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Սույն հրատարակությունը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Գործադիր ամփոփում

Կնոջ կարգավիճակի, իրավունքների մասին պատկերացումները խիստ հակասական են
արդի

հայաստանյան

իրավահավասարության,

հասարակությունում:
ինքնաիրացման,

Մի

կողմից

քաղաքացիական,

կանանց
տնտեսական,

քաղաքական կյանքին մասնակցության ներուժը խթանելու ուղղված միջոցառումները
ձևակերպվում են քաղաքականության օրակարգում: Մյուս կողմից էլ «հայկական
ավանդական ընտանիք» հասկացության համատեքստում կնոջը վերագրվում են առավել
պահպանողական և ավանդական դերեր: Այս առումով ներկայացվող հետազոտության
խնդիրն է ուսումնասիրել հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում կնոջ կերպարն ու
նրա

դերի,

խնդիրների

մասին

շրջանառվող

հիմնական

պատկերացումները՝

բացահայտելու համար “բառերի” և “հնչյունների” գրավոր տեսքստեր և ելույթներ) միջև
տարբերությունները, կնոջ մասին պատումների հիմնական առանցքը:

Իրավիճակի նկարագրություն
Քաղաքական

մարդաբանության

համատեքստում

քաղաքականությունը

դիտարկվում է որպես միջոցների ամբողջություն, որի միջոցով «արտադրվում են» այն
բոլոր պայմանականությունները, հիերարխիաները և դասակարգումները, որոնք
անհրաժեշտ

են

սոցիալական

քաղաքականության

դիսկուրսի

աշխարհը

հասկանալու

վերլուծությունը

մի

համար:
բանալի

Այս
է

իմաստով

սոցիալական

1

ճանաչողության մակարդակում, որն ի թիվս ակադեմիական առումների, արդյունավետ
է նաև կիրառականության տեսանկյունից:
Տարբեր հետազոտություններ, ինչպես քաղաքագիտական, այնպես էլ քաղաքական
մարդաբանության ոլորտից, քննարկում են քաղաքական էլիտաների առաջատար դերը
զանգվածային

մշակույթի

բովանդակությունը

սահմանելու,

նախանշելու

կամ

պայմանավորելու գործում: Ազդեցիկ տեքստերի և խոսքի միջոցով էլիտաները ստեղծում
են

իրենց իշխանությունը լեգիտիմացնելու բովանդակությունը: Ակնհայտ է, որ այդ

բովանդակությունը կարող է փոփոխական լինել՝ պայմանավորված քաղաքականության
կամ

այլ

առաջնահերթություններով:

նախադասությունների

և

իմաստների

Միևնույն

ժամանակ,

համընկնումները՝

որպես

ձայների,
նախընտրելի

բովանդակության վրա ուշադրություն գրավելու արդյունավետ ռազմավարությունը
կարևոր է քննարկել ուրվագծելու համար թե ինչպես են կառուցակցվում այս
նշանակությունների մտքային մոդելները և հիշվում՝ հետագա հղումների կամ
փաստարկումների դեպքում:
Տարբեր հետազոտություններ են իրականացվել Հայաստանում կանանց քաղաքական
մասնակցության,

դրա

մասին

կանանց

և

տղամարդկանց

պատկերացումների,

քաղաքական իրավունքների իրացման և այլ հարցադրումների շուրջ:
Մի կողմից այս հետազոտությունների արդյունքները, մյուս կողմից էլ Հայաստանում
քաղաքական կյանքին կանանց մասնակցության ցածր գործակիցները վկայում են
խորքային խնդիրների առկայության մասին:
Այս իմաստով ներկայացվող հետազոտությունը1 փորձում է քննարկել ոչ այնքան
կանանց քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները, որքան այս իրավիճակի վրա
ազդող և այն կառուցող գործոններից մեկը, այն է քաղաքական և քաղաքականության
տեքստերում կանանց խնդիրների ներկայացվածությունը և դրանց բովանդակությունը:
Հայաստանի հանրապետությունում կանանց քաղաքական մասնակցության խնդիրները
գտնվում

են

Իրականացվել

քաղաքականության
են

տարբեր

և

հանրային

հետազոտություններ՝

քննարկումների
պարզելու

օրակարգում:

համար

կանանց

1

Հետազոտությունը իրականացվել է ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության
կենտրոնի Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:

2

քաղաքական

մասնակցության

ուղղությամբ

քաղաքականության

զարգացումները,

մասնակցության իրական վիճակը, հանրային պատկերացումները այդ մասնակցության
հնարավորությունների ու ներուժի մասին: Միաժամանակ, կանանց քաղաքական
մասնակցության քանակական տվյալները բավականին մտահոգիչ են՝ մասնակցության
ցածր ցուցանիշների իմաստով:
Հայաստանում կանանց քաղաքական մասնակցությունը խթանելու նպատակով ՀՀ
ընտրական

օրենսգրքում

կատարվեց

փոփոխություն՝

ներմուծելով

քվոտաների

համակարգը, որը արդեն 2012 թվականի ընտրություններից առաջ սահմանվել էր 20%:
Այս նորմը ենթադրում էր, որ Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով
կուսակցության,

կուսակցությունների

դաշինքի

և

դաշինքում

ընդգրկված

կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 2-րդ համարից սկսած
ցանկացած ամբողջ թվով հնգյակներում (2-6, 2-11, 2-16 և այդպես շարունակ` մինչև
ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի
80

տոկոսը

(ԸՕ,

հ.108):

Ինչպես

քննարկված

է

2012թ

խորհրդարանական

ընտրություններին կանանց մասնակցության հարցերին նվիրված վերլուծության մեջ
՛՛Հետևանքն այն էր, որ կուսակցությունների ցուցակների առաջին հնգյակներում

ներկայացվեց ընդամենը 4 կին կամ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված կանանց
ընդհանուր թվի 1,7%-ը, առաջին տասնյակի կազմում` ընդամենը 15 կին կամ 6,4%-ը:
2007 թ. ընտրությունների հետ համեմատած` քաղաքական կուսակցությունների ընտրա
կան ցուցակ ներում ներկայացված կանանց թիվն առաջին հնգյակում նվազել է չորս, իսկ
առաջին տասնյակում` երկու անգամ՛՛2: Անգամ այս փոփոխությունից հետո թեպետ
կուսակցական

ցուցակներում

նոմինալ

կերպով

ընգրկվեցին

կանայք,

իրական

պառլամենտական աշխատանքում նրանք թիվը դարձյալ չափազանց քիչ էր: Իսկ
մեծամասնական

ընտրակարգով

առաջադրված
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պատգամավորական

թեկանծուներից ընդամենը 8-ին իգական սեռի: Մեծամասնական կարգով ընտրված
պատգամավորների միայն 2.6 %-ն է կին` ցուցանիշ, որը նախկինում տատանվում էր 02

Կանանց քաղաքական մասնակցությունը ՀՀ 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններին,

Վերլուծական տեսություն, Երևան, Ասողիկ 2012, էջ 16

3

ից 4.7 %-ի միջև3: Արդյունքում, ՀՀ ԱԺ-ում

ՀՀԿ 69 պատգամավորների շարքում

ներկայացված են ընդամենը 9 կին պատգամավոր, ԲՀԿ –ում՝ 37-ից 2, Ժառանգություն
կուսակցության 5 պատգամավորներից 1-ը, ՀԱԿ-ի 7 պատգամավորներից դարձյալ 1-ը,
ՀՅԴ-ում 5 պատգամավորերը բոլոր արական սեռի են: ՀՀ Ազգային ժողովում իգական
սեռի պատգամավորները կազմում են պատգամավորների ընդհանուր թվի 10.7%-ը:
Ստորև ներկայացվում է ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների հիման
վրա

ստեղծված

իկոնոգրաֆիան՝

ՀՀ

իշխանության

մարմիններում

կանանց

ներգրավվածության մասին պատկերավոր տվյալներով:

Միաժամանակ, պետք է նշել, որ հանրային կարծիքներում ևս չկա միանշանակ
ընկալում

կանանց՝

քաղաքականությանը

մասնակցության

վերաբերյալ:

Այսպես,

Կանանց Աջակցության կենտրոն կազմակերպության կողմից անցկացված հարցումները
վկայում են, որ օրինակ 30-39տարիքային խմբում ՛՛Քաղաքականությունը կնոջ տեղ չէ՛՛

3
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պնդմանը համաձայն չեն հարցվածների 55.9%-ը, մինչդեռ 40-49 տարիքային խմբում այս
ցուցանիշը դառնում է 47%4 -՛՛Այսուհանդերձ, զգալի թվով կամ բարձր տոկոս կազմող

կանայք

կուսակցություններում

բարձր

քաղաքական

ակտիվության

և

բարձր

կարգավիճակի և/կամ ներկուսակցական ժողովրդավարության ուժեղացման վրա
ազդող հնարավորության վկայություն չեն: Կանայք կուսակցություններում հաճախ
մարգինալացված են, և որոշ կուսակցությունների քաղաքականության մեջ զգալի է
կանանց նկատմամբ թաքնված խտրականությունը՛՛5: Անգամ քաղաքական էլիտայի
դիտարկումներում ընտանիքը, կնոջ ընտանեկան կարգավիճակը ստորադասվում են
քաղաքական դիրքին ու պաշտոններ զբաղեցնելու մտադրություններին: Ինչպես
վերլուծվում է հետխորդային քաղաքական էլիտային նվիրված հետազոտության մեջ
կին քաղաքական գործիչները առանց վերապահումների անչափ բարձր են գնահատում
ընտանիքի դերն իրենց կյանքում, նրանց ճնշող մեծամասնությունը հերքում է, որ
ընտանիքը

որևէ

կերպ

խոչընդոտել

կամ

խոչընդոտում

է

իր

քաղաքական

գործունեությանը . «Ընտանիքս միշտ աջակցել ու սատարել է ինձ, ամուսինս երբեք դեմ

չի եղել, որ ես զբաղվեմ քաղաքականությամբ» (իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ),
կամ

«Իմ ընտանիքը, փառք Աստծո, միշտ եղել է իմ կողքին բարդ քաղաքական

որոշումներ կայացնելիս. եթե իմ ընտանիքը, հատկապես ամուսինս, չլիներ իմ կողքին,
չսատարեր ու ըմբռնումով չմոտենար, ապա ինձ համար շատ դժվար կլիներ
քաղաքականության

մեջ

արդյունավետորեն

ինքնադրսևորվելը»

(ԱԺ

ԲՀԿ

խմբակցության ներկայացուցիչ) և այլն 6: Ավելին, մեդիա հարցազրույցներում էլ կին
քաղաքական գործիչները առաջնահերթ քննարկում են իրենց կանացի կերպարը, ինչը
լրացվում է քաղաքական գործչի կերպարով: Այս մոտեցումները ցուցանիշների հետ
միասին վկայում են արժեքային, հասարակական ընդունված նորմերի և գործող կարգի
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This sociological survey on Gender Attitudes and Stereotypes in Armenia, Women’s support center, dec 2013
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Կանանց քաղաքական մասնակցությունը ՀՀ 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններին,
Վերլուծական տեսություն, Երևան, Ասողիկ 2012
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միջև անհարթությունների մասին, ինչին անդրադարձ կկատարվի հետազոտության
ընթացքում:

Մեթոդաբանությունը
Հետազոտությունը իրականացվել է դիսկուրս վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ:
Ընտրված

մեթոդը

որպես

գիտական

ինտեգրատիվ

բազմաչափ

մեթոդ՝

հնարավորություն է տալիս հավաքագրել բազամազան աղբյուրներ և կիրառել
տարբեր

վերլուծական

գործիքներ

հետազոտության

նպատակներին

համապատասխան:
Հետազոտության

ընթացքում

հարցադրումների

քանակական

վերլուծվել
և

են

աղբյուրների

որակական

երկու

տեսանկյուններից.

խումբ

բանավոր

(ելույթներ, հարցազրույցներ) և գրավոր (քաղաքականության փաստաթղթեր, մեդիա
ռեսուրսներ, քաղաքական կուսակցություններ փաստաթղթեր): Որպես հիմնական
դիտարկման միավորներ ընտրվել են՝ մայր, հայ մայր, կին, հայ կին, ընտանիք, օջախ,

ավանդական ընտանիք, կանանց իրավունքներ հասկացությունները: Դիտարկվել են
այս հասկացությունների հետ առնչվող հատկանիշների քանակական և որակական
համատեքստերը:
Միաժամանակ, համադրվել են գրավոր և բանավոր տեքստերը՝ պարզելու համար
դրանք օրինաչափ կամ դիպածային բնույթը:
Որպես աղբյուրներ դիտարկվել են


Պետական

քաղաքականության

քաղաքականության

հայեցակարգ,

փաստաթղթեր
սոցիալական

և

(Գենդերային
կրթության

ոլորտի

նորմատիվ փաստաթղթեր, ծրագրեր),


ՀՀ

Ազգային

ժողովում

Բարգաված Հայաստան,
հեղափոխական

ներկայացված
Օրինաց երկիր,

դաշնակցություն,

Հայաստանի
Հայ

Հանրապետական,

ազգային

ժառանգություն

կոնգրես,

Հայ

կուսակցությունների

պաշտոնական փաստաթղթերը՝ կանոնադրություններ, ծրագրերը,


Քաղաքական գործիչների ուղերձները:
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Քանի որ քաղաքական դիսկուրսը շատ ծավալուն հարթություն է, հանրային
քաղաքականության

հետազոտության

տեսանկյունից

նպատակահարմար

է

գտնվել այս դիսկուրսի հիմնական ՛սնողների՛ սահմանները գծագրել այն
տրամաբանությամբ, որ հնարավոր լինի հետևել դիսկուրսի զարգացմանը չափելի
սահմաններում և հարթություններում: Այս նպատակով նախատեսվել է կանանց
մասին նարատիվների շրջանառությանը հետևել ՀՀ Նախագահի, վարչապետի,
ԱԺ

նախագահի,

նախարարերի,

մարզպետների

հանրային

ելույթների

և

շնորհավորական ուղերձների համատեքստում՝ հատկապես Մարտի 8-ի և
Ապրիլի 7-ի տոների հետ կապված:
Միաժամանակ իրականացվել է նաև նշված տեքստերի համեմատական վերլուծություն՝
պարզելու համար, թե դրանց համապատասխանությունը քաղաքական գործիչների
պաշտոնական դիրքորոշումներին, ծրագրային դրույթներին՝ ցույց տալու համար
քաղաքական դիսկուրսի փոփոխական բնույթը:
Հետազոտությունը ընդգրկում է 2013թ. մարտից 2014 թվականի ապրիլ ընկած
ժամանակահատվածը՝

քաղաքական

դիսկուրսի

փոխակերպումներին

հետևելու

նպատակով:

Կանայք պետական և պաշտոնական փաստաթղթերում
Առհասարակ, գենդերային զգայունության

տեսանկյունից առանձնացվում են

քաղաքականությունների առանձին տիպեր.
կույր քաղաքականություն - երբ

անտեսվում են կանանց և տղամարդկանց

տարբերակված կարիքները.

չեզոք քաղաքականություն - հիմնական ուշադրությունը ուղղվում է կանանց
պրակտիկ խնդիրներին

իրազեկ

քաղաքականություն

-

թարմ

հայացք

իրականությանը՝

նկատելով

գենդերային հիմքով տարբերությունները:
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վերափոխվող քաղաքականություն - առկա տարբերությունների, կարիքների
խտրականության

վերլուծություն,

կանանց

և

տղամարդկանց

պրակտիկ

և

ռազմավարական կարիքների սահմանում, հաշվարկում, կանանց և տղամարդկանց
ներուժի հզորացում:
Այս իմաստով հայաստանյան քաղաքական գործիչները հիմնականում իրականացնում
են գենդերայնորեն կույր քաղաքականություն՝ չանդրադառնալով օրինակ կանանց կամ
գենդերային իրավահավասարության խնդիրներին:
Հետազոտության

արդյունքները

ցույց

տվեցին,

որ

Ազգային

ժողովում

ներկայացված կուսակցությունները իրենց կանոնադրություններում և կուսակցական/
նախընտրական ծրագրերում ևս չեն թիրախավորում կանանց խնդիրները, կամ էլ
առանձին

բացառությունների

դեպքում

էլ

դարձյալ

կարևորվում

է

կնոջ

վերարտադրողական և ընտանեկան դերերը:
Միաժամանակ,

կուսակցությունների

կազմի

գենդերային

վերլուծությունը

անուղղակի փաստարկ է կուսակցությունների գենդերայնորեն կույր կամ չեզոք
մոտեցումների օգտին: Այսպես, Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի
ներկայացրած

տվյալներով

2012

թվական

խորհրդարանական

ընտրությունների

ժամանակ ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված կուսակցություններում կանանց ընդգրկվածության
պատկերը հետևյալն էր.7

ՀՀԿ

51

Կուսակցության
ղեկավար
մարմիններում կանանց %
10

ԲՀԿ

-

8

ՀՅԴ

14

10

ՕԵԿ

69

9

Ժառանգություն

45

45

ՀԱԿ

46

12

Կուսակցությունում կանանց %

7

Կանանց քաղաքական մասնակցությունը ՀՀ 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններին,
Վերլուծական տեսություն, Երևան, Ասողիկ 2012, էջ 56-57

8

Նորմատիվ տեսանկյունից ՀՀ արդեն երկար տարիներ է միացել է գենդերային
իրավահավասարություն

հաստատելուն

միտված

միջազգային

քաղաքական

պլատֆորմներին: Աստիճանաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվում են
գենդերային հավասարության ձևավորմանը միտված ազգային գործիքներ` տեղական
քաղաքականության
ստանձնած

առաջնահերթություններին

պարտավորությունների

և

կատարմանն

միջազգային
ընդառաջ

փաստաթղթերով
(Կանանց

դեմ

խտրականության բոլոր ձևերի վերացման ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, Պեկինի 4-րդ միջազգային
համաժողովի հանձնարարականներ, Գենդերային հավասարություններ ապահովելու և
կանանց հնարավորությունները ընդլայնելու մասին Հազարամյակի 3-րդ նպատակը և
այլն): Այս ոլորտում կարևորագույն փաստաթղթերից է Գենդերային քաղաքականության
հայեցակարգը, ինչն ընդունվել է 2010 թվականին:
Ինչպես սահմանված է փաստաթղթում՝ ՛՛Գենդերային քաղաքականության

հայեցակարգը

կոչված

է

նպաստելու

հասարակական-քաղաքական

և

սոցիալ-

տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտների և կառավարման բոլոր մակարդակների
քաղաքականության մեջ գենդերային չափման` որպես հասարակության կայուն,
ժողովրդավարական զարգացման և ժողովրդավարական, բաց, սոցիալապես արդար
քաղաքացիական հասարակության ու իրավական պետության կայացման ապահովման
միջոցի ներառմանը8։
Միաժամանակ,

գենդերային

իրավահավասարությանը

նվիրված

քննարկումները ակտիվացան ՛՛Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և

հավասար

հնարավորությունների

ապահովման

մասին՛՛

օրենքի

ընդունման

շրջանակներում գենդեր՛՛ եզրույթի մեկնաբանման շուրջ 2013թ. օգոստոսից9: Օրենքի
շուրջ քննարկումները կարծես լցրեցին այն դատարկությունը, որը մինչ այդ կար
հայաստանյան հանրային դիսկուրսում ՝ կանանց խնդիրների հետ կապված: Ֆորմալ

8

Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ, Հավելված ՀՀ կառավարության 2010 թ. փետրվարի 11-ի
N5 արձանագրային որոշման
9

Ավելի մանրամասն տես՝ http://hanun.am/?p=71 , որտեղ ներկայացված են հանրային բանավեճերը , այս
հարցի շուրջ առանձնակի ակտիվություն դրսևորած գործող կազմակերպության համահավաք
պատկերացումները և բանաձևերը գենդերային խնդիրների մասին:

9

առիթ

հանդիսանալով

՝

այս

քննարկումները

հարկադրեցին

քաղաքական

և

քաղաքացիական դաշտի բոլոր տեսանելի դերակատարներին բարձրաձայնել իրենց
մտորումները և դիրքորոշումները՝ գենդերային հավասարության մասին: Պետք է նշել,
որ այս մտորումները՝ հատկապես քաղաքական գործիչների դեպքում ամենևին չէին
բխում իրենց իսկ օրենսդիր պարտականությունների շրջանակներում ընդունված և
քննարկված փաստաթղթերի տրամաբանությունից, երբեմն էլ ուղղակի հակասում էին
դրանց:

Օրենքի

համահեղինակներից

Հովհաննես

Մարգարյանը

հանրային

իր

հարցազրույցներից մեկում նշում է , որ չնայած ընդունված բոլոր օրենքներին, կանանց
իրավունքները շատ դժվար է հավասարացնել տղամարդկանց իրավունքներին. «Չի

կարող տիրոջ իրավունքը և հնազանդի իրավունքը հավասար լինել: Տերը պետք է այլ
իրավունք ունենա, հնազանդը ՝մեկ այլ իրավունք: Չենք կարող փոխել մեր մեջ
արմատացած

ավանդույթները,

և

ես,

որպես

ավանդապահ

գյումրեցի,

այդ

ավանդույթներն ամուր պահողներից եմ: Շատ արժեքներ կան եվրոպական, որ ինձ
համար

անընդունելի են,

անընդունելի են իմ ընտանիքի,

կնոջս և աղջկաս

համար: Ես, լինելով համահեղինակներից մեկը, չէի կարող գնալ նրան, որ ինձ համար
անընդունելի

բան

ընդունվեր»10:

Ավանդականության,

պատրիարխալ

կարգի

սասանման վտանգները նկատելի էին նաև այլ գործիչների ելույթներում, ովքեր
՛՛գենդեր՛՛ տերմինի ոչ միանշանակ մեկնաբանության պատրվակով պարբերաբար
շեշտադրում

էին

հայ

ազգային

մենթալիտետի,

խառնվածքի,

սովորույթներ

կարևորությունը՝ ի հակադրություն դեմոկրատական օրենսդիր բովանդակության:
Հանրային դիսկուրսում քաղաքական գործիչների տեքստերը լեգիտիմացնում
են

հանրային

պատկերացումները

կանանց

և

տղամարդկանց

հիերարխիկ

հարաբերություների նորմերի մասին՝ լիովին ձևական դարձնելով քաղաքականության
նորմատիվ բարեփոխումները:
Քաղաքական բառամթերք կիրառողների անձնական պատկերացումների սանդղակը
հաճախ հատվում է վերջիններիս մասնագիտական պարտականություններին, ինչը
դրսևորվում է ոչ միայն կանանց կամ գենդերային իրավահավասարությունների, նաև այլ
10

Նյութի աղբյուրը http://newsbook.am/?p=3423&l=am

10

թեմատիկ քննարկումներում: Այսպես, ժողովրդագրական իրավիճակի խնդիրներին
առնչվող

ԱԺ

քննարկումներից

պատգամավորներից

Հ.

մեկի

Հակոբյանը

ժամանակ,

փորձելով

իշխող

գտնել

ՀՀԿ

խմբակցության

ծնելիության

մակարդակի

նվազումը նշեց, որ ՛՛քրիստոնեական կրոն ունեցող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ

քրիստոնյա աշխարհում ծնելիության նվազում է: Այդ գենդեր-մենդերն են, երեւի,
խանգարում, ես չգիտեմ՛՛ (Հ. Հակոբյան, ԱԺ նիստի սղագրություն, 13.12.2013)՝
հավանաբար ի նկատի ունենալով կանանց կյանքի կազմակեպման և ինքնաիրացման
ավելի լավ հնարավորություններ ունեցող երկրներում կնոջ վերարտադրողական
իրավունքի տնօրինումը կնոջ կողմից:
Այս թվացյալ անմեղ սայթաքումները ի վերջո ստեղծում են հանրային խոսքային
կաղապարներ, որոնք քաղաքական էլիտայի կողմից ներմուծվելով ձևավորում են նաև
հասարակական մոտեցումներ և պատկերացումներ:
ՀՀ

կառավարության

Հանրապետության

2013թ.

ծրագրում

ևս

նշվում

է,

որ

՛՛Հայաստանի

կառավարությունը ծրագրում է իրականացնել ՝գենդերային

քաղաքականության ներդրման` կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հավասար

հնարավորությունների

շարունակական

ապահովում

/կետ

3.4.1/:

Միաժամանակ, կառավարության ծրագրի ընդհանուր բավանդակային վերլուծությունը
թույլ է տալիս խոսել դրա հատվածական և աղճատված բովանդակության մասին:
Այսպես, Սահմանադրությամբ Հայ առաքելական եկեղեցուն վերապահված հատուկ
կարգավիճակի դրույթից ելնելով սահմանվում է, որ ՛՛կառավարությունն ակտիվորեն

համագործակցելու է Հայ Առաքելական եկեղեցու հետ՝ հայ ընտանիքի բարոյական
նորմերի պահպանման, մատաղ սերնդին անցանկալի ազդեցություններից զերծ պահելու
և հայեցի դաստիարակություն տալու նպատակով՛՛: Թեպետ, ինչպես արդեն քննարկվել է
՛՛Ազգայինը/էթնիկը արդի հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում՛՛11 հետազոտության
մեջ, խնդրահարույց է փաստացի առումով էթնիկ, թեպետ դոմինանտ խմբին ուղղված
11

՛՛Ազգայինը/էթնիկը արդի հայաստանյան քաղաքական դիսկուրսում՛ հանրային քաղաքականության
հետազոտության (հեղ.՝ Ռ. Ծատուրյան, Մ. Գաբրիելյան), իրականացվել է ԲՀՀ-Հայաստանի կոմղից
տրամադրված Հանրային հետազոտությունների նախաձեռնություն դրամաշնորհային ծրագրի
շրջանակներում: 2014թվականի սեպտեմբերի դրությամբ դեռևս հրապարակված չի:
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կառավարության

ծրագրի

սահմանումը՝

ժողովրդավարական

բովանդակություն

ենթադրող կառավարման համակարգում: Սրանից զատ էլ, եթե որևէ տեղում որևէ
չափանիշներով սահմանված չեն ՛՛հայ ընտանիքի բարոյական նորմեր, մատաղ սերնդի

անցանկալի

ազդեցություններ՛՛

հասկացությունները,
գործունեության

դժվար

է

արդյունքում.

՛՛հայեցի

կամ

չափել

դրանց

ավելին,

դաստիարակություն՛՛

իրականացումը

առաջանում

է

կառավարության

վտանգ՝

պայմանական

գործողությունների և գնահատականների: Եթե հետևելով քաղաքական դիսկուրսի
տրամաբանությանը, գենդերային իրավահավասարությունը հակասում է հայկական
ընտանիքիներում ընդունված նորմերին, ապա դա պետք է ներառված չլինի նաև
կառավարության ծրագրում: Մինչդեռ, ստացվում է, որ կառավարությունը իր ծրագրային
նպատակներում կարևորում է ինչպես գենդերային իրավահավասարությունը, կանանց
իրավունքները,

այնպես

էլ

էթնիկ

ավանդական

բարոյականության

կոդեքսը՝

նորմավորելով դա պետական քաղաքականության կոնտեքստում: Այս դիտարկումները
վկայում

են

գենդերային

բացակայության

մասին,

տարանցիկ

ինչը

իրավահավասարության

լուրջ

քաղաքականության

խոչընդոտ

խնդիրներին

է

/մեյնսթրիմինգի/

կանանց

միտված

և

գենդերային

քաղաքականության

արդյունավետության հասնելու հարցում: Սա էլ իր հերթին պայմանավորում է կանանց
օրակարգի բացակայությունը քաղաքականության տեքստերում:
Կանանց

օրակարգը

ձևավորվում

է

բացառապես

մայրության

ինստիտուտի

համատեքստում, երբ քաղաքական փաստաթղթերը և քաղաքական գործիչները
անդրադառնում են կնոջը ՛՛վերապահված՛՛ հիմնական գործառույթին ու դերին: Ինչպես
սահմանում

է

ոլորտային

պատասխանատու

հիմնական

գերատեսչությունը՝

Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունը, ՛՛Կանանց որպես

հատուկ սոցիալ-ժողովրդագրական խումբ և սոցիալական աշխատանքի այցելուների
յուրօրինակ կատեգորիա առանձնացնելու հիմնական հատկանիշը մանկածնության
գործառույթն է՛՛12:

12

Կանայք, Տերմինաբանական բառարան, http://www.mlsa.am/home/links.php?id_link=313, վերջին
այցելությունը 30.08.2014.
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Նույն

տրամաբանությունն

է

գործում

նաև

քաղաքական

գործիչների

պաշտոնական փաստաթղթերում: Հայաստանյան իրականությունում, հատկապես
քաղաքական դաշտում, ՛՛տեքստին՛՛ մեծ ուշադրություն չի դարձվում: Քաղաքական
կուսակցությունները, առանձին գործիչները ազատ են քաղաքական խոստումների
հարցում, քանի որ չկա հանրային վերահսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ:
Գրեթե բոլոր նախընտրական ծրագրերի հետահայաց վերլուծությունը թույլ է տալիս
բացահայտել

բազմաթիվ

չկատարված

կետեր

ու

խոստումներ:

Չնայած

սրան,

փաստաթղթերը կարևոր են ռազմավարության ուսումնասիրության համար, քանի որ
դրանցում

բանաձևվում

է

այն

հիմնականը,

կարևորը,

գաղափարականն

ու

գաղափարախոսականը, որը միավորում է կուսակցության անդամներին ու ապահովում
նոր անդամների մուտքը կուսակցություն:
Դիտարկենք

ըստ

ըստ

ԱԺ-ում

ներկայացված

կուսակցությունների

կանոնադրությունների ու ծրագրերի: Կանանց խնդիրները ուղղակիորեն ներկայացված
չեն դիատրկված որևէ կուսակցության կանոնադրություններում: Թեպետ, պետք է նշել,
որ

կուսակցությունները

իրենց

կանոնադրություններում

ամրագրել

են

ժողովրդավարության, քաղաքացիական հասարակության կայացմանն օժանդակելու
իրենց մտադրությունների ու նպատակների մասին: Օրինակ, ՀՀԿ կուսակցության
դեպքում՝

Իսկ ԲՀԿ կուսակցությունը որպես նպատակ նախատեսում է
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Ժողովրդավարական և իրավունքների իրացման տեսանկյունից հարմարավետ
հասարակարգի կառուցումը որպես նպատակներ են հռչակված նաև Ժառանգություն և
Հայ Ազգային կոնգրես կուսակցությունների կանոնադրություններում:
Կուսակցությունների ծրագրերը13 ավելի բովանդակային փաստաթղթեր են, որոնք
ենթադրում են
ներկայացում:

կուսակցության ռազմավարական և մարտավարական ծրագրերի
Այս

իմաստով

հետազոտության

մեջ

ընդգրկված

բոլոր

կուսակցությունների համար կարելի է արձանագրել ծրագրերում կանանց օրակարգի
բացակայությունը:
Միաժամանակ, եթե կուսակցությունների կանոնանդրություններում հստակ
թիրախավորված էին դրանց ժողովրդավարական և իրավունքի պաշտպանության
ձգտումները, ապա արդեն կուսակցական ծրագրերում ավելի ակնհայտ են դառնում
գործող

սոցիալական

կարգի,

ավանդույթների

ու

ազգային/հայեցի

կերպարի

պահպանման անհրաժեշտությունը:
Առհասարակ, հայաստանյան քաղաքական փաստաթղթերում ինչպես արդեն
նշվել է գերակշռում են էթնիկական ուղղվածությամբ տեքստերը, ուղերձները,
բանաձևերը: Օրինակ, ՀՀԿ ծրագիրը հենց առաջին կետում բանաձևում է այն
հիմնականը, որից բխում են նաև ծրագրային մյուս դրույթները. ՛՛Հայաստանի

Հանրապետական կուսակցությունը (ՀՀԿ) ազգային պահպանողական կուսակցություն է,
որի նպատակներն ու գործունեությունը բխում են Ազգի եւ Հայրենիքի հավիտենության
գաղափարներից՛՛14:
Այս
նկատվող

ելակետով

էլ

պայմանավորված

երկատվածությունը

իրավունքի

կուսակցական
և

ծրագրերում

ավանդույթների

հաճախ

հարթության

ձևակերպումներում են:
13

Նախընտրական ծրագրերը չեն վերլուծվել սույն հետազոտության շրջանակներում, քանի որ
նախընտրական շրջանը դուրս էր հետազոտության ժամանակագրական ընդգրկումից:
14
Մեր արժեքները- http://www.hhk.am/hy/program/, վերջին այցելությունը 28.08.2014
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Այս երկատվածությունը/հակասականությունը լավագույնս ձևակերպված է ԲՀԿ
կուսակցության ծրագրում՝

՛՛Ժողովրդավարությանը և ազատականությանը դավանելու, արժեքային նոր
համակարգի ձևավորմանը նպաստելու ձգտումով հանդերձ, ԲՀԿ-ն ազգային և
ավանդական

արժեքների

պահպանության

կողմնակից

է`

արժեքային

այդ

համակարգում կարևորելով ընտանիքը, եկեղեցին և պետությունը՛՛:
Ավանդական ընտանիք, ազգային-ավանդական արժեքներ հասկացությունները
վերջին տարիների ամենաքննարկված հասկացություններից են: Քաղաքական ու
հանրային դիսկուրսում ազգայինության ու ազգայնականության ակտիվ դրսևորումների
պայմաններում այս հասկացությունները դառնում են նաև մանիպուլիացիաների
առարկա` ենթադրելով կամայական մեկնաբանություններ:
Ավանդականի ժամանակագրական ընդգրկումներն ու չափումները տարբեր են:
Դեռևս խորհրդային սոցիալական գիտության համատեքստում ավանդականը, այդ
թվում ավանդական ընտանիքը համարվում են 19-րդ դարի վերջի-20-րդ դարասկզբի
իրողությունները: Ասվածը չի նշանակում, որ վաղ շրջանների հայկական ընտանիքն
ավանդական չէր: Ուղղակի նման մոտեցման պայմաններում այս շրջանի ընտանիքը
դիտվում է որպես պատմության նախորդ փուլերում ձևավորված, ամրագրված,
կայունացած ու

փոխանցված

արժեքները,

վարքի մոդելներն

ու

վարքագծային

կանոնները կրող միավոր: Բացի այդ, այս շրջանի նյութերը համարվում են ավանդական

հասարակության համար բնութագրական՝ հաշվի առնելով մի շարք չափանիշներ՝
արդյունաբերության
տնտեսության

զարգացման

վարում,

տեմպերի

կայունացած

ցածր

մակարդակ,

սոցիալական

ինքնաբավ

սոլիդարության

նորմեր,

աշխատանքի բնական բաժանում՝ սեռատարիքային հիմքով, հարաբերությունների ոչ
ֆորմալ կարգավորում, ազգակցական կապերի կարևորում, համայնքի կառավարման
պարզագույն մեխանիզմների գործառնություն և այլն:
Այս

համատեքստում

դարձյալ

ակնհայտ

է

դառնում

չձևակերպված

հասկացությունների և ձևակերպված օրակարգերի միջև տարաձայնությունները,
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հաշվետվողականության անհնարինությունը և պոպուլիստական մանիպուլյացիաների
հավանականությունը:
Վերոնշյալ երկատվածությունը և հակասական օրակարգերը տեսանելի են նաև
ՕԵԿ կուսակցության պաշտոնական փաստաթղթերում.
Կուսակցության գաղափարախոսութ-

Հանրապետության ներսում և արտա-

յան

սահմանում ամեն կերպ պահպանել և

և

մարդն

ուշադրության
է,

նրա

կենտրոնում

ազատությունն

քաջալերել

ու

ավանդույթները,

անզիջում պայքարել ազգի ինքնությանն

իրավունքները, ազգային էության և
նկարագրի

ազգային

ու

արժևորումը:

բարոյականությանը

վնասող

նորամուծությունների դեմ: Ծրագիր

Կանոնադրություն

Կանոն

Ավելի հակասական են
ծրագրային

առանձին

ՀՀԿ կուսակցության սահմանումները, կուսակցության

հատվածներ

չեն

գտնվում

նույն

տրամաբանական

միասնականության մեջ, ավելին կուսակցական գործիչները իրենց դատողություններում
էլ ստիպված են լինում վերարտադրել այս հակասականությունը:

Դաշնակցության որպես սոցիալիստական կուսակցության սահմանումներում
նշվում

են

խտրականությունների

դրսևորումներ՝

բացառությամբ

սեռային

խտրականության. ՛՛Հ. Յ. Դաշնակցության ընկերվարական իդեալն է այնպիսի

հասարակության կերտումը, ուր մարդը ազատագրված կլինի ռասայական, կրոնական16

դավանական, ազգային, քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական ամեն կարգի
խտրականությունից, կաշկանդումից, բռնությունից եւ շահագործումից՛՛: Միաժամանակ,
կուսակցության ծրագրում սահմանվում է համոզմունք, որ ՛՛ ընկերվարության իդեալը

անիրականանալի է՝ առանց ժողովրդավարության, իսկ ժողովրդավարությունը թերի է
եւ սահմանափակ՝ առանց ընկերվարության՛՛: Ժողովրդավարական և սոցիալիստական
գաղափարների միջև, այս դեպքում պայմանավորված նաև կուսակցության պատմական
անցյալով, գործունեության պատմական առանձնահատկություններով սահմանվում է,
որ պետք է ՛՛Զարկ տալ Հայ Եկեղեցու եւ հայ ընտանիքի դերին ազգային դիմագծի

պահպանման գործում՛՛:
Ժառանգություն կուսակցությունը միակն է, ու ծրագրում նշում է սեռերի
հավասարության

դաշտում

խնդիրները,

թեպետ

դարձյալ

շրջանցելով

կանանց

խնդիրների թիրախավորումը. ՛՛Համատարած գործազրկության պայմաններում միջին

եւ ավագ տարիքի քաղաքացիներից շատերն աշխատանք փնտրելիս ենթարկվում են
թաքնված տարիքային ու սեռային խտրականության՛՛:
Ընտանիք,

ավանդական

արժեքներ

հասկացությունները

շրջանառվում

են

կուսակցական տեքստերում՝ չունենալով բավարար հիմնավորվածություններ կամ
վերարտադրելով խորհրդային շրջանում դրանց հիմքում դրված բովանդակությունը:
Ընտանիքը վերջին ավելի քան հարյուր տարվա ընթացքում ենթարկել է լուրջ
փոխակերպումների: Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի 2013թ. նախընտրական ծրագրում
սահմանվում է, որ ՛՛հազարամյակների փորձություն անցած ամուր հայ ընտանիքը մեր

կարևորագույն արժեքն է՛՛15: ՀՀԿ ծրագիրը ևս սահմանում է ավանդական ընտանիքի
կարևորությունը:
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Գենդերային իրավահավասարության և կանանց իրավունքների հարցերով շահագրգիռ հասարակական
կազմակերպություններն էլ այս դիսկուրսի պայմաններում հանդիպելով լուրջ հանրային դիմադրության
նոր ուղիներ են փնտրում ավելի քիչ տրավմատիկ ձևով
հարթելու ճանապարհներ իրենց
գործունեությանը համարժեք գաղափարների տարածման համար: Այս իմաստով հատկապես վերջին
շրջանում նրանք ռազմավարական փնտրտուքները ևս տանում են դեպի ավանդական դաշտ՝ փորձելով
այստեղ գտնել և բացահայտել այն խաղաքարտերը, որոնք հնարավորություն կտան ավանդական
մշակույթին
չհակադրվելու
ճանապարհով
մշակել
իրավունքի
իրացմանը
նպաստող
ռազմավարություններ (օրինակ ՛Վերադառնանաք մեր արմատներին, ամուր պահենք մեր ընտանիքները՛
հոլովակի պատրաստումը համագործակցող իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, որտեղ
փորձ է արվում հայ պատմա-քաղաքական, իրավական մտքի օրինակներով ցույց տալ ընտանեկան
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[Type a quote from the document or
the summary of an interesting point.
You can position
the text box anywhere
եւ առողջ ընտանիքների
ձեւավորումը,
ընտանիքում ազգայինin the document. Use the Drawing
ավանդական արժեքների պահպանումն ու զարգացումը պետք
Tools tab to change the formatting of
the pull կարեւորագույն
quote text box.] խնդիրներից: ՀՀԿ ծրագիր
է լինեն պետության

Հայ հասարակության հիմքն ավանդական ընտանիքն է: Ամուր

ՀՀԿ ծրագիր
Հատկապես
կառավարության ծրագրային զարգացման վեկտորի ընտրության
համար պատասխանատու կուսակցության ծրագրային փաստաթղթերում այսօրինակ
ՀՀ
խնդիրները պետք է հնարավորինս հստակ սահմանվեն, այլապես անհասկանալի է, թե
ընտանիքի որ մոդելին է տրվում նախապատվությունը:16
Բացի այդ, այս հակասականությունը բովանդակային լուրջ բացթողում է իր մեջ
պարունակում.

ժամանակակից

ու

ժողովրդավարական

ձգտումներ

հռչակող

հասարակության հիմքը չի կարող դիտվել ավանդական ընտանիքը: Ավելին, այս
մոտեցումը չի կարող ձևակերպված լինել փաստաթղթերում, որոնք ըստ էության պետք է
ուղղորդեն հանրային դիսկուրսի զարգացումները:
Փաստորեն, քաղաքական քննարկումների լեզուն դեռևս շարունակում է մնալ
խիստ պահպանողական և ավանդական: Անգամ քաղաքական գործիչները, ովքեր
պատասխանատու են իրավաստեղծ բովանդակության ձևավորման համար, բավարար

բռնության մերժման, կանանց իրավունքի համար պայքարի պատմական ավանդույթի գոյությունը
մեզանում- հոլովակը այս հասցեով՝ https://www.youtube.com/watch?v=qnd1pfRxfQ8&feature=youtu.be):
16

Ծրագրի այս կետի ձևակերպումները յուրօրինակ բանալիներ են քաղաքական դիսկուրի ազգայինության
պատճառները հասկանալու համար: ՀՀ իշխանությունները, պետական քաղաքականության
փաստաթղթերում ընդունում են հանրապետությունում ժողովրդագրական ճգնաժամի իրողությունը: ՀՀ
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, ծնելիության միջին գործակիցը
տատանվում է 1.5-1.6-ի սահմաններում, ինչը նշանակում է, որ միգրացիայի բացասական սալդոյի
դեպքում հանրապետությունում չի ապահովվում նույնիսկ պարզ վերարտադրությունը: Խորհրդային
շրջանում, հատկապես վերջին երկու-երեք տասնամյակում ընտանիքի մոդելի փոփոխությունն արդեն
իրողություն էր. բազմազավակ ընտանիքն ավարտում էր անցումը 2-3 ընտանիքով երեխայի մոդելին:
Անկախության շրջանի զարգացումները հանգեցրեցին նրան, որ 2-3 երեխայով ընտանիքի մոդելին արդեն
փոխարինելու եկավ 1-2 երեխայով ընտանիքի մոդելը: Այս իրավիճակում ավանդական հայկական
ընտանիքը, ներընտանեկան հարաբերությունների բարդությամբ որպես հայ հասարակության հիմք
հռչակելը նշանակում է առնվազն հաշվի չնստել առկա իրողությունների ու միտումների հետ: Ավելին,
նույնիսկ տեսականորեն նման ընտանիքի գոյությունն ընդունելով հանդերձ, առաջանում է հետևյալ
հարցը. ինչպես են ծրագրի հեղինակները պատկերացնում ավանդական, որպես կանոն բազմասերունդ
ընտանիքի համակեցությունը մի հարկի տակ այն դեպքում, երբ ՀՀ-ում ընտանիքի գերակա տիպը
երկսերունդ տիպն է:
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չափով իրազեկ չեն կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության խնդիրների
վերաբերյալ:

Կանայք շնորհավորական ուղերձներում

Հետազոտության

ընթացքում

վերլուծության

են

ենթարկվել

ՀՀ

նախագահի,

վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի, խորհրդարանում ներկայացված հիմնական
քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության կազմի ղեկավարների՝
նախարարների, մարզպետների շնորհավորական ուղերձները մարտի 8՝ կանանց տոնի
և Ապրիլի 7՝ մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ: Դիտարկվել են 2013 մարտի 8,
ապրիլի 7 և 2014թ. Մարտի 8-ին, Ապրիլի 7-ին հրապարակված ուղերձները: Ընդհանուր
առմամբ դիտարկվել են 50 ուղերձ: Նշված տեքստերի նկատմամբ կիրառվել է
բովանդակության վերլուծության որակական և քանակական մոտեցումները:
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՛՛Կանանց տոների՛՛ կանացիությունը.
ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում (ընդ. 24.06.2001) սահմանված է
Մարտի 8՝ կանանց տոն՝ ոչ աշխատանքային օր և Ապրիլի 7՝ մայրության և
գեղեցկության տոն: Այս հիմնավորմամբ էլ քաղաքական գործիչները և պաշտոնյաները
հրապարակում են իրենց ուղերձները: Պետական տոնացույցում արդեն իսկ տոների
անվանումները կտրված են դրանց դրդապատճառ հանդիսացող համատեքստից.
Այսպես մարտի 8-ը կայանալով որպես կանանց իրավունքների համար պայքարի
սոցիալիստական

տոն,

բովանդակությանը՝
պատրիարխալ

ժամանակի

ձևավորելով

ընդգրկումով:

և

ընթացքում

սկսեց

վերարտադրելով

Դիսկուրս

հակասել

կանացիության

վերլուծությունը

ցույց

է

իր

իսկ

դիսկուրս՝
տալիս,

որ

իշխանությունը փոխանցվելով բառերի և հնչյունների տեսքով՝ ստեղծում կամ
վերարտադրում է ցանկալի սոցիալական կարգ ու աշխարհ՝ անգամ սեփական
բովանդակությունն ու օրակարգը դարձնելով հանրային.

՛՛Մարտի 8-ը եւս մեկ հրաշալի առիթ է մեր երախտագիտության ու սիրո,
ակնածանքի

եւ

գնահատանքի

խոսքերն

ուղղելու

ձեզ`

ձեր

նվիրումի

եւ

հոգատարության, անսպառ բարության ու համբերության, ձեր ոգեշնչող ներկայության
համար՛՛։ Սյունիքի մարզպետ, Ս. Խաչատրյան, 2013 մարտի 8
Հետխորհրդային տոնացույցից դուրս մնալով որպես սոցիալիստական մնացուկ՝
մարտի 8-ը պետական տոնացույցում նորից վերականգնվեց 2001 թվականին՝ արդեն
որպես ոչ թե կանանց միջազգային օր, այլ կանանց տոն անվանումով, ինչը նույնպես
էականորեն պայմանավորում է տոնական դիսկուրսի բովանդակությունը: Ապրիլի 7-ը
հետխորհրդային
ազդեցությամբ

ազգայնական/
ներմուծվեց

կրոնական

պաշտոնական

տրամադրությունների

տոնացույց՝

որպես

զարթոնքի

Մայրության

և

գեղեցկության տոն` առնչվելով քրիստոնեական Ավետման տոնի հետ և փոխարինելով
մարտի 8-ի տոնին: Իհարկե, այս տոնին ևս հաղորդվեց կնոջը՝ որպես գեղեցկության և
հմայքի

օբյեկտ

դիտարկելու

և

վերաբերվելու

բովանդակություն:

Հանրային

ընկալումներում էլ Մարտի 8-ից Ապրիլի 7-ը ընկած ժամանակահատվածը սկսեց
ընկալվել

որպես

՛՛կանանց

միամսյակ՛՛՝

ընդգրկվելով

նաև

քաղաքականության
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բովանդակության մեջ, ինչպես օրինակ՝ կանանց առողջության, կրթության ոլորտի
կարգավորումների և այլն:

Դիմելով կանանց. Քաղաքական ուղերձներ
Առհասարակ, հայաստանյան քաղաքական դաշտի մոտեցումներում ընդունված է
պետական

տոների,

այլ

հանդիսավոր

առիթների

կապակցությամբ

ուղերձների

հրապարակումը: Այս ավանդույթը հատկապես ակտուալ է դառնում հասարակական
կյանքում ավելի ընդգրկուն ձևով նշվող տոների ժամանակ՝ ինչպես կանանց նվիրված
տոներն են: Թեպետ պետք է նշել, որ նախորդ տարիներին քաղաքական գործիչները
ավելի ակտիվ էին արձագանքում այս տոներին՝ կուսակցությունների ղեկավարների
շնորհավորական ուղերձների տեսքով:
Հետազոտության իրականացման ընթացքում՝ 2013-14թթ ընթացքում քաղաքական
գործիչները ակտիվ չեն արձագանքել այս տոներին: Միայն ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսյանն է ուղերձներ հղել ինչպես մարտի 8-ի, այնպես էլ Ապրիլի 7-ի առթիվ, իսկ
քաղաքական ուժերի ղեկավարներից՝ Գագիկ Ծառուկյանը: Վարչապետ Տիգրան
Սարգսյանը նշված տոնական օրերին անդրադարձել է ավելի ոչ պաշտոնական
տարբերակներով՝ գրառում կատարելով իր ֆեյսբուքյան էջում կամ շնորհավորելով
կանանց այլ հանդիպման ժամանակ17: Խորհրդարանական մյուս կուսակցությունների
ներկայացուցիչները ավելի պասիվ են արձագանքել կանանց նվիրված տոներին.այսպես
Հայ Ազգային Կոնգրեսը առհասարակ չի անդրադարձել տոներին18:
Հայ

Հեղափոխական

Դաշնակություն

կուսակցությունը

ևս

հատուկ

չի

անդրադարձել այս տոներին: Սակայն կուսակցության ներկայացուցիչ Մարիա
Թիթիզյանը 2013 թվականին մարտի 8-ին ելույթով հանդես է եկել նախահագության
Րաֆֆի

Հովհաննիսյանի

հրավիրած

տոնական

հանրահավաքին՝

կանանց

և

առհասարակ իրավունքների համար պայքարի համատեքստում:

17

Բացվել է Մանկավարժական համալսարանի հիմնանորոգված եւ տեխնիկապես հագեցած դահլիճը
http://news.am/arm/news/197924.html
18
Թեպետ պետք է նշել այս քաղաքական ուժի ընդհանրական անտարբերությունը հասարակական կյանքի
տոնական օրերին անդրադարձի հետ կապված:
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Քաղաքական մյուս պաշտոնյաները՝ նախարարները, մարզպետները ավելի
կանոնավոր են արձագանքել այս տոներին՝ երբեմն մարտի 8-ի, երբեմն ապրիլի 7-ի
առթիվ, ընդ որում հատկապես մարզպետների դեպքում պայմանավորված նաև
մարզային

կայքերի

կառուցվածքային

առանձին

էլեկտրոնային

առանձնահատկություններով,

փաստաթղթերի

տեսքով

տեղադրված

ուղերձները
է

մարզերի

կայքէջերում19:
Նշված տոների պաշտոնական անվանումները՝ Կանանց տոն և Մայրության ու
գեղեցկության տոն ինքին բավարար նախապայման են տոնական ուղերձների
բովանդակությունը պայմանավորելու համար: Անխտիր բոլոր տոնական ուղերձները
հեղեղված են կանացիության դիսկուրսով: Քանակական որոշ տվյալներ ավելի են
խտացնում պատկերը: Այսպես, նշված 50 տոնական ուղերձների 6093 բառերում միայն 6
անգամ է օգտագործված իրավունք բառը, ընդ որում 5 անգամ այս բառը իր ելույթում
կիրառել է ՀՅԴ անդամ, Սոցինտերնի նախկին փոխնախագահ Մարիա Թիթիզյանը իր
հանրահավաքային ելույթում20, պայքար բառը 5 անդամ, որից 3 անգամը դարձյալ Մ.
Թիթիզյանի նշված ելույթում21: Քաղաքացի բառը օգտագործվել է 1 անգամ և դարձյալ Մ.
Թիթիզյանի ելույթում:
Միաժամանակ, նշված ուղերձներում ամենահաճախ օգտագործված բառերից են
գեղեցկություն (75), երջանկություն (49), ջերմություն (45), հոգատարություն (18),
բարություն (26), մեծարել (16), որոնք ինքնին կարող են վկայել այս տեքստերի
համընդհանուր

բովանդակության

մասին:

Որպես

շնորհավորական

խոսքերի

հասցեատերեր՝ նշվում են կանայք, մայրերը, քույրերը, դուստրերը և միայն երկու
դեպքում տատիկները22:
19

Օրինակ՝ http://ararat.gov.am/greetings/, կամ http://armavir.gov.am/interviews/ և այլն:
Մեկ անգամ էլ իրավունք բառը ներառված է Օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր
Բաղդասարյանի մարտի 8-ի շնորհավորական ուղերձում:
21 Մարիա Թիթիզյան. «Այս շարժման մեջ կա հույս, լույս, ապագայի նկատմամաբ հեռանակար ու
20

արդարություն» http://www.arfd.info/hy/?p=7143
22

ՀՀ
նախագահ
Սերժ
Սարգսյանի
շնորհավորական
ուղերձ
ապրիլի
7-ի
առթիվ
http://civilnet.am/2013/04/07/%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AA%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1
%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%B1/,
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության
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Ազգային նահապետերը և կանանց խնդիրները.
Ուղերձներ հրապարակողները որպես կանոն հանդես են գալիս ՛մենք՛-ի
դիրքերից՝ մի դեպքում որպես մենք՝ տղամարդիկս, մյուս դեպքերում որպես մենք՝
իշխանություն: Տարբեր հետազոտություններ են ցույց տալիս, որ իշխանական
դիսկուրսում հատկապես երկրի նախագահն ընկալվում է որպես ազգային նահապետ
/պատրիարխ/: Այս թեզն ամրապնդվում է հատկապես Սերժ Սարգսյանի ելույթներում,
երբ նկատվում է անհրաժեշտություն հիմնավորելու ՛՛հայրական՛՛ մտահոգություններ և
պատասխանատվություն

սոցիալական կարգ հաստատելու գործում. ‘’ Թող ձեզ

շրջապատող տղամարդկանց՝ ձեր հայրերի, ամուսինների, եղբայրների ու որդիների
սերը, հոգատարությունն ու նվիրվածությունը դուք զգաք ու վայելեք տարվա բոլոր
օրերին: Թող միշտ լինեք հմայիչ ու գեղեցիկ’’: կամ ...Թող Ամանորի թարմ շունչը մտնի
մեր մեծ ընտանիք, որտեղ տքնել գիտեն հանուն զավակների: Որտեղ հարգել գիտեն ու
մեծարել: Որտեղ գիտեն նվիրվել ու պահանջել: Որտեղ կարողանում են սահման ու
Հայրենիք պաշտպանել: Որտեղ գիտեն ու կարողանում են սիրել...
Ազգային-պատրիարխ

նախագահի-իշխանության

ներկայացուցչի

դերերը

պարտականությունները ենթադրում են ՛հսկել բարոյական արժեքները, առողջության և
տան պահպանումը, և որ ամենակարևորն է լավ մատակարար՝ իր ազգային ընտանիքի
համար՛՛23: Ազգային նահապետի ձեռքբերումները այս դեպքում ևս կարևորվում են՝ կնոջ
օժանդակ դերի փաստմամբ.

Անուրանալի է նաև ձեր ներդրումը մեր
ձեռքբերումներում: Տ. Մարգարյան

հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի
http://msy.am/news-1-494-page-2.html

շնորհավորական

ուղեձը

մարտի

8-ի

առթիվ

23

Daughton, S. M. (1995). Women's issues, women's place: Gender-related problems in presidential campaigns. In K. E.
Kendall (Ed.), Presidential campaign discourse: Strategic communication problems. (pp. 221-240). Albany NY: State
University of New York
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Կնոջ դերի փաստացի գծագրումն շարունակվում է

նաև ՛կանացի երջանկության

՛բանաձևերի առաջարկով, որոնք ամենալայն կերպով շրջանառվում են քաղաքական
գործիչների պաշտոնական ուղերձներում.

՛՛Մաղթում եմ ընտանեկան ջերմություն, զավակների կողմից սիրված և գնահատված
լինելու երջանկություն: (Ա.Նալբանդյան, Լոռու մարզպետ, մարտի 8 2014)
Կամ

՛՛Նվիումով շարունակեք ծառայել ձեր ընտանիքների բարօրության ու ամրության
ազնվագույն գործին՛՛ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյան, մարտի 8, ապրիլ 7, 2013
Ընդ որում , որպես կանոն մասկուլին մաղթանքներում գերակշռում են ֆեմինին
ցանկությունները և կանանց ցանկալի տեսլականը՝ սեքսիստական բովանդակությամբ.

՛՛Մաղթում

եմ անսպառ հմայք,

նվիրական երազանքների իրականացում,

ջերմ ժպիտներ և գարնանային բարձր տրամադրություն:

Անկեղծորեն ցանկանում,

որ մշտապես շրջապատված լինեք ուշադրությամբ ու հոգատարությամբ,
սերն ու ջերմությունը,

կանացի երջանկությունը ձեզ ուղեկցեն ամենուր:

(Սեյրան

Օհանյան, ապրիլ 7, 2014):
կամ

՛՛Մաղթում

եմ

գարնանային

թարմություն,

կանացի

երջանկություն…

(Արամ

Հարությունյան, բնապահպանության նախարար, ապրիլ 2013):
Կանացիության դիսկուրսը լիովին դրսևորվում է շնորհավորական մաղթանքներում՝ մի
կողմից ստեղծելով, մյուս կողմից սնվելով հանրային տրամադրություններից, կնոջ դերի,
գործառույթների մասին ցանկալի պատկերացումներից.

Թանկագին կանայք, դուք արևի պես ամեն օր ու ամեն ժամ ջերմություն եք սփռում ձեր
շուրջը՝ ամենուր ձեզ հետ բերելով մեղմություն ու քնքշանք, խաղաղություն ու
ներդաշնակություն. Ա. Ղուլարյան
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Կնոջ ընտանեկան դիմապատկերը և առաքելությունը
Ընտանիքի թեման հատկապես առանցքային է կանանց նվիրված խոհերում և
մաղթանքներում: Այսպես, դիտարկված շնորհավորական տեքստերում ընտանիք,
ընտանեկան բառերը շրջանառվում են 65 անգամ, ընդ որում հաճախ օգտագործելով

ջերմություն, հենասյուն, պահապան, սեր բառերի ուղեկցությամբ: Կանանց դիտարկելով
ընտանեկան միջավայրում, քաղաքական դիսկուրսը կնոջը դիրքավորում և սահմանում
է ոչ հանրային ընտանեկան միջավայրում՝ վերարտադրող դերերում: Այս ուղերձներում
հատկապես կարևորվում է կանանց՝ որպես ընտանիքի հիմնասյուն, երջանկության,
ներդաշնակության պահպանի ու երաշխավորի դերակատարումը.

՛՛Դուք ձեր ընտանիքների հիմնասյունն ու պահապանն եք, գեղեցիկի կրողն ու
փոխանցողը: (Հ. Աբրահամյան, ԱԺ նախագահ, մարտի 8-ի ուղերձ)’’,
Միաժամանակ կնոջը գծագրելով նեղ ընտանեկան դաշում՝ քաղաքական
գործիչները կարծես փորձում են նաև դա հիմնավորել, արդարացնել ու գնահատել՝
փաստելով այս վիճակի առավելությունները.

‘’Ձեր շնորհիվ է, որ ընտանիքը շարունակում է մնալ մոլորակի ամենաջերմ ու
հաճելի անկյունը , իսկ աշխարհը դառնում ավելի ու ավելի ներդաշնակ, բարի ու
հանդուրժող : (Հ. Աբրահամյան, ԱԺ նախագահ, մարտի 8-ի ուղերձ)’’24
Անգամ ընդգծված ժողովրդավարական հայացներով հանդես եկող Ժառանգություն
կուսակցության ղեկավարը կնոջ ընտանիքակենտրոն առաքելությունը ևս փաստում է իր
ուղերձում նշելով.

՛՛Դուք հանդիսանում եք հայ ընտանիքի հիմնասյունն ու արժանի եք ամենաբարձր
գնահատականի՛՛ (ժառանգություն, ապրիլի 7):
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Ընդ որում ուղերձներում հանդիպում են նաև բացահայտ կրկնություններ, ինչը վկայում է ինչպես դրանց
ուղղակի ձևական բնույթի , այնպես էլ ընդունված ձևակերպումներից չշեղվելու մասին, ինչպես օրինակ
‘’Դուք եք մեր ընտանիքների հիմնասյունն ու պահապանը, և ձեր շնորհիվ է, որ ընտանիքը
յուրաքանչյուրիս համար շարունակում է մնալ մոլորակի ամենաջերմ ու հաճելի անկյունը-Սյունիքի
մարզպետ, Վ. Հակոբյան, մարտի 8 2014’’
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Իշխանական

տեքստերում

գծագրվում

է

նաև

կնոջ

համամարդկային

ու

համահասարակական առաքելությունը ու օգտակարությունը՝ դարձյալ ընտանեկան
խնդիրների թիրախավորմամբ. Կնոջ կեցվածքով է պայմանավորված մարդկային

հարաբերությունների ներդաշնակությունը, ընտանիքի ամրությունն ու երջանկությունը:
(Ա. Աշոտյան, ապրիլ 7, 2014):
Կանաց

սոցիալական

էսսենցիալիստական
շրջանակներում՝
առաքելություններ՝

դերերի

սահմանումները

կենսաբանական
ձևակերպելով
հանրային

լիովին

տեղավորվում

դերաբաշխման

կանացի
դիսկուրսից

և

պատկերացումների

տղամարդկային

դուրս

են

մղելով

՛՛բնածին՛՛

կանացիության

և

տղամարդկայնության սոցիալական կառուցվածքներ ու նորմեր դիտարկելու մասին
թեզերը.
Ի վերուստ տրված եւ սիրով ստանձնած ձեր մեծ
առաքելությունը դուք ինքնանվիրումով ու
արժանապատվությամբ եք կատարում որպես մայր,
որպես կին, որպես քույր ու դուստր:
Հ. Աբրահամյան

Կնոջ համար նորմավորված ընտանեկան դերերը միահյուսվում են նաև էթնիկությամբ
պայմանավորված

պարտավորությոններով,

երբ

տոնական

բարեմաղթանքներում

շեշտադրվում են հատկապես հայ կնոջ, մոր կերպարի առանձնահատկությունները.
Հայ կինը, հայ մայրն է հայ գենը հավերժ պահողը, այն
հավիտենականությանը փոխանցողը:
Հրանուշ Հակոբյան

Հայ կնոջ հատկանիշները քննարկվում են պատմական լայն ընդգրկմամբ՝ դրանով ևս
բացառելով

համաժամանակյա

բազմազանության

և

հնարավորությունը

տարաժամանակյա
և

ստեղծելով

իրողությունների

միատիպ

ու

միաչափ

կառուցվածքներ.
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Հայ կնոջ կերպարը դարեր շարունակ եղել է ազգապահպանման, ընտանիքի ամրության
ու համերաշխության ապահովման կարևորագույն գործոնը: /Գ. Ծառուկյան, ապրիլ
7,2013 /
Այս պատրիարխալ կարգի վերարժևորմամբ, որտեղ առկա են հայկական սիմվոլիկ
կապիտալի բոլոր ցանկալի կոդերը /հազարամյա պատմություն, վճռորոշ պահեր,
ավանդական հայ ընտանիքի կայունություն, ժողովրդի հարատևություն/ իշխանության
ներկայացուցիչները հարթակ են ստեղծում դրա վերարտադրության և հաստատման
համար:

Հազարամյակների մեր պատմության բոլոր վճռորոշ պահերին հայ կինն
ապացուցել է, որ իր փխրուն ուսերին կարող է տանել բոլոր դժվարություններն ու
սատար կանգնել ամուսնուն, հորը, եղբորն ու որդուն: Դուք նաև դրանով եք
ավանդական հայ ընտանիքի կայունության անսասան հենասյունն ու մեր ժողովրդի
հարատևության առհավատչյան: Այսօր էլ նույն անմնացորդ նվիրումով մեր կողքին եք:
Տարոն Մարգարյան
Ընդ որում համահարթեցված միարժեք դատողություններում կանանց օժանդակ
դերակատարությունը ներկայացվում է հանրային արժեք ներկայացնող հատկանիշների
առկայությամբ.

Հայ կինը միշտ էլ աչքի է ընկել իր խելացիությամբ ու քաջությամբ,
դժվարություններին

դիմանալու

և

դրանք

հաղթահարելու

հատկությամբ,

աշխատասիրությամբ ու նպատակասլացությամբ: Ա. Բաղդասարյան, մարտի 8, 2014
կամ

Այս գեղեցիկ օրը ցանկանում եմ արտահայտել իմ խորին երախտագիտությունն ու
հիացմունքը

մեր

հայրենիքի

հզորացման,

ազգային

հարուստ

ավանդույթների

պահպանման եւ սերունդների հայեցի դաստիարակության գործում ձեր անձնական
ներդրման համար: Հ. Աբրահամյան, մարտի 8, 2014
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Կնոջ հանրային դերի տեսլականը.
Հանրային

ուղերձներում անդրադարձ

է կատարվում նաև

կանանց

հանրային

դերակատարմանը, թեպետ շատ հազվադեպ: Առհասարակ, անգամ կանանց նվիրված
տոների համատեքստում որևէ կերպ չի քննարկվում կանանց իրավունքների և
հնարավորությունների

հետ

կապված

մտահոգություններ,

չեն

բարձրաձայնվում

խնդիրներ, հանրային օրակարգ չեն բերվում այս ուղղությամբ անելիքների ծրագրեր:
Անգամ երկրի նախագահի ուղերձում չի թիրախավորվում որևէ խնդիր, որին առնչվում
են կանայք Հայաստանի Հանրապետությունում:

Մեր մայրերին, տիկնանց, քույրերին և դուստրերին մաղթում եմ անսահման սեր,
երջանկություն, ամուր հենարաններ կյանքում և նորանոր հաջողություններ՝ ի
բարօրություն մեր ընտանիքների և ի շահ մեր հայրենիքի: (Սերժ Սարգսյան, մարտի 8,
2014)
Ելույթի տեքստը ընդամենը վկայում է, որ կանայք ունեն դերակատարություն երկրի
պետական և հասարակական կյանքում.

Մաղթում եմ, որ ունենաք ավելի մեծ դերակատարություն մեր երկրի պետական
ու հասարակական կյանքում: Ձեր ներկայությամբ և ներգրավվածությամբ դուք
դրականորեն փոխում եք մթնոլորտը բոլոր ասպարեզներում՝ դարձնելով ավելի
բարի ու հանդուրժող, ավելի կառուցողական ու արդյունավետ: Սերժ Սարգսյան,
մարտի 8 2013
Այս պարագայում խնդրահարույց է դիտարկվում, թե կանանց և առհասարակ
գենդերային հավասարաության խնդիրների բացակայության պայմաններում ինչպե°ս է
հիմնավորվում այս ոլորտի օրենսդրական փաստաթղթերի առկայությունը կամ
շարունակական բարեփոխումների սահմանումը անգամ իշխանության ծրագրում:
Ուղերձներում ներկայացված սակավաթիվ մաղթանքները՝ կանանց հասարակական
դերակատարման մասին լրացնում են ընդամենը

կանացիության դիսկուրսը,

զուտ

կանացի կամ ընտանեկան սյուժեները.
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Հայաստանի բոլոր հաջողությունները հնարավոր են դարձել ամուր ընտանեկան
արժեքների և հանրային կյանքի բոլոր բնագավառներում կանանց ամենաաշխույժ
ներգրավման շնորհիվ: Սերժ Սարգսյան, մարտի 8 2014
Կամ

Դժվար է պատկերացնել մեր հաջողությունները առանց ձեր անկրկնելի հմայքի,
գեղեցկության եւ խոհեմության: Ձեր ակտիվ մասնակցությունը հասարակականքաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում ամրապնդում է հավատն ու վստահությունն
ապագայի նկատմամբ: Հ. Աբրահամյան, մարտի 8 2014
Մասկուլին դոմիանտ իշխանական հիերարխիայի պայմաններում կանանց
լրացնող,

օժանդակ

դերակատարությունը

շեշտադրվում

է

անգամ

կանանց

հասարակական –քաղաքական դերերի մասին դիտարկումներում: Կանայք քննարկվում
են, որպես մասկուլին իշխանավորներին ոգեշնչող, եռանդ տվող՝ շնորհիվ իրենց
ֆեմինին հատկանիշների՝ գեղեցկության, նվիրման, խոհեմության և այլն:
Ինչպես օրինակ նշվում է Հ. Աբրահամյանի շնորհավորական ուղերձում՝ ՛՛Դժվար

է պատկերացնել մեր հաջողությունները առանց ձեր անկրկնելի հմայքի, գեղեցկության
եւ խոհեմության: Ձեր ակտիվ մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական կյանքի
բոլոր ոլորտներում ամրապնդում է հավատն ու վստահությունն ապագայի նկատմամբ՛՛:
Անգամ բավականին դեմոկրատ արժեքների ջատագով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն
է

իր

ելույթում

կանանց

օրակարգը

ներկայացնում

ընդամենը

կանացիության

համատեքստում.

Դուք հնարավորություն եք տալիս մեզ՝ լիցքավորվել և հաղթահարել բոլոր
դժվարությունները, որ այսօր առկա են մեր երկրում: Ձեր գեղեցկությունը
մշտապես օգնում է մեզ առաջ շարժվել, ինչի համար շնորհակալություն եմ
հայտնում”,- Տ. Սարգսյան, մարտի 8 2014
Դիտարկված
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ուղերձներից

միայն

մեկում

են

շրջանառվում

կանանց

իրավունքների գիատկցման ու վերարժևորման հարցադրումներ: ՀՅԴ դաշնակցության
ներկայացուցիչ Մ. Թիթիզյանի հանրաավաքային ելույթում դիմելով կանանց , նա նշում
29

է. ՛՛Մենք` կանայք, որպես հասարակության լիարժեք անդամ պարտավոր ենք վճռական

լինել մեր ապագա սերունդների համար, լինել ոչ միայն կանանց իրավունքների, այլև
ժողովրդի

իրավունքների

պաշտպան՛՛:

Միաժամանակ,

այս

ելույթում

հստակ

սահմանվում և ներկայացվում են կանացի օրակարգի հիմնական սկզբունքները:
Այս օրերին մեզ ոչ թե ծաղիկներ են պետք, այլ՝ արդարություն, ոչ թե
նվերներ, այլ՝ իրավահավասարություն, ոչ թե սիրուն խոսքեր, այլ՝
համերաշխություն: Որպես քաղաքացի և երկու զավակների մայր՝ կոչ եմ
անում երիտասարդներին, չվախենալ ճնշումներից ու հալածանքներից,
հիշել, որ դուք եք կերտում ապագան: Չվախենաք հանկարծ
իշխանությունների կողմից գործարադրված հետապնդումներից,
ճնշումներից, չմոռանաք, որ դուք եք մեր երկրի վաղվա ղեկավարները։
Մարիա Թիթիզյան

Այսքանով հանդերձ էլ դեռևս չի ձևավորվում հանրային օրակարգ կանանց
խնդիրների, սեռերի հավասարության, գենդերային սոցիալական կարգի փոփոխության
հետ կապված:

Ամփոփում և առաջարկություններ
Ամփոփելով, կարելի է առանձնացնել մի քանի կետեր, որոնք բնութագրում են
հետազոտությունը.


Հայաստանի

Հանրապետությունում

գենդերային

իրավահավասարություն

ընդունված

կանանց

ապահովելուն

հզորացման

միտված

և

ազգային

գործիքները չեն կարողանում փոխել հանրային դիսկուրսի պահպանողական
բնույթը:


Կանանց

քաղաքական

մասնակցության

ցածր

ցուցանիշները

և

բովանդակությունը ունեն խորքային պատճառներ:


Կանանց

իրավունքների

և

հնարավորությունների

հիմնախնդիրները

բացարձակապես ներկայացված չեն ՀՀ կուսակցությունների և քաղաքական
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գործիչների տեքստերում: Կանանց խնդիրները վերծանվում են նշված տեքստերի
անուղղակի բովանդակության մեջ:


Քաղաքական օրակարգ ձևավորողները իրենք գտնվում են պատրիարխալ
դիսկուրսի բովանդակության մեջ և հետևաբար չեն կարող վերաձևել կանանց
քաղաքական օրակարգը:



Հակասականություն/երկատվածություն է դիտարկվում քաղաքական գործիչների
ավելի

պահպանողական

կուսակցական

կամ

հանրային

տեքստերի

պաշտոնական

և

նրանք

սոցիալական

ներկայացրած
կարգի/նորմերի

բարեփոխումներին ուղղված փաստաթղթերի բովանդակության մեջ:


Հակասականութուն/երկատվածություն

է

դիտարկվում

կուսակցական

կանոնադրությունների և ծրագրերի գաղափարների մեջ. ժողովրդավարական
իդեալներ սահմանող կանոնադրությունները հատվում են ավանդականություն
դավանող ծրագրային դրույթներին:


Քաղաքական

դիսկուրսում

կանայք

դիտարկվում

են

պատրիարխալ

հասարակությանը հատուկ վերարտադրողական դերերում՝ թիրախավորված
մանկածնության գործառույթով:


Քաղաքական գործիչների հանրային տեքստերում կանայք ներկայացված են
սեքսիտական, վերագրված կանացիության մոդելներում:



Քաղաքական

իշխանության

լեզուն/բառամթերքը

ստեղծում

են

կնոջ

վերարտադրողական, օժանդակ դերակատարումը կառուցող նոր բանաձևեր՝
մասկուլին հիերարխիաների սահմանմամբ:


Կանանց մասին քաղաքական վերծանված տեքստերը խիստ միանման ու
միաչափ են:



Կանանց օրակարգը դեռևս դատարկ է….

Բավականին դժվար է այս թեմայի շրջանակներում քաղաքականության ուղղված
կոնկրետ և տեսանելի գործիքների առաջարկումը: Քաղաքականություն մշակողների
արժեքային բովանդակության և լեզվամտածողության կտրուկ փոփոխություն ակնկալել
ևս, այս պահին, անիրատեսական է:
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Այս պարագայում կարևոր դերակատարություն է վերապահված քաղաքացիական
դաշտի ներկայացուցիչներին: Կանանց օրակարգի ձևակերպումը առանջնահերթ խնդիր
է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ավելի լայն հանրային լսարանի համար:
 Խնդրով

շահագրգիռ

կազմակերպությունների

ջանքերի

մեկտեղումը,

ինչպես նաև գենդերային մեյնսթրիմինգի կիրառման անհրաժեշտության
գիտակցումը անխուսափելիորեն կբարձրացնեն գործընթացների վրա
ազդելու հավանականությունը:
 Կարևոր է նաև քաղաքական դիսկուրսի պատրարխալ ընգրկումներով
տեքստին հայալեզու նոր ՛տեքստի՛ առաջարկումը: Այս ոլորտում տարբեր
ուղղվածության հետազոտությունների իրականացման հնարավորությունն
է անհրաժեշտ սահմանել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և
տեղական
ցանկալի

շահագրգիռ
է,

որ

կազմակերպությունների

հասարակական

կողմից:

Ընդ

կազմակերպությունները

որում

այս

նոր

տեքստերը ակտիվորեն շրջանառեն նաև իրենց ինտերնետային էջերում:
 Հաջորդ քայլը պետք է դիտվի արդեն այլընտրանքային տեքստերի
հանրայնացումը

բոլոր

հնարավոր

ակադեմիական,

հանրային:

մեխանիզմներով՝

Այլընտրանքային՛

տեքստերը

մեդիա,
պետք

է

նպատակաուղղված լինեն պատրիարխալ դիսկուրսի ապակառուցմանը,
ավանդական,

ազգային

արժեքներ,

ընտանեկան

նորմեր

հասկացությունների մեկնաբանմանը:
 Հատուկ ուշադրություն պետք է հրավիրել քաղաքական գործիչների
համար

հանրային

(speechwriters)

ելույթների

ուղղված

իրավահավասարության

տեքստեր

կանանց
մասին

նախապատրաստողներին

իրավունքների

և

իրազեկվածության

գենդերային
բարձրացման

մեխանիզմների բացահայտմանը և իրականացմանը:
 Նախընտրական շրջանում քաղաքական, հատկապես ընդդիմադիր ուժերի
հետ

համագործակցության

հնարավոր

պլատֆորմների

քննարկում՝
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կանանց

օրակարգի

բանաձևման

հանրավորություններ

սահմանելու

նպատակով:
 Քաղաքական գործիչների հանրային ելույթներում կանանց դիսկուրսի
վերաբերյալ հանրային վերահսկողության և պատասխանատվության
մեխանիզների սահմանում ամենատարբեր պլատֆորմներով՝ մեդիա,
մոնիթորինգ, քննարկումների կազմակերպում և այլն:
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