ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
Կարծրատիպերի ելակետային ուսումնասիրություն
Արևելյան գործընկերության երկրներում

Աղբյուրը՝ ՄԱԲՀ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի
տարածաշրջանային գրասենյակ և ՄԱԿ-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական
Ասիայի կանանց տարածաշրջանային գրասենյակ:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ
Ընդհանուր առմամբ Արևելյան գործընկերության երկրներում կանայք և
տղամարդիկ կարծում են, որ գենդերային հավասարության հասնելու ուղղությամբ
առաջընթաց է գրանցվել: Վրաստանում (համապատասխանաբար 75% և 70%)1,
Հայաստանում (համապատասխանաբար 67% և 55%) և Բելառուսում
(համապատասխանաբար
61%
և
52%)
կանանց
և
տղամարդկանց
մեծամասնությունը գտնում է, որ կինը և տղամարդը այսօր ավելի հավասար են
իրենց մանկության համեմատ: Մոլդովայում (համապատասխանաբար 50% և
45%), Ադրբեջանում (համապատասխանաբար 49% և 39%) և Ուկրաինայում
(համապատասխանաբար 46% և 49%) կանանց և տղամարդկանց ավելի փոքր,
բայց զգալի մասը նույնպես համաձայն է այս դրական պատկերի հետ: Ի
հակադրություն դրա՝ Ուկրաինայում, Բելառուսում, Ադրբեջանում և Մոլդովայում
յուրաքանչյուր երեք կնոջից և տղամարդուց մեկը կարծում է, որ ոչ մի
փոփոխություն չի եղել իրենց մանկության տարիների համեմատ: Այս
դիրքորոշումը հավանության է արժանանում Վրաստանում (13 % և 14 %) և
Հայաստանում (11 % և 18 %) կանանց և տղամարդկանց ավելի փոքր մասի կողմից:
Ընդհանուր առմամբ, կանայք, որպես կանոն, ավելի հաճախ են տեղեկացնում
գենդերային հավասարության առաջընթացի մասին, քան տղամարդիկ, մինչդեռ
տղամարդիկ մի քանի անգամ ավելի հաճախ են տեղեկացնում առաջընթաց
չգրանցելու մասին, քան կանայք: Թեև փոքր, սակայն կանանց և տղամարդկանց
մի մասը կարծում է, որ կանայք և տղամարդիկ այսօր ավելի քիչ հավասար են
իրենց մանկության տարիների համեմատ, ինչն առավել ակնհայտ է Ադրբեջանում
(17 % և 19 %), որին հաջորդում են Հայաստանը (14 % և 17%) և Մոլդովայի
Հանրապետությունը (13 % և 11 %):
Կանայք և տղամարդիկ հիմնականում համաձայն չեն, որ կանանց հզորացումը
զրկում է տղամարդկանց իրենց իրավունքներից: Բելառուսում (74 % և 63 %),
Հայաստանում (71 % և 65 %), Ուկրաինայում (64 % և 65 %) և Մոլդովայի
Հանրապետությունում (63 % և 66 %) կանանց և տղամարդկանց երկու երրորդից
երեք քառորդը համաձայն չէ, որ կանանց ավելի շատ իրավունքները հանգեցնում
են տղամարդկանց ավելի քիչ իրավունքների: Շատ համատեքստերում կանայք
ավելի հակված են անհամաձայնություն ունենալ, քան տղամարդիկ, թեև
տարբերությունները հիմնականում փոքր են:

Այս համառոտագրի մեջ ըստ սեռի բաշխված տվյալների վերլուծությունը սովորաբար ներկայացված է
փակագծերում, ընդ որում առաջին տոկոսը վերաբերում է կանանց, իսկ երկրորդը՝ տղամարդկանց:
1

Շատ երկրներում կանանց և տղամարդկանց ճնշող մեծամասնությունը
գենդերային հավասարությունը համարում է շահավետ իրենց երկրի տնտեսական
զարգացման համար: Սա հատկապես ակնհայտ է Հայաստանում (92 % և 79 %),
Վրաստանում (90 % և 82 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (84 % և 76 %),
Ուկրաինայում (80 % և 81 %) և Բելառուսում (75 % և 73 %), որտեղ կանայք ավելի
հակված են համաձայնել այս տեսակետին, քան տղամարդիկ։ Այնուամենայնիվ,
Ադրբեջանում կանայք երկու անգամ ավելի շատ են դրականորեն վերաբերվում
տնտեսության վրա գենդերային հավասարության ազդեցությանը, քան
տղամարդիկ (69 % կանայք և 34 % տղամարդիկ): Այս հակասական տեսակետները
վկայում են նաև այն մասին, որ երկրում կանանց ընդամենը 7 %-ը համաձայն չէ,
որ գենդերային հավասարությունը շահավետ է իրենց երկրի տնտեսական
զարգացման համար՝ համեմատած տղամարդկանց 44 %-ի հետ:

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Զբաղվածությունը նպաստում է կանանց տնտեսական անկախությանը և
անձնական
ձեռքբերումներին,
որոնք
առանցքային
են
գենդերային
հավասարության և կանանց հզորացման համար: Թեև աշխատուժում կան
կանանց դերի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության նշաններ, գենդերային
նորմերի և աշխատաշուկայում կանանց հասանելիության և աճի վերաբերյալ
կարծրատիպերի վրա հիմնված խոչընդոտները պահպանվում են և կարևորություն
են ձեռք բերում պահպանողական շարժումների աճով: Նման նորմերն ու
կարծրատիպերը
հավերժացնում
են
աշխատուժի
մասնակցության
և
վարձատրության,
մասնագիտական
տարանջատման,
անհավասար
աշխատանքային պայմանների, որոշումների կայացմանը մասնակցության և
խնամքի և տնային չվճարվող աշխատանքի անհավասար բաշխման
տարբերությունը:
Արևելյան գործընկերության երկրներում կանայք և տղամարդիկ կարևորում են
աշխատաշուկայում
մասնակցությունը
և
արժանապատիվ
աշխատանքի
հասանելիությունը: Զգալի մեծամասնությունը աշխատանք ունենալը համարում է
իր ինքնության կարևոր բաղադրիչ, թեև կանայք ավելի քիչ նման տեսակետներ
ունեն, քան տղամարդիկ, ընդ որում գենդերային ամենամեծ տարբերությունը
նկատվել է Բելառուսում (76 % և 98 %), որին հաջորդում է Ադրբեջանը (65 % և 81
%) և Ուկրաինան (83 % և 95 %): Բոլոր երկրներում յուրաքանչյուր տասը

կանանցից և տղամարդկանցից ինը համարում է, որ իրենց դուստրերի համար
նույնքան կարևոր է լավ աշխատանք գտնելը, որքան իրենց որդիների,
բացառությամբ Ադրբեջանի, որտեղ կանանց ավելի քան երեք քառորդը (79 %) և
տղամարդկանց կեսից պակասը այդպես չեն կարծում (45 %): Իրականությունը,
սակայն, չի համընկնում ընկալումների հետ, և շատ երկրներում տղամարդիկ ավելի
շատ են աշխատաշուկայում, քան կանայք։ Այդպես, 2019 թ. հասուն տարիքի
կանանց շրջանում աշխատուժի մասնակցությունը (25-54 %) ամենաբարձրն է եղել
Բելառուսում (94 %), որին հաջորդում են Ադրբեջանը (84 %) և Ուկրաինան (77 %),
Վրաստանը (69 %), Հայաստանը (57 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունը (54 %):
Ի հակադրություն դրա, հասուն տարիքի տղամարդկանց թիվը աշխատուժում
կայուն բարձր է. շատ երկրներում յուրաքանչյուր տասից ինը տնտեսապես ակտիվ
են եղել, բացառությամբ Մոլդովայի Հանրապետության (57 %):
Թեև հազվադեպ, բայց տղամարդիկ և ընտանիքի այլ անդամներ կարող են
խանգարել կանանց աշխատել: Հայաստանում (23 %) հարցված յուրաքանչյուր
հինգերորդ տղամարդուց գրեթե մեկը թույլ չի տվել իր ընտանիքում գտնվող կնոջը
աշխատել տնից դուրս, այս ցուցանիշը զգալիորեն ցածր է Վրաստանում (13 %),
Ադրբեջանում (12 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (12 %), Բելառուսում (8 %)
և Ուկրաինայում (7 %): Այնուամենայնիվ, ավելի շատ կանայք Ադրբեջանում (23
%), քան ցանկացած այլ երկրում, հայտնել են, որ ընտանիքի անդամներից մեկը
արգելել է աշխատել տնից դուրս (Հայաստան՝ 14 %, Մոլդովա՝ 13 %, Ուկրաինա՝
10 %, Բելառուս՝ 7 % և Վրաստանը՝ 6 %)։ Ադրբեջանում (68 % և 39 %), Բելառուսում
(45 % և 40 %) և Ուկրաինայում (43 % և 38 %) ավելի մեծ թվով կանայք, քան
տղամարդիկ, նշել են, որ կարիերայի առաջխաղացումը տղամարդկանց համար
ավելի կարևոր է, քան կանանց համար, մինչդեռ հակառակ միտումն է նկատվում
Հայաստանում (49 % և 53 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (41 % և 43 %),
թեև գենդերային տարբերությունները հիմնականում քիչ էական են:
«Լավ մայր» լինելու կարծրատիպերը ստիպում են կանանց մնալ տանը իրեն
երեխաների
նախադպրոցական
տարիներին՝
սահմանափակելով
նրանց
մասնակցությունը
աշխատուժում:
Բոլոր
երկրների
տղամարդկանց
մեծամասնությունը համաձայն է, որ նախադպրոցական տարիքի երեխաների
համար ավելի լավ է չաշխատող մայր ունենալ (Հայաստան՝ 75 %, Ուկրաինա՝ 65
%, Մոլդովայի Հանրապետություն՝ 60 %, Բելառուս՝ 58 %, Ադրբեջան՝ 52 %):
Կանանց շրջանում այդ ցուցանիշը նկատվում է միայն Հայաստանում (66 %) և
Ուկրաինայում (55 %), սակայն մնացած երկրներում այս տեսակետի հետ
համաձայն է յուրաքանչյուր տասից չորսը (Մոլդովայի Հանրապետություն՝ 47 %,
Բելառուս՝ 46 %, Ադրբեջան՝ 41 %): Աշխատուժի մասին վերջին հարցումները
հաստատում են, որ աշխատուժում գենդերային տարբերությունը մեծանում է

տնային տնտեսությունում փոքր երեխաների առկայության դեպքում: 2018
թվականին Հայաստանում (39 % և 91 %) և Վրաստանում (44 % և 90 %) 25-54
տարեկան կանայք, ովքեր ապրում էին զուգընկերոջ և իրենց մինչև 6 տարեկան
երեխաների հետ, կիսով չափ ավելի քիչ հավանականություն ունեին աշխատելու,
քան նրանց տղամարդ զուգընկերները:
Աջակցող համակարգերն ու քաղաքականությունները, որոնք օգնում են
կոտրել գենդերային կարծրատիպերը խնամակալության դերերի շուրջ և
աջակցում են կանանց աշխատելուն և հայրերի ներգրավվածությանը
տնային գործերում, սահմանափակ են: Արևելյան գործընկերության
երկրներում մայրության արձակուրդը, ծնողական ճկուն արձակուրդը և ընդհանուր
արձակուրդի պայմանավորվածությունները մնում են անհասանելի կամ
անբավարար: 2020 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանում և Մոլդովայի
Հանրապետությունում ուժի մեջ է մտել հայրության արձակուրդի մասին օրենքը,
որը հայրերին տալիս է համապատասխանաբար 5 և 14 օր արձակուրդ, մինչդեռ
Ադրբեջանում, Բելառուսում և Մոլդովայի Հանրապետությունում ծնողական
արձակուրդի տևողությունը ընդհանուր ժամկետով մոտ 3 տարի է2: 2021 թվականի
ապրիլի դրությամբ Ուկրաինան հայրերին տալիս է վճարովի հայրության
արձակուրդ մինչև 14 օրացուցային օր երեխայի կյանքի առաջին երեք ամիսների
ընթացքում։ Ավելին, այն տղամարդիկ, ովքեր ունեն մինչև 14 տարեկան կամ
հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, ինչպես նաև միայնակ ծնողներ են, ունեն
կրճատված աշխատաժամանակի իրավունք։ Որոշ երկրներում խնդիրը ավելի է
սրվում մանկապարտեզների և նախադպրոցական հաստատությունների
պակասով: Օրինակ՝ 2018 թվականին Հայաստանում (48 %), Վրաստանում (49 %)
և Ադրբեջանում (69 %) տարրական կրթություն սկսելուն նախորդող տարվա
ուսուցմանը մասնակցել է երեխաների մոտ կեսը և երկու երրորդը, հակառակ
պատկերն է Մոլդովայի Հանրապետությունում (93 %) և Բելառուսում (98 %):

Հետազոտության հարցերը՝ «Արդյո՞ք ձեր երեխայի հայրը հայրական արձակուրդ է վերցրել, երբ ձեր
վերջին երեխան ծնվել է» և «Արդյո՞ք հայրական արձակուրդ եք վերցրել, երբ ձեր վերջին երեխան
ծնվել է», տրվել են համապատասխանաբար կանանց և տղամարդկանց: Արդյունքները պետք է
զգուշությամբ մեկնաբանվեն, քանի որ հարցերից ոչ մեկը չի կապում հայրության արձակուրդի
հայեցակարգը ներկայիս ազգային օրենսդրության և քաղաքականության հետ: Այսպիսով, այս
հայեցակարգը մնում է երկիմաստ և կախված պատասխանողի մեկնաբանությունից: Օրինակ,
Բելառուսի Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը գնահատում է, որ
հայրերի 1 տոկոսը ծնողական արձակուրդ է վերցնում՝ հիմնվելով երեխայի նպաստը բաշխող
սոցիալական ապահովության հիմնադրամի տվյալների վրա, ինչը հակասում է հարցմանը
մասնակցած տղամարդկանց 11 տոկոսին:
2

Կանայք դեռևս մեծամասնություն են կազմում կես դրույքով աշխատանք և խոցելի
զբաղվածություն ունեցողների մեջ՝ հաճախ անհամաչափ չվճարվող՝ խնամքի և
տնային
աշխատանքի
պատճառով, ինչն
էլ
սրվել
է
ՔՈՎԻԴ-19-ով
պայամանավորված ճգնաժամի ժամանակ: Արագ գենդերային գնահատման (Rapid
Gender Assessment) արդյունքները հաստատում են, որ Արևելյան գործընկերության
երկրներում համաճարակի ժամանակ կանայք պակաս հաճախ են կորցնում
աշխատանքը, քան տղամարդիկ, սակայն նրանք ավելի հակված են փոխել իրենց
աշխատանքային գրաֆիկը և կրճատել վճարովի աշխատանքային ժամերը: 2017ից 2020 թվականներին Հայաստանում (29 %` 13 % դիմաց) և Բելառուսում (24 %`
8 տոկոսի դիմաց) կանայք երկու-երեք անգամ ավելի հաճախ են աշխատել կես
դրույքով, քան տղամարդիկ: Այս օրինաչափությունը, թեև մի փոքր ավելի քիչ,
սակայն արտահայտված է նաև Ուկրաինայում (20 % և 11 %), Ադրբեջանում (24 %
և 15 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (30 % և 22 %) և Վրաստանում (26 % և
21 %): Հետևաբար նրանք միջին հաշվով զգալիորեն ավելի քիչ են վաստակում,
քան
տղամարդիկ:
2017-2019
թվականներին
ամսական
կտրվածքով
աշխատավարձերի գենդերային տարբերությունը ապշեցուցիչ բարձր է եղել
Ադրբեջանում (42 %), Վրաստանում (36 %) և Հայաստանում (33 %), մինչդեռ
աշխատավարձերի զգալի տարբերություններ են նկատվել նաև Բելառուսում (27
%), միակ երկրում, որտեղ օրենսդրությունը պահանջում է հավասար աշխատանքի
դիմաց հավասար վարձատրություն 2020 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ։
Ուկրաինան (23 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունը (14 %) հաջորդում են այս
ցանկին: Ուկրաինայում անբարենպաստ աշխատանքային պայմաններում ավելի
շատ կանայք են կարծում, որ շատ դեպքերում տղամարդկանց համար ավելի հեշտ
է լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելը, քան տղամարդիկ (70% 53%-ի դիմաց):
Բնակչության լուսանցքային (marginalized) և խոցելի խմբերի հետ ֆոկուս խմբային
քննարկումները
բացահայտեցին
միայնակ
մայրերի
դժվարությունները՝
աշխատանքային և ընտանեկան կյանքը համատեղելու հարցում, հատկապես
իրենց երեխայի կյանքի առաջին տարիներին: Նրանցից շատերը զբաղեցրել են
ցածր որակավորում ունեցող աշխատատեղեր և նշում են գործատուի կողմից
աշխատանքի ընդունելու խտրականությունը և ճկուն աշխատանքային ժամերի
անկարողությունը,
ինչը
հանգեցնում
է
աշխատանքից
ազատվելու
սպառնալիքների: Մանկապարտեզների բացակայության պայմաններում երեխայի
խնամքի
պարտականությունները
կատարելիս
հաճախ
նկատվում
էր
կախվածություն ծնողներից, հարևաններից և ընկերներից: Նմանապես,
հաշմանդամություն ունեցող կանայք նշում են, որ դժվարությամբ են աշխատանք
գտնում՝ գործատուների և ավելի լայն հասարակության կողմից խարանի
պատճառով: Շատերը ծանր հաշմանդամության դեպքում դժվարանում են միանալ
մասնավոր հատվածին և կարող են սահմանափակվել միայն կես դրույքով կամ

տնային աշխատանքով։ Ոմանց համար մատչելիության գործոնները, ինչպիսիք են
ոչ ադվեկատ ֆիզիկական միջավայրը կամ տրանսպորտը, սահմանափակում են
աշխատանք ստանալու հնարավորությունները:
Հայրիշխանական/նահապետական ընկալումները շարունակում են խոչընդոտել
կանանց
առաջընթացը
դեպի
ղեկավար
պաշտոններ
և
նրանց
ներգրավվածությունը քաղաքական և կորպորատիվ գործընթացներում: Ավելի
շատ կանայք, քան տղամարդիկ, հայտնում են, որ ցանկանում են ավելի շատ
կանանց
տեսնել
քաղաքականության
մեջ,
ինչպես
նաև
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում և համայնքային ակտիվիստների շրջանում,
սակայն վերջին երկու պաշտոններում նախապատվությունները որոշ չափով ավելի
ուժեղ են: Օրինակ՝ Մոլդովայի Հանրապետությունում կանանց մոտ երկու երրորդը
և
տղամարդկանց
կեսից
ավելին
կողմ
են
կանանց
ավելի
շատ
ներկայացվածությանը ազգային քաղաքականության մեջ (65 % և 54 %),
տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և համայնքային ակտիվ
գործունեության մեջ (72 % և 59 %): Ադրբեջանում յուրաքանչյուր տասներորդ
տղամարդը
կցանկանար
ավելի
շատ
կանանց
տեսնել
ազգային
քաղաքականության մեջ (15 %), ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում և համայնքային գործունեության մեջ (21 %)՝ կանանց շրջանում
համապատասխանաբար 46 և 58 %-ի համեմատ: Գործնականում կանայք դեռևս
քիչ են ներկայացված քաղաքական ոլորտում։ 2020 թվականին Բելառուսում
կանայք կազմում էին խորհրդարանականների 40 տոկոսը, մինչդեռ Մոլդովայի
Հանրապետությունում (25 %), Հայաստանում (23 %), Ուկրաինայում (21 %),
Ադրբեջանում (17 %) և Վրաստանում (14 %) նրանց ներկայացուցչությունը
կազմում էր բոլոր խորհրդարանականների մեկ քառորդը կամ պակաս: Նույն
տարում
Վրաստանը
ամենամոտն
էր
նախարարների
մակարդակով
հավասարության հասնելուն (46 %), որին հաջորդում է Ուկրաինան (35 %),
մինչդեռ կանայք քիչ նախարարական պորտֆելներ ունեին Մոլդովայի
Հանրապետությունում (11 %), Հայաստանում (7 %), Ադրբեջանում (3 %) և
Բելառուսում (3 %): Միևնույն ժամանակ 2018 թվականին տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում կանանց ներկայացվածությունը ավելի բարձր
է եղել, քան Բելառուսի (48 %), Ադրբեջանի (35 %) և Մոլդովայի Հանրապետության
(29 %) և ավելի ցածր՝ Վրաստանի (13 %) և Հայաստանի (9 %)
Խորհրդարաններում:
Կորպորատիվ որոշումների կայացմանը կանանց մասնակցությունը նույնպես
զիջում է տղամարդկանցին, մինչդեռ մասնագիտական կոմպետենցիայի
նկատմամբ վերաբերմունքը սովորաբար դրական է: 2019 թվականին կանայք
զբաղեցրել են ղեկավար պաշտոնների գրեթե կեսը Բելառուսում (49 %) և

Մոլդովայի Հանրապետությունում (46 %), մեկ երրորդից ավելին Ուկրաինայում (41
%), Վրաստանում (37 %) և Ադրբեջանում (36 %) և մեկ քառորդից ավելի
Հայաստանում (26 %): Սա, ամենայն հավանականությամբ, արտացոլում է ինչպես
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, այնպես էլ հետպատերազմյան
կոմունիստական քաղաքական կառույցների ժառանգությունը, որոնք խթանեցին
կանանց աշխատուժի ավելացմանը և խրախուսեցին նրանց սովորել
հմտություններ այնպիսի աշխատատանքների համար, որտեղ ավանդաբար
գերակշռում են տղամարդիկ: Իրապես, կանայք ավելի շատ են հակված
համաձայնել, որ արդյունաբերության ցանկացած ճյուղում կամ ոլորտում
աշխատանքը կարող են հաջող կատարել և՛ տղամարդիկ, և՛ կանայք: Բոլոր
երկրներում այս տեսակետը կիսում են յուրաքանչյուր տասը կնոջից առնվազն յոթը
և յուրաքանչյուր տասը տղամարդուց վեցը, բացառությամբ Ադրբեջանի, որտեղ
կանայք երկու անգամ ավելի շատ են համաձայնում տվյալ կարծիքի հետ՝
տղամարդկանց համեմատ: Այնուամենայնիվ, 2020 թվականի հոկտեմբերի
դրությամբ Ադրբեջանի, Բելառուսի և Ուկրաինայի օրենսդրությունը արգելում էր
կանանց աշխատել վտանգավոր համարվող աշխատատեղերում նույն կերպ,
ինչպես տղամարդիկ, և ոչ էլ տղամարդկանց հետ նույն ոլորտներում: Նման
խտրականությունը վերացնող օրենքներ են ընդունվել Հայաստանում,
Վրաստանում և Մոլդովայի Հանրապետությունում։
Կին ղեկավարի հետ աշխատանքի ընդունելի լինելու մակարդակը հիմնականում
ցածր է, դրա հետ մեկտեղ կանայք նշում են, որ իրենց ավելի հարմարավետ են
զգում, երբ ունեն կին ղեկավար: Սա հատկապես ակնհայտ է Ադրբեջանում (68 %
ընդդեմ 17 %) և Հայաստանում (54 % ընդդեմ 35 %): Թեև գենդերային
տարբերությունն ավելի փոքր է մնացած երկրներում, կանանց և տղամարդկանց
կողմից կին առաջնորդների ընդունումը ավելի տարածված է Մոլդովայի
Հանրապետությունում (64 %` 57 % դիմաց)՝ Ուկրաինայի (38 %` 26 % դիմաց) և
Բելառուսի (23 %` 29 % դիմաց) համեմատ: Սա հաստատում է, որ գենդերային
նորմերը և կարծրատիպերը խորապես արմատավորված են կանանց և
տղամարդկանց մեջ, նույնիսկ այն երկրներում, որոնք զգալի առաջընթաց են
գրանցել կորպորատիվ ղեկավար պաշտոններում կանանց մասնակցության
հարցում:
Շատ երկրներում կանանց և տղամարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ չկա
տարբերություն կանանց և տղամարդկանց հաջողության միջև բիզնեսի բարձր
պաշտոններում և քաղաքական պաշտոններում, մինչդեռ կանայք հավասարապես
ավելի լավ արդյունքներ են գրանցում կորպորատիվ հատվածի բարձր
պաշտոններում: Օրինակ՝ Ուկրաինայում յուրաքանչյուր տասը կանանցից և
տղամարդկանցից մոտ ութը կարծում է, որ թոփ բիզնես ղեկավարի աշխատանքում

գենդերային տարբերություններ չկան (79% և 80%), իսկ բարձրաստիճան
քաղաքական գործիչների դեպքում այս ցուցանիշը իջնում է մոտ երկու անգամ
յուաքանչյուր երեքի շրջանում (66 % և 65 %): Ավելի քիչ էգալիտար
(հավասարության վրա հիմնված) համոզմունքներ են նկատվում Ադրբեջանում,
որտեղ կանանց և տղամարդկանց 45 %-ը կարծում է, որ տղամարդիկ ավելի լավ
են վարում բիզնեսը, իսկ կանանց երկու երրորդը և տղամարդկանց կեսը կարծում
է, որ տղամարդիկ ավելի լավ քաղաքական առաջնորդներ են (68 %` 50 % դիմաց):
Նմանապես Հայաստանում կանանց 44 %-ը և տղամարդկանց 53 %-ը այդ
դիրքորոշումն ունեն։ Սա և վերը նշված արդյունքները ցույց են տալիս, որ Արևելյան
գործընկերության երկրներում և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ հակված են
քաղաքական
իշխանությունը
ասոցացնել
տղամարդկանց
և
մասկուլինության/առնականության, այլ ոչ թե կորպորատիվ իշխանության հետ, և
որ նման հայրիշխանական գենդերային նորմերը խոչընդոտում են կանանց
մասնակցել ազգային և տեղական քաղաքականությանը:
Ի վերջո, կանանց և տղամարդկանց երկու երրորդից մինչև երեք քառորդը նշել է,
որ իրենց պատանեկության տարիներին ունեցել են կին դերային մոդել, ում
ցանկացել են նմանվել: Հարցվողներից այդպես նշողները որպես կնոջ օրինակ
հակված են նշել ընտանիքի անդամներին, դպրոցի ուսուցչուհիներին և հայտնի
մարդկանց, այլ ոչ թե ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած կանանց, ինչպիսիք են
քաղաքական գործիչները և գործարար կանայք: Բելառուսում (75% և 69%),
Հայաստանում (72% և 70%), Ուկրաինայում (69% և 64%) և Մոլդովայի
Հանրապետությունում (77 % և 65 %) տղամարդկանց համեմատ՝ կանայք ավելի
են հակված նշել, որ պատանեկության տարիքում հետևել են կին դերային մոդելի:

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ԸՆՏԱՆԻՔ

Գենդերային կարծրատիպերը արտացոլվում են տնային տնտեսությունների
դինամիկայում, որտեղ գերակշռում է այն ընկալումը, որ կանայք հիմնականում
պետք է լինեն տնային տնտեսուհի և մայր: Տնային և խնամքի չվարձատրվող
աշխատանքը
հիմնականում
ընկնում
է
կանանց
վրա,
և
այդ
պատասխանատվությունը հաճախ ուղեկցվում է տանը որոշումների կայացման
գործընթացների
վրա
ազդեցությամբ
և
դրանց
նկատմամբ
պատասխանատվությամբ՝ առօրյա ծախսեր, խոշոր գնումներ կամ ներդրումներ:

Կանանց մեծամասնությունը նշում է, որ առաջին հերթին իրենք են
պատասխանատու կենցաղային չվճարվող աշխատանքի կատարման համար։ Այդ
մասին
նշում
են
յուրաքանչյուր
տասը
կնոջից
վեցը
Մոլդովայի
Հանրապետությունում (60 %), կանանց երեք քառորդը Ուկրաինայում (71 %) և
Բելառուսում (79 %), յուրաքանչյուր տասը կնոջից ինը Հայաստանում (89 %) և
Ադրբեջանում (92 %)։ Ընդհակառակը, տղամարդկանց հայացքները հակված են
ավելի քիչ միատարր լինելու. օրինակ՝ Մոլդովայի Հանրապետությունում (42 %),
Ուկրաինայում (44 %), Բելառուսում (46 %) տղամարդկանց զգալի մասը կարծում
է, որ այդ բեռը պետք է կիսել հավասարապես։ Ի հակադրություն, Ադրբեջանում (57
%) և Հայաստանում (77 %) տղամարդկանց մեծ մասը ընդգծում է, որ տնային
հոգսերը հիմնականում կանայք են հոգում:
Մոլդովայի Հանրապետությունում (51 %), Ուկրաինայում (56 %), Հայաստանում
(61 %) և Բելառուսում (76 %) խնամքի չվճարվող աշխատանքի վերաբերյալ
միտումները որոշ չափով հավասար են, թեև կանանց մեծամասնությունը ամեն
դեպքում նշում է, որ այդ պարտականությունների հիմնական պատասխանատուն
իրենք են: Հայաստանում (41 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (46 %),
Բելառուսում (49 %) և Ուկրաինայում (56 %) ևս մեկ անգամ տղամարդկանց զգալի
մասը նշում է, որ նրանք նույնքան պատասխանատու են, որքան կանայք՝
երեխաների և/կամ տարեցների խնամքի հարցում։ Տղամարդիկ ավելի հակված են
արձանագրել, որ իրենք որոշակի առաջընթաց են տեսնում խնամքի և տնային
չվճարվող աշխատանքի ավելի արդար բաժանման ուղղությամբ, քան կանայք։
Օրինակ, Բելառուսում տղամարդկանց 79 %-ը նշում է, որ կանայք տնային գործերի
համար հիմնականում պատասխանատու են եղել իրենց մանկության տարիներին,
մինչդեռ 49 %-ը համաձայն է այս տեսակետի հետ, երբ հարցնում են իրենց
ընտանիքի մասին այսօր։ Կանանց շրջանում այս ցուցանիշը կազմում է
համապատասխանաբար 85 և 79%։
Ժամանակի օգտագործման ամերիկյան հարցումների տվյալները (ATUS)
գործնականում հաստատում են, որ կանայք կատարում են չվճարվող տնային և
խնամքի աշխատանքների առյուծի բաժինը` ավելի շատ ժամանակ հատկացնելով
տնային գործերին, ինչպիսիք են մաքրությունը, ճաշ պատրաստելը և լվացքը,
ինչպես նաև իրենց երեխաների և տարեց հարազատների խնամքը: 2008
թվականին Ադրբեջանում և Հայաստանում 15+ տարեկան կանայք երեք և հինգ
անգամ ավելի շատ են կատարել խնամքի և տնային չվճարվող աշխատանք, քան
տղամարդիկ,
մինչդեռ
Մոլդովայի
Հանրապետությունում
այդ
հարաբերակցությունը 2012 թվականին նույն տարիքի կանանց շրջանում բարձր է
եղել 1,8 անգամ: 2015 թվականին Բելառուսում 10+ տարեկան կանայք և
աղջիկները երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ են ծախսել այս աշխատանքները

իրականացնելու համար, քան տղամարդիկ և տղաները: Սա հաստատում է, որ
չվճարվող խնամքի և տնային աշխատանքի իրական բաշխումը սերտորեն
կապված
է կանանց
ընկալումների հետ՝ համեմատած
այն
ավելի
հավասարակշռված պատկերի հետ, որը տղամարդիկ հակված են ներկայացնել:
Կարևոր է ընդգծել, որ աշխատաշուկայում տանը և աշխատավայրում երկակի
պարտականությունները կանանց ավելի զբաղված են դարձնում՝ տղամարդկանց
համեմատ, ինչը նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ, նրանք քիչ
ժամանակ կունենան կամ բացարձակ չեն ունենա հանգստանալու համար: ՔՈՎԻԴ19 համաճարակը և հաջորդող արտակարգ միջոցառումների իրականացումը,
ներառյալ սոցիալական հեռավորությունը, տնից աշխատանքն ու դպրոցների և այլ
ծառայությունների փակումը, կտրուկ մեծացրել են չվճարվող տնային
աշխատանքի, երեխաների խնամքի և տնային ուսուցման բեռը, որի մեծ մասը
կրում են կանայք։ Մոլդովայի Հանրապետությունում Արագ գենդերային
գնահատումը (Rapid Gender Assessment) ցույց է տվել, որ ըստ կանանց 62 %-ի՝
նրանք ավելի շատ ժամանակ են ծախսել չվճարվող խնամքի աշխատանքի վրա,
իսկ 45 %-ը հայտնել է, որ ավելի շատ ժամանակ է ծախսել տնային
աշխատանքների վրա՝ համապատասխանաբար տղամարդկանց 57 և 35 %-ի
համեմատ: Այս ցուցանիշը գրանցվել է մի միջավայրում, որտեղ կանայք գրեթե
երկու անգամ ավելի շատ են աշխատել տնից, քան տղամարդիկ (54 %` 30 %
դիմաց):
Արևելյան գործընկերության վեց երկրներում կանանց և տղամարդկանց
մեծամասնությունը նշում է, որ իրենց հասանելի չէ կանոնավոր արտաքին
օգնությունը կենցաղային աշխատանքներում. մոտ երեք քառորդը նշում է, որ
նրանք աջակցություն չեն ստանում մաքրության ծառայություններից,
խոհարարներից, տատիկներից և պապիկներից կամ ընտանիքի այլ անդամներից
(Բելառուս՝ 66 % և 74%, Վրաստան՝ 71% և 74%, Մոլդովայի Հանրապետություն՝
73% և 74%, Հայաստան՝ 75% և 73%, Ուկրաինա՝ 75% և 78%, Ադրբեջան՝ 78% և
58%)։ Միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր տասը կնոջից և տղամարդուց մոտ
երկուսն ընդունում են ընտանիքի այլ անդամների աջակցությունը (Ադրբեջան՝ 7 %
և 20 %, Ուկրաինա՝ 21 % և 17 %, Վրաստան՝ 21 % և 18 %, Հայաստան՝ 22 % և 19
%, Մոլդովայի Հանրապետություն՝ 23 % և 21 %, Բելառուս՝ 31 % և 21 %):
Կանայք և տղամարդիկ կանոնավոր արտաքին օգնություն ավելի հաճախ ստանում
են մինչև 18 տարեկան երեխաներին խնամելու համար նախադպրոցական
հաստատությունների, դաստիարակաների կամ դայակների, տատիկ-պապիկների
կամ հարազատների կողմից, թեև Ադրբեջանում (55% և 72%), Հայաստանում (61
% և 58 %), Վրաստանում (63 % և 63 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (66 %
և 66 %) մեծամասնությունը նշում է, որ նման աջակցություն չի ստանում։ Ի

հակադրություն՝ կանայք և տղամարդիկ Ուկրաինայում (41% և 36%) և
Բելառուսում (54% և 54%) ընդունում են, որ տատիկներն ու պապիկները
հիմնական աջակցող խումբն են իրենց երեխաներին մեծացնելու հարցում,
մինչդեռ Ադրբեջանում (21 % և 11 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (21 % և
19 %), Վրաստանում (21 % և 20 %) և Հայաստանում (22 % և 29 %) այդպես են
կարծում յուրաքանչյուր տասը կանանցից և տղամարդկանցից մեկ-երկուսը: 2018
թվականին Բելառուսում, որտեղ երեխաների 98 %-ը մասնակցել է
նախադպրոցական ուսուցմանը, ավելի մեծ թվով կանայք և տղամարդիկ են
նախադպրոցական հաստատությունները համարել երեխաների խնամքի
աջակցության կանոնավոր աղբյուր, քան այլ երկրներում (44 % և 40 %): Այս
տեսակետը նաև կիսում են մեկից երեք կանայք և տղամարդիկ Մոլդովայի
Հանրապետությունում (12% և 10%), Վրաստանում (18% և 14%), Հայաստանում
(21% և 19%), Ուկրաինայում (21% և 21%) և Ադրբեջանում (33 % և 18 %)։ Այս
արդյունքները համապատասխանում են վերևում ներկայացված խնամքի և
տնային
չվճարվող
աշխատանքի
բաշխման
վերաբերյալ
կանանց
պատկերացումներին. կանայք մեծ մասամբ կատարում են տնային և խնամքի
չվճարվող աշխատանքները ինքնուրույն, մինչդեռ նրանց զուգընկերները կամ
երրորդ անձիք ավելի շատ զբաղվում են երեխաների խնամքով:
Ինչպես ցույց են տալիս լուսանցքային և խոցելի բնակչության հետ ֆոկուսխմբային քննարկումները, միայնակ մայրերը հակված են կենցաղային գործերում
ապավինել իրենց երեխաներին և մայրերին և հազվադեպ են ստանում
աջակցություն իրենց նախկին զուգընկերներից երեխաների խնամքի հարցում։
Նրանց երեխաները շատ հաճախ զբաղվում են տան մաքրությամբ, մինչդեռ
լվացքն ու կերակուր պատրաստելը սովորաբար անում են մայրերը միայնակ կամ
միասին։ Քիչ չափով նշում են նաև այլ հարազատների և ընկերների աջակցության
մասին։ Նրանց ծնողները, քույրերն ու եղբայրները, հարսներն ու փեսաները ավելի
շատ են ներգրավված երեխաների խնամքում, քան տատիկներն ու դայակները:
Կանանց և տղամարդկանց ակտիվ ներգրավվածությունը երեխայի խնամքում
ինքնության կարևոր մաս է: Այնուամենայնիվ, նրանք երկուսն էլ հակված են
կարևորելու իրենց դերը երեխաների դաստիարակությանը, կրթությանը և
ժամանցին աջակցելու հարցում, այլ ոչ թե իրենց մասնակցությունը կենցաղային
առօրյա գործերին, ինչպիսիք են ճաշ պատրաստելը, մաքրություն անելը, երեխայի
տակդիրները և հագուստը փոխելը, նրանց կերակրելը։ Բոլոր երկրներում կանանց
և տղամարդկանց ճնշող մեծամասնությունը, որը շատ հաճախ գերազանցում է 80
%-ը, այս կենցաղային աշխատանքների իրականացումը համարում է իրենց
ինքնության
առանցքային
մաս,
բացառությամբ
Ադրբեջանի,
որտեղ

տղամարդկանց շատ ավելի փոքր մասն է դա անում (համապատասխանաբար 21
% և 42 %):
Բոլոր երկրներում տղամարդիկ ավելի հաճախ են համաձայնվում, որ առնվազն մեկ
որդի ունենալը շատ կարևոր է ընտանիքի համար, բացի Ադրբեջանից, որտեղ ավելի
շատ կանայք են այդպես կարծում (68% և 35%): Երկրների միջև կան մեծ
տարբերություններ, ընդ որում, նման տեսակետները կանանց և տղամարդկանց
շրջանում գերակշռում են Հայաստանում (71% և 74%), հաջորդաբար՝ Մոլդովայի
Հանրապետությունում (44% և 55%), Վրաստանում (40% և 52%), Ուկրաինայում
(37% և 53%) և Բելառուսում (25% և 40%): Թեև Արևելյան գործընկերության բոլոր
երկրներում արգելված են սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատումները, 2015-2020 թվականներին Ադրբեջանում ծնվել է 113 տղա՝
յուրաքանչյուր 100 աղջկա դիմաց, իսկ Հայաստանում՝ 111 տղա՝ յուրաքանչյուր
100 աղջկա դիմաց։
Ադրբեջանում հարցվածների վերաբերմունքում արտացոլվում է որդիներին տրվող
կարևորությունը իրենց երեխաների կրթության և ժառանգության հարցում:
Ադրբեջանցի կանայք գրեթե երեք անգամ ավելի շատ են հավասարապես
կարևորում իրենց դուստրերի և տղաների կրթությունը, քան ադրբեջանցի
տղամարդիկ (89% և 34%), միևնույն ժամանակ կանանց և տղամարդկանց մոտ
կեսը մեծ նշանակություն է տալիս ժառանգության հավասար բաժանմանը (42% և
55%): Ի հակադրություն, Հայաստանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայի
Հանրապետությունում և Ուկրաինայում կանանց և տղամարդկանց ճնշող
մեծամասնությունը, որը հաճախ գերազանցում է 90 %-ը, կարծում է, որ դուստրերի
և տղաների կրթությունը հավասար նշանակություն ունի, և որ ցանկացած
ժառանգություն պետք է հավասարապես բաշխվի նրանց միջև։ Այս երկրներում
գենդերային տարբերությունը նման հայացքների մեջ փոքր է և ի օգուտ կանանց:
2020 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Արևելյան գործընկերության բոլոր վեց
երկրների օրենսդրությունը որդիներին և դուստրերին տվել է հավասար
իրավունքներ՝ ժառանգելու իրենց ծնողների ունեցվածքը:
Կանանց և տղամարդկանց ավելի քան երեք քառորդը համաձայն է, որ տան
վերաբերյալ որոշումներ կայացնելը՝ լինի առօրյա ծախսեր, խոշոր գնումներ կամ
ներդրումներ, ընդհանուր պատասխանատվություն է: Այս օրինաչափությունը
նկատվում է բոլոր երկրներում, բացառությամբ Ադրբեջանի, որտեղ հարցվածներն
ավելի բևեռացված տեսակետներ ունեն. կանանց միայն 28 %-ը և տղամարդկանց
40 %-ը կարծում են, որ կանայք և տղամարդիկ համատեղ պատասխանատու են
ամենօրյա ծախսերի վերաբերյալ որոշումների համար, մինչդեռ 43 և 57 %-ը
համապատասխանաբար համարում են, որ խոշոր գնումների կամ ներդրումների

վերաբերյալ որոշումները պետք է իրականացվեն համատեղ: Ընդհակառակը,
Ուկրաինայում կանանց 83 %-ը և տղամարդկանց 88 %-ը կարծում են, որ
որոշումների կայացումը ընդհանուր պատասխանատվություն է:
Ավելի քիչ հավասարազոր է ընկալումն այն մասին, թե ով պետք է վերջին խոսքն
ասի տանը: Մոլդովայի Հանրապետությունում (54 % և 55 %), Ուկրաինայում (58 %
և 59 %) և Բելառուսում (64 % և 58 %) կանանց և տղամարդկանց ավելի փոքր
մեծամասնությունը տանը որոշում կայացնելը դիտարկում է որպես ընդհանուր
պատասխանատվություն: Մինչդեռ, Հայաստանում (41 % և 68 %) և Ադրբեջանում
(47 % և 64 %) յուրաքանչյուր տասը կնոջից չորսը և տղամարդկանց երկու երրորդը
կարծում են, որ հիմնականում տղամարդիկ պետք է ասեն վերջնական խոսքը։
Վերջապես, լայն համաձայնություն կա, որ լավ ամուսինը կարևոր հարցերում
խորհրդակցում է իր կնոջ հետ, մինչդեռ տարածված է հայրիշխանական
վերաբերմունքը կնոջը լավը դարձնելու մասին։ Ուկրաինայում (91 % և 88 %),
Վրաստանում (93 % և 93 %), Բելառուսում (96 % և 90 %), Հայաստանում (97 % և
94 %), Հայաստանում (97 % և 94 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (94 % և
87 %) յուրաքանչյուր տասը կանանցից և տղամարդկանցից մոտ ինը կարծում է,
որ լավ ամուսինը միշտ հարցնում է կնոջ կարծիքը կարևոր հարցերի վերաբերյալ և
որոշում կայացնում՝ հաշվի առնելով նրա կարծիքը: Ադրբեջանում կանանց և
տղամարդկանց ավելի փոքր մասն է համաձայն այս պնդման հետ (80 % և 48 %):
Մյուս կողմից, բոլոր երկրներում կանանց և տղամարդկանց զգալի մասը համաձայն
է, որ լավ կինը երբեք կասկածի տակ չի դնում իր ամուսնու կարծիքն ու
որոշումները, նույնիսկ եթե նա համաձայն չէ նրա հետ: Կանայք ավելի հակված են
համաձայնել այս տեսակետի հետ, քան տղամարդիկ Բելառուսում (32 % և 51 %),
Ուկրաինայում (40 % և 45 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (52 % ևբ53 %) և
Հայաստանում (65 % և 71 %), մինչդեռ Ադրբեջանում հակառակ դիրքորոշումն է
նկատվում (68 % և 45 %)։
Ինչպես ցույց են տալիս լուսանցքային և խոցելի խմբերի հետ ֆոկուս խմբերի
քննարկումները, միայնակ մայրերը հակված են տնօրինել իրենց բյուջեն և
պլանավորել իրենց ծախսերը, մինչդեռ նրանք որոշումների կայացման
գործընթացում ավելի շատ են ներգրավում նաև հարազատներին՝ ծնողներին,
տատիկներին և պապիկներին կամ քույրերին և եղբայրներին։ Այս աջակցությունն
իր հերթին կարող է լինել դրամական, ոչ նյութական և երեխաների խնամքի
աջակցության տեսքով: Սա հատկապես ակնհայտ է մեծ ընտանիքներում ապրող
միայնակ մայրերի մոտ, որտեղ նրանք նպաստում են ընդհանուր ծախսերին (where
they contribute to common expenses):

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը մարդու իրավունքների
համատարած խախտում է և գենդերային հավասարության և կանանց հզորացման
լուրջ խոչընդոտ: Չնայած իրավական և կարգավորող շրջանակների մշակման և
կիրառման առաջընթացին և բռնություն վերապրածներին ծառայությունների
մատուցմանը, գենդերային նորմերն ու կարծրատիպերը մշտապես խթանում են
կանանց նկատմամբ բռնությունը զույգերում, ընտանիքներում, համայնքներում և
հասարակություններում՝ դրանով իսկ շարունակելով հանրային և մասնավոր
կյանքում խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել կանանց նկատմամբ:
Արևելյան գործընկերության երկրներում ընտանիքի կին անդամի նկատմամբ
բռնության
նկատմամբ
հանդուրժողականությունը
տարբեր
կերպ
է
արտահայտվում: Վրաստանը, Բելառուսը և Ուկրաինան ունեն ամենաառաջադեմ
հայացքներ, և կանանց ու տղամարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ
ընտանիքի կին անդամին ծեծելն անընդունելի է և միշտ պետք է պատժվի օրենքով
(Վրաստան՝ 83% 74%-ի դիմաց, Բելառուս՝ 82% 58%-ի դիմաց, Ուկրաինա 81% 73
%-ի դիմաց): Բելառուսում նկատված գենդերային տարբերությունը հաշվարկվում
է յուրաքանչյուր երրորդ տղամարդու կողմից (32 %)․ այն համարվում է այն
անընդունելի, բայց ոչ միշտ պատժելի օրենքով՝ համեմատած կանանց ընդամենը
15 %-ի հետ:
Ընդհակառակը, այս թեմայի շուրջ տեսակետներն ավելի բևեռացված են Մոլդովայի
Հանրապետությունում,
Հայաստանում
և
Ադրբեջանում։
Մոլդովայի
Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց մոտ կեսը կարծում է, որ
ընտանիքի կին անդամին ծեծելն անընդունելի է և մշտապես պետք է պատժվի
օրենքով (50% և 48%), մինչդեռ մոտ մեկ քառորդն այն համարում է անընդունելի,
բայց ոչ միշտ՝ օրենքով պատժելի (26 և 29%): Բացի այդ, յուրաքանչյուր տասը
կանանցից և տղամարդկանցից գրեթե երկուսը (17 % 16 %-ի դիմաց) կնոջը ծեծելն
ընդունելի են համարում որոշ կամ բոլոր հանգամանքներում: Հայաստանում և
Ադրբեջանում կանանց մոտ կեսը և տղամարդկանց մեկ երրորդը չեն ընդունում
ընտանիքի կին անդամին ծեծելը և կարծում են, որ նման արարքը միշտ պետք է
պատժվի օրենքով (համապատասխանաբար 52% 31%-ի դիմաց և 48% 36%-ի
դիմաց): Այն կարծիքը, ըստ որի՝ ընտանիքի կին անդամի հանդեպ ֆիզիկական
բռնությունը անընդունելի է, բայց ոչ միշտ պետք է պատժվի օրենքով,
պաշտպանում են հայաստանցի կանանց և տղամարդկանց մոտ կեսը (47% և 54%),

ադրբեջանցի տղամարդկանց կեսը (50%) և 20% ադրբեջանցի կանայք։ Այս
առումով, ադրբեջանցի կանայք երկու անգամ ավելի շատ են համաձայնում, որ
ընտանիքում առկա է բռնություն ընտանիքի կին անդամի նկատմամբ որոշակի
կամ բոլոր հանգամանքներում, քան ադրբեջանցի տղամարդիկ (27% ընդդեմ 15%):
Կանանց և տղամարդկանց կեսից մի փոքր ավելին Բելառուսում (56 % և 61 %),
Վրաստանում (56 % և 55 %) և Հայաստանում (55 % և 54 %) անընդունելի են
համարում մեղադրել սեռական բռնության ենթարկված կնոջը (օրինակ՝ նրա
հագուստի, խմելու, վարքի, հեղինակության կամ որևէ այլ պատճառով):
Հակասական տեսակետներ են նկատվում Մոլդովայի Հանրապետությունում և
Ուկրաինայում. Յուրաքանչյուր տասը կանանցից և տղամարդկանցից չորսը
համաձայն են (44 % և 44 %; 43 % և 44 % համապատասխանաբար) և գրեթե
հավասարապես
համաձայն
չեն
վերը
բերված
տեսակետի
հետ
(համապատասխանաբար 38 % և 41 %; 40 % և 40 %):
Հարցվածների մեծ մասը համաձայն է, որ ամուսնության մեջ ցանկացած սեռական
հարաբերություն տեղի է ունենում փոխադարձ համաձայնությամբ: Սա հատկապես
նկատելի է Հայաստանում (85% և 86%) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (78%
և 77%), որտեղ կանանց և տղամարդկանց առնվազն երեք քառորդը համաձայն է
այս կարծիքի հետ։ Ադրբեջանում այս տեսակետը պաշտպանում են ավելի շատ
կանայք, քան տղամարդիկ (71% և 52%), մինչդեռ Ուկրաինայում (59% և 69%) և
Բելառուսում (57% և 69%) հակառակ միտումն է նկատվում։
Մինչև չափահասության տարիք բռնության մասին հաղորդումները հաստատում
են, որ կանայք ավելի շատ են ենթարկվում սեռական ոտնձգությունների և ավելի
քիչ են ենթարկվում ֆիզիկական բռնության, քան տղամարդիկ, թեև դա
տատանվում է ըստ սեռի և երկրի.3
⮚ Տղամարդիկ ավելի հակված են զեկուցել, որ մինչ 18 տարեկան դառնալը
ենթարկվել են ֆիզիկական բռնության, ինչպիսիք են բռունցքով հարվածելը,
ոտքով հարվածելը կամ ապտակելը, քան կանայք: Բելառուսում (39% 19 %ի դիմաց), Ուկրաինայում (30 % 14 %-ի դիմաց), Վրաստանում (29 % 7 %-ի
դիմաց), Մոլդովայի Հանրապետությունում (22 % 11 %-ի դիմաց ) և
Հայաստանում (11 % 4 %-ի դիմաց) տղամարդիկ երկուսից չորս անգամ
ավելի շատ են հայտնում ֆիզիկական բռնության ենթարկվելու մասին, քան
կանայք: Սակայն հակառակ պատկերն է նկատվում Ադրբեջանում (12%՝
17%-ի դիմաց)։ Բռնություն վերապրած կանայք և տղամարդիկ հակված են
Կանանց նկատմամբ բռնության տարածվածության որակյալ և վստահելի գնահատականներ ստանալը
դուրս էր այս ելակետային ուսումնասիրության շրջանակներից: Հետևաբար, այս բաժնում ներկայացված
թվերը չպետք է մեկնաբանվեն որպես բռնության տարածվածության գնահատականներ:
3

ընտանիքը համարել այնպիսի միջավայր, որտեղ տեղի է ունեցել նման
բռնություն, մինչդեռ բռնություն վերապրած տղամարդիկ սովորաբար նշում
են նաև, որ բռնությունը տեղի է ունեցել դպրոցում:
⮚ Կանայք ավելի հաճախ են հայտնում մինչև 18 տարեկանը սեռական
բռնության ենթարկվելու մասին, քան տղամարդիկ։ Դա ամենաշատը
արտահայտված է Բելառուսում (7 % 2 %-ի դիմաց) և Ուկրաինայում (6 % 1
%-ի դիմաց), որտեղ համապատասխանաբար յուրաքանչյուր 14 և 17
կանանցից մեկը նշում է, որ մինչև 18 տարեկանը ենթարկվել է սեռական
բռնության, հաջորդում է Մոլդովայի Հանրապետությունը (3% 1 %-ի դիմաց),
Վրաստանը (2 % 1%-ի դիմաց), Ադրբեջանը (2 % 0 -իդիմաց) և Հայաստանը
(1 %՝ 0-ի դիմաց): Բռնությունը վերապրած կանայք հիմնականում նշում են,
որ նման բռնության են ենթարկվել ընտանիքի անդամների կամ ընկերների
կողմից:
⮚ Բելառուսում (41% և 35%), Ադրբեջանում (40% և 13%), Մոլդովայի
Հանրապետությունում (39% և 31%) և Ուկրաինայում (37% և 36 %) կանայք
ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ նշում են, որ մինչև 18 տարեկանը տեսել
են, թե ինչպես է իրենց մորը ծեծել կամ նվաստացրել նրանց
զուգընկերը/ամուսինը: Այս առումով գենդերային տարբերությունները շատ
փոքր են Վրաստանում (10% և 10%), իսկ Հայաստանում տղամարդկանց
օգտին են (8% և 11%)։
Չափահաս տարիքից սկսած ողջ կյանքի ընթացքում բռնության մասին կատարված
հաղորդումները ցույց են տալիս, որ հարցված կանայք և տղամարդիկ հակված են
ավելի հաճախ հայտնել հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնության, քան
սեռական կամ տնտեսական բռնության մասին, ընդ որում՝ մեծ տարբերություններ
են նկատվում տարբեր սեռերի և տարբեր երկրների միջև.
⮚ Կանայք ավելի հաճախ են հայտնում 18 տարին լրանալուց հետո իրենց
վերահսկելու մասին, քան տղամարդիկ, օրինակ՝ ստուգել են իրենց
հեռախոսը կամ թույլ չեն տվել որևէ տեղ գնալ կամ խոսել ընկերների կամ
հարազատների հետ: Ադրբեջանում հարցվածների գրեթե կեսը հայտնել է, որ
ունեցել է նման փորձ (49 % և 7 %), մինչդեռ մնացած երկրներում այս
մասնաբաժինը ընկնում է յուրաքանչյուր չորսից մեկ և յուրաքանչյուր
տասից մեկ կնոջ միջև (Բելառուս՝ 25 % և 18 %, Ուկրաինա՝ 21 % և 16 %,
Մոլդովայի Հանրապետություն՝ 19 % և 14 %, Հայաստան՝ 17 % և 9 %,
Վրաստան՝ 14 % և 11 %): Հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում
նման բռնություն վերապրած կանանց շրջանում ցուցանիշը տատանվել է
Ուկրաինայում 14 %-ից մինչև 88 % Ադրբեջանում:
⮚ Կանայք նաև ավելի հաճախ են հայտնում, քան տղամարդիկ, որ 18
տարեկանից հետո իրենց դիտավորյալ նվաստացրել են ուրիշների առջև, թեև

այդ ցուցանիշը և սեռերի տարբերությունը շատ ավելի բարձր է Բելառուսում
(23 %՝ 15 % դիմաց), Ուկրաինայում (19 %` 17 % դիմաց) և Մոլդովայի
Հանրապետությունում (19 %` 13 % դիմաց)՝ համեմատած Վրաստանի (4
%` 4 % դիմաց) և Հայաստանի (4 %` 3 % դիմաց): Հետազոտությանը
նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նման տեսակի բռնություն վերապրած
կանանց շրջանում ցուցանիշը տատանվել է Բելառուսում 19 %-ից մինչև 38
% Վրաստանում:
⮚ Բելառուսում (25% և 26%), Ուկրաինայում (20% և 29%), Մոլդովայի
Հանրապետությունում (15% և 18%), Հայաստանում (10% և 20%) և
Վրաստանում (4 % և 8 %) տղամարդիկ ավելի հաճախ են նշում 18
տարեկանից հետո իրենց ապտակելու կամ հրելու մասին, մինչդեռ կանանց
10-ից 25 %-ը նման ֆիզիկական բռնության է ենթարկվել առաջին չորս
երկրներում: Ադրբեջանում կանանց հասուն տարիքում ավելի քան երկու
անգամ ավելի հաճախ են ապտակել կամ հրել, քան տղամարդկանց (20%՝
8%-ի դիմաց): Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում այս
տեսակի բռնության ենթարկված կանանց շրջանում ցուցանիշը տատանվել
է Ադրբեջանում 6 %-ից մինչև 21 % Վրաստանում:
⮚ 18 տարեկան դառնալուց հետո սեռական հարաբերություն ունենալու
վերաբերյալ ճնշումների մասին հաղորդումները կանանց շրջանում ավելի
հաճախ են հանդիպում Բելառուսում (12 % և 2 %), Ուկրաինայում (9 % և 1
%) և Ադրբեջանում (7 % և 1 %), քան տղամարդկանց՝ համեմատած
Մոլդովայի Հանրապետության (3 % ընդդեմ 1 %), Վրաստանի (2 % ընդդեմ
2 %) և Հայաստանի (0 % ընդդեմ 1 %) հետ։ Նման դեպքերի մասին
տղամարդիկ հազվադեպ են հաղորդում։ Հետազոտությանը նախորդող 12
ամիսների ընթացքում այս տեսակի բռնության ենթարկված կանանց
շրջանում ցուցանիշը տատանվել է Հայաստանում 0 %-ից մինչև 20 %
Մոլդովայի Հանրապետությունում:
⮚ Բոլոր երկրներում ավելի քիչ, քան յուրաքանչյուր տասը կնոջից և
տղամարդուց մեկը, հայտնում է, որ ընտանիքի անդամն իրենից գումար է
վերցրել 18 տարեկան դառնալուց հետո: Կանայք Ադրբեջանում (9 %՝ 6 %
դիմաց),
Ուկրաինայում
(7%`
3
%
դիմաց)
և
Մոլդովայի
Հանրապետությունում (6 %` 5 % դիմաց) ավելի հաճախ են ենթարկում այս
տեսակի տնտեսական բռնության՝ համեմատած տղամարդկանց հետ,
մինչդեռ գենդերային տարբերություններից և ոչ մեկը չի դիտվել
Բելառուսում (6% և 6%), Վրաստանում (4% և 4%) և Հայաստանում (2% և
2%): Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում այս տեսակի
բռնության ենթարկված կանանց շրջանում ցուցանիշը տատանվել է
Ուկրաինայում 10 %-ից մինչև 42 % Վրաստանում:

2000-2018թթ. տվյալները հաստատում են, որ երբևէ զուգընկեր ունեցած 15-49
տարեկան կանանց և աղջիկների թիվը, ովքեր նախորդ 12 ամիսների ընթացքում
ներկայիս կամ նախկին ինտիմ զուգընկերոջ կողմից ենթարկվել են ֆիզիկական
և/կամ սեռական բռնության, ամենաբարձրն է Մոլդովայի Հանրապետությունում
(9,1 %) և Ուկրաինայում (8,7 %), որին հաջորդում են Բելառուսը (6,3 %),
Ադրբեջանը (5,2 %), Հայաստանը (4,6 %) և Վրաստանը (2,9 %): Օրինակ,
գենդերային արագ գնահատման (Rapid Gender Assessment) արդյունքները ցույց են
տվել, որ Վրաստանում կանանց ավելի քան 15 %-ը ՔՈՎԻԴ-19-ի բռնկման
ժամանակ զգացել է ընտանեկան բռնության աճ կամ լսել է այդ մասին։
Կանայք
և
տղամարդիկ
Ուկրաինայում
(96%
և
91%),
Մոլդովայի
Հանրապետությունում (88% և 83%), Վրաստանում (88% և 80%) և Բելառուսում
(85% և 87%) կարծում են, որ ընտանիքում բռնության ենթարկված կինը չպետք է
հանդուրժի բռնությունը և ամեն գնով պետք է փորձի կանգնեցնել բռնարարին:
Նման տեսակետ կա նաև Հայաստանում (74% և 57%), թեև կանայք շատ ավելի
հաճախ են համաձայնում այս տեսակետի հետ, քան տղամարդիկ, և տասը
կանանցից և տղամարդկանցից մոտ երկուսը կարծում է, որ բռնության
ենթարկվողը պետք է հանդուրժի բռնությունը՝ հանուն իր ընտանիքի (17% և 23%):
Ադրբեջանում այս վերջին տեսակետն ունի կանանց գրեթե կեսը և տղամարդկանց
երկու երրորդը (44 % և 65 %):
Հարցվածներից շատերը կարծում են, որ ամուսնու և կնոջ միջև կոնֆլիկտները,
նույնիսկ երբ դրանք հանգեցնում են բռնության, անձնական խնդիր են, և
կողմնակի անձիք չպետք է միջամտեն: Կանայք և տղամարդիկ Հայաստանում (72
% և 71 %), Ադրբեջանում (63 % և 50 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (46 %
և 54 %) համաձայն են այս տեսակետի հետ, այս կարծիքն ավելի քիչ տարածված է
Ուկրաինայում (30 % և 39 %) և Բելառուսում (21 % և 39 %):
Բոլոր երկրներում ընտանեկան բռնության և բռնաբարության վերաբերյալ
օրենքների և քաղաքականության մասին իրազեկվածության մակարդակը ցածր է:
Բելառուսում (31 % և 31 %), Հայաստանում (31 % և 37 %) և Ուկրաինայում (35 %
և 25 %) կանանց և տղամարդկանց մեկ քառորդից մեկ երրորդը նշում է, որ
անտեղյակ է ընտանեկան բռնության մասին օրենքներից, այս ցուցանիշն էլ ավելի
բարձր է Մոլդովայի Հանրապետությունում (41 % և 41 %) և Ադրբեջանում (46 % և
37 %): Մինչդեռ Հայաստանում (56 % և 43 %), Ադրբեջանում (52 % և 46 %) և
Մոլդովայի Հանրապետությունում (44% և 44%) յուրաքանչյուր տասը կանանցից և
տղամարդկանցից առնվազն չորսը հայտնում են, որ տեղյակ չեն բռնաբարության
քաղաքականությունների մասին, այս ցուցանիշն ընդհանուր առմամբ ավելի ցածր
է Ուկրաինայում (43% և 29%) և Բելառուսում (31% և 21%):

Այս արդյունքները հաստատում են, որ կանայք և տղամարդիկ հիմնականում ավելի
անտեղյակ
են
բռնաբարության
վերաբերյալ
օրենքներին
և
քաղաքականություններին՝ համեմատած ընտանեկան բռնության հետ, և որ շատ
երկրներում կանանց տեղեկացվածությունն ավելի ցածր է, քան տղամարդկանցը:
Կանայք և տղամարդիկ, ովքեր տեղյակ են այս քաղաքականությունների մասին,
սովորաբար դրանք որոշ չափով արդյունավետ են գնահատում: 2020 թվականի
հոկտեմբերի դրությամբ Արևելյան գործընկերության բոլոր վեց երկրների
օրենսդրությունը հատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերում ընտանեկան
բռնությանը, սակայն նման օրենսդրությունը հստակ քրեական պատիժներ չի
սահմանում Հայաստանում, Ադրբեջանում և Բելառուսում։ Միևնույն ժամանակ,
բոլոր երկրներում կան ընտանեկան բռնության գործերով մասնագիտացված
դատարաններ կամ ընթացակարգեր, բացի Հայաստանից։ Նաև 2020 թվականին
կանանց նկատմամբ բռնության ոլորտում գենդերային հավասարությունը
խթանող, ապահովող և մշտադիտարկող իրավական շրջանակների առումով
ձեռքբերումների բարձր տոկոս է գրանցվել Հայաստանում (83 %), Մոլդովայի
Հանրապետությունում (83 %) և Ուկրաինայում (83 %)՝ համեմատած Բելառուսի
հետ (67 %), մինչդեռ Ադրբեջանի և Վրաստանի համար տվյալներ չկան։
Կանանց և տղամարդկանց կողմից տեղական ոստիկանական բաժանմունքը
հաճախ ընկալվում է որպես ընտանեկան բռնություն վերապրածների
արդյունավետ օգնության աղբյուր Բելառուսում (77% և 67%), Ուկրաինայում (74%
և 77%), Մոլդովայի Հանրապետությունում (72% և 74%) և Վրաստանում (68 % և 61
%): Հայաստանում այս տեսակետը պաշտպանում է կանանց և տղամարդկանց
կեսից ավելին (61% և 54%), որտեղ մի փոքր ավելի մեծ մասն աջակցության
հիմնական աղբյուր է համարում հոգեբաններին (70% և 66%): Ադրբեջանում
կանայք և տղամարդիկ որպես աջակցության հիմնական աղբյուր ավելի հաճախ
համարում են ընտանիքի անդամներին (80% և 67%), քան տեղական
ոստիկանության բաժանմունքիը (44% և 40%): Երկրների մեծ մասում, որպես
վերապրածների աջակցության արդյունավետ աղբյուրներ, յուրաքանչյուր տասը
հարցվածներից չորսից վեցը նշում են ընտանիքի անդամներին, ընկերներին և
հոգեբաններին, մինչդեռ յուրաքանչյուր տասը հարցվածներից չորսից վեցը նշում
են
նաև
բուժաշխատողներին,
մասնագիտացված
ոչ
պետական
հաստատությունների սոցիալական աշխատողներին և հատուկ թեժ գծերին:
Կանայք հակված են ավելի քիչ, քան տղամարդիկ, դիմել ընկերներին կամ
ընտանիքի անդամներին որպես օգնության արդյունավետ աղբյուրներ, բայց
ավելի հաճախ նշում են մասնագիտական աջակցության աղբյուրներ:

ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
Կարծրատիպերը և հարաբերություններում գենդերային անհավասարությունները,
որոնք սրվում են օրենքների, քաղաքականության և տնտեսության մեջ
ներկառուցված խոչընդոտների պատճառով, շատ կանանց խանգարում են վայելել
սեռական և վերարտադրողական առողջության և բարեկեցության ամենաբարձր
հասանելի մակարդակը: Շատ անելիքներ պետք է իրականացվեն, որպեսզի
կանայք և աղջիկները իրենց ողջ բազմազանությամբ կարողանան ազատորեն
օգտվել
սեռական
և
վերարտադրողական
առողջության
վերաբերյալ
տեղեկատվությունից, կրթությունից, ծառայություններից և ապրանքներից,
ինչպես նաև իրենց մարմնի վերաբերյալ ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն՝
առանց հարկադրանքի, բռնության կամ խտրականության:
Թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ հաճախ համարում են, որ մինչև ամուսնությունը
սեռական հարաբերություն ունենալուց կանայք պետք է ձեռնպահ մնան, բայց ոչ
տղամարդիկ: Ադրբեջանում (85% և 77%), Հայաստանում (75% և 75%) և
Վրաստանում (59% և 65%) կանանց և տղամարդկանց ճնշող մեծամասնությունը
կարծում է, որ կանայք պետք է ձեռնպահ մնան մինչամուսնական սեռական
հարաբերություններից։ Հարցվածների մոտ կեսը Մոլդովայի Հանրապետությունում
(53 % և 43 %) և մեկ երրորդից պակաս Ուկրաինայում (30 % և 24 %) և Բելառուսում
(28 % և 26 %) համաձայն են այդ տեսակետի հետ: Ի հակադրություն, ավելի քիչ
կանայք և տղամարդիկ են համաձայնում, որ տղամարդիկ պետք է ձեռնպահ մնան
մինչամուսնական սեռական հարաբերություններից: Այս համոզմունքներն առավել
տարածված են Ադրբեջանում (54 % և 25 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում (44
% և 35 %) և Վրաստանում (43 % և 29 %)՝ համեմատած Հայաստանի (36 % և 26
%), Ուկրաինայի (23 % և 17 %) և Բելառուսի (20 % և 18 %): Վերոնշյալ տվյալները
նույնպես հաստատում են, որ կանայք հակված են ավելի պահպանողական լինել
մինչամուսնական սեքսի նկատմամբ, քան տղամարդիկ (20% և 18%):
Ինչպես ցույց են տվել ֆոկուս խմբերի քննարկումները, միայնակ մայրերը և
հաշմանդամություն ունեցող կանայք սովորաբար քննարկում են սեռական
հասունությունը իրենց դեռահաս երեխաների հետ, մինչդեռ երեխաները հակված
են ապավինել ընկերներին և համացանցին: Սեռական համապարփակ կրթության
և հասանելի սեռական ու վերարտադրողական առողջության ծառայությունների
սահմանափակ հասանելիությունը կարող է մեծացնել չնախատեսված հղիության
ռիսկը: 2014-2019 թվականների տվյալները հաստատում են, որ վաղ
հղիությունների թիվը զգալիորեն բարձր է մնում Ադրբեջանում (15-19 տարեկան

յուրաքանչյուր 1000 կնոջը՝ 48 կենդանի ծնունդ), Վրաստանում (15-ից 19 տարեկան
1000 կնոջը՝ 29 կենդանի ծնունդ) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (15-19
տարեկան յուրաքանչյուր 1000 կնոջը՝ 27 կենդանի ծնունդ): Ի հակադրություն,
դեռահասների պտղաբերությունը չի գերազանցել 15-ից 19 տարեկան 1000 կնոջ
հաշվով
20 կենդանի ծնունդը Հայաստանում (19), Ուկրաինայում (18) և
Բելառուսում (12):
Կանայք և տղամարդիկ համաձայն են, որ հակաբեղմնավորիչների օգտագործումը
սեռական զուգընկերների ընդհանուր պատասխանատվությունն է: Կանանց և
տղամարդկանց միջև այս հարցի շուրջ կոնսենսուսն ամենաուժեղն է Բելառուսում
(93 % և 90 %), որին հաջորդում է Ուկրաինան (87 % և 87 %), Մոլդովայի
Հանրապետությունը (81 % և 78 %), Ադրբեջանը (79 % և 66 %) և Հայաստանը (72
% և 65 %)։ Այնուամենայնիվ, ժամանակակից հակաբեղմնավորման և 1-ից ավելի
սեռական զուգընկեր ունենալու շուրջ կարծրատիպերը համեմատաբար
տարածված են: Ուկրաինայում (22 % և 19 %), Մոլդովայի Հանրապետությունում
(32 % և 29 %) և Հայաստանում (38 % և 41 %) յուրաքանչյուր տասը կանանցից և
տղամարդկանցից երկուսից չորսը կնոջ մոտ պահպանակի առկայությունը կապում
են մի քանի սեռական զուգընկեր ունենալու բացասաբար ընկալման հետ: Այս
մտքի հետ համաձայն կանանց և տղամարդկանց թիվը ամենացածրն է
Բելառուսում (16 % և 15 %), իսկ ամենաբարձրը՝ Ադրբեջանում (54 % և 63 %):
Փոխարենը, երբ հարցնում են պահպանակ ունեցող տղամարդկանց մասին,
կանայք և տղամարդիկ ավելի քիչ են բացասաբար ընկալում տղամարդկանց, քան
կանանց: Այս առումով տարբերություններն առավել նկատելի են Հայաստանում
(28 % և 32 %) և Ադրբեջանում (25 % և 38 %):
Ադրբեջանում (71 % և 72 %) և Մոլդովայի Հանրապետությունում (64 % և 54 %)
կանանց և տղամարդկանց ճնշող մեծամասնությունը համաձայն է, որ
հղիությունից խուսափելը կնոջ պարտականությունն է: Այս տեսակետը կիսում են
նաև կանանց և տղամարդկանց ավելի փոքր, բայց զգալի հատվածը Բելառուսում
(53 % և 48 %), Հայաստանում (40 % և 39 %) և Ուկրաինայում (39 % և 42 %): Եթե
տղամարդը չի ցանկանում օգտագործել պահպանակ, իսկ կինը չի ցանկանում
հղիանալ, շատ երկրներում կանայք և տղամարդիկ կարծում են, որ կինը պետք է
կամ ինքը օգտագործի հակաբեղմնավորման այլընտրանքային ձև, կամ հրաժարվի
առանց պահպանակի սեռական հարաբերությունից, և ոչ թե համաձայնվի
չպաշտպանված սեռական հարաբերության: Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանում այս
վերջին տեսակետը պաշտպանում է յուրաքանչյուր տասներորդ կին՝ համեմատած
յուրաքանչյուր երեք տղամարդուց ավելի քան մեկի հետ (12% ընդդեմ 35%): Բոլոր
երկրներում կանայք ավելի շատ, քան տղամարդիկ, կարծում են, որ իրենք պետք է
որոշակի ընտրության հնարավորություն ունենան՝ խուսափելու անպաշտպան

սեռական
հարաբերությունից՝
լինի
դա
ընտանիքի
պլանավորման
այլընտրանքային մեթոդի կիրառումը (Բելառուս՝ 63 % և 60 %, Մոլդովայի
Հանրապետություն՝ 58 % և 51 %, Ուկրաինա՝ 58 % և 49 %, Վրաստան՝ 57 % և 46
%, Հայաստան՝ 51 % և 37 %, Ադրբեջան՝ 49 % և 20 %) կամ առանց պահպանակի
սեռական ակտից խուսափելը (Ուկրաինա՝ 32 % և 32 %; Բելառուս՝ 29 % և 25 %,
Վրաստան՝ 23 % և 26 %, Ադրբեջան՝ 23 % և 15 %, Հայաստան՝ 19 % և 18 %,
Մոլդովայի Հանրապետություն՝ 20 % և 20 %):
Գործնականում տվյալները ցույց են տալիս, որ ավելի շատ առաջընթաց է
անհրաժեշտ սեռական և վերարտադրողական առողջության ծառայությունների
համընդհանուր հասանելիության հասնելու համար: Օրինակ՝ 2020 թվականին
վերարտադրողական տարիքի (15-49 տարեկան) կանանց մասնաբաժինը, որոնց
ընտանիքի պլանավորման կարիքները բավարարվել են ժամանակակից
հակաբեղմնավորիչ մեթոդներով, զարմանալիորեն ցածր է եղել Ադրբեջանում (31
%), Հայաստանում (43 %) և Վրաստանում (51 %):
Չնայած միջազգային
հանրության շարունակական ջանքերին, այս երկրներում պահպանվում են
սեռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության,
կրթության, ծառայությունների և ապրանքների հասանելիության պահանջարկի և
առաջարկի թերությունները, ներառյալ հակաբեղմնավորման ժամանակակից
մեթոդները: Այնուամենայնիվ, Մոլդովայի Հանրապետությունում (66 %),
Ուկրաինայում (74 %) և Բելառուսում (78 %) վերարտադրողական տարիքի
կանանց երկու երրորդից մինչև երեք քառորդը բավարարել են իրենց ընտանիքի
պլանավորման կարիքները՝ օգտագործելով ժամանակակից մեթոդներ:
Թեև աբորտի կամ հղիության արհեստական ընդհատման վերաբերյալ կանանց և
տղամարդկանց տեսակետները տարբեր են տարբեր երկրներում, կանայք ավելի
ազատ են ընտրության հարցում, քան տղամարդիկ: Վրաստանում (36 % և 22 %),
Բելառուսում (34 % և 19 %) և Ուկրաինայում (30 % և 22 %) յուրաքանչյուր տասը
կանանցից մեկը և յուրաքանչյուր տասը տղամարդուց երկուսը կարծում են, որ
հղիության առաջին երեք ամիսների ընթացքում հղիության արհեստական
ընդհատումը միշտ պետք է լինի կանանց ընտրությունը, երբ նրանց խնդրում են
գնահատել իրենց տեսակետը 1-ից (երբեք կանայք չպետք է ընտրեն) մինչև 10
(միշտ կանայք պետք է ընտրեն) սանդղակով: Ավելի ցածր ցուցանիշ է գրանցվել
Մոլդովայի Հանրապետությունում (26 % և 21 %) և Հայաստանում (26 % և 15 %),
իսկ Ադրբեջանում ընտրությանը կողմ է միայն շատ փոքր մասը (5 % և 4 %):
Ի վերջո, կանանց և տղամարդկանց մեծամասնությունը անընդունելի է համարում
նույնասեռ զուգընկերների միջև սեռական հարաբերությունը, սակայն կանայք
ավելի
քիչ
պահպանողական
հայացքներ
ունեն,
քան
տղամարդիկ:

Ընդդիմությունն ամենաուժեղն է Հայաստանում (84 % և 86 %), որին հաջորդում
են Ադրբեջանը (78 % և 95 %), Մոլդովայի Հանրապետությունը (77 % և 76 %),
Վրաստանը (68 % և 80 %), Ուկրաինան (66 % և 78 %) և Բելառուսը (64 % և 74 %):

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս համառոտագրում ներկայացված արդյունքների հիման վրա արվել է վեց
առաջարկությունների շարք՝ Արևելյան գործընկերության հասարակություններում
առաջադեմ և հավասարակշիռ նորմերը, հարաբերություններն ու պրակտիկաները
խթանելու համար.
1. Ամրապնդել գենդերային մեյնսթրիմինգի և գենդերային հավասարության
սկզբունքները ազգային կրթական համակարգերում: Կրթությունն է
ձևավորում այն, թե ինչպես մարդիկ տեսնեն և հասկանան մեզ շրջապատող
աշխարհը, և որպես այդպիսին հանդիսանում է սոցիալական դրական
փոփոխությունների հիմնական շարժիչ ուժը: Ուստի այն առանցքային դեր է
խաղում կարծրատիպերի ձևավորման, ինչպես նաև պահպանման համար:
Կրթական այնպիսի ծրագրերի նախագծումը, որոնք ներառում են
գենդերային հավասարության սկզբունքները և կյանքի հմտությունները,
ներառյալ ոչ բռնի կոնֆլիկտների լուծումը, հուզական ինքնակարգավորումը
և հուզական ինտելեկտը, կարող է հանգեցնել կաթիլային էֆեկտի, քանի որ
գենդերային դիրքորոշումները կարող են փոխվել, և մարդիկ ավելի
պատրաստ
կլինեն
մարտահրավեր
նետել
պահպանողական
գաղափարներին և աջակցել առաջադեմ, ոչ բռնի գենդերային
հավասարությանն ուղղված գործողություններին: Աղջիկների և տղաների
համար համապարփակ սեռական կրթության ապահովումը դպրոցում և
դպրոցից դուրս մնում է առանցքային՝ նպատակին հասնելու համար:
Վերջապես, կրթական համակարգը կարող է նաև առանցքային դեր խաղալ
կոնկրետ գենդերի կրողների շրջանում կոնկրետ առարկաների առաջմղման
գործում, ինչը կարող է օգնել լուծելու գենդերային անհավասարակշռության
խնդիրը որոշակի մասնագիտություններում և ղեկավար պաշտոններում,
ինչպիսին է օրինակ՝ STEM ոլորտը:
2. Բոլոր մեդիա հարթակներում զարգացնել հիմնական դերակատարների
կարողությունները,
որպեսզի
հաղորդագրություններն
ու
հաղորդակցությունը
չվերարտադրեն
կամ
չխթանեն
գենդերային
կարծրատիպերը,
փոխարենը
խրախուսեն
բազմազանությունն
ու

հավասարությունը: Լրատվական հարթակներն առանցքային դեր են
խաղում
տեղեկատվության
տարածման
և,
որպես
այդպիսին,
կարծրատիպերի ձևավորման և պահպանման գործում: Կրթելով ոլորտի
մասնագետներին
ճիշտ
լեզվի
օգտագործման
կարևորության
և
ներկայացուցչականության
և
ներառականության
ապահովման
վերաբերյալ՝ հեռարձակվող տեղեկատվությունը, ներառյալ ժամանցային
հաղորդումները, ինչպիսիք են սերիալները, կարող է նպաստել գենդերային
հավասարության խթանմանը և սոցիալական փոփոխությունների շարժիչ
ուժ հանդիսանալ: Լրատվամիջոցների մասնագետների համար անցկացվող
դասընթացները կամ հանրային արշավները, որոնք ընդգծում են կողմնակալ
և անկողմնակալ լուրերի վերնագրի միջև եղած տարբերությունը, կարող են
օգնել
ընդհանուր
բնակչությանը
բացահայտել
սուբյեկտիվ
մեկնաբանությունները, ինչպես նաև բացասական կարծրատիպերը:
Սոցիալական մեդիայում ազդեցություն ունեցողները բոլոր տարիքային
խմբերում շարունակում են մնալ կարևոր խումբ, որին պետք է ներգրավել
մեդիայում՝ ի լրումն ավանդական մեդիա հարթակների, ինչպիսիք են
թերթերը և հեռուստաընկերությունները:
3. Իրականացնել
ազգային
հաղորդակցման
արշավներ՝
խթանելով
գենդերային ավելի հավասար նորմերը, այդ թվում՝ ուշադրություն հրավիրել
ամուսնության դրական և հավասար պատկերացումներին՝ ընդգծելով
երեխաների
խնամքի
և
տնային
գործերում
տղամարդկանց
ներգրավվածության արժեքը, և գենդերային բռնությունը կանխելու
իրազեկվածության բարձրացմանը: Սա ներառում է կանանց և
տղամարդկանց դրական կերպարների ներառում, ովքեր դեմ են
համատարած գենդերային կարծրատիպերին և նպաստում են ավելի արդար
հարաբերությունների կառուցմանը տարբեր միջավայրերում, ներառյալ
աշխատանքում և առաջնորդության մեջ, տնային տնտեսությունում և
ընտանիքում սեռական հարաբերությունների և գենդերային բռնություն
առումներով: Արշավները կարող են նաև օգնել վերացնել թյուր
պատկերացումները
գենդերային
բռնության,
բռնաբարության,
ոտնձգության և սեռական ոտնձգության, հոգեբանական բռնության մասին,
ինչպես նաև կբարձրացնեն կանխարգելիչ միջոցառումների և բռնություն
վերապրածներին
հասանելի
ծառայությունների
մասին
իրազեկվածությունը:
4. Ներգրավել մասնավոր հատվածին՝ գտնելու աշխատավայրում գենդերային
հավասարության
առաջխաղացման
ուղիները
և
վերացնելու
զբաղվածության և առաջնորդության հետ կապված բացասական
կարծրատիպերը:
Մասնավոր
հատվածը
կարևոր
դաշնակից
է
աշխատավայրում գենդերային հավասարության առաջխաղացման գործում,

քանի որ հավաքագրման և մարդկային ռեսուրսների քաղաքականությունը
կարող է և՛ հավերժացնել, և՛ օգնել փոխել կանանց և տղամարդկանց դերերի
և
հնարավորությունների
վարքագիծն
ու
պատկերացումները:
Կառավարությունները և մասնավոր հատվածը կարող են հիմնվել
աշխատաշուկայում մասնակցության և արժանապատիվ աշխատանքի
հասանելիության հարցում կանանց և տղամարդկանց կողմից ներդրման
բարձր արժեքի վրա՝ մշակելով քաղաքականություններ և ծառայություններ,
որոնք աջակցում են կանանց և տղամարդկանց՝ համատեղելու իրենց
ընտանիքն ու աշխատանքային կյանքը՝ ներառյալ հայրության և ծնողական
արձակուրդի
սխեմաներ,
աշխատանքային
ճկուն
պայմանավորվածություններ
մայրերի,
հայրերի
և
տարեցներին
խնամողների համար և խնամքի մատչելի ու որակյալ ծառայություններ
երեխաների և տարեցների համար:
5. Իրականացնել հետագա հետազոտություններ՝ ուսումնասիրելով այս
հարցման մեջ բացահայտված ընկալումների և գոյություն ունեցող նորմերի
ու պրակտիկաների միջև կապը: Օրինակ, բռնություն վերապրածներին
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ ավելի լավ պատկերացում
կազմելը կարող է օգնել մշակել հետագա քաղաքականություններ և
ռազմավարություններ՝
ուժեղացնելու
բռնություն
վերապրածներին
օգնություն
ցուցաբերող
հաստատությունները,
ինչպիսիք
են
ոստիկանությունը, դատական համակարգը և այլն: Աշխատավայրում
ղեկավար պաշտոններում կանանց առաջխաղացման խոչընդոտների
վերաբերյալ ընկալումների հետագա ուսումնասիրությունները, կօգնեն
կառավարություններին և ընկերություններին միջոցներ ձեռնարկել
որոշումների կայացման մեջ կանանց հետագա ներգրավման համար:
6. Աշխատել առողջապահության ոլորտի առանցքային դերակատարների հետ՝
ներառյալ կառավարությունները, քաղաքացիական հասարակությունը,
կրթական
հաստատությունները
և
առողջապահական
ոլորտի
մասնագետները՝ խթանելու գենդերային համապատասխան բյուջեների
միջոցով բոլոր կանանց և աղջիկների կողմից ծառայությունների ոչ
խտրական և հավասար օգտագործումը: Առողջապահության հետ կապված
որոշակի գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմամբ՝ առողջապահական
ծառայությունները կարող են ավելի լավ և հավասար հասանելիություն
ապահովել կանանց և աղջիկների համար, ովքեր կարող են բախվել կրկնակի
կամ եռակի խտրականության՝ իրենց տարիքի, գտնվելու վայրի,
հաշմանդամության կամ ՄԻԱՎ-ի կարգավիճակի, եկամուտների, էթնիկ կամ
կրոնական ծագման, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության
հիմքով: Սա ներառում է սեռական և վերարտադրողական առողջության և

հակաբեղմնավորման վերաբերյալ փաստացի և անաչառ տեղեկատվության
հասանելիության ապահովում և խթանում:

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Այս ելակետային հետազոտությունը քանակական և որակական տվյալներ է
հավաքել համազգային ներկայացուցչական հետազոտության, ֆոկուս խմբերի
քննարկումների և Արևելյան գործընկերության բոլոր վեց երկրներում խորացված
հարցազրույցների միջոցով:
Հետազոտության ընտրանքը կազմվել է 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի
առնվազն 1000 մարդու հաշվով յուրաքանչյուր երկրից՝ 95 տոկոս վստահության
միջակայքում ենթադրելով 3,1 % սխալի/շեղման առավելագույն սահման:
Հարցազրույցներն անցկացվել են 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 16ն ընկած ժամանակահատվածում`օգտագործելով համակարգչի միջոցով
հեռախոսային
հարցազրույցի
(CATI) մեթոդը4:
Այս
մեթոդը
բջջային
հեռախոսահամարներին ուղղված զանգերի միջոցով հեշտացնում է ազգային
ներկայացուցչական
հարցումները
յուրաքանչյուր
երկրում,
քանի
որ
յուրաքանչյուր թիրախ երկրի բնակչության ավելի քան 90 տոկոսն օգտագործում է
բջջային հեռախոս5:
Հետազոտության ընտրանքները կազմվել են պատահական ընտրության մեթոդով՝
առանց շերտավորման: Հեռախոսային հարցումներ իրականացնելու համար
հեռախոսահամարները հավաքվել են ավտոմատ կերպով՝ պատահական
թվանշաններով, և երբ համարը վավեր է եղել, հարցազրուցավարը զանգին
պատասխանողին հրավիրել է հարցմանը մասնակցելու: Հետհարցումային փուլում
արդյունքները կազմվել են՝ օգտագործելով յուրաքանչյուր երկրի բնակչության
մասին վերջին պաշտոնական տվյալները՝ տարիքի, սեռի, բնակավայրի տեսակի և
տարածաշրջանի վերաբերյալ, որպեսզի ընտրությունը համապատասխանի
բնակչության ժողովրդագրական պատկերին:

Հեռախոսային հետազոտական հարցազրույց՝ օգտագործելով թվային ծրագրեր: Հարցազրույցի ընթացքում
զրուցակիցը կարդում է հարցաթերթիկը համակարգչից և հարցազրույցի բոլոր տվյալները մուտքագրում
առցանց տվյալների բազա: Յուրաքանչյուր հարցազրույցի միջին տևողությունը 25 րոպե էր։
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Ադրբեջանում, որտեղ կանանց հասանելիությունը բջջային հեռախոսներին ավելի սահմանափակ էր, բոլոր
հարցազրույցների 30 տոկոսն անցկացվել է ֆիքսված հեռախոսով: Տեղական դաշտային հետազոտողը
կիրառել է թվային հավաքման պատահական մոտեցում, որպեսզի ստացվի պատասխանողների պատահական
ընտրություն։
4

Այս մեթոդաբանական մոտեցումը հակադրվում է «Տղամարդիկ և գենդերային
հավասարությունը» միջազգային հետազոտության կիրառած մոտեցմանը
(IMAGES), որն իրականացվել է Արևելյան գործընկերության երկրներում մինչև
ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը։ IMAGES հարցումները կիրառել են բազմափուլ
շերտավորված կլաստերային ընրության մոտեցում, դեմ առ դեմ հարցազրույցներ
և ենթադրել են սխալի ավելի ցածր սահմաններ: Հետազոտության, ինչպես նաև
հարցաթերթերի ձևավորման տարբերությունները, պահանջում են զգուշություն
ցուցաբերել երկու աղբյուրների տվյալները համեմատելիս:
Հատուկ
սոցիալական
խմբերի
հետ
(օրինակ՝
միայնակ
մայրեր
և
հաշմանդամություն ունեցող կանայք) անցկացվել են ֆոկուս խմբային
քննարկումներ և մանրամասն հարցազրույցներ՝
հասկանալու նրանց
ընկալումները հետազոտության խնդիրների վերաբերյալ և ուսումնասիրելու
բազմակողմանի
կամ
բազմաչափ
(ինտերսեկցիոնալ)
խտրականության
յուրահատուկ կարծրատիպերը և փորձը (explore specific stereotypes and experiences
of intersectional discrimination) 6:

Հետազոտության հարցերը՝ «Արդյո՞ք ձեր երեխայի հայրը հայրական արձակուրդ է վերցրել, երբ ձեր վերջին
երեխան ծնվել է» և «Արդյո՞ք հայրական արձակուրդ եք վերցրել, երբ ձեր վերջին երեխան ծնվել է», տրվել են
համապատասխանաբար կանանց և տղամարդկանց: Արդյունքները պետք է զգուշությամբ մեկնաբանվեն,
քանի որ հարցերից ոչ մեկը չի կապում հայրության արձակուրդի հայեցակարգը ներկայիս ազգային
օրենսդրության և քաղաքականության հետ: Այսպիսով, այս հայեցակարգը մնաց երկիմաստ և կախված
պատասխանողի մեկնաբանությունից: Օրինակ, Բելառուսի Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության
նախարարությունը գնահատում է, որ հայրերի 1 տոկոսը ծնողական արձակուրդ է վերցնում՝ հիմնվելով
երեխայի նպաստը բաշխող սոցիալական ապահովության հիմնադրամի տվյալների վրա, ինչը հակասում է
հարցմանը մասնակցած տղամարդկանց 11 տոկոսին:
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