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Պատկեր 2. Եթե Դուք միայն մեկ երեխա ունենալու
հնարավորություն ունենայիք, ապա կգերադասեիք
ունենալ տղա՞, աղջի՞կ, թե՞ միևնույնն է, %-ներով:
Գենդերային բարոմետր, 2015
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Երևույթի պատճառներից մեկը, ըստ Ն. Դադվիկի, այն է, որ ընտանիքները համարում են, որ որդիներն ավելի արդյունավետ են որոշ դժվարությունների լուծման հարցերում: Այսպիսի դիրքորոշումը նաև կապված է պետական մի շարք գերատեսչությունների և պետական պաշտոնյաների հետ
շփումներում տղամարդկանց գերադասելիության հետ101:
«Հիմա որ հաստատություն էլ մտնես և տղամարդու հանդիպես, նա
հեշտությամբ չի հաղորդակցվում կանանց հետ, այլ ավելի ազատ է շփվում
տղամարդկանց հետ. նա շփոթվում է: Բայց երբ երկու տարբեր սեռի մարդիկ
են կանգնած, խոսելիս նա ինքնաբերաբար նայում է տղամարդուն, եթե
նույնիսկ հարցը տվել է կինը՝ սկսած սովորական խանութից մինչև բարձր
ատյաններ:
Կնոջ հետ խոսելիս տղամարդը չի կարողանում գործարք առաջարկել, նրա համար ավելի հեշտ է տղամարդու հետ խոսել ու բանակցել: Իսկ
կինն իրեն ստորացված և վիրավորված է զգում, նման դեպքերում ասես
իրեն մարդ չեն համարում, և դա ինքնին նորմալ չէ: Ահա թե ինչն է խնդիրը՝
հոգեբանական կողմը, ոչ թե օրենսդրությունը»102:
101

Դադվիկ Ն., «Չծնված աղջիկներ» Հարավային Կովկասում. տեղական ընկալումներ և
առաջարկվող լուծումներ, Համաշխարհային բանկ, 2015:
102
Դադվիկ Ն., «Չծնված աղջիկներ» Հարավային Կովկասում. տեղական ընկալումներ և
առաջարկվող լուծումներ, Համաշխարհային բանկ, 2015:
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Ընդհանուր առմամբ տղա երեխայի նկատմամբ նախապատվությունը
առկա է թե՛ ընտանիքների, թե՛ շրջապատի դիրքորոշումներում: Այդպես
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի՝ հետազոտության արդյունքները վկայում
են, որ կանանց շրջապատում տղաներին նախապատվություն տվող մարդկանց թիվը (59.3 %) մոտ տասն անգամ ավելի է աղջիկներին նախապատվություն տվող մարդկանց թվից (5.6 %): Հարցվածների 35.1 %-ը նշում է, որ
իր շրջապատի մարդկանց համար երեխայի սեռը նշանակություն չունի 103
(Պատկեր 3):
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Պատկեր 3. Ձեր շրջապատում/ընտանիքում
նախապատվությունն ավելի շատ տրվում է տղաների՞ն,
թե՞ աղջիկներին,
ՄԱԲՀ, 2011

Հավասարապես

Գյուղական բնակավայրերում հարցված կանանց մեծամասնության
(70.4 %) կարծիքով՝ իրենց շրջապատում նախապատվությունը տրվում է տղաներին, և միայն 1.6 %-ն է գտնում, որ նախապատվությունը տրվում է աղջիկներին (28 %-ի կարծիքով՝ շրջապատի համար երեխայի սեռը նշանակություն
չունի): Քաղաքային բնակավայրերում հարցվածների 50.5 %-ի կարծիքով՝ իրենց շրջապատի մարդիկ նախապատվությունը տալիս են տղաներին, իսկ
8.8 %-ի կարծիքով՝ աղջիկներին104:

103

«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն
ու պատճառները Հայաստանում», ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Երևան, 2011,
http://www.unfpa.am/ sites /default/files/Sex-selective_abortions_report_Arm.pdf:
104
«Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն
ու պատճառները Հայաստանում», ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ, Երևան, 2011,
http://www.unfpa.am/ sites /default/files/Sex-selective_abortions_report_Arm.pdf:
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Ընդհանուր առմամբ տղա երեխաներին նախապատվություն տվող
ընտանիքները մոտ վեց անգամ շատ են, քան աղջիկներին նախապատվություն տվողները (համապատասխանաբար՝ 43.8 % և 7.6 %), գյուղական բնակավայրերում տարբերությունը տասնապատկվում է (համապատասխանաբար` 51.8 % և 4.5%), իսկ քաղաքային բնակավայրերի պարագայում տարբերությունը մոտ քառակի է (համապատասխանաբար՝ 37.6 % և 10.0 %)105:

Պատկեր 4. Ձեր ընտանիքում ավելի շատ
նախապատվությունը տրվում է տղաների՞ն, թե՞
աղջիկներին, ՄԱԲՀ, 2011
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Նույն հետազոտության տվյալների վերլուծությունը մարզային կտրվածքով նույնպես վկայում է բոլոր մարզերում տղաների նկատմամբ հստակ նախապատվություն արտահայտող դիրքորոշման մասին: Տղաներին հարաբերականորեն շատ է նախապատվություն տրվում Լոռու (93.7 %), Տավուշի (50.7
%), Շիրակի (46.2 %) և Գեղարքունիքի (45.6 %) մարզերում: Առաջին երեխայի
սեռի առումով հարաբերականորեն հավասար վերաբերմունք կա Արագածոտնի (82.4%), Արարատի (71.3%) և Սյունիքի (69.6 %) մարզերում, որտեղ հարցվածների ճնշող մեծամասնությունը նշել է, որ առաջին հղիության ժամանակ
երեխայի սեռը նշանակություն չի ունեցել իրենց համար106:

105

Նույն տեղում:
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Հայաստանում ՍՊՀԱԸ-ը կարելի է դիտարկել որպես կանանց նկատմամբ խտրականության ամենավառ արտահայտումներից մեկը, քանի որ երեխան արժանի չէ ապրելու հենց միայն իգական սեռին պատկանելու համար:
ՍՊՀԱԸ-ի տարածումը այս դեպքում դիտվում է որպես հասարակության ծայրահեղ մասկուլինացման նշան, և այն փաստը, որ մինչ այսօր այս հարցը չի
քննարկվում ռազմավարական լուծում պահանջող կարևորագույն հարցերի
ցանկում, կամ շատ ֆորմալ է դիտվում, վկայում է այն մասին, որ թե՛ պետությունը, թե՛ հասարակությունը հավանություն են տալիս այս իրավիճակին: Ստեղծված իրավիճակը կործանիչ ազդեցություն կունենա առաջին հերթին
մարդու իրավունքների կայացման տեսակետից, մնացած հետևանքները, օրինակ՝ սեռերի անհամաչափությունը և դրանով պայմանավորված՝ ապագա սերունդներում ծնելիության հետ կապված հնարավոր բարդությունները ուղղակի
լրացնում են հիմնախնդիրների շարքը: Հաճախ կնոջ համար սա պատերազմ
է «միայնակ` ամբողջ աշխարհի դեմ»107:

Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատումների մշակութային և սոցիալ-տնտեսական
հիմքերը
Աղջիկներ ունեցող ընտանիքներում տղաներին արժևորում են որպես
իրենց քույրերի պաշտպանների:
«Քույրն ասում է, որ եղբայր ունի, իսկ եղբայրը չի ասում, որ քույր ունի»108:
(Կին, Արագածոտնի մարզ)

Պատիվը միշտ կարևոր է եղել հայրիշխանական հասարակության մեջ,
իսկ կանանց ընկալված և փաստացի «մաքրությունը» դիտարկվել է ընտանիքի
պատվի անհրաժեշտ բաղադրիչ: Վերոնշյալ մեջբերումն ակնհայտորեն արտացոլում է եղ-բայրների կողմից ստանձնած՝ իրենց քույրերի և հետևաբար նաև ամ107

108

Ոսկանյան Ա., Հովհաննիսյան Ս., Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատում-ները՝ որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության դրսևորում
Հայաստանում, Գենդերային հիմնախնդիրները Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի
քաղաքականություն,
գիտաժողովի
նյութերի
ժողովածու,
Գենդերային
հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ
214-234, http://ysu.am/files/Gender-2016.pdf:
Դադվիկ Ն., «Չծնված աղջիկներ» Հարավային Կովկասում. Տեղական ընկալումներ և
առաջարկվող լուծումներ, Համաշխարհային բանկ, 2015:
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բողջ ընտանիքի պատիվը պաշտպանելու մշակութային դերը: Ըստ էության՝ եղբայրների կողմից իրենց քույրերի պաշտպանությունը փոխադարձ չէ, և պարտադիր էլ չէ, որ այդպես լինի: Հարավային Կովկասի երկրների մշակույթներին բնորոշ է հատկապես այն իրողությունը, որ այդ «պաշտպանությունը» հիմնականում
ճնշող բնույթ ունի. երիտասարդ կանայք բողոքել են, որ իրենց եղբայրներին հիմնականում մտահոգել է ոչ այնքան իրենց ապահովության հարցը, որքան հարևանների կարծիքն իրենց պահվածքի մասին109:

Պատկեր 5. Ինչո±ւ է Ձեր ընտանիքը
նախապատվություն տալիս տղա, այլ ոչ թե աղջիկ
երեխաներին, ՄԱԲՀ, 2011

Աղջիկը ֆինանսական…
Ծնողին դժվար է տեսնել…
Տղաները հեղինակություն և…
Տղաները հայրենիքի…
Տղաները տոհմը…

0

200

400

600

800

Անգամ այն ընտանիքներում, որոնցում նախապատվությունը տրվում է
տղաներին, առաջին երեխայի ծնունդից հետո հիմնականում (88.4 %) ճնշումներ չեն եղել նաև հաջորդ երեխայի տղա լինելու կապակցությամբ: Այն ընտանիքներում (11.6 %), որոնցում եղել են որոշակի ճնշումներ, դրանք գործադրվել
են մասնավորապես ամուսինների կողմից (82.6 %), իսկ յուրաքանչյուր հինգերորդ դեպքում ամենամեծ ճնշումը գործադրվել է սկեսուրների կողմից (17.3
%): Վերջին երեխայի ծնունդից հետո ևս 89.4 % դեպքերում ճնշումներ չեն
եղել: Համաձայն ՄԱԲՀ-ի «Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում»
հետազոտության քանակական հարցման արդյունքների` առաջին երեխայի
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Դադվիկ Ն., «Չծնված աղջիկներ» Հարավային Կովկասում. Տեղական ընկալումներ և
առաջարկվող լուծումներ, Համաշխարհային բանկ, 2015:
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աղջիկ ծնվելուց հետո ընտանիքների 99 %-ում որևէ դժգոհություն ընտանիքի
անդամների կողմից չի արտահայտվել110:
Աննա Ոսկանյանի կողմից իրականացված «ՍՊՀԱԸ-ը որպես ընտանիքում գենդերային խտրականության դրսևորում»111 որակական հետազոտության արդ-յունքների համաձայն՝ հասարակության մեջ գերիշխում է «Լավ
տղան տղա պիտի ունենա»112 համոզմունքը, որն անմիջականորեն կապում է
տղամարդու կայացվածությունը և դրական կերպարը որդու ծննդյան հետ:
Հաճախ աղջիկ ունեցած ծնողները արժանանում են «կարեկցանքի»,
հարց-վողներից մեկը նշում է. «Այնքան հաճախ ես տեսնում, որ առաջին երեխան աղջիկ ունեցած զույգին ոչ թե սրտանց շնորհավորում են, այլ ասում` ոչինչ, հաջորդը տղա կլինի…»: Այս մոտեցումը վառ արտահայտված է հարցված բոլոր գյուղաբնակ (անկախ կրթությունից) և միջնակարգ կրթությամբ
քաղաքաբնակ տղամարդկանց մոտ113:
«Ես գնում եմ հիվանդանոց, և ինձ ասում են, որ ինձ բան ունեն ասելու, ու
համոզված չեն, որ դա ինձ կերջանկացնի: Ես նրանց ասում եմ՝ ինձ համար մեկ
է, միակ բանը, որ կարևոր է, առողջ երեխա ունենալն է, և նրանք զարմանում են:
Նրանք ինձ ասացին, որ ես բացառիկ հայրերից եմ: Մարդիկ գալիս են ու կռիվ են
սարքում, և իրենք հազիվ են նրանց հիվանդանոցից դուրս բերում»114:
(Տղամարդ, Երևան)
Այդուհանդերձ, տղամարդկանց մեծամասնությունը գոնե հոգու խորքում

կանանց

չի

համարում

իրեն

հավասար:

Աղջիկներին

նրանք

վերաբերվում են սիրով ու քնքշանքով, բայց այնպես, ինչպես կվերաբերվեին
շատ սիրելի ընտանի կենդանիներին115: Իսկ որոշ տղամարդիկ էլ այնքան ան-
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