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« Գեն դե րա յին խտրա կա նութ յուն. մե դիա, բա նակ, 

կրթութ յուն, ա մուս նութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն» հոդ

վածներիժողովածուն«Կանանցռեսուրսայինկենտրոն»(ԿՌԿ)

հասարակական կազմակերպության կողմից 2016 թվականին

իրականացված ծրագրի արդյունքն է: Ծրագիրը ֆինանսա

վորվել է  Հարավային Կովկասում Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի

տարածաշրջանային գրասենյակի (Թբիլիսի) կողմից և նպա

տակունի հայ հասարակությանըիրազեկելուտարբերմակար

դակներում գենդերային խտրականության դրսևորումների մա

սին:Իրականացվածհանրայինդասախոսություններիուքննար

կումներիմիջոցովփորձ էարվելբազմակողմանիորեններկա

յացնելու գենդերային խտրականության հիմնախնդիրը: Գեն

դերային խտրականության դրսևորումներին անդրադառնալիս

հետազոտողները դիտարկել են տարբեր ոլորտներ և մակար

դակներ՝բարձրագույնկրթությանոլորտ,բանակ,ամուսնության

մշակույթև օրենք,քաղաքականությունևայլն:Հարկ էնշել, որ

բոլոր հանրային դասախոսություններն ու քննարկումները նե

րառումեննաևհեղինակներիկողմիցիրականացվածհետազո

տություններիարդյունքներ:
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ԱՆԿՈՏՐՈՒՄՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ.
Ի՞ՆՉԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՈՒՆԻ

ՌԱԶՄԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ԱՌՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱՆԱԿԻՆԵՐՍՈՒՄԿԱՏԱՐՎՈՂ
ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԵՏ

ՄիլենաԱբրահամյան

2005 թվականին ռուսական բանակում շարքային զինվոր
Անդրեյ Սիչյովի նկատմամբ կիրառված բռնությունը հանրութ
յանըհայտնիդարձավորպես«դեդովշչինայի»1ամենադաժան
դեպքերիցմեկը։ՍպաներըԱ.Սիչյովինդաժանաբարծեծիէին
ենթարկել՝ ստիպելով ժամերով կանգնել ոտնաթաթերի վրա:
Նշված բռնարարքների արդյունքում Ա. Սիչյովը տարատեսակ
վնասվածքներստացավ,որիարդյունքումբժիշկներըստիպված
եղանանդամահատելնրաոտքերըևսեռականօրգանները:Բա
նակիներսումբռնությաննմանդեպքերը,այդթվում՝ սեռական
բռնությունը,ինքնասպանությունը,հացադուլնուբժշկականօգ
նությունիցզրկելը,լայնորենտարածվածենաշխարհիտարբեր
երկրներիբանակներում։

Հետազոտողներն իրենց ուսումնասիրությունների թիրախ
հիմնականում դարձնում են ռազմական հաստատությունները
(օրինակ՝ բանակը),անդրադառնում են դրանց կառուցողակա
նությանը՝բանակիներսումտեղիունեցածբռնությանդեպքերը
ընկալելուհամար։Սակայնհարկէնկատել,որ«ռազմականաց
վածառնականություն»հասկացությունըերբեքհանդես չիեկել
որպեսհետազոտությանառարկա՝ բանակիներսումբռնության
պատճառները բացահայտելու նպատակով։Զարմանալի չէ, որ
առնականության երևույթը այնքան նորմալացված է բանակի
ներսում,որանգամչիդիտարկվումորպեսհետազոտությանթե
մա. շատհասարակություններումառնականություննանգամ չի
ընկալվումորպեսուսումնասիրությանառարկա:

Նշվածհետազոտությաննպատակըբանակումռազմակա
նացվածառնականությանխնդրիբացահայտումնէ՝հասկանա
լուհամար,թեորքանովէռազմականացվածառնականությունը
ազդումայնտեղառկաբռնություններիմակարդակիվրա։Փոք
րածավալուսումնասիրություններենիրականացվելռուսականև
շվեդականբանակներիշրջանակում,2006և2011թվականների
ընթացքումանցկացվել են նաև 10իցավելի հարցազրույցներ
ռուսականևշվեդականբանակներումծառայությունիրականաց
րածզինվորներիհետ:Ըստայդմ՝կատարվելէհամեմատական
վերլուծություն: Հետազոտությունը ամբողջությամբ հիմնված է
ֆեմինիստական և կոնստրուկտիվիստական տեսությունների

1.Ռուսերեն«дедовщина» եզրույթընշանակումէ«պապերիկամմեծերի,իշխանութ
յուն»։Բանակիներսումդեդովշչինանբռնությանամենատարածվածդրսևորումներից
մեկնէ։Այնվերաբերումէդաժանուբռնիգործողություններին,որոնցենթարկումեննո
րակոչիկներին՝նրանցբանակիառօրյայինևսովորույթներինվարժեցնելունպատակով։
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վրա։ Ռազմականացված առնականության և բանակի ներսում
բռնությանառնչություններնընկալելուհամարորպեսվերլուծութ
յան գործիք կիրառվում է «կառուցվածքայնություն» («ստրուկ
տուրայնություն») հասկացությունը։ Ստրուկտուրայնության տե
սությունըվերաբերումէպայմաններին,որոնքկարգավորումեն
կառույցների շարունակականությունըկամփոխակերպությունը,
հետևաբար նաև համակարգերի վերարտադրողականությունը։
Նշվածկառույցներըհնարավոր է բաժանել մասերի՝ գործոննե
րիևկոլեկտիվներիմիջևվերարտադրվածհարաբերություննե
րի,որոնքտարբերհամակարգերումկազմակերպվածենորպես
հասարակականսովորականպրակտիկաներ։

Այսպիսով՝սույնհետազոտությունըանդրադառնումէառնա
կանության և բռնության կառույցներին, և բաժանելովայդ կա
ռույցներըմասերի՝փորձումէընկալելիդարձնելուժայինհարա
բերությունները,ըստորոնց՝պայմանավորվածենառնականութ
յանևբռնությանգործոններնուգործողություններըբանակում։

«Ռազմականացվածառնականություն»

«Ռազմականացված առնականություն» եզրույթը սահմա
նելուհամարանհրաժեշտէայնբաժանելմասերիևհասկանալ,
թեինչպեսէայնկառուցվածգենդերայինդերերի,գենդերային
հարաբերություններիևգենդերայինկատարողականությանար
տադրությանևվերարտադրությանշրջանակներում։

Իսկ ի՞նչ նկատի ունենք՝ գենդերասելով։ Չնայած գենդերը
ընկալվում է որպես մարդու սոցիալական սեռ՝ տարբերություն
դնելով«կենսաբանական»և«սոցիալական»հասկացություննե
րի միջև, ըստ գենդերային տեսության՝ «կենսաբանական սեռ»
ասվածընույնպեսկառուցվածպատկերացում է։Այսինքն՝մար
դուսեռը,ըստբնույթի,էականչէ։Եվգենդերըմարդկանցմար
մինների,ինքնություններիևփորձառություններիդրսևորումնու
արտահայտումնէ։Նշվածհարցիքննությամբզբաղվողգիտնա
կանները2անդրադառնումենինտերսեքս,տրանսգենդերևգեն
դերայիներկակիությունիցդուրսանձանց,որոնցներկայությունը
հասարակության մեջխնդրականացնում է «կենսաբանական և

2.Նշվածթեմայինանդրադարձելենբազմաթիվֆեմինիստգիտնականներ՝Ջուդիթ
Բաթլերը,ՍանդրաՀարդինգը,ԴոննաՀարաուեյըևուրիշներ։

սոցիալականսեռեր»հասկացությունը։
Եթե վերադառնանք ստրուկտուրայնության տեսությանը,

ապագենդերըկարողենքհամարելառնականությանհաստատ
ման գործոններից մեկը։ Բայց քանի դեռ գենդերը չի գործում
վակուումի մեջ, կարևոր է հասկանալ, թե ինչով ենպայմանա
վորվածառնականությանգենդերայինդերերնուդրանցիցբխող
հարաբերությունները։

Գենդերայինդերեր.
ինչպե՞սէդրսևորվումգենդերը

Գենդերայինդերերըվերաբերումենայնենթադրվածվար
քագծերին,որոնքհասարակությունըպահանջումէմարդկանցից՝
ըստսոցիալականայնիրականության,որտեղմարդիկապրում
են։Շատհասարակություններումենթադրվումէ,օրինակ,որկի
նըպետքէզբաղեցնիընտանեկան,կրթական,դաստիարակչա
կանևխնամքի,իսկտղամարդը՝հանրային,քաղաքականևիշ
խանությանոլորտները։Ռազմականությանթեմայիշուրջկարելի
էմեջբերելերկուօրինակ.պատերազմականիրադրությանմեջ
տղամարդը՝որպեսզինվոր,պետքէլինիպաշտպանողի,իսկկի
նը՝որպեսբուժքույր,հոգտանողիդերում։

Իհարկե, գոյություն ունեն նաև բացառություններ. աշխար
հումհանդիպումենդեպքեր,երբմարդիկխախտումենառնա
կանև/կամկանացիայնդերերը,ըստորոնց՝նրանցվարքագի
ծը կհամապատասխանի հասարակության կողմից ակնկալվող
սեռական կամգենդերայինպատկերացումներին։ Եվ քանի որ
իրականությանմեջգենդերայինդերերըկայունչեն,բոլորմար
դիկ, անկախ իրենց սահմանված գենդերային ինքնությունից,
ժամանակառ ժամանակ խախտում են իրենց՝ իբրև մշտապես
առնականկամկանացիկառուցվողգենդերայինկարգը։Հասա
րակության մեջ, սակայն, գործում ենտարբերպատժամիջոց
ներ՝ գերիշխող գենդերային համակարգը խախտող հնարավո
րություններըկանխելունպատակով։Տվյալհետազոտությանմեջ
վերլուծվումենշվեդականևռուսականբանակներումհանդիպող
դեպքեր, երբ տղամարդիկ, չհամապատասխանելով գերիշխող
ռազմականացվածառնականությանայնվարքագծին,որըտի
րումէբանակում,ենթարկվումենծաղրանքի,ոտնձգությունների
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ևտարբերտեսակի բռնություններիայլ զինծառայողների կող
մից։Հետևաբարգենդերայինդերերըանմիջապեսկախվածեն
մարդկանցմիջևփոխհարաբերություններից։

Գենդերայինհարաբերություններ.
ի՞նչէարվումգենդերիհետ

Գենդերային համակարգի վրա ուժային հարաբերություն
ներիունեցածազդեցություններըըմբռնելուև իվերջոգենդերի
իրացման բացահայտման նպատակով կարևոր է հասկանալ,
թե ինչպես են մարդիկ վերարտադրում գենդերային հարաբե
րություններն ամենօրյա շփման շրջանակներում։ Երբ խոսում
ենք գենդերային երկակիության մասին, պարզ է դառնում, որ
«առնականությունն»ու«կանացիությունը»միաժամանակերկու
իրարամերժևփոխլրացնողհասկացություններեն։Այսինքն՝առ
նականությանգոյությանհամարանհրաժեշտ է, որայնhակա
դրվի կանացիությանը։ Արդյունքում ստացվում է, որ գենդերից
բխողհարաբերություններնարտացոլվումենգենդերայինդերե
րիուդրանցչափազանցվածտարբերություններիշուրջ։Եթեկա
նացիությունըառնչվում էխաղաղությանը,ապաառնականութ
յունը՝պատերազմականիրադրությանը:Նշվածհակադրության
մեջգործումէուժայինհարաբերություն.այն,ինչկապվումէառ
նականությանը, ընկալվում էավելիարժեքավոր, քանայն, ինչ
առնչվումէկանացիությանը:Այսպիսով՝գենդերիուժայինհամա
կարգիմեջառնականությունըառավելէկանացիությունից։

Ինչպեսարդեննշվելէ,գենդերըկայունչէ,ևմարդըկարող
է իր սահմանված գենդերային դերըխախտել։ Սակայն գիտա
կցելովգենդերայինհամակարգիկանոններըևխախտելովիրեն
հատկացրած գենդերային դերը՝ տղամարդը զրկվում է առնա
կանությանառավելություններից։Հետևաբարտղամարդիկ«կա
տարումենառնականությունը»,որպեսզիվերարտադրենուժա
յինայնհարաբերությունները,որոնցշնորհիվհնարավորություն
ունենպահպանելուիշխանությունըևդրանիցբխողբոլորառա
վելությունները։

Գենդերայինկատարողականություն3.
ինչպե՞սէիրացվումգենդերը

Գենդերըիրացնելըկախվածէթե՛ուժայինհարաբերություն
ներից, թե՛ արտադրվում է ուժային հարաբերությունների շնոր
հիվ։ «Գենդերային կատարողականություն» հասկացությունը չի
ենթադրում, որ հնարավոր է գենդեր ունենալ։ Այստեսությունը
դիտարկումէգենդերըորպեսուժիգործիք,որըկիրառվումէհա
սարակականիրականությանմեջ՝ըստկարիքների,ակնկալիք
ներիևցանկությունների։Այսինքն,եթենույնիսկմենքպնդենք,
որգենդերըկառույցէ,ևայդպիսովհնարավորէքանդելայդկա
ռույցը,մենքբախվելուենքուժայինայնպիսիհամակարգիհետ,
ինչպիսինգենդերայինհամակարգնէ,որտեղչիրացնելգենդերը
ճիշտայնպես,ինչպեսընդունվածէհասարակությանմեջ,նշա
նակումէզրկվելորոշառավելություններից,հատկապեսորպես
տղամարդ։Ընդորում՝ կատարելովմեզհամարնախատեսված
գենդերայինդերը՝մենքշարունակումենքվերարտադրելգենդե
րիուժայինհամակարգը։

Տեսնելով, թե ինչպես են ուժային հարաբերությունները
դրսևորվում գենդերային հարաբերությունների շրջանակներում
կանանցևտղամարդկանցմիջև,միմիայնտղամարդկանցմիջև
հարաբերվելուհատկություններընույնպեստեսանելիենդարձ
նում իշխանության գործոնները։ Տարբեր համատեքստերում
ընդունված առնականությունը արտահայտվում է ըստ համա
տեքստումտիրողտղամարդկանց ևառնականության վարքա
գծերով։Հեգեմոնիկ(գերիշխող)առնականությունը4վերաբերում
էտղամարդլինելուամենահաջողակևամենաշահավետտար
բերակին։Այլկերպասած՝առնականությունը,որինտղամարդը
պետք է ձգտի, կախված է առնականության դրսևորումից, որը
գերիշխումէ,ևորիշնորհիվհնարավորէգերիշխել։Համաշխար
հայինիրականությանմեջներկայումսգերիշխողառնականութ
յուններըուղղակիորենկապունենայնուժիհետ,որինկարելիէ
հասնել նյութական ռեսուրսների, քաղաքական իշխանության,
շուկաների,տարածքներիև,ամենակարևորը,ինքնությանմա

3.«Գենդերայինկատարողականություն»(Genderperformativity)հասկացությանհե
ղինակըՋուդիթԲաթլերնէիր«Գենդերայինանհանգստություն»(Gendertrouble)գրքում։

4.Հեգեմոնիկ(գերիշխող)ևստորադասառնականություններիմասինավելիմանրա
մասնտեղեկանալուհամարտե՛սConnellR.W.(1995),Masculinities:



14 15

սինխոսույթների կառավարմամբ։ Շատհամատեքստերում սա
նշանակում է, որ ռազմականացվածառնականության կրող լի
նելըդեռչինշանակումանպայմանորենզբաղեցնելհեգեմոնիկ
առնականության ստորակարգության (հիերարխիայի) ամենա
վերինդիրքը։

Հեգեմոնիկառնականությունըկարևորդեր էխաղումստո
րադասառնականություններիկառուցմանմեջ։Քանիորառնա
կանությունըկառուցվումէ՝հարաբերականհակառակորդության
մեջ գտնվելով կանացիության հետ,առնականության հիերար
խիանկազմվածէայնպես,որառնականությանայնտեսակնե
րը, որոնք կրում են կանացիության որոշ հատկանիշներ, ստո
րացվումևարժեզրկվումեն՝իվերջոհայտնվելովհիերարխիայի
ներքևում։Այսինքն,եթեդուտղամարդես,որըխախտել էիրեն
տրամադրված գենդերային դերը (լինի դա կամավոր, թե ոչ),
ապադուդառնումեսթույլ,կանացի,«ոչիսկականտղամարդ»։

Այսպիսով՝ստորադասառնականությունըենթադրումէֆե
մինիզացվածառնականություն,որնանհնարէհամատեղելըն
դունված գենդերային համակարգի մեջ այնպես, որ համարվի
արժեքավոր և հավասար մյուս առնականություններին։ Նման
կերպ բնութագրվում են նույնասեռական, տրանս, աղքատ, ոչ
սպիտակամորթտղամարդկանցառնականությունները,ինչպես
նաևայն բոլորառնականությունները, որոնք մարգինալացված
ենհասարակությանմեջ։

«Ռազմականացվածառնականությունը» հեգեմոնիկառնա
կանություններիցմեկնէ։Այսեզրույթըկիրառվումէայնառնա
կանությունների դեպքում, որոնք կերտվել են ռազմական ինս
տիտուտիներքոևկառուցվումուարտադրվումենզինվորական
ծառայության արդյունքում։ Շատ հասարակություններում են
թադրումեն,որտղանտղամարդէդառնումսույնինստիտուտի
շնորհիվ։ Ռազմականացված առնականությունը ենթադրում և
նպաստում է ուժի ու բռնության տիրապետմանը. բանակը այն
հաստատություններիցմեկնէ,որըբռնությանարտադրմանհա
մակարգէ։ Կարևորէնշել,որկոնստրուկտիվիստականտեսութ
յունըխուսափումէտղամարդկանց՝որպեսբնածինբռնիպիտա
կավորելուց։Ըստկոնստրուկտիվիստականտեսության՝բռնութ
յունը պայմանավորված չէ առնականությամբ. տղամարդուն
բռնիէդարձնումզինվորականծառայությունը։

Ըմբռնելու համար, թե ինչպես է բանակի համատեքստում
ռազմականացվածառնականությունը դիտարկվում որպես կա

նացիությանըհակադիրիրողություն,կարևորէհասկանալգեն
դերայինտարբերություններըևայդտարբերություններիցբխող
ուժայինհարաբերությունները։ՀեդերՀոփֆլն5կիրառումէ«կա
նացիության վերացում» հասկացությունը՝ ռազմականացված
առնականության կարևոր հատկություններից մեկն ընդգծե
լուհամար։Քանիորռազմականուժերինպատակներիցմեկնէ
պաշտպանել կանանց ու երեխաներին, հատկապես մայրերին,
որոնքխորհրդանշում ենազգը կամ երկիրը, կանայք և կանա
ցիհատկություններըդիտարկվումենորպեսռազմականմտա
ծելակերպին և պրակտիկային խոչընդոտող հանգամանքներ։
Նույն տրամաբանությամբ նաև ստորադասված առնականութ
յանդրսևորումնէդիտարկվումորպեսանընդունելիգենդերային
կատարումբանակիհամակարգմանշրջանակում,ևայդհամա
կարգըամենկերպփորձումէմերժելևվտարելայնմարդկանց,
որոնք չեն համապատասխանում բանակի ներսում ընդունելի
ռազմականացված առնականության բոլոր դրսևորումներին։
Ըստռազմականացվածառնականության՝«իսկականտղամար
դը» չպետք է ունենա կանացիությանը վերաբերող առանձնա
հատկություններ։

Բանակում կանացիության բացառման համար կարևոր է
տարանջատելխաղաղքաղաքացունզինծառայողից։Ըստռազ
մականացվածառնականության՝խաղաղքաղաքացինկանացի
գենդերային ինքնություն ունեցող մեկն է, որին հակադրվելով՝
զինծառայողը ձեռք է բերում «իսկական» առնական կերպար։
Հետևաբար զինվորական պատրաստվածության ժամանակ
շեշտը դրվում է զինվորների՝ խաղաղ քաղաքացու ինքնությու
նըկոտրելուվրա։Այլկերպասած՝փորձէարվումզինծառայող
անձիմիջիցվերացնելուկանացիությանբոլորհատկանիշներըև
դրսևորումները։

Ռազմականացված առնականությունը կարևորվում է նաև
թշնամու կերպար ստեղծելու գործընթացում։ Գենդերային տե
սության շրջանակներում զուգահեռներ են տարվում առնակա
նության ու կանացիության հակամարտության կառուցման հա
մար։Զինվորըիրդիմացկանգնածթշնամունպետքէհամարի
«ուրիշ»մեկը, ովարժանի չէապրելու, ևայդմտածելակերպով
արդարացնի այդ թշնամուն բռնությամբ և սպանությամբ վե
րացնելուիրողությունը:Ավելիանուղղակիորենևնույնմտածե

5. J.Heather (2003),Becominga(Virile)Member:WomenandtheMilitaryBody.
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լակերպով պետք է վերացվի կանացիությունը, որպեսզի ռազ
մականացվածառնականությունըկարողանագոյանալ։Այսինքն՝
բանակըմիհամակարգէ,որտեղզինվորներինվարժեցնումեն
բռնություն կիրառել՝ վերացնելով ուրիշ մեկին, որը հավասա
րազորէթշնամութե՛այդբանակիսահմաններիցդուրս,թե՛այդ
նույնբանակիներսում։Կանացիությունը,ընկալվելովորպեսառ
նականության ճիշտհակառակ կողմը, վերածվում է «թշնամա
կանիրողության»,որինպետքէտիրել՝գրավելովայն։

Եթե վերադառնանք իրականությանը և ընդունենք, որայն
առնականության իդեալին, որին զինվորը պետք է ձգտի, ան
հնարէհասնել,ապաստացվումէ,որռազմականացվածառնա
կանությունըանհնարէ։Այսգաղափարընաևշատբանէասում
բանակիինստիտուտիմասին,քանիորզինվորլինելով՝պետքէ
ոչմիայնուժևտիրապետությունցուցաբերել,այլևպետքէհնա
զանդվել բարձրպաշտոն ունեցող սպաներին, հրամանատար
ներինևսերժանտներին։

Այսպիսով՝ բանակի ներսում անհնարինառնականությանը
ձգտելուևհասնելուհամարպետքէլինելայդհամակարգիկրո
ղը,ինչպեսնաևանընդհատբախվելկանացիությունըվերացնե
լուգործընթացին։

Բռնություն

Տվյալհետազոտությունըոչմիկերպչիդիտարկումբռնութ
յունըորպեսբնությունիցբխողերևույթ։Ընդհակառակը՝բռնութ
յունը կառույց է սոցիալական իրականության մեջ, որնարտա
դրվումէմարդկայինհարաբերություններում՝դարձնելովմարդ
կանցբռնի։ԸստՀաննաԱրենդթի՝բռնություննիրէությամբգոր
ծիքայիներևույթէ.այնոչթեվերջնականնպատակէ,այլմիջոց6։

Եթե վերադառնանք ստրուկտուրայնության տեսությանը,
որըվերաբերում էպայմաններին,որոնքկարգավորումենկա
ռույցների շարունակականությունը ու հետևաբար նպաստում
համակարգերիվերարտադրողականությանը,ապաբռնությունը
կարողենքհամարելամենաազդեցիկուհզորպայմաններիցու
միջոցներիցմեկը,որըպայմանավորումուկարգավորումէռազ
մական համակարգի, ինչպես նաև գենդերային համակարգի

6.Հ. Ա րենդթ,Բռնությանմասին,1970:

շարունակականություննուվերարտադրողականությունը։
Բանակի ներսում «բռնություն» հասկացությունը տվյալ ու

սումնասիրությանշրջանակներումենթադրումէթե՛ուղղակի,թե՛
անուղղակիբռնություններ։Եթեհամարենք,որբանակը՝որպես
բռնությանհաստատություն,արդենիսկներառումէանուղղակի
բռնությանհատկանիշներիրկառույցիներսում,ապաուղղակի
բռնությունըկամֆիզիկականբռնությունըանուղղակիկամ լա
տենտ7(թաքնված)բռնությանհետևանքէ։

Դեդովշչինան բռնության ամենատարածված դրսևորում
ներից մեկն է բանակում։ Չնայած ռազմական հաստատութ
յունների այն պնդմանը, որ այսպիսի վարվելակերպը նորակո
չիկներինմիավորումումտերմացնումէ՝պատրաստելովնրանց
պատերազմիդաժանություններըևդժվարություններըհաղթա
հարելուն, բռնության նման դրսևորումները իրականում նպա
տակ ունեն նորակոչիկներին դարձնելու բռնություն կիրառող
ներ։Այսինքն՝դեդովշչինայիպրակտիկաներըօգտագործումեն
բռնությունըորպեսմիջոց՝բռնությանհամակարգըվերարտադ
րողզինվորներպատրաստելով։Այսհամատեքստումկարևորէ
անդրադառնալռազմականացվածառնականությանըևհասկա
նալ,թեինչպեսէբանակիներսումբռնությունըօգտագործվում
որպեստղամարդդարձնելուգործիք։

Ուսումնասիրելով ռուսական և շվեդական բանակներում
ռազմականացվածառնականությանևբանակիներսումբռնութ
յան առկայությունը՝ տվյալ հետազոտությունը բացահայտում
է ռազմականացված առնականության առնչությունը բանակի
ներսում կատարվող բռնություններին։ Արդյունքում անհնար է
դառնումբանակիներսումկատարվողբռնությունը,օրինակ՝դե
դովշչինան,տարանջատելբանակիներսումկատարվողզինա
վարժություններից։

Օրինակներշվեդականև
ռուսականբանակներից

Բանակիներսումկատարվողբռնություններիևռազմակա
նացված առնականության կապը բացահայտելու նպատակով
հարցազրույցներ են անցկացվել շվեդական և ռուսական բա

7.Յ. Գալթունգ,Բռնություն,խաղաղությունևխաղաղությանուսումնասիրություն,1970:
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նակներում20062011թվականներիընթացքումծառայածերի
տասարդներիհետ։Շվեդականևռուսականբանակներըընտըր
վելենորպեսիրարիցմեծչափովտարբերվողբանակներ:Ըստ
այդմ՝հնարավորէեղելհամեմատելերկուբանակներիներսում
կայացող ռազմականացված առնականության տեսակները և
դրանցազդեցությունը բանակի ներսումտիրող բռնությունների
վրա։Երկուդեպքումէլզինծառայողներնիրենցծառայողական
պարտքը կատարել են պարտադիր զինծառայության համա
տեքստում։

Մեծ մասամբ հարցազրույցները ուղղված էին ռազմակա
նացված առնականության դրսևորումների բացահայտմանը։
Միևնույն ժամանակ տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից
հավաքվելէին20062011թվականներիընթացքումտեղիունե
ցածբռնություններիմասիննյութեր,որոնքհետոհամադրվելէին
այդ բանակներում ծառայողների ռազմականացվածառնակա
նությանպատմություններիհետ։

Ռազմականացվածառնականությունը
շվեդականբանակում

Շվեդական բանակում ծառայածների հետ հարցա
զրույցներումավելի շատ էր նկատվում մրցակցությունը՝ որպես
ռազմականացված առնականության գլխավոր հատկանիշ.
մրցակցություն, որի շնորհիվ ամենայն հավանականությամբ
հնարավոր կլիներ գերիշխել բոլոր ոլորտներում։ «Դու սոլիդար
եսայնխմբին,որիմեջներգրավվածես,հետևաբարդումտնում
եսհակամարտությանմեջայլխմբերիհետնույնգնդում…:Ուհե
տոավելիմեծծավալովնույնզորամասումմիգունդըհակամար
տությանմեջէգտնվումմիայլգնդիհետ,ուայդպեսշարունակ։
Հետոերկուտարբերզորամասերիրարհետհակամարտության
մեջենմտնում»,–նշումէրբանակումծառայածերիտասարդնե
րիցմեկը։Այսամենըխրախուսվումէրհրամանատարներիկող
մից և դիտարկվում որպես առողջ մոտեցում՝ բանակում առաջ
գնալուհամար։

Միայլհարցազրույցումբանակումծառայածերիտասարդ
ներիցմեկընշումէր.«Մերգնդումկայինզինվորներ,որոնքԱֆ
ղանստանումէինծառայելուշատգոռոզէին,մեզասումէին,որ

մենք ղզիկներ ենք…»: Այսպիսով՝ Աֆղանստանում չծառայած
զինվորըդառնումէրստորադասառնականությանկրողևստա
նալով«ղզիկ»բնորոշումը՝այդպեսդիտարկվումէրորպեսավելի
կանացի:ՆշվածհանգամանքըհնարավորությունէրտալիսԱֆ
ղանստանում ծառայած զինվորին մրցակցության մեջ մտնելու՝
հաստատելով իրտեսակիռազմականացվածառնականությու
նը՝որպեսգերիշխող։

Հարցազրույցներից պարզ դարձավ նաև շվեդական բա
նակում առկա ֆեմինիզացման նկատմամբ հակակրանքը։ Այս
խնդիրըդրսևորվումէր,օրինակ,երկարմազերով,խոշորամար
մին,հաստազդրերունեցողևառնականությանորևէհատկանիշ
խախտողտղամարդկանցնկատմամբ։Նշվածհամատեքստում
նաևընդունվածէրնույնասեռականությաննկատմամբհակակ
րանքը,ևշատանգամ,երբմիբանդիտարկվումէրորպեսբա
ցասական երևույթ, զինվորներըայնանվանում էին «գեյ»։Սա
կայն բանակում ծառայած երիտասարդներից մեկի կարծիքով՝
դա շատ չէր տարբերվում հասարակության մյուս ոլորտներում
հնչողնսեմացնողարտահայտություններից։

Բռնություններշվեդական
բանակիներսում

Շվեդականբանակիներսումբռնություննավելիանուղղակի
ձևաչափովէհանդեսգալիս։Այստեղդեդովշչինանօրենքովար
գելվածէ,ևդեդովշչինայիդեպքերըպաշտոնապեսչենգրանց
վում։Սակայն,երբլինումեննմանդեպքեր,ավելիհավանական
է լուծում ստանալ ներքին կարգով։ Դա առավելապես չգրված
օրենքների և ավանդույթների մասին է խոսում, որովհետև դե
դովշչինանսոցիալականևմշակութայինորոշգործառույթներէ
կատարում,ևայդպատճառովդժվարէդառնումդրաարգելու
մը։Շատանգամտեղիենունենումհոգեբանականբռնություն
ներ,ինչպիսիքեն,օրինակ,ծաղրանքը,չարկատակներանելը,
խոսքով մարդուն ստորացնելը և հոգեպես ճնշելը։ Ուղղակի և
ֆիզիկականբռնությանպակասըկարելիէպայմանավորելայն
հանգամանքով, որ Շվեդիայում մարդու իրավունքներն ավելի
պաշտպանվածեն,քանայլերկրներում,ուստիայնտեղպաշտ
պանվածեննաևզինվորներիիրավունքները։
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Չնայածնրան,որդեդովշչինայիգրանցվածդեպքերչկան,
շվեդական բանակում ծառայած երիտասարդների հետ զրու
ցելիսպարզդարձաննաևֆիզիկականայլտեսակիբռնության
դեպքեր։ 2010 թվականին ծառայած երիտասարդներից մեկը
պատմումէր.«Կարողեմհստակորենասել,որշատբաներընդ
հանրապեսչէրկարելիհամարելզինավարժություն,շատգործո
ղություններհաճախավելինմանէինդեդովշչինային։Ամենինչ
շատխիստէր,ուհրամանատարներըշատհպարտանումէին,ու
շատանգամ,եթենույնիսկմենքբանչունեինքանելու…,նրանք
մեզստիպում էինմրցակցել, օրինակ՝ասում էին, որ100մայս
կողմայնկողմչոքեչոքգնանք,ևովկհաղթեր,կստանարԿոկա
կոլա»։

 Բանակում ծառայած մի այլ երիտասարդ պատմում էր.
«Սաօրինականչէ,–ասացընկերներիցսմեկը,–որովհետևմենք
պետք էնվազագույնը6ժամհատկացնենքքնելուն»:Իսկհրա
մանատարը պատասխանեց. «Քո կարծիքով ես թքած չունե՞մ
իրավականհամակարգիվրա»:

Կապելով ռազմականացված առնականությունը բանակի
ներսում կատարվող բռնությունների հետ՝ հնարավոր է հրամա
նատարիվերոհիշյալ վերաբերմունքըվերագրել գերիշխողառ
նականությանը, համաձայն որի՝ բռնություն կիրառող ռազմա
կանացվածառնական հրամանատարը վեր է զինվորի՝ մարդու
իրավունքներըսահմանողօրենքից։

Ռազմականացված
առնականությունը
ռուսականբանակում

Ռուսականբանակումծառայածզինվորներիհետհարցազ
րույցներումավելի շատընդգծվում էինֆեմինիզացմաննկատ
մամբհակակրանքը,անկոտրումհնազանդությունը՝որպեսռազ
մականացված առնականության դրսևորումներ։ Ֆեմինիզաց
մաննկատմամբհակակրանքըվերաբերում էբանակիներսում
տիրող տարաձայնություններին կանանց և կանացի հատկութ
յուններիգոյությանհարցում։Ռուսականբանակումնշվածիրո
ղությունըգլխավորապեսդրսևորվումէհոմոֆոբիայիտեսքով։

Ռուսական բանակում ծառայած երիտասարդներից մեկը

պատմումէր.«Իմկարծիքով՝բանակըգեյերիտեղըչէ:Տարօրի
նակէևբնությանըհակառակ,երբտղամարդիկունենկանացի
հատկություններ»:Սավերաբերումէառնականությանթեմային,
որիշուրջխոսեցինք։

Մի այլ զրույցում նշվեց ռուսական բանակում կիրառվող
մարտավարություններից մեկի մասին. «Սպաները մեզ ասում
էին «գյոթեր»։Գոռում էինմեզվրա։Իրականումդա չի նշանա
կում,որնրանքկարծումէին,որմենքնույնասեռականենք։Կար
ծումեմ՝ավելիշուտդամիջոցէր՝մեզցույցտալու,թեովէտի
րում,ևորմենքմիայնզինծառայողներենք,որոնքպարտավոր
ենանելայնամենը,ինչհրամայումէիննրանք»։

Համաձայնգենդերայինտեսությանը՝կանացիությանբոլոր
հատկությունները,գենդերայինհիերարխիայիներքևումգտնվե
լով, նպաստում են գերիշխող առնականության կառուցմանը։
Տվյալ դեպքում նորակոչիկներին «գյոթ» անվանող հրամանա
տարներըհաստատումէինիրենցառնականությունը՝որպեսգե
րիշխողգենդերայինայնհամակարգում,որտեղերբտիրումես,
նվաստացնումեսուրիշինևբռնությունկիրառում,ապահայտնը
վումեսայդհամակարգիվերևում։

Ռուսականբանակումֆեմինիզացմաննկատմամբհակակ
րանքըխիստփոխկապակցվածէ«անկոտրումհնազանդություն»
հասկացության հետ։ Անկոտրում հնազանդության համաձայն՝
զինվորըպետքէլինիանկոտրում,որպեսզիհասնիռազմակա
նացվածառնականությանիդեալին,միևնույնժամանակպետք
է հնազանդվի ռազմական ստորակարգային կամ հիերարխիկ
վարչակարգին։Միկողմիցզինվորըձգտում է հասնել ռազմա
կանացվածառնականությանիդեալին,մյուսկողմիցստիպված
էհնազանդվել հրամանատարներին։Ըստայդմ՝ վերջինիսմոտ
հզոր հակակրանք էառաջանում ֆեմինիզացման՝ որպես հնա
զանդությանհակադրվելումիջոցինկատմամբ։

Բռնություններռուսական
բանակիներսում

Ռուսական բանակի ներսում կատարվող բռնությունները
ուղղակիորեն կապված են այնտեղ տիրող ռազմականացված
առնականության տեսակի հետ։ Ռուսական բանակում հատ
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կապես նույնասեռական տղամարդկանց կամ ենթադրյալ նույ
նասեռական տղամարդկանց սեռականորեն օբյեկտիվացումը
օգտագործվում էայլտղամարդկանցկողմիցգերիշխանություն
ցուցաբերելուհամար։Սաենթադրումէոչմիայնհոգեբանական
ճնշում, այլև ավելի ուղղակիորեն՝ բռնաբարության գործողութ
յուն։Գենդերայինտեսությանհամաձայն՝ռազմականացվածառ
նականությանգոյությանհամարանհրաժեշտէվերացնելկանա
ցիությանբոլորհատկությունները։Հետևաբարնույնասեռական
տղամարդկանց կամ ենթադրյալ նույնասեռական տղամարդ
կանցսեռականորենօբյեկտիվացումըև/կամբռնաբարությունը
ռուսական բանակի ներսից կանացիությունը վերացնելու փորձ
է։Տվյալհետազոտությանբացահայտումներիցմեկնէլայնէ,որ
այստեսակիռազմականացվածառնականությանդեպքումբա
նակի ներսում բռնությունները ավելի ուղղակի, ֆիզիկական և
տեսանելիեն լինում։Ուստիռուսականբանակիներսումֆիզի
կականբռնությամբփորձումենվերացնելհնազանդվելուարդ
յունքումհնարավորդարձածկանացիությանառկայությունը։

Իտարբերությունշվեդականօրինակի՝ռուսականբանակում
տեղիունեցածբռնությանդեպքերըգրանցվումենմարդուիրա
վունքների շահերըպաշտպանողտարբեր կազմակերպություն
ներիկողմից։Միայն2008թվականին1239զինվորներդատա
պարտվելենդեդովշչինայիպատճառով8,իսկ2009թվականից
մինչև 2010 թվականը դեդովշչինայի դեպքերը ռուսական բա
նակիներսում15%ովաճելեն9։

Ռուսականբանակումդեդովշչինայիարդյունքումիրագործ
վածուղղակիբռնությանտեսակներիցենխոշտանգումնուծեծը,
զինվորինուտելիքից,քնից,ապաստանից,ինչպեսնաևբժշկա
կանօգնությունիցզրկելը,խոսքըհատկապեսվերաբերումէայն
դեպքերին, երբ զինվորը դեդովշչինայիարդյունքում ստացել է
վնասվածք։ Նշված բռնությունների հետևանքով զինծառայողը
կարողէենթարկվելանդամահատության,ձեռքբերելհաշման
դամություն, և ծայրահեղ դեպքերում բանակի ներսում բռնութ
յուններըկարողենհանգեցնելնաևինքնասպանությանևմահ
վան։

8. Nepravitelstvennoye Soobshenie: O Situacii s Pravami Cheloveka v Sfere Voyenno
GrazhdanskikhOtnosheniiv2013Godu(2014),Soldier'sMothersSt.Petersburg.

9. U.S. Department of State (2011), 2010 Human Rights Report, Russia, Bureau of
Democracy,HumanRightsandLabor.

Ի՞նչառնչությունունիռազմականացված
առնականությունըբանակիներսում
կատարվողբռնություններիհետ

Ռազմականացված առնականությունը առկա է բոլոր բա
նակներում,քանիդեռռազմականհաստատություններըհիմնը
ված են բռնություն քարոզելու, սովորեցնելու և արտադրելու
իրողություններիվրա։Բռնությունքարոզելովևկիրառելով՝առ
նականությունը ռազմական բնույթ է ստանում։ Հակադրվելով
կանացիությանըևստորադասառնականություններին՝բանակի
ներսում զինծառայողների նկատմամբ կատարվող բռնություն
ները նպաստում են ռազմականացված առնականության վե
րարտադրմանգործընթացին։

Ռուսական և շվեդական բանակներում տիրող ռազմակա
նացված առնականության և բռնության դրսևորումների հե
տազոտության արդյունքում հայտնաբերվեցին երկու տեսակի
ռազմականացվածառնականություններ։Շվեդականբանակում
ռազմականացված առնականությունն առավելապես դրսևոր
վումէմրցակցությամբևտեսանելիդառնումզինծառայողների,
զորամասերի և գնդերի միջև հակամարտության արդյունքում։
Ռուսական բանակում գերիշխող ռազմականացված առնակա
նությունը պայմանավորված է անկոտրում հնազանդությամբ։
Վերջինս խիստ բարդացնում է ռուսական բանակում ծառայող
զինվորիփորձը՝ձեռքբերելուռազմականացվածառնականութ
յանայնիդեալը,որտեղորևէմեկինհնազանդվելնանընդունե
լիէ։Արդյունքումստեղծվումէֆեմինիզացմաննկատմամբհա
կակրանք։

Երկու բանակներում ֆեմինիզացման նկատմամբ հակակ
րանքըկարևորդերէխաղումռազմականացվածառնականութ
յանկառուցմանգործում,սակայնռուսականբանակումայնավե
լիուժգինէդրսևորվումևբռնությանկարևորագույնպատճառնե
րիցմեկնէ։Եթեհամեմատենքշվեդականևռուսականբանակ
ների ներսում տեղի ունեցած բռնությունները, պարզ կդառնա,
որառաջինիդեպքումբռնություննանուղղակիէ,իսկերկրորդի
դեպքում՝ավելիուղղակիևֆիզիկական։

Արդյունքում հնարավոր է դառնում ենթադրել, որ բանակի
ներսում զինծառայողների նկատմամբ կիրառվող բռնության
տեսակըֆիզիկականբնույթունիևդաժանէ,երբսույնբանակում
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գերիշխողռազմականացվածառնականությունըհիմնվածէկա
նացիությունըվերացնելուիրողությանվրա։Իսկերբռազմակա
նացվածառնականությունընաևպարտադրումէզինծառայողին
լինելմիաժամանականզիջումևհնազանդ,ապականացիութ
յունըվերացնելուփորձըդառնումէմիջոց՝ձեռքբերելուռազմա
կանացվածառնականությանիդեալ,որինանհնարէհասնել։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԽՈՍՈՒՅԹԸԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼԻՍ.

ՀԻՍՏԵՐԻԱՅԻՑԴԵՊԻԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ1

ԱննաՀարությունյան

1.Հոդվածըհայերենթարգմանվելէանգլերենից:

«Տգիտություննայսօրմերերկրիհամար
ամենամեծչարիքնէ:Կույրհավատիփոխարեն

մեզպիտիսովորեցնենպրպտունմիտքունենալ»:
ՍեպտիմաՊուանսեթՔլարք

Ներածություն
Հայաստանը2013թվականից
առաջևհետո

Անկախության25տարիներիընթացքումՀայաստանըմիա
ցելէմիշարքմիջազգայնագրերի,ձևավորելէազգայինգենդե
րային օրենսդրություն և համագործակցելով միջազգային հա
մայնքի հետ՝ կյանքի է կոչել տարբեր ասպարեզներում գենդե
րայինհավասարությաննուգենդերայինհամապարփակքաղա
քականությանը նվիրված զարգացման ծրագրեր: Ավելին՝ գեն
դերային խոսույթն իր զարգացումն է ապրել քաղաքացիական
հասարակության,մասնավորապեսհասարակականկառույցնե
րի(հիմնականումկանանցկողմիցղեկավարվող,մասնավորա
պես սովետականանցյալի կառավարմանփորձն ունեցողների
միջոցով)առաջնորդությանշնորհիվ,որոնքբավականինվարժ
ուհմտորենկարողանումէինհավասարակշռելժամանակակից
խոսույթներն ու ավանդույթը՝ որդեգրելով «գենդեր» եզրույթի
նկատմամբայնպիսիտեսանկյուն,որըթույլկտարհօդսչցնդել,
չաներևութանալշահույթչհետապնդողհատվածում:

Ի հեճուկս պետության՝ քաղաքացիական հասարակության
և միջազգային համայնքի կողմից ներդրված ջանքերին՝ իրա
կանությունը երևան է հանում «գենդեր՚ եզրույթի և հարակից
իմաստներով հասկացությունների շուրջ ընդհանուր ընկալման
բացակայությանփաստը:Այդպեսբացահայտվումէրդրանցչա
րաշահմանություրընկալվածլինելուվիճակը,ինչնէլ,խորացնե
լովկարծրատիպերը,հանգեցնումէրգենդերայինհավասարութ
յանշուրջձևավորվածխեղվածխոսույթին:

Մինչ 2013 թվականի մայիսը «գենդեր» հասկացությունը
հատվածային բանավեճերիառարկա էր,այն էլ՝ հիմնականում
քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում: Այն պա
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հից սկսած, երբ գենդերային հավասարության մասին օրենքի
նախագիծըներկայացվեցՀՀԱզգայինժողովիքննարկմաննու
հաստատմանը, այն երևան հանեց «հիստերիկ» դրսևորումներ
հանրությանշրջանում:Սանախանշեցգենդերիշուրջհանրային
խոսույթի մեկնարկը, որը ջրի երես հանեցայդ հասկացության
վերաբերյալառկատարբերմտքերը,գաղափարները,վերաբեր
մունքը,իմաստներըուպատմույթները:Պարզվեց,որ«գենդեր»
բառըկարողէգործածվելհասարակականտարբերհոսանքնե
րիկողմից՝ներառելովեկեղեցուներկայացուցիչներին,ավանդա
պաշտներին, ազգայնական տրամադրություններով աչքի ընկ
նողերիտասարդներիխմբերինևայլմարդկանց:Նաևակնհայտ
դարձավ,որզանգվածայինլրատվությանմիջոցներնումասնա
վորապեսդրացանցայինհատվածըխեղվածեններկայացնում
«գենդեր»հասկացությունը:

Օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ էր դրվել 2011
թվականիցայդժամանակիշխանությունըներկայացնողկուսակ
ցություններիցմեկի՝ «Օրինացերկրի»կողմից:Առաջիննախա
գիծըբազմիցսքննարկվելէր,ապավերադարձվել:Դեռևս2012
թվականին՝ առցանց լրատվամիջոցները վերլուծելիս, պարզ
դարձավ,որհասարակության,ինչպեսնաևմեդիայի,քաղաքա
ցիական հասարակության, պետական պաշտոնյաների տրա
մադրվածությունը դրական էր: Առկա առցանց նյութերն ու սո
ցիալականցանցերումտեղադրվածհոդվածներըհուշումեն,որ
այդնախագծիշուրջքննարկումներնընդհանուրառմամբշատ
խաղաղ են ընթացել և ավելի հանդուրժողական են եղել «գեն
դեր»եզրույթինկատմամբ:Կառավարությունը«Գենդերայինհա
վասարությանընվիրվածխորհրդարանականլսումներիմասին»
հատուկերկլեզու՝հայերենևանգլերենտեղեկանքէրտեղադրել
ՀՀԱզգայինժողովիկայքէջում,որըգենդերայինհավասարութ
յան առկա վիճակի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու
նպատակ ուներ: Ազգային ժողովի խոսնակը հույս էր հայտնել,
որայդլսումներըկնպաստենՀայաստանումժողովրդավարութ
յանևմարդուիրավունքներիպաշտպանությանամրապնդմանը,
իսկքննարկումներըկլրամշակենօրենքինախագիծը:Լսումների
ժամանակբազումփաստարկներենբերվելգենդերայինհավա
սարության օգտին՝ ներկայացնելով քաղաքական և իրավական
առավելությունները, նաև օրենքի նախագծի ընդունման նպա
տակահարմարությանպատմականհիմնավորումները:

Վերոնշյալօրենքիընդունմանանհրաժեշտությունըքննարկ

վելէնաևազգայինանվտանգությանտեսանկյունից10:Բացման
խոսքումԱզգային ժողովիխոսնակՍամվելՆիկոյանը մասնա
վորապես շեշտադրել է խնդրի պատմական հիմքերը: Հետա
քրքրական է, որխոսնակը կանանցևտղամարդկանց իրավա
հավասարությունըխորթչիհամարելմերազգայիննկարագրին՝
այնփոխկապակցելովմերմշակույթին:Նաթվարկելէայնցան
կը,որըպարզմատնանշումէրխնդրի՝մերօրենքներումարտա
ցոլվածլինելուփաստըդեռևս4րդդարիցմինչև1918թվակա
նինՀայաստանիՀանրապետությանհիմնադրումը,երբկանայք
ուտղամարդիկհավասարապեսմասնակցումէինընտրություն
ներինևկարողէինընտրվել:Լսումներինհրավիրվածէինքաղա
քացիականտարբերխմբեր,ևիրենցհնարավորությունէրտրվել
խոսելուխնդրիշուրջ:

2012 թվականին գենդերային հավասարությունն այնքան
էրկարևորվում,որարժանացելէրօրենսդրականամրագրման:
Այսքննարկումներումպարզդարձավ,որտարբերմարդիկ,այդ
թվում՝թե՛պետականպաշտոնյաներ,թե՛հանրայինդեմքերկար
ևորումէինգենդերայինհավասարությանվերականգնումը,քա
նիորհայկինըպատմականորենլայնիրավունքներիկրողէեղել:

2013թվականիմեկնարկին՝այդ լսումներիցհետո,ՀՀԱզ
գային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության երկու պատգամավորներ
քննարկմանեններկայացրելայդօրենքինախագծիիրենցտար
բերակը: Երբ նախագիծը հասավ վերջնական վավերացմանը,
հանրության մեջ մի աննախադեպ իրարանցում բարձրացավ:
Դաառավելապեսդրսևորվեցուշգարնանը՝ամբողջովինհեղե
ղելով համացանցն ու սոցիալական ցանցերը: Քննարկումները
ծավալվում էինթե՛ սոցիալական ցանցերում, թե՛այլուր: Էլեկտ
րոնայինլրատվամիջոցներիայդհոդվածներիէջերումմեծթիվ
էին կազմում ընթերցողների գրառումները:Մեծամասնությունը
կարծում էր, որ գենդերային հավասարության մասին օրենքը
փորձումէրխրախուսելնույնասեռականությունը,ևդաարվումէր
հայազգիդեմ.խարխլվումէինազգայինավանդույթներնուար
ժեքները11:

10.ՀՀԱզգայինժողով,Գենդերայինհավասարությանընվիրվածհանրային լսում
ներ,2012:

11.Տե՛սորոշհոդվածներ,ինչպեսնաև«Գենդերայինհավասարությանմասին»օրեն
քիվերաբերյալտարբերէջերումտեղգտածքննարկումները՝«Խորհրդարանականները
պետքէորոշենիրենցսեռը»,«Առավոտ»օրաթերթ,սեպտեմբեր,Երևան,2013,«Հան
րային նախաձեռնությունները պայքարում են գենդերային հավասարության մասին
օրենքիդեմ»,«Արմենպրես»,օգոստոս,2013,«Դար»ակումբհանրայինֆորում,քննար
կում«Գենդերայինհավասարությանմասին»օրենքիշուրջ,հուլիս,Երևան,2013:
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Հակագենդերային քարոզչության մեջ նկատվում էին նաև
Հայառաքելականեկեղեցուորոշներկայացուցիչներիդիրքորո
շումները:Վերջիններսհարցազրույցներէինտալիսուհոդված
ներգրում12«Գենդերայինհավասարությանմասին»օրենքիթե
մայով՝էլավելիթեժացնելովքննարկումներըսոցիալականցան
ցերում:Հիմնականպատգամնէր՝«Ո՛չգենդերայինօրենքին,ո՛չ
ազգիայլասերմանըհանունհայընտանիքիուհայերեխաների,
հանունմերերեխաների»:

«Սաորոշմարդկանցնպատակնէ.ուզումենայլասերելազ
գերը:Քանիորայսորոշումըհակասումէբարոյականությաննու
Աստծոկամքին,նաևբնությանդեմէ.բնությանմեջցանկացած
էակունիիրներքինարժեհամակարգը:Կանաչճանապարհհար
թելովգենդերայինհավասարությանօրենքին՝մենքազգայինայ
լասերմանհիմքերնենքդնում:Մենքայստեղներկայանումենք
հայազգիանունից»,–նշումէրհայրԿոմիտասվարդապետՀով
նանյանը(հոկտեմբեր,2013թ.)13:

2013թվականինմեդիայումծավալվածհակագենդերային
խոսույթի տարբերանշաններից մեկը քաղաքացիական բողո
քիակցիաներիկիրառումն էր,օրինակ՝փողոցդուրսգալըհա
կագենդերայինպաստառներով՝մասնավորապեսներգրավելով
երիտասարդությանը,կամհարթակըտրամադրվումէրերիտա
սարդկանանց,որոնքպնդումէինօրենքիհակահայկականութ
յանուհակականացիությանբնույթիմասին:

Քննարկումներիհետաքրքիրտարբերակիչներ էինսոցիա
լական հարթակում հակագենդերային ճամբարի գերակայութ
յունն ու գրառումները: Մինչդեռ մյուս ճամբարը, որն ամենայն
հավանականությամբ գոյություն ուներ, մեծապես լուռ մնաց,
սակայն համացանցում, սոցիալական ցանցերում ծավալվող
քննարկումներումվերջիններիսգրառումներըգրոհիէինարժա
նանումևանմիջապեսլռեցվումմասնավորապես«Համահայկա
կան ծնողական կոմիտեի», «Ոչ գենդերային նախաձեռնությա
նը»և«Մեկազգ»խմբերիկողմից:

12.«ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածինըանուղղակիորենդեմէգենդերայինհավասարութ
յան մասին օրենքի նախագծին», tert.am, օգոստոս, Երևան, 2013, «Հայր Կոմիտասը
կառավարությանշենքիառջևբողոքում էգենդերայինհավասարությանօրենքիդեմ»,
«Առավոտ»օրաթերթ,հոկտեմբեր,Երևան,2013:

13. «Հայր Կոմիտասը մասնակցեց գենդերային օրենքի դեմ բողոքի ակցիային»,
news.am,հոկտեմբեր,Երևան,2013:

Իմացությունգենդերիմասին.
ի՞նչգիտենքգենդերիմասին

Որակական տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզ
դարձավ,որգենդերիմասինգիտելիքներըհիմնականումձևա
վորվելենմեդիայումհանրայինընդհանրականքննարկումների
արդյունքում: Տեղեկատվության հիմնականաղբյուր հանդիսա
ցավ«գենդեր»հասկացությանմասին2013թվականինօրենքի
նախագծի շուրջծավալվածքննարկումների շարքը:Այնուամե
նայնիվ, որոշ ֆոկուս խմբերում «գենդեր» եզրույթըպարբերա
բար շրջանառվում էր քննարկումներում, հիմնականում Երևա
նիևՏավուշիերիտասարդներիկողմից,ինչնէլմատնանշումէր
նրանց շրջանում իմացության ձևավորման գործում քաղաքա
ցիական հասարակության կառույցների կողմից կազմակերպ
վածսեմինարներիազդեցությունը:

«Ի՞նչեքհասկանումգենդերասելով»հարցինմարդիկհա
ճախպատասխանում էին, որ դակնոջ ևտղամարդու սեռային
տարբերություննէ,կամգենդերըկիննուտղամարդնեն:Յուրա
քանչյուր խմբում միշտ հայտնվում էր մեկը, որը գենդերը նույ
նականացնում էր կնոջ ու տղամարդու հավասարության հետ:
Քաղաքացիական հասարակության համատեքստում «գենդեր»
եզրույթը երբեմն դիտարկվում էր որպես ժողովրդավարության
ևմարդուիրավունքներինախապայման:Նմանպնդումներհան
դիպում էին միայն քաղաքացիական հասարակության ներկա
յացուցիչների,բայցնաևերևանյանմիուսանողականխմբիհետ
հարցազրույցներիընթացքում:Որոշմարդկանցկարծիքով՝գեն
դերըերկուսեռերիմիջևառկասոցիալականպայմանէ:

«Պետքէհասկանանք,որգենդերըսոցիալականպայմանէ
ուխնդիր:Թույլտվեքբացատրել:Այսբառիշուրջավելորդ
աղմուկկա,բայցքչերըգիտենդրաբունիմաստը:Գենդերի
մասինտեղեկատվությունչկա,մարդէլչկա,որկբացատրի
դրա նշանակությունը: Հազիվ բացատրեցին ներառական
կրթությանիմաստը,շատջանքենքգործադրել,որպեսզի
հիմաբոլորըլավհասկանանուընդունեն:Այստեղևսպետք
էբացատրելգենդերիիմաստը:Օրինակ,եթեերբեքմեղր
չեքփորձել,ինչպեսիմանաք՝քաղցրէ,թեդառը»:

(ՀԿներկայացուցիչ,Իջևան,ՖԽՔ)
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«Հայընտանիք»հասկացությունըքննարկումներումհաճախ
փոխկապակցվումէր«գենդեր»բառիհետևթեժացնումխոսակ
ցությունը,քանիորհանդիպումէինմարդիկ,որոնքցանկություն
չունեին այդ երկուսն իրար կապելու ու ակնհայտորեն ընդդի
մանում էին: Նշված քննարկումները մասնակիցների շրջանում
տեղի տվեցին երկար երկխոսություններին: Նման պնդումնե
րը, մասնավորապես կանանց շրջանում, հակափաստարկների
առիթէինտալիս:

«Եթե գենդերը կանանց ու տղամարդկանց հավասարութ
յան մասին է,ապաայն իսկական հայ ընտանիքի մասին
է,որտեղյուրաքանչյուրնիրդերնունիևհարգվածէմյուսի
կողմից»:

(Չափահասերիտասարդտղամարդ,Իջևան,ՖԽՔ)

«Չէ՛,միրոպե,եթեավանդականընտանիքենքասում,մենք
նկատիչունենքինչորառանձինընտանիքներ:Մենքնկա
տի ունենք միջին վիճակագրական ավանդական հայկա
կանընտանիքը,որտեղկիննամենբանանումէ.եփումէ,
լվանում,իսկտղամարդըգումարէվաստակում,որտեղդե
րերըհստակորենբաժանվածեն,ևորտեղկինըտղամար
դուց թույլ է: Հա՛, դաայն ընտանիքն է, որտեղ կինըտղա
մարդուհսկողությանտակէ:ԵթեՁերհայրըօգնումէրՁեր
մորըկամհակառակը,ուրեմնդաօրինակելիընտանիքէ,
բայցոչավանդական»:

(Տարեցկին,Իջևան,ՖԽՔ)

Իջևանիֆոկուսխմբիմասնակիցներիկարծիքով՝օրինակելի
ևավանդականընտանիքներըտարբերեն:Բայցևայնպես,դրա
հետմեկտեղնրանքդժվարանումէինմատնանշելայդտարբե
րությունները: «Ավանդական ընտանիք» հասկացությունը կի
րառվումէր«գենդեր»եզրույթինզուգահեռ՝գիտելիքինառնչվելու
ևգենդերայինհավասարությունըընկալելունպատակով:

Ֆոկուսխմբայինհամարյաբոլորքննարկումներումմասնա
կիցներընշումէին,որժամանակակիցավանդականընտանիքը
տարբերվում էանցյալի իրտարբերակից:Բազմաթիվմասնա
կիցներնշումէին,որ«ավանդականընտանիք»հասկացությունը
ներկայումսորոշակիորեն«շեղվածէ»,ևկարիքկահանրությա
նըբացատրելու«գենդեր»եզրույթնումարդկանցսովորեցնելու
իրականհայկականընտանիքինորմոդելը:

«Գիտեք՝ մենք հաճախ ենք գործածում «ավանդական ըն
տանիք» հասկացությունը, բայց դրա խորքը չենք նայում:
Մենքգաղափարչունենք,թեորքանդրականբանկադրա
մեջ:Դուքինձհարցրիք,թեորտեղիցեմլսել«գենդեր»հաս
կացությունը:Առաջինանգամեսայնտեսելեմիմհայրա
կանտանը:Երբհայրսումայրսհավերինկերակրում էին,
դաանումէինմիասին:Սարերիցխոտըմիասինէինբերում:
Մայրս բեռնատարի վրա կանգնած ոտքերով սեղմում էր
խոտը,հայրսդրանքտեղադրումէրմեքենայում:Երկուսնէլ
քրտնաջանաշխատումէին՝կիսելովբեռը:Եվդա,ըստիս,
իսկականհավասարությունէր:Ահաթեորտեղեմսովորել
գենդերայինհավասարությունը»:

(Տարեցտղամարդ,ՖԽՔ,Իջևան)

ՎերջապեսշատհետաքրքիրդիտարկումհնչեցԵրևանիու
սանողներից մեկի կողմից: Վերջինս «ավանդական ընտանիք»
հասկացությանմիայլ՝նորևոչավանդականսահմանումառա
ջարկեց.«Չկաայլավանդականընտանիք,քանիմծնողներինը:
Այդմոդելըավանդականէեղելկամ,այսպեսկոչված,ավանդա
կանընտանիքնէեղել՝ես,իմկիննուիմերեխաները»:

Նշվածպնդումըհիմնվածէերիտասարդտղամարդուանձ
նականփորձիվրա.նահստակորենև շոշափելիորենսահմա
նում է հասկացությունը, որը տարբերվում է «ավանդական ըն
տանիք» հասկացության տարածված պատկերացումից. այն
առավելերևակայականէ(ևպարբերաբարվերապատկերվումէ)
ուհանրությանհամարընկալելիհենքչունի:Նմանպնդումները
սահմանումներիշուրջհետագաայնպիսիքննարկումներիառիթ
հանդիսացան,ինչպիսիքեն՝ի՞նչենքհասկանումավանդույթ,ըն
տանիք,ավանդականհայընտանիքասելովկամավանդական
ասելով՝ ի՞նչնկատիունենք:Նմանօրինակքննարկումներիհիմ
նական շարժիչ ուժը թե՛ Իջևանում, թե՛ Երևանում ուսանողներն
էին,որոնքառավելապեսսոցիալիստականանցյալինէինհղում
կատարում, քանավելի վաղժամանակաշրջանին:Այդ սոցիա
լիստականանցյալնավելի լավ հղման կետ էր նրանց համար,
քանիորշոշափելիէր,հստակևհիմնվումէրնրանցընտանեկան
փորձիվրա:

Թե՛ուսանողների,թե՛երիտասարդկամավագսերնդիներ
կայացուցիչների հետ համայնքներում, ինչպես նաև քաղաքա
ցիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ անցկաց
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վածգրեթեբոլորՖԽՔներումհակընդդեմհարցէր՝«Իսկդուքի՞նչ
կասեք«գենդեր»հասկացությանմասին»:Կամ,օրինակ,Երևա
նումտարեցների հետ ֆոկուս խմբային քննարկման ժամանակ
միտարեցկինկտրուկընդհատեցվարողիներածականելույթն
ուասաց.«Միասատեսնեմ,թեինչուդրանք էդբառըբերեցին
էստեղ, հը՞:Ուղղակիուզում եմիմանալ:Սամերհայերենբա՞ռն
է»:Մարդիկ,որպեսկանոն,հարցնումէին.«Վերջըմեզկասե՞սէդ
բառինշանակությունը»:

«Մենք ինչոր բանից ենքխոսում, որ հայտնի չէ՝ ինչ է: Իմ
հարցը,հետևաբար,հետևյալնէ.«Ա.ջան,վերջապեսգեն
դեր ասելով՝ ի՞նչ ես հասկանում: Ի՞նչ ասել է սոցիալական
կոնստրուկտ: Սրանք ասա, հետո կխոսենք: Մեզ հստակ
սահմանումներենպետք»:

(ՀԿներկայացուցիչ,Իջևան)

Երկարուհամապարփակբացատրությունիցհետո,թեվեր
ջապեսինչ է նշանակում«գենդեր»,միիջևանցիՀԿտղամարդ
ներկայացուցիչ դժգոհ մնաց:Ֆոկուսխմբային միայլ քննարկ
ման ժամանակ միանգամից հնչեց հակընդդեմ հարցը, ապա
պատասխանիցհետոընդդիմությանարժանացավ:Քննարկման
ավարտինմասնակիցներընորիցասացին,որայլսեմինարների
նմանկրկինչընկալեցին«գենդեր»բառիիմաստը:

Երևանում տարեցների հետ ֆոկուս խմբային քննարկման
ժամանակ«գենդեր»հասկացությանսահմանումիցհետոմաս
նակիցներիցմեկըպատասխանեց.«Գիտես,աղջի՛կջան,էսսահ
մանումների կարիքը չունենք: Էս ամենը Արևմուտքից բերված
անարխիաէ,ուզումենմերբարոյականությունըոչնչացնել»:

Անարխիաասելով՝տարեցկինընկատիուներայսօրվաերի
տասարդության ազատագրումն ու ազատականությունը, մաս
նավորապեսաղջիկներիդեպքում,ինչընկարագրվումէրբավա
կանինագրեսիվտոնայնությամբ:

«Ի՞նչնկատիունես՝գենդերասելով:Արդյո՞քսանշանակում
է,որերիտասարդաղջիկնինչուզես,կանի:Ինչասեսհագ
նե՞նուդուրսգա՞նփողոց:ԳենդերըէնԳաձևվարտիքնե՞րն
են,որէսօրաղջիկներըհագնումեն,ուբոլորըդատեսնում
են:Կներես,բայցո՞նցընդունեմէդգենդերը»:

(Տարեցկին,ՖԽՔ,Երևան):

Թե՛Երևանում,թե՛ Իջևանումբոլորքննարկումներիժամա
նակնշվումէր,որսահմանումըկա՛մմոլորեցնումէր,կա՛մէլդրա
մասինտեղեկատվություն չունեին:Միևնույնժամանակքննար
կումներում հավասարությունն ու գենդերը քանիցս զատվեցին,
միգուցեդաօգտակարէր,բայց«գենդեր»եզրույթը,ըստմաս
նակիցների,մոլորեցնումէր:

ԻջևանիՀԿներկայացուցչիներքոհիշյալհայտարարությու
նըմեծապեսամբողջացնումէնմանատիպայլդիտարկումները:

«Մենքգենդերիմասինբազմաթիվսեմինարներենքկազ
մակերպել: Երբ «գենդեր» հասկացության մասին խոսում
ենք,տարբերմարդիկտարբերբաներենհասկանում.մեկը
շատտարբերմարդէընկալում,մյուսըկնոջևտղամարդու
միջևսեռականհարաբերությունէընկալում:Բայցհիմնա
կանումընդդիմանումեն:Ցավոք,էդ«գենդեր»բառըթույլչի
տալիս՝մարդիկհասկանանուգնահատենդրաիմաստը»:

(ՀԿներկայացուցիչ,ՖԽՔ,Իջևան)

Երևանում երիտասարդակտիվիստներից մեկը, որը 2012
թվականի14մայիսինհավասարությանուբազմազանությանակ
տիվքարոզիչներիշարքումէր,ասաց,որ«գենդեր»բառըշատ
մարդկանցմոտընդդիմությունէառաջացնում,ևնրանքչունեն
բավարար հետաքրքրասիրություն դրա իմաստը քննելու ու ըն
կալելուհամար:

Գենդերային հարցերին նվիրված ֆիլմեր նկարահանող
սփյուռքահայ երիտասարդ արվեստագետի կարծիքով կան
պատճառներ, թե ինչու մարդիկայս հագեցածտեղեկատվութ
յանդարումչենորոնումպատասխաններևմիայնհիմնվումեն
հուզականընկալումներիվրա:

«Հայերը նոր գիտելիքի նկատմամբ փակ են, և, որպես
կանոն, չեն ուզում սովորել…: Հայաստանում կրթությունը

14.Քաղաքացիականհասարակությանմիխումբկազմակերպություններ,2012թվա
կանի հունիսին նպատակ ունենալովտոնել Մշակութային բազմազանության համաշ
խարհայինօրը,հավասարությաննուբազմազանությանընվիրվածքայլարշավնախա
ձեռնեցին,որըազգայնականխմբերիկողմիցարժանացավդիմադրության,ուանգամ
բռնությանդեպքերարձանագրվեցին:Ազգայնականխմբերըհայտարարեցին,որնմա
նօրինակքայլարշավըիրականումնույնասեռականներիշքերթէր,որնուղղվածէրՀա
յաստանումնույնասեռականությունքարոզելուն:
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տասնամյակներշարունակհիմվածէեղելվերարտադրելու
կարողության վրա: Ոչ ոք հետաքրքրված չէ քննադատա
կան մտածողությամբ: Ինչ սահմանում էլ մատուցեն, լինի
գենդեր,թեֆեմինիզմ,հենցայդպեսէլկյուրացնենառանց
հարցտալուևպատասխանստանալու»:

(Ռեժիսոր,Երևան)

Թե՛Երևանում,թե՛Իջևանումֆոկուսխմբայինքննարկումնե
րի մասնակիցներըտարբեր վերաբերմունք ունեինայն մասին,
թեինչո՞ւմարդիկգաղափարչունենգենդերիվերաբերյալ,ևինչո՞ւ
չենուզումիմանալավելին:Եզակիդրականպատասխաններից
մեկըհնչեցԻջևանում:

«Մարդիկկան,որնորենուսումնասիրում «գենդեր»հաս
կացությունը և շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանան դրա
սոցիալական պայմանականությունը: Եվ երբ հասկանան
սա, մարդիկ կընդունենայն և կընկալեն գենդերային հա
վասարությանիմաստը»:

(ՀԿներկայացուցիչ,Իջևան)

Քաղաքացիական հասարակության մի այլ ներկայացուցիչ
պատմեց, որ նախկինում անգամ գաղափար չուներ «գենդեր»
հասկացությանմասին:

«Անկեղծասած,այսսեմինարներիցառաջեսչեմուսումնա
սիրելուչեմհետաքրքրվելգենդերով:Եսհամագործակցել
եմ «Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիա
ցիայի»հետ,մասնակցելեմնրանցհանդիպումներինևհա
մաժողովներին:Հիմաայդթեմայիննվիրվածգրականութ
յունունեմ:Կարծումեմ՝խնդիրըբառիմեջէ.գենդերիպատ
ճառովմարդիկդրամասինլսելչենուզում:«Գենդեր»նշա
նակում էսեքս,որըմտքումորոշակիպատկերներ էառա
ջարկում,դեսեքսըգիտեք…:Այդնախագծում[գենդերային
հավասարությանմասին]դրույթկա,որըասումէ,թեմարդը
կորոշիիրգենդերը,երբդառնա չափահաս:Դուքհասկա
նու՞մեք,սաՀայաստանումանհնարբանէ.այնմիանգամից
հիասթափեցնումէ»:

(ՀԿղեկավար,ՖԽՔ,Երևան)

Ու՞րէմեզտանում«գենդեր»եզրույթը

Խառնաշփոթ, զայրույթ, հիասթափություն, վախ.ահաայն
հույզերը, որոնք համակում էին ֆոկուսխմբերում ներգրավված
մարդկանց «գենդեր» եզրույթը քննարկելիս: Երիտասարդ
ների և տարեցների հետ քննարկումներում, մասնավորապես
երիտասարդ ծնողների դեպքում խոսակցությունը անսպասելի
շրջադարձէրստանում,գենդերայինխառնաշփոթիցհանկարծ
անցնում էր փոխկապակցված այլ հասկացություններին և փո
խարինվում սոցիալական իրավիճակի, աճող աղքատության և
հասարակությունում խորացող անհավասարության շուրջ զայ
րացածխոսակցություններին:Օրինակ՝այնմասին,թեինչպեսեն
ծխախոտիգործարանիցինչորմեկինհեռացրելտարիքիպատ
ճառով,ևնահիմաաշխատանքչիկարողանումգտնել,քանիոր
գործատուներըգեղեցկատես երիտասարդաղջիկներն ենպա
հանջում,Երևանիմասնակիցներիցմեկըհետևյալնասաց.«Էս
ամենը,որմեզհետկատարվելէ,էլդրանիցհետոոչմիգենդեր
մենդեր չենքուզում,աղջի՛կ ջան:Քեզվերցրուքոգենդերը:Այն
բանչիփոխի»:

Հույզերիցգերակայողըվախնէր,քանիորփոխկապակըց
ված էր ինչորանհայտ ու ոչ հստակ զգացման հետ.այն հայ
կականարժեքներիհետոչմիկերպչէրկարողկապված լինել:
Ի միջի այլոց, գրեթե բոլոր ֆոկուս խմբերում մասնակիցների
քննարկումներում տողատակեր կային, որոնք ենթադրում էին
նույնասեռականությունն ու սեռը փոխելու հետ կապված ամեն
բան: Մի կողմից, մասնակիցները ցանկություն չունեին նշված
թեմանքննարկելու, մյուս կողմից, շատաննկատորենփորձում
էինհղումկատարելայդնուրբթեմային՝փոխկապակցելովգեն
դերընույնասեռականությանհետ,ավելիհաճախ,իհարկե,հար
ցերիտեսքով:

«Կարծում եմ՝ գենդերային հավասարությունը հիմա ավե
լիլայնէ,քանմենքհասկանումէինք[բաներկան,որմենք՝
որպեսհասարակությանանդամ,չգիտենք]:Դաչիսահմա
նափակվում միայն խորհրդարանում կանանց թվաքանա
կիմեծացմամբ:Ամենայնհավանականությամբայնավելի
լայնիմաստունի,ումարդիկայդիսկպատճառովվախե
նում ենայդ եզրույթից:Նրանքմտածում են, որ «գենդեր»
հասկացությանդեպքումիրենցերեխայինչենկարողպար
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տադրել գենդերային ընտրության ժամանակ: Երեխան իր
գենդերը/սեռըորոշումէչափահասությանժամանակ:Մար
դիկսրանիցենվախեցած,ուինչպեսասումեք,այդպատ
ճառով էլ պահպանողական ազգայնական շարժումները
գլուխենբարձրացնում:Կամ,օրինակ,հիմաշատվիրահա
տություններ են իրականցվում սեռը փոխելու նպատակով:
Սաէլէ,չէ՞,գենդեր»:

(Երիտասարդծնող,ՖԽՔ,Երևան)

«ԳենդերիմասինխոսակցություններըԵվրոպայիցեններ
թափանցելայլխոսակցություններիհետմիասին…,նկատի
ունեմնույնասեռականությունը,երիտասարդներըմտածում
են՝կարողենիրենցսեռըփոխել,որովհետևմոդայիկէ»:

(Տարեց,ՖԽՔ,Իջևան)

Թե՛Երևանում,թե՛Իջևանումֆոկուսխմբայինքննարկումնե
րիմասնակիցների շարքումմիշտգտնվում էինայնպիսիմար
դիկ, որոնք կարծում էին՝ նմանատիպ քննարկումները պետք է
իրականացվեն հատուկ կանանց կամ գենդերային հարցերով
զբաղվողների հետ, չնայած ՀԿների հետ քննարկումներում
հիմնականում հրավիրված էին մարդու իրավունքներով, հաշ
մանդամությամբուերիտասարդներովզբաղվողները:

«Եթեսաառնչվումէկանանց,ավելիլավկլիներայդդեպ
քումմերփոխարենհանդիպելկանանցՀԿներիհետ»:

(ՀԿներկայացուցիչ,Իջևան)

Դեռևս ֆոկուս խմբային քննարկումները կազմակերպելիս
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից մեկը
ամենացնցողհայտարարություննարեց:

«Ինչի՞դ էպետքէսքանՀԿներիմասնակցությունըքննար
կումներին:Կարծումեմ՝բոլորընույնկարծիքնունենգենդե
րիմասին…:Կամավելիշուտոչմիկարծիքէլչունեն»:

(ՀԿներկայացուցիչ,Իջևան)

Հետաքրքրականէ,որԵրևանիուԻջևանիՀԿներիհետֆո
կուսխմբայինքննարկումներումերկակիստանդարտիզգացո
ղությունկար.միկողմիցնշումէին,թեորքանկարևորէգենդե

րիմասինգիտելիքունենալը,այնփոխանցելըմյուսսերնդինու
դրան օրենսդրության տեսք տալը՝ գենդերային հավասարութ
յունըիրականությանվերածելով,մյուսկողմից,ՀԿկաղապարից
դուրսգալուցհետոգենդերիմասինզրույցներըբացհասարա
կությանհարացույցիցհեռացվումէինորպեսառօրյայիպեսմի
բան՝ մասնակիցների համար ընդունելի հասկացությունից վե
րածվելովբացասականումերժվողիրողության:

Դիրքայիննմանգիտելիքներ(situatedknowledge)մասնա
վորապեսիհայտէինգալիսՀԿների,տարեցների,երիտասարդ
ծնողների,ուսանողների,այլերիտասարդներիֆոկուսխմբային
քննարկումներում:Մարդիկշատճարտարևհամոզիչլեզվովփո
խումէինիրենցմոտեցումներնուկարծիքները:Սաշատավելի
տեսանելիէրուսանողականֆոկուսխմբայինքննարկումներում,
երբմիկողմիցպաշտպանումէինգենդերայինհավասարությու
նը,մյուսկողմից,կողմարտահայտվումկանանցուտղամարդ
կանցավանդականդերերին:

ՄեջբերենքԵրևանումանցկացվածֆոկուսխմբայինքննար
կումների մեկնարկին երիտասարդ տղա ուսանողներից մեկի
ներածական խոսքը. «Հայաստանի քրիստոնյա երկիր լինելու
շնորհիվկանայքունենհավասարհնարավորություններևտղա
մարդկանցհավասարեն…»:Ապահավելեց.«Երբամուսնանամ,
կինս չի աշխատի, որովհետև կանայք ծնվել են երեխաներին
խնամելու,տղամարդիկ՝կանանցլավպահելուհամար:Տղամար
դիկպարտավորենայնպեսապահովելիրենցկանանց,որվեր
ջիններսզբաղվեներեխաներով,տղամարդիկ լավպայմաններ
պիտիստեղծեննրանցապահովհղիությանհամար»:

Երևանում և Իջևանում տարեցների հետ ֆոկուս խմբային
քննարկումներումպարզվեց,որմայրաքաղաքիկանայքավելի
պահպանողականուարմատականհայացքներունեն«գենդեր»
հասկացությանմասին,քանՏավուշիկանայք:Ավելին,եթեՏա
վուշում«գենդեր»հասկացությունըդիտարկվում էրհաճախոր
պես կնոջ ու տղամարդու միջև առկա երևույթ, Երևանում այն
ավելիշուտսևեռվածէրկանանց,նրանցդերերիուպատասխա
նատվությանվրա:

Երևանի ու Տավուշիֆոկուսխմբային քննարկումներումմի
այլ հետաքրքիր օրինաչափություն էր (անկախխմբից) մայրա
քաղաքիմասնակիցներիշրջանումներկայիսկնոջդերըհասա
րակությունումվերասահմանելուև«Ինչպիսի՞նէկինը»,«Ինչպի
սի՞նպիտիլինի»հարցերումհակասություններգտնելուցանկութ
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յունը,մինչդեռտավուշցիներիհամար«գենդեր»հասկացությունն
առավելապեսփոխկապակցվածէրընտանեկանբռնության,ան
հավասար վարձատրության, արտագաղթած տղամարդկանց
պարագայում կնոջ կրկնապատկված բեռի հետ (մասնավորա
պեսմարզիփոքր քաղաքներում, որտեղաղքատություննավե
լիխորնէ,ևհնարավորություններըսահմանափակեն՝քաղաքի
փոքր չափերով պայմանավորված): Այս գիտելիքը ձևավորվել
էրմարզայինմակարդակումտեղականու միջազգայինքաղա
քացիականտարբերկառույցներիիրականացրածզարգացման
ծրագրերիարդյունքում:

Մեծ մասամբայն հարցին, թեառաջինանգամ որտեղ են
լսել«գենդեր»բառը,պատասխանողներնառաջինհերթիննշում
էինզանգվածայինլրատվականմիջոցները(հեռուստատեսութ
յուն, թերթեր), ինչպես նաև սոցիալական ցանցերը (Ֆեյսբուք):
Պատասխանողներիցոմանք(հիմնականումՀԿներից)նշեցին,
որ«գենդեր»եզրույթինառաջինանգամառնչվելենսեմինարի
կամ կրթական միջոցառման ժամանակ: Հանրությանը զանգ
վածային լրատվական միջոցների ու քաղաքացիական հասա
րակությանմիջոցառումներիմիջոցովգիտելիքիփոխանցմանը
անդրադառնալիսհիմնականհարցվողներընշեցին,որիրակա
նում այդ գիտելիքի փոխանցումն արժի վերանայել ու հարցա
կանիտակդնել.ի՞նչգիտելիքէփոխանցվում,ո՞վէփոխանցում,
ո՞րգիտելիքնէընկալվումորպեսճիշտգիտելիք,ո՞րգործոնների
հաշվին է գենդերիմասինգիտելիքը սխալփոխանցվում: Հար
ցազրույցիմասնակցիներըմատնանշեցինմիշարքգործոններ,
որոնքխանգարումենգիտելիքիփոխանցմանը,կամէլ«գենդեր»
հասկացությանշուրջստեղծումենհակառակընկալումներ:Ըստ
դաշտումաշխատողարվեստագետի՝նմանպատճառներիցմե
կըհենցՀԿներիունաևպետականկառույցներիշրջանումայդ
գիտելիքը փոխանցելու ցանկության բացակայությունն է, ինչը
հնարավոր կդարձներ կանանց ևտղամարդկանց միջև հավա
սարությանհաստատումը:

«Ոչ ոք հետաքրքրված չէ նորմալ կրթություն տալ ու իրա
զեկել, որովհետևգիտելիքըուժ է հաղորդում:Գենդերային
հավասարության գիտելիքի դեպքում ո՞վ է հետաքրքրված
բնակչության50%իննմանուժհաղորդելևհասարակութ
յունումնրանցակտիվացնել.ենթարկվածներինավելիհեշտ
էկառավարել…»:

(Ռեժիսոր,Երևան)

Պատճառների ցանկում պատասխանողները նաև առանձ
նացրինիմացությանուկարողություններիպակասնայնմարդ
կանցշրջանում,որոնքպատասխանատուենկրթելմարդկանց,
ինչպես նաև արձանագրվեց համախմբվածության, կանանց ու
գենդերայինհարցերովզբաղվողՀԿներիշրջանումհամադըր
վածհայտարարություններիուհամաձայնությանպակասը:

«ՀԿները վախենում են պիտակավորումներից: Օրինակ,
եթե ծրագրում ԼԳԲՏ կազմակերպություն կա, ինչպիսին է
«Փինքը», մյուսները չեն միանում, որովհետև դրան մաս
կազմելչենցանկանում:ՀայաստանումՀԿներըշատզգու
շավորեն»:

(Գենդերայինծրագրերիպատասխանատու,
միջազգայինկազմակերպությանաշխատակից)

Նշվածփաստարկը հաստատվել է նաև մի շարքայլ պա
տասխանողների կողմից: Գենդերային հարցերով զբաղվող և
ՀԿոլորտումաշխատողմասնակիցներըհաստատեցին,որՀա
յաստանում,որպեսկանոն,ՀԿներըհիմնականումզբաղվումեն
իրենցառաջնայինթեմաներովևցանկությունչունենառնչվելու
այլհարցերիհետ:

«Զանգում ես համարում ունեցող մարդու իրավունքների
հարցերով զբաղվողՀԿև հրավիրում ես կանանց հարցե
րիննվիրվածսեմինարին:Նրանքչենգալիս՝ասելով,որդա
իրենցմասնագիտացմանըչիառնչվում…:Եթեակտիվիստ
ես,ապաքեզպիտիհետաքրքրիսոցիալականխնդիրների
ամբողջությունը,ևհասկանաս,որկանանցհիմնախնդիր
ներըմարդուիրավունքներիմեծմասնենկազմում»:

(Միջազգայինկազմակերպությանաշխատակից)

Ֆոկուսխմբայինքննարկումներիընթացքումկարևորէրնաև
տեսնել,թեինչպեսէ«գենդեր»հասկացությանմասինգիտելիքը
առնչվումհարցվողիկյանքիհետ:Մեծմասամբգենդերըսահ
մանվում էրորպեսմիվերացականհասկացություն, որը չուներ
անձնավորվածհամատեքստ:Երբֆոկուսխմբայինքննարկման
մասնակիցներինհարցնումէինք,թեինչէնշանակում«գենդեր»
իրենցհամարանձնապես,ևինչպե՞սկտեղայնացնեինգենդերա
յին հավասարության մասին իրենցփորձառությունները որպես
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տղամարդկամկին,նրանք,որպեսկանոն,խուսափումէիններ
կայացնելիրենցանձնականփորձը:

Իջևանումֆոկուսխմբայինքննարկմանժամանակերիտա
սարդներինհարցտրվեց,թեարդյոքգենդերայինհիմնախնդրով
պայմանավորված՝ իրենց հարևանությամբ որևէ խնդիր արձա
նագրելեն,կամարդյոքնրանքկարողենանձնականպատմութ
յուն ներկայացնել: Խումբը, որի հիմնական մասը կազմում էին
աղջիկներըևմիքանիտղամարդ,երկարժամանակլռեց:Իջևա
նումֆոկուսխմբայինքննարկումըկազմակերպածկինըորոշեց
խախտելայդլռությունը՝խրախուսելովերիտասարդներինիրենց
անձնական ու ընտանեկան պատմությունների փոխարեն խո
սելավելիվերացականիրողություններիմասին:Որպեսկանոն՝
գենդերը ապաանձնականացված է, հետևաբարայն համարյա
չիառնչվումայդթեմայիշուրջխոսողներիիրականփորձառութ
յուններին:Ավելին՝Հայաստանում«գենդեր»բառիտարբերբա
ցատրություններինզուգահեռայնշարունակումէմնալվերացա
կանմիիրողություն,որըհիմնվածէշատկոշտկարծրատիպերի
վրա:

Միակպահը, երբ մասնակցիները կարողանում էին ոչ վե
րացարկված ուանձնականացվածխոսակցություն վարել,տա
րեցներիումիջինտարիքիանձանցհղումնէրսոցիալիստական
անցյալին,երբմարդիկապրումէինհավասարիրավունքներով
ու ուրախ: Անձնական պատմությունները, սակայն, մնացել են
անցյալում՝չունենալովոչմիանդրադարձներկայիվրա:

Եզրակացություն
Ինչու՞Հայաստանումչկա
գենդերայինխոսույթ

Մինչ փորձ էր արվում հասկանալ՝ արդյոք Հայաստանում
առկաէգենդերայինխոսույթը,ևինչենքհասկանում՝«գենդեր»
ասելով,ֆոկուսխմբայինքննարկումներումուհիմնականհարց
վողներիհետզրույցներիժամանակմիայլհարցծագեց,թեինչու
չկագենդերայինխոսույթմերերկրում:Տարբերմասնակիցներև
հարցվողներ գենդերային խոսույթի բացակայության մի շարք
հիմնավորումներ ներկայացրին, որոնցից հիմնականը ստորև
բերվածնէ:

	 Մարդկանցհզորացնելուքաղաքականկամքիպակաս:
Պատասխանողներընշում էին,որգիտելիքըբացառիկուժհա
ղորդող գործոն է, որը հանգեցնում է խոսույթի առաջացմանը:
Այնմիևնույնժամանակնորգիտելիքիծնունդէդառնում,ինչնէլ
շարունակումէշունչևհզորությունհաղորդելհասարակությանը:
Կարնաևհռետորականհարցադրում՝ինչուպետությունըպիտի
շահագրգռված լինիբնակչությանկեսին (50%ը)հզորացնելու
հարցում:Հասարակությանառաջխաղացումապրածհատված
ները կարող են վտանգ ներկայացնել և մարտահրավեր նետել
կոռումպացվածիշխանությանը,իսկդանրանց,բնականաբար,
ձեռքչիտալիս:

	 Քաղաքականությունների միջև անհամաձայնութ
յուններ: Պատասխանողներից ոմանք, մասնավորապես երի
տասարդ ուսանողները, կարծում էին, որ գենդերային առողջ
քննարկումների պակասը պայմանավորված էր Հայաստանում
եվրոպական ու ռուսական քաղաքականությունների հակադր
մամբ:ԸստԵրևանումանցկացվածֆոկուսխմբայինքննարկման
մասնակիցներիցմեկի՝արականսեռիերիտասարդիկարծիքով՝
«2013թվականին«Գենդերայինհավասարությանմասին»օրեն
քիշուրջծավալվածթեժքննարկումներըտարօրինակորենհա
մընկանՀայաստանիկողմիցասոցացմանպայմանագրիստո
րագրման փոխարեն ԵՏՄ անդամ դառնալու որոշման շրջանի
հետ»:Իրականում«Գենդերայինհավասարությանմասին»օրեն
քի շուրջ թեժ քննարկումներին ու հակափաստարկներին մաս
նակիցխմբերի շարքում նկատվեցինպրոռուսական քարոզչա
կան խմբեր, ինչպիսին, օրինակ, «Համահայկական ծնողական
կոմիտեն»է:Արդյունքումայդօրերին,երբՀայաստանըմերժեց
ասոցացմանպայմանագիրը,երկրումգենդերըորպեսեվրոպա
կանարժեք ներկայացնող հակաքարոզչականմիմեծմեքենա
էրգործում՝փաստարկելովգենդերիվնասակարությունըհայըն
տանիքիուապագասերունդներիհամար:

	 «Գենդերն»ու«ֆեմինիզմը»՝որպես«վատ»բառեր:Մի
շարք պատճառներով հայերեն խոսակցական բառապաշա
րում«գենդեր»և«ֆեմինիզմ»բառերըստացելենբացասական
իմաստայիննրբերանգներ:Հետևաբար2013թվականին«Գեն
դերային հավասարության մասին» օրենքի շուրջ մի շարք թեժ
քննարկումների արդյունքում որոշում կայացվեց օրինագծից
հանել«գենդեր»բառը:Երբբառըհեռացվեց,հանրություննինչ
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որչափովընդունեցօրինագիծը:Հանրայինխոսույթումորոշակի
դիմադրությունկա«գենդեր»և«ֆեմինիզմ»բառերինկատմամբ:

	 ՀԿներիևայլգործողդերակատարներիշրջանումկա
րողությանպակաս:Տեղական և միջազգային ՀԿների ներկա
յացուցիչներիհետհարցազրույցներնիհայտբերեցինՀԿների
շրջանում կարողությունների հզորացման անհրաժեշտությունը,
որըթույլկտափոխանցելհամարժեքիմաստներնուհամապա
տասխանգիտելիքը:

	 Ծրագրիցծրագիրմոտեցում:Քննադատությունըուղղ
վածէրՀԿներին,որոնքծրագրերնիրականացնումէինառանց
կայունծրագրայինմիջամտություններիպլանավորման:Երևա
նում տեղակայված ՀԿում իրականացված հարցազրույցի ըն
թացքումպարզվեց,որՀԿներըսովորելենտեղիհամայնքիհետ
շփվել ծրագրիցծրագիրտրամաբանությամբ:Ծրագրերիմիջև
որևէ միջամտություն չկա, բացի այդ՝ ծրագրերն իրենց գործո
ղությանժամանակահատվածիցդուրսհետևանքներչենգոյաց
նում:

	 Գիտելիքահեն ծրագրերիփոխարենգործողություննե
րով պայմանավորված տարբերակներ: Քննադատություններից
մեկն ուղղված էր տեղական և միջազգային ՀԿներին, որոնք
խրախուսում էին կարճաժամկետ գործողություններ երկարա
ժամկետգիտելիքառաջացնողտարբերակներիփոխարեն:

	 Եզրույթների իմաստային թարգմանության ու հայկա
կան համատեքստին համապատասխանեցման բացակայութ
յուն:«Գենդեր»եզրույթըփոխառվելէառանցհամարժեքենթա
տեքստայնացման, ինչպես նշեցին միջազգային կառույցների
ներկայացուցիչներնիրենցհարզազրույցներում,դրանովէլպայ
մանավորվածենայդեզրույթիշուրջառկաթյուրընկալումները,
ուայդառումովմեծբացէառաջացել:

	 Էլիտիստ խոսույթի առկայություն: ՀԿների շրջանում
առանցքային հարցազրույցների ժամանակ նշվեց, որ էլիտիս
տականքննարկմանտարածքներենստեղծվել,որոնքհասանե
լիչենայլՀԿներին:

	 Այլընտրանքային արմատականություն: Հարցվողնե
րից ոմանք, հիմնականում արվեստի ոլորտի ու միջազգային
կառույցների ներկայացուցիչներ, նշեցինառաջադիմականհա
յացքներովկանանցհարցերովզբաղվողքաղաքացիականհա

սարակության մասին: Նրանք չեն վախենում խոսել սեռական
բռնությունների, աղջիկների ազատագրման, ԼԳԲՏ իրավունք
ներիևայլնիմասին,քանիոր,իտարբերությունհիմնականում
էլիտիստ կանանց հարցերով զբաղվող ՀԿների, այլընտրան
քային իշխանության կրողներ են և տարբերվում են թե՛ իրենց
բառամթերքով, թե՛ դիրքորոշումներով: Այնուհանդերձ, առա
ջադիմականայսթևըդեռևսշարունակումէհայկականիրակա
նությունումլուսանցքայինդերակատարությունունենալ.այլընտ
րանքն այնքան արմատական է հասարակության համար, որը
հաճախընկալելիչէ:

	 Կեղծ ավանդապաշտություն և կեղծ արականություն:
Հարցվողների մի խմբի, մասնավորապես արվեստագետների
ուազատհետազոտողներիհամարՀայաստանումպահպանո
ղական խոսույթի հարատևության ու ըստ էության երկխոսութ
յան մերժման հիմնական գործոններից են, այսպես կոչված,
կեղծավանդապաշտություննուկեղծարականությունը,որըշատ
տղամարդկանց համար ինքնաապահովման ու դիմադրության
գործիքէդառնում:

	 Գենդերային հիմնախնդիրների անձնավորման բա
ցարձակբացակայություն:Առկաէներհայեցողության,անձնա
կանպատմությունների,դրանցներկայացմանբացարձակպա
կաս,որիպատճառովկարելիէհարցականիտակդնելանգամ
սեփականկյանքը,մարմինը,դիրքորոշումը,ինքնությունը:

	 Քննադատական մտածողության ու ինքնաքննադա
տության պակաս՝ գիտելիքի անքննելիության ու անգիր անելու
մշակույթ: Առկա է ինքնաճանաչողության ու ինքնուրույն հար
ցադրումներիպակաս.ո՞վեմես,ինչո՞ւպիտիայստեղկանգնած
լինեմորպեսկինկամտղամարդ,ի՞նչնէինձկինդարձնում,որ
քա՞նեմեսանկեղծգենդերայինհավասարությանմասինխոսե
լիս,ևորքանո՞վեմեսհաղթահարելկլիշեդարձածարտահայ
տությունները,երբխոսումեմայսհարցերիշուրջ:

	 ՀԿոլորտումզանգվածայիններգրավվածությանպա
կաս:Քաղաքացիականհասարակությանշրջանումբացակայում
է մասսայականությունը, մասնավորապես կանանց շրջանում
նկատվումէայդտեղիցդուրսեկածառաջնորդներիպակաս:

	 Ինտելեկտուալների և արվեստի մարդկանց պակաս
այսոլորտում:Նկատվումէգիտելիքիփոխանակմանևինտելեկ
տուալշփմանպակաս:
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	 ՀԿների շրջանում շփումների ու համերաշխության
պակաս:Հայաստանումգենդերայինխոսույթիբացակայության
բացառիկպատճառներիցմեկըհամերաշխությանուընդհանուր
լեզվամթերքիպակասնէ,որովտարբերՀԿներկկարողանային
հաղորդակցվելուհամագործակցել:

Հանրությանշրջանումընկալումներնուգիտելիքըհիմնված
են «գենդեր» հասկացության հակասական իմացությունների
վրա:Հանրությանշրջանումայդգիտելիքըհիմնականումձևա
վորվել է զանգվածային լրատվությանմիջոցների ու հանրային
քննարկումներիմիջոցով,որոնքարտադրումուվերարտադրում
ենգիտելիքը,ինչպեսայնկա:Գենդերիմասինգիտելիքըբաղ
կացածէտարբերիմաստներից,որոնքերբեքխոսույթչենձևա
վորում,քանիորչկահամընդհանուրգիտելիք,տարածքևկամք:

Գենդերիշուրջերկու՝պահպանողականուհավասարամետ
խոսույթայինտեսանկյունները,որոնքներկայումսառկաենՀա
յաստանում,հիմնվածչենփաստարկվածքննարկումներիվրա,
փոխարենըմեկըբացառումէմյուսին՝չթողնելովքննարկմանոչ
միեզր:Ավելին՝դրանցիցյուրաքանչյուրըկազմվածէքաղաքա
ցիական հասարակության տարբեր խմբերից, որոնք տարբեր
դիրքորոշումներունենևհասարակությանհետշփվելուտարբեր
բառապաշարներ: Հիմնվելով վերոնշյալ գիտելիքիպակասի ու
«գենդեր»եզրույթիտարբերընկալումներիվրա՝կարելիէպնդել,
որվերջիններսչմեկտեղվողուխոսույթիչվերածվողվերացական
ուապաանձնավորվածպատմույթներեն:Շատենայնգործոն
ները,որոնքթույլչենտալիսձևավորել«գենդեր»եզրույթիիմաս
տայինընդունելիհամակարգեր,ինչնէլհիմքկհանդիսանարայդ
ամենիշուրջծավալվողառողջխոսույթիառաջացմանը:Մինչև
այդգործոններըտարբերդերակատարներիկողմիցչվերացվեն,
հանրայինաղմուկնուդրանցմանիպուլատիվգործադրումները
չենփոխարինվիկառուցողականերկխոսությամբուչենհանգեց
նիգենդերիմասինհանրությանիմացությանընդլայնմանը:
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ԿԱՆԱՆՑԱՋԱԿՑՈՂԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՀԱՏՈՒԿՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

(ՔՎՈՏԱՆԵՐԻ)ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԵՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
   

ԹամարաՀովնաթանյան

Ներածություն

Ժամանակավոր հատուկ միջոցների՝ քվոտաների կիրա
ռումնտարածվածևարդյունավետգործիք էհամարվում ընտ
րական գործընթացներում կանանց հնարավորությունները
ապահովելու և թաքնված խոչընդոտները հաղթահարելու հա
մար: Կանանց աջակցող այդ գործիքի կիրառման անհրաժեշ
տությունըփաստարկվածուամրագրվածէինչպեսմիջազգային
մի շարք փաստաթղթերում, այնպես էլ Հայաստանում ընդուն
ված ծրագրերում և օրենքներում: ՀՀ ընտրական օրենսգրքում
քվոտավորմանսկզբունքըտեղ էգտել2000թվականիցհետո,
ևայդտեսանկյունից«քվոտաներինկողմևդեմ»հարցադրումը,
ըստէության,անցածփուլէհամարվում:Այնուամենայնիվ,հա
սարակական ընկալումներում և քաղաքական դաշտում նման
հարցադրումըորոշակիորենդեռևսառկաէ,թեպետայնաստի
ճանաբար փոխարինվում է քվոտաների չափի և արդյունավե
տությանմասինքննարկումներով:

Տարբերակվումէհամաշխարհայինպրակտիկայումօգտա
գործվողքվոտաներիերեքտեսակ.

1. Օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ո րո շա կի քա նա կութ-
յամբ տե ղեր խորհր դա րա նում: Նման քվոտաների շնոր
հիվՌուանդայիխորհրդարանումկանայքկազմումեն58%,
Աֆղանստանում՝25%,իսկԻրաքում՝27%:
2. Կա մա վոր քվո տա ներ,որոնքսահմանվումենկուսակ
ցությունների կողմից գենդերային հավասարակշռության
պահպանման համար: Սա քվոտաների առավել տարած
վածտեսակնէաշխարհում:Նմաննորմերառաջինանգամ
ներդրվել են 1970ական թվականներին Արևմտյան Եվ
րոպայում սոցիալդեմոկրատական որոշ կուսակցություն
ների կողմից: Սկանդինավյան երկրներում, որտեղ կամա
վորքվոտաներներդրվելենկանանցշարժմանջանքերով,
արձանագրվել է Եվրոպայում կին խորհրդարանականնե
րիամենաբարձրտոկոսը:Ընդհանուրառմամբ,կամավոր
կուսակցական քվոտաներ ունեն Եվրամիության անդամ
երկրներիկեսիցավելին:
3. Օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ո րո շա կի քա նա կութ-
յամբ տե ղեր կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու-
ցակ նե րում:Նմանքվոտաներըկիրառվումենբազմաթիվ
երկրներում,այդթվում՝Հայաստանում:
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Քվոտաներիիրավականհիմքերը

Նորմատիվ իրավական բազան, որը դե յուրե երաշխավո
րումէկանանցլիարժեքմասնակցությունըՀայաստանիքաղա
քականկյանքում,մասնավորապեսընտրականգործընթացնե
րում,ներառումէ.

	 գենդերայինհավասարությանվերաբերյալՀայաստա
նիՀանրապետությանկողմիցվավերացվածմիջազգայինփաս
տաթղթերը և դրանց շրջանակներում պետության ստանձնած
պարտավորությունները,

	 ՀՀ Սահմանադրությունը, «ՀՀ գենդերային քաղաքա
կանությանպետականհայեցակարգը»ևռազմավարականծրա
գիրը (20112015 թթ.), ազգային օրենսդրությունը, այդ թվում՝
ՀՀընտրականօրենսգիրքըու«Կանանցուտղամարդկանցհա
վասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովման
մասին»ՀՀօրենքը:

Հայաստանիմիջազգային
պարտավորությունները՝
ժամանակավորհատուկմիջոցների
կիրառմանվերաբերյալ

Կանանց պատշաճ մասնակցության ապահովման համար
ժա մա նա կա վոր հատուկմիջոցների (քվոտաների)կիրառման
հանձնարարականը «Կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլորձևերիվերացմանմասին»ՄԱԿիկոնվենցիայի (1979թ.) 
մասէկազմում15:Կոնվենցիայի 4րդհոդվածովնաևշեշտադր
վում է, որ «տղամարդկանց և կանանց միջև փաստական հա
վասարության հաստատումն արագացնելուն նպատակաուղղ

15.«Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասին»ՄԱԿի
կոնվենցիանպարտավորեցնումէմասնակիցպետություններին«ձեռնարկելհամապա
տասխանբոլորմիջոցները՝վերացնելուկանանցնկատմամբխտրականությունըերկրի
քաղաքական ու հասարակական կյանքում, մասնավորապես ապահովել տղամարդ
կանց հետ կանանց հավասար պայմաններով մասնակցելու հնարավորությունը կա
ռավարությանքաղաքականությանձևավորմանուիրականացմանգործընթացներում,
ինչպեսնաևկառավարմանբոլորմակարդակներովզբաղեցնելպետականպաշտոններ
ուիրականացնելպետականբոլորգործառույթները(Հոդված7):

վածժամանակավորհատուկմիջոցներիընդունումըչիհամար
վումխտրականություն»:2009թվականինԿանանցնկատմամբ
խտրականության վերացման կոմիտեն՝ Հայաստանի կողմից
ներկայացված 3րդ և 4րդ պարբերական զեկույցների եզրա
փակիչդիտողություններումմտահոգությունհայտնեց,որընտ-
րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 15 %-ա նոց քվո տան 
կա նանց հա մար արդ յու նա վետ չէ՝ ա ռա ջար կե լով քննար կել 
այն ա վե լ ի քան 20 %-ի մա կար դա կի հասց նե լու հնա րա վո-
րութ յու նը16: 

« Պե կին յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը» (1995), 
ռազմավարական նպատակներ ամրագրելով «Կանանց մաս
նակցությունը դիրեկտիվ մարմինների աշխատանքում և որո
շումների կայացման գործընթացում», նախանշեց կոնկրետ ու
համակարգված միջոցառումներ՝ կանանց քաղաքական մաս
նակցության հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ:
ԹեպետՄԱԿի սկզբունքներով գենդերային հավասարությունը
կառավարման համակարգերում բնորոշվում է սեռերի ներկա
յացվածության 50/50 բանաձևով, պեկինյան գործողություն
ների ծրագրում հիշատակվեց նաև «կրիտիկական զանգված»
հասկացությունը,որըբնորոշումէորոշումներիընդունմանվրա
կանանցներազդելունվազագույնհնարավորությունըևենթադ
րում է կանանցներկայացվածությանառնվազն30%հատկա
պեսխորհրդարանում:

Կանանցառնվազն30%ներկայացվածությանապահովու
մըայն նվազագույն շեմն է, որը հիմքեր կստեղծի մինչև 2030
թվականը 50/50 մասնակցային բանաձևի իրագործման հա
մար: Գենդերային հավասարությանայստեսլականնամրագր
վելէ«Պե կին+20 գոր ծըն թա ցի»ամփոփմանկապակցությամբ
2015 թվականի մարտի 5ին ՄԱԿի անդամ պետությունների
ղեկավարների անունից ընդունված քաղաքական հռչակագ
րում17,հաստատվելէ2015թվականիսեպտեմբերի27ինՄԱԿ
ումտեղիունեցածհամաշխարհայինառաջնորդներիհանդիպ
մանը18՝տեղգտնելով«Կայունզարգացմաննպատակներիօրա

16.Կանանցնկատմամբխտրականությանվերացմանկոմիտեիեզրափակիչդիտո
ղություններ,43րդնստաշրջան,2009թ.,CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1:

17.ՔաղաքականհռչակագիրԿանանցհարցերովհամաշխարհայինչորրորդխորհրդա
ժողովի20ամյահոբելյանիառթիվ,Տնտեսականևսոցիալականխորհուրդ,մարտի5,2015:

18. Global Leaders' Meeting on Gender Equality and Women's Empowerment: A
CommitmenttoAction,27September,2015,NewYork,UnitedNations:
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կարգում»19: Դրան նախորդող « Հա զա րամ յա կի զար գաց ման 
ութ նպա տակ ներ» (ՀԶՆ) (2000) ծրագրի շրջանակում, ըստ
«Օժանդակություն գենդերային հավասարությանը և կանանց
իրավունքների ու հնարավորությունների ընդլայնում» թիվ 3
նպատակի,Հայաստանիկառավարությանկողմիցտեղայնաց
ված20թիրախայինցուցանիշներովկանանցմասնաբաժինըԱԺ
պատգամավորների, նախարարների, փոխնախարարների և
մարզպետներիընդհանուրթվաքանակումմինչև2015թվակա
նըպետքէառնվազն25%լիներ,սակայնըստ«ՀԶՆներիառա
ջընթացի ազգային զեկույց. Հայաստան 2015» փաստաթղթի՝
նշվածնպատակըորակվելէչիրականացված21:

Առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում կանանց մասնակ
ցությանը ընտրական գործընթացներում և հատկապես այդ
մասնակցությունը ընդլայնելու մեխանիզմներին եվրոպական
փաստաթղթերում,որոնցՀայաստանըմիացելէորպեսԵվրա
խորհրդիանդամ:

Եվ րա խորհր դի ան դամ երկր նե րի նա խա րար նե րի կո-
մի տեն դեռևս 2003 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 3 բա նաձ-
ևով սահ մա նեց ո րո շում  նե րի ըն դուն ման մա կար դա կում 
կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան շե մը` ոչ պա կաս, քան 40%22: 
2006 թվա կա նին ԵԽ նա խա րար նե րի՝ գեն դե րա յին հա վա-
սա րութ յան հար ցե րով 6-րդ հա մա ժո ղո վում այս շե մը մինչև 
2020 թվա կա նը ա պա հո վել պար տա վո րեց նող բա նաձ ևին 
կողմ է քվեար կել նաև Հա յաս տա նը23:

Կա նանց ու տղա մարդ կանց ներ կա յաց վա ծութ յան, այս-
պես կոչ ված, «օպ տի մալ շե մը»` 40/60 հա մա մաս նութ յամբ, 
ամ րագր վեց Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե-
հա ժո ղո վի (ԵԽԽՎ) «Ընտ րա կան հա մա կար գե րը՝ որ պես 
կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը քա ղա քա կան կյան քում 
բարձ րաց նե լու գոր ծիք»թիվ 1706 (2010)24 բա նաձ ևում,որով

19.Transformingourworld:the2030AgendaforSustainableDevelopment:
 20. «Հազարամյակի զարգացման նպատակներիտեղայնացումը ևառաջընթացը.

ազգայինզեկույց»,Հայաստան,2005:
21.«ՀԶՆներիառաջընթացիազգայինզեկույց.Հայաստան2015»:
22.RecommendationRec3 (2003)of theCommitteeofMinisters tomember stateson

balancedparticipationofwomenandmeninpoliticalandpublicdecisionmaking.
23.6thEuropeanMinisterialConferenceonEqualitybetweenWomenandMen,

ResolutionAchievinggenderequality.
24.  Increasingwomen's representation inpolitics through theelectoral systemResolution

1706(2010.

ԽորհրդարանականվեհաժողովըկոչարեցԵԽանդամպետութ
յուններին` «համամասնական ընտրական համակարգ ունեցող
երկրներում քննարկել օրենսդրական քվոտաների հարցը՝ նա
խատեսելովոչմիայնկինթեկնածուներիբարձրտոկոս(իդեա
լականը՝40%),այլնաևթեկնածուներիցուցակումառաջնահեր
թությանխստիվպահպանում (օրինակ` կանանց ևտղամարդ
կանց հաջորդականության միջոցով)»: Փաստաթղթով առա
ջարկվումէրնաևարդյունավետպատժամիջոցներիկիրառումը
կուսակցությունների նկատմամբ (ցանկալի է ոչ թե դրամական
տուգանքներիձևով,այլթեկնածուներիցուցակներիմերժմամբ):

2012 թվականին ընդունված ԵԽԽՎ-ի թիվ 1898 (2012) 
բա նաձ ևը` « Քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը և կա նանց 
քա ղա քա կան ներ կա յաց վա ծութ յու նը»25,շեշտադրեցկուսակ
ցությունների պատասխանատվությունը օրենսդիր մարմնում՝
ամբողջ հասարակությունում գենդերային հավասարակշռութ
յանապահովման,կանանցներգրավելուևնրանցքաղաքական
աճինուառաջընթացիննպաստելունպատակով: 

Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րը քվո-
տա նե րից պետք է ան ցում կա տա րեն հա վա սա րութ յան 
սկզբուն քին. այս պի սի հանձ նա րա րա կան նե րով է հան դես 
ե կել ԵԽԽՎ-ն 2016 թվա կա նի ապ րի լ ին ըն դուն ված « Քա-
ղա քա կա նութ յան մեջ կա նանց ներգ րա վա ծութ յան բա րե-
լավ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում  նե րի ազ դե ցութ յան գնա-
հա տա կա նը» թիվ 2111 (2016) բա նաձ ևում26:Այստեղնշվում
է,որքաղաքականությանմեջկանանցներգրավվածությանընդ
լայնմանն ուղղվածմիջոցառումներիցառավելարդյունավետ է
քվոտավորումը,հատկապեսեթեօրենսդրությանպահանջները
չկատարելուդեպքումնախատեսվումենպատժամիջոցներ:Եր
կարաժամկետ առումով դրական արդյունքների ապահովման
համար,սակայն,անհրաժեշտենուղեկցողայլմիջոցառումներ
ևս27:

25.Resolution1898(2012)Politicalpartiesandwomen'spoliticalrepresentation.
26. «Քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավածության բարելավմանն ուղղված

միջոցառումներիազդեցությանգնահատականը»,ԵԽԽՎիթիվ2111(2016)բանաձև:
27. Բանաձևով մասնավորապեսառաջարկվում է խնդրի լուծման համար իրակա

նացնելհամընդհանուրմոտեցումներ,որտեղներառվածկլինենկանանցաջակցողմի
ջոցներ,այդթվում՝քվոտավորում,կանանցքաղաքականգործունեություննանձնական
կյանքի հետ համատեղելու հնարավորությունների ստեղծում, քաղաքական կուսակ
ցություններումկանանցներկայացվածությանապահովումըխթանողֆինանսավորում,
ինչպեսնաևնշվածմիջոցներիչկիրառմանդեպքումպատժամիջոցներինախատեսում:
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Վերոնշյալբանաձևիհիմքծառայածնույնանունզեկույցում28
կարևորվում է ԵԽ անդամ երկրներում քվոտավորման օրենս
դրականամրագրումը:Զեկույցումնշվումէ,որվերջինտարինե
րինխորհրդարանականընտրություններիհամարքվոտավորում
է ներդրվել Ալբանիայում, Հայաստանում, Բելգիայում, Բոսնիա
ևՀերցեգովինայում,Ֆրանսիայում,Իռլանդիայում,Պորտուգա
լիայում,Սլովենիայում,Իսպանիայումուայլերկրներում:Նշված
երկրների խորհրդարաններում կանանց ներգրավվածության
ցուցանիշըտատանվումէ41.1%ից(Իսպանիա)մինչև10.7%
(Հայաստան):

 Չնայած քաղաքական մարմիններում կանանց ներգրավ
վածության մեծացմանն ուղղված ջանքերին, հավասարության
ու ոչ խտրականության վերաբերյալ ստանձնած օրենսդրական
պարտավորություններին՝ Եվրոպայիխորհրդիխորհրդարանա
կան վեհաժողովը խիստ թերի է գնահատում կանանց ներկա
յացվությունը ԵԽ անդամ շատ երկրների խորհրդարաններում:
ԹեպետԵԽանդամերկրներիբնակչությանկեսիցավելինկա
նայքեն(զեկույցումներկայացվածտվյալներիհամաձայն՝Եվրո
պայումապրող826մլնմարդկանցից426մլնըկանայքեն),այդ
երկրների1/3րդիխորհրդարաններումկանանցթիվը չիհաս
նում20%ի:«Նմանմակարդակըխեղաթյուրումէներկայացուց
չականմարմնիբնույթը:Ժամանակնէհամապատասխանքայ
լեր ձեռնարկելու: Անդամպետությունները պետք է վերանայեն
ընտրություններիկանոնակարգերը,պետքէորդեգրենկանանց
մասնակցությունըխթանելու վերաբերյալարդյունավետ մեխա
նիզմներ,որոնքերկարաժամկետառումովկապահովենկայու
նությունուարդյունավետություն»,–նշվումէզեկույցում:

Քվոտավորմաններդրումը
ազգայինօրենսդրությունում

Կանանցքաղաքականմասնակցությանընդլայնմանվերա
բերյալվերըթվարկածմիջազգայինփաստաթղթերովպարտա
վորությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետութ
յունըորոշակիքայլեր է ձեռնարկելդրանցումնախանշվածմո

28.«Քաղաքականությանմեջկանանցներգրավածությանբարելավմաննուղղվածմի
ջոցառումներիազդեցությանգնահատականը»զեկույց:

տեցումներիիրականացման,այդթվում՝ գենդերայինքվոտայի
ներդրմանուղղությամբ:

Մասնավորապես2010 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից հաս տատ ված « Գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
հա յե ցա կար գը» ամրագրեց օրենսդիրևգործադիրիշխանութ
յունների մարմինների որոշումների ընդունման մակարդակնե
րումկանանցևտղամարդկանցհավասարակշռվածներկայաց
վածության ապահովման հիմնախնդիրը, որի շրջանակներում
նախատեսվումէ.

« …Հայաստանի պարտավորություններին համապատաս
խան`ՀՀընտրականօրենսգրքումփոփոխությունմտցնել`սահ
մանելով30%գենդերայինքվոտա՝հաշվիառնելովԵվրոպայի
խորհրդի հանձնարարականը՝ 40 % և 60 % հարաբերակցութ
յամբ«զուգակշռմանշեմի»մասին,ևմիջոցներձեռնարկելգոր
ծադիրիշխանությանբոլորմակարդակներիբարձրագույնևգըլ
խավորպաշտոններումկանանցներկայացվածությանփուլային
ընդլայնմանհամար:

…Այնկուսակցություններիգործունեությանխթանում,որոնց
գործունեությունը հիմնվում է ներկուսակցական ժողովրդավա
րությանհետևողականզարգացմանվրա,ղեկավարմարմիննե
րըձևավորելիսհաշվիէառնվումգենդերայինգործոնը՝նպաս
տելով կանանց առաջխաղացմանը ընտրական ցուցակներում
գենդերայինհավասարակշռվածներկայացվածությունապահո
վելումիջոցով»29:

«ՀՀ գեն դե րա յին քա ղա քա կա նութ յան ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րով» (2011-2015 թթ.) նույնպես նախատեսված է
ժամանակավորհատուկմիջոցներիընդլայնում.

«Ձեռնարկելհատուկմիջոցներապահովելուկանանց30%
ներկայացվածությունն օրենսդիր և գործադիր իշխանության
մարմիններիորոշումներիընդունմանմակարդակներում»30:

Ժամանակավորհատուկմիջոցներիներդրմանօրենսդրա
կան երաշխիքները ամրագրված են « Կա նանց և տ ղա մարդ-
կանց հա վա սար ի րա վունք նե րի և հա վա սար հնա րա վո րութ-
յուն նե րի ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով( Հոդ ված 12).

«…Կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված/հաշ
վեկշռվածներկայացվածությանհասնելունպատակովպետութ

29.«ՀՀգենդերայինքաղաքականությանհայեցակարգ»(2010):
30.«ՀՀգենդերայինքաղաքականությանռազմավարականծրագիր»(20112015թթ.)
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յունը կարող է սահմանել ընտրովի մարմիններում առավել քիչ
ներկայացված սեռի թեկնածուների աջակցմանն ուղղված ժա
մանակավորհատուկմիջոցներ(կետ3):

…Ընտրություններին կուսակցությունների մասնակցությունը
պետքէապահովվածլինիթեկնածուներիընտրականցուցակնե
րումգենդերայիններկայացվածությամբ`օրենքովսահմանված
քվոտաներով(կետ4)»:

Ընտրական գործընթացներում կանանց մասնակցութ
յունը որոշակիորեն երաշխավորվում է նաև ՀՀ ընտ րա կան 
օ րենսգր քով, ընդորում՝հստակձևակերպմամբ,այնէ՝ կուսակ
ցությունների ցուցակներում թեկնածուների սեռերի որոշակի
համամասնությունամրագրելումիջոցով:Սակայնեթեկանանց
ներկայացվածությունըերաշխավորողքվոտայի չափըաճել է4
անգամ(5%ից2003թվականի,մինչև15%՝2007թվականի,
20%՝2012թվականիընտրություններում),ապաայդնույնժա
մանակահատվածում կանանց ներկայացվածությունըԱզգային
ժողովումաճելէընդամենը2անգամ՝5.3%ից(ԱԺերրորդգու
մարում)մինչև10%(ԱԺհինգերորդգումարում):

2016 թվականի մայիսի 25ին ընդունված ՀՀ ընտրական
նորօրենսգրքովամրագրվածենընտրականգործընթացներում
գենդերային զգայունությունն ապահովող մի շարք դրույթներ,
որոնքվերաբերում են ընտրականհանձնաժողովների կազմա
վորմանը31 և կուսակցությունների նախընտրական ցուցակների
ձևավորմանը:Մասնավորապեսթեկնածուներիսեռայինհամա
մասնությունը կուսակցությունների համապետականևտարած
քայինցուցակներումբարձրացվելէմինչև30/7032:

Կիրառվածքվոտաների
արդյունավետությանգնահատում

Ընտրականօրենսգրքումգենդերայինքվոտայիամրագըր
մանբոլորգործընթացներումակտիվդերակատարումենունե

31.Կենտրոնականընտրականհանձնաժողովիևընտրատարածքայինընտրական
հանձնաժողովի կազմավորման հարցերում կանանց ներկայացվությունն ապահովող
դրույթներըառկաէիննաևնախորդՀՀընտրականօրենսգրքում:Այդդրույթներիշնոր
հիվ2012թվականիխորհրդարանականընտրություններումՀՀկենտրոնականընտրա
կանհանձնաժողովի7անդամներից3ըկանայքէին,իսկընտրատարածքայինընտ
րականհանձնաժողովներումկանանցներկայացվածությունըկազմումէրմոտ30.5%:

32.ՀՀընտրականօրենսգիրք,ընդունվելէ2016թվականի25մայիսին,Հոդվածներ
83.4;83.10;130:

ցել կանանց ՀԿները, որոնց առաջարկները և՛ նախորդ` 2012
թվականիխորհրդարանականընտրություններինախաշեմին,և՛
այժմ՝2016թվականին,ՀՀընտրականնորօրենսգրքիընդուն
մանժամանակհաշվիենառնվելմիայնմասնակիորեն:

Թեպետ դեռևս 2008 թվականին կանանց ՀԿների առա
ջարկություններում33 առկա էր կուսակցությունների ցուցակնե
րում թեկնածուների սեռերի 30/70 համամասնության ապա
հովմանպահանջը,ընդորում՝կինուտղամարդթեկնածուների
հաջորդականությունը չպետք էանցնի երրորդտեղից, սակայն
2012թվականիխորհրդարանականընտրություններինախաշե
մինՀՀընտրականօրենսգրքումամրագրվեցընդամենը20/80
համամասնությունապահովողդրույթը.

«Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով, կու
սակցության, կուսակցությունների դաշինքի և դաշինքում
ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրա
կանցուցակի2րդհամարիցսկսած,ցանկացածամբողջթվով
հնգյակներում(26,211,216ևայդպեսշարունակ`մինչևցու
ցակիավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչներիթիվը
չպետքէգերազանցի80%ը»…34:

Ինչպեսցույցտվեց2012թվականինանցկացվածխորհըր
դարանականընտրություններիարդյունքներիգենդերայինվեր
լուծությունը,կուսակցություններիընտրականցուցակներումկին
թեկնածուներըմիջինումներգրավվածենեղել23%ի չափով,
սակայնարդյունքում ՀՀ Ազգային ժողովի հինգերորդ գումար
մանկազմումկանանցներկայացվածությունըընդամենը10.7%
էր (այժմ՝արդեն10%):Այսփաստնակնհայտէդարձնումկի
րառվածքվոտայիանարդյունավետությունը:

Ըստփորձագիտականգնահատականների35՝«գենդերային
քվոտան չեզոքացվեց ընտրություններից հետո ներկուսակցա
կաննկատառումներովարվածտեղափոխումներիուինքնաբա
ցարկներիարդյունքում,որոնքշատդեպքերումհանրությանհա
մարանհասկանալիմնացին»:

33. Առաջարկությունները ներկայացվել էին «Համալսարանական կրթությամբ կա
նանցասոցիացիայի»և23այլկազմակերպություններիկողմից2008թվականինևվե
րահաստատվել2010թվականինՀՀընտրականօրենսգրքումփոփոխություններկա
տարելուժամանակ:

34.ՀՀընտրականօրենսգիրք,Հոդված108,ընդունվելէ2011թվականին:
35.Տվյալառաջարկնընդունվեցմիայն2016թվականինևամրագրվեցՀՀընտրա

կաննորօրենսգրքումառանձինհոդվածով:
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ՀՀկենտրոնականընտրականհանձնաժողովիտվյալներով`
ընտրություններիցհետոխորհրդարանանցածկուսակցություննե
րիցուցակներիցինքնաբացարկիդիմածթեկնածուների25%ը
կանայք էին: Նրանց տեղը խորհրդարանում զբաղեցրին տղա
մարդիկ, թեպետ կանանց ՀԿները,փորձելով կանխել քվոտայի
չեզոքացմաննմանընթացքը,առաջարկելէինամրագրել,որկնոջ
մանդատիցհրաժարվելուդեպքումխորհրդարանպետքէանցնի
ցուցակովհաջորդկինը36:

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդականառաքելությունը2012թվակա
նիխորհրդարանականընտրություններիվերաբերյալվերջնական
զեկույցումբացասականգնահատեցինքնաբացարկներիգործե
լաոճը՝նշելով,որ«ինք նա բա ցարկ հայտ նած ընտր ված թեկ նա-
ծու նե րի մեծ թի վը մտա հո գիչ է ընտ րող նե րի ընտ րութ յու նը 
հար գե լու տե սանկ յու նից»: Նաև քվոտայիարդյունավետության
վերաբերյալհետևյալդիտարկումնէրարվել.

«…Թեկնածուներիառաջադրմանքվոտայիարդյունավետութ
յունըպետքէվերանայվիորպեսժամանակավորհատուկմիջոց`
կանանցթեկնածու լինելուիրավունքիևհնարավորությանփաս
տացիհավասարությանըհասնելունպատակով:

…Պետքէխրախուսելկուսակցություններինունենալգենդերա
յինքաղաքականությունևհանրորենտրամադրելիրենցանդամ
ներիգենդերայինբաշխվածությանվերաբերյալտվյալները:Կա
րելիէքննարկելևկուսակցություններինորպեսպահանջներկա
յացնելապահովելիրենցղեկավարմարմիններումկանանցներ
կայացվածությունըևթեկնածուներընտրելուավելիթափանցիկու
ժողովրդավարականեղանակներունենալ»37:

Քվոտայի արդյունավետության հարցում բացասական դեր
խաղաց նաև ՀՀ ընտրական օրենսգրքում խտրական ձևակեր
պումը,այն է`«2րդհամարիցսկսած՝ ցանկացածամբողջթվով
հնգյակներում՝26,211,216,ևայդպեսշարունակ»,ինչըպատ
ճառ հանդիսացավ, որ ընտրություններին մասնակցած կուսակ
ցությունների մեծ մասը կանանց ընդգրկեր 6րդտեղից սկսած,
այնդեպքում,երբԱԺանցնելունվազագույնշեմըառաջինհնգյակն
է:Դրահետևանքովզգալիհետընթացէրարձանագրվելնախորդ`
2007 թվականի ընտրությունների համեմատությամբ. կուսակ
ցական ցուցակներում կանանց ընդգրկումը առաջին հնգյակում
4անգամավելիքիչէր,իսկառաջինտասնյակում`ավելիքան2
անգամցածր:

36. Տվյալ առաջարկն ընդունվեց միայն 2016 թվականին և ամրագրվեց ՀՀ
ընտրականնորօրենսգրքումառանձինհոդվածով:

37.«ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳդիտորդականառաքելությանվերջնականզեկույց»,26հունիսի,
2012:

Հա յաս տա նում կի րառ ված քվո տա յի ոչ բա վա րար արդ-
յու նա վե տութ յունն ա ռա վել նկա տե լ ի է դառ նում Միջ խորհր-
դա րա նա կան միութ յան և «ՄԱԿ կա նայք» կա ռույ ցի հա մա-
տեղ « Կա նայք քա ղա քա կա նութ յան մեջ 2012» զե կույ ցում 
հի շա տակ վող փաս տի հա մա տեքս տում: Պարզ վում է, որ 59 
երկ րից, որ տեղ 2011 թվա կա նին ընտ րութ յուն ներ են անց-
կաց վել, 17-ում գոր ծել են գեն դե րա յին քվո տա ներ: Այդ 
երկր նե րում կա նայք զբա ղեց րել են խորհր դա րա նա կան տե-
ղե րի 27 %-ը, քվո տա ներ չկի րա ռող երկր նե րի խորհր դա րան-
նե րում նրանք կազ մում են ըն դա մե նը 16%38:

Գենդերայինքվոտան
ՀՀընտրականնորօրենսգրքում

2015 թվականին տեղի ունեցած սահամանադրական հանրաք
վեի արդյունքում Հայաստանը դարձավ խորհրդարանական հան
րապետություն, ինչի հետևանքով մեծացավ խորհրդարանական այն
ընտրություններիդերը,որոնքայժմանցկացվելուենմիայնհամամաս
նականեղանակով,ընդորում՝փակևբացցուցակներով39:Ընտրական
նորօրենսգրքիվերաբերյալկանանցՀԿներիառաջարկներիհիմքում
ընկածէիննախորդընտրություններիփորձը,սոցիոլոգիականհարցում
ներիարդյունքները, ինչպեսնաևմիջազգայինփաստաթղթերովՀա
յաստանիստանձնածպարտավորությունները,ՀՀօրենսդրությանպա
հանջները:

ՀՀընտրականօրենսգրքիշուրջկանանցՀԿներիկողմիցներկայաց
վածառաջարկները40հիմնվածէիններքոհիշյալփաստարկներիվրա:

38. Michelle Bachelet,HighlightsQuotastoAccelerateWomen'sPoliticalParticipation.
39.ԸստՎենետիկիհանձնաժողովիփորձագետներիգնահատականների՝փակցու

ցակներիպարագայումամեն ինչ կախված է կուսակցություններից, սակայն բաց ցու
ցակներիներդրումըկարողէհանգեցնելավելիքիչթվովկանանցընտրության,քանի
որբացկամազատցուցակներիդեպքումընտրողներըպարտադիրչէ,որընտրեներկու
սեռերիթեկնածուներ,ընդհակառակը՝ բացցուցակներըկարողեննպաստավոր լինել
հայտնիթեկնածուտղամարդկանցհամար,Reportonthe impactofelectoralsystemson
women'srepresentationinpolitics.Europeancommissionfordemocracythroughlaw(venice
commission),June,2009:

40.Ազգայինժողովումառնվազն30/70համամասնությունապահովելուառաջար
կովեն հանդեսեկել չորստարբերկառույցներ՝ «Գենդերայինթեմատիկխումբը», որը
գործում է ՄԱԿի, ԵԱՀԿի և ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչների համանախա
գահությամբ՝միավորելովմոտ60տեղականումիջազգայինկազմակերպությունների
ներկայացուցիչներինևփորձագետներին,«Համալսարանականկրթությամբասոցիա
ցիան»՝իրմոտերեքտասնյակմարզայինմասնաճյուղերով,«Հայաստանիերիտասարդ
իրավաբանների ասոցիացիան», ինչպես նաև Հանրային խորհրդի երկու հանձնաժո
ղովները:
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Ազ գա յին ժո ղո վում և  ընդ հան րա պես ո րո շում  նե րի ըն-
դուն ման մա կար դա կում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յան 
աս տի ճա նով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը զգա լ իո-
րեն հետ է մ նում հա մաշ խար հա յին ցու ցա նիշ նե րից: Ըստ
Միջխորհրդարանականմիությանվերջինտվյալների41՝կանանց
ներկայացվածությունըաշխարհիխորհրդարաններումմիջինում
22.7% է կազմում, ինչը նշանակում է, որամբողջաշխարհում
առնվազնյուրաքանչյուր5պատգամավորներից1ըկինէ:Ամե
նաբարձրցուցանիշըՀյուսիսայինԵվրոպայիերկրներումէ` 41.1%,
ԵԱՀԿ երկրների խորհրդարաններում կանանց ներկայացվա
ծությունը25.7%է:Կանանցմասնակցությանամենացածրտո
կոսն արաբական աշխարհի (18.3 %) և խաղաղօվկիանոսյան
(13.5%)երկրներիխորհրդարաններումէ,մինչդեռՀա յաս տա-
նի Ազ գա յին ժո ղո վում կա նանց ներ կա յաց վա ծութ յու նը 10.7 % 
է,ին չը վկա յում է կա նանց նկատ մամբ խտրա կան գոր ծե-
լա կեր պի մա սին, նրանց քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ոչ 
լ իար ժեք ի րաց ման և կա ռա վար ման հա մա կար գում մարդ-
կա յին ռե սուրս նե րի բա ցար ձակ ա նարդ յու նա վետ օգ տա-
գործ ման մա սին՝ հատկապեսհաշվիառնելովայնհանգաման
քը,որկանայքկազմումենՀայաստանիբնակչության52%ը,
իսկբարձրագույնկրթությունունեցողներիթվում՝60%ը:

Հայաստանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումնե
րը42 վկայում են, որ կուսակցությունները շատավելի պահպա
նողականենխորհրդարանումկանանցներկայացվածությանև
քվոտայինկատմամբվերաբերմունքիառումով,քանհանրապե
տությանքաղաքացիները, որոնքպատրաստենտեսնելավելի
շատկանանցխորհրդարանում, քանառաջադրում են կուսակ
ցություններնիրենցցուցակներում։Հարցվածների57%ըդրա
կան էվերաբերվումքաղաքականուպետականկառավարման
տարբերօղակներումքվոտայիսահմանմանգաղափարին,ընդ
որում`գենդերայինքվոտայիօպտիմալ չափըօրենսդիրմարմ
նումառնվազն3040%իշրջակայքումպետքէլինի:Քվոտայի
ընդլայնմանանհրաժեշտությունըառավելակնհայտ էդառնում

41. www.ipu.com
42.«Կանանցհասարակականքաղաքականմասնակցությանգենդերայինառանձ

նահատկությունները»:Սոցիոլոգիականհետազոտությանարդյունքներ,«Կովկաս»սո
ցիոլոգիականհետազոտություններիկենտրոն,Երևան,2011:«Որոշումներիկայացման
մակարդակում կանանցոչ բավարարներկայացվածությանուսումնասիրություն»,Աշ
խատանքիևսոցիալականհետազոտություններիազգայինինստիտուտ,Երևան,2008:

խորհրդարանում կանանց ներկայացվածության դինամիկան
անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր ընտրություննե
րի արդյունքներով դիտարկելու արդյունքում: 1995 թվականից
սկսած՝ Ազգային ժողովի առաջին գումարումից մինչև 2015
թվականը(հինգերորդգումարում)ընկածժամանակահատվա
ծում,կանանցթիվըխորհրդարանումաճելէ610%,այսինքն`
ընդամենը 4%ով: Նման քայլերովառաջ շարժվելու դեպքում
Հայաստանը չի կարողանա Ազգային ժողովում ապահովել
50/50համամասնությունըմինչև2030թվականը:Ամենապարզ
հաշվարկըցույցէտալիս,որգալիքընտրություններումկանանց
ներկայացվածությանառումովկտրուկփոփոխություններիհնա
րավոր կլինի հասնել միայն ոչպակաս, քան 30%անոց քվո
տայիներդրմամբևդրաարդյունավետկիրառմամբ:Քվոտայի
բարձրացումը կստիպի նաև կուսակցություններին մտահոգվել
կանանց նկատմամբ կադրային քաղաքականությանխնդրով և
ձերբազատվել ընտրական ցուցակներում «ոչ իրական թեկնա
ծուների»ներգրավմանգործելաոճից:

ՀիմնվելովայսփաստարկներիվրականանցՀԿներըառա
ջարկելեն43.

	 «Կուսակցության,կուսակցություններիդաշինքիևդա
շինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի հա
մապետականընտրականցուցակիառաջինմասումառաջիներ
կուտեղերըհատկացնելտարբերսեռիներկայացուցիչներին,և
այնուհետև3րդհամարիցսկսած՝ցանկացածամբողջթվովեռ
յակներումյուրաքանչյուրսեռիներկայացուցիչներիթիվըչպետք
էգերազանցի70%ը:

	 Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության տա
րածքայինընտրականցուցակումյուրաքանչյուրսեռիներկայա
ցուցիչներիթիվըչպետքէգերազանցի70%ը:

	 Կուսակցություններիցուցակներումավելիպակասներ
կայացված թեկնածուի ինքնաբացարկի միջոցով մանդատից
հրաժարվելուդեպքումնրատեղըպետքէզբաղեցնիցուցակում
ընդգրկվածավելիպակասներկայացվածսեռիհաջորդթեկնա
ծուն:

	 Հանրապետության խոշոր քաղաքներում և խոշորաց
վածհամայնքներիՏԻՄընտրություններում44անցումկատարել

43.Achievingsustainablegenderequalityinlocalandregionalpoliticallife/Resolution303
(2010)/TheCongressofLocalandRegionalAuthoritiesoftheCouncilofEurope.

44.Achievingsustainablegenderequalityinlocalandregionalpoliticallife/Resolution303
(2010)/TheCongressofLocalandRegionalAuthoritiesoftheCouncilofEurope.
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համամասնականընտրակարգին(օրինակ՝Երևանում)45:
	 ՀՀընտրականօրենսգրքումվերընշվածփոփոխութ

յուններըզուգորդելկանանցքաղաքականմասնակցությանընդ
լայնմաննուղղվածաջակցողայլմիջոցներիկիրառմամբ,որոնք
հնարավորություն կտան բարձրացնելու կանանց մրցունակութ
յունըկուսակցություններիտարածքայինցուցակներում»:

Նշված առաջարկները ընդունվել են միայն մասամբ: Այս
պես՝ 2016 թվականի մայիսին ընդունված ՀՀ ընտրական նոր
օրենսգրքում46 տեղ գտավ այն երաշխավորությունը, ըստ որի`
«եթե մանդատից հրաժարվելու արդյունքում տվյալ խմբակ
ցությանորևէսեռիներկայացուցիչներիթիվընվազումէ,ևարդ
յունքումցածրէլինելու25%ից,ապամանդատըտրվումէայդ
նվազներկայացվածսեռիհաջորդթեկնածուին»:Կարևորէնաև,
որհամամասնականհամակարգովանցկացվողԵրևանի,Գյում
րուևՎանաձորիավագանուընտրություններիարդյունքումձևա
վորվողխմբակցությանկազմումորևէսեռիներկայացուցիչների
ներկայացվածությունըչիկարողցածրլինել,քան25%ը47:Ըստ
էության՝այսդրույթներըերաշխավորումեն,որընտրվածմարմ
նում,առանցկանանցներկայացվածության,խմբակցություններ
չենձևավորվելու:

Բացի այդ՝ ՀՀ ընտրական նոր օրենսգրքով48 կուսակցութ
յունների համապետական և տարածքային ցուցակներում թեկ
նածուների սեռերի համամասնությունը բարձրացվել է մինչև
30/70:Համապետականցուցակներովտարբերսեռերիթեկնա
ծուների բաշխումը կատարվելու է յուրաքանչյուր եռյակում մեկ
կին սկզբունքով՝ սկսած ցուցակի 1ին համարից: Կուսակցութ
յուններիցուցակներում30/70համամասնությունըտարածվում
է նաև համամասնական ընտրակարգովանցկացվող ՏԻՄ,այ
սինքն՝Երևանի,ԳյումրուևՎանաձորիավագանուընտրություն
ների վրա: Սակայն անցումային և եզրափակիչ դրույթներով49
վերը նշված դրականփոփոխություններն ուժի մեջ են մտնելու

45.ԸստՀՀԱՎԾտվյալների`հանրապետությանքաղաքայինհամայնքներիավագա
նիներումկանանցներկայացվածությունըգրեթեկիսովչափցածրէ՝5,1%,քանգյու
ղական համայնքներիավագանիներում: Մարզային 48 քաղաքներիավագանիներում
ընդհանուրթվովմիայն30կինէընդգրկված:Հանրապետության866գյուղականհա
մայնքներիցմիայն18նենղեկավարումկանայք(2%),քաղաքայինհամայնքներիղե
կավարներիթվումկանայքերբևիցեչենեղել:

46.ՀՀընտրականօրենսգիրք,ընդունվելէ2016թվականիմայիսի25ին:
47.Նույնտեղում,Հոդված100.3;141.6;141.8:
48.ՀՀընտրականօրենսգիրք,Հոդվածներ83.4;83.10;130.2:
49.Նույնտեղում,Հոդված144ի14րդ,15րդև16րդկետերը:

միայն2022թվականիընտրություններում,իսկմինչայդգործե
լուէ25/75համամասնությունապահովողդրույթը:

Նշված մոտեցումը մտահոգություն է առաջացրել կանանց
ՀԿների շրջանում, որոնք ևս հանդես են եկել միառաջարկով՝
կիրառել 30/70 համամասնությունը 2017 թվականի ընտրութ
յուններում50: Առաջարկը մերժվել է այն փաստարկմամբ, որ
նպատահարմար չէ քվոտայի «թռիչքային բարձրացումը», քա
նի որ դա կարող է խնդիրներառաջացնել կուսակցությունների
ներսում: Մինչդեռ ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված
մանդատների բաշխման եղանակը՝ համապետական (փակ) և
տարածքային (բաց) ցուցակների համադրմամբ, հանգեցնե
լու է նրան, որ կուսակցությունների ցուցակներումամրագրված
30/70 համամասնությունը իրականում չիպահպանվի ընտըր
վածմարմնում:Ավելին`հաշվիառնելովտարածքայինկամբաց
ցուցակներովկանանցընտրվելու ցածրհնարավորությունները,
ինչիմասինվկայումենփորձագետների,այդթվում՝Վենետիկի
հանձնաժողովիդիտարկումները51,կանանցներկայացվածությու
նըդեֆակտոընտրվածմարմնումկարողէչգերազանցել15%ը,
իսկ25/75համամասնությանդեպքումկանանցթիվըԱզգային
ժողովումկարողէ12%իցչբարձրանալ:Այդտեսանկյունիցհե
տաձգումըչիկարողարդարացվածլինել,ևկանանցներկայաց
վածության կտրուկ աճի վերաբերյալ ակնկալիքներ առաջիկա
ընտրություններում,ըստէության,չենկարողլինել:

Այսպահին,երբՀՀընտրականնորօրենսգիրքնընդունված
է,առաջ էգալիսամրագրվածքվոտայիարդյունավետությունը
մոտակա` 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտ
րություններում ապահովելու խնդիրը: Անհրաժեշտ է գիտակ
ցել,որ քվո տան մի գոր ծիք է, ո րը լավ աշ խա տում է միայն 
այլ մի ջոց նե րի հետ հա մակ ցութ յամբ և հա սա րա կութ յան 

50.Գենդերայինթեմատիկխմբիառաջարկություն՝ՀՀընտրականօրենսգրքումփո
փոխությունկատարելուվերաբերյալ:

51. Խորհրդարանական ընտրություններում տարածքային ցուցակների կիրառման
դեպքումՀՀընտրականօրենսգիրքը,ըստէության,չիերաշխավորում,որկուսակցութ
յուններիցուցակներումնշվածհամամասնությունըկպահպանվիդեֆակտոընտրված
Ազգայինժողովում:ԱյդմասինեննշելնաևՎենետիկիհանձնաժողովիփորձագետնե
րըդեռևսմայիսի10ինիրենցկողմիցհրապարակվածդիտարկումներում(կետ117),
Armenia – preparation of the preliminary opinion on the draft electoral code: Բացի այդ՝
«Ընտրական համակարգերի՝ քաղաքականության մեջ կանանց ներկայացվածության
վերաբերյալ»զեկույցում(2009)Վենետիկիհանձնաժողովընշելէր,որ«բացկամազատ
ցուցակներիներդրումըկարողէհանգեցնելավելիքիչթվովկանանցընտրության»(կետ
80),Reportontheimpactofelectoralsystemsonwomen'srepresentationinpolitics.European
commissionfordemocracythroughlaw(venicecommission),June,2009:
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մեջ մի շարք այլ պայ ման նե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում: 
Այդ նա խա պայ ման նե րից ա մե նա կար ևորն են՝ ու ժեղ կա-
նանց շարժ ման առ կա յութ յու նը, պե տութ յան ա ջակ ցութ յու-
նը և կու սակ ցութ յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը: Նըշ-
ված գոր ծոն նե րից յու րա քանչ յու րի լ իար ժեք ազ դե ցութ յան 
ա պա հո վու մը այ սօր ար դեն նպա տա կաուղղ ված ջան քեր է 
պա հան ջում: 
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ՕՍՄԱՆՅԱՆՀԱՅԵՐԻՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ

ՄՇԱԿՈՒՅԹՆՈՒՕՐԵՆՔԸ
(1860-1914ԹԹ.)521

ՀասմիկԽալափյան

52.Հոդվածըհայերենթարգմանվելէանգլերենից:Մամուլիցևսկզբնաղբյուրներից
ներկայացված բոլոր մեջբերումները ի սկզբանե հեղինակը թարգմանել է արևմտա
հայերենիցանգլերեն:Ցավոք,նշվածբնագրերնայժմհասանելի չեն՝արևելահայերեն
տարբերակովներկայացնելուհամար,ևթարգմանիչըդրանքներկայացրելէթարգմա
նաբարհոդվածիանգլերենտարբերակից:

52

Ներածություն

Եվրոպացի կանանց շարժման պատմության մեջ եղել է
կազմակերպված ակտիվիզմ ամուսնության ինստիտուտի բա
րելավման նպատակով: Ակտիվիզմի հետևանք է, երբ կանայք
հաջողությամբճնշումենգործադրումքաղաքականմարմիննե
րիվրա՝անձնականուամուսնականկարգավիճակըբարելավող
օրենքներըկիրառելով53:

Հայ կանանց շարժումը կազմակերպվածակտիվիզմի հա
մաեվրոպականօրինաչափությանըհամարժեքամուսնությանև
ընտանիքիբարելավմանօրինակչիառաջարկում:Չնայածֆե
մինիստներըակտիվպայքարէինմղումկրթությանիրավունքի,
վճարվող աշխատանքի և հասարակության մեջ ավելի ակտիվ
դերակատարության համար, հայկական պարբերականներից
պարզէդառնում,որկանանցիրավունքներիուընտանիքիբարե
լավմանփորձերընույնակտիվությամբուհաճախականությամբ
քննարկմանթեմաչենեղել:Ինչո՞ւէինկանայքլռումիրենցանձ
նականուամուսնականիրավունքներիմասին:Ինչպե՞ս էինսո
ցիալքաղաքականպայմաններըազդումկանանցընտանեկան
ուամուսնականոլորտիակտիվիզմիվրա,ևինչպե՞սէինկանայք
հարմարեցնումիրենցպայքարըպարտադրվածպայմաններին:
Նշվածնյութըկփորձիպատասխանելվերոգրյալհարցերին:


Ամուսնությանշուրջառկա
մշակույթնուգործողօրենքները,
դրանքբարեփոխելուփորձերը

Ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող պատմական
շրջանում ամուսնությունը կրոնական արարողություն էր, որն
իրականացվում և գրանցվում էրտեղի եկեղեցու կողմից: Պայ
մանավորված և պարտադրված ամուսնությունները օսմանցի
հայերի շրջանում մեծ տարածում ունեին: Նշված իրողությունը

52.Հոդվածըհայերենթարգմանվելէանգլերենից:Մամուլիցևսկզբնաղբյուրներիցներկայացվածբոլորմեջբերումներըիսկզբանեհեղինակըթարգմանելէարևմտահայերենիցանգլերեն:Ցավոք,նշվածբնագրերնայժմհասանելիչեն՝արևելահայերենտարբերակովներկայացնելուհամար,ևթարգմանիչըդրանքներկայացրելէթարգմանաբարհոդվածիանգլերենտարբերակից:

53 M. L. Shanley, Feminism, Marriage and the Law in Victorian England, Princeton:
PrincetonUniversity Press,1989,C. Dyhouse, Feminismand the Family in England,1880
1939,London:Blackwell,1989.
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դիտարկվում էրորպեսերկու ընտանիքներիմիջևպայմանագ
րայինհարաբերություն,այլոչթեզույգիամուսնություն:Ժամա
նակի կրոնական և աշխարհիկ հեղինակությունները, ինչպես
նաևբարեփոխականներըհամարումէին,որընտանիքըքայքայ
վումէամուսնությունկոչվածչարիքիկողմից,ևայդչարիքիդեմ
նշվածհեղինակություններըթե՛իրավական,թե՛քննարկումների
մակարդակումպայքարէինծավալել՝«մերազգըքայքայողբա
ցիլներին»կանգնեցնելունպատակով:

Չարիքների շարքում դիտարկվում էր նաև պայքարը երե
խաներիևվաղամուսնություններիդեմ:Տարիքովպայմանավոր
ված՝ ամենաքննադատված ավանդույթը բեշիքյարթմեն (beşik 
kertme)էր,որըենթադրումէրերկուընտանիքներիմիջևնորա
ծինների շուրջ ընտանեկան միության համաձայնություն, երբ
երեխաներըդառնայինսեռահասուն:Չնայած1811թվականին
ներդրված արգելքին՝ անգամ 1906 թվականին դեռևս արձա
նագրվումէինբեշիքյարթմեիդեպքեր54:

Օժիտըբարեփոխականներիևտեղիիշխանությանկողմից
ևսչարիքներիշարքումէրդասվում:Դրակիրառությունըքաղա
քիցգյուղփոխվում էր:Գյուղերումփեսացուիընտանիքըհարս
նացուի ընտանիքին վճարում էր, այսպես կոչված, գլխագինը
(başlık), մինչդեռ քաղաքներում հարսնացուն պետք է վերցներ
կանխիկգումար՝դրամօժիտ(drahoma):Գլխագիննուդրամօժի
տըամուսնությանմակարդակիանկմանպատճառէինդառնում,
մասնավորապես սոցիալապես ավելի խոցելի ընտանիքների
շրջանում55:

Կրոնափոխությունը, ինչպես նաև մահմեդական դատա
րանինուղղվածկանանցդիմումներըևսմեծապեսմտահոգում
էինաշխարհիկևհոգևորվերնախավին:Կրոնափոխէինլինում՝
դատականհայցիշուրջառավելապահովևօգտակարորոշում
ստանալու համար: Գրանցվում էին դեպքեր, երբ զույգը հույն
ուղղափառդառնալուց հետո՝ դատական հայցը բավարարելուն
պես,վերակրոնափոխվումէրառաքելականդավանանքին:

Բազմակնությունընշվածչարիքներիմեջվատթարագույնն
էր՝որպեսոչքրիստոնեականարարք:Գավառներումհաճախէին
գրանցվումնմանդեպքեր:Կրոնականխորհուրդըհատուկհետ

54. Հ. Փա փա զեան, Գիւղերուամուսնական բարքերէն //«Մանզումեի էֆքյար», Կ.
Պոլիս,7հոկտեմբեր,1906:

55.Տե՛ս«Մասիս»,Կ.Պոլիս,1յունիս,1885,«Հայրենիք»,Կ.Պոլիս,20օգոստոս,1894,
«Բիւզանդիոն»,Կ.Պոլիս,24փետրուար,1905:

ևողականությամբէրհետամուտլինումայդդեպքերըկասեցնե
լուն,ևիհամեմատսրան՝երբեմնաչքէրփակումայլզանցանք
ներիվրա,ինչպիսիքէին՝անչափահասներիկամպարտադրված
ամուսնությունը,օժիտըևայլն56:

Ընտանեկանևամուսնական չարիքների կասեցման նպա
տակըկարծեսթեհստակէրբոլորիհամար,սակայնպարզչէր,
թեովպիտիառաջնորդերայդբարեփոխումները:

Ո՞ւմբարեփոխումը

Ելնելով Օսմանյան կայսրության կառուցվածքից՝ հույն և
հրեա համայնքի նման հայ համայնքը (millet) ևս ղեկավարում
էր կրոնական առաջնորդը՝ պատրիարքը: Համայնքի կողմից
ընդունելի պատրիարքի գոյությունը որոշակի վերապահումնե
րով հնարավոր էր դարձնում հայ համայնքի շրջանակից ներս
աշխարհիկկարգիգործադրումը:Ազգայինժողովիիրավական
հանձնախումբը,որիիրավասությաններքոէինգտնվումամուս
նությանևընտանեկանվեճերը,երկակիկառուցվածքուներ.այն
բաղկացած էր չորս հոգևոր և նույնքանաշխարհիկանդամնե
րից:Իրավականհանձնախումբըպարտավոր էր«լուծելընտա
նեկանվեճերնուքննելԲարձրԴռանկողմիցփոխանցվածգոր
ծերը...»57:

Համաձայն սահմանադրության, եթե իրավական հանձ
նախումբըհայցնիր«ընկալումիցդուրս»էրճանաչում,այնփո
խանցվում էր կրոնական, քաղաքացիական կամ խառը խոր
հուրդներին:Եթեհայցըներկայացվումէրիրավականխորհրդի
դեմ,ապաայնպետքէքննվերվերոնշյալերեքիցմեկիկողմից58:
Հետևաբարմիայնսահմանադրությաններքոընտանեկանհայ
ցերըարդենկարողէինըստէությանանցնելհայկականմիլեթի
որևէ լիազորվածկառույցի ձեռքը (կրոնական,աշխարհիկ, կի
սակրոնական, կիսաաշխարհիկ): Բնականաբար, հայցերը կա
րող էին լսվել մահմեդականդատարաններում, քանի որ քրիս
տոնյաներըազատէինդրանցդիմելուհարցում:Ավելին՝առաջին

56.  Շա հէն,Ամուսնականդրամօժիտըգաւառներունմէջ//«Մասիս»,N3756,9փե
տըրուար,Կ.Պոլիս,1885:

57.ՀՀազգայինսահմանադրություն,Հոդված47:
58Նույնտեղում:
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հայացքիցպարզբաժանությանհայցըկարողէրդուրսգալՕս
մանյանկայսրությանսահմաններից:Քանիորօսմանյանհայերի
պատրիարքըենթարկվումէրՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնին,որը
տեղակայված էր Ռուսահայաստանում, ցանկության բացակա
յության կամ պատասխանատվությունից խուսափելու դեպքում
պատրիարքըդրանքկարողէրփոխանցելկաթողիկոսին:

Չնայած ազգային կառույցներն ունեին կիսակրոնական ու
կիսաաշխարհիկբնույթ,բարեփոխումներըգնալովավելի«աշ
խարհիկ բառապաշար» էին որդեգրում, իսկ եկեղեցին հաճախ
մեղադրվումէրիրդանդաղառաջադիմությանուտիրողհետա
դիմությանմեջ:Միլեթիշրջանակներումբաժանարարգիծըգո
յացելէրպարզհարցիհենքիվրա,այնէ՝արդյո՞քամուսնությունը
մասնավոր,թե՞հանրայինինստիտուտէր:Կրոնականհեղինա
կությունները մասնավորն ու կրոնականը հաճախ դիտարկում
էինորպեսհոմանիշներ՝պնդելով,որամուսնությունըմասնավոր
խնդիրէ:Մյուսկողմից,հանրայինուաշխարհիկեզրույթներըհո
մանիշներ էին աշխարհիկ հեղինակությունների համար, որոնք
փորձում էին հանրային քննարկումներովընտանիքնուամուս
նությունը դարձնել հանրային խնդիր59: Աշխարհիկառաջնորդ
ներըխրախուսումէինմիասնականօրենսդրությանձևավորումը:
Չնայած սահմանադրությամբ իրավական հանձնախումբը կա
րող էր հայցերը փոխանցել կրոնական, քաղաքացիական կամ
խառըխորհուրդներին,ժամանակիընթացքումկրոնականխոր
հուրդըտարբերորոշումներիմիջոցովիրավականհանձնախմբի
որոշումներըենթարկեցիրպարտադիրվավերացմանը,և20րդ
դարասկզբին աշխարհիկացման փոխարեն ամուսնությունն էլ
ավելի էր պայմանավորված կրոնական հեղինակությունների
որոշումներով,ինչն էլ սրեցկրոնականուաշխարհիկբարեփո
խականուժերիմիջևհակասությունները:

Նորընտանիքիուամուսնության
մշակույթիձևավորմանընթացքը

Մինչ աշխարհիկ առաջնորդները փորձում էին Ազգային
ժողովում իշխանությունն ամրապնդել ամուսնության աշխար

59.ՀՀԱզգայինժողովիարձանագրություններ,7րդգումարում,օգոստոսի2,1885,էջ129:

հիկացման միջոցով, բարեփոխականներն աջակցում էին այդ
գործընթացին՝ մեկնարկելով խոսույթային արշավ գեղարվես
տականգրականությանևպարբերականներիմիջոցով:Այդար
շավըմիտվածէրաջակցելուընտանիքինորկառուցվածքինու
ամուսնության մշակույթին: Կանայք այս խոսույթի կենտրոնում
էին գտնվում: Նրանք ներկայացվում էին որպես ամուսնական
չարիքներիցամենատուժածկողմ,ևիրենցդժբախտությունների
մասինմտահոգդիտարկումներէինարվում:

«Դժվար է չնկատել, որ վերջերս հայ հասարակությունում
աճելենսիրայինուընտանեկանդրամաները:Եվմասնավորա
պեսերիտասարդկանայքժամանակառժամանակսեփական
արյանգնովառօրյայումկողքովանցնողուժամանակըչունեցող,
անտարբերհասարակությանաչքնենբացումիրենցթաքնված
տառապանքներիուվերքերիվրա»60:

Մասնավորապեսգյուղականհամայնքներումկանայքավե
լիճնշվածէինևառավելմեծպաշտպանությանկարիքունեին:
Քանի որապրում էին մի քանի կամ ընդլայնված ընտանիքնե
րում,նախենթարկվումէինիրենցամուսինների,իսկնրանցմա
հիցհետո՝իրենցտղաներիկամէլամուսնուեղբայրներիկամքին:
Մտահոգիչէրևուշադրությանարժանիհատկապեսայնկանանց
վիճակը, որոնցամուսիններըարտագաղթել էին՝ թողնելով ըն
տանիքն առանց աջակցության կամ որևէ տեղեկատվության:
Լքվածկանայքհամարվումէին«ազգայինվերք»:Եթեմյուսդեպ
քերում բաժանությունը խնդրահարույց հարց էր. այս դեպքում
միանշանակ«երկընտրանքչկարևհարկավորէրկողմլինելբա
ժանությանը»61:

Միկողմիցբարեփոխականներըկանանցդժբախտություն
ներով էին հիմնավորում բարելավման անհրաժեշտությունը,
մյուսկողմիցէլմեղադրումէինկանանցայդբարքերիանկման
մեջ:Ընդհանուրառմամբկանանցշուրջբերվողփաստարկներն
արտացոլումէինազգայինխոսույթիհիմնականհակասություն
ները, որոնք կանանցից պահանջում էին միևնույն ժամանակ
լինել մշակույթի պահպանողներն ու փոփոխության կրողները:
Օսմանյանկայսրությանսոցիալականփոփոխություններիարա
գությունըհայհամայնքումչէրխարխլումավանդականընտանե
կանսովորույթներնայնարագությամբ, ինչպիսինԵվրոպայում

60.Լ. Բա շա լեան,Մեռելիմըվրայ//«Հայրենիք»,N854,26յունիս,Կ.Պոլիս,1894:
61.«Ընկեցիկանայրկինէր»//«Արեւելեանմամուլ»,N22,15նոյեմբեր,Զմիւռնիա,

1989,էջ937944:
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էր:Հայբարեփոխականներըսավերագրումէինհայկնոջ«մաք
րությանը»՝եվրոպացիքույրերիհամեմատությամբ62:

Բարձրաշխարհիկկանայքավելիցածրխավիիրենցքույրե
րիհամարպարտավորէինօրինակծառայելորպեսմայրուկին:
Ստնտուներպահելըխիստքննադատվումէր.նշվածիրողությու
նը համարվում էր Եվրոպայից ներթափանցած «եղկելի նորա
ձևություն»63:Եվրոպական«վնասակար»նիստուկացիկրկնօրի
նակումըկանանցկողմիցբարեփոխականներիաչքերումխորթ
էրհինհայկականավանդույթին,որըդեռևսկառչածպահումէր
տեղիքայքայողվարքուբարքը:Հետևաբարգլխագինըշարունա
կումէրգործել,քանիորկանայք«շատպահանջկոտ»էին:Չնա
յած մտայնություն կար, որ ամուսնությունը անկում էր ապրում
երիտասարդ կրթված ուարևմտաբարոտղամարդկանցպատ
ճառով,որոնքներմուծեցինամուսնությանբեռը,բարձրաշխար
հիկկանանցմեղադրումէինշքեղություններսիրելուարդյունքում
տղամարդկանցհետընտանիքկազմելուցխուսափելումեջ64:

Մյուս կողմից, երբ ժամանակակից զուգընկերայինամուս
նությանուհայընտանիքիմասինքննարկումուքարոզէինիրա
կանացվում,կանանցիցակնկալվումէրհանդեսգալորպեսփո
փոխությանկրող՝մեղադրելովնրանցառաջխաղացումըկանխող
«հետադիմության» մեջ: Միայն հին նախապաշարմունքներից,
օտարոտի ավանդույթներից ազատվելու ու չափավոր նորմե
րի որդեգրման հաշվին էր, որ ամուսնությունը կբարելավվեր,
իսկ ընտանիքը կշարունակեր հավատարիմմնալ հայ մշակույ
թի էությանը: Ժամանակի գրական ստեղծագործությունները
քննարկումէինամուսնությանհամարկատարյալկնոջկերպա
րը:Խոսքըկրթվածկնոջմասինէր,որըպիտիընկերայինամուս
նությանարդյունքումդառնարիրամուսնուաջակիցը:Բարոյա
կան ամուր ընտանիքը համարվում էր հասարակության առա
ջընթացիհենքը65:

62.«Ամուսնալուծութիւն»//«Մասիս»,18յուլիս,Կ.Պոլիս,1884:
63.«Ընտանիք»,N6,1դեկտեմբեր,Կ.Պոլիս,1883:
64.«Ընտանիք»,N4,1նոյեմբեր,Կ.Պոլիս,1883:Կանայքմեղադրվումէինամուս

նություններիանկմանպարագայումսեփականորդիներինկցորդվածլինելուուապա
գահարսներինկատմամբատելությունդրսևորելուհարցերում:Տե՛սԿ. Ս տե փա նեան,
Հայրերնի՞նչկընեն//«Արեւելեանմամուլ»,15մայիս,Զմիւռնիա,1902:

65.Բ. Ե ղիա զա րեան,Լուծեալսէր,Կ.Պոլիս,1894,Հ. Փա շա յեան,Աղջկանմըհիշա
տակարանը,Կ.Պոլիս,1895:

Կանանցպայքարի
միջավայրնուձևը

Հայ կանանց շարժման պատմությունը չունի վկայություն
ներ այն մասին, որ վերջիններս նպատակադրված որոշում են
ունեցել միայնակ մնալու, և ժամանակի բոլոր ակտիվ կանայք
ամուսնացած էին: Վճարվողաշխատանքի սահմանափակ հա
սանելիությունը կարող է հանդիսանալ պատճառներից մեկը:
Կանանց դեպքումամուրի մնալուտարբերակիպրակտիկորեն
անհնարինությանպայմաններում հայ ֆեմինիստները կանանց
գիտակցաբար չամուսնանալու կոչեր չէին անում: Հակառակը,
ամուսնության ինստիտուտի անկումը իրենց մտահոգության
առարկաներիցմեկնէր:Եթեբարեփոխականներիմտահոգութ
յունըազգիշարունակելիություննէր,կանայքիրենց«Արտեմիս»
պարբերականումքննարկումէինհասարակությանմեջմիայնակ
կնոջմշուշոտապագան՝քաջգիտակցելովկնոջուտղամարդու
դեպքումգործողերկակիչափորոշիչները:Հետևաբար«Ամուրի
ները»վերնագրովհոդվածնիրառաջիննախադասությանմեջ
հարցերէրառաջադրումաղջիկներիապագայիվերաբերյալ66:

Տարաբնույթճնշումներնումիայնակկնոջմշուշոտճակա
տագիրըստիպումէինհայֆեմինիստներինամուսնությունըոր
պեսինստիտուտքննադատելիսլինելծայրահեղզգուշավոր:Սա
նաևտարածվումէրՕսմանյանկայսրությանբոլորկանանցվրա:
Դենիս Կանդիյոտին առանձնացնում է «հստակ և նշանակալի
այնպատճառները,որոնցարդյունքումօսմանյանընտանեկան
համակարգիքննադատներըտղամարդիկէին»:Իսլամադավան
կանայք«ավելիերկչոտկամառնվազնզգուշավոր»էինամուս
նությունն ու ընտանիքը քննարկելիս, քանտղամարդիկ, որոնք
օգտագործումէինկանանցչարաբախտությունը՝արտահայտելու
համար սեփական անբավարարվածությունը հայրիշխանական
ընտանեկանկառուցվածքից.«Զարմանալի չէայնպիսիմիհա
սարակությունում,որտեղկինըավանդականընտանիքիցդուրս
տեղչունի,ընտանիքումէլայդդերըշատսահմանափակէ...:Հա
մենայնդեպսիսկզբանեկանայքավելիշատբանէինկորցնում՝
գրեթեչշահելովշոշափելիոչինչ,քանիրենցազատագրվածեղ
բայրները:Կանանց«պասիվ»վերաբերմունքըայսհարցիշուրջ
տևեց մինչև հանրապետության հիմնումը և շարունակեցպայ
քարինմասնակիցդարձնելառաջադեմտղամարդկանց»67:

66.«Արտեմիս»,N78,յուլիսօգոստոս,Եգիպտոս,1902:
67. D. Kandiyoti,''FromEmpiretoNationState:TransformationsoftheWomanQuestionin

Turkey''inRetrievingWomen'sHistory:ChangingPerceptionsoftheRoleofWomeninPolitics
andSociety,ed.S.JayKleinberg.(Paris:BERG/UNESCO,1992),pp.226227.
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Սահմանափակ թվով պարբերականներում, որոնց խմբա
գիրները կանայք էին, ինչպես նաև այն պարբերականներում,
որոնցխմբագիրներըտղամարդիկէին,կանանցկողմիցգրված
հոդվածների վերլուծությանարդյունքում կարելի էր եզրակաց
նել,որհայկանայքլուռէինընտանիքիուամուսնությանբարե
փոխումների հարցի շուրջ:Այնուհանդերձ, ժամանակի նշանա
վոր ֆեմինիստների գրական ստեղծագործությունների վերլու
ծությունըցույցէտալիս,որկանայքբոլորովինէլչէինլռումայդ
հարցիշուրջ,փոխարենըիրենքընտրելէինառավելզգուշավոր
գեղարվեստական գրականության գործիքակազմը՝ քննարկելու
ամուսնականուընտանեկանանարդարությունները:Հայֆեմի
նիստներինովելներումհերոսնամենդեպքումընդվզող,ամուս
նությունըմերժողևառկահասարակականսեռայինդերերնան
տեսողամուրիկինչէր:Ինչպեսնաևֆեմինիստներըփորձչէին
կատարում իրենց գրականության միջոցով «սեփական տար
բերվողճանապարհընախանշելու»այնպես, ինչպեսդաանում
էր Պատրիսիա Մրֆին անգլիացի նոր կնոջ օգտին գրված իր
նովելներում68: Գեղարվեստական գործերում կանայք հաճախ
կրկնումէինբարեփոխականներիևտղամարդստեղծագործող
ներիմտքերը,բայցիրենցգործերիառանցքումտեղադրումէին
կնոջշահնուերջանկությունը:

Կանայքստանձնեցինփոփոխությունկրողիդերնուիրենց
պարտքըհամարեցինբարձրաձայնելդրանցմասին:Երբ1884
թվականին Սրբուհի Տյուսաբը հրատարակեց իր երկրորդ՝ «Սի
րանույշ» նովելը, նաարդեն ուշադրություն գրավելու մեծ համ
բավ ուներ իր ժամանակի համարարմատական ֆեմինիստա
կանհայացքներով:Իտարբերություն«Մայտայի»(1883),որտեղ
հիմնականումկնոջաշխատանքայինիրավունքնէպաշտպան
վում,«Սիրանույշը»քննադատումէհայհասարակությունումառ
կա ամուսնական նորմերը: Քաջ գիտակցելով նովելի կապակ
ցությամբ քննադատությունները՝ Տյուսաբն այն լույս ընծայեց,
բայցներածությանմեջհանդեսեկավարդարացմամբ.«Հավա
նաբարոմանքինձայսմտքերիհամարլկտիկհամարեն:Բայց
ոմանցհամարայդ լկտիություննինձհամարպատասխանատ
վությունէ…:Մեծէիմհավատնիմծրագրերինկատմամբ,քանի
որայնհիմնվածէհամոզմունքներիվրա:Մեծէխիզախությունը,

68. P. Murphy,TimeIsoftheEssence.Temporality,GenderandtheNewWoman(Albany:
StateUniversityofNewYorkPress,2001),p.120.

քանիորայնթելադրվածէպատասխանավությամբ»69:
Անկախնովելներումամուսնությանմասինառկաքննադա

տությունից՝ միշտ ներկա է հեղինակի դրական դիրքորոշումը
ամուսնության նկատմամբ: Սիպիլի Բուբուլը կնոջ սրտում մեկ
սիրոլարէրտեսնում,կնոջմեկկյանք՝այնէլընտանիքում,մեկ
էլառաքելությունէրնկատումմորդերում70:ԱնգամՏյուսաբնիր
արմատականհայացքներովամուսնությունըհամարումէր«հա
սարակությանհենքը»71և«սուրբպայմանագիրը»72:

Զապել Եսայանի Անիկը «Շնորհքով մարդիկ» ստեղծա
գործությունում քսան տարեկան ծնողներին իր չամուսնանալու
մտադրությունըհայտնածկինէ:Վերջինս,կրթությամբպայմա
նավորված,իրենթույլչիտալիսհանդուրժելհայհասարակութ
յանմեջամուսնացածկնոջենթակադերը73:Անգամայսըմբոստ
կերպարը,այնուամենայնիվ,ներկայացվածէծայրահեղտխուր
ևչկայացած,մռայլկյանքվարողմիմարդ,որըհենցայդպատ
ճառովէլմիայնակմնալուորոշումէկայացրել:Միայնընտանի
քիկողմիցորդեգրվածՀակոբինմորնմանխնամելուցհետոէ,
որ այդ մռայլությունն ինչոր չափով հաղթահարվում է: Նա իր
«միայնակ կնոջ ողջ սերն ու մայրական զգացմունքը»տալիս է
Հակոբինևխնամումէնրանորպեսմիհնարավորություն՝ստա
ցածկրթությունընպատակայինգործադրելուհամար74:

Նորկիննուընկերային
ամուսնությունը

Կանանցգրավորխոսքիցպարզէդառնում,որկյանքիըն
կերոջն ազատ ընտրելը ֆեմինիստների համար բարեփոխում
արձանագրելու միակ ճանապարհն էր: Բռնի ամուսնությունը
անընդունելի էր և հասարակության համար վնասակար, քանի
որ «երբ չկա սեր, մնում է լոկպատասխանատվությունը, ևայն

69. Ս. Տ յու սաբ, Սիրանույշ,Ներածություն,Երևան,1959,էջ172:Վեպնառաջինան
գամլույսէտեսելԿ.Պոլսում1984թվականին:

70.Նույնտեղում:
71.Նույնտեղում,էջ263:
72.Նույնտեղում,էջ263:
73.Զ. Ե սա յան,Շնորհքովմարդիկ,Երևան,1959,էջ32:Վեպնառաջինանգամլույս

էտեսելԿ.Պոլսում1907թվականին:
74.Զ. Ե սա յան,Շնորհքովմարդիկ,էջ3234:
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ամուսնությանտանիքիներքոառկամարմինէառանցհոգու»75:
Ժամանակակիցընտանիքըպիտիհիմնվերռոմանտիկսիրոու
ընկերայինամուսնությանվրա:Ամուսնությունըպիտիերկուհո
գիներիմիությունլիներ,փոխադարձանձնազոհություն,որըմյու
սիուրախության,բեռըթեթևացնելուառիթնուփոխադարձսերը
պիտիհանդիսանար76:Ռոմանտիկսիրովրահիմնվածընկերա
յինամուսնությունըխոստանումէրկանանցազատագրելամուս
նական կյանքի և գրական ստեղծագործություններում նկա
րագրված չարիքներից (օրինակ՝ մանկահասակամուսնություն
ները77, սկեսուրհարս բարդ հարաբերություններն ընդլայնված
ընտանիքներում78,օժիտը79,դավաճանությունը80ևայլն),քանի
որթույլկտարնրանցտղամարդուհետհավասարմիությանմեջ
մտնել:

Կնոջ երջանկությունը հիմնականում ընտանիքում ևտանը
տեսնելով՝այդտներնայլևս չէինկարողբռնիամուսնություննե
րիվրահիմնվածավանդականընտանիքներիխարիսխըհան
դիսանալ: Ֆեմինիստ գրողները կնոջն օժտում էին ընտանիքի
ինստիտուտը փոխելու կարողությամբ՝ մինչ ամուսնական հա
րաբերությանմեջմտնելըկնոջիցակնկալելովկատարելության
հաղթահարում:Հետևաբարմինչևկինումայրդառնալըիրենց
հերոսուհիներն ունեին այն բոլոր որակները, որոնցով նրանց
օժտել էր հասարակությունը կրթությանմատչելիության, վճար
վող աշխատանքի, սոցիալական ու բարեգործական գործու
նեությանանհրաժեշտության, քարոզարշավների միջոցով: Այս
որակներիցամենակարևորըկրթվածլինելնէր:Հետզհետետա
րածվողմտայնություննայնէր,որգեղեցկությանուշքեղության
նկատմամբ սիրո արդյունքում չէ, որ խարխլվում է ընտանիքը,

75.Ս. Տ յու սաբ,Սիրանույշ,Ներածություն,էջ167:
76.Ս. Տ յու սաբ,Սիրանույշ,էջ263:
77.ԵրբՍիպիլիհերոսուհին՝Բուբուլը,հեռանումէԿ.Պոլսիցևժամանումանատոլիա

կանգյուղերից մեկը, գրողն ուղղակի քննադատությամբանդրադառնում էանչափա
հասներիամուսնությանը:ԸստՍիպիլի՝Բելեջիկում12տարեկանումարդենիսկբոլոր
աղջիկներնամուսնացածէին,ուեթենրանցիցմեկըպատահաբարմահանումէր,նշա
նածիհամարշատդժվարէրլինումիրտարիքինհարմարնշանածգտնել:Տե՛սՍի պիլ,
Աղջկանմըսիրտը,էջ364:

78. Մ. Պեյ լե րեան,Սկեսուրը.գաւառականկեանքը//«Արտեմիս»,մարտ,1902,էջ
8896,Զ. Ե սա յեան,Քողը,Կ.Պոլիս,1925:

79.Վեպերիմեծմասումանդրադարձկատարվումէօժիտին,քանիորամուսնություն
ներըծնողներիկողմիցհավանությանէինարժանանումկամմերժվումշահադիտական
ինչորհիմնավորումներիարդյունքում:

80.Ս. Տ յու սաբ,Սիրանույշ,Մ. Ս վա ճեան,Բռնիամուսնութիւն//«Հայրենիք»,Կ.Պո
լիս,1894:

այլ բարձրաշխարհիկ անձանց նկատմամբ ժամանակին տա
րածված կարծիքի համաձայն՝ բավարար կրթությամբ կանանց
պակասիհետևանքով81:Կանանցկրթություննեկավփոխարինե
լուօժիտին.«Կատարյալընտանիքկարելիէունենալմիայնայն
դեպքում,եթեկնոջօժիտնիրուղեղնուջանասիրություննէկամ
ինչոր մասնագիտությունը, և վերջապես իր նրբանկատ կա
նացիանսպառմտերմությունը»82:Կրթությունըթույլկտարերի
տասարդկնոջըաշխատել,հետևաբարնաևլինելավելիազատ
ապագաամուսնու ընտրության հարցում կամմիայնակմնալու
հեռանկարիդեպքումսեփականանձիմասինհոգտանել:

«Ժամանակակից»ամուսնացածերիտասարդկինը չպիտի
ապրերընդլայնվածընտանիքում,որտեղայլանդամներըշարու
նակումէինավանդականպատկերացումներունենալ,քանիոր
վերջիններս լավկրթությանարդյունքումբավարարհասունութ
յունունեին«լավկին»,«լավմայր»լինելուհամարևայլևսկարիք
չունեինավելիտարեցկանանցմիջամտությանըտնայինգործե
րում ու երեխաներին խնամելիս: Մարի Պեյլերյանի հերոսուհին՝
Ալմաստը,չիկարողանումիրամուսնունկատմամբպահպանել
իրհույզերըսկեսուրիվատվերաբերմունքիուերիտասարդզույ
գիկյանքինմիջամտելուարդյունքում83:ԶապելԵսայանիԱդիլն
իրենսպասուհուդերում էզգումսկեսուրիներկայությամբ84:Թե՛
Պեյլերյանը,թե՛Եսայանըանհնարինենհամարումերիտասարդ
զույգիմիջևսիրոառկայությունը,քանզիսկեսուրիհետբախում
ներըստիպումենկանանցիրենցդժբախտությանմեջմեղադրել
սեփականամուսիններին:

Ժամանակակիցկանայք՝
ավանդականընտանիքներում

Չնայած ֆեմինիստները հաճախ քննադատում էին ընտա
նիքըփորձություններիենթարկողկանանցկրթության,նվիրումի
պակասի ու վատ վարքագծի համար, հերոսուհիների գովերգ
մամբ նրանք այդ պատասխանատվությունը դնում էին հասա

81.Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ249:
82.Ի. Ընկ սեր ջեան,Պե՞տքէդրամօժիտառնել//«Մանզումեիէֆքյար»,2սեպտեմ

բեր,Կ.Պոլիս,1906:
83. Մ. Պեյ լե րեան, Սկեսուրը. գաւառական կեանքը, «Արտեմիս», մարտ, Կահիրե,

1902,էջ8896:.
84.Զ. Ե սա յեան,Քողը:
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րակությանուավանդականտներիցդուրսեկածտղամարդկանց
վրա,որոնքպատրաստչէինընկալելուկնոջըորպեսժամանա
կակիցընտանիքիժամանակակիցկին:

Զապել Եսայանի կարծիքով՝ամուսնական հինարժեքներն
անհամատեղելիէինարդիականուառաջադիմականտրամադ
րությունների հետ: Գրողի համար անհամատեղելի էին թվում
բարձրաշխարհիկ տղամարդկանց փարիզյան նորաձևությանը
համահունչհագուկապնուամուսնությանդեպքումորպեսօժիտ
երկուհարյուրիցհինգհարյուրոսկուպահանջը85:Նույնկերպֆե
մինիստ հեղինակներն իրենց ստեղծագործություններում նկա
րագրումէին,թեինչպեսայդքանգովերգվող,կրթվածկինըժա
մանակիտղամարդկանցաչքերումամուսնությանհամարցան
կալի կին չէր դիտարկվում: Ավելին՝ այդ ժամանակակից կինը
անհանգստությանուվախիառիթէրհանդիսանում:

ԶապելԵսայանիԱնիկիհամարկրթությունըդժբախտութ
յանէվերածվում,երբկրթությանարդյունքումհասարակության
ու ընտանիքի նկատմամբ վտանգավոր քննադատական հա
յացքնիրենմենությանէհանգեցնում86:Սիպիլիխիզախուտա
ղանդավորԲուբուլըերիտասարդտղամարդկանցկողմիցդրվա
տանքիէրարժանանում,բայցնրանցիցշատերըչէինհանդըգ
նում ամուսնության առաջարկություն անել նրան: Եվրոպայում
կրթված Տիգրանը, որը Բուբուլին ամուսնության առաջարկ էր
արել, սրամտում էրիրապագակնոջկրթվածությանդժվարա
մարս լինելու շուրջ. «ԱհաևՊոլսի կանանցիցամենաբախտա
վորը…:Նաիր չքնաղաչքերիցզատքսանհազարոսկիունիու
գլխիմազերիթվովերկրպագուներ,բայցայդտղամարդկանցից
ոչմեկինէլչիհավանում,որովհետևնաէլարվեստիսիրահար
ներիցմեկնէ:Գիտե՞սհորեղբայր՝Պոլսումկրթվածկինլինելըհա
վերժօրիորդմնալուերաշխիքէ»87:

Ժամանակակիցկնոջ՝հասարակությանպատրաստչլինելու
մասին նկարագրությունները կանանց «հետվճարն» էին՝ տղա
մարդկանց՝մամուլումուգրականգործերումիրենցպարբերա
կան քննադատություններին ու բացասական կերպարներին ի
պատասխան:Օրինակ՝Սիպիլըհայտնիգրականևքաղաքական
գործիչԳրիգորԶոհրապինմեղադրում էրիրստեղծագործութ
յուններումկանանցբացասականլույսիներքոպատկերելուհա

85.Զ.Ե սա յեան,Սիլիհտարիպարտէզները,էջ482:
86.Զ.Ե սա յեան,Շնորհքովմարդիկ:
87.Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ230:

մար:Այդգործերումկարծես«մտքիուսրտիկանայքվերացելեն՝
տեղըզիջելովնրանց,ովքերընտանիքիուսոցիալականկյանքի
փոփոխությանը հասնում են բացառապես ֆիզիկական շնորհ
ների միջոցով…: Ուշադրություն դարձրեք: Քառասունից ավե
լի իրպատմվածքներում և ոչ մի միայնակ կին ճշմարտամիտ,
պարկեշտուհավատարիմչիմնումիրսիրուն՝իրողջմտքովու
սրտով»88:

Փոփոխությանկնակենտրոն
ուներառականտեսլականներ

Ժամանակակից կնոջը նկարագրելիս ֆեմինիստական
գրականստեղծագործություններըտարբերվումէինտղամարդ
կանց գործերից՝ կնոջ անձնական երջանկությամբ պայմանա
վորելովհասարակությաներջանկությունը:Ժամանակակիցակ
տիվամուսնությանըպատրաստկամամուսնացածկնոջհամար
կրթություննուսոցիալականաշխատանքըինքնաբավությանչէին
կարողհանգեցնել,եթեչկարանձնականերջանկություն:Ավելին՝
կնոջհաջողությունըհանրայինկյանքում,այդթվում՝նաևհասա
րակության բարեկեցությունը, մեծապեսպայմանավորված էին
ամուսնականկյանքումանձնականերջանկությամբ,որովհետև
«եթեերիտասարդկնոջսիրտըմեռածէրսիրոհամար,ապաայն
մեռածէրնաևաշխարհիհամար»89:

Բուբուլի հիմնադրած երիտասարդարվեստասեր կանանց
ակումբը «նշանակալի դերպիտիխաղար հայ կանանցառաջ
խաղացմանգործում,եթեիրենցժամանակինախապաշարում
ներնումիջավայրըաղետիառիթչհանդիսանային»90:

Դժգոհ կնոջ ձախողությունները տարածվելու էին նաև սե
փականամուսնուվրա:Մաթիլդայիամուսինը,որնիրնախընտ
րած կնոջ ֆինանսական անհաջողություններն օգտագործեց
նրանիցամուսնությանհամաձայնությունկորզելուհամար,Մա
րիՍվաճյանիգրչովխոսում է«անտանելի»կյանքիու«լքված»՝
առանցխնամքիմնացածլինելումասին91:

88.Սի պիլ,Զօհրապիհերոսները,էջ164:Դասախոսությունըհրատարակվելէ1913
թվականին:

89. Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ447:
90. Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ447:
91. Մ. Ս վա ճեան,Բռնիամուսնութիւն:
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Կանանցլուռտառապանքներըկարողէինաղետալիհետե
վանքներ ունենալ իրենցամուսինների համար, որոնք, իրավի
ճակից օգտվելով, ստիպողաբարամուսնացել էին նրանց հետ:
Զապել Եսայանի պատմվածքում տասներկու տարեկան աղջ
կա բռնի ամուսնությունը ընթանում է առանց բացահայտ ընդ
դիմության, բայց հետապնդում էամուսնուն լուռատելությամբ,
զայրույթովուցավովլիաչքերովևամուսնունհասցնումմահվան
դուռը92:

ԶապելԵսայանիայլհերոսուհին՝Արուսյակը,մեծապեստա
ռապում է բռնիամուսնության կապանքներումայնքանանթա
քույց,որամուսնունդրդում էինքնասպանության93:Հետևաբար
հանրային երջանկությունն ու առաջադիմությունը, ըստ ֆեմի
նիստհեղինակների,մեծապեսպայմանավորվածէինկնոջանձ
նականերջանկությամբայնպես,ինչպեսկնոջերջանկությունը,
որնառավելապեսպայմանավորվածէրհասարակությանառա
ջընթացով.միհաստատում,որըտարրալուծումէրմասնավորի
ուհանրայինի,անձնականիուքաղաքականիմիջևսահմանը:

Փոփոխությանհամարպայքարը
հայավանդույթներիումշակութային
ինքնությանհետհարաբերելիս

Ֆեմինիստհեղինակներըջանումէինչհատել«հանունազգի
ընթացողբարելավումների»և«հայկականավանդականդերե
րիցհրաժարվելու»միջևընկածնուրբսահմանը:Որքանէլփո
փոխություն քարոզեին՝ ի հեճուկսանասելիտառապանքներին,
առաքինիերիտասարդկինը,միևնույնէ,պիտիհեզուհնազանդ
հաղթահարեր բոլոր դժվարությունները: Հետևաբար, որքան էլ
դեմէինբռնիամուսնությանը,ֆեմինիստգրողներիհերոսուհի
ներըհնազանդվումէինիրենցհայրերիկամքինունվիրաբերում
սեփական երջանկությունը: Ֆեմինիստ գրողների ստեղծագոր
ծություններում ռոմանտիկ սերը ներկայանում է որպես ծնողա
կան սիրո մրցակիցը: Սիպիլի Բուբուլը Տիգրանին չի մերժում,
որպեսզի չտխրեցնի իր հորըև երկու սիրելիներիմիջևընտրե
լիսանասելիտառապանքների է ենթարկվում. «Գիշերուզօր իր

92.Զ. Ե սա յեան,Աչքերը//«Արեւելեանմամուլ»,N50,Զմիւռնիա,1904:
93.Զ.Ե սա յեան,Տառապանքիժամերը:

սրտում մրցում էին անսահման երախտագիտությունն ու ջեր
մությունը հոր ու կրքոտ սերը Գառնիկի նկատմամբ, և երկուսի
հանդեպզգացմունքներիցևոչմեկըչէրնահանջում»94:

Բուբուլիկողմիցհորկամքինհակառակվելուանհնարինութ
յունընկարագրելուհամարՍիպիլըգրումէ.«Ո՞վկարողէալեհեր
մարդուարցունքնառանցհոգեկանտանջանքներիերևակայել:
Ո՞վչիզոհաբերիիրերջանկությունըհանունազնվաբարոմարդու
[հոր]խնայվածհոգոցի»95:

Սրբուհի Տյուսաբը գովերգում է իր հերոսուհուն՝ ծնողական
սերըանձնական երջանկությունից վերդասելու համար՝Սիրա
նույշին համարելով «սիրո մարտիրոս՝ զարդարված ծնողական
սիրոծաղիկներով»96:Ավելին՝հասարակությանավանդույթներն
ու սովորույթները քննելիս հեղինակըփորձում է դրական լույսի
ներքոհրամցնելՍիրանույշիհորնուշահելընթերցողիհամակ
րանքը:Իրհամարյուրաքանչյուրանձ«ունիսեփականկարծիքը՝
պայմանավորվածսեփականկրթությամբ,միջավայրովևանձ
նականփորձառությամբ»:Կահստակտարբերությունմշակույ
թովպայմանավորված չարագործության ու միտումնավոր չա
րիքի միջև: Առաջինը «ակամա վնաս» է, երկրորդը՝ կամավոր:
Սիրանույշիհայրըակամավնասէհասցնումդստերը.«Նաինձ
կյանք տված անձն է, և ես պարտավոր եմ առհավետ հարգել
նրան»97:

ՄարիՍվաճյանիըմբոստՄաթիլդանչիկարողանումմեր
ժել հոր խնդրանքը, որը հոգեբանական ճնշումների է ենթար
կումսեփականդստերը՝նրանստիպելովամուսնանալտարիքով
ավելիմեծտղամարդուհետ:Մաթիլդանտեղիէտալիստարեց
հորհորդորներին՝զոհաբերելովսեփականերջանկությունըհա
նուն ընտանիքի նյութական բարօրության: «Նա զոհաբերեց իր
սերըհանունծնողների»,գրումէՍվաճյանըՄաթիլդայիորոշ
մաննանդրադառնալիս98:

Հերոսուհիներինմանկերպավորումներըվստահաբարֆե
մինիստներինհնարավորությունէինընձեռումառանցհայմշա
կույթիցհեռանալուխոսելուամուսնականչարիքներիմասին:Ֆե
մինիստներըստեղծեցինժամանակային (չնայածդիախրոնիկ)

94.Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ295296:
95.Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ225:
96.Ս. Տ յու սաբ,Սիրանույշ,էջ225:
97.Նույնտեղում:
98.Մ. Ս վա ճեան,Բռնիամուսնութիւն:
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և տարածական (աշխարհագրական զուգահեռների միջոցով)
երևակայություն, որը քննադատությունը հնարավոր դարձրեց
առանցարմատականիկամանբարոյականիպիտակինարժա
նանալու վտանգի: Ժամանակային ու տարածական երևակա
յության մեջ հայ կինը հանդես է գալիս որպես մաքրամաքուր,
պարկեշտուբարոյականկերպար՝անդրադարձնելովնաևֆեմի
նիստներիազնիվհավատքնայնմասին,որհայկիննումշակույ
թը գերադասելի են: Ավանդույթներիպահպանումը շատ նուրբ
զոհողությունէր,որըհայկինըպիտիաներ՝ապացուցելուհամար
վերոնկարագրյալը:

Բուբուլիռոմանտիկուծնողականսերերիմիջևընտրության
տառապանքներընկարագրելիսՍիպիլըստեղծումէկատարյալ
հայ կնոջ կերպարը. «Նոր դպրոցին հարող վիպասանը հավա
նաբարկծիծաղերայստողերիվրա,իսկֆրանսուհինԲուբուլին
ապուշ կհամարեր իր մտատանջությունների համար: Մինչդեռ
լավկրթվածերիտասարդհայկինը,որոնցշարքումօրիորդԳե
ղամոֆֆը,օրինակելիէ՝անկախբարձրակարգգիտակցությունից
ու ազատ մտածողությունից, կ’անսար սեփական խղճին: Եթե
անփորձությանարդյունքումսխալգործածլինելուդժբախտութ
յուննունենար,ապաստիպվածպիտի լիներվճարելսեփական
կյանքով»99:

Եզրակացություն

Ընտանիքում ու ամուսնության մեջ սեփական դիրքը բա
րելավելունուղղվածօսմանցիհայկանանցշարժմանշրջանա
կը վերլուծելու համար հարկ է քաջատեղյակ լինել ժամանակի
իրավականուքաղաքականհամատեքստին,որումայդկանայք
գործումէին:Ամուսնությանևայնբարեփոխելու,ինչպեսնաևըն
տանիքիթեմանմեծ հաշվով շատնուրբ միջավայրում էին ըն
թանում՝ թե՛միլեթում հոգևորականների ուաշխարհիկանձանց
միջևառկահակասությունների,թե՛ Օսմանյանկայսրությանու
հայկականմիլեթիմիջևառկաճնշումներիպայմաններում:Կա
նայք չէին մասնակցում այս հարցերի շուրջ հանրային քննար
կումներին՝դրափոխարենբարձրաձայնելովամուսնությանմեջ
ու ընտանիքում գենդերային անհավասարության շուրջ իրենց

99.Սի պիլ,Աղջկանմըսիրտը,էջ297298:

մտահոգությունները մտացածին հերոսների շուրթերով, որոնց
ստեղծելէինսեփականգրականստեղծագործություններում:
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ԿԻՆԸԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ.ԿՐԿԻՆԱՆՀԱՎԱՍԱՐԴԻՐՔՈ՞ՒՄ,

ԹԵ՞ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆՀԱՎԱՍԱՐ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

ՆարինեԽաչատրյան

Ներածություն

Կրթության ոլորտում, մասնավորապես բարձրագույն
կրթության պարագայում, գենդերային հավասարության հար
ցերը ավելի քիչ ուշադրության են արժանանում, քան, ենթադ
րենք, քաղաքականության կամ աշխատաշուկայի մրցակցա
յին ոլորտների վերլուծություններում: Անշուշտ, այդ ոլորտների
մրցակցությանպայմաններումգենդերայինանհավասարությու
նըավելիցայտունէդրսևորվում,սակայն,եթեվերլուծենքպատ
ճառները,ապակհասկանանք, որդրանցից շատերըառնչվում
ենկրթությանևսոցիալականացմանհարցերին:Մասնագիտա
կանկրթությունիցբացի՝բուհականմիջավայրըանձիսոցիալա
կանացմանևմասնագիտականնույնականացմանձևավորման
աղբյուր է: Գենդերային հավասարությանն ուղղված պրակտի
կաները բուհերումայսառումով կարող են նպաստել կարծրա
տիպդարձածընկալումների,վարքաձևերիհաղթահարմանըև
վարքայիննորմոդելներիձևավորմանը:

Սույն հոդվածում կքննարկվեն բարձրագույն կրթության
ոլորտում գենդերային հավասարությանը վերաբերող հարցե
րը հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի տեսանկյու
նից, կներկայացվի վերոնշյալ խնդրի վիճակը եվրոպական և
հետխորհրդային երկրներում, մասնավորապես Հայաստանում:
Վերլուծության երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք այն
գործոններին,որոնքխոչընդոտումենկնոջառաջխաղացմանը
բուհականհամակարգում` հիմնվելովգիտամանկավարժական
գործունեությամբզբաղվողկանանցևկինասպիրանտներիհետ
անցկացրածհարցազրույցներիևֆոկուսխմբերիարդյունքների
վրա:

Գենդերայինհավասարության
պատկերըակադեմիականմիջավայրում

Գենդերային անհավասարության դրսևորումները բարձ
րագույն կրթության ոլորտում դիտարկվում են հորիզոնական և
ուղղահայաց սեգրեգացիայի երևույթների միջոցով100: Հորիզո

100. Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and
the Current Situation in Europe. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (P9
Eurydice),2010(Chapter8:GenderEqualityPoliciesinHigherEducation,pp.97108).
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նական սեգրեգացիան դրսևորվում է մասնագիտությունների և
գիտության ոլորտների գենդերային տարբերակման մեջ, ինչի
հետևանքովորոշոլորտներգերհագեցվածենդառնումկանան
ցով,իսկմյուսները՝տղամարդկանցով:Հորիզոնականսեգրեգա
ցիանպայմանավորված էվաղտարիքումսոցիալականացման
առանձնահատկություններով, որտեղ մեծ ազդեցություն ունեն
ընտանիքիուկրթությանինստիտուտները:Ուղղահայացսեգրե
գացիանդրսևորվումէնրանում,որակադեմիականկարիերայի
յուրաքանչյուրնորաստիճանումկանանցևտղամարդկանցհա
մարառաջ են գալիսանհավասար հնարավորություններ, ինչի
հետևանքովավելիբարձրօղակներումկանանցթիվնաստիճա
նաբարնվազումէ:Ուղղահայացսեգրեգացիայիպատճառներն
ավելիդժվարէբացահայտել:Վերջինսhիմնականումբացատր
վում է գոյություն ունեցող «ապակեառաստաղ» երևույթով՝ան
տեսանելիինստիտուցիոնալևսոցիալմշակութայինայնխոչըն
դոտներիառկայությամբ,որոնքթույլչենտալիսկնոջմասնագի
տականառաջընթացըորոշակիաստիճանիցհետո:

Ուղղահայացսեգրեգացիանառավելցայտուներևումէհա
մալսարանների պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոն
ներում: Օրինակ՝ 2007 թվականի տվյալներով Եվրամիության
27երկրներումդասախոսականկազմիավելիբարձրպաշտոն
ներումկանանցթիվըկտրուկնվազումէ(միջինումկանանց44
%ըզբաղեցրելէկրտսեր,36%ը՝միջինկարգի,միայն19%ը՝
ավագ դասախոսի պաշտոններ)101: Պրոֆեսորի պաշտոնում
կանանցթիվըկտրուկնվազում է:Այսպատկերըհանգեցնում է
նրան,որգիտությանոլորտումորոշումկայացնողխորհուրդնե
րումկանանցթիվըկրկիննվազում է:Օրինակ՝2004թվականի
տվյալներովԵվրամիության երկրների գիտականխորհուրդնե
րումկանանցթիվըտատանվումէ720%՝բացառությամբՆոր
վեգիայի,ՖինլանդիայիևՇվեդիայի,որտեղկանանցթիվըկազ
մումէ40%իցավելի102:

 Գիտությանոլորտումգենդերայինանհավասարակշռութ
յանն ուղղված մետավերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Եվրա
միության27երկրներումկանայքփոքրաթիվեն:Սակայննրանց
թիվըսկսումէաճելավելիարագ՝իտարբերությունտղամարդ
կանցթվի.միջինումդոկտորիկրթականաստիճանիկինշրջա

101.Նույնտեղում,էջ104:
102.MappingtheMaze:Gettingmorewomentothetopinresearch.Luxembourg:Office

forOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities,2008,p.20.

նավարտներիթիվը20022006թվականներինտարեկանաճելէ
6.8%`իտարբերությունտղամարդկանց3.2%աճի103:

 Նմանատիպ պատկեր է նկատվում նաև Արևելյան Եվ
րոպայի և հետխորհրդային երկրների դեպքում. կանանց թիվը
բարձրագույնկրթությունստացողներիևասպիրանտուրայիու
սանողներիշրջանումաճումէ՝90ականթվականներիցսկսած:
Օրինակ՝ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում գիտության ֆինան
սավորման կտրուկ նվազումը (բացառությամբՉեխիայի ևՍլո
վենիայի) ազդեցություն ունեցավ գիտական հաստատություն
ներում գենդերային հավասարակշռության (բալանսի) վրա104:
Այն,որայդերկրներումկանանցթիվըմեծացելէբարձրագույն
կրթությանոլորտում,պայմանավորվածէրնրանով,որակադե
միան կորցրել էր իր հեղինակությունը թափառնող մասնավոր
սեկտորի զարգացման պայմաններում: Նման դեպքերում շատ
գիտնականներ,իսկդրանցթվում՝տղամարդիկավելիշատ,գե
րադասելենթողնելակադեմիան:Տարբերերկրներիհամեմա
տականմետավերլուծությունըցույցէտալիս,որկանանցթիվը
մեծէայներկրներումևտնտեսությանայնսեկտորներում,որտեղ
գիտությանֆինանսավորումըքիչէ105:

 Կանանց թվի մեծացման միտումները բարձրագույն
կրթության և գիտության մեջ հնարավորություն են տալիս են
թադրելու, որ սերնդափոխության արդյունքում տարիներ անց
կարելիէրակնկալելկանանցևտղամարդկանցթվիհավասա
րակշռություն: Սակայն անգամ այն ոլորտներում, որտեղ կա
նանցթիվըգերակշռում է, գիտականբարձրպաշտոններումև
կառավարմանբարձրօղակներումտղամարդկանցթիվըկրկին
անհամեմատավելէ,հատկապեսհետխորհրդայիներկրներում:
Այսդեպքումմիայնսերնդափոխությանճանապարհովդժվարէ
ապահովելգենդերայինհավասարակշռությունակադեմիական
գործունեությանբոլորօղակներումևհաղթահարելուղղահայաց
սեգրեգացիան,եթեչիրականացվենհամապատասխանգենդե
րայնորենզգայունծրագրեր:

ՀՀբարձրագույնկրթությանևգիտությանոլորտումկանանց
ևտղամարդկանցթվաքանակիդինամիկաննմանէբազմաթիվ
հետխորհրդայիներկրներիպատկերին,սակայնպարբերական

103. Metaanalysis of gender and science research. Synthesis report. Luxembourg:
PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion,2012.pp.4445.

104.Նույնտեղում:
105.Նույնտեղում:
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ևհամակողմանիվերլուծություններնայսուղղությամբշատչեն:
Կանանցդեմխտրականությանբոլորձևերիվերացմանմասին
ՄԱԿիկոնվենցիայի(ԿՆԽՎԿ/CEDAW)դրույթներիիրականաց
ման վերաբերյալ ՀՀ պարբերական106 և այլընտրանքային զե
կույցների107 հիմանվրակարելի է դուրսբերել որոշակիպատ
կերբարձրագույնկրթությանևգիտությանոլորտիգենդերային
հավասարակշռությանվերաբերյալհետխորհրդայինժամանա
կահատվածում:Սակայնկանանցնկատմամբխտրականության
վերացմանկոմիտենՀՀհամատեղ3րդև4րդպարբերական
զեկույցի, մասնավորապես բարձրագույն կրթության վերաբեր
յալ իր եզրափակիչ դիտարկումներում նշում է, որ կանայք շա
րունակումենկենտրոնանալավանդաբարկանացիհամարվող
առարկաներիշուրջ,բուհերումկանանցթվաքանակըդեռևսբա
վարար չէավագդասախոսի,պրոֆեսորի,հետազոտողիպաշ
տոններում, ինչպեսնաևկրթությանոլորտիորոշումկայացնող
մարմիններում108:

ՀՀ կառավարությունը վավերացրել և ընդունել է կանանց
իրավունքներիպաշտպանությանևկանանցուտղամարդկանց
համարհավասարհնարավորություններապահովողմիջազգա
յինմիշարքգործիքներ:2003թվականինմշակվելևՀՀկառա
վարությունէներկայացվել«ՀՀումկանանցվիճակիբարելավ
մանև հասարակությանմեջ նրանցդերի բարձրացման2004
2010թվականներիազգայինծրագիրը»109:

2010թվականինՀՀկառավարությաննիստիորոշմամբըն
դունվել է «Գենդերային քաղաքականությանհայեցակարգը»110,
որով սահմանվում են նաև գենդերային քաղաքականության
հիմնականնպատակներնուխնդիրներըբարձրագույնկրթութ
յանոլորտում:Սակայնմիևնույնժամանակկրթությանևգիտութ
յանոլորտըկարգավորողՀՀպետականփաստաթղթերում չեն
արտացոլվում վերոնշյալ հայեցակարգի դրույթները: Կրթութ
յան և գիտության ոլորտի ներկա ռազմավարական ծրագրերը
առայժմանտեսումենգենդերայինհավասարությաննառնչվող

106.CEDAW.SecondperiodicreportsofStatesparties,Armenia,1999(Article10).
107.ImplementationoftheConventionontheEliminationofAllFormsofDiscrimination

against Women in the Republic of Armenia in 20022007, Alternative Report, Armenian
AssociationofWomenwithUniversityEducation,2007.

108.ConcludingobservationsoftheCommitteeontheEliminationofDiscriminationagainst
WomenFortythirdsession,19January6February,2009(p.7.

109.http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=38293
110.http://www.gov.am/u_files/file/kanancxorh/Genderhayecakarg.pdf

խնդիրները: Հասկանալի է դառնում նաևայն, որ կրթության և
գիտության ոլորտի պետական ծրագրերի հաշվետվություննե
րիմեջևսանդրադարձչիարվումվիճակագրականտվյալների
վերլուծությանըգենդերայինհավասարակշռությանտեսանկյու
նից:Բուհերիգործունեությունըկարգավորողփաստաթղթերում
չկանառանձինդրույթներկանանցևտղամարդկանցհավասար
հնարավորությունների վերաբերյալ: Կրթության և գիտության
ոլորտումկանանցևտղամարդկանցհամամասնությանմասին
պատկերացում կազմելու համար որպես հիմնական աղբյուր
ծառայում են միայն Ազգային վիճակագրական ծառայության
տվյալները:

2014 թվականին «Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձ
րագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական
կարիերայի կառուցման սոցիալմշակութային գործոնները» ու
սումնասիրության111 շրջանակներում ՀՀ ազգային վիճակագ
րական ծառայության տվյալների հիման վրա իրականացվել է
վերլուծություն` դուրս բերելու բարձրագույն կրթական հաստա
տություններումգենդերայինանհավասարությանպատկերըհո
րիզոնականևուղղահայացսեգրեգացիայիտեսանկյունից:Վեր
լուծությանհամարդիտարկվելենՀՀպետականևոչպետական
բուհերի վերջին հինգ՝ 2009/20102013/2014 ուսումնական
տարիներիտվյալները:

Ըստ ստացված արդյունքների՝ որոշ մասնագիտություննե
րումտեսանելիէգենդերայինբաշխվածությանհստակպատկեր,
մասնավորապեսերեքկրթականաստիճաններիշրջանավարտ
ներիշարքումկանայքգերակշռումենկրթությունևմանկավար
ժություն, հումանիտար գիտությունների, կենսաբանություն/քի
միա,իսկտղամարդիկ՝տեխնիկականգիտություններիմասնա
գիտություններում: Բոլոր մասնագիտություններով ասպիրան
տուրան ավարտած կանանց թիվը 20092013 թվականներին
տատանվումէ1746%՝հինգտարիներիկտրվածքովկազմելով
միջինումմոտ35%:Միայնորոշմասնագիտություններիգծով
կանանցևտղամարդկանցթիվըգրեթեհավասարվումէ՝կրթութ
յուն և մանկավարժություն, հումանիտար գիտություններ, կեն
սաբանություն/քիմիա և ճարտարապետություն/ շինարարութ
յուն:Մյուսմասնագիտություններիգծովնկատելիէգենդերային

111.Ու սում  նա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է ԵՊՀ գեն դե րա յին հե տա զո տութ-
յուն նե րի և  ա ռաջ նոր դութ յան կենտ րո նի ա ջակ ցութ յամբ:
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անհավասարակշռություն: Ասպիրանտուրան ավարտած տղա
մարդկանցթիվըսկսումէգերակշռելանգամբժշկական(միջի
նում64%),ֆիզիկամաթեմատիկական(77%)ևսոցիալական
գիտություններիգծով(64%)՝չնայածայնփաստին,որայդմաս
նագիտություններովբակալավրիատնավարտածկանանցթիվը
հավասարէ,իսկմագիստրատուրանավարտածկանայքթվա
քանակովգերակշռումենտղամարդկանց:

ՀՀ բուհերի բարձրագույն կրթության եռաստիճան համա
կարգում բոլոր բնագավառներում կանանց թվաքանակը ավե
լանումէբակալավրիատիցդեպիմագիստրատուրա,իսկտղա
մարդկանց թվաքանակը ավելանում է մագիստրատուրայից
դեպի ասպիրանտուրա: Այս դուրս բերված օրինաչափությունը
կարելի է բացատրել, մի կողմից, ազգային մտածելակերպին
(մենտալիտետին) բնորոշ բարձրագույն կրթություն ունենալու
կարևորությանփաստով՝անկախսեռից(բակալավրիատիդիպ
լոմըընկալվումէոչ լիարժեքբարձրագույնկրթություն,այդիսկ
պատճառովցանկությունըմեծէավարտելնաևմագիստրատու
րան),մյուսկողմից՝զինվորականծառայությունիցտարկետման
իրավունքով (2010/2011 ուսումնական տարուց տարկետման
իրավունքըչիգործումմագիստրատուրայումվճարովիհիմունք
ներովսովորելուդեպքում,իսկասպիրանտուրայիհամարշարու
նակումէգործելպետականպատվերիդեպքում):

Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմում 20092013
թվականներին թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող կա
նանցթվաքանակըգերակշռումէկենսաբանություն/քիմիա(մի
ջինում70%),կրթություն,մանկավարժությունոլորտներում(63
%)ևորոշչափովհումանիտար(58%)ուբժշկական(59%)գի
տություններում:Թեկնածուիգիտականաստիճանունեցողտղա
մարդկանցթվաքանակըգերակշռումէֆիզիկամաթեմատիկա
կան(միջինում81%),տեխնիկական(79%),երկրիմասինգի
տություններում(78%),ճարտարապետություն/շինարարություն
ոլորտներում(65%),մասնակիորեննաևսոցիալական(58%)և
գյուղատնտեսական(59%)գիտություններում:

Վերոնշյալ պատկերըտարբերվում է գիտությունների դոկ
տորիաստիճանիդեպքում:Գիտություններիդոկտորիաստիճան
ունեցող տղամարդկանց թվաքանակը գերակշռում է կանանց
թվաքանակինբոլորգիտություններիպարագայում,անգամայն
գիտություններիդեպքում,որտեղկանայքմեծթիվենկազմում

դասախոսական կազմում և թեկնածուի աստիճանում: Գենդե
րային նույն անհավասարակշռության նմանօրինակ պատկեր
ենքտեսնումնաևգիտականկոչումներիդեպքում,քանիորՀՀ
ԲՈՀի աստիճանաշնորհման կանոնակարգով գիտությունների
թեկնածուևդոկտորաստիճանունեցողդասախոսներըորոշակի
ժամանակահատվածում գիտամանկավարժական համապա
տասխանաշխատանքկատարելուցհետոմիայնկարողենդի
մել՝դոցենտիևպրոֆեսորիգիտականհամապատասխանկոչում
ստանալուհամար:

Կանայքմեծթիվենկազմումգիտամանկավարժականկազ
միավելիցածր՝դասախոսի,ասիստենտիպաշտոններում:Ավագ
դասախոսիպաշտոնումկանանցևտղամարդկանցթվաքանա
կըհավասար է:Գենդերայինհավասարակշռությունըհամեմա
տաբարպահպանվում է ամբիոնի կազմում դոցենտի պաշտո
նում, իսկարդենավելիբարձր՝ամբիոնիկազմումպրոֆեսորի,
ամբիոնիվարիչի,դեկանի,պրոռեկտորի/ռեկտորիպաշտոննե
րումկտրուկնվազումէկանանցթվաքանակը:Թվարկվածակա
դեմիական պաշտոններում կանանց թվաքանակը 5 տարվա
կտրվածքովմիջինումկազմումէմոտ25%:

Բուհերիգիտականկազմումևսավելի բարձրպաշտոննե
րումգերակշռումենտղամարդիկ,իսկավելիցածրպաշտոննե
րում՝կանայք:Եթեգիտաշխատողիպաշտոնումնկատվումէկա
նանցևտղամարդկանցթվիհավասարակշռություն,ապաար
դենավագգիտաշխատողիպաշտոնիցկանանցթիվըզգալիո
րենզիջումէտղամարդկանցթվին(36%և64%):Ավագ,առա
ջատարևգլխավորգիտաշխատողիպաշտոններում5տարվա
կտրվածքովկանանցթվաքանակըմիջինումկազմումէ29%:

Բուհերի կառավարման և գիտական խորհուրդներում կա
նանցթվաքանակընվազագույննէ:Քանիորբուհերիկառավար
ման նշված մարմիններում կազմերը ձևավորվում են ի պաշ
տոնե,ապականոնակարգվածայսիրողությունըխոչընդոտում
է կանանց հավասարաչափ ներկայացվածությանը վերոնշյալ
կազմերում.բարձրպաշտոններումտղամարդկանցթվաքանա
կըմեծէ:
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Կանանցմասնագիտական
առաջխաղացմանը
խոչընդոտողգործոններըբուհում

Հասարակության մեջ գերակշռող գենդերային դիրքորո
շումները և դերային ակնկալիքները պայմանավորում են, թե
կինըինչպեսէիրենտեսնում,դիրքավորումևպլանավորումիր
գործունեությունըակադեմիականմիջավայրում:Հարցազրույց
ներինմասնակցածբոլորկանանցկողմիցշեշտադրվումէրազ
գային մտածելակերպը՝ որպես ամենաազդեցիկ խոչընդոտող
գործոն: Մասնավորապես հարցազրույցներում մասնակիցները
շեշտադրումէինազգայինմտածողությանշրջանակներումառ
կակնոջնկատմամբդերայինսպասելիքները:

Կինը, որպես կանոն, առաջին հերթին իր վրա է վերցնում
ընտանիքում իրեն բաժին ընկած պարտականությունները`
կապվածկենցաղիկազմակերպմանևընտանիքիանդամների
խնամքիհետ,որիցհետոնորզբաղվումէիրմասնագիտական
գործունեությամբ:Այսիրողությունըկարողէհանգեցնելմիեր
ևույթի, որը կարելի է անվանել «չկանխամտածված խտրակա
նություն»,երբչկաուղիղարգելք,սակայնկյանքիպայմաններըև
գերիշխողարժեհամակարգըայնպիսինեն,որկինըինքնակամ
հրաժարվում է իր մասնագիտական ինքնիրացման հնարավո
րությունից՝ հօգուտ մտերիմների բարօրության: Դասավանդելը
ևգիտությամբզբաղվելըպահանջումենկնոջիցնաևհավելյալ
աշխատանքտանը՝դասավանդմաննյութերի,հոդվածների,զե
կույցների,նախագծերիպատրաստումևայլն(որոշչափովնաև
մեր բուհերում աշխատանքային պայմանների սակավության
պատճառով), ինչի հետևանքով կնոջից պահանջվում է ավելի
մեծկամքիուժիրգործունեությանհետառնչվողնպատակների
իրագործմանհամար:

«Ոչմիայնտղամարդիկենայդպեսմտածում,կանայքէլեն
իրենց վրա վերցնում այդ բոլոր պարտականությունները,
որոնքևսխանգարող հանգամանքներ են: Հայ կինը իրեն
երբեքթույլ չիտա՝ ընտանիքի համար ճաշ չպատրաստի,
երեխաներինդպրոցչտանի,ինչնիրենբավականինխան
գարումէ,ժամանակէխլումիրենից»:

(Գիտություններիդոկտոր,ամբիոնիվարիչ)

Ազգային մտածելակերպի դրսևորման մյուս կողմը վերա
բերում է կնոջ հոգեբանական որակներին և հնարավորություն
ներին: Գոյություն ունի որոշակի թերահավատություն, որ կինը
ունակ է և կարող է մեծ առաջընթաց ունենալ գիտության աս
պարեզում,հատկապեսբնականուտեխնիկականոլորտներում:
Ազգայինայսմտածելակերպըներթափանցումէնաևբուհական
համակարգ,ևդասախոսներըևսդրակրողներնենդառնում:

«Մերհայհասարակությանմեջայնմտածելակերպը,որգի
տությունըկնոջտեղըչէ,քիչթեշատկա,ուդախանգարումէ
աղջիկներինկողմնորոշվելսովորելու,լուրջֆակուլտետըն
դունվելուհարցերում,ինչպեսժողովրդիմեջենասում:Շատ
ժամանակհամոզումենաղջկանուղղակիչդիմելմերֆա
կուլտետ,որովհետևմտածումեն՝չիկարողանա:Թեթևտեղ
գնա,օրինակ՝լեզուներսովորելու:

(Գիտություններիթեկնածու,ասիստենտ)

«Հասարակությանմեջհիմա,ճիշտէ,կարծեսկոտրվումեն
կարծրատիպերը,բայցդեռկաայնկարծիքը,ըստորի՝կա
նայքայդքանիվիճակիչենզուտբնականգիտություններով
զբաղվել,օրինակ՝ֆիզիկա,մաթեմատիկա:Լուրջչենընդու
նում,երբտեսնումեն՝կինէ,փորձումէգիտությանմեջհաս
տատվել:Քեզանիցավելիմեծջանքերենպահանջվում,որ
հաստատվես,քաննույնմակարդակիվրագտնվողտղա
մարդուց:

(Գիտություններիթեկնածու,ասիստենտ)

Այսպիսով՝սոցիալականացվելովգենդերայինավանդական
արժեհամակարգում՝կիննիրմասնագիտականգործունեության
մեջիրառջևդնումէհավակնություններիայնմակարդակը,որը
չիխանգարիինքնիրացնելիրենառաջինհերթինորպեսկինև
մայր: Մյուս կողմից, բարձր հավակնություններ ունենալը կա
րիերայումիրհերթինբերումէնորպատասխանատվությունների
առաջացմանը, բարդացնում է կնոջ աշխատանքային գործու
նեությունը: Հետևաբար, աշխատա՞նք, թե՞ ընտանիք երկընտ
րության պարագայում կինը նախընտրում է մասնագիտական
գործունեությանմեջառաջընթացիայնսահմանը,որիդեպքում
նա կկարողանա կատարել իր պարտականություններն ընտա
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նիքում և կհամապատասխանի ընտանիքի կնոջ ու մորդերերի
ակնկալիքներին:

Իր հավակնությունների մեջգիտամանկավարժականգոր
ծունեությամբզբաղվողկինը,այնուամենայնիվ,ձգտում էորո
շակիկայունևմրցակցայինդիրքի:Հարցազրույցներըցույցեն
տալիս,որկանանցհավակնություններըհիմնականումկապված
ենթեկնածուիգիտականաստիճանևդոցենտիկոչումստանա
լուհետ:Սաայնսահմաննէ,որումկինըիրենապահովևհար
մարէզգում.միկողմիցգիտականաստիճանևկոչումունենալը
բավարարումենմասնագիտականինքնիրացման,ձեռքբերում
ներունենալումարդուհոգեբանականպահանջմունքներին,մյուս
կողմից` դա հավելյալպատասխանատվություն և ծանրաբեռն
վածություն չի ենթադրում, ինչպես գիտությունների դոկտորի
կամ գիտամանկավարժական գործունեության մեջ որևէ պաշ
տոնունենալու(ամբիոնիվարիչ,դեկանևայլն)դեպքում:

«Կին լինելով` ես չեմ ուզում մեծ պատասխանատվություն
աշխատանքիվայրում,ինչորղեկավարպաշտոնզբաղեց
նելչեմուզում,ինձտաննէլէհերիքիմերեխաներիհետ:Ու
զումեմունենալ հանգիստ,իմմասնագիտությամբբարձր
վարձատրվողաշխատանք»:

(Ասպիրանտ)

«Եթե գիտություն է, կնոջը հետաքրքիր է, ուզում է ինքնի
րացվել,իսկղեկավարմանառումովմեծամբիցիաներչու
նի: Եթե պատասխանատվությունը ընտանիքում մոտենա
հավասարմակարդակի,տղամարդնէլնույնքանպատաս
խանատուզգաընտանիքիհամար,ինչքանկինը,ապաայդ
դեպքում, կարծում եմ, որ կանայք էլ կփորձեն ղեկավար
պաշտոններզբաղեցնել:Իսկհիմագիտի,որչունիայդժա
մանակը»:

(Գիտություններիթեկնածու,ասիստենտ)

Կանայք միևնույն ժամանակ նշում էին, որ եթե ընտանիքը
աջակցում է,ապակինըկարող էհասնելհաջողությանևցան
կություն հայտնել շարունակել իր մասնագիտական կարիե
րանկառուցելը:Կանայքհատկապեսնշումէինամուսնու՝կնոջը
աջակցելուփաստը,ինչըառավելապեսպատահումէայնդեպ
քում,երբհենցինքը՝ամուսինը,կայացածէիրմասնագիտական

գործունեությանմեջ:Կանանցաշխատանքումառաջընթացու
նենալուհավակնությունըորոշակիսահմանիցհետոպայմանա
վորվածէոչայնքանկնոջինքնուրույնորոշումով,որքանընտա
նիքիդիրքորոշումներովև«թույլտվության»սահմանով:

 Միկողմիցկնոջհավակնություններիաստիճանը,մյուս
կողմից, տղամարդկանց մեծ ներկայացվածությունը բուհերի
գիտամանկավարժական կազմի պաշտոններում (սկսած ամ
բիոնիվարիչից), ստեղծումենմիիրողություն, որտեղկինըիր
ակադեմիականկարիերայիմեջլավագույնդեպքումհայտնվում
էմիջինօղակներում:Բուհերիկառավարմանվերինօղակներում
ձևավորվում ենխաղի որոշակի կանոններ, ինչը չի նպաստում
մեծ հաշվով կանանց ներգրավմանը հարաբերություններիայդ
շերտ:Ինչպիսինենայդխաղիկանոնները՝դժվարէորոշակիաց
նել,սակայն,հիմնվելովայնբանիվրա,որկառավարմանօղակ
ներումմեծթվովտղամարդիկեն,կարելիէասել,որմասկուլին
միջավայրումարդենիսկկանանցհամարդժվարէդառնումաշ
խատելը:

«Այնպիսիվիճակ է, որմիջինօղակում ենմիայն կանայք:
Գործանողըկանայքեն,ղեկավարումենտղամարդիկ:Երբ
տղամարդկանցասումես,ասումեն՝դուքի՞նչհարցունեք,
ասեքմեզ,մենքկլուծենք,մեզհամարտեղչկա,դուքուրեք
մտել»:

(Գիտություններիթեկնածու,ամբիոնիվարիչ)

«Խելոքկանայքմիշտգնահատվում են, բայցիրենքմիշտ
ինչորայդփոխպաշտոններնենզբաղեցնում:Այդխելացի
կանայքշատլավաշխատումեն,բայցինչորմիսահման
կա,որիրենցդրանիցավել,ինձթվումէ,չենթողնումբարձ
րանալ:Խելացիկանայքխելացիտղամարդկանցիցխելացի
են,իմկարծիքով,ուտղամարդիկ,այդհասկանալով,ճա
նապարհըփակումեն,որկանայքշատչբարձրանան»:

(Գիտություններիթեկնածու,դոցենտ)

 Կանանցդատողություններումհստակորեներևում էայն,
որ «տղամարդկանց մշակույթում» կինը ընկալվում է օտար և
օտարէիրենզգում՝սկսածլեզվիմշակույթից,վարքիդրսևորում
ներից, վերջացրած հարաբերությունների տեսակով և խնդիր
ներինլուծումներտալուեղանակներով:Իշխանականլծակները
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կենտրոնացվածպահելուհամարտղամարդտղամարդհարա
բերություններնավելիհուսալիեն,քանիորհիմնվումենորոշա
կի «մշակույթի»՝ փոխադարձ կանխատեսելի ակնկալիքների և
պայմանավորվածություններիվրա:Արդյունքումոլորտիկառա
վարմանմեխանիզմներըդառնումենոչթափանցիկ՝ստեղծելով
հատուկ,ներքինխաղիկանոններ:Կիննայսպայմաններումմի
կողմիցկարողէընկալվելմրցակից,իսկմյուսկողմից`օտար,ու
րիշ:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ նկատվում
է կանանցթվիորոշակիաճբուհերում՝ իտարբերությունտղա
մարդկանց:Ինչո՞վ է սապայմանավորված.արդյո՞քաշխատում
ենորոշակիմեխանիզմներ,որոնքնպաստումենկանանցաճին:
Մեր վերլուծությունները լավատեսական չենայսառումով:Կա
նանցթվիմեծացումը,մասնագիտականզարգացմանևառա
ջընթացի դեպքերըավելի շուտ ստեղծվածպայմանների հետ
ևանքներն են, քան հատուկ ուղղորդող գործողութուններ՝ ուղղ
ված կանանց մասնագիտական առաջընթացի աջակցմանը:
Կանանց մասնագիտական առաջընթացի այդպիսի նպաստող
պայմաններիցեն՝

1)ցածրվարձատրությունըբարձրագույնկրթությանոլոր
տում,
2) ցածր վարձատրությունից բխող մրցակցային դաշտի
բացակայությունը:
Գիտամանկավարժականգործունեությանվարձատրությու

նըՀՀբուհերումդեռևսբարձրչէ,ևայսիրողությունընախապայ
մանէստեղծումբուհերումկանանցթվիմեծացմանհամար:Կա
նայքպատրաստենաշխատելքիչաշխատավարձով՝իտարբե
րությունտղամարդկանց:Աշխատավարձիդիմացբուհումկնոջ
աշխատանքըհատուցվումէնրանով,որայնառավելություններ
ունի կնոջ համար: Կանանց մեծամասնության համար բուհում
գիտամանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելը շատ
առումներովհարմարաշխատանքէ,քանիորկինըկարողանում
էհամատեղելայնընտանիքիծանրաբեռնվածությանհետ:

Կանանցառաջխաղացումը շատ հաճախտեղի է ունենում
այնպարագայում,երբչկանմրցակիցտղամարդթեկնածուներ:
Հավասար հնարավորությունների պայմաններում նախապատ
վությունըտրվումէտղամարդկանց,սակայներբչկանմրցակից
տղամարդիկ, կիննունենում էառաջգնալու հնարավորություն:

Քանիորմեզանումբուհերումդասախոսիևգիտնականիաշխա
տավարձը մեծ չէ, իսկտղամարդիկավելի շուտ են հայտնվում
աշխատաշուկայիբարձրվարձատրվողոլորտներում,ապակա
նանց առաջխաղացման հնարավորությունները բուհերում մե
ծանումեն:

Եզրակացություն

Հատուկ գենդերային քաղաքականության բացակայության
պայմաններումՀՀբուհերումհորիզոնականևուղղահայացսեգ
րեգացիայիդրսևորումներնամրապնդվումենառաջինհերթին
սոցիալհոգեբանական,սոցիալտնտեսականևսոցիալմշակու
թայինգործոններով:Բուհի՝կնոջհամարորպեսցանկալի,ընդու
նելի, թույլատրելի աշխատավայրի հասարակական ընկալման
փաստը չի ապահովում կանանց մասնագիտական առաջխա
ղացումըևբավարարներդրումըհատկապեսգիտամանկավար
ժական կազմիավելի բարձրպաշտոններում, գիտական խոր
հուրդներում և կառավարման օղակներում: Կին դասախոսների
և գիտնականների թվաքանակի ավելացումը բուհերում ավելի
շուտ լուծում է բուհերիկադրայինապահովվածությանխնդիրը,
քանուղղակիորեննպաստումէկանանցակադեմիականառա
ջընթացին:Այսիրողությունըպայմանավորվածէոչթեբուհերի
գիտականռեսուրսներիհզորացմամբ,այլդրանցնվազեցմամբ
և մրցակցության դաշտի թուլացմամբ, ինչը դրականորեն չի
ազդումկրթությանորակիևգիտությանզարգացմանվրա՝խո
չընդոտելով նաև որպես հետևանք կանանցգիտամանկավար
ժականգործունեությանարդյունավետությանը:Հաշվիառնելով
գենդերային հավասարության քաղաքականության ներդրման
միջազգային փորձը ակադեմիական միջավայրում՝ անհրա
ժեշտէմշակելռազմավարականորոշակիգործողություններՀՀ
բուհերում գենդերային հավասարությանապահովման համար:
Դրանցիցկարևորենքհամարումհետևյալները:

•	 Կրթությանև գիտության ոլորտին վերաբերող ռազմա
վարականծրագրերումներառելգենդերայինքաղաքականութ
յանըվերաբերողդրույթներևակադեմիականմիջավայրումհո
րիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի հաղթահարմանն
ուղղվածթիրախայինխնդիրներ:
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•	 Տարեկան հաշվետվություններում ներառել տարբեր
մասնագիտություններով սովորող ուսանողների, ասպի
րանտների, պրոֆեսորադասախոսական և գիտական կազ
մերիհամեմատականվերլուծություններ՝ ըստսեռի՝դրանով
իսկնպաստելովնրան,որուսումնականևգիտականառան
ձին ստորաբաժանումները մշակեն մեխանիզմներ իրենց
մասնագիտությունների գծով գենդերային հավասարակըշ
ռությունըպահպանելուհամար:

•	 Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտա
րարված մրցույթներում սահմանել որոշակի չափանիշներ,
որոնցով կտրվեն արտոնություններ կին գիտնականներին,
մասնավորապեսֆիզիկամաթեմատիկական,տեխնիկական
գիտություններիևբոլորայնբնագավառներիհամար,որտեղ
կանայքփոքրաթիվեն:

•	 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աջակցման (ռե
սուրսային) կենտրոնների ստեղծում, որտեղ հատուկ ու
շադրություն պետք է դարձնել կանանց մասնագիտական
աջակցմանհարցերին:

•	 ԲուհերիPRբաժիններիաշխատանքներումգենդերա
յին հավասարությանը և անհավասարությանը վերաբերող
հարցերի,ինչպեսնաևկինգիտնականներիգործունեության,
նրանցմասնագիտականուղուառանձնատկություններինվե
րաբերող հարցերի լուսաբանում իրազեկմանև քննարկման
դաշտիստեղծմաննպատակներով:
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Մի լե նա Աբ րա համ յա նը ծնվել է 1986 թվականին Երևանում։
1997թվականինընտանիքիհետմեկնելէՆյուՅորք,որտեղէլկրթությունէ
ստացելկանանցևգենդերայինուսումնասիրություններիոլորտում։

2008թվականինՄ.ԱբրահամյանըվերադարձելէՀայաստան:Այստեղ
շարունակելէհամագործակցելկանանցհասարակականկազմակերպութ
յունների, ինչպես նաև ֆեմինիստ և ակտիվիստանհատների հետ։ 2013
թվականինմիխումբհայևթուրքկանանցհետնախաձեռնելէ«Սահման
ներիցայնկողմ»կանանցխաղաղաշինականծրագիրը,որըկարևորումէ
մարմնիշարժումը,ոչխոսքայինհաղորդակցումըևթատերականտարբեր
մեթոդները՝կանանցմիջևվստահությունձեռքբերելունպատակով։

2015թվականինՈւփսալայիհամալսարանի(Շվեդիա)խաղաղության
ևհակամարտություններիուսումնասիրություններիկենտրոնումստացել է
մագիստրոսիաստիճան։

Մ.Աբրահամյանըկարևորումէկոնֆլիկտիևգենդերիմասինտեսութ
յուններիու հետազոտություններիկապըերկուֆենոմեններիմիջևանմի
ջականառնչություննըմբռնելուտեսանկյունից։

Ան նա Հա րութ յուն յա նը Բեռլինի ազատ համալսարանի սո
ցիալականևմշակութայինմարդաբանությանինստիտուտիդոկտորանտէ։

Ավարտել է Վորոնեժի (Ռուսաստան) պետական համալսարանի
միջմշակութայինհաղորդակցությանևհոգեբանությանֆակուլտետիբա
կալավրիատը, իսկ մագիստրոսական կրթությունը ստացել է Բուդապեշ
տում գտնվող Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում՝ գենդերա
յինևմշակութայինհետազոտություններիոլորտում։

Ա.Հարությունյանիհետազոտականհետաքրքրություններիշրջանակ
ներումտեղենգրավումգենդերայինևկանանցուսումնասիրությունները,
սփյուռքիևտրանսազգայինհամայնքների,ինչպեսնաևինքնության,լեզվի
ումշակութայինբազմազանությանուսումնասիրությունները:

ԱկադեմիականկարիերայինզուգահեռԱ.Հարությունյանըմշտապես
ներգրավվածէքաղաքացիականհասարակությանդաշտումորպեսծրագ
րայինհամակարգողևփորձագետ։

Թա մա րա Հով նա թան յա նըգենդերայինուսումնասիրություն
ներիևգենդերային լրագրությանոլորտումունի20տարվափորձառութ
յուն:

1995 թվականից սկսած՝ նա աշխատել է կանանց իրավունքների
պաշտպանությանոլորտումորպես«Համալսարանականկրթությամբկա
նանցհայկականասոցիացիայի»հիմնադիրանդամ(ՀԿԿՀԱ):

2006թվականինԹ.Հովնաթանյանըհիմնադրել է «ՊրոՄեդիաԳեն
դեր»ՀԿը,որըմիավորումէլրագրողներինևգենդերայինփորձագետնե
րին:

2007թվականիցսկսած՝նանաև«Կինըևքաղաքականությունը»թեր
թիև2011թվականիցսկսած՝«WomenNet.am»վեբկայքիգլխավորխմբա
գիրնէ:

Թ. Հովնաթանյանը շարունակում է ակտիվորեն ներգրավված լինել

գենդերային ուսումնասիրություններում, հատկապես կանանց քաղաքա
կանմասնակցությանվերաբերյալհետազոտություններում,ինչպեսնաևմի
շարքփաստաթղթերիևզարգացմանծրագրերիմշտադիտարկման (մո
նիթորինգի)ևգենդերայինմեյնսթրիմինգիմեծփորձառությունունի:

Թ. Հովնաթանյանը գենդերային փորձագետ է, դասընթացավար,
«Կանանցհամաշխարհայինֆոնդիխորհրդի»անդամ է:Նաակտիվորեն
մասնակցելէնաևՊեկինյանգործընթացներին,ինչպեսնաևՊեկինիգոր
ծողություններիպլանիիրագործմանաշխատանքներիմշտադիտարկմա
նըՀայաստանում:

2000թվականիցսկսած՝Թ.Հովնաթանյանըաշխատումէնաևորպես
խորհրդարանականթղթակիցևքաղաքականվերլուծաբան«Նովոյեվրեմ
յա»օրաթերթում:

Հաս միկ Խա լափ յա նը պատմական գիտությունների թեկնա
ծուէ:ԳիտականաստիճանըձեռքէբերելՀունգարիայում՝Բուդապեշտում
գտնվողԿենտրոնականեվրոպականհամալսարանում:Նաուսումնասիրել
էՕսմանյանհայությանսոցիալականպատմությունըԱվստրիայի,Ֆրան
սիայի,ԹուրքիայիևԱՄՆիարխիվներումուգրադարաններում:

ՀետազոտականառումովՀ.Խալափյանինհետաքրքումենսոցիալա
կանփոխակերպումների հայեցակարգերը ևպատմությունըտեղական ու
գլոբալ համատեքստերում, 1920րդդարերիՕսմանյանպատմությունը,
կանանցհամաշխարհային շարժումները համեմատականհեռանկարում,
կայսրություններիևգաղութատիրությանտեսություններըուպատմությու
նը,գենդերըևմիջազգայինիրավունքը:

Հ. Խալափյանի հոդվածներըտպագրվել են միջազգային գիտական
ամսագրերումանգլերենով,որոշհոդվածներթարգմանվելեննաևթուրքե
րեն:Հ.ԽալափյանըդասավանդելէնաևԵրևանիպետականհամալսարա
նիմագիստրոսականծրագրերում:

Նա րի նե Խա չատր յա նը հոգեբանական գիտությունների թեկ
նածուէ,դոցենտ:1998թվականիցաշխատելէԵրևանիպետականհամալ
սարանումորպեսգիտաշխատող,այնուհետև՝որպեսդասախոս:

2011թվականիցղեկավարումէԵՊՀանձիհոգեբանությանամբիոնը
և ամբիոնին կից «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիան:
Մասնակցելէվերապատրաստմանտարբերծրագրերիևգիտաժողովների
(ԱՄՆ,Գերմանիա,Իտալիա,Չեխիաևայլն),ինչպեսնաևմիջմշակութային
միշարքուսումնասիրությունների,որոնքվերաբերելենարժեքայինկողմ
նորոշումներինևանձիիրավահավակնությանը (entitlement), սուբյեկտիվ
բարեկեցության (subjective wellbeing), արդարության զգայունության և
ինքնակարգավորմանվարքաձևերին(justicesensitivityandselfregulation):

Ն. Խաչատրյանի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը կազ
մումենանձնունրաարժեքայինկողմնորոշումները,սուբյեկտիվբարեկե
ցությունըևհոգեբանականառողջությունը,սոցիալականհամոզմունքներն
ուվարքը(գենդերային,տնտեսական,քաղաքական):

Ն.Խաչատրյանը հեղինակելէշուրջ30հոդվածներ:
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Գենդերայինխտրականություն.
մեդիա,բանակ,կրթություն,ամուսնություն,քաղաքականություն

Գլ խավոր խմբագիր՝   
ԳոհարՇահնազարյան

Խմբագրական կազմ՝  
ՍիրանՀովհաննիսյան

ՄերիՀովհաննիսյան

Ձևավորումը՝ 
ԼուսինեԹալալյանի

Թարգմանիչ՝ 
ՆվարդՄանասյան





104


