրասում՝աշ
խարհիբոլորհարցերինկարելիէպատաս
խանել՝առանցԾմակուտիցդուրսգալու:Ես
իմԾմակուտիցշատուշևդժվարեմդուրս
եկել: Նույնիսկ գյուղի կենտրոնից չեմ, կո
պիտ ասած: Երևի ավելի շատ մտածելու,
տեսնելուժամանակուհնարավորությունեմ
ունեցել:Դաինձշատօգնելէհետագայում:
Ես սկսել եմպայքարել հիմնականում սո

ցիալական թեմաների շուրջ: Երկար ժա
մանակ մասնակցել եմ քաղաքացիական
անհնազանդություններին։ Երևի առաջին
անգամ շարժման մասնակցել եմ 2013ին՝
տրանսպորտի թանկացման ժամանակ։ Դա
անմիջապես ինձ է առնչվել, դրա համար
ես դա այդքան ուժեղ եմ զգացել: Մենակ,
առանցորևէնախաձեռնության,առանցըն
կերների,կոլեկտիվի,որոշեցի,որեսպետքէ
բոյկոտեմ,չվճարեմ,ունաևիմձեռքովպատ
րաստեցի ինչոր թուղթ՝ «150ը» ջնջած: Հե
տոիմացա,որպուրակումքաղաքացիական
քննարկումկա,ուկարելիէասել,որդաեղել
էայնպահը, որեսծանոթացելեմբազմա
թիվայլմարդկանցհետ,որոնքայդհարցերը
խնդրայնացնում էին ավելի քաղաքացիա
կան մակարդակում։ Այդ ժամանակվանից
սկսելեմմասնակցելգրեթեբոլորակցիանե
րին։
Ինձ համար դժվար կլինի մի կետ ընտրել

ուասել,որայդժամանակեսհասկացա,որ
կանայք ավելի խոցելի են, քան տղամար

դիկ:Դաշարունակականգործընթացէ,ևքո
կյանքիընթացքումքեզուղեկցում էթե՛այլ
մարդկանցհետհարաբերություններում,թե՛
ընտանիքում, թե՛ դպրոցում, թե՛ կենցաղում։
Առաջինանգամորպեսկոնցեպտիմացելեմ
դրամասինդպրոցում, երբ 2007  կամ2006
թվականին պիլոտային ծրագրով Հայաս
տանի մի քանի դպրոցներում գենդերային
խնդիրներիմասինծրագիրէրանցկացվում։
Հետոարդեն խնդրինմոտիկիցծանոթա

ցա. քաղաքացիական անհնազանդություն
ներիընթացքումաղջիկներինառաջինշարք
չթողնելումիտումկար։Այնտեղմենքբոլորս
մեզ հավասարապես պատասխանատու
էինք զգում, բայց ամենաուժեղ բախումնե
րի, վտանգների, լարվածության ժամանակ
տղաներնասումէին՝«աղջիկես,գնա՛,հե՛տ
կանգնիր»:
Այսամենըգումարվումէրիրարումեծա

նում,շատբաներայլկերպընկալելունզու
գահեռ՝ սկսում էի մտածել, որ փաստորեն
միակպատճառը,որեսչեմկարողլինելակ
տիվքաղաքացի,իմաղջիկլինելնէ։Ուայդ
պեսայսհարցըսկսեցդառնալօրակարգա
յին:
Իմպայքարիմեջինձհամարամենակարե

վորըերևիանձնականտարածքըգրավելնէ
եղել:Ինչպես Վիրջինիա Վուլֆը, եսէլ կար
ծումեմ,որկինըպետքէսեփականսենյակ
ունենա՝ մտածելու համարանձնականտա
րածք,որովհետևհաճախկանայքայդանձ
նականտարածքից զրկված են: Իմ կարծի
քով անձնական տարածքի պակասն է, որ
խնդիրները շարունակաբար վերարտադըր
վումեն:
Երբգրականմիջավայրմտաուհանդիպե

ցիբազմաթիվմարդկանց,այդտարածքում
կինգրողներիխնդիրներնինձհամարավելի
ցայտուներևացին:Դաայնտեղնէր,որտեղ,
ըստ երևույթին, պետք է հավասար լինեին
կանայքևտղամարդիկ,բայցերբեմնսեռով
պայմանավորված թիրախավորումներն ինձ

 Թա գու հի  
Ղա զար յան
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նե
րմոտ դիսոնանս էինառաջացնում, ուառա

ջին խոշոր բախումներն այդ միջավայրում
ենտեղիունեցել:
Ես սկսեցի ֆեմինիստական գրականութ

յուն կարդալ։ Տեսական գրականությունը
կամընդհանրապեսգրականությունըահա
գինփոխում է հայացքը իրերի նկատմամբ.
հանկարծ սկսում ես նկատել խնդիրներ,
որոնցկրողըգուցենաևդուես,բայցմինչև
այդչէիրիմացել:Այդշրջանումտպագրվեց
Վուլֆիգրքիթարգմանությունը,որիաշխա
տանքներին մասնակցում էի նաև ես: Այ
նուհետև սկսեցի հայկական մամուլ նայել,
ուսումնասիրել 19րդ դարավերջի և 20րդ
դարասկզբիհայկնոջնունրապայքարը:Մի
խոսքով,սկսեցիավելիշատպատմությանը
ծանոթանալուհասկանալ,թեինչխնդիրներ
են եղել, որոնք են հաղթահարվել, և որոնք՝
դեռոչ:
Ինձհամարկարևորէ  Հեղափոխությունը

[10],որովհետևայդտեղմերմասնակցությու
նը երևիաննախադեպ էր, և մեր դերակա
տարությունն էր աննախադեպ, հարթակի
թեմաներից մեկն էր դարձել կանանց ներ
գրավվածությունը և կանանց խնդիրների
օրակարգը։Հեղափոխությունիցհետոզգում
էի,որմեծտրանսֆորմացիաներիէենթարկ
վելայդհարցըինձհամարևենթադրումեմ
նաևհանրությանհամար:
Եվիհարկեկառանձնացնեիհետհեղափո

խական փուլը, երբ մարդու իրավունքների,
կանանց իրավունքների օրակարգը արդեն
աշխատանքի բերումով դարձան իմ օրա
կարգիմասը:Երևիայսպեսկբաժանեիփու
լերի,բայցայսընթացքումմեծազդեցություն
ենունեցելնաևանընդհատծնվող,անընդ
հատ լուսաբանվող այն պատմությունները,
որոնքկապվածենկանանցհետևկանանց
նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունների
հետ:
Ես ամենաշատը ինձ վրա խտրականութ

յունզգացելեմվերջերս,երբսկսեցիզբաղվել

հանրային գործունեությամբ: Միգուցե բնա
կանորենայդդեպքումքեզվրաուշադրութ
յուննավելիշատէ,բայցեսայդժամանակ
ամենաշատնեմզգացել,որմարդիկկարող
ենխտրականացնելքեզ՝առանցորևէպատ
ճառի:Հիմնականումդապայմանավորվածէ
սեռովունաևտարիքով,մեկնաբանություն
ներիմեծմասնայդմասինեն:
Իրավապաշտպան կանայք հիմա ավելի

շատենթիրախավորված,և դակապումեմ
տրամաբանականուբացատրելիպատճառ
ների հետ։ Երբխոսում ես կնոջ իրավունք
ների մասին, դա հակադրվում է ազգային
արժեքներին, ու մարդկանց մոտ ստեղծում
անվտանգության խոցելիության զգացո
ղություն:Նրանցթվում է, թե եկել են իրենց
ազգը իրենց ձեռքիցխլեն, և իրենցազգա
յին ինքնությունը, անվտանգությունը պահ
պանելուհամարսկսումենաջակցելմարդ
կանց, որոնքայդ 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։Հիմաայդբոլորռեսուրսներովգրոհվում
է հնարավորամեն ինչ, ուայդ «հնարավոր
ամեն ինչի» մեջ հայտնվել է կանանցիրա
վունքներիօրակարգը:
Իհարկեայդթիրախավորումներըմեղմաց

նելուկարիքկա,բայցվստահեմ,որդրանք
կմեղմանան իրենք իրենցով, որովհետև
այն, ինչ տեղի է ունենում, բնորոշ է բոլոր
հետցնցումայինհասարակություններին:Բո
լոր խնդիրների շուրջ շատ խոսելու կարիք
չկա։
Հիմավարչապետինկիցկանանցհարցե

րով խորհուրդ է կազմավորված՝ փոխվար
չապետիգլխավորությամբ, ուայդհարցերը
պարբերաբար քննարկվում են, օրակարգ
են դառնում: Ես կարծում եմ, որ դրական
արդյունք կարող ենք ունենալ, բայց պետք
էնաևմտածենքմերկառավարությանմեջ,
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դեսպանականաշխատանքներում կանանց
ներգրավվածության մասին: Մարդիկպետք
էտարբերոլորտներումտեսնենկանանց:
Համոզված եմ, որայսանցումային շրջա

նիցհետոջրերըկխաղաղվեն,ևմենքդուրս
կգանք այս պատմություններից՝ դրական
արդյունքներքաղած:Կարևորըչնահանջելն
է, ևայսփուլը, իմ կարծիքով,արդեն սկսել

է մի քիչավելի մեղմանալ։ Եստեսնում եմ,
որմարդիկձանձրացելենագրեսիասերմա
նողներից,հանգիստենուզում:Արդյունքում
կանանցիրավունքներովզբաղվողՀԿներն
ավելի հանգիստ միջավայրում կսկսեն աշ
խատել,կկենտրոնանանբունխնդրի,ոչթե
անընդհատինքնապաշտպանվելուվրա։
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Իմ մանկությունը համընկավ «պերեստ
րոյկայի»տարիներիհետ,իսկդպրոցական
շրջանը՝Ղարաբաղյանշարժման:Ծածկված,
հասարակությանհամարանսովորթեմանե
րիմասինմտածելնուխոսելըշատվաղտա
րիքիցինձհամարդարձավօրակարգային:
Հետաքրքիրէրտեսնել,թեինչպեսենկա

նայք պայքարում, հայտնվում տղամարդ
կանց կողքին՝ ռազմաճակատում, և ապա
լռեցվումհանրային,քաղաքականդաշտում:
Պատերազմից հետո, երբ մտնում էիր դա
սասենյակ,տեսնումէիրտղամարդկանցլու
սանկարներիմեծ շքահանդես, ինչնանար
դար էր. ինքս էիտեսնում, որ կանայք կա
մավորություն էինանում և լուրեր լսում, որ
կանայքզոհվումենռազմաճակատում,բայց
նրանց անունները չէին հիշում՝ պայմանա
վորված միայն գենդերային բաղադրիչով,
որովհետև որևէ մեկի մոտ ներքին համոզ
մունքչկար,որկիննայնտեղէգնում`իսկա
պես պայքարելու իր կամ հանրույթի իրա
վունքների համար: Կանայք դիտարկվում
էինածանցյալ,տղամարդկանցսպասարկող
ուօգնողանձնակազմ։
Վաղտարիքիցսկսելեմգրելբանաստեղ

ծություններ,էսսեներ,սիրելեմթղթինհանձ
նելմտորումներս:Այնպեսստացվեց,որոր
պես առաջին մասնագիտություն ընտրեցի
երաժշտությունը. այն մեծ դեր է կատարել
իմ աշխարհընկալման ու մտածողության
ձևավորմանհամար։Այնուհետևգնացիհե
ռուստատեսություն, սովորեցի լրագրություն
և սկսեցի աշխատել լրատվականքաղա
քականծրագրերումորպես լրագրողև հա
ղորդավար: Շատ էի սիրում ուղիղ եթերնե
րը, հեռուստալրագրողի ամենօրյա կյանքն

ու լարումը, սակայն աստիճանաբար զգում
էի, որ ազատության սահմանը նեղանում
է։   Սեփականկարծիքնուպատկերացում
ները տարածելու, ինչպես նաև, հանրային
գիտակցությանփոփոխությանգործումազ
դեցություն ունենալու անհրաժեշտությունը
բերեց ինձ հանրային դաշտ. սկզբում հրա
պարակախոսական և ակտիվիստական
գործունեություն, ապա նաև իրավապաշտ
պանական։
Խոսքիազատությանսահմանափակումնե

րը2008թվականի Մարտի 1իցհետոեղան
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
յանսառանցքը։
Կանանց իրավունքների շուրջ խոսակ

ցությունը լրջացավ, երբ սկսեց ձևավորվել
միխումբ,որըփորձեց վերաիմաստավորել
Մարտի8ը։Այդփոքրխմբովփորձումէինք
գրել կոլեկտիվ տեքստեր, մանիֆեստներ՝
կնոջազատագրման, հեղափոխության մա
սին:Կարծումեմ՝այդպահըբեկումնայինէր:
ԴրաննախորդումէրնաևՄաշտոցիպուրա
կիպայքարը[11],այլէկոլոգիականշարժում
ներ, որոնք իրենց բնույթով հորիզոնական
պայքարներէինևստեղծումէինպայքարի
ձևերիմասիննորպատկերացումներ։
Հանրայինմեծհարթակներումմիավորում

ներստեղծելըշատկարևորէ։Երբեքավելի
հաճելիչիլինումմարդուն,երբինքըգտնվում
էհամախոհներիհանրույթում:
Ինձհամարկոնկրետիմընկերները,հատ

կապես ֆեմինիստական խումբը կարևոր
հենակետ են, որովհետև ես գիտեմ, որայդ
մարդիկ, անկախ նրանից, թե հասկացված
կլինեմ,չեմլինի,այդպահինմիասինկլինենք

Զա րու հի
 Հով հան նիս յան
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նե
րնույնհարթակում,թեոչ,իրենքգաղափարի

կրողնեն,իսկայդգաղափարներնինձամե
նահոգեհարազատնեն։
Շատոգեշնչողկանայքկան,որոնքազդել

ենիմպայքարիևիմկերպարիձևավորման
վրա։ Օրինակ՝ Շուշանիկ Կուրղինյանն ու
ԶապելԵսայանըինձոգեշնչողկերպարներ
են, ու ես իմ բոլոր բանաստեղծությունները
գրելիսիրենցեմզգում,ևդաինձշատէօգ
նում։
Ընդհանրապես,ինձմոտշատբանզգայա

կան է,ավելի շատզգացմունք է, քանտե
սություն, իսկ ազատության ճանապարհը՝
սեռը, սեռականությունը և սերը գիտակցե
լուճանապարհնէ։Երբդուփորձումեսդրա
մասին խոսել, հանրությունը միանգամից
դիտարկումէքեզկա՛մսոցիալականկարե
վորագույն խնդիրներից շեղող, կա՛մ օտար
արժեքներբերող,քանիորմերմշակույթըչի
սովորեցրելխոսելսիրոլեզվով։Այբռնության
լեզունշատհասկանալիէ,դեդամիակսուր
զգացողություննէ, որիմասինխոսելը, կամ
որովհանրայինտարածքըլցնելը«թույլատր
ված» է ու ցանկալի։ Բռնության լեզվով են
խոսումքաղաքականգործիչները,կեղծազ
գայնականություն քարոզող խմբերը, որոնք
հանդեսենգալիսավանդականարժեքների
պաշտպանության դիրքերից, կարողանում
ենիրենցշուրջհամախմբելմարդկանցկամ
մանիպուլացնել հանրային կարծիքը, ին
չըկարողէստեղծելնաևգաղափարական
բախմանիմիտացիա։ Չեմկարողասել՝այդ
մարդիկ որքանով են այդ պատկերացում
ների կրողը, այսինքն՝ որքանով կարող են
ձևակերպելիրենցպատկերացումները,բայց
փաստնայնէ,որ նրանք բռնությանմշա
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՝կեղծիքիուստիաղմուկով։Մեթոդնե

րըտարբերեն՝ատելությանխոսքիցսկսած
մինչև սպառնալիքներ, որ կինը վախենա,
չզբաղվիիրհիմնականաշխատանքովկամ
վախենա ընդհանրապես ներգրավվել հան
րային կյանքին կամ թողնի հանրային գոր
ծունեությանտարածքը։ Պիտակավորումեն
հենցկինլինելուհամար,առաջինը,եթեկին
ես,արդենիսկնվաստես,արդենթույլես։
Այդ ամենը ազդում է քո ամբողջ գործու

նեությանվրաևազդումէ շատավելի լսե
լի դառնալու տեսանկյունից՝ խոսքիդ կշիռը
նվազեցնելով, վերարտադրելով այն, ինչին
սովորէհանրությունը։
Եսավելիմեծխնդիրեմտեսնումայժմ`Հե

ղափոխությունից [10] հետո, կառավարման
ղեկին կանգնած խմբի պատկերացումների
ու մոտեցումների մեջ, որոնք զուրկ են գա
ղափարական առանցքից, չեն ձևավորում
նորմոտեցումներուհագուրդենտալիսլայն
զանգվածներին հաճոյանալու գայթակղութ
յանը։ Նրանց ձեռքում կա բավականաչափ
ռեսուրս՝ կրթելու և վերափոխելու հանրութ
յանպատկերացումները։Երբդաչիարվում,
չարդիականացվածհանրայինգիտակցութ
յան դրսևորումները դառնում են հակագեն
դերայինշարժումներ։
Միգուցե այս հակագենդերային շարժում

ներըվախեցնողենուվտանգավոր,բայցես
չեմուզում,որդաշտումմնանրանցհետառ
ճակատմանմեջգտնվողմիայնայնիրավա
պաշտպաններիխումբը,որըհիմակա։
Ինձհամարշատկարևորէ,որնորսերուն

դըևս խոսի։Ինձթվումէ՝մենքմիքիչ լճա
ցելենք,նորշարժումների,նորգաղափար
ների պակաս կա։ Ես կցանկանայի տեսնել
նոր մտածողության կրող  երիտասարդնե
րի,որոնքիրենցկյանքիճանապարհըհենց
կանանցազատագրմանպայքարիշուրջեն
կառուցում։Դեռևսայդպիսիխմբերչեմտես
նում,բայցհույսունեմ,որ սեռերիիրական
հեղափոխությունըդեռևսառջևումէ։
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Կանանցիրավունքներիշուրջգործունեութ
յունս սկսեցի 2014 թվականին. մասնակցեցի
միարվեստայիննախագծիևշատոգեվորվե
ցի։ԱպասկսեցիկամավորելկանանցևԼԳԲՏ
հարցերովզբաղվողՀԿներում,այնուհետաշ
խատել,հետոէլաստիճանաբարազատագր
վելայդֆորմալկառույցներից։Ինչո՞ւեմսկսել
աշխատելկամինչո՞ւէթեմանհետաքրքրել,
որովհետև համալսարանի տարիներին բազ
մաթիվկոնֆլիկտներունեիանձնականկյան
քում, ընտանեկան հարաբերություններում,
համայնքներում։ Հարցերը ուղեղումս միշտ
կային,բայցեսհետաձգումէիդրանցանդրա
դառնալ, որովհետև չգիտեի՝ ինչպես է անհ
րաժեշտայդհարցերըքննելիմներսումկամ
ինչիշրջանակումէպետքքննել։

Ես նույնականանում եմ որպես կին, որպես
ռադիկալֆեմինիստ։ Քաղաքականապեսինձ
համար շատկարևորէ հենցկիննույնակա
նանալը։

Իմ կենսափորձի ձևավորման մեջ շատ
գրքեր, շատ կինոներ, բազմաթիվ մարդիկ,
բազմաթիվխոսակցություններենազդեցութ
յունունեցել։Եվգուցեեսկարողէիշատռա
ցիոնալ լինել ու շատ լավ ակտիվիստների,
բազմաթիվ լավ գրողների ու հետազոտող
ների անուններ ասել, բայց այս պահին շատ
ռոմանտիկեմ,ուսիրտսչիուզումնմանբան
ասել։Կասեմ,որիմպայքարիվրաամենամեծ
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,
միքաղաքականխնդիրէ,ուամենմեկըկա

րողէմիշարժումդառնալ։Գնալովավելիեմ
հասկանում,որիմփոքրմիջավայրիկանայք
են ազդեցություն ունեցել. իրենց շնորհիվ ու
իրենց հետ միասին տեսել եմ այն խնդիրնե
րը,որկան,տեսելեմշատանմիջական՝քթիս
տակուառանցմիջնորդավորվածգրքերիու
թարգմանությունների։Վերջիններնէլենկար
ևոր,բայցհենցառաջնայինըստացելեմայս
միջավայրից։

Սկսել եմ պայքարել ինձնից՝ իմ կենցաղից,
իմմտքերից,թեինչպեսեմեսփոխհարաբեր
վումայսկյանքումցանկացածերևույթի,ցան
կացածմարդուհետ,համայնքիսհետ։Սկսել
եմքննադատորենմոտենալայնքաղաքակա
նություններին,որոնցհետհարաբերվումենք
եսու մարմինս, քանիորդաէօգնելու հաս
կանալայլոցմարմինները,այլոցշարժումնե
րը։Սկսելեմքննադատելամենամենինչ՝ի՞նչ
եմեսուտում,ո՞ւմստեղծածնեմեսշահագոր
ծում,ո՞նցեմեսշահագործում,ո՞նցեմեսմորս
սարքածնուտումուիրենշահագործում,ո՞նց
եմ ես այլ կենդանի ուտում, ի՞նչ եմ ես հագ
նում,ո՞ւմկարածնեմեսհագնում,ո՞րերկրի
կիննէայնտեղմիդոլարովսակարել,ո՞նցեմ
եսիմշրջապատիկանանցշահագործում։

Սրանից հետո արդեն սկսեցի ընդհանրա
պես չքննադատել ու չմեղադրել անհատնե
րին,այլմեղադրելուքննադատելհամակար
գերին։

Իմպայքարինամենաշատընպաստելէիմ
էությունը, որովհետև ես փոքրուց շատ փո
փոխվող, չհարմարվող, իմ և այլոց համար
ավելի լավը կամեցող էի։ Անընդհատ մտա
ծումէի՝ինչո՞ւպիտիայսպեսլինի,ինչո՞ւայս
մարդըպիտիդրսումքնի։Ինձշատէօգնում
իմ «բզբզալը», հետաքրքրասիրությունն ու
չհանձնվելը։Չգիտեմ,ուղեղսանջատած,էշս
քշածկգնամմինչևվերջ։

Եթե խոսենք պայքարի շուրջ ձևավորված
մթնոլորտիմասին,ապադժվարէասելը։ Մի
օրարթնանումումտածումեմ՝տարբերմարդ
կանց ու համայնքների տրամադըրվածութ

Ար մի նե 
Կա րա պետ յան 
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եմ՝ոչմիբանէլչիփոխվել։Ինձմոտտպա
վորությունէ,որֆորմալկառույցներիքաղա
քականությունըայնքանհամըհանեց,որհի
մա ստեղծել է շատ մակերեսային, լիբերալ
պատկերացումներ կանանց ու գենդերային
հիմնախնդիրների շուրջ, ինչն էլ լռեցնում է
մարդկանց,շարժումները։Այսիշխանություն
ներըստեղծումենպատկեր,որամենինչլավ
է, բայց իրական, շատ մեծ խնդիրներ, շատ
մեծհարցերմնումենայդ«լավա»իտակ։

Ցանկացածկինէլճնշվումէ։Ծնվեցկին՝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
էճնշվում։Ճնշվումէլռեցվելով։Երկուիմաս
տով լռեցվելով։ Կա՛մ լռեցվում է առհասա
րակ.իրենչիտրվումհարթակուպայմաններ՝
խոսելու ու բարձրաձայնելու որոշ խնդիրներ,
կա՛մ լռեցվում է անուղղակի իմաստով՝ իրեն
տրվում է օրակարգ, որին ինքը ստիպված է
համակերպվելևորովստիպվածէշարժվել։

Կանայք ճնշվում են՝ սոցիալական տարբեր
բեռեր իրենց վրա կրելով։ Նույն ակտիվիս
տական միջավայրերում կարող  ենք տես
նել՝ինչպեսենկանայքկցորդներ,էմոցիոնալ
սպասարկողներ,խաղաղասերներընկալվում։
Իրենքնաևճնշվումեն,երբշահագործումեն
միմյանց՝ առանց իմանալու, առանց գիտակ
ցելու։

Այլ կանանց հանդեպ ճնշումներն ինձ մոտ

միշտ ջղայնություն են առաջացրել, ուժեղ
ջղայնություն, հստակ քաղաքական, արմա
տականջղայնություն,ապաշատբարիապ
րումակցումուդրանիցբխողսոլիդարություն։

Ինձ էլ ճնշել ու ճնշելու են կին ընկալվող
տարբեր դերերի պատճառով, աշխատանքի
շահագործմամբ։Այդճնշումըմիշտկա.առա
վոտյանաչքերդբացումեսուզգում։

Ճնշումներն ուղեկցվում են հստակ ուղերձ
ներով՝«քոխելքիբանըչի»,«դուսո՛ւս»,«ձենդ
կտրի՛»,«հերիքաքեզամենտեղքցես»,«ի՞նչ
եսուզում,աղջի՛կջան»,«ուզածդո՞րնա»,«ինչ
ուզում ես արա՝ մեզնից հեռու»։ Ինձ համար
այդուղերձներըիշխանությանմասինեն։Ինչ
որմեկըիրիշխանություննէցույցտալիսինձ
կամ ինչոր մեկը հպարտանում է իր իշխա
նությամբ, կամ ինչոր մեկը իշխանություն է
ուզում.իշխանությունիմմարմնի,իմմտքի,իմ
գործելակերպիհանդեպ։

Կարծումեմ,որայսճնշումները,ուղերձները
մեղմացնելու կարիք չկա, որովհետև դրանք
արտահայտում են այն ամենն, ինչ կատար
վումէ,իսկայն,ինչկատարվումէ,ահավորէ
ու«յախք»է։Այդուղերձներըպետքէդիմադ
րությանուհակազդեցությանհանդիպենհենց
համայնքիկողմից,որըպատրաստէընդվզ
մանը։ Ես չեմ կարծում, որ դա պետք է անի
ինչորկառույց,ինչորօրենք,ինչորքաղա
քականությունուանիայնձևերով,որնիրենէ
հարմար,իրենէշահավետ։
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Փոքրուցչեմկարողացելլռել,տեղսնստել,
երբտեսելեմայլմարդկանցհանդեպանար
դարացի վերաբերմունք։ Գուցե դա նաև
նրանիցէ,որմայրսինձմիայնակէմեծաց
րել.եսփոքրհասակիցեմտեսել,թեինչպես
է հասարակությունը ճնշում ամուսնալուծ
վածկանանց,թեինչպեսէգործումհայրիշ
խանականհամակարգը։Ես նաև շատար
տիստիկերեխաէի,ուդպրոցումանընդհատ
ծաղրիէիենթարկվում։Այդշրջանըհաղթա
հարելուհարցումմայրսինձշատէօգնել,ես
հասկացելեմ,որմենակչեմ։
Կանանց իրավունքներով սկսել եմ զբաղ

վել 2010 թվականից. մասնակցել եմ ընտա
նեկան բռնության ենթարկված Զարուհի
Պետրոսյանիգործովդատախազությանդի
մացբողոքիակցիային։Այդփուլումկամա
վորություն էիանում Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնում[1].անձամբշփվեցիբռնության
ենթարկված կանանց հետ, հասկացա, թե
ինչքանշատկանայքիմօգնությանկարիքն
ունեն։Ներգրավվածէիհենցկանանցիրա
վունքների ոլորտում, հետո սկսեցի ուսում
նասիրել ֆեմինիստական տեսություններ,
ակադեմիական գրականություն կարդացի,
եղա տարբեր միջազգային հանդիպումնե
րի, սկսեցի համագործակցել այլ ֆեմինիս
տականխմբերիհետ։Այդընթացքումառա
ջին անգամ Ֆրանսիայում մասնակցեցի մի
մեծֆեմինիստականճամբարի,հանդիպեցի
աշխարհիտարբեր երկրներից եկած ֆեմի
նիստների։ Մենքմիմյանցհետկիսումէինք
մերփորձառությունները,ևինձհամարշատ
կարևոր էրտեսնել, որտարբեր երկրներից
եկած կանայք գրեթե նույն խնդիրներն ու
նեին,նույնպայքարնէինմղում։

Խմբովակտիվիզմըհզորուժունի։Իմակ
տիվիզմիմեջառանցքայինէեղելՄաշտո
ցիպուրակիպայքարը [11]։Ամենահիշվողև
այդ ժամանակ նաև շոկային պահերից էր,
երբ Մարտի 8ին միխումբ կանանցով կա
րողացանքհետգրավելկրպակը։Մենքվա
զում էինք ոստիկանների արանքով, իրենք
փորձում էին մեզ բռնել, ու ոչ միտղա մեզ
հետչկար։Փողոցայինակտիվիզմիհաջորդ
կարևորփուլերնինձհամարԷլեկտրիկԵրե
վանն [9] ու Թավշյա հեղափոխությունն [10]
էին։
Ինձ համար կա պայքարի երկու մեխա

նիզմ։ Մեկդուպայքարումեսուղիղգործո
ղությամբ՝ փորձելով փոխել քո շրջապատի
մարդկանց՝ ընտանիքիդ անդամներին, ըն
կերներիդ, բարեկամներիդ, հարևաններիդ։
Մյուսմիջոցնակտիվիզմնէ՝խաղաղցույցե
րը,  գրաֆիտիներանելը, ակտիվիստական
ոչֆորմալհանդիպումները։
Հիմա,երբուսումնասիրումեմմիջավայրն

ու զարգացումները, թվում է, թե  սոցիալա
կան մթնոլորտը կանանց պայքարի հան
դեպ բավականինփոխվել է։ Ես հիշում եմ՝
երբ 2014 թվականին աշխատում էինք ըն
տանեկան բռնության օրենքի նախագծի
շուրջ,մենքշատ լուրջդիմադրությանհան
դիպեցինք.հասարակությանտարբերխմբեր
պնդում էին, թե ընտանեկան բռնություն
չկա։ Հիմա դիսկուրսն այլ է. հասարակութ
յուննընդունումէբռնությանառկայությունը,
սակայն փորձում է արդարանալ։ Պայքարի
առաջինխոչընդոտըներկայումսփողնէ։Եվ
այստեղ ես նկատի ունեմ այն ահռելի գու
մարները, ործախսվումեննախկինիշխա
նություններիկողմիցմարդուիրավունքների
դեմպայքարիհամար։Մարդուիրավունքնե
րիպաշտպանությանպատշաճմակարդակի
առկայությունը Հայաստանում նախկինների
համար նշանակում է արդարություն, ար
դարադատություն, նշանակում է, որ նրանք
պետք է հայտնվեն բանտում։ Դրա համար

 Կա ռա 
Լե վա
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ր«սովորականակտիվիստի»դեմաշխատում

է մի ահռելի մեքենա։ Այս խմբերը օգտա
գործումենմարդկանց,որոնքիրենցհերթին
չունեն բավականաչափ գիտելիք, կամ չու
նենցանկությունկրթվելու,հասկանալու,թե
հանունինչիենտարվումակտիվիստական
տարբերպայքարները,իսկպայքարողկող
մին«քլնգում»եննույն լեզվով,որնառաջէ
բերվումգումարունեցողուժերիկողմից։
Տարբեր ակցիաների ժամանակ մշտա

պեսլինումենդեպքեր,երբմերուղղությամբ
ամոթանքներ գոռան, իբր մենք «ծախված»
ենք, «սորոսական» ենք, «դրսի ագենտներ»
ենք։Այդագրեսիանառկաէնաևօնլայնտի
րույթում։ Հաճախ կանանց թիրախավորում
ենհայհոյանքներովևվիրավորանքներով։
Կին ակտիվիստները, իրավապաշտպան

ներըևկինքաղաքականգործիչներըթիրա
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 ինչոր պսեվ
դոտրադիցիաներենառաջբերում՝փորձե
լովխոչընդոտելքոհանրայինմասնակցութ
յանը։
Այդթիրախավորումներիդեմպետքէքայ

լեր ձեռնարկվեն։ Մենք պետք է ունենանք
ատելության խոսքի և ատելության հիմքով
հանցագործությունների մասին օրենք։ Եթե
օրենքը չկա, ատելության, բռնության կոչե
րըինչորմիպահիկվերածվենֆիզիկական
գործողությունների։ Սակայն ինձ համար

ամենակարևոր փոփոխությունը քաղաքա
կանության մեջ կանանց մասնակցությունն
է. մենքպետք է ունենանք կանանց, որոնք
առաջ կտանեն կանանց օրակարգը, կա
նանց բարեկեցության համար օրենքներ
կընդունեն։ Մենք պետք է նաև լսենք կին
իրավապաշտպաններին,լսենքգյուղաբնակ
կնոջը և նրա խնդիրները, հասկանանք, որ
կանայքտարբերեն,ևտարբերխմբերիկա
նանցմասնակցություննէկարևոր։
Հայաստանումդեռ չկաձևավորվածպայ

քար կանանց իրավունքների համար, այլ
կանանհատներ  կամփոքրխմբեր, որոնք
շատմեծ բեռ են իրենց վրավերցրել։ Բայց
գիտեմ,որ մոտապագայումայդշարժումը
կձևավորվի։ Համացանցն ազատ տարածք
է, որը կանայք կարող են օգտագործելայդ
նպատակիհամար։Համացանցըայնմեծռե
սուրսն  է ցանկացած տեղ ապրող աղջկա
համար,որըամենօրկարդումէ,ինքնակըրթ
վումէևմասէկազմումայսպայքարի։
Այնանակնկալը,որեսապրեցիԱպրիլյան

հեղափոխության[10]ժամանակ,վստահեմ՝
մենք բոլորսապրելու ենք շատմոտապա
գայում,բայցարդենկանանցհեղափոխութ
յանտեսքով։Որովհետևամենօրինչորմի
կինիրտանըսուսուփուս,իրփոքրքայլերով
մոտենումէդրան,գիտի,որշուտովպետքէ
ազատվիիրստորադասկարգավիճակից։Ես
նաևվստահեմ,որսեքսուալհեղափոխութ
յունը  պետք է  ձեռք ձեռքի լինի կանանց
ազատագրմանհետ,որովհետևդրանքսերտ
կապվածհարցերեն։
Եսզգումեմ,որդամոտէ։Շուտովհեղա

փոխությունէլինելուհենցկանանցկողմից՝
իրենցազատագրմանհամար։







 Հան րա յին ճնշում նե րը կա նանց 
[պայ քա րի] կեն սա փոր ձե րում.

վեր լու ծա կան ակ նարկ
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Տվյալ բաժինը կսկսենք ուսումնասիրության հիմնախնդրի ար
դիա կա նութ յու նը և  կար ևո րութ յու նը փաս տող աղբ յուր նե րին անդ
րա դար ձող նե րա ծութ յամբ։ Վերլուծությանընթացքումշարադրան
քի հարմարավետության նպատակով «կանանց ազատագրման,
կանանցիրավունքների,գենդերայինխտրականությանևբռնութ
յան հիմնահարցերով զբաղվող կանայք» ձևակերպմանը համար
ժեքկդիտարկվեննաև«կանանցևգենդերայինհարցերովզբաղ
վող կանայք», «թիրախային խումբը ներկայացնող կանայք» կամ
պարզապես «կանայք» ձևակերպումները։ Վերլուծության ընթաց
քումչակերտներումև շեղատառովբերվածբոլորնախադասութ
յուններն ուարտահայտությունները, եթե մեջբերմանայլաղբյուր
կամհեղինակնշվածչէ,պատկանումենուսումնասիրությանմաս
նակիցներինևմեջբերվածեննրանցհետհարցազրույցներից։

Հիմնախնդրին անդրադարձող ուսումնասիրություններից մեզ համար հատկապես ուշա
գրավեն2018թ.ից՝Թավշյահեղափոխությունիցանդինիրականացվածները։Հետհեղափո
խականփուլումկանանցևգենդերայինհարցերիշուրջսոցիալականևքաղաքականմթնո
լորտիվատթարացմանևայսհարցերովզբաղվողկանանցհանդեպճնշումներիսրացման
մասինխոսվումէուսումնասիրությանշրջանակներումիրականացվածգրեթեբոլորհարցա
զրույցներում։Այդճնշումներինհակադարձելու,դրանցչեզոքացմանմիջոցներիմասինհետա
գախոսակցությունըծավալվումէ՝ելնելովներկայիսպայմաններիցևիրողություններից։
Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիայի2019թ.իտարեկանզեկույցումնշվում

է,որ«կինիրավապաշտպաններնուակտիվիստները,հատկապեսնրանք,որոնքաշխատում
ենգենդերայինբռնությանևխտրականության,սեռականևվերարտադրողականառողջութ
յանևիրավունքներիառաջխաղացմանշուրջ,շարունակումենՀայաստանումմնալտարբեր՝
ծայրահեղականտրամադրվածխմբերի թիրախում»1։  Կին իրավապաշտպանների և ԼԳԲՏ
(հապավում՝ լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր) անձանց շահերի պաշտպանությամբ
զբաղվողկանանցհանդեպատելությանևբռնությանսպառնալիքներիտարածմանանհա
տականդեպքերեններկայացվածՄարդուիրավունքներիտունԵրևանի2019թ.իկիսամյա
կայինզեկույցում2:
Առկա իրավիճակի վերաբերյալ իրենցանհանգստությունն են հայտնել միջազգային իրա

վապաշտպանկառույցները՝համապատասխանուղերձներովդիմելովՀՀկառավարությանը։
2019թ.ապրիլինՄարդուիրավունքներիտունմիջազգայինհիմնադրամի(անգլ.՝HumanRights
HouseFoundation)՝ՀՀնախագահԱ. Սարգսյանին,ՀՀվարչապետՆ. Փաշինյանին,Ազգային

1.Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիա,Տարեկանլրաթերթ,2019,Երևան,2020թ.,էջ16;https://coalitionagainstviolence.
org/wpcontent/uploads/2020/03/CSVWanrep2019.pdf:

2.ՄԻՏԵրևան,Միջանկյալզեկույց2019,Երևան,2019թ;https://issuu.com/humanrightshouseyerevan/docs/
hrhmidreport2019hy?fbclid=IwAR18cNYcBmiuLRli3SWlgzFts1uAV0ytSWouyR5P7ht5DalmXtOwFmF3uQ8:
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ժողովիխոսնակԱ.ՄիրզոյանինևփոխխոսնակԼ.Նազարյանինուղղածկոչնամակում3աս
վումէ,որսպառնալիքներնուոտնձգություններըգենդերայինհիմնախնդիրներովզբաղվող
իրավապաշտպանների հանդեպ՝ զուգորդված պետական պաշտոնյաների համարժեք ար
ձագանքի բացակայությամբ, Հայաստանում արդեն երկար ժամանակ տիրող իրողություն
են։2019թ.օգոստոստինՄիջազգայինՖրոնթլայնդիֆենդրս(անգլ.՝FrontlineDefenders)կազ
մակերպության ներկայացրածզեկույցում4՝ նվիրված Հայաստանում իրավապաշտպանների
գործունեությանը, նշվում է. «Նոր կառավարության ձևավորումը հանգեցրել է ատելության
խոսքի մեծ ալիքի, կանանց և ԼԳԲՏ անձանց իրավունքներով զբաղվողների հանդեպ
ատելությանհիմքովհանցագործություններիևբռնությանգործադրմանարդարացվելունև՛
հանրության, և՛ պետական պաշտոնյաների կողմից։ Իրավիճակը բացատրվում է նրանով,
որ նոր կառավարությունն ընկալվում է իբրև կանանց և գենդերայինխնդիրների հանդեպ
ավելիհանդուժողդիրքորոշումունեցող,իսկնմանդիրքորոշումըշահարկումներիառարկա
է հանդիսանում կառավարությանը ապալեգիտիմացնելու ընդդիմադիրների փորձերի
շրջանակներում»: Շահարկումների խնդիրը առանցքային է նաև մեր ուսումնասիրության
մասնակիցներիհամար.ստեղծվածմթնոլորտընրանքկապումեննախկինկառավարությա
նըսպասարկողխմբերի «ռևան շիս տա կան» գործելաոճիհետ։
Հարկէնշել,որտվյալուսումնասիրությունըներկայացնումէկանանցառավելլայնշրջա

նակիկենսափորձըևդրանցումտեղգտածճնշումները,մինչդեռթե՛տեղական,ևթե՛միջազ
գայինաղբյուրներըառավելապեսանդրադառնում են [կին] իրավապաշտպաններիև [կին]
ակտիվիստներիհանդեպգործադրվողճնշումներին։Ըստայդմ,կանանցևգենդերայինհիմ
նահարցերինայլձևաչափերովանդրադարձողկանանցփորձը,օրինակ՝արվեստագետկամ
լրագրող,պետականկառույցներումաշխատողկամպատգամավորկանանցփորձը,նրանց
հանդեպգործադրվողճնշումներըբավականաչափուսումնասիրվածչեն։Բացիայդ՝կանանց
հանդեպհանրայինճնշումներիմասինհիմնականումնշվումէզեկույցների/հաշվետվություն
ներիշրջանակներում, ինչըհնարավորություն չիտալիսքննարկելայդճնշումներիհիմքում
ընկածսոցիալականևքաղաքականենթատեքստերը,մթնոլորտնուհանրությանվերաբեր
մունքը։Նաևայսբացերըլրացնելունէմիտվածտվյալուսումնասիրությունը։
ԿանանցհարցերովզբաղվողՀԿների(հապավում՝հասարակականկազմակերպություննե

րի)հանդեպառկահանրությանվերաբերմունքինանդրադարձողհազվադեպ ուսումնասի
րություններիցէԿանանցռեսուրսայինկենտրոնի2019թ.ինիրականացրածքանակականհե
տազոտությունը,որումտեղենգտելմիշարքուշագրավփաստագրումներ։Հետազոտության
մասնակիցներնեներևանաբնակևմարզաբնակկանայքևտղամարդիկ։Ըստհետազոտութ
յան՝հարցվածների40%ըհամարումէ,որկանանցհարցերովզբաղվողկազմակերպություն
ներըթիրախավորվումևներկայացվումենբացասականլույսիներքո(մինչդեռ60%գտնումէ,
որկանանցկազմակերպություններիբացասականPRառկաչէ)։Իթիվսթիրախավորմանայլ
պատճառների՝հետազոտությանմասնակիցներընշումեն«նախանձըկանանցիրավունքնե
րովզբաղվողկազմակերպություններիհանդեպ»,«թիրախավորումներիքաղաքականբնույ
թը՝կապվածհակաեվրոպականտրամադրություններիհետ»,այն,որ«կանանցկազմակեր

3.HumanRightsHouseFoundation,PromotingasaferenvironmentforhumanrightsdefendersinArmenia,Oslo,8April2019(անգլերեն);
https://humanrightshouse.org/wpcontent/uploads/2019/04/2019lettertoArmenianauthorities.pdf:

4.FrontlineDefenders,UPRSubmissionArmenia2019,8August2019(անգլերեն);https://www.frontlinedefenders.org/en/statementreport/
uprsubmissionarmenia2019:
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պությունները բարձրաձայնում են նաև ԼԲՏ (հապավում՝ լեսբի, բիսեքսուալ,տրանսգենդեր)
կանանցհարցերը,ինչըդեմէհայկականարժեքներին»5։
Կանանցև գենդերայինհիմնահարցերիշուրջ լարումներըսոսկհայաստանյանհասարա

կությանըբնորոշֆենոմենչեն։Ուսումնասիրություններըցույցենտալիս,որհակագենդերա
յինքաղաքականություններնուտենդենցները իրենցվերելքնենապրումտարբերերկրնե
րում,այդթվում՝Եվրոպայում6,ԿենտրոնականԱսիայում7,ԼատինականԱմերիկայում8,որտեղ
ևսուժգնանումէկանանցևգենդերայինհիմնահարցերովզբաղվողկազմակերպություննե
րիթիրախավորումնուպիտակավորումը։Վերջինտարիներինտարբերերկրներումընթացող
հակագենդերայինշարժումներիթիրախումէԿանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկան
բռնությանկանխարգելմանուդրադեմպայքարիմասինկոնվենցիան(Ստամբուլիկոնվեն
ցիան)։Կոնվենցիայիդեմ2018թ.ինստորագրահավաքիրականացրինեվրոպական333կազ
մակերպություն՝մեծմասամբպահպանողականքրիստոնեականխմբեր9։ՀայաստանումԿոն
վենցիայիստորագրմանըհաջորդած`վավերացմանվերաբերյալքննարկումներիփուլըզու
գորդվեցգենդերայինհարցերովզբաղվողկանանցդեմարշավներով10։
Հարկէնշել,որայնհարցը,թեարդյո՞քՀայաստանումկահակագենդերայինշարժումևան

գամգենդերայինշարժում,կանանցշարժումկամֆեմինիստականշարժում,մերհարցվողնե
րիշրջանումչունիմիանշանակպատասխան.կարծիքներըտարբերեն,ինչըկարողէպայ
մանավորվածլինելհարցվողներիգաղափարականմոտեցումայինտարբերությամբ(արդյո՞ք
անձնիրենհամարումէֆեմինիստթեոչ,իրպայքարումֆեմինիստականո՞րուղղությաննէ
հարումևայլն)։
Ստամբուլիկոնվենցիայիվավերացմանգործընթացիշուրջլարումներինանդրադառնումէ

նաևՀՀմարդուիրավունքներիպաշտպանի2019թ.իտարեկանհաղորդումը՝դրանքկապե
լով«հասարակությունումառկակարծրատիպերի,թյուրպատկերացումներևընկալումներու
նենալուխնդիրների»հետ11։ Տարեկանզեկույցում,ցավոք,չիխոսվումգենդերայինհարցերի
շրջանակովզբաղվողիրավապաշտպաններիևակտիվիստներիհանդեպթե՛վավերացման
գործընթացի, և թե՛ տարատեսակայլ պարագաներում դրսևորվողատելության, բռնության
և սպառնալիքների մասին։ Զեկույցումանդրադարձ էարվում նաև իրավապաշտպանների
հանդեպսպառնալիքներիհիմքովհարուցվածքրեականգործերին՝սակայնկրկինշրջանցե

5.ShahnazaryanG.,HovhannisyanS.,AttitudesTowardsWomen’sOrganizationsinArmenia,Women’sResourceCenterArmenia,Yerevan,
2019,p.29(անգլերեն);https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/AttitudesTowardWomen%E2%80%99sOrganizationsIn
Armeniafin.pdf:

6.KuharR.andPaternotteD,AntiGenderCampaignsinEurope:MobilizingagainstEquality,Rowman&LittlefieldInternational,London,2017
(անգլերեն);https://eige.europa.eu/library/resource/aleph_eige000009341:

7.WhoisAfraidofGenderEquality:CommonTrendsinEuropeandCentralAsia,A.L.E.G.RomaniaandWomen’sResourceCenterArmenia,2019
(անգլերեն);https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/Whoisafraidofgenderequality3.pdf:

8.CorreaS.,PaternotteD.,KuharR,TheGlobalisationofAntiGenderCampaigns:TransnationalAntiGenderMovementsinEuropeandLatin
AmericaCreateUnlikelyAlliances,InternationalPoliticsandSociety,2018(անգլերեն);https://www.ipsjournal.eu/topics/humanrights/article/
show/theglobalisationofantigendercampaigns2761/:

9.WhoisAfraidofGenderEquality:CommonTrendsinEuropeandCentralAsia,A.L.E.G.RomaniaandWomen’sResourceCenterArmenia,2019,
p.5(անգլերեն);https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/Whoisafraidofgenderequality3.pdf:

10.Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիա,Տարեկանլրաթերթ,2019,Երևան,2020թ.,էջ16.;https://coalitionagainstviolence.
org/wpcontent/uploads/2020/03/CSVWanrep2019.pdf:

11.ՀՀՄարդուիրավունքներիպաշտպան,ՀայաստանիՀանրապետությանմարդուիրավունքներիպաշտպանիգործունեության,
մարդուիրավունքներիևազատություններիպաշտպանությանվիճակիմասին2019թ.իհաղորդում,Երևան,2020թ.,էջ598;https://
www.ombuds.am/images/files/3e307b6cedc8a68a7a0b677955e77cb2.pdf:
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րկլովմեզհուզողխնդիրներիշրջանակը։Մասնավորապես,մերուսումնասիրությանմասնակից
իրավապաշտպանևակտիվիստկանայքնշումեն,որիրենցհանդեպսպառնալիքներիհիմ
քովբողոքներիընդունմանևգործերիքննությանպարագայումիրավապահմարմիններըհիմ
նականումդրսևորումենանգործություն,պետությունըչիապահովումիրենցիրավունքների
պաշտպանությունը,կյանքիևգործունեությանհամարապահովմթնոլորտը։
Այսպիսով՝կանանցևգենդերայինհարցերովզբաղվողկանանցհանդեպհանրայինզգալի

ճնշումներիառկայությանմասինփաստումենինչպեսմերհետազոտությանմասնակիցները,
այնպեսէլտարատեսակտեղականևմիջազգայինուսումնասիրություններնուզեկույցները։
Առաջիկաերեքենթաբաժինների շրջանակներումկանդրադառնանքուսումնասիրության

հիմնախնդրին՝ամփոփելովևվերլուծելովկանանցևգենդերայինհարցերիշուրջձևավորված
սոցիալականքաղաքականմթնոլորտի,այսհարցերիշրջանակովզբաղվողկանանցհանդեպ
հանրայինճնշումներիևայդճնշումներումտեղգտածթիրախավորողուղերձներիվերաբեր
յալհավաքվածտեղեկատվությունը։

Ինչպիսի՞ն է Հայաստանում կանանց ազատագրման, կանանց իրավունքների 
և գենդերային հիմնահարցերի շուրջ ձևավորված սոցիալական-քաղաքական 

մթնոլորտը և հանրության վերաբերմունքը։

Սոցիալքաղաքական մթնոլորտի և հանրության վերաբերմունքի մասինխոսակցությունը
կարևորէ՝հասկանալուայնգործոնները,որոնքպայմանավորումենմերզրուցակիցկանանց
ուղղվածթիրախավորումներըևնրանցառջևծառացողխոչընդոտները։
Իրականացվածբոլորհարցազրույցներումարձանագրվումէ,որՀայաստանումառկաէբա

ցասականմթնոլորտևվերաբերմունքկանանցևգենդերայինհարցերիշրջանակիևայդհար
ցերինանդրադարձող կանանցհանդեպ։ Բացասականվերաբերմունքի հիմքում են նախև
առաջհասարակությունումգերակայողհայրիշխանականընկալումները,կնատյացդրվածք
ները։
Ուսումնասիրության մասնակիցների մեծ մասը շեշտադրում է հետհեղափոխական փու

լում(այսինքն՝2018թ.իԹավշյահեղափոխությունիցանդին)կանանցևգենդերայինհարցերի
շուրջսոցիալականևքաղաքականմթնոլորտիբացասականացմանմիտումը:

«Ե թե խոսքն ի րա վա պաշտ պան կա նանց մա սին է, ես տես նում եմ, որ նրանք 
հի մա գու ցե նույ նիսկ ա վե լի, քան նախ կի նում, գու ցե տրա մա բա նա կան և  բա
ցատ րե լի պատ ճառ նե րով, բայց շատշատ թի րա խա վոր ված են»։

 « Հա կա պայ քար կա։ Գ նա լով շատ ա վե լի վատ է՝ ինձ թվում է։ Ես մտա ծում 
էի՝ հե ղա փո խութ յու նից ա ռաջ վատ էր, բայց հե ղա փո խութ յու նից հե տո ա վե լի 
ու ժե ղա ցավ»։
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Հարցվողներընշումենտվյալմիտումըպայմանավորողմիշարքգործոններ,որոնքկարելի
էբաժանելերկուխմբի։

1.  Ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կան օ րա կար գե րով, աշ խար հա քա ղա քա կան 
զար գա ցում նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծոն ներ:

Հարցվողներըհաճախնշումեն,որկանանցևգենդերայինհարցերըօգտագործվումենիբրև
քաղաքականջրբաժանևշահարկումներիառարկաթե՛ներքին,ևթե՛արտաքինաշխարհա
քաղաքականզարգացումներիհամատեքստում։Այսմիտումընորչէ.2013թ.ինտեղգտած
«գեն դե րա յին հիս տե րիան»՝իբրևդրաառավելվառդրսևորում,իհայտեկավՀայաստանիվա
րածարտաքինքաղաքականությանվեկտորիկտրուկփոփոխությանփուլում,երբԵվրոպա
կանմիությանհետԱսոցացմանհամաձայնագրիփոխարենկնքվեցԵվրասիականտնտեսա
կանմիությանմասինպայմանագիրը,ևծավալվեցայդժամանակքննարկմանդրվածգեն
դերայինհավասարությանմասինօրենսդրականնախագծիշուրջ(որնայնուհետընդունվեց
ՀՀօրենք«Կանանցևտղամարդկանցհավասարիրավունքներիևհավասարհնարավորութ
յունների»մասինվերտառությամբ)12։Հատկապեսկանանցևգենդերայինհարցերովզբաղվող
հասարակականկազմակերպություններումաշխատողկամաշխատածկանայքայսշրջանը
նշումենիրբևլուրջճնշումներիևթիրախավորումներիփուլ։

«Ա մե նա լուրջ ճնշում ներն իմ նկատ մամբ ե ղել են 2013 թ. ին, երբ սո ցիա լա կան 
մե դիան ո ղող ված էր իմ նկա րով որ պես «ազ գի թշնա մի»։  Հա տուկ ֆեյս բուք յան 
էջ էր բաց վել, այդ տեղ նաև ես էի ներ կա յաց ված` որ պես «վաս տա կա վոր գեն
դեր»»։

«2013 թի վը կա ռանձ նաց նեի, ո րով հետև ա ռա ջին ան գամ այդ բա նե րին [նկա
տի ու նի ճնշում նե րին] առնչ վե ցինք գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան օ րեն քի հետ 
կապ ված։ …Մի խայ տա ռակ, ա հա վոր ծանր է տապ էր»։

Ներկայումսհակագենդերայինօրակարգիառաջխաղացմանհիմքում(այնդեպքերում,երբ
նշվում է նման օրակարգի առկայության մասին), ըստ հարցվողների, մինչհեղափոխական
քաղաքականթիմիկողմնակիցների«ռևան շիզմն»է։Օրակարգիառաջխաղացմանգործում
հիմնականում շեշտադրվում է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանիաջակիցներիև
Ռուսաստանի դեսպանատան ֆինանսավորմամբ գործող խմբերի դերակատարումը։ Ըստ
հարցվողների՝գենդերայինհավասարությանհիմնախնդիրները,ԼԳԲՏհարցերը,այժմՍտամ
բուլյանկոնվենցիանմշտապեսարհեստականշահարկումներիհամարենծառայեցվում՝ներ
քինևարտաքինքաղաքականությանկարևորխնդիրներըկոծկելունպատակով։

12.ՋիլոզյանԱ.,ԳենդերայինքաղաքականությունըՀայաստանում։Օրենսդրական,հակագենդերայինքարոզչությանևհամայնք
ձևավորելուռազմավարություններ.ուսումնասիրություն,Երևան,2017թ.էջ1013;https://www.womensupportcenter.org/Gender_politics_
final_Armeniancompressed.pdf:



87

Հա
նր

ա
յի

ն
ճն

շո
ւմ

նե
րը

կա
նա

նց
 պ

ա
յք

ա
րի

ի]կ
են

սա
փ

որ
ձե

րո
ւմ

.վ
եր

լո
ւծ

ա
կա

ն
ա

կն
ա

րկ«2013 թվա կա նին, երբ  Հա յաս տա նը Ա սո ցաց ման պայ մա նա գի րը չստո րագ
րեց, ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեծ փո փո խութ յուն էր տե ղի ու նե նում, 
բայց ոչ մե կին դա պետք չէր, ո րով հետև բո լո րը «գեն դեր» էին քննար կում։  Շատ 
հեշտ է այդ թե ման շա հար կել, ու մնա ցած կար ևոր թե մա նե րը շրջան ցել։ Ու հի
մա էլ այդ նույն բանն է՝ փոր ձում են  Քո չար յա նի թե ման շրջան ցել»։

«Հակապայքար կա։ Գնալով շատ ավելի վատ է՝ ինձ թվում է։ Ես մտածում 
էի՝ Հեղափոխությունից առաջ վատ էր, բայց Հեղափոխությունից հետո ավելի 
ուժեղացավ»։

Հարցվողներիմիմասընշումէ,որըստիրենցդիտարկման՝վիրտուալսոցիալականհար
թակներում,հատկապես՝«Ֆեյսբուք»սոցիալականցանցումգերակայողտրամադրություննե
րըմիշտչէ,որարտացոլումենիրականկյանքումհանրությանլայնշրջանակներիմոտառկա
վերաբերմունքը։

« Հա սա րա կութ յու նում ա վե լի շատ են մար դիկ, ով քեր խնդիր չու նեն այդ հար
ցե րի հետ, կա րող են լի նել շատ ըմբռ նող, բայց տրվում են քա ղա քա կան շա
հար կում նե րին։ Ու գնա լով դա ազ դում է, ու մար դիկ ա վե լի բա ցա սա կան են վե
րա բեր վում»։

Հետազոտությանմասնակիցները,ըստայդմ,համարումեն,որ«սո վո րա կան մար դիկ»,որպես
այդպիսին,չենտածումթշնամանքկամհակակրանքկանանցհարցերովզբաղվողկազմա
կերպությունների,կինիրավապաշտպաններիկամակտիվիստներիհանդեպ,սակայնհակա
գենդերայինտրամադրություններնառաջտանողևկանանցհանդեպատելությունհրահրող
խմբերիակտիվքարոզչությանպայմաններումսկսումենվերարտադրելբացասականվերա
բերմունքնուատելությանմթնոլորտը։Իսկհակագենդերայինքարոզչությամբզբաղվողները
հիմնականումհետապնդումենքաղաքականշահեր,գենդերայինհարցերիշուրջշահարկում
ներնօգտագործումենիբրև«հա կա պայ քա րի»՝ներկայիսկառավարությանդեմքաղաքական
պայքարիմիջոց։

2.  Պե տա կան կա ռույց նե րի ան բա վա րար գոր ծու նեութ յամբ կամ ան գոր ծութ-
յամբ պայ մա նա վոր ված գոր ծոն ներ։

Պետությանդերակատարմանմասինխոսելիսհարցվողներիմիմասը,հատկապեսհասա
րակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, նշում է հետհեղափոխական կա
ռավարությանդրականդերակատարմանմասինկանանցևգենդերայինհիմնախնդիրներին
արձագանքելուտեսանկյունից։Դրականդինամիկաներիմասիննշվումէհատկապեսընտա
նեկանբռնությանկանխարգելմանուղղությամբտարվողաշխատանքներիհամատեքստում,
շեշտադրվումէԱշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարությանդերը՝իդեմսնախա
րարԶարուհիԲաթոյանիևմինչվերջերսնախարարիտեղակալԺաննաԱնդրեասյանի։Գեն
դերայինհիմնահարցերիլուծմաննուղղվածպետականքաղաքականության «բա րե լավ ման» 
առումովընդգծվումէնաևպատգամավորՄարիաԿարապետյանիգործունեությունը։
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Կարևորելով անհատ պաշտոնյաների դրական դերակատարումները՝ հարցվողները, սա
կայննշումեն,որինստիտուցիոնալմակարդակումպատկերնայլէ։Առկաենհամակարգային
միշարքխնդիրներ։
Հարցվողներիմեծմասնիբրևհամակարգայինխնդիրէնշումպետության՝կրթականգոր

ծառույթիոչբավարարիրականացումը։Ուսումնասիրությանմասնակիցներըտվյալթերաց
մամբենբացատրումհասարակությանշրջանումգենդերայինհիմնախնդիրներիվերաբերյալ
թյուր,հաճախիրականությանհետաղերսչունեցողպատկերացումներիգերակայումը։Ըստ
նրանց՝պետությունըբավականաչափջանքչիգործադրումհանրայինիրազեկման,հանրա
յինգիտակցությանփոփոխմանուղղությամբ։Այսառումովիրաշխատանքներումհատկապես
թերանումէԿրթության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարությունը։Նմանպայման
ներում,ըստհարցվողների,«հեշ տաց վում է» շահարկումներիրականացնողխմբերիգործը՝
կանանցթիրախավորելուևհանրությանաչքերումնրանցհանդեպճնշումներնարդարացնե
լուառումով։

«Ինձ հա մար պարզ են այդ խմբի դրդա պատ ճառ նե րը՝ ին չո՞ւ է ա նում, ի՞նչ 
շա հույթ ու նի դրա նից, բայց պարզ չէ, թե ին չո՞ւ ոչինչ չի ա նում քա ղա քա կան 
ղե կա վա րութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի կրթութ յու նը, զգա յու նութ յու նը բարձ
րաց նե լու ուղ ղութ յամբ։  Բա վա րար չեմ հա մա րում ի րենց աշ խա տան քը»։

Համակարգայինհաջորդ՝առավելհաճախնշվողխնդիրըօրենսդրականդաշտիանկատա
րություննէ,որըհնարավորությունչիտալիսհասնելուատելությանխոսքիևսպառնալիքների
պարագայումգործերիքննությաննուհրահրողկողմինպատասխանատվությանենթարկե
լուն։
Մյուսխնդիրնէիրավապահհամակարգիանգործությունը։Ուսումնասիրությանայնմաս

նակիցները, որոնք իրենց հանդեպ վիրավորանքների կամ սպառնալիքների հիմքով առիթ
են ունեցել դիմելու ոստիկանությանը, շեշտում են, որ իրավապահ համակարգում առկա է
մեծդիմադրություննմանգործերըքննելուևկինիրավապաշտպաններիևակտիվիստների
անվտանգությունըապահովելուհարցում։

«Երբ քեզ վի րա վո րում են, ա սում ես՝ կդի մեմ ոս տի կա նութ յուն։ Ա սում են՝ ինչ 
ու զում ես ա րա, մեկ է բան չի փոխ վե լու։  Մենք պետք է ու նե նանք ա տե լութ յան 
խոս քի և  ա տե լութ յան հիմ քով հան ցա գոր ծութ յուն նե րի օ րենք, որ դու ի մա նաս` 
որ պես ի րա վա պաշտ պան կա րող ես գնալ ոս տի կա նութ յուն»։

« Նախ պետք է ոս տի կա նութ յան և ԱԱԾի հա մա կար գե րի հետ աշ խա տանք 
տար վի, ո րով հետև այդ ա մեն ին չը այն տե ղից է գա լիս»։

Հարցվողներիցմիքանիսըիբրևհամակարգայինխնդիրենդիտարկումնաևպետության
«զգուշության»քաղաքականությունը։

« Շատ զզվե լի ի րա կա նութ յուն է հի մա՝ իշ խա նա փո խութ յու նից հե տո։  Մի տե
սակ տենց բան կա, որ պետք է զգույշ լի նել, շատ զգույշ ար տա հայտ վել։  Միշտ 
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րկէլ դա ե ղել է, բայց իշ խա նա փո խութ յու նից հե տո հատ կա պես։ Իշ խա նութ յուն
ներն էլ են դա ա սում, որ պետք է շատ զգույշ ար տա հայտ վել, մար դիկ պատ
րաստ չեն լսել խնդի րը, պետք չէ ջղայ նաց նել, որ հա կա հե ղա փո խութ յուն չլի
նի»։

Ըստայդհարցվողների՝կառավարությանտարբերօղակներիներկայացուցիչներ,անհատ
պատգամավորներ քարոզում են զգուշություն ցուցաբերել կանանց և գենդերային հարցե
րիշրջանակինանդրադառնալիս,դրսևորումենպոպուլիստականգործելաոճ,ինչըտեղիքէ
տալիսորոշակիխմբերիհակագենդերայինհռետորաբանությանը, իսկգենդերայինհիմնա
հարցերիմասինբարձրաձայնողկանայքավելիենլռեցվումևստվերվում։

Ի՞նչ ճնշումների են ենթարկվում կանանց ազատագրման, կանանց 
իրավունքներով և գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող կանայք 

Հայաստանում և ինչպե՞ս հակազդել այդ ճնշումներին։

Հասարակականճնշումներիառկայությանփաստընշելենգրեթեբոլորհարցվողները։Ու
սումնասիրությանմասնակիցներըներկայացրելենիրենցտեսակետներըճնշումներիհիմքում
ընկածգործոնների,նպատակների,ճնշումներիձևերիվերաբերյալ։Անդրադարձէարվելնաև
այնհարցին,թեինչպե՞սպետքէհակազդելճնշումներին(կամարդյո՞քպետքէ),ևո՞վպետք
էդրանովզբաղվի։

Ըստհարցվողների՝թիրախայինխումբըներկայացնողկանանցհանդեպճնշումներըպայ
մանավորվածենայնպիսիգործոններով,ինչպիսիքեն.

1. Գենդերայինխտրականությունըևդրահիմքումընկած՝կնոջըվերագրվողսոցիա
լական դերերի մասինպատկերացումները («Ո րով հետև կին են։  Կա գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յուն, որ դու կին ես, պի տի սուս մնաս»)։

2. Հասարակությանշրջանումվախիևանապահովությանզգացողությանառկայութ
յունը՝պայմանավորվածկնոջհանդեպիշխանությունըկորցնելուվախով,կանանց
պայքարիարդյունքումհնարավորսոցիալականհարաբերություններիվերադասա
վորման հետ կապված վախով (« Կին ի րա վա պաշտ պան ներն ու ակ տի վիստ նե րը 
ճնշվում են, և  այդ ճնշու մը գա լիս է ա նա պա հո վութ յան զգա ցու մից: Ա նո րո շութ յու նը, 
ո րը կա րող է բե րել այն փո փո խութ յու նը, ո րի հա մար պայ քա րում են կա նայք, ի րենց 
շատ վա խեց նում է»)։

3. Պայքարիլեզուն.կանանցևգենդերայինհարցերովզբաղվողՀԿներիառաջքա
շածկոնցեպտներըհաճախհասկանալիչենհասարակությանհամար,ինչնառա
ջացնումէհակազդեցություն։

4. Ֆինանսավորման գործոնը. հասարակական կազմակերպությունների՝ դրսից ֆի
նանսավորվելուհանգամանքիշահարկումը։

5. Գլոբալտենդենցները.տեղականճնշումներըարձագանքնենաշխարհումներկա
յումս տարածում գտած հակագենդերային տրամադրությունների։ (« Նաև գլո բալ 
բա ներ կան։ Աշ խար հում շատ ու ժե ղա ցել է այդ հա կա գեն դե րա յին շար ժու մը, որ թի
րա խա վո րում է կա նանց, ԼԳԲՏ ան ձանց, նրանց, որ տար բեր վում են, քո ւիր շրջա
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նակ նե րին։  Դա Եվ րո պա յում ենք տես նում, հի մա  Հա յաս տա նում էլ ա վե լի ու ժե ղա ցած 
է Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի հետ կապ ված»)։

6. Անիրազեկվածությունը, սեփական պատմության և մշակույթի մասին գիտելիքի
պակասը,դրանումժամանակինկնոջսեռականության,կնոջդերիմասինձևավոր
վածդիսկուրսներինծանոթ չլինելը («Ես խոր հուրդ եմ տա լիս այդ մարդ կանց ուղ
ղա կի ու սում նա սի րել «հա յու գե նը», ե թե սե ռա կա նութ յան պատ մութ յուն չեն սո վո րել ու 
չեն հաս կա նում՝ դա որն է, ե թե նույ նա սե ռա կա նութ յունն ի րենց հա մար «հա յու գեն» չի, 
ա պա ի րենք թող մի հատ թեր թեն հա յոց պատ մութ յունն ու հա յոց մշա կույ թը ու հաս կա
նան՝ նույ նա սե ռա կա նութ յու նը հա յու գե նի պատ մութ յուն չէ՞»)։

Գործոններիվերաբերյալխոսակցությունըսերտկապիմեջէճնշումներիգործադրմաննպա
տակներիհետ։Խոսելովճնշումներիգործադրմաննպատակներից՝հարցվողներիզգալիմասը
նշումէ,որնպատակըկնոջըլռեցնելնու«իր տե ղը ցույց տալն» է(« Ցան կա ցած տե սա կի իշ խա
նութ յուն պի տա կա վո րում է քեզ՝ քո տե ղը ցույց տա լու հա մար»):Նաևթույլչտալը,որկանանցև
գենդերայինհիմնախնդիրներիմասինհարցադրումներըլինենլսելիհանրությանլայնշերտե
րիհամար,այսինքն՝լռեցնելնաևկանանցպայքարը(«Ն պա տա կը, որ ես չխո սեմ, բե րանս փա
կեմ, ոչ մի բան չա սեմ, լուռ մնամ, որ ես գո յութ յուն չու նե նամ, ընդ հան րա պես ոչ մի բան չա սեմ: 
Ի րենք ու զում են, որ չխո սես, որ մար դիկ քեզ չլսեն, քո ա սա ծը չտա րած վի»)։Մեծամասնության
կողմիցնշվածհաջորդնպատակըքաղաքականշահերիառաջխաղացումնէ,քաղաքական
օրակարգերըշեղելը,ինչիմասինարդենբավականինխոսեցինք։Այսհամատեքստումնշվում
էնաևհեղափոխությունը«ձա խո ղե լու»նպատակը՝հասարակությունը«ա պազ գա յին նե րի»և
«ազ գա յին ար ժեք նե րը պահ պա նող նե րի»բաժանելումիջոցով:(«Ն պա տա կը, մեծ հաշ վով, այս 
փո փո խութ յու նը[նկատիունիԹավշյահեղափոխությունը]ձա խո ղելն է... բայց փոքր նպա տա
կը առն վազն ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մթնո լորտ ստեղ ծելն է, ո րով հետև նրանց ռե սուրս նե
րը, նրանց ձեռք բե րած հե նա րան նե րը հիմ նա կա նում կա ռուց վել են մարդ կանց տար բեր խմբե
րին միմ յանց հետ գժտեց նե լով. մե կին ա սում են՝ դուք ազ գա յին եք, մյուս խմբին ա սում են՝ դուք 
ա պազ գա յին եք՝ պի տա կա վո րե լով ու կռվեց նե լով նրանց: ...Այդ գժտութ յուն նե րը, հա վեր ժա կան 
կոնֆ լիկտ նե րը, ի րար հետ բա խում նե րը, ի րար նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը ո րոշ 
խմբե րի, գոր ծիչ նե րի, և  ու ժե րի հա մար քա ղա քա կան կա պի տալ է ե ղել, և  ես տես նում եմ, որ այս 
գոր ծըն թաց նե րը քա ղա քա կան հո ղի վրա էին տե ղի ու նե նում»)։

Այնհարցին,թեինչպիսի՞ճնշումներիենենթարկվելկամայլկանանցհանդեպգործադրվող
ի՞նչճնշումներենդիտարկել,հարցվողներըառավելհաճախնշումենհետևյալները՝

• Ատելության արշավները, համացանցում, հատկապես «Ֆեյսբուք» սոցիալական
ցանցում կանանց և նրանց գործունեության թիրախավորումը, ապատեղեկատ
վությանտարածմամբնրանցհանդեպբացասականվերաբերմունքիձևավորումը։

• Ֆիզիկական ոտնձգությունը և նման ոտնձգության սպառնալիքը, հարձակումնե
րըկանանցխնդիրներովզբաղվողկազմակերպություններիգրասենյակայինտա
րածքների վրա կանանց կազմակերպված միջոցառումների ժամանակ, ինչպես
նաևհարձակումներըառօրյակյանքում՝փողոցում,սրճարաններում։Սպառնալիք
ներկանայքստանումենոչմիայնիրենց,այլևիրենցընտանիքիանդամների,երե
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րկխաներիհանդեպ։
• Ճնշումներըաշխատավայրում/մասնագիտականշրջանակներում,երբկանանցև

գենդերայինխնդիրներիհանդեպզգայուն,դրանցմասինբարձրաձայնողկանայք
ճնշումների են ենթարկվում աշխատավայրում, գործընկերների, ղեկավարների
կողմից(oր.՝արվեստագետների,լրագրողների,գրականշրջանակներում)։

• Ընտանեկան/բարեկամական/ընկերական ճնշումները. ընդհանուր է տեսակետը,
որճնշմանամենատարածվածօղակներիցէնեղանձնական,ընտանեկան,ընկե
րականշրջանակը։Հարցվողներիմեծմասընմանճնշումներըդիտարկումէիբրև
իրենցկյանքիևհոգեվիճակիվրաառավելազդեցությունունեցողճնշումներ։

• Գեզլայթինգը(անգլ.՝gaslighting),երբհասարակությանմեջստեղծվումէայնպիսի
միխոսույթ,որումկնոջբարձրաձայնածխնդիրները,մտահոգությունները,հարցա
դրումներըներկայացվումենիբրևգոյությունչունեցող,իրականությանհետկապ
չունեցող։Ըստհարցվողների՝գեզլայթինգըստիպումէկանանցանընդհատարդա
րանալիրենցգործունեությանհամար,ապացուցելիրենցբարձրաձայնածխնդիր
ներիգոյությունը,ինչնունենումէսպառողազդեցություն,հանգեցնումէլրագրող,
իրավապաշտպան,ակտիվիստկանանցհուզականայրմանը(անգլ.burnout):

• «Ոչ տե սա նե լի»,«ոչ շո շա փե լի»ճնշումներիգործադրումը,«մի նոր քա ղա քա կա նութ
յուն նե րը»: Ուսումնասիրության մասնակիցները նշում ենառօրյա կյանքում հան
դիպողայնպիսիճնշումներիմասին,որոնք,հնարավորէ,այդքանմեծազդեցութ
յունչենթողնումկենսափորձիվրա,սակայնդրանքավելի«եր կա րատև, մա շեց նող, 
զզվեց նող են», ստեղ ծում են «գլխի վեր ևում կախ ված ճնշման»տպավորություն։«Ոչ 
տե սա նե լիի, շո շա փե լիի»մասիննշելիսհարցվողներըբերվածօրինակներումնկա
րագրում են կնոջըանտեսելու իրավիճակներ, կամանտեսանելի վերահսկողութ
յուննկարագրողիրավիճակներ («եր կա րատև հա յաց քը մա զին, ա սա ծին, հա գա ծին, 
համ բա վին», «բամ բա սանքն էլ է ճնշման ձև»),նշումեն,որնմանճնշումներըբնորոշ
ենհայրիշխանականհասարակարգին,ևկինըիրկյանքիընթացքումանընդհատ
ենթարկվումէնմանճնշումների(«Ա վե լի շատ մի նոր քա ղա քա կա նութ յունն է (անգլ.՝ 
minor politics), որ ճնշում է։ Տ ղա մար դու հետ խո սես, ու վրադ չնա յի... Ու մի քիչ դժվար 
է ձևա կեր պել մի նոր նե րը, այդ փոքր, միկ րո ի րա վի ճակ նե րը, ո րով հետև դրանք ար
դեն ծա մում, վե րապ րում ես, ապ րում ես, անց նում ես, ու ի րենք քեզ թո ղում են, բայց 
հե տո որ մտա ծես՝ ինչ է՝ ոնց որ ոչ մի բան էլ չէ, բայց ա հա գին բան է»)։

• Գաղափարականճնշումները։Որոշհարցվողներիբրևճնշումենդիտարկումնեո
լիբերալֆեմինիստականօրակարգիպարտադրումըթե՛պետականինստիտուտ
ների,ևթե՛կանանցևգենդերայինհարցերովզբաղվողհասարակականկառույց
ներիկողմից։Ըստայդմնեոլիբերալֆեմինիստականօրակարգերովառաջնորդվե
լըդիտարկվումէիբրևՀայաստանումառկականանցխնդիրների«կոս մե տիկ վե
րա նո րոգ ման» գործիք(որնարգելակումէառավելխորքայինխնդիրներիլուծումը),
իսկ«նեո լի բե րալ զգու շա վո րութ յու նը»՝իբրևճնշումկանանցապաինստիտուցիոնալ,
ակտիվիստկանպայքարիհանդեպ։

Որոշհարցվողներնաևկարևորելենճնշումներիմասինխոսակցություններիշրջանակնե
րումխնդիրըկրողներինհամասեռչդիտարկելը։Ըստայդմ,ճնշումներիմասինխոսակցութ
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յուններիշրջանակներումկարևորվելէանձանցհնարավորություններիտարբերությունը,սո
ցիալականկարգավիճակը,ակտիվությանձևերի,ճնշումներինդիմադրելուռեսուրսներիառ
կայությամբկամբացակայությամբդրսևորվողտարբերությունները։

« Կան կա նայք, ո րոնք պաշտ պան ված են կա՛մ գու մա րով, կա՛մ ու րիշ ար
տո նութ յուն նե րով։ Ես խո սում եմ այն կա նանց մա սին, ո րոնք ընդ հան րա պես 
պաշտ պան ված չեն ու հաս տատ մե նակ են պայ քա րում»։

«Ես մտա ծում եմ, որ մենք շատ տար բեր տե ղե րում ենք գտնվում, ու շատ մեծ 
է տար բե րութ յու նը այն մարդ կանց, ո րոնք փո ղո ցա յին ակ տի վիստ ներ են կամ 
ի րենց մար մին նե րով են պայ քա րել ա նար դա րութ յուն նե րի դեմ։ Այդ մարդ կանց 
հան դեպ ճնշում նե րը շատ տար բեր են, քան մարդ կանց, ո րոնք աշ խա տել են 
միշտ կա ռույց նե րում ու կապ չեն ու նե ցել, կամ առն չութ յուն չեն ու նե ցել մարմ
նով պայ քա րին։  Դա շատ կապ ված է ար տո նութ յուն նե րի հետ՝ նա յած ինչ դե
րով ես դու պայ քա րում, ինչ գոր ծի ես, ինչ ստա տուս ու նես, որ քա ղա քում ես, 
որ երկ րում ես, ոնց ես այդ ճնշում նե րին դի մադ րում։ Այն մար դը, ո րը ա մեն օր 
մի ժամ կան գա ռում եր թու ղա յի նի է սպա սում, ին քը շատ ա վե լի շատ է ճնշման 
են թարկ վում, քան մե կը, ո րը հնա րա վո րութ յուն ու նի տաք սիով կամ սե փա կան 
վա րոր դով տե ղից տեղ գնա լու»։


Վերջապես,այնհարցին,թեարդյո՞քկակարիք՝որևէկերպչեզոքացնելուկամմեղմացնելու

հանրային ճնշումները/ուղերձները, հարցվողներիմեծմասըպատասխանել է, որկանման
կարիք։Սակայնառկաէնաևավելիհազվադեպհանդիպողկարծիք,որճնշումներինհակազ
դելպետքչէ,այլպետքէձևավորելսեփականօրակարգըևշարժվելայդօրակարգով։

« Մենք շատ եր կար ժա մա նակ հա կազ դե լու սկզբուն քով ենք պայ քա րել ընդ
հա նուր առ մամբ, ու դա մեզ բե րել է մի կե տի, որ մենք միայն հա կազ դում ենք։ Ես 
հի մա մտա ծում եմ, որ հա կազ դել պետք է միայն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում»։

« Հա կազ դե լը շատ ծու ղա կա յին մար տա վա րութ յուն է։  Չեմ ու զում մար տի մեջ 
լի նել ռազ մա կան լեզ վով ու ո գով, այլ ա վե լի շատ ու զում եմ ու ժերս դնել սո լի
դա րութ յան, ա րա րե լու, ստեղ ծե լու, ստեղ ծա գոր ծե լու վրա, ո րով հետև դա ա վե լի 
շատ է ուժ տա լիս, հա կազ դե լը մե նակ սպա ռում է ու նաև թույլ չի տա լիս շեղ վել 
ի րենց օ րա կար գից»։

Այնանձանցշրջանում,որոնքհամարումեն,որճնշումներինպետքէհակազդել,խոսակ
ցություննառավելապեսծավալվելէհակազդմանդերակատարների,ճնշումներըչեզոքացնե
լուհամար«պա տաս խա նա տու նե րի» շուրջ։
Հարցվողներիմեծմասիկարծիքովպատասխանատվությունըպետությանվրաէ։Ինչպես

արդեննշվեց, հարցվողներիհիմնականմասըկարծումէ, որպետականհամակարգըորոշ
օրենսդրականփոփոխությունների միջոցովպետք է կանգնեցնիառցանցտիրույթումտա
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րկրածվողատելությանխոսքը,իսկիրավապահմարմիններըպետքէքայլերձեռնարկենկա
նանցանվտանգությունըապահովելուուղղությամբ։ԱռավելապեսկարևորվումէնաևԿըր
թության,գիտության,մշակույթիևսպորտինախարարությանդերը՝կրթականմիջոցներձեռ
նարկելու,հանրությանը,ինչպեսնաևոստիկանությաննուիրավապահհամակարգինկրթելու
տեսանկյունից։
Հարցազրույցներիմասնակիցներըկարևորումեննաևկինքաղաքականգործիչներիդերա

կատարումը.նշվումէ,որիրավիճակըկփոխվի,եթեկանայքմասնակցենքաղաքականկյան
քին,«կա նայք օ րենք ներ ըն դու նեն կա նանց մա սին»,լսելիդարձնենտարբերխմբերիկանանց
ևնրանցպահանջները։

Ինչ պի սի՞ ու ղերձ նե րի մի ջո ցով են կա նայք թի րա խա վոր վում
 և  ի՞նչ [է պետք] ա նել այդ ու ղերձ նե րի հետ:

« Բո լոր բնու թագ րա կան բա նե րը, ո րոնք վե րագր վում են կնո ջը, են թարկ
վե լու մա սին են ի րա կա նում, և  բո լոր բա նե րը, որ վե րագր վում են տղա մար

դուն՝ իշ խե լու մա սին։ Երբ դու սկսում ես խախ տել քո գեն դե րա յին դե րը, 
դու դառ նում ես սպառ նա լիք այդ վե րար տադր ման պրո ցե սին, ու դրա հա

մար քեզ միշտ պի տի պա հեն քո տե ղում, քեզ միշտ պի տի լռեց նեն»։
(Մեջբերումուսումնասիրությանշրջանակներում

իրականացվածհարցազրույցից)

Իրականկյանքումևվիրտուալտիրույթում՝սոցիալականցանցերում,տարբերմեդիանյու
թերում,պաշտոնատարանձանցխոսքումև ելույթներում հաճախկարելի է հանդիպել կա
նանցևգենդերայինհարցերովզբաղվողկանանցթիրախավորողուղերձների։
Հետազոտությանշրջանակներում«[թիրախավորող]ուղերձ»հասկացությունըսահմանվելէ

իբրևհանրությանկամդրակոնկրետխմբերիկողմիցշրջանառվողարտահայտությունկամ
նախադասություն,որըպիտակավորումէանձինկամնրագործունեությունը՝ճնշմանենթար
կելուևսահմանափակելունպատակով։
Ըստայդմ ծավալվածխոսակցության ընթացքում հարցվողներնանդրադարձել են իրենց

հասցեին հնչեցվող սպառնալից կոչերին, իրենցանձինև գործունեությանը վերաբերող ու
ղերձներին,պիտակավորումներին,նկարագրականբառերին,ներկայացվելենդրանցկիրառ
ման համատեքստերը, իրավիճակները։ Ամփոփելով ստացված տեղեկատվությունը՝ կարող
ենքանելհետևյալեզրահանգումները։

1. Կ նո ջը թի րա խա վո րող ու ղերձ նե րը վե րար տադ րում են հայ րիշ խա նա կան հա-
սա րա կար գին բնո րոշ գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը, կնո ջը վե րագր վող սո-
ցիա լա կան դե րե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րը։

Ըստհարցվողների՝գենդերայինկարծրատիպերըվերարտադրվումենկնոջ«տե ղին ու դե
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րին», «հա րիր և  ոչ հա րիր» վարքագծին,արտաքինտեսքին,բարոյականկերպարին,անձնա
կան կյանքին,ամուսնական կարգավիճակին վերաբերողայն բոլոր ուղերձներում, որոնցով
թիրախավորվումենկանայք՝անկախնրանցբարձրաձայնածխնդիրներիբնույթիցկամակ
տիվությանձևից,բայցպայմանավորվածհենցայնհանգամանքով,որհանրորենակտիվան
ձըկինըէ (հարցվողներըշեշտումեն,որնմանօրինակիրավիճակումտղամարդուհանդեպ
հնչեցվողբառանյութը,խոսույթըայլ է)։Իսկհատկապեսայնդեպքերում, երբնմանակտի
վությանառարկանէկանանցկամգենդերայինհարցերիբարձրաձայնումը, ուղերձներիու
պիտակավորումներիիմաստներընաևպայմանավորվումենայսհարցերիշուրջձևավորված
օրակարգերովևտրամադրություններով,ինչիմասինխոսեցինքնախորդենթաբաժիններում։

«Ես ա մե նա շա տը  խտրա կա նութ յուն զգա ցել եմ  վեր ջին շրջա նում, երբ սկսե
ցի զբաղ վել հան րա յին գոր ծու նեութ յամբ:  Կա րող են ա սել քեզ՝ աղ ջիկ ջան, էս 
ի՞նչ շոր ես հա գել, երբ դու ե լույթ ես ու նե նում, կամ՝ հլը էս աղջ կա շո րե րին, հլը էս 
աղջ կա մա զե րին, կամ՝ էս աղ ջիկ ա՞, թե՞ ինչ, կամ ա վե լի վի րա վո րա կան բա ռեր 
բա րո յա կա նութ յան և  այլ նի հետ կապ ված։  Դա տա րած վում է նաև իմ մյուս կին 
գոր ծըն կեր նե րի վրա, ո րով հետև ես հա ճախ մտա ծում եմ, որ ե թե նույն բանն 
ա սած կամ ա րած լի ներ մեկ այլ տղա մարդ, իր շուրջ այս խո սակ ցութ յուն նե րը 
չէին ծա վալ վի, կամ ե թե ծա վալ վեին, բո լո րո վին այլ խո սույ թի մեջ կլի նեին, լրիվ 
ու րիշ բա նից կխո սեին, ոչ թե նրա սե ռից»։

Հարցվողներընաևնշումեն,որկնոջսոցիալականդերըքննող,թիրախավորողուղերձները
միտվածենմատնանշելու,թեպայքարիո՞րձևերնենընդունելիկանանցհամարևհարցերի
ո՞րշրջանակիբարձրաձայնումնէհարիրկնոջը։Հակառակպարագայումկնոջգործունեութ
յունըարժանիէամոթանքիևպախարակման։
Ակտիվիստականպայքարիփորձունեցողհարցվողներընմանուղերձներիհետբախվելեն

փողոցայինպայքարների,ցույցերիժամանակ՝անգամտղամարդկանցհետնույնհարթակում
գտնվելով,նույնիրավիճակումևնույննպատակիհամարպայքարելով(օրինակ՝Թավշյահե
ղափոխությանևԷլեկտրիկԵրևանիժամանակ)։ 

մի կողմ գնա՛, դու աղ ջիկ ես [օգտագործվումէփողոցայինցույցերի
համատեքստում]. ո՞նց կա րող ա կի նը ի րեն էս պես պա հել[կինակտիվիստ
ներինուղղված]. մայր եք ա պա գա՝ ո՞նց եք նման բա նե րով զբաղ վում. դու 
կին ես, գո նե ա մա չես. նման բա նե րի մա սին չխո սես  [օգտագործվում է
սեռականբռնությանմասինբարձրաձայնմանհամատեքստում]. փո ղո ցը 
կնոջ տեղ չի. ձեզ ո՞վ պի տի հա վա նի՝ ըն տա նիք, ե րե խա չեք ու նե նա [կին
ակտիվիստներին ուղղված]. ա մու սինդ գի տի՞ որ դու սենց բա նե րով ես 
զբաղ վում. Էս կնոջ գլխին տղա մարդ չկա՞, որ այս պի սի ե լույթ է ու նե նում

Խնդիրների թեմատիկ շրջանակում հարցվողներն առանձնացնում են կնոջ սեռականութ
յաննառնչվողհարցերը,նաևսեռականբռնությանխնդիրները։Սեռականբռնությանմասին
բարձրաձայնողկանայքհաճախպիտակավորվումենիբրև «այ լա սեր ված ներ», «պոր նոգ րա
ֆիա տա րա ծող ներ»։ Իսկ կին իրավապաշտպանի, ակտիվիստի, քաղաքական գործչի կամ
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րկլրագրողիբարձրաձայնածհարցերըայնպիսիտաբուացվածթեմայիմասին,ինչպիսինկնոջ
սեռականություննէ,հասարակությանհամարպախարակելիէ:
Ուսումնասիրությանբոլորմասնակիցներընշումեն,որանկախիրավիճակիցևհամատեքս

տից՝մշտապեսառկաենկնոջանձնականկյանքը,ամուսնականկարգավիճակըհարցադրող,
ինչպեսնաևտարատեսակկնատյացուղերձները,որոնքմիտվածենցույցտալուկնոջթե
րարժեքությունը,նրակախվածությունըտղամարդուց՝արդարացնելուկնոջթիրախավորումը,
հատկապեսեթենա«շեղ վել է»իրսոցիալական դերից,առաքելությունից։

«Այդ  բո լոր ճնշում ներն ու մեկ նա բա նութ յուն նե րը հիմ նա կա նում նպա տակ ու
նեն ամ րապն դե լու այն կարծ րա տի պը, որ կինն ինքն ի րե նով իր ար ժե քի, իր 
կար ևո րութ յան ու րիշ չափ ման միա վոր չու նի, քան տղա մարդ կանց կող մից ըն
դուն ված կամ հարգ ված կամ սիր ված լի նե լը։ Ա նընդ հատ կնո ջը երկ րոր դաց
նելն է նպա տա կը»։

«Ըն տա նե կան բռնութ յան դեպ քի էի ա կա նա տես ե ղել ու ոս տի կա նութ յուն 
դի մե ցի, ան գամ այն տեղ ու ղերձ նե րը ա նընդ հատ նույնն էին՝ «բա դու խի՞ չես 
ա մուս նա ցել, ե րե խա ու նե՞ս, ին չո՞վ ես զբաղ վում»։ Դ րանք հար ցեր են, որ քեզ 
հի շեց նեն, որ ապ րե լու ձևեր կան, ու այդ ձևե րին դու չես հա մա պա տաս խա
նում»։

2.  Սո ցիա լա կան ցան ցե րում ա ռա վել տա րած ված են կա նանց ֆի զի կա կան/սե ռա-
կան ան ձեռնմ խե լիութ յան հան դեպ սպառ նա լիք նե րը, սե ռա կան բնույ թի վի րա-
վո րանք/հայ հո յանք պա րու նա կող ու ղերձ նե րը։

Ուսումնասիրությանմասնակիցկանայքնշումեն,որիրենցհանդեպֆիզիկական/սեռական
բռնությանգործադրմանկոչերըհնչումենհիմնականումսոցիալականցանցերում,ուղարկում
ենանձնականնամակներիմիջոցովհիմնականումանհայտկամկեղծօգտատերեր:

քո նման նե րին պետք է վա ռել, բռնա բա րել, ծե ծել. կգտնեմ քո տե ղը և /
սե ռա կան բնույ թի սպառ նա լիք/. բո լո րին վա ռել, սրանք մարդ չեն. հե սա գա
լիս ենք, հե սա վերջդ ե կել ա, ու շա դիր ե ղի՛ր, քայ լե լիս դեմդ ու հետևդ նա յի՛ր. 
ե րե խա ու նես՝ զգու՛յշ ե ղիր. թող գնա՛, քա նի ուշ չի, քո նմա նը էս երկ րում տեղ 
չու նի

Ըստհարցվողների՝«վա ռե լու» կոչերպարունակողուղերձները հիմնականում օգտագործ
վումենԼԳԲՏակտիվիստներիկամԼԳԲՏանձանցիրավունքներիպաշտպանությամբզբաղ
վողկանանցդեմ,իսկ«երկ րում տեղ չու նե նա լու», «երկ րից վռնդե լու»կոչերըհատկապեսուղղ
վածենլինումսփյուռքահայիրավապաշտպաններինևակտիվիստներին։
Հարցազրույցներումբավականինհաճախնշվելենսեռականբնույթիհայհոյանքները՝իբրև

ուղերձիտեսակ։Նմանհայհոյանքներիթիրախումենհայտնվումհատկապեսսեռականութ
յան խնդիրները և գենդերային բռնության/խտրականության հարցերը բարձրաձայնող կա
նայք՝իրավապաշտպանները,ակտիվիստները,քաղաքականգործիչները,լրագրողները,ար
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վեստագետները։Հարցվողներըհայհոյանքներըդիտարկումենիբրևկանանցհանդեպուղ
ղորդվածատելությանարշավներիինտեգրալմաս։(«Ա տե լութ յան ար շավն ար դեն ան տա նե լի 
է։  Սենց բա ցում ես, նա յում ես՝ ինչոր մե կը քեզ քֆուր է գրել։ Ին չի՞ հա մար։ ...Ո՞նց են մար դիկ 
մտա ծում, որ ինձ կա րան քֆուր գրեն»):

3.  Կա նանց թի րա խա վո րող ու ղերձ նե րում շա հարկ վում է նրանց (են թադր յալ) սե-
ռա կան կողմ նո րո շու մը կամ գեն դե րա յին ինք նութ յու նը։

Հարցազրույցներիմասնակիցներընշումեն,որկանանցևգենդերայինհարցերբարձրաց
նողկինիրավապաշտպանների,ակտիվիստների,ոլորտումաշխատողմասնագետներիսե
ռականությունը թիրախավորող ուղերձները՝ գործադրվող ճնշումների համատեքստում, հա
մատարածենևօգտագործվումեն՝անկախնրանից,թեթիրախավորվողանձնիրականում
ինչսեռականկողմնորոշումկամգենդերայինինքնությունունի։

լես բիան, լես բիան նե րի մա մա, տրանս գեն դեր, թո՛ղ ե րե խադ գեյ լի նի, 
միա սե ռա կան նե րի պաշտ պան

Ըստհարցվողների՝նմանուղերձներիհանդիպելիսնրանքհայտնվումենայնպիսիմիիրա
վիճակում,որտեղ«լես բի»կամ«տրանս գեն դեր»անվանվելը,կամայն,որիրենցերեխանկա
րողէնույնասեռական լինել, որևէվիրավորանքչիպարունակում,սակայնթիրախավորող
կողմըենթադրումէ,որնման«պիտակավորումը»պետքէլինիվիրավորական,ևայսպիսով՝
հասարակությանմեջկնոջընվաստացնելունպատակհետապնդելով՝շարունակումէնման
ուղերձներիշրջանառումը։Սրանումնաևդրսևորվումէկողմերիարժեհամակարգերիևգա
ղափարներիմիջևառկաանջրպետը։

« Կապ չու նի՝ դու ինչ գեն դե րա յին ինք նութ յան կամ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման 
ներ կա յա ցու ցիչ ես, միև նույն է, փա թե թա վոր վում և  պի տա կա վոր վում ես որ ևէ 
սե ռա կան կողմ նո րոշ ման մեջ։  Դա ևս  հա սա րա կութ յան աչ քում քեզ նվաս տաց
նե լու ձև  է»։

«Ուղ ղա կի ինձ հա մար տրանս գեն դե րը բա ցա սա կան բան չէ, կամ ինձ ա սեն 
լես բիան նե րի մա մա՝ հա, շատ լավ բան է»։

« Մեկ նա բա նութ յուն ներ կան նրա մա սին, որ դու կին չես, դու մարդ չես, ինչ
որ ան հաս կա նա լի մի եր ևույթ ես, կամ տենց սե ռա կան կոն տեքս տով բա ներ 
են ա սում։  Կար ծում եմ, որ ան կախ նրա նից, թե ինչ ես խո սում, ին չի հա մար ես 
պայ քա րում՝ դրանք կնո ջը նվաս տաց նե լու, լռեց նե լու ձևեր են։  Բայց մեկ նա բա
նութ յուն ներ, կամ առն վազն դրանց հատ ված ներ կան, որ շատ սպե ցի ֆիկ են։ 
Ե թե, օ րի նակ, սե ռա կա նութ յան, քվիր, ԼԳԲՏ հար ցե րով ես զբաղ վում, այդ տեղ 
ար դեն ու րիշ ձևի հայ հո յանք ներ ու սպառ նա լիք ներ են։  Կա րող են ա սել, որ «այ, 
ե թե քո ե րե խեն լի նի գեյ...»՝ մտա ծե լով, որ դա վատ բան է։ Ե թե բնա պահ պան 
ես, քեզ բնա կա նա բար չեն ա սի՝ ե րե խադ բնա պահ պան լի նի»։
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րկ4. Ու ղերձ նե րի մի մա սը թի րա խա վո րում են կնոջ գա ղա փա րա խո սութ յու նը, մաս-
նա վո րա պես՝ ուղղ ված են ֆե մի նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան բա ցա սա-
կա նաց մա նը, «ֆե մի նիստ» լի նե լը/ըն կալ վե լը իբրև բա ցա սա կան եր ևույթ ներ-
կա յաց նե լուն։

Ուսումնասիրության որոշ մասնակիցներ, հատկապես նրանք, որոնք իրենց ֆեմինիստ են
համարում,նշումեն,որկանայքհաճախ«մե ղադր վում են»ֆեմինիստլինելուհամար,թիրա
խավորողուղերձներիմիմասըկառուցվումէ «ֆե մի նիստ» կամ«գեն դեր»բառերիշուրջ՝դրանց
բացասական,հեգնականհոլովմամբ։

« Դե ինձ շատ են մե ղադ րում նաև նրա հա մար, որ ֆե մի նիստ եմ։  Կոնկ րետ 
«ֆե մի նիս տի» վե րա բեր յալ վատ, խե ղաթ յուր ված ըն կա լում կա. ես գրե թե ա մեն 
օր լսում եմ հետև յալ հար ցը՝ լավ, դու բա րե տես կին ես, ու նես ըն տա նիք, ե րե
խա ներ, խի՞ ես քեզ ֆե մի նիստ հա մա րում, լավ դու խի՞ ես ֆե մի նիստ»։

ֆե մի նիստ կեք. կա տա ղած ֆե մի նիստ. է լի էս ֆե մի նիս տը խո սեց. ֆե
մի նիստ ա, դրա հա մար ա սենց բա ներ հո րի նում  [օգտագործվումէսե
ռական բռնության բարձրաձայնման համատեքստում]. է լի սկսե ցիր էդ 
քո ֆե մի նիս տա կան բա նե րը. հա, դե դու ֆե մի նիստ ես [օգտագործվումէ
ծաղրական/հեգնականտոնով], տղա մար դատ յաց [օգտագործվումէֆե
մինիսներին թիրախավորելու կոնտեքստում],սե պա րա տիստ ներ [օգտա
գործվումէֆեմինիստներինթիրախավորելուկոնտեքստում], գեն դեր ներ. 
գեն դե րաստ ներ

Ընդ որում, ըստ հարցվողների՝ ընդունելի կարող է լինել կնոջ՝ որոշխնդիրների բարձրա
ձայնելը,իրավունքներիմասինխոսելը,սակայնշրջանառվողուղերձներումուպատումներում
«ֆե մի նիստ լի նե լը/ըն կալ վե լը» ներկայացվում է իբրև բացասական, անցանկալի, ավելորդ,
զուգորդվումէբազմաթիվկարծրատիպերով։

«Երբ որ ևէ ե րի տա սարդ կին փոր ձում էր նման խնդիր նե րի մո տե նալ, ան
պայ ման պետք է սկզբից շեշ տեր, որ ֆե մի նիստ չի, այ սինքն ա սի՝ «ես ֆե մի
նիստ չեմ, բայց...»: Անհ րա ժեշտ էր ու նե նալ այդ պաշտ պա նա կան կա ղա պա
րը, որ պես զի քեզ չխա րա նեին, և  դու չօ տա րաց վեիր որ պես ֆրիկ, և  դա նաև 
հա կա գո վազդ էր քո նկատ մամբ, որ դու ան հա ջո ղակ կին կամ աղ ջիկ ես, որ 
ստիպ ված ես ֆե մի նիզ մի մի ջո ցով քո վրդով մուն քը ար տա հայ տել»։

«« Սե պա րա տիստ ես», «ջղայ նա ցած ես», «ռա դի կալ ես» վատ ի մաստ նե րով... 
սա ա սում են հիմ նա կա նում այն մար դիկ, ո րոնց հետ շփվում եմ։ Ա սում են, որ ես 
վտան գա վոր եմ, ո րով հետև մարդ կանց սե ռա փո խում եմ, ու ղեղ նե րը լվա նում 
եմ... այս պի սի մի ֆեր և  լե գենդ ներ եմ լսում»։
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5. Ու ղերձ նե րի մի խումբ միտ ված է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի/ 
կա նանց խնդիր նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան թի-
րա խա վոր մա նը։

Հատկապես հասարակական կազմակերպություններում աշխատող կամ աշխատած կա
նայքնշումեն,որիրենցգործունեությաննուղղվածուղերձներումհիմնականումշահարկվում
է ՀԿների՝ արտասահմանյան դրամաշնորհների միջոցով ֆինանսավորման հանգամանքը։
ԻրավապաշտպանականգործունեությանշուրջշահարկումներիհամատեքստէնաևԱրևելք
Արևմուտքհակադրությունը,«եվ րո պա կան ար ժեք նե րի ներ մու ծու մը»։ Հարցվողներըիրավա
պաշտպանականգործունեությանհանդեպատելությանարշավներիհամատեքստումնշում
են «արևմտ յան ա գենտ ներ». «գրան տա կեր ներ». «սո րո սա կան ներ» բնութագրումները՝ իբրև
առավելհաճախօգտագործվողպիտակավորումներ։

6. Այլ ու ղերձ ներ /պի տա կա վո րում ներ.

Հարցվողներընշումենկնոջգործունեությունըազգային,կրոնական,ընտանեկանարժեք
ների,ինքնությանհետհակադրողուղերձներիևպիտակավորումներիմասին։Նմանուղերձ
ներումհաճախօգտագործվումէ «թշնա մու կեր պա րը»՝կնոջընույնականացնելովայդկերպա
րիհետ.

ազ գի դա վա ճան. ազ գա դավ. պե տութ յան թշնա մի ներ. թուր քեր. հո դուք 
թու՞րք չեք. ադր բե ջա նա սեր ներ. ըն տա նիք քան դող ներ. ֆե մի նիս տա կան, 
սա տա նա յա կան գա ղա փար ներ կրող ներ. ա ղան դա վոր ներ

Հարցազրույցներումանդրադարձէարվումնաևկնոջխոսքը,կարծիքը,գործունեությունը
արժեզրկող, ներկայացվող փաստերի արժանահավատությունը հարցադրող ուղերձներին։
Ըստհարցվողների՝հանրորենակտիվգրեթեյուրաքանչյուրկինառերեսվումէնմանօրինակ
ուղերձների՝անկախ բարձրաձայնվողխնդիրների բնույթից, քանի որ այնփաստը, որայս
կամայնխնդիրըբարձրաձայնողըկինէ(քաղաքականգործիչ,լրագրող,իրավապաշտպանև
այլք),արդենհիմքէնմանուղերձներիհամար։

կնգա գրած ներ են, ո՞նց կա րող եք հա վա տալ

«Ն պա տակն այն է, որ այդ [նկատի ունի՝ կին] քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի 
ա սած նե րը զրկեն ի մաս տից, զրկեն լե գի տի մութ յու նից, ռե լե վան տութ յու նից, 
ար ժեզր կեն այդ մարդ կանց ա սա ծը։  Դա  վե րա բե րում է նաև ի րա վա պաշտ
պան նե րին ու ակ տի վիստ նե րին»։

Ուսումնասիրությանմասնակիցները շեշտում են, որարժանահավատությունըառավելևս
հարցադրվումէ,երբխոսքըկանանցիրավունքների,գենդերայինհիմնախնդիրներիբարձ
րաձայնմանմասինէ,քանիորնմանխնդիրներիմասինխոսելըհակասումէկնոջսոցիալա
կանդերակատարմանշուրջառկաընկալումներին։Բացիայդ՝խնդիրներիայսշրջանակիմա
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րկսինխոսելընաևդիտարկվումէիբրևկնոջ՝լայնհանրությանըվարկաբեկելու՝ «ազ գին խայ
տա ռա կե լու» փորձ:Այսպիսով՝կանանցհանդեպճնշումէգործադրվումայնպիսիուղերձների
միջոցով,որոնքմիտվածենմիկողմիցժխտելուՀայաստանումգենդերայինհիմնահարցերի
գոյությունըկամարդարացնելու/նորմալացնելուառկաիրողությունները, մյուս կողմիցկնոջ
պայքարըներկայացնելուիբրև «սուտ», «կեղծ օ րա կար գով»պայքար։

ին չի՞ ես խայ տա ռա կում ազ գը, ին չի՞ ես սևե րես ա նում, ո՞ր մի հա սա
րա կութ յու նում դա չկա. դա նոր մալ ա [ասումենսեռականբռնությանբարձ
րաձայնմանհամատեքստում]. ին չի՞ դեմ եք պայ քա րում, հա յե րի ըն տա նի
քում տենց բան չի կա րող լի նի [ասումենընտանեկանբռնությանդեպքերի
բարձրաձայնմանհամատեքստում]

Վերջապեսառանցքայինէայնհարցը,թեի՞նչ պետք է կամ հնա րա վոր է ա նել կա նանց թի
րա խա վո րող ու ղերձ նե րի հետ, արդ յո՞ք պետք է կամ ճիշտ է դրանց ար ձա գան քե լը կամ հա կա
դար ձե լը։
Ուսումնասիրությանմասնակիցներիզգալիմասըկարծումէ,որկա«սահ մա նա գիծ»,որից

անդին արվող մեկնաբանությունների հետ «ինչոր քայ լեր պետք է ձեռ նարկ վեն», օրինակ՝
ատելության խոսքի օրենսդրական կարգավորման և նմանատիպ իրավական գործիքների
միջոցով։Հարցվողներըկարևորումենպետության՝խոսքիազատությանպաշտպանությանև
ատելությանխոսքիօրենսդրականկարգավորմանմիջևիրավաչափբալանսավորմանպահ
պանումը։Այսինքն՝ուղերձներինարձագանքպետքէտրվիպետության,օրենսդրությանմիջո
ցով։
Միևնույն ժամանակ հարցվողներից շատերը համարում են, որ ուղերձների թիրախում

հայտնվածանձըպետքչէորևէկերպհակադարձի։  Կանանցմեծմասընմանուղերձների
վրակենտրոնացումըդիտարկումէիբրևսեփականժամանակիուռեսուրսիանիմաստկո
րուստ,իսկորպեսարձագանքմանարդյունավետգործիքէդիտարկումարհամարհանքը,նաև
սեփականմտքերը,կարծիքներըներկայացնելը՝իհակադրումհնչեցվողուղերձներիևպիտա
կավորումների։

«Ոչ մե կին ոչ մի ար ձա գանք չեմ տա լիս, ո րով հետև դա իմ ռե սուր սի ծախսն 
է։ Այդ նույն ռե սուր սը կա րե լի է ուղ ղել հան րօ գուտ բան ա սե լու, քա րո զե լու, հա
մո զե լու»։

«Ար հա մար հան քը եր բեմն ա վե լի ու ժեղ բան է, ա վե լի է ֆեկ տիվ, քան հեր քե լը»։

«Ես փոր ձում եմ, օ րի նակ, չպա տաս խա նել մեկ նա բա նութ յամբ, փո խա րե նը 
գե րա դա սում եմ իմ ստա տու սը գրել, իմ մտքե րի մա սին խո սել»։

Հարցվողներից շատերը նշում են նաև, որ չեն կարող մտաբերել էֆեկտիվ,ազդեցություն
ունեցածհակաուղերձներ,ևհամարումեն,որնմանուղերձներմշակելիսկարևորէչկրկնել
թիրախավորողկողմիբառապաշարը,առաջտանելսեփականդիսկուրսը,որը,սակայն,պետք
էնաևհասկանալիլինիհանրությանավելիլայնշրջանակներիհամար։Այսառումովառավել



100

կարևորվելէ «ար ժեք նե րի մա սին խո սակ ցութ յու նը»՝նկատիունենալով,որկանանցևգենդե
րայինհարցերովզբաղվող,համապատասխանարժեքներևգաղափարներունեցողկանայք
պետքէավելիշատխոսենայդարժեքներից,ևսաէթիրախավորողուղերձներինևպիտա
կավորումներինդիմադրելուլավագույնճանապարհը։

« Հա կան  շատ վտան գա վոր ու պարտ վող խաղ է։  Դու պետք է ա նընդ հատ քո 
գոր ծը, այս տա րի նե րի պայ քա րը ու րիշ՝ ա վե լի դրա կան, հե տաքր քիր, կրեա տիվ 
ձևով ներ կա յաց նես մարդ կանց, որն իս կա պես կա րող է հաս նել նրանց։ Ես դրա 
մեջ եմ տես նում պայ քա րը»։

«Ե թե քո հա կաու ղեր ձը կրկնում է ու ղեր ձի ո րոշ ար տա հայ տութ յուն ներ, այն 
միև նույն է, ռիին ֆորս (անգլ.` reinforce, թարգմ.՝ վե րա հաս տա տել) է ա նում.  դու 
պետք է ու ղերձ ներ ու նե նաս, ո րոնք նույն բա ռե րը չեն կրկնի։ Ինձ թվում է՝ դա 
օգ տա կար եր ևույթ է, բայց ես կար ծում եմ, որ պետք է այն պի սի բա ռա պա շար 
ու նե նալ, ո րը շատ տի պիկ չլի նի միայն մեզ։ Ինձ թվում է՝ մենք հաս կա նա լի, 
մատ չե լի դարձ նե լու լուրջ խնդիր ու նենք»։

« Հա կաու ղերձ նե րը միշտ չէ, որ լավ են աշ խա տում հատ կա պես մեր ներ կա յիս 
մի ջա վայ րում, ինձ թվում է՝ ա վե լի շատ ար ժեք նե րի մա սին է պետք խո սել, քան 
թե հա կա դար ձել»։

Հարցվողներըորպեսթիրախավորողուղերձներիչեզոքացմանմիջոցնշելեննմանուղերձ
ները«ռիք լեյմ»(անգլ.`reclaim,թարգմ.՝հետկանչել,ետպահանջել)անելը,այսինքն՝քեզուղղ
վածմեսիջներըյուրացնելնուկիրառելըսեփականգաղափարականդիրքից,սեփականհա
մատեքստերում՝այսպիսովզրկելովայդուղերձներըայնբացասականմեկնումներից,առանց
որոնցդրանքդադարումենլինելթիրախավորող,իսկդրանցկիրառումըկնոջհանդեպճնշում
ներիգործադրմաննպատակովիմաստազրկվումէ։
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Wewillstartthissectionwiththeintroductionofsourcesthatattestto
the importanceandurgencyof the studied issue.During theanalysis,
for theconvenienceof thenarrative, “womenworking toadvance the
emancipationofwomen,women’srightsandworkingonissuesofgender
basedviolence,aswellasgenderdiscrimination”willbeinterchangeably
frequently replaced by such phrases as “womenworking onwomen’s
andgender issues,” “women representing the target group” or simply
“women.”
All the phrases and sentences in italics and quotationmarks in the

analysis belong to respondents and are citations from interviewswith
them,ifotherauthorsorsourcesarenotmentioned.

ForthepurposeofthisresearchweplacedspecialinterestinstudiesrelevanttoArmeniancontext
andconductedaftertheVelvetRevolutionof2018.Inalmostallinterviewsconductedwithinthisstudy
therewasatalkonworseningsocialandpoliticalatmospherearoundwomen’sandgenderissuesin
thepostrevolutionaryphase,accompaniedbyincreasedpressuresagainstwomenworkingonthese
issues.
The factof significantpublicpressuresappliedagainstwomenworkingonwomen’sandgender

issuesisconfirmednotonlybyourparticipants,butisalsodescribedinvariouslocalandinternational
studiesandreports.
Theannual2019reportoftheCoalitiontoStopViolenceagainstWomenstatesthat“womenactivists

andhumanrightsdefenders inArmenia,especiallythosethatworkongenderbasedviolenceand
discrimination,aswellas sexualand reproductive rightsandhealth,continue to remainunder the
attacksofgroupswithextremistsentiments.1”
Thesemiannual2019reportoftheHumanRightsHousepresentscasesofthreatsofviolenceand

hatetowardswomenthatworkfortheprotectionoftherightsoflesbian,gay,bisexualandtransgender
(LGBT)personsandwomenhumanrightsdefenders2.
Internationalhumanrightsorganizationshaveexpressedtheirconcerns inrelationtothecurrent

situation,sendingstatementstotheGovernmentoftheRepublicofArmenia.
InAprilof2019,HumanRightsHouseFoundationinaletter3callinguponthePresidentofRA,A.

Sargsyan,thePrimeMinisterofRA,N.Pashinyan,thespeakerandvicespeakerA.MirzoyanandL.
Nazaryansaysthatthreatsandharassmentsaimedathumanrightsdefendersdealingwithgender
issuescombinedwiththeabsenceofadequatereactionofstateofficials,isalreadyalongstanding

1.CoalitiontoStopViolenceagainstWomen,AnnualNewsletter,2019,Yerevan,2020,p.16;https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/
uploads/2020/03/CSVWanrep2019.pdf:

2.HRHYerevan,SemiAnnualReport2019,Yerevan,2019;https://issuu.com/humanrightshouseyerevan/docs/
hrhmidreport2019hy?fbclid=IwAR18cNYcBmiuLRli3SWlgzFts1uAV0ytSWouyR5P7ht5DalmXtOwFmF3uQ8:

3.HumanRightsHouseFoundation,PromotingasaferenvironmentforhumanrightsdefendersinArmenia,Oslo,8April2019;https://
humanrightshouse.org/wpcontent/uploads/2019/04/2019lettertoArmenianauthorities.pdf:
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wrealityinArmenia.
InAugustof2019,FrontlineDefendersreport4wasdedicatedtotheworkofhumanrightsdefenders

in Armenia. “The formation of the new government triggered a significant rise of hate speech,
justificationofthehatecrimesandviolenceagainstLGBTI+andwomen'srightsdefendersbothfrom
thesocietyandgovernmentofficials.Thisisconnectedtotheattemptsoftheoppositiontodiscredit
thecurrentgovernmentonthebasisof itsperceivedmoretolerantstanceontheissuesrelatedto
genderandsexualorientation”,  says the report.Theproblemwithmanipulations for thesakeof
discreditingthecurrentgovernmentisalsoimportanttotheparticipantsofthestudy:theylinkthe
currentstateoftheaffairswiththe“revanchist”styleofactingofgroupsthatwereservingtheinterests
ofthepreviousregime.
It is important to mention that our study includes a large circle of women’s experiences and

pressuresfoundinthem,whereasboththelocalandforeignsourcesmostlylookatpressuresacted
uponwomenhumanrightsdefendersandactivists.Hence,theexperiencesof“other”womenthat
reflectuponwomen’sorgenderissues,suchaswomenartistsorjournalists,womenworkinginthe
Governmentorwomenparliamentarians,thepressuresacteduponthemarenotsufficientlyexplored.
Besides,pressuresacteduponwomenaremainlyreflectedinreportsanddocuments,whichdonot
allowdiscussingsocialandpoliticalcontexts,atmosphereandpublicperceptionsunderlyingthem.
Thisstudyaimsalsoataddressingthosegaps.
The2019quantitativesurveyconductedby theWomen’sResourceCenter isoneof the fewthat

looksatpublicperceptions in regard towomen’sNGOs,whereanumberof important factshave
beenregistered.TheparticipantsoftheresearcharemenandwomenlivinginYerevan,aswellasthe
regions.Accordingtothestudy,40percentofsurveyedthinkthatNGOsdealingwithwomen’sissues
aretargetedandpresentedinanegativelight(whereas60percentthinksthatthereisnonegative
PRtowardsthem).Amongtheotherreasonsoftargeting,participantstothestudymention“theenvy
towardstheorganizationsworkingonhumanrightsofwomen”,“thepoliticalnatureofattacksdueto
antiEuropeansentiments”,“thefactthatwomen’sorganizationsraiseissuesrelatedtoLGBTpersons,
whichisperceivedasbeingagainstArmenianvalues.5”
Tensionsaroundwomen’sandgenderissuesisnotonlyalocalphenomenon.Thestudiesshowthat

antigenderpoliciesandtendenciesareshowinganupwardtrendinvariouscountries,includingin
Europe6,CentralAsia7,LatinAmerica8,whereaswelltargetingandlabelingoforganizationsworking
onwomen’sandgender issues intensify.During recent years, indifferent countries theCouncilof
EuropeConventiononthePreventionofViolenceagainstWomenandDomesticViolence(Istanbul

4.FrontlineDefenders,UPRSubmissionArmenia2019,8August2019;https://www.frontlinedefenders.org/en/statementreport/uprsubmission
armenia2019:

5.ShahnazaryanG.,HovhannisyanS.,AttitudesTowardsWomen’sOrganizationsinArmenia,Women’sResourceCenterArmenia,Yerevan,2019,
p.29;https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/AttitudesTowardWomen%E2%80%99sOrganizationsInArmeniafin.pdf:

6.KuharR.andPaternotteD,AntiGenderCampaignsinEurope:MobilizingagainstEquality,Rowman&LittlefieldInternational,London,2017
(անգլերեն);https://eige.europa.eu/library/resource/aleph_eige000009341:

7.WhoisAfraidofGenderEquality:CommonTrendsinEuropeandCentralAsia,A.L.E.G.RomaniaandWomen’sResourceCenterArmenia,
2019;https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/Whoisafraidofgenderequality3.pdf:

8.CorreaS.,PaternotteD.,KuharR,TheGlobalisationofAntiGenderCampaigns:TransnationalAntiGenderMovementsinEuropeandLatin
AmericaCreateUnlikelyAlliances,InternationalPoliticsandSociety,2018;https://www.ipsjournal.eu/topics/humanrights/article/show/the
globalisationofantigendercampaigns2761/:
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Convention)isunderattackbytheantigendermovements.In2018,onlyinEurope333organizations
ofmostlyconservativeChristianstancesignedapetitionagainsttheconvention9.InArmenia,following
thesigningoftheconvention,publicdiscussionsarounditsratificationwereparalleledwithcampaigns
againstwomendealingwithgenderissues10.
Itisworthmentioningthatthequestionabouttheexistenceofantigenderorgendermovementsin

Armenia,orwomen’sorfeministmovement,wasnotclearlyansweredbytheparticipantsofthisstudy,
theopinionsdiffered,whichcouldbeconditionedbytheideologicalandapproachbaseddifferences
(i.e.doestherespondentconsiderherselfafeministornot,inherstrugglewhichtypeoffeminismshe
identifieswith,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
andmisconceptions 11”.Unfortunately,duringtheratificationof theConventionand inmanyother
occasionsthreats,hatespeechandactsofviolenceperpetratedagainstthehumanrightsdefenders
andactivistsworkingwithgenderissuesarenotreflectedintheannualreport.Eventhoughthereport
reflectsoncriminalcasesfiledonthebasisofthreatsagainsthumanrightsdefenders,itbypassesthe
setofissuesrevealedbytheparticipantsofthisstudyandofinteresttous.Particularly,activistwomen
andwomenhumanrightsdefendersparticipatinginourstudymentionthatwhenfilingcomplaints
inrelationtothethreatstheymostlyfacetheinactionoflawenforcementbodies,thestatedoesnot
guaranteetheprotectionoftheirrights,notprovidingasafeenvironmentfortheirlivesandactions.
Buildingupontheissuesidentifiedduringinterviews,inSectionTwowewillanalyzethemainpatterns

revealed,pullingtogethertheinformationrelatedtothesociopoliticalatmospherearoundgender
andwomen’sissues,aswellastargetingmessagesandpublicpressurestowardswomenthatwork
withtheseissues.

What are the socio-political atmosphere and public opinion towards women’s 
emancipation, their rights and gender issues in Armenia? 

Thediscussionaboutsociopoliticalatmosphereandpublicattitudes is important tounderstand
factorsthatexplainimpedimentsandtargetingfacedbywomenrespondents.
Allinterviewsshowthat,inArmenia,thereisanegativeatmosphereandattitudetowardswomen’s

andgenderissues,aswellaswomenthatworkinthisarea.Firstofall,therootofthenegativeattitudes
towardwomenistheprevailingpatriarchalunderstandingandmisogynisticattitudes.
Themajorityofrespondentshighlightpostrevolutionaryphase(i.e.afterthe2018VelvetRevolution)

showingescalatingnegativesociopoliticalatmospherearoundwomen’sandgenderissues.

9.WhoisAfraidofGenderEquality:CommonTrendsinEuropeandCentralAsia,A.L.E.G.RomaniaandWomen’sResourceCenterArmenia,2019,
p.5;https://womenofarmenia.org/wpcontent/uploads/2019/07/Whoisafraidofgenderequality3.pdf:

10.CoalitiontoStopViolenceagainstWomen,AnnualNewsletter,2019,Yerevan,2020,p.16.;https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/
uploads/2020/03/CSVWanrep2019.pdf:

11.HumanRightsDefender’sOfficeofRA,The2019ReportontheActivitiesoftheHumanRightsDefenderofRA,SituationoftheHumanRights
andFreedoms,Yerevan,2020,p.598;https://www.ombuds.am/images/files/3e307b6cedc8a68a7a0b677955e77cb2.pdf:
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w“If we talk about women human rights defenders, I see that they more than before, 
maybe also explicably, are much more targeted.” 

Therespondentsidentifyseveralfactorsexplainingthattendencythatcanbesplitintotwogroups.

1. Factors caused by internal and external political agendas and geopolitical 
developments.

Therespondentsfrequentlystatethatwomen’sandgenderissuesarebeingusedasapoliticaldivide
forbothinternal,aswellasexternalmanipulationsinthecontextofgeopoliticaldevelopments.This
tendencyisnotnew.The“gender hysteria”initsratheroutstandingformoccurredin2013,asaresult
ofanabruptshiftinArmenia’sexternalpolicydirection,wheninsteadofsigningtheEuropeanUnion
AssociationAgreement,ArmeniajoinedtheEurasianEconomicUnionandcausedanunprecedented
escalationaroundthedraftlawongenderequality(whichlaterwasadoptedastheRALawonEqual
RightsandEqualOpportunitiesofWomenandMen)12.Especiallywomenthatworkedatthetimein
women’sandgenderrightsorganizations,callthatperiodasatimeofseriouspressuresandtargeting.

“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,therootcauseoftheadvancementofantigenderagendaaccordingtotherespondents
(for those cases, when the agenda is at allmentioned) is the retaliation of the prerevolutionary
politicalteam.Intheprocessoftheadvancementofthatagendaparticipantsmainlypinpointatthe
supportersoftheSecondPresidentRobertKocharyan,andgroupsthatarefinancedbytheEmbassy
ofRussianFederation.Accordingto intervieweesgenderandLGBT issues, IstanbulConventionare
beingmanipulatedandputtoserviceforcoveringimportantaspectsofexternalandinternalpolitical
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.”  

Partofintervieweesstatethataccordingtotheirobservations,inonlinesocialplatforms,andmost
specificallyonFacebook,prevailingattitudesarenotalwaysreflectiveof theonesthatareheldby
largecirclesofpeopleinreallife.
Therefore,theparticipantsofthestudybelievethat“normalpeople”donotholdgrudgesassuch

12.Jilozyan,A.,GenderPolicyinArmenia:Legal,AntiGendercampaignandCommunityFormationStrategies:Study,Yerevan,2017.pp1013;
https://www.womensupportcenter.org/Gender_politics_final_Armeniancompressed.pdf:
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ordonothavedislikestowardsorganizationsthatworkwithwomen’sissues,womenhumanrights
defendersoractivists.Nevertheless,inarealitywheregroupsinstigatinghatredtowardswomenand
advancing antigender sentiments actively campaign, the negative atmosphere and attitudes get
reproduced. In themeantime, the groups that engage in antigender campaigns pursue political
interestandusemanipulationsrelatedtogenderissuesasmeansof“antistruggle”,i.e.topolitically
fightagainstthecurrentpower.

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,confirmthepostrevolutionarypositiveshiftintermsofresponsivenesstothewomen’s
andgender issues. Intermsofpositivedynamics, inthecontextofactionstowardstheprevention
of domestic violence, the role of theMinistry of Labor and Social Affairs, and particularly that of
theMinister,ZaruhiBatoyananduptorecently,thatoftheDeputyMinister,ZhannaAndreasyanis
highlighted.TheroleoftheMP,MariaKarapetyanisalsobeingmentionedintermsofadvancingthe
statepolicyonthe “improvement”ofgenderissues.
Placingmuchimportanceonthepositiveroleofficialsplay,theinterviewees,however,statethatat

institutionallevelthepictureisquitedifferent.Thereareseveralsystemproblemsobserved.
Asa systemic issue, themajorityof interviewees sees the insufficiencyof implementationof the

state’seducationalfunction.Theparticipantsofthestudyexplainmuchofthemisconceptionabout
genderissuesinthesociety,thathasnoreferencetothereality,relatedtothisshortcoming.According
tothem,thestatedoesnotdevotemucheffortforpublicawarenessraisingandattitudechange.Inthis
regard,theMinistryofEducation,Science,CultureandSportisthemostatfault.Intheseconditions,
accordingtotheinterviewees,thetargetingandpressuringwomenintheeyesofthepublicbycertain
groupsbecomesaneasiertask.

“For me the motivations of that group [meaning antigender 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.” 

Thenextmostmentionedsystemicproblemistheshortcomingofthelegislation,whichdoesnot
allowproceedingtothephaseofinvestigationandbringingtojusticetheinstigatorsofhatespeech
andthreatofviolence.

“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.”

Thenextsystemicproblemistheinactionoflawenforcementbodies.Thoseamongtherespondents
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wthathadthemisfortunetobethreatenedandverballyassaulted,observedthat ifapproachingthe
police,therenoticedmuchresistancetoopenacaseandprovideforthesecurityofwomenhuman
rightsdefendersandactivists.
Severalintervieweesmentionedthe “prudence” onthesideofthestateasasystemicissue.

“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 antirevolution.”

According to these respondents, various functionariesof statebodies,MPspropagateprudence
whenspeakingofwomen’sandgenderissues,inawayadoptapopuliststance,whichgivesspaceto
theantigenderrhetoricofcertaingroups,whereaswomenraisingtheseissuesarefurthersilenced.

What types of pressures endure women dealing with women’s emancipation, 
women’s rights and gender issues in Armenia and how to counter those?

Almostall intervieweeshavementioned thepresenceofpublicpressures.The respondentshave
giventheirexplanationsabouttheunderlyingfactors,goalsandformsofpublicpressures.Reflections
weremadeconcerningthewayspressurescouldbecounteredorifthereisaneedtodosoandin
whichways.
According to the respondents, the factors explaining pressures applied against target group of

womenareasfollows:
1. Genderdiscriminationandsociallyassignedrolestowomenbeinginthefoundationofit.

(“Because they are women. There is a gender discrimination, since you are a woman, you 
need to keep silent.”) 

2. Thefearandinsecurityamongthepublicduetotheanxietytolosepoweroverwomen
orreshufflingofgenderrolesandrelations intheresultofwomen’sstruggle. (“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. Thelanguageofthestruggle:frequently,conceptsputforwardNGO’sworkingonwomen’s
andgenderissuesarenotcomprehensible,thus,itcreatesresentment.

4. Thefundingfactor:themanipulationofthefactthatthefundingofcivilsocietyorganizations
isfromoutside/foreignsources.

5. Globaltrends:the localpressuresechoworldwidespreadoftheantigendersentiment.
(“There are also global things. The world is witnessing a resonance of antigender movement 
that targets women, LGBT persons, those that differ and queer circles. We see that in Europe, 
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now, in Armenia, we observe it linked to Istanbul Convention.”)  
6. Unawareness,lackofknowledgerelatedtotheowncultureandhistory,notknowingthose

discoursesthattouchuponfemalesexualityandtheroleofwomeninthesociety.(“I really 
advise those people to deep dive into the essence of “Armenian genetics (“Hayugen”)” [as
calledlocally“Hayugen”.Thewordaimstoexpresssomethingthatisverypeculiaror,in
contrary, veryopposite 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?””) 

Thediscussionrelatedtothefactorsiscloselylinkedtotheobjectivesofexertingpressures.When
speakingofobjectives,thesizablepartofintervieweesstatesthatthegoalistosilencethewomanand
“show her place”. (“Any type of a power labels you to show you your place.”) Beyondsilencingwomen
perse,theintentionistodisallowquestionsaboutwomen’sandgenderissuestobeheardbythe
publicatlarge,i.e.alsosilencewomen’sstruggle(“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.”) Thenextobjectiveidentifiedbythemajorityof
therespondentsrelatestothepromotionofpoliticalinterests,politicalmanipulationsanddiverting
politicalagendas,whichhasbeenalreadymentionedduly.Inthiscontext,theobjectiveof “halting” 
therevolutionistalkedaboutbymeansofdividingthesocietyintothosethat“protectnationalvalues”
andthe“traitors” (i.e.thosewho “betray” nationalvalues).

Askedaboutthetypesofpressurestheyhavemostenduredorhavewitnessedotherwomengo
through,mostoftheintervieweesprovidedthefollowinganswers:

• Hate campaigns in socialmedia, especially on Facebook, the targeting ofwomen and
theirwork,thecreationofanegativeperceptionbyspreadingmisinformationaboutthose
women.

• Physicalattacksandthreatsofthose,attacksduringpublicevents,attacksontheofficesof
organizationsthatareworkingonwomen’sissues,aswellasattacksenduredintheirdaily
lives,onthestreets,inthecafés.Threatsarenotonlyreceivedpersonally,butwomenalso
getthoseinrelationtotheirfamiliesandchildren.

• Pressuresenduredattheworkplaceorintheirprofessionalcapacity,whenwomenraising
women’sandgenderissuesaretargetedbypeersandsuperiors(forexample,inliterary
circles,amongartistsandjournalists.)

• Familial,kinshipand friendlypressures. It isgenerallyagreedthat themostwidespread
pressuresoccurinclosepersonal,familyandfriendshipsettings.Mostoftheinterviewed
acknowledge that these are themost impactful ones on their lives and psychological
wellbeing.

• Gaslighting,whenthesocietyseestheemergenceofadiscourse,whereissuesorconcerns
raisedbywomenarebeingpresentedasnonexistentorhavingnoconnection to the
reality. According to the respondents,gaslighting forceswomen toconstantlyprovide
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wjustificationsfor theiractions,provethatthe issuestheyraiseexists,which leadstothe
emotionalburnoutofwomenactivists,journalistsandhumanrightsdefenders.

• Applicationof “non visible”and “non tangible”pressures,or thesocall “minorpolitics”.
Studyparticipantsmentionaboutsuchpressures intheirdaily livesthatmightseemas
ifnot impacting their experience,but leavea feelingof a “pressure hovering over their 
heads” that is “protracted, weary, and frustrating.” Whentalkingaboutthe“non visible and 
tangible”things,therespondentsintheirexamplesbringupsituationsofignoringwomen
or situationsof invisible surveillance (“long gaze at hair, whatever she says or wears or 
reputation”, “gossip as means of pressuring”).Theymentionthatthesetypesofpressures
arerepresentativeofpatriarchalsocieties,andwomenthroughouttheirlivesareregularly
subjectedtothesetypesofpressures.(“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
agendapushedbystateandtheNGOsworkingonwomen’sandgender issues.Based
onthat,followingliberalfeministagendaisseenasacosmetictoolthatistryingtogive
aquickfixtoproblemsfacedbywomeninArmenia,insteadoftacklingtherootcauses,
whereas“neoliberal caution” isseenasapressureappliedtowardsnoninstitutionaland
activistwomen.

Someof the respondentshaveplaced importance in theneed fornonequalizing, intersectional
considerationofwomenwithinthecontextofpressures.Hence,withinthiscontext,theimportance
of variation of opportunities ofwomen fromdifferent groups, their social status, activismmodes,
availabilityorabsenceofresourcesforcounteringpressureshasbeenemphasized.

Finally,tothequestionontheneedtoneutralizeorsoftenthepressuresandmessages,mostofthe
respondentsagreedontheneedtodoit.However,therearealsorarelyappearingopinions,such
that there isnoneedtocounterpressures, insteadconcentratingonthedevelopmentof theown
agenda,astoproceedbasedonit.

“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 deadend 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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Those that think pressures should be countered,mostly talk about the “responsible parties” for
neutralizingpressures.
Accordingtotheopinionsofthemajority,theresponsibilitylieswiththestate.Asalreadymentioned,

themainstreamoftheintervieweesthinksthatthestatethroughseveral legalamendmentsshould
holdpersonsresponsibleforhatespeechintheonlineenvironment,whereasthelawenforcement
bodies should take steps to ensure the securityofwomen. The roleof theMinistryof Education,
Science,CultureandSportissingledoutintermsoftakingstepstowardseducatingthepoliceandlaw
enforcementsystem,aswellasthepublicatlarge.
Theparticipantsalsohighlighttheimportanceoffemalepoliticians:itismentionedthatthesituation

willbechangedifwomenparticipateinthepoliticallife,“womenlegislateforwomen”,makethevoices
ofvariousgroupsofwomenheard.

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.” 
(Anexcerptfromaninterviewconductedwithinthestudy)

Inreallifeandvirtualdomain,i.e.socialmedia,othermediaplatforms,inpublicspeechesofofficials
andfromtheirutteredwords,frequentlyonecancomeacrossmessagesthattargetwomenworking
onwomen’sandgenderissues.
Thestudydefines“[targeting]message”asaphraseorsentencecirculatedbythepublicoracertain

group,whichlabelsapersonortheiractionsaimingtopressuringandlimitingthem.
During the interviewthe respondentshave reflectedupon themessages targeting themor their

work,threatsdirectedatthem,labelsordescriptivewords,presentingthecontextsandsituationsin
whichthosehaveoccurred.Analyzingthereceivedinformation,wecanconcludethefollowing:

1. Messages targeting women perpetuate gender stereotypes and gender roles expected 
of women that are typical of patriarchal societies. 

Accordingtotherespondentsgenderstereotypesarebeingreproducedinmessagesaboutwoman’s
“place and role,” “appropriate and inappropriate”behavior,appearance,moralqualities,personallife,
maritalstatustargetingthemregardlessoftheissuestheyraiseortypeofactivism,butareconditioned
byonlythefactthatthepersonraisingtheissueisawoman.Therespondentsmentionthatinthe
samesituationswordingdirectedatmenandthediscourseisdifferent.
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w“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.” 

The interviewees alsomention thatmessages targetingwomen that carry ameaning depicting
women’ssocialroleareaimedatshowingtheacceptedwaysofstruggleforwomenandtolerable
rangeofquestionsthatwomencanraise.Otherwise,theactionsofawomanarerightfullysubjectto
shaminganddisparaging.
Respondentshavingpastexperienceofactiviststrugglehavecomeacrossthesetypesofmessages

whenonthestreetsandduringdemonstrationsevenwhenfindingthemselvesonthesameplatforms
withmen,inthesamesituations,strugglingforthesamegoal(i.e.duringVelvetRevolutionorElectric
Yerevanprotests).

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?


Therespondentsalsothematicallyhighlightquestionsrelatedtofemalesexuality,includingissues

relatedtosexualviolence.Womentalkingaboutsexualviolencearelabeledas“wicked” or“distributors 
of pornography”. Questionsconcerningatabootopic,suchasfemalesexualitybeingraisedbywomen
humanrightsdefenders,activists,politiciansorjournalistsaredeplorableforthesociety.

Alltheparticipantsofthestudystatethatregardlessofthecontextandsituation,thereisalways
someonequestioningwoman’spersonallife,maritalstatus,aswellasmakingmisogynisticstatements
that areaimedat showing the incompletenessof thewoman, thedependenceof the latterupon
herhusband.Thereisalwaysjustificationfortargetingawoman,especiallyifshehas,asitiscalled,
“deviated”fromhergenderroleorhermission.

“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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2. In social media the most widespread types of targeted messaging are threats against 
sexual or physical integrity or sexually explicit swearwords. 

Womenmentionthatphysicalandsexualassaultmessagestargetingthemmostlyoccurinsocial
media,andarebeingsentviapersonalmessagesfromunidentifiableorfakeusers.

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

Accordingtotherespondents,calls to “burn”aremostlyaimedatLGBTwomenactivistsorLGBT
rightsdefenders,whereascallsrelatedto“not deserving a place in the country”, “throwing out of the 
country”arespecificallytargetingdiasporaactivistsandrightsdefenders.

Very frequently in interviews sexual swearwords have beenmentioned as a type of amessage.
Subjectedtothesetypesofmessagingareparticularlythosewomenactivists,humanrightsdefenders,
politicians, journalists and artists that raise issues of genderbased violence, discrimination and
sexuality.Therespondentsseethosemessagesaspartofdirectedhatecampaigns.

3. Messages targeting women manipulate their (alleged) sexual orientation or gender 
identity.  

Intervieweesmention thatmessages targeting the sexuality of women human rights defenders,
activists,specialistsworkinginthesphereofwomenandgenderissuesarewidespreadinthecontext
ofappliedpressures,andarebeingusedregardlessofthesexualorientationorgenderidentityheld
inrealitybythatperson.

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
ina situation,wherebeingcalled “lesbian”or “transgender” or the fact that their childcouldbea
homosexualcontainsnopersonal insult,however, the targetingpartyassumesthatsuchtypeofa
“labeling” shouldbeinsultingandthus,aimingtohumiliatethewomanpublicly,continuethebarrage
ofsuchstatements.(“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.”) Thisalsorevealsthegapbetweenthetwovaluesystemsand
ideologies.
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w4. 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 .

Someofthestudyparticipants,especiallythosethatconsiderthemselvestobefeminists,mention
that women frequently are criticized for being feminists and part of the targetingmessages are
constructedaroundwords“feminist”or“gender” alongwiththeirnegativeandridiculingconnotations.

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

Morespecifically, according the interviewees, it canbeseenasacceptable forawoman to raise
certainwomen’sissues,talkaboutrights,however,incirculatedmessagesandfibs“beingafeminist”
ispresentedasnegative,unwanted,useless,associatedwithmanystereotypes.

 “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. 

Especiallywomen thathadworkedorstillwork inNGOsmention thatmessages targeting them
mostly mention the fact of the NGOs receiving grants from abroad. A manipulative field is also
evolving around the EastWest paradigm, when targeting human rights defender organizations,
slammingthemforintroducing“European values.” Theintervieweesmention“western agents”, “grant 
consumers”, “Sorosians” (thetermthatisusedlocallyis“Sorosagans”,aimedtotargetthosehoware
funded/supported/affiliatedtotheOpenSociety (Soros)Foundations)as themost frequentlyused
labelsinthecontextofhatecampaignsagainsthumanrightsdefenderrelatedwork.


6. Other messages and labels.
The intervieweesmentionaboutmessagesand labelsthat inverselycorrelatewoman’sworkwith

national,religious,familyvalues.Inthesetypesofmessagesfrequentlythe“imageofanenemy”is
beingused,identifyingthewomanwiththelatter.

Traitor.  Enemy of the state. Turks.  You act like Turks.  Azeris.  Destroyers of 
families.  Holder of feminist, satanic ideas. Sectarians
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Theintervieweesalsoreflectonthemessagesthatdevaluewomen’sspeech,opinions,works,that
questionthecredibilityoffactspresentedbywomen.Accordingtotherespondents,almostallpublicly
activewomenfacethesetypesofmessagesregardlessofthetypesofissuestheyraise,becausethe
factthatthisorthatissueisbeingraisedbyawoman(politician,journalist,humanrightsdefender,
etc.)isenoughtobesubjectedtothosemessages.

“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?

Theparticipantsofthestudyhighlightthatcredibilityisbeingquestionedaboveall,whenitcomes
towomen’srights,genderissues,asspeakingupaboutthesetypesofthingsgoesagainstexisting
perceptionsaboutthewomen’ssocialroles.Besides,aswomenspeakaboutthese issues,theyare
beingperceivedasattemptingtohumiliatethepublicby“defaming the nation.” Thus,pressuresagainst
womenareappliedviasuchmessagesthatareaimedat,ononehand,denyingthefactofexistence
ofgenderissuesorjustifyingtheexistingrealities,andontheotherhand,aretopresentthewomen’s
struggleasa“lie”,“an artificial agenda.” 
Finally,itiscriticaltoaskwhat needs to be done with the messages targeting women, is it right or is 

there a need to counter or answer them? 
Themajorityofstudyparticipantsthinkthatthereisa “limit” beyondwhichanycommentsmade

“need to be dealt with”, forexampleviaregulationsappliedtohatespeechorconsideringotherlegal
means.Therespondentsplaceimportanceonadequatelegalbalanceappliedbythestatebetween
thefreedomofthespeechandhatespeech.
In themeantime,manyof the respondents think that thoseunderattack shouldnot inanyway

counterthemessages.Mostofwomenstatethatfocusingonthesemessageswouldbeagreatloss
of their timeand resources,whereasasaneffectivemeans tocountering thosemessageswomen
considerpresentingtheirideasandthoughtsregardlessofbeingtargetedandlabeled.

“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.” “Antimessages are 
not always effective in our reality, I think we need to talk more about values instead 
of countering.” 

Many of the respondents alsomention that they cannot recall effective and impactful counter
messagingandthinkthatwhendevelopingsuchmessagesitisimportantnottorepeatthelanguage
oftheattackers,pushtheowndiscourseinstead,whichinthemeantimehastobesimpleenoughto
beunderstoodbythepublic.Inthissenseitismoreimportantto “talk about values”,suggestingthat
womenworkingonwomen’sandgenderissuesshouldtalkmoreaboutthemselvesandtheirvalues,
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wandthisisthebestwayofresistingthemessagesandlabels.

“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.”

Therespondentsalsonamethosetypesofmessagesthatareaimedatneutralizingthetargeting
messagesthrough“reclaiming” them.Thissuggeststhatmessagestargetedatyoushouldbeabsorbed
andused fromyour ideologicalperspective, inyourowncontext, thus,strippingoffthemessages
fromtheirnegativeconnotationswithoutwhichtheystopbeingoftargetingtypeandtheirusages
againstwomenbecomesmeaningless.
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 Հա վել ված 1. 
Ու սում նա սի րութ յան մե թո դա բա նութ յուն

Ու սում նա սի րութ յան շրջա նակ նե րը։

Ուսումնասիրությաննպա տակն է Հայաստանումկանանցազատագրման,իրավունքների
պաշտպանության,գենդերայինբռնությանևխտրականությանհարցերովզբաղվողկանանց
փորձառություններումտեղգտածհասարակականճնշումներիուսումնասիրումըևկանանց
թիրախավորողուղերձներիիդենտիֆիկացումը։

Ուսումնասիրությանօբ յեկ տը կանանցազատագրման, իրավունքներիպաշտպանության,
գենդերայինբռնությանևխտրականությանհարցերովզբաղվողկանայքեն։

Ուսումնասիրությանա ռար կանկանանցփորձառություններումտեղգտածհասարակական
ճնշումներնուկանանցթիրախավորողուղերձներնեն։

Ուսումնասիրությանշրջանակներումփորձէարվելբացահայտելուհետևյալհետազոտա
կան խնդիր նե րը.

1. կանանցպայքարիհիմքումընկածխթանները,
2. նրանցկյանքիայնոլորտները,որոնքազդեցությունենկրումնրանցպայքարից,
3. պայքարիկենսափորձիժամանակագրական/իրադարձայինփուլերըևդրանցհիմ

նականառանձնահատկություններնանձնականևհասարակականմակարդակնե
րում,

4. պայքարիկենսափորձիշրջանակներումկանանցառնչվողսոցիալականակտոր
ներըևդրանցդերակատարումները,

5. պայքարիմիջոցներըևսոցիալականպրակտիկաները,
6. կանանցևգենդերայինհիմնախնդիրներիշուրջձևավորվածսոցիալականմթնո

լորտը,այդթվում՝
• պայքարիննպաստողանձնականևհասարակականպայմաններնուգործոն

ները,
• պայքարինխոչընդոտողհանգամանքները,
• այլ կանանցպայքարիփորձառություններիազդեցությունները կանանց սե

փականկենսափորձիվրա,
7. պայքարի կենսափորձում կանանց նկատմամբ հասարակական ճնշման մեխա

նիզմներըևձևերը,մասնավորապես՝դրանցումհանդիպողուղերձները,
8. հասարակական ճնշման չեզոքացման հնարավոր մեխանիզմները, մասնավորա

պես՝հակաուղերձներիկիրառմաննպատակահարմարությունը։
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Ու սում նա սի րութ յան մե թո դա բա նութ յու նը։

Հաշվիառնելով,որուսումնասիրությաննպատակըևխնդիրներըառավելապեսենթադրում
ենհիմնախնդրիխորքայինիմաստներիևմեկնաբանումներիբացահայտում՝հետազոտութ
յուննիրականացվելէորակականմեթոդաբանականմոտեցմանշրջանակներում։ Հետազո
տությանտեսամեթոդաբանականհենքըհամադրումէֆե մի նիս տա կան տե սութ յան հիմ նա-
կան սկզբունք նե րը,ինչպեսնաև կեն սագ րա կանևֆե նո մե նո լո գիա կան մե թո դա բա նութ-
յուն նե րիորոշռազմավարականբաղադրիչներ։

Ֆեմինիստականտեսությունը կենտրոնանում է հետևյալ երեքասպեկտների վրա. (1) հե
տազոտմանհիմնականօբյեկտենդառնումայնիրավիճակներնուգործընթացները,որոնց
առնչվումէկինըհասարակությանմեջ,(2)կանայքդիտարկվումենորպեսհասարակության
առանցքայինսուբյեկտներ,իսկհետազոտությանհիմնախնդիրըքննվումէնրանցդիտանկ
յունից, (3) հետազոտությանընթացքումկանանցտեսանկյունիցքննադատականհայացքէ
առաջադրվում հիմնախնդրի հետառնչվող՝ հասարակությունում ձևավորված կարգերի, սո
ցիալականնորմերիվերաբերյալ13։

Կենսագրականմեթոդաբանությունըթույլէտալիս«ընդգրկված»անձիտեսանկյունիցներ
կայացնելնրակյանքիփորձնուպատմությունը,ուսումնասիրելևհասկանալհիմնախնդիրնե
րը,ևբացահայտելսոցիալականփոխազդեցություններիիմաստնունշանակությունըտվյալ
սուբյեկտների մեկնաբանմամբ14։ Հետևաբար, մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս հետազո
տությանշրջանակներումուշադրությունդարձնելկանանցպայքարիկենսափորձին՝ որպես
առաջադրված հետազոտական հարցերի պատասխանների որոնման ամենաառանցքային
դաշտ։

Ֆենոմենոլոգիականմեթոդաբանությանառանցքայինգաղափարնայնէ,որհասարակագի
տությունըպետքէուսումնասիրիմարդկանցկենսափորձըևդրաանհատականգիտակցումը,
անհատի՝սոցիալականիրականությանընկալմանգործընթացըևայնիմաստներնունշա
նակությունը,որընատալիսէայդիրականությանը15։Այսմոտեցմանշրջանակներումսոցիա
լական իրականության ճանաչման հիմնական գործիքնառօրյափորձով միջնորդավորված
ընկալումներնեն։Այստեսանկյունիցմեթոդաբանությունըթույլէտալիսկանանցպայքարի
կենսափորձըդիտարկել որպեսսոցիալականֆենոմեն՝ օգնելովպարզել՝ ինչպեսեննրանք
մեկնաբանումևիմաստավորումիրենցպայքարիկենսափորձը։

Ելնելով ուսումնասիրության հիմնախնդրից և նպատակից՝ տեղեկատվության հավաքման
երկուհիմնականմեթոդէկիրառվել.

1.  Փաս տաթղ թե րի ո րա կա կան վեր լու ծութ յուն.մեթոդիշրջանակներումուսում
նասիրելենքՀայաստանումկանանցպայքարիփորձառությանշուրջձևավոր
ված սոցիալական մթնոլորտին, հիմնական պատումներին և դիսկուրսներին
անդրադարձողգրականություննուառկահետազոտությունները։
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2.  Կեն սագ րա կան հար ցազ րույց. մեթոդի շրջանակներում չձևայնացված գոր
ծիքի (հարցազրույցիուղեցույց)կիրառմամբհավաքելենքկանանցպայքարի
փորձառությունները՝ բացահայտելով հասարակական ճնշումների դրսևորում
ներըդրանցհամատեքստում,ինչպեսնաևկանանցկիրառածդիմադրության
միջոցներըևպրակտիկաները՝որպեսարձագանքայդճնշումների։

Ու սում նա սի րութ յան ընտ րան քը։

Ուսումնասիրության օբյեկտի միավորների՝ մասնակիցների ընտրությունըտեղի է ունեցել
ին տեն սիվ ընտ րան քի սկզբուն քով։Ընտրանքիայստեսակընպատակունիբացահայտելու
հարուստտեղեկատվությամբդեպքեր,որոնցումինտենսիվորենենդրսևորվումհետաքրքրա
կաներևույթները16։
Ըստայդմ՝ տեղեկատվությամբհարուստհարցվողներենսահմանվելայնկանայք,որոնք

իրենցգործունեությանշրջանակներումառաջադրումենՀայաստանումկանանցազատագր
մանօրակարգը,զբաղվումենկանանցիրավունքներիպաշտպանությամբևառաջխաղաց
մամբ,պայքարումենգենդերայինբռնությանևխտրականությանդեմ։
Ուսումնասիրությանշրջանակներումփորձէարվելհնարավորությանսահմաններումապա

հովել ինստիտուցիոնալ17 և ոչ ինստիտուցիոնալ18 դիրքերից վերոնշյալ հարցերով զբաղվող
կանանցբազմազանությունը։
Ընտրանքայինհամախմբությունըկազմվելէձնակույտիտեխնիկայիկիրառմամբ,այսինքն՝

յուրաքանչյուրհարցվողհետազոտականթիմինուղղորդելէհաջորդհարցվողներիմոտ։Ընտ
րանքիքայլերը,հետևաբար,այսպիսինեն.

1. Հետազոտողները հարցազրույց են իրականացրել իրենց հասանելի, տեղեկատ
վությամբհարուստերկուհարցվողիհետ։

2. Յուրաքանչյուր հարցվող նշել է տեղեկատվությամբ հարուստ երկու հնարավոր
հարցվողի։

3. Գործընթացընույնությամբկրկնվելէամենհաջորդողհարցվողիհետ։
4. Տեխնիկայիկիրառումըդադարեցվելէ,երբնկատվելէթեմատիկհագեցվածություն

և/կամհարցվողներիառաջարկածտեղեկատվությանաղբյուրմիավորներըսկսել
ենկրկնվել։

Ինտենսիվընտրանքիևձնակույտիտեխնիկայիկիրառմամբհարցազրույցներենիրակա
նացվել24կանանցհետ։

Տե ղե կատ վութ յան ո րա կի ա պա հո վում։

Հավաքվածտեղեկատվությանարժանահավատությունըհիմնավորվելէտրիանգուլիացիա
յիտեխնիկայով,որըթույլէտալիսորակականհետազոտություններումմիևնույներևույթըկամ

16.ԹադևոսյանԳ.,Որակականսոցիալականհետազոտություններ.տեսություն,մեթոդաբանությունևմեթոդ։Ուսումնականձեռնարկ։
Երևան,Երևանիհամալս.հրատ.,2006,էջ45;http://lib.ysu.am/close_books/262135.pdf:

17.Ինստիտուցիոնալասելով՝նկատիունենքհասարակականկազմակերպություններում,կոալիցիաներում,պետական
կառավարմանօղակներումաշխատողկանանց։

18.Ոչինստիտուցիոնալասելով՝նկատիունենքորևէտեսակիկազմակերպականգործունեությունումչներագրավվածակտիվիզմը։
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տեղեկատվությունըստուգելերեքկամավելիմեթոդներով՝այդպեսհիմնավորելովհետազո
տությանորակը։Տրիանգուլիացիանհամադրելէհետևյալչորսբաղադրիչը.

1. Ինտենսիվընտրանքիպահպանում։
2. Ձնակույտիտեխնիկայիկիրառում։
3. Առկագրականությանևհետազոտություններիուսումնասիրություն։
4. Ընտրանքի միավորների՝ ինստիտուցիոնալ և ոչ ինստիտուցիոնալ ենթախմբերի

բազմազանությանհնարավորինսապահովում:
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 Հա վել ված 2. 
Ան վա նա ցանկ

Ստորևներկայացվածենայնկազմակերպություններըևհարթակները,որտեղուսումնասի
րությանմասնակիցներըաշխատումկամներգրավվածեն,ինչպեսնաևուսումնասիրության
մասնակիցներինշածքաղաքացիականշարժումներիհակիրճնկարագրությունները, որոնք
առայսօրտեղիենունեցել Հայաստանում: Համարակալումըհամապատասխանումէգրքի
առաջինմասում՝«Կանանցզրույցներ»հատվածումներկայացվածպատմություններումտեղ
գտածհղումներիհամարակալմանը։

1. « Կա նանց ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ -  Ֆեմինիստականիրավապաշտպանկազմա
կերպություն։Գործումէ2003թվականից։

2. « Կա նանց ա ջակց ման կենտ րոն» ՀԿԸնտանեկանբռնությանենթարկվածկանանց
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3. « Ֆեմգ րա դա րան» կամ« Ֆեմ տուն» մշա կու թա յին ՀԿ   Ֆեմինիստականինքնակազ
մակերպմանևինքնակրթությանտարածքհանդիսացողկազմակերպություն։Գործումէ
2016թվականից։

4. « Սո ցիոս կոպ» ՀԿ Սոցիոլոգիականհետազոտություններ,խորհրդատվությունևհան
րայինիրազեկումիրականացնողկազմակերպություն։Գործումէ2008թվականից։

5. «Ընդ դեմ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան կոա լի ցիան» ՀԿՀայաստանումկանանց
նկատմամբբռնությանկանխմանըևընտանեկանբռնությունիցտուժածներիաջակ
ցությանըուղղվածկազմակերպություն։Գործումէ2010թվականից։

6. «Ս ևազ գեստ կա նայք,  Հա յաս տան» ՀԿ  Ֆեմինիստականհակամիլիտարիստական
նախաձեռնություն։Գործումէ2014թվականից։

7. « Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րոն» ՀԿ   Սեռական բռնության կան
խարգելման և դրա դեմպայքարին ուղղված ֆեմինիստական կազմակերպություն:
Գործումէ2008թվականից։

8. « Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի  Վա նա ձո րի գրա սեն յակ» ՀԿԻրավա
պաշտպանհասարակականկազմակերպություն։Գործումէ1998թվականից։

9. Է լեկտ րիկ Եր ևան Էլեկտրաէներգիայիսակագնիթանկացմանդեմքաղաքացիա
կանշարժումՀայաստանում։ՏեղիէունեցելՀՀում2015թվականին։

10.  Թավշ յա հե ղա փո խութ յուն, Ապ րիլ յան հե ղա փո խութ յուն,  Հե ղա փո խութ յուն Ոչբռնի,
խաղաղ գործողություններով ուղեկցված քաղաքացիական անհնազանդության
զանգվածայինդրսևորումներ Հայաստանում,որոնքհանգեցրիներկրումկառավա
րողքաղաքականուժիփոփոխությանը։Տեղիէունեցել2018թվականին։

11.  Մաշ տո ցի պու րա կի պայ քարՄաշտոցիպուրակիպաշտպանությանընվիրվածքա
ղաքացիականշարժում։Տեղիէունեցել2012թվականին։
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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։ 
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