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INSTITUTIONALIZATION OF GENDER STUDIES IN ARMENIA:
DRIVERS AND CONSTRAINTS

Gender or women’s studies usually emerge and become energized in times of rapid
societal (political, economic, social, etc.) changes and transformations and Armenia is no
exception. It was the stabilization and consolidation period of the country’s dual (political and
socioeconomic) post-Soviet transition (mid-1990’s to early 2000’s) that marked the emergence
and evolution of gender studies1. Since then there has been a small but growing and vibrant
community of scholars and social scientists who do research in the field of gender studies.
Roughly 3 stages can be identified in the emergence and evolution of gender studies in
Armenia:
(i) from mid-1990’s to early 2000’s - the stage of the emergence of gender studies,
innovative and unprecedented research projects;
(ii) from early 2000’s to approximately 2010 – the stage of accumulation of experience,
expertise and competences, honing of specific skills, establishment of a knowledge base and
consolidation of research efforts;
(iii) from 2010 on – the stage of recognition of unwritten but clear professional standards
and criteria to be maintained in gender studies and of a gender discourse taking a professional
format and getting on to a professional level.
All three stages are landmarks in progressive institutionalization of gender studies. As in
many other countries2, there is an on-going debate not on whether to achieve
institutionalization, but on how to better achieve it.
Gender studies are indispensable because to be effective any gender policy should be
informed by knowledge and therefore should be grounded in relevant and good quality
research. The anticipated further cooperation and collaboration with European countries,
organizations and institutions cannot but include gender equality as a cross-cutting issue.
1

Anahit Telunts pointed out the process of “academization of feminism” in Armenia in early 21 st century,
“which leads to institutionalization of a new trend in social sciences and the humanities.” See Телунц,
А.А. “Гендерные инновации в современном армянском обществе”. Теория и практика гендерных
исследований в мировой науке. Пенза, Махачкала, Ереван: Социосфера, 2012, с. 35 (Telunts, A.
“Gender innovations in the present-day Armenian society.” Theory and Practice of Gender Studies in
Global Science. Penza, Makhachkala and Yerevan: Sociosphere, 2012, p. 35 (in Russian)).
2
Saraceno. Chiara. “Open Forum Women and Gender Studies in Italy. Lack of Institutionalization or a
Different Kind of Institutionalization?” European Journal of Women’s Studies, 2010, Vol. 17, No. 3, p. 270.
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Armenia has been a part of the Bologna process which is used by the policy to establish a
common European higher education area and which has a strong gender component. In all
likelihood, Armenia will also become a partner in efforts to build a (common) European
Research Area, which is currently under construction. Gender equality and gender
mainstreaming are designated as a priority in the strategic documents on promoting research
and innovation, thereby providing a further impetus for and energizing gender studies3.
The concept of “Gender Studies” embraces a wide array of heterogeneous phenomena,
which for analytical purposes can be broken down into 2 broad categories:
(a) Academic courses and programs in institutions of higher education; and
(b) Studies as research, i.e. the process and outcome of scholarly research of various
scope, depth, length, methodologies used that is conducted in various institutional settings.
As regards the former, I will confine myself to merely stating that institutionalization of
academic courses and programs of studies, i.e. their introduction into Armenian universities,
began in 2003-2004. It is noteworthy that the first officially recognized State standards in
Armenia approved by the Ministry of Education & Science and recommended for use were
standards for gender courses. Attempts were made to set up Centers for Gender studies in
some universities but most of those efforts failed or proved short-lived. To the best of my
knowledge, the only currently existing Center in an institution of higher learning is the Center for
Gender & Leadership Studies, which was established 3 years ago in Yerevan State University.
Gender studies in academic institutions is an important issue in its own right and merits special
attention of researchers.
The focus in this paper is on gender studies as scholarly research conducted in Armenia
within various institutional frameworks, highlighting political, philosophical & methodological,
financial, structural and logistical factors that encourage and support or, conversely, hinder
gender studies. Assessment of the combination of positive and negative factors is not a zerosum game but, of course, it is important to see the extent to which factors in the same group
(but having an opposite impact) balance each other off and whether some factors outweigh
others.
Such a semi-SWOT-type analysis is important for reducing identified weaknesses and
for capitalizing on the existing strengths.
Very often the factors both within either group and between the groups overlap because
they may have some underlying causes in common.
The analysis of the negative factors is understandably a priority. Therefore, the
discussion of key negative factors that either do not contribute to the creation of an enabling
environment for gender studies or downright impede them is a good entry point.
The most obvious negative factors are political and financial.

See: European Commission. European Research Area. Coordination of Research Programmes.
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm See also: (European Commission) Strategic Engagement
for Gender Equality 2016-2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
3
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Political factors. There is still a lack of genuine political will and commitment to
gender equality by the Government and Parliament. They are wavering at best. This is reflected
in statements, declarations and discussions. (The developments regarding the concept of
“gender”, especially in summer and fall of 2013 should be mentioned, when only concerted and
consistent efforts of civil society activists foiled the attempts to abrogate the Law on provision of
equal rights and equal opportunities for women and men or to remove gender-related
terminology from it. It is also noteworthy that after 2013 the Government’s annual Action Plans
and reports on the implementation of the RoA Gender Policy Strategic Action Plan for 20112015.)
Gender issues are quite politicized. It is not only the so-called “Anti-gender movement,”
which was basically initiated and nurtured from abroad that is to blame. Susan Zimmerman
showed how asymmetrical functionalization of “gender” was promoted as a symbol and
instrument of transnational interest politics and as part of unequal or conflictual international
relations. She claims that those foreign donors who funded gender studies in Central and
eastern Europe and in the former Soviet Union “were interested in the promotion of women’s
and gender studies not for and in themselves, or in other words not, or not only, for the purpose
of the academic strengthening and deepening of efforts concerned with the equality of women
and men and the protection of the human rights of women”4.
Allaine Cerwonka also emphasizes the important of a larger political landscape so as to
remain cognizant and deliberate about what political agendas are with which gender studies are
aligned5.

Financial factors. There is a severe scarcity of funds for gender research. The most
obvious root causes are economic and financial crises. Virtually no money comes from the State
budget. Less obvious causes include donor fatigue, loss of many donors’ interest in our country
and very few, if any at all, incentives for researchers, especially young ones, to engage in
gender studies because gender does not seem to be a respectable research area or a research
priority for the academic community.
4

She goes on to say: “Rather their political strivings were concerned more with two other highly politically
contentious objectives. They were specifically aimed at bringing the education system (and also the
activities of civil society prganizations involved that are active in this area) into line with those standards
that are the norm in the institutional systems of liberal-capitalist market economies. … [T]his specific
educational policy can be seen in the context of transnational contention over political hegemony, which
appears, in part, as a debate about cultural values and symbolic affiliation. At this level, it is not gender
studies or the rights of women that is the real agenda. The commitment of women’s and gender studies is
far more a vicarious substitute for a commitment to values of … Western democracy and liberal social
and economic order, and to the expectations of the institutions and political actors representing these
values.” Gender studies were attributed “the role of a “symbolic marker” of westernization and the
compliant incorporation of the … region into the western dominated global system.” Zimmerman, Susan.
“The institutionalization of women’s and gender studies in higher education in Central and Eastern
Europe and in the former Soviet Union: Asymmetric politics and the regional-transnational configuration.”
East Central Europe, 2007, Vol. 34, Nos. 1-2, pp. 148-149.
5
See Cerwonka, Allaine. "Gender Studies in ‘New’ Europe: Reflections on What Lies Beyond.” Gender
Equality Tagung. Bulletin Texte. No. 34/35. Editor Beate Kortendiek. Berlin: Humboldt University, 2008,
p.85.
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There are several logistical factors:
(a) Pointed out first of all should be the absence of the full-fledged, adequate and
operational national machinery for gender equality that would perform the coordination,
commission, review and funding support functions. The obvious lack of coordination in the field
of gender studies is counterproductive. The Gender Theme Group compensates, albeit to a very
limited extent, through regular presentations and information-sharing regarding gender studies.
(b) The lack of proper mapping of the field and of the on-going database with regular
maintenance and updating is no less serious factor. Last year a similar exercise was undertaken
but there was no continuation.
(c) Finally, there is an obvious lack of properly trained and qualified researchers in the
Academy of Sciences and in most institutions of higher education.

There are also several structural factors:
(a) Lack of proper institutionalization: Gender Studies have not yet become an inherent
feature of an institutional identity of higher education establishments or research centers of the
Academy of Sciences. They are undertaken by entities that operate largely outside
governmental institutions and entities: they are conducted by NGOs-affiliated research centers,
think tanks and individual (mostly independent) experts. Progress in gender studies is slow and
mixed because of a lack of proper institutionalization in the Academy of Sciences system and in
the higher education system. There is virtually no gender discourse there. It is a result of the
fact that gender studies have not been constituted in Armenia as a legitimate area of scholarly
research. Therefore, gender studies are rarely taken seriously. They are tolerated at best.
Hence, there is very limited, if at all, institutional space for them. Those who do or contemplate
doing gender research are not unaware of potential reputational and career costs entailed. This
is clearly a disincentive. There are several scholars and social scientists in the Academy of
Sciences and in higher education institutions who are gender experts and who do research in
that field but not as a part of their research projects in the Academy of Sciences or in
universities. In other words, the existing institutional framework brings forth considerable
impediments to introduction and sustainability of gender studies. Therefore, special attention
should be paid to issues of program and institutional viability of gender studies6.
(b) Donor dependency in terms of funding, agenda and thematic priorities. Heavy
dependency results in a situation when for the most part it is a top-down and not a bottom-up
approach in selecting research topics and, not infrequently, perspectives, methodologies, etc. It
is not a rare occurrence for researchers to try to second-guess donors’ preferences, etc.,
alongside the officially stated priorities in order to secure a grant.

6

A useful analysis of program and institutional viability in that area can be found in doctoral dissertations
of Ann Froines (Institutionalization of women's studies programs: the relationship of program structure to
long-term viability Boston: University of Massachusetts, 2004) and Mia Liinason (Feminism and the
Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden . Lund: University of
Lund, 2011).
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(c) Path dependency, i.e. doing and replicating basically the same research, the same
topics, etc. Of course, a narrow focus on basically the same things is not particularly productive.
It is understandable that Armenian researchers of gender issues feel more comfortable to
operate within the parameters of what is usually called “expertise” but not venturing into new,
especially unchartered, territory limits the scope of studies, leads to underuse of the existing
creative and intellectual potential and not infrequently results in duplication of efforts.
(d) At the same time, paradoxically, there is very little (if at all) genuine specialization in
gender studies. At best, it can be said that specialization is still at an early stage. While most
researchers in the field have their preferences (human rights of women, political participation,
economic empowerment, social sphere, education, media, health (including reproductive health
and rights) etc.), they usually switch from one group of issues to another.
(e) The absence of a viable and vibrant women’s movement is another important
structural factor. In his opening speech at the Fourth World Conference on Women held in 1995
in Beijing the then UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali mentioned that the strong and
organized power as well as the growing influence, passion and intellectual conviction of the
women’s movement” shaped the entire continuum of global conferences and summits7. Those
summits and conferences brought gender issues the forefront and provided a powerful impetus
and a big and much-needed boost to gender studies.
(f) The lack or, until recently, the absence of training programs for gender studies should
be mentioned here. This lack perpetuates the situation with the lack of qualified researchers and
instructors.
(g) And, finally, very few men are engaged in gender studies. At best, men account for
5% of the researchers engaged in gender studies. If we remove from the “equation” the
Armenian male scholars who now contribute from abroad and those men in Armenia whose
research only incidentally, tangentially or occasionally overlaps with gender issues, the
percentage will be even lower. It is not surprising. There are several factors at the heart of that
problem, if, of course, the current situation is perceived and then is framed as a problem. To
begin with, there is still this misconception that gender studies are women’s or feminist studies
and only women should do it because they have this experiential and sometimes even intuitive
insider knowledge. Secondly, since there is no reputable niche for gender studies in the
Academy of Science and in the Academe and there is a lack of trained and qualified
researchers and instructors in the field of gender studies few men venture into the field.

Philosophical & methodological factors:
(a) While a little earlier this paper actually advocated expanding an ambit of gender
studies, there is at the same time a legitimate concern about the loose interpretation of what
gender studies are or are seen as. Let me confine myself here to saying that I am concerned by
the political correctness- and quasi-human-rights-driven agenda, which provoke a backlash, turn
away actual and potential supporters and, inter alia, tarnish the image of gender studies.
Boutros Boutros-Ghali. “Translating the momentum of Beijing into action.” Platform for Action and the
Beijing Declaration (Fourth World Conference on Women). New York: UN DPI, 1996, p. 1.
7
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There is a factor that makes an adverse impact on public perceptions of gender issues in
general and gender studies in particular, viz. an expanding ambit of what is seen as gender
studies. At least in the West there is a growing tendency to construe gender studies as not only
women’s and men’s studies and examination of gender aspects of various political, economic,
social and other issues but also LGBTI studies. It is a reflection of the tendency to provide a
broader, albeit arbitrary interpretation of gender (up to 6 or more genders). It is an extremely
controversial position and, as regards gender studies, it is also a counterproductive position for
countries like Armenia because it gives additional arguments to conservative and traditionalistic
critics of gender studies. This tendency persists regardless of the fact that a Contact Group
specially established by the UN before the Beijing Conference reached a conclusion that term
“gender” has been “commonly used and understood in its ordinary, generally accepted usage”
and that “there was no indication that any new meaning or connotation of the term, different
from accepted prior usage” and “reaffirmed that the word "gender" as used in the Platform for
Action of the Fourth World Conference on Women was intended to be interpreted and
understood as it was in ordinary, generally accepted usage” 8, i.e. referring and applying
exclusively to women and men.
The same holds true for all relevant documents issued by the UN as well as by the
leading European entities such as OSCE, Council of Europe and European Union9.
I can understand those researchers and civil society activists who contend and deplore
the fact that at some point the LGBTI agenda “hijacked” the area of gender studies. The
problem, as they see it (and I agree with them), is not LGBTI studies per se. They are legitimate
and should be supported and promoted as well as the rights and social freedoms of those
groups. The problem is identification of those issues with and their incorporation into the orbit of
gender issues.
(b) Gender Studies have not yet been constituted as a scholarly/academic discipline or
field of study. In this case, their clear advantage of easily fitting into or constituting interReport of the Informal Contact Group on Gender. UN Document A/CONF.177/L.2. 7 July 1995.
See, e.g., a milestone report Gender Equality. Striving for Justice in an Unequal World produced by
UNRISD (Geneva: UNRISD, 2005, particularly pp. xix-xxi), . CEDAW Committee’s General
Recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women: “The term “gender” refers to socially
8
9

constructed identities, attributes and roles for women and men and society’s social and cultural meaning
for these biological differences resulting in hierarchical relationships between women and men and in the
distribution of power and rights favouring men and disadvantaging women. This social positioning of
women and men is affected by political, economic, cultural, social, religious,
ideological and environmental factors and can be changed by culture, society and community” (paragraph
5)
UN Document CEDAW/C/GC/28. http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/60/PDF/G1047260.pdf?OpenElement
“Gender equality means equal visibility, empowerment, responsibility and participation for both women
and men in all spheres of public and private life. It also means an equal access to and distribution of
resources
between women and men.” Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017. Strasbourg: CoE,
2014, p. 5.
For a more detailed discussion of this issue see Analytical Brief Osipov, V. Term "Gender" and its Use by
the UN and European institutions. Yerevan: EU, UNDP & AAWUE, 2013 (in Armenian).
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disciplinary studies becomes a liability in the eyes of traditionally minded scholars and social
scientists and, especially, educational administrators. Gender studies are seen as and often
declared to be an inter-disciplinary field. The reason is that they were not able to compete with
traditionally established disciplines and while testing the “absorption capacity” of traditional
institutional frameworks, they discovered that those were rejectionist and unreceptive10. So, to
obviate those obstacles and resistance, gender studies started to co-opt components of other
disciplines to gain credibility and acceptance. That gender studies can be inter-disciplinary or
multi-disciplinary is productive in terms of results. However, for the status of Gender studies as
an area of studies, moreover as a discipline, it is not particularly good. Actually, it is one of the
reasons why Gender studies are denied a status of a discipline in its own right. The question
that has yet to be meaningfully answered is as follows: “Is there a special “gender lens” (i.e. a
specific methodology) that makes Gender Studies unique or only the toolboxes and
methodologies of other social sciences and the humanities are used?”
(c) “Axiological” (as part of philosophical): Gender studies have low visibility and lack of
prestige in the mainstream scholarship, one of the reasons being the fact that focus is for the
most part on practical aspects with very little theory involved.
(d) There is an imbalance with primary focus being almost exclusively on women’s
issues (often under the title of gender studies). While women’s studies are a legitimate and
probably a core component of gender studies, they are still only a part, not the whole. In my
view, gender studies are more than merely women’s studies or feminist studies or even
men’s/masculinity studies alongside those. It is a perspective that is grounded in Gender
Mainstreaming, which is in this case not so much a strategy as a method. In other words,
gender-balanced studies should not be marginalized.
Now let us discuss a number of positive factors.

Political factors. While as mentioned earlier, there is a lack of genuine political will,
nevertheless it would be fair to say that recognition of the importance and relevance of gender
equality issues is gaining momentum.
Gender studies should and, in effect, do inform a gender discourse in the society (even
though not adequately yet). The small progress that has been achieved so far at policy
formulation and implementation levels can to a considerable extent be attributed to a better
understanding of gender issues and the necessity to address them by decision-makers due to
combined efforts of civil society activists and international and regional organizations to raise
public awareness and to maintain a constructive dialogue with the decision-makers. Those
efforts are more effective when supported by findings of gender studies. A good example would
be an issue of gender-based violence (GBV). Much evidence and regular campaigns
notwithstanding, the Armenian Government recognized and accepted the fact that GBV is
indeed a problem in this country after the nationwide survey on GBV. In the aftermath of the
Survey the Government set up an Inter-Agency Commission, approved a 2011-2015 Strategic
Action Plan To Combat Gender-Based Violence and considered adoption of a stand-alone Law
10

See, e.g., Zimmerman, Susan. “The institutionalization of women’s and gender studies in higher
education in Central and Eastern Europe and in the former Soviet Union: Asymmetric politics and the
regional-transnational configuration.” East Central Europe, 2007, Vol. 34, Nos. 1-2, p. 141.
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on Domestic Violence and later on even to sign and ratify the Council of Europe Convention on
preventing and combating violence against women and domestic violence.
Prospects if not of European integration then at least of closer cooperation and
collaboration have been an important factor. The Bologna Process and the initiative to build a
(common) European Research Area (including via COST framework) have already been
mentioned. And both have a strong gender component, which is among key priorities11.
That has already provided a further impetus for energizing gender studies across Europe
and will hopefully serve as an incentive for promoting gender studies in Armenia as well.

Logistical factors.
(a) There is an impressive (and growing) number of researchers, especially young and
well-educated researchers, even though for the most part their research of gender issues is
secondary to their primary professional activities. It is imperative to make sure that gender
studies become mainstream as regards topics, focus and methodology and more than merely
an add-on “garnish” within a framework of traditional approaches.
b) Last year, a database was compiled of the gender studies conducted in Armenia from
1995 to March 2015. It provides evidence of researchers’ expertise and competence as well as
of the existing public and professional interest in gender issues and of growing awareness of the
necessity of gender studies. Furthermore, it can help researchers to avoid duplication and to
save time and effort and facilitate access to publications. Unlike university libraries in advanced
countries, even the best libraries in Armenia do not have many of these publications and even
information about them that could be searched and retrieved. This Bibliography of Studies and

Surveys focusing on Gender and/or Women’s Issues or that have a Gender component:
ARMENIA can be seen as a baseline study12. As one of the authors of the Bibliography, I am
aware that it is not flawless. While we made every possible effort to include all existing studies,
we, nevertheless, missed some of them. However, as Samuel Johnson said in the 18th century:
“Dictionaries are like watches; the worst is better than none,” I guess the same applies, mutatis
mutandis, to baseline studies.
Institutionalization of gender studies could help in this matter as well because an
established center could maintain the database and update it on a regular basis.
(c) A positive tendency has emerged. Most centers and individual experts engaged in
gender studies make conscious efforts to disseminate research findings and publications. There
are grounds for an optimistic belief that this will consolidate into an established and standard
11

“Gender is one of five priorities of the European Research Area, as stated in the Communication
adopted in July 2012 entitled A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and
Growth (EC 2012c).” A more detailed analysis of the central role of gender studies in the European policy
context on science and research see Sánchez de Madariaga, Inés. “Advancing gender equality in
research and innovation in Europe and beyond: COST Network genderSTE.” Journal of Research in
Gender Studies, 2013, Volume 3, No. 1, 2013, pp. 131–143.
12
Osipov, V. and J. Sargizova. Bibliography of Studies and Surveys focusing on Gender and/or Women’s
Issues or that have a Gender component: ARMENIA. Yerevan: UNFPA, 2015.
http://www.un.am/up/file/Studies%20and%20Surveys%20focusing%20on%20Gender%20Issues%20_Fin
al.pdf
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practice and it will further strengthen the “invisible college” or community of scholars. Not
everyone does that yet but the positive shift is obvious.

Structural factors. Operation of the YSU CGLS as well as a number of NGOs-affiliated
research centers is a significantly positive development.

Financial factors. At least on the part of some donors there are consistency, resilience
and commitment (OSCE, EU, UN, etc.) to provide funding for gender studies.
Philosophical & methodological factors. It should be emphasized here that we started
moving from “simple” and obvious to more complicated and intricate issues that the feminist
scholars have been addressing for decades already. Nevertheless, still much has to be done.
In Armenia, the focus is almost exclusively on traditional issues (human rights of women,
gender discrimination, gender-based violence, gender diversity, gender equality and equity,
political participation, economic empowerment, health, education, etc.) for the most part
following the Beijing Platform for Action agenda, while in the West it is only a part of the story.
There are numerous feminist studies (e.g. what womanhood is all about), reproductive and
sexual health and rights studies, sexuality-related issues in general, how sexual identity is
construed and constructed, identity transgressions, etc., abortion issue-related studies, gender
identity studies, gender display, doing gender, gender performativity, etc.13 To sum it up, it
would be fair to say that while there are still very few studies on theoretical issues, there has
been some progress and this trend should be supported.
It is necessary (and I think it is a priority) to train researchers to do gender studies and
instructors to teach gender courses. There is some positive experience of gender education in
Armenia. As regards academic courses and programs in educational institutions, there was a
breakthrough in early to mid-2000s, when a number of Gender schools for undergrads and
graduate students, young instructors and professors, etc. were introduced. However, very few of
them have survived.
Introduction of courses of a more general nature, including propaedeutic courses and
more specific courses that addressed gender issues and/or aspects in a particular academic
discipline or subject (e.g. Gender and Economics, Gender & History, Gender & language,
philosophy, etc.). Higher education standards for teaching gender were designed and
introduced upon the approval by the Ministry. Gradually enthusiasm and optimism waned.
Strangely enough, while Armenia’s joining the Bologna process spiked interest in gender, that
interest did not last long. The experience at that time did not give rise to establishment of a
Gender Studies program in the higher education system. Only recently such a program was
established by the CGLS and the outcome of this pioneer effort has yet to be seen and studied.

13

To mention but a few, such as Magrini, James M. “The Epistemological Culture of Western
Philosophy's Curriculum: A Phenomenological Move toward Conceiving a Holistic and Inclusive
Understanding of Knowledge-Forms through Alternative Media.” Journal of Research in Gender Studies.
July 2013, Vol. 3, No. 2, Nelson, Barbara “Remapping Tschaikovsky's Swan Lake as a Gothic Feminist
Tale.” Journal of Research in Gender Studies. July 2015, Vol. 5, No. 2.
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.ՆՊԱՍՏՈՂ և ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Վ.Օսիպով
Ամփոփում
Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանում գենդերային ուսումնասիրությունների
ինստիտուցիոնալացման գործընթացի փուլերն ու առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
այն գործոնները, որոնք ազդում են դրա վրա: Հիմնական ուշադրությունը դարձվում է
գենդերային ուսումնասիրություններին` որպես գիտական հետազոտություններ, որոնք
անցկացվում են Հայաստանում տարբեր ինստիտուցիոնալ շրջանակներում: Հաշվի է
առնվում առավել ընդարձակ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական համատեքստը,
իսկ դիտարկվում են հիմնական քաղաքական, փիլիսոփայական և մեթոդաբանական,
ֆինանսական, կառուցվածքային և լոգիստիկական գործոնները, որոնք քաջալերում և
աջակցում կամ, ընդհակառակը՝ խոչընդոտում են գենդերային ուսումնասիրություններին:

Բանալի բառեր. գենդերային ուսումնասիրություններ, ինստիտուցիոնալացում, բուհեր և
հետազոտական հաստատություններ, գենդերային կրթություն

INSTITUTINALIZATION OF GENDER STUDIES IN ARMENIA.DRIVERS AND CONSTRAINTS
V. Osipov

Abstract
The paper discusses stages and specifics of the gender studies institutionalization
process in Armenia and factors that affect it. The focus is on gender studies as scholarly
research conducted in Armenia within various institutional frameworks. A broader political,
economic and social context is taken into consideration and major political, philosophical and
methodological, financial, structural and logistical factors that encourage and support or,
conversely, hinder gender studies are examined.

Key words: gender studies, institutionalization, academic and research institutions, gender
education
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АРМЕНИИ:
СЛЕДСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
В.Осипов

Аннотация
В статье рассматриваются стадии и особенности процесса институционализации
гендерных исследований в Армении и факторы, которые оказывают на него воздействие.
Основное внимание уделено гендерным исследованиям как научным исследованиям,
которые проводятся в Армении в различных институциональных рамках. Принимается во
внимание более широкий политический, экономический и социальный контекст и
рассматриваются основные политические, философские и методологические,
финансовые, структурные и логистические факторы, которые стимулируют и
поддерживают или, наоборот, препятствуют гендерным исследованиям.

Ключевые
слова:
гендерные
исследования,
институционализация,
исследовательские учреждения, гендерное образование
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Լուսինե Քոսակյան
Իրանագետ

ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ԵԶՐՈՒՅԹ ԵՎ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Ուսումնասիրությունը նվիրված է ժամանակակից Իրանում կանանց հիմնահարցերին
և ցույց է տալիս, թե որքանո՞վ է կիրառելի կանանց իրավունքների համար պայքարող
իրանցիներին անվանել ֆեմինիստներ: Հարցադրումը ժամանակակից քաղաքակիրթ
աշխարհի հետաքրքրությունների և ուսումնասիությունների շրջանակներում է և արտացոլում
է «ֆեմինիզմի» և «իսլամական ֆեմինիզմի» խնդիրները:
Արևելք-Արևմուտք հակադրության մեջ ֆեմինիզմը միավորվում է ընդհանուր
գաղափարախոսության շուրջ և առանձնանում հանուն գաղափարի մղվող պայքարի
բազմազանությամբ: Ֆեմինիզմը, որն այսօր տարբեր հասարակությունների առջև
ներկայանում է որպես կանանց իրավունքների պաշտպանության համար պայքարող
հասարակական շարժում, ունի բազմազան դրսևորումներ և´ Արևմուտքում, և´ Ալևելքում:
Թեև ֆեմինիզմի պատմությունը որոշակի կերպով համընկնում է արևմտյան կանանց
հասարակական կարգավիճակի ձեռքբերման հետ, հնարավոր չէ միանշանակ որոշել այս
գործընթացի սկզբնավորումն ու էությունը: Ակնհայտ է այս շարժման հանրայնությունը
ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ իսլամական Արևելքում ու նաև Իրանում:
Քաղաքական տարբեր համակարգեր և հասարակական զարգացման տարբեր
միտումներ ունեցող իսլամական երկրները, որոնք հայտնի են մուսուլմանական կամ
իսլամական աշխարհ անուններով, կանանց խնդիրների նկատմամբ ունեն տարբեր
դիրքորոշումներ: Կանանց խնդիրները դրսևորվել են տարբեր ձևաչափերով և որոշակիորեն
քաղաքականացվել:
Իսլամական երկրներում սեռերի հարաբերակցության հարցը մշտապես եղել է
մասնագետների և ուսումնասիրողների ուշադրության կենտրոնում: Կանանց նկատմամբ
խտրականությունը բավականին լայն տարածում ունեցող երևույթ է, թեպետ դրա
պատճառներն ու հետևանքները տարբեր երկրներում տարբեր դրսևորումներ ունեն:
Իհարկե, դժվար է մեկնաբանել ֆեմինիզմի դրսևորումները իսլամում հատկապես արևմտյան
ժողովրդավարության հայեցակարգի դիրքերից. փաստն այն է, որ իսլամադավան երկրները
բաղկացած են տարբեր հասարակություններից և համայնքներից, որոնք առաջնորդվում են
կանանց դերի և գործառույթի վերաբերյալ Ղուրանի տարբեր մեկնաբանություններով:
Այս համատեքստում տվյալ ուսումնասիրությունը լրացնում է հայ իրականության մեջ
դեռևս չարծարծված և չուսումնասիրված՝ ժամանակակից իրանական հասարակության
կարևոր շարժումներից մեկը:
Կանանց հիմնահարցերի շուրջ քննարկումներն իսլամական աշխարհում
ձևավորեցին հասարակական դիսկուրս, որի մեջ բազմաթիվ շերտեր ի հայտ եկան:
Ներկայումս իսլամադավան հասարակությունները որոշակի երկընտրանքի առաջ են՝
ընտրություն կատարել ավանդական և/կամ արդիական արժեքների ու կենսակերպերի միջև:
15

Փաստորեն, մի կողմից կա տեքստը՝ որպես նորմատիվ արժեք, մյուս կողմից՝ պարտադրող
ներկան: Այսպես, կնոջ իրավունքների նկատմամբ իսլամական դիրքորոշումը տարողունակ
է և ամփոփված միմյանցից որոշակիորեն տարբերվող պահպանողական, ծայրահեղական և
մոդեռնիստական մոտեցումներում:14
ուշադրության են արժանի հատկապես իսլամական
մոդեռնիստները կամ ֆեմինիստները, որոնք կանանց իրավունքների համար պայքարող
ամենամեծ խմբերն են: Կարելի է եզրակացնել, որ իսլամական ֆեմինիզմը իսլամի ներսում
ձևավորված ամենալիբերալ շարժումներից մեկն է և հաստատում է այն իրողությունը, ըստ
որի իսլամը համատեղելի է արդիականության հետ: Հակիրճ սահմանմամբ իսլամական
ֆեմինիզմը ֆեմինիստական դիսկուրս է և փորձ՝ ձևավորված իսլամական պարադիգմայի
(հարացույցի) շրջանակներում15:
Այս

համատեքստում

Իսլամական ֆեմինիզմը կիսում է իսլամի հիմնարար արժեքները և իր մեջ կրում
Սուրբ գրքի և իսլամական աղբյուրների նորովի մեկնաբանության գաղափարը՝ ի հայտ
բերելով տղամարդու և կնոջ հավասարության սկզբունքը և իսլամի տեսանկյունից
մեկնաբանելով կանանց հիմնահարցերն ու գենդերային հավասարության խնդիրները:16

Իսլամական ֆեմինիստական դիսկուրսը շրջանառողներն ու կիրառողները դրանում
ներառում են կրոնական և աշխարհիկ մահմեդական ֆեմինիստներին, ինչպես նաև՝
իսլամական ֆեմինիստի «պիտակն» ու ինքնությունը ընդունողներին և չընդունողներին:
Այսօր Իրանում ֆեմինիզմը զարգանում է երկու՝ կրոնական և աշխարհիկ
ֆեմինիզմների տարբերակված դրսևորումներով: Իսլամական ֆեմինիզմի շրջանակում
այսպիսի տարանջատում առաջացնելը առավելապես քաղաքական՝ մասնավորապես
իսլամիստական
ուղղվածություն ուներ, որի նպատակն էր ջլատել կրոնական կամ
աշխարհիկ ֆեմինիստական գաղափարները կրողներին և պահել նրանց փոխադարձ
թշնամանքի
մթնոլորտում:
Իսկ
վերջինիս
քաղաքական
հենքը
առավելապես
պատճառաբանված է Արևմուտք և Արևելք հակամարտությամբ: Բանավեճը ծավալվում է
մասնավորապես այն հարցի շուրջ, թե իսլամական ֆեմինիզմ եզրը, իր ֆեմինիզմ
բաղադրիչի առկայությամբ որքանով է արևմուտքի քաղաքականության արդյունք, արդյո՞ք
այն խորթ չէ իսլամական աշխարհին:
Այս համատեքստում ձևավորվում է ակտիվիստների երկու խումբ, որոնցից առաջինը
ընդունում է իր՝ իսլամական ֆեմինիստի ինքնությունը և կիրառում այս տերմինը, մյուս
խումբը խուսափում է իրեն իսլամական ֆեմինիստ կամ պարզապես ֆեմինիստ կոչելուց:
Հաշվի առնելով, որ ի դեմս իսլամական ֆեմինիզմի գործ ունենք զարգացման
ընթացքի մեջ գտնվող, չբյուրեղացած և պատմության մեջ դեռևս իր հաստատուն տեղը
չզբաղեցրած հասարակական շարժման հետ, զերծ մնալով շարժման արդյունքները
գնահատելուց, կարող ենք որոշակի եզրահանգումներ կատարել այս փուլում. ֆեմինիզմը
գլոբալ ֆենոմեն է:

Փաշայան Ա., Կանանց հիմնախնդիրներն արդի իսլամական աշխարհում,
http://www.noravank.am/ 29.08.2016
15
Badran M., Feminism in Islam: Sexular and Religious Convergences, England, 2009,
pp. 242-245
16
ibid, pp. 245-250
14

16

Երևույթը, որը օտար է կամ պարտադրված մի երրորդ կողմից, չի կարող այսպես
տեղայնացվել և ստանալ հասարակության մի ստվար զանգվածի համակրանքը: Մյուս
կողմից, եթե հասարակության մեջ առկա են անհավասարության դրսևորումներ,
տրամաբանական է, որ իրավագիտակցության աճին զուգահեռ առավել ճնշված կամ
խտրականացված խումբը ի վերջո ոտքի կկանգնի պայքարելու սեփական իրավունքների
համար: Իսլամական հեղափոխությունը իրանցի կնոջը կրկին կանգնեցրեց իսլամական
աշխարհի օրենքներին` բարոյահոգեբանական, ինչպես նաև էսթետիկական (արտաքին
հարդարանք) պարտադրանքին դեմ հանդիման: Սրանով են պայմանավորված ներկայումս
ԻԻՀ-ում կանանց իրավունքների պայքարի զարգացման նոր ուղենիշները: Այս ամենը թույլ է
տալիս վստահորեն հանգել այն եզրակացությանը, որ իսլամական Իրանում ֆեմինիզմը
ինքնածին երևույթ է և պատմության ընթացքում կանանց նկատմամբ ոչ հավասար
իրավունքների դեմ պայքարի արդյունք:
Անդրադառնալով ուսումնասիրության առանցքային այն հարցադրմանը, թե արդյո՞ք
կիրառելի է կանանց իրավունքների համար պայքարող իրանցիներին կոչել ֆեմինիստ,
նշենք, որ այս թեման բավական զգայուն է հենց ֆեմինիստների համար: Այսօր մեծ թվով
ակտիվիստներ պարզապես խուսափում են իրենց ֆեմինիստ կոչելուց: Պատճառները
կարող են լինել անձնական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի: Նշենք, որ
ֆեմինիզմի տարբեր ուղղությունների առկայությունը ինքնին հակասություններ է մտցնում
գաղափարախոսության մեջ: Այս տրամաբանությամբ Արևմուտքի հասարակությունը, հաշվի
առնելով իսլամական երկրներում կին իրավապաշտպանների գործողություններում
զգուշավորությունը, հաճախ բացառում է ընդհանրապես ֆեմինիզմի առկայությունը այս
երկրներում: Այս տեսակետը, չնայած իր լայն տարածմանը, բավական թերի և մակերեսային

է:
Ուսումնասիրության շրջանակներում իրանցի կին իրավապաշտպանների հետ
անցկացված հետազոտության արդյունքը հավաստում է, որ, չնայած իսլամական Իրանում
գործելու կանանց դժվարություններին, որոշ կանայք չեն թաքցնում իրենց՝ ֆեմինիստի
ինքնությունը («համարո՞ւմ եք Ձեզ ֆեմինիստ» հարցի պատասխանների 95%-ը դրական էր):
Կարևորը, թերևս, այն գաղափարախոսությունն է, հանուն որի մղվում է պայքարը:
Կանանց իրավունքների համար մղվող պայքարը իրանցիների շրջանում, թեև
զարգացող գործընթաց է, այնուամենայնիվ, դեռևս անհրաժեշտ ազդեցություն չի թողել
հասարակության սոցիալ-քաղաքական կյանքի վրա, միևնույն ժամանակ, որոշիչ դեր է
խաղացել ամբողջ աշխարհում իրանցի կանանց հասարակական դերի վերաբերյալ
հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա:
Այսպիսով, Իրանում նախորդ դարից սկիզբ առած ֆեմինիստական շարժումը
ժամանակակից իրանական հասարակությունում ակնհայտորեն բռնել է զարգացման ուղի:
Նոր սերունդը շատ ավելի վճռական է ու պատրաստակամ փոփոխությունների առջև:
Պետք է նշել նաև, որ ինչպես Իրանում, այնպես էլ Հայաստանում ֆեմինիստական
շարժումը կայացման փուլում է: Հետաքրքիր է, որ վերջին շրջանում Հայաստան-Իրան
բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման ճանապարհին արված փոխադարձ
քայլերը, այնուամենայնիվ, ազդեցություն չեն թողել հասարակական ոլորտի վրա: Այս
հետազոտության շրջանակներում, ուսումնասիրելով Իրանում կանանց իրավունքների
շարժումը, դրա էությունն ու առանձնահատկությունները, ենթադրում ենք, որ
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ֆեմինիստական դիսկուրսը կարող է մեկ այլ շփման կետ հանդիսանալ Հայաստան-Իրան
փոխադարձ բարեկամական կապի ամրապնդման համար և նպաստել հարևան երկու
երկրների հասարակությունների առավել մերձեցմանը:

ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԵԶՐՈՒՅԹ և ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Լ.Քոսակյան
Ամփոփում
Հոդվածը
նվիրված է ժամանակակից Իրանում կանանց հիմնահարցերին, և
ուսումնասիրում է, թե որքանո՞վ է կիրառելի կանանց իրավունքների համար պայքարող
իրանցիներին անվանել ֆեմինիստներ: Հարցադրումը ժամանակակից քաղաքակիրթ
աշխարհի հետաքրքրությունների և ուսումնասիրությունների շրջանակներում է և
արտացոլում է «ֆեմինիզմի», «իսլամական ֆեմինիզմի» խնդիրները: Այս ուսումնասիրության
շրջանակներում փորձ է արվել հաստատել այն փաստը, որ ֆեմինիզմը՝ որպես
գաղափարախոսություն գլոբալ երևույթ է և ունի յուրահատուկ դրսևորում աշխարհի տարբեր
մշակույթներ ունեցող երկրներում: Առանձին անդրադարձ է կատարվել և ներկայացվել
Իրանում կանանց իրավունքների պայքարը առաջնորդող ֆեմինիստական շարժման
դրսևորումները:
Բանալի բառեր՝ Ֆեմինիզմ, իսլամական ֆեմինիզմ, մուսուլմանական հասարակություն,
Իրան

FEMINISM AS A TERM AND IDEOLOGY AMONG THE IRANIANS FLIGHTING FOR WOMEN’S
RIGHTS
L.Kosakyan
Abstract
The study covers the basic issues of the women in nowadays’ Iran, and tries to explain
how acceptable it is to call 'a feminist' an Iranian person fighting for women's rights. The
question is within the frames of the interests and researches in the modern civilized world. It
reflects the problems of "feminism" and "Islamic feminism". In the framework of the research it is
attempted to confirm the fact that feminism is a global phenomenon and comes up differently (in
its unique way) in different cultures. An individual reflection was made on the feminist movement
in Iran.
Key words: Feminism, Islamic feminism, Muslim comunity, Iran
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ФЕМИНИЗМ КАК ТЕОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ СРЕДИ ИРАНЦЕВ БОРЮЩИХСЯ ЗА ПРАВА
ЖЕНЩИН
Л. Косакян
Аннотация
Исследование посвящено современным проблемам женщин в Иране и тому
насколько приемлемо называть феминистами иранцев, борющихся за права женщин.
Вопрос рассматривается в рамках интересов современного цивилизованного мира и
отражает проблемы «феминизма» и «исламского феминизмa». В данном исследовании
предпринята попытка подтвердить факт, что феминизм, как идеология, глобальное
явление и имеет своеобразное проявление в различных странах по всему миру. В статье
также рассмотрены различные проявления феминистского движения в Иране
Ключевие слова: феминизм, исламский феминизм, мусульманское общество, Иран
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EVALUATION OF ECONOMIC EMPOWERMENT
FOR DOMESTIC VIOLENCE SURVIVORS IN ARMENIA

Armenia, a post-Soviet country that gained independence in 1991, has been in deep
economic crisis since the early days of its transition to a market economy. In the postindependence period, employment opportunities have been scarce. Whereas men and women
alike were employed in various fields during communist times, a much higher percentage of
women now primarily take care of household duties and child rearing. The post-independence
period has also seen a wide array of social inequalities, many of which can be linked either
directly or indirectly to high rates of poverty. These, including deep-rooted traditional and
patriarchal norms and ingrained gender stereotypes have led to the endemic problem of
violence against women.
According to an OSCE study carried out in 2011, 60% of survey respondents reported
that they had been subjected to at least one form of domestic violence in their lifetimes, 40% of
whom noted that the violence took place within the last 2 years at the time of the survey.17 In
efforts to tackle the deeply-rooted issue of domestic violence, I along with my local colleagues
established the Women’s Support Center NGO in 2010, a full service domestic violence center
that includes a 24-hour hotline, walk-in services, and a safe house as well as social, legal, and
psychological counseling. Together with the Near East Foundation, we established an economic
empowerment program, which is compromised of two parts: business and entrepreneurship
trainings accompanied by micro-financing. To date 70 women have participated in this program.
35 of these participants have been prepared for employment through a vocational training
program, whereas the remaining 35 have been trained to start their own small businesses,
some of whom were provided with seed money to purchase necessary equipment. The women
themselves decide which program they would like to enroll in.
We have faced a number of challenges as well as successes in empowering DV
survivors through this economic empowerment initiative. Several factors are important for the
program to be successful and women to attain their goal of gaining livelihood, one of which is
empowerment. The majority of our beneficiaries marry young, do not pursue higher education,
and often have little to no job experience, which in many cases is linked to the economic and
psychological abuse that they endured. Our beneficiaries often stay in abusive relationships for
10, 15 or even 20 years before seeking our assistance; thus, they often display serious effects
of trauma and have extremely low self-esteem and limited social skills. Before entering the
entrepreneurship program, they receive counseling from our social workers and psychologist in
order to understand the characteristics of domestic violence and the effects it has on
themselves and their children. This is key in starting the process of regaining their equilibrium,
17

Organization for Security and Co-operation in Europe (2011). Domestic Violence Survey in the
Republic of Armenia. http://www.osce.org/yerevan/88229?download=true.
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self-esteem, and self-confidence. Without this preliminary assistance, the program drop-out rate
is very high.
Another factor that is needed to ensure success of the program is good physical and
mental health. To date, we have had 3 women drop out of the economic empowerment program
(replaced by others) due to health issues. Women who have physical or mental health issues
not only have difficulty staying enrolled in the program but also exhibit difficulty holding onto
future jobs. The physical and emotional effects of trauma can make a person incapable of
carrying out normal activities. Signs of trauma are evident when the woman cannot focus,
concentrate, is forgetful and cannot complete even simple tasks. Though the program has
worked well for our beneficiaries overall, it is clear that not all are capable or ready to partake in
a demanding program as they have been devastated by the effects of trauma.
The women who opt for the small business program experience a number of challenges
beyond their own personal challenges, including a lack of buying power from Armenia’s small
population, difficulty in distributing products, the existence of monopolies that block their access
to markets, and bureaucratic difficulties that complicate the process of registering a business.
Despite these obstacles, 70 women have completed the program. 35 have found
employment and are continuing to work a year later. Their typical salaries are low but enable
them to make ends meet, though some have changed jobs for higher pay. The 35 who enrolled
in the business program usually work for themselves from home as hair dressers, bakers,
seamstresses, and manicurists. The revenue they gain is in addition to other income they have
either from paid jobs or financial assistance from the government for child care. Of those
enrolled in the program, 94% were able to rent an apartment and live on their own. After finding
employment or starting their own businesses, a number of them moved out of parental homes
into rental apartments, which we consider a great success. Of these women, only 5% returned
to their perpetrator.
It’s important to note that, no matter how successful, economic empowerment of
domestic violence survivors is not enough if it is not accompanied by a system at the state level
that offers safety nets for women. The state must take responsibility and have a strategic role in
empowering women, encouraging women’s financial independence by offering greater
opportunities to them. More and more women in Armenia are becoming single mothers and the
sole bread winners for their children and elderly parents. Yet, because women are primarily
employed as low wage service providers, their average monthly wages represent only 64.4% of
men’s, which gives Armenia one of the largest gender pay gaps in all of Eastern Europe and
Central Asia.18 This results in many women living hand-to-mouth, unable to afford decent health
care for themselves and their families.
Many of our beneficiaries have to complement their income with state child care
assistance as their income is not sufficient. The average monthly salary per person in womanheaded households is 9,400 AMD, compared with 25,500 AMD in man-headed households. 19

18

Asian Development Bank (2015). Armenia Country Gender Assessment.
http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/162152/arm-country-gender-assessment.pdf
19
Women in Labor Market in Armenia. World Bank and CRRC Armenia, 2013
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With the new move to a parliamentary republic, the government is casting aside any
obligation towards its citizens, leaving women in an even more vulnerable position than before.
Authorities have shown little political will in addressing women’s issues and many national
actors are even resistant to improve women’s status in society. It is bizarre and frustrating when
government officials, who purport to value the Armenian family, make decisions that directly go
against women.
Just a few years ago, for example, the government tried to abolish paid maternity leave
and free vaccinations for infants. Luckily, women’s rights activists were able to retract those
decisions through vigorous protesting. It is this critical mass that can win important struggles for
women, such as low-income housing, health benefits, and protection for battered women.
However, Armenia needs a stronger feminist movement to ultimately contribute to the
empowerment of women in a larger way.
The lack of economic safety nets is particularly harsh for women-headed households.
Women who leave their abusers have difficulty enrolling their young children in kindergartens so
they may work simultaneously. Sometimes, they are even forced to place them in orphanages
or night schools and are under constant threat of losing custody. State budget cuts for
kindergartens and boarding schools translates to those women who are economically
disadvantaged not having the ability to stay employed. Moreover, the lack of societal or legal
protection for victims of domestic violence often leaves women with little recourse but to remain
in abusive relationships.
There is a strong correlation between women in power and state policies to protect and
empower women. In Armenia very few women take key positions in government and hold
decision making power. Misogyny and gender discrimination at the state level is evident in court
decisions for custody of children, the extremely low levels of punishment and lack of criminal
conviction for abusers, and the lack of protection of victims. Many authority figures are either not
cognizant of or strongly opposed to improving women’s rights. Moreover, the few women in
high-level positions in the various institutions or political parties also do not adhere to feminist
ideology and often use their power to oppress, not empower, women. This lack of political will
on behalf of those in government encourages institutionalized sexism and an atmosphere of
impunity and indifference.
Women subjected to gender-based violence must have access to services that protect
and empower them in order to escape the cycle of abuse. Law enforcement and service
providers must coordinate efforts to best serve women victims of domestic violence and their
children. Comprehensive services should include psychological, social and legal interventions
aimed at increasing their level of autonomy and self-esteem as well as safe houses to reduce
the risk of violence and support their reestablishment in society. Fragile economic
empowerment is not sustainable, and many times it acts just as a quick fix. For many survivors
desperate to put bread on the table, that is a life line, but it is not enough. A sustainable
economic empowerment model must take a holistic approach that includes both state-run
programs and civil society initiatives.
In her excellent study: Exploring Women’s Rights and Feminist Movement Building in
Armenia”, Alexandra Pittman wrote: “The economic crisis and current economic context creates
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significant barriers to women’s economic power and autonomy. The feminization of poverty has
been further entrenched due to crisis, high rates of unemployment, and low paid jobs. Women’s
economic power is threatened now, and into the foreseeable future, unless significant economic
policy changes are introduced.”

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՊՐԱԾՆԵՐԻ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Մ.Մաթոսեան
Ամփոփում
Հոդվածը նվիրված է Հայաստանում ընտանեկան բռնության զոհերի տնտեսական
հզորացման գնահատմանը: Սկզբնական հատվածում ներկայացվում է, թե ինչպես
նորանկախ Հայաստանը, շուկայական հարաբերություններին անցման հետ մեկտեղ,
հայտնվեց խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ, ինչի հետևանքով կանանց աղքատացման
դեպքերն աճեցին, կյանքի որակը վատթարացավ և նվազեց նրանց սոցիալական
կարգավիճակը: Ներկայացվում է նաև, թե ինչպես նշված հանգամանքները, այդ թվում՝
խորը արմատավորված ավանդույթները, նահապետական նորմերն
ու արմատացած
գենդերային կարծրատիպերը, հանգեցրեին կանանց նկատմամբ բռնության էնդեմիկ խնդրի
խորացմանը:
Բանալի բառեր՝ ընտանեկան բռնություն, ընտանեկան բռնության զոհ, կանանց տնտեսական
հզորացում, վերապրած, գնահատում:

EVALUATION OF ECONOMIC EMPOWERMENT
FOR DOMESTIC VIOLENCE SURVIVORS IN ARMENIA
M.Matosian
Annotation
The article is devoted to the evaluation of the economic empowerment of DV survivors in
Armenia. Armenia has been in deep economic crisis since the early days of its transition to a
market economy. In the post-independence period, employment opportunities have been
scarce, a much higher percentage of women now primarily take care of household duties and
child rearing. The post-independence period has also seen a wide array of social inequalities,
many of which can be linked either directly or indirectly to high rates of poverty. These, including
deep-rooted traditional and patriarchal norms and ingrained gender stereotypes have led to the
endemic problem of violence against women.
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ОЦЕНИВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ (ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ)
М.Матосян
Аннотация
Армения находилась в глубоком экономическом кризисе с первых дней своего
перехода к рыночной экономике. После обретения независимости возможности
трудоустройства были ограничены, большая часть женщин была занята домашними
обязанностями и воспитанием детей. Глубоко укоренившиеся традиционные и
патриархальные нормы и гендерные стереотипы привели к эндемической проблеме
насилия по отношению к женщинам.
Ключевые слова: насилие в семье, женщины пережившие насилие, расширение
экономических возможностей женщин, выживший/-ая, оценивание.
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Սոնա Գրիգորյան
ԵՊՀ, ՙԿանայք, առաջնորդություն և
զարգացում՚ մագիստրոսական ծրագրի
մագիստրոս

ԿԱՆԱՆՑ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԹԱՔՆՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

1) ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վաղնջական ժամանակներից կանայք մաքրում են, խնամում ու կերակրում
ընտանիքի թույլ ու կարիքավոր անդամներին ու մյուսներին, հոգում են ամենատարբեր
կենցաղային հոգսեր: Ըստ էության ընտանիքի պարզագույն պահանջմունքները
բավարարվում են հենց կանանց շնորհիվ: Հաճախ կանայք տանն աշխատում են ավելի քան
14 ժամ, շաբաթվա 7 օրը, սակայն այս ամենը մինչ վերջերս ուշադրության չէր արժանացել
աշխատանքի ու զբաղվածության հարցերով հետաքրքրված մասնագետների, ինչպես նաև
հասարակագետների ու տնտեսագետների կողմից: Այս առնչությամբ արևմտյան
մշակույթներում սկսել է շրջանառվել նոր եզրույթ՝ «կենցաղային աշխատանք» (domestic
labor), որը զարգացել է ֆեմինիստական տեսությունների շրջանակներում և ընդգծում է
տանը կանանց կողմից իրականացված անվճար աշխատանքի կարևորությունը20: Կենցաղային աշխատանքը կամ տնային աշխատանքը տանն արված ամեն տեսակի
չվարձատրվող գործունեությունն է, որն ուղղված է տվյալ ընտանիքի կարիքների
բավարարմանը, խնամքին ու աջակցությանը: Այդ պարտականությունների մեծ մասը,
սովորաբար, իր վրա է վերցնում ընտանիքի այն անդամը, որը համարվում է պակաս
արդյունավետ սուբյեկտ աշխատաշուկայում21:
Հաշվի առնելով հայրիշխանական արժեհամակարգով առաջնորդվող սոցիումի
կառուցվածքը, օրինաչափ է համարվում կանանց կողմից այդ պարտականությունների
կատարումը: Կանանց՝ որպես տնային տնտեսուհու առաջնային դերի մասին լայն
տարածում գտած կարծրատիպերը նշանակալի խոչընդոտ են հանդիսանում նրանց՝
հանրային ոլորտներում, հատկապես բարձր վարձատրվող և որոշումների կայացման
պարտականություններ ստանձնելու հնարավորությունների համար և հաճախ հետ են
պահում նրանց այդ արտոնություններից օգտվելուց22: Հետևաբար իրենց ակտիվությունն
ինչ-որ տեղ իրացնելու նպատակով կանայք հոժարակամ կատարում են կենցաղային
աշխատանքի առյուծի բաժինը: Դա ընդունվում է որպես սեռերի միջև անհավասարության
ապահովման կարևոր հիմք, տղամարդկանց կողմից ստեղծվում է կանանց շահագործման
Marshall G., “Domestic labor”, A Dictionary of Sociology, Oxford University Press,1998
<http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-domesticlabor.html>
21
Յարմալոյան Մ., «Կանանց չվճարվող տնային աշխատանքի գնահատման հայեցակարգային և
տեսամեթոդաբանական հիմքերը», Գենդերային անհավասարությունը աշխատաշուկայում.
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<http://goo.gl/mcj27K>
22
Դուբան Է., «Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում. Հայաստան», Մանդալույոնգ.
Ֆիլիպիններ. Ասիական զարգացման բանկ, Հուլիս 2015
20

25

հնարավորություն և նշանակալի «թաքնված տնտեսական եկամուտ» (կամ «թաքնված
նպաստավորում» (“Hidden subsidy”), որից օգտվում են տղամարդիկ:
Համաձայն Ալիս Քեմփի կենցաղային աշխատանքը կարելի է բաժանել 4 ոլորտների՝


Տնային գործեր



Երեխաների խնամք



Էմոցիոնալ աջակցություն



Կարիերայի աջակցություն

Առաջին երկուսը մեկնաբանության կարիք չունեն:
Էմոցիոնալ աջակցությունը ենթադրում է հուզական պաշտպանություն և խրախույս
հուզական անկայուն վիճակում գտնվող ընտանիքի անդամին՝ երեխային, ամուսնուն: Սա
իրենից ներկայացնում է հոգեբանական աջակցության ձև՝ լսել, հանգստացնել, ոգևորել:
Կարիերայի աջակցությունը կնոջ կողմից ամուսնու կարիերայի զարգացման խթանումն է
բոլոր հնարավոր ու իրեն հասանելի միջոցներով: «Կորպորատիվ կինը» հասցնում է
ընտանիքի բոլոր հոգսերը հոգալ՝ երեխաներին տանել խմբակների, ամուսնուն
հնարավորություն տալով ամբողջովին ընկղմվել իր աշխատանքի մեջ: Այս իրավիճակը որոշ
հետազոտողների կողմից պիտակավորվել է «երկու անձի կարիերա» անվամբ: Ամուսինը և
կինը կիսում են մեկ կարիերա՝ ամուսնունը23:
Ըստ
Ռ.
Անգերի
գենդերային
առանձնահատկությունների
գլխավոր
դետերմինանտները սոցիալական սպասումներն են, դերերը և վարքի սեռային
համապատասխանության ավանդական պահանջները24: Կանանց կողմից տնային հոգսեր
հոգալու պատասխանատվության ընտրությունը մեծապես կախված է նաև հենց իրենցից՝
որպես սոցիումի մաս: Սոցիալականացման ընթացքում,յուրացնելով իրենցից սպասվող
հասարակությունում ընդունված ակնկալիքները, կանայք շտապում են իրականացնել
դրանք՝ ապահովելով հասարակության կողմից հավանության արժանանալու և ընդունված
լինելու պահանջմունքների բավարարումը: Լատինական Ամերիկայի և կարիբյան
տնտեսական հանձնաժողովը (ECLAC (2007)) փաստեր է ներկայացնում, որ 20-24
տարեկան կանանց ավելի քան կեսը չի փնտրում զբաղվածություն դրսում, քանի որ նրանք
տանը կատարում են չվճարվող աշխատանք25: Նման իրավիճակ կարելի է տեսնել նաև
Հայաստանում, որտեղ ամուսնացած կանանց մի ստվար զանգված չի ձգտում տնտեսական
անկախության՝ գտնելով, որ իրենց ամուսինների պարտականությունն է՝ հոգալ իրենց ու ողջ
ընտանիքի նյութական հոգսերը: Այս տրամաբանությամբ միանգամայն բնական է դիտվում
իրենց կողմից տնային աշխատանքի իրականացումը: Սակայն այստեղ խնդիրն այն է, որ
կանանց գերակշռող մասը նույնպես չի գիտակցում ու արժևորում տանն
արված
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աշխատանքի վրա ծախսած ժամանակն ու սեփական ջանքերը: Հարցման ժամանակ նրանց
մեծամասնությունը նշում է, որ չի աշխատում կամ «տնային տնտեսուհի» կարգավիճակն է
շնորհում սեփական կենսակերպին: Ինչպես նշվում է Ասիական զարգացման բանկի կողմից
2015թ-ի հուլիսին արված «Երկրի գենդերային իրավիճակի գնահատում. Հայաստան»
հետազոտության արդյունքներում՝ Հայաստանում բնակչության տնտեսապես ոչ ակտիվ
մարդկանց շարքում մեծապես ֆորմալ աշխատանք չփնտրող, սակայն գործազուրկ
չհամարվողները կանայք են. նրանց մեծ մասը՝ 41.8%, տնային տնտեսուհիներ են:
Կախված ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակից, անհատական,
կենցաղային պայմաններից և այլ չափանիշներից՝ սոցիալապես անհրաժեշտ չվճարվող
տնային աշխատանքի իրականացումը կազմակերպվում է տարբեր ձևերով: Օրինակ՝
կերակուր պատրաստելը, երեխաների խնամքը կամ այգի մշակելը բնութագրվում են
որակապես տարբեր կերպ՝ կախված ընտանիքի կարգավիճակից: Ցածր տնտեսական
մակարդակում գտնվող ընտանիքում երեխաների խնամքը հաճախ ընկնում է ավագ
երեխաների կամ ընտանիքի մյուս անդամների վրա՝ մինչ մայրն զբաղված է այլ կենցաղային
հոգսեր հոգալով: Մինչդեռ ավելի բարձր սոցիալ-տնտեսական մակարդակում գտնվող
ընտանիքում երեխաների խնամքը կգերադասվի տնային գործերից, իսկ այգի մշակելը
կհետապնդի ավելի շուտ ժամանցի, քան թե նյութական բարեկեցության ապահովման
նպատակ: Օրինաչափորեն ցածր եկամտով և կրթական ցենզով տանն արված
աշխատանքի պատասխանատվությունը գլխավորապես ընկած է կանանց վրա: Ըստ ՄԱԿ-ի
տվյալների՝ տնային տնտեսուհու կարգավիճակում գտնվող կանանց թիվն ավելի բարձր է,
քան կրթության համակարգում գտնվողներինը (30.1% - 15.9%), մինչդեռ երբ տղամարդիկ են
տնտեսապես ոչ ակտիվ, դա նրանց սովորելու կամ որևէ այլ պատճառով է լինում:
Որոշ դեպքերում, երբ աշխատանքում ներգրավվածության պատասխանատվությունը կիսվում է ամուսինների միջև, ընտանիքին կենցաղային հարցերում աջակցելու
պարտականությունն անցնում է հարազատներին և ընտանիքի այլ անդամներին, մասնավորապես տատիկներին կամ դուստրերին՝ դարձյալ իգական սեռի ներկայացուցիչների: Այս միտումը դիտվում է շատ երկրներում արված հետազոտությունների տվյալներում: Մասնավորապես Չիլիում 2003թ. աղջիկ երեխաների 85%-ը շաբաթական ավելի քան 20 ժամ
ծախսել է տնային գործերի վրա: Ըստ 2001թ. Բոլիվիայի տվյալների մինչև 14 տարեկան
աղջիկները ծախսել են շաբաթական ավելի քան 20 ժամ փայտ կամ ջուր կրելու,
հագուստների լվացքի և արդուկի վրա՝ գործողություններ, որ ամենայն հավանականությամբ,
բացասաբար են ազդել իրենց առողջության վրա (ECLAC, 2007): Այս փաստերը
հայաստանյան իրավիճակի հետ համեմատելիս հարկ է ներառել աշխարհագրական
չափանիշը՝ քաղաքաբնակ աղջիկներին ավելի քիչ են սպառնում կենցաղի հոգսերը հոգալու
պարտականությունները, քան մարզերում ապրողներին, հատկապես՝ գյուղաբնակներին,
որտեղ կենցաղը չի սահմանափակվում տան հոգսերով, այլ շատ հաճախ տարածվում է նաև
անասնապահության կամ գյուղատնտեսության ոլորտների պարտականությունների
կատարման վրա: Այն կանայք, ովքեր չեն կարող փոխանցել կենցաղային աշխատանքի
բեռն ուրիշին կամ դիմել այլընտրանքային աջակցությանը, հաճախ իրենց նվիրում են այդ
աշխատանքի կատարմանը և մնում են տանը՝ առանց վաստակի: Սա ընկած է կանանց
պասիվ գործունեության/ անգործության պատճառի հիմքում (ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 188
երկրներից 94-ում նրանց ակտիվությունը 50%-ից ցածր է): Այսինքն, պասիվ գործունեությունը հակադրվում է ֆորմալ և համապատասխանաբար վճարվող աշխատանքին. 50%-ից
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ցածր ակտիվությունը ենթադրում է ֆորմալ աշխատանքի, բայց ոչ կենցաղային աշխատանքի բացակայություն: Տվյալ մեջբերումը ևս փաստում է այն, որ կանանց կողմից
իրականացվող կենցաղային պարտադիր աշխատանքը հանրության կողմից չի ճանաչվում
ու չի արժևորվում: Այս մոտեցումը հիմնավորվում է նաև մարքսիստական ֆեմինիզմի
տեսությունում, որտեղ կենցաղային աշխատանքը կապվում է «վերարտադրողական
աշխատանքի» հետ, որի գլխավոր դերում կանայք են: Դեռևս 1970-ականներին մեծ բանավեճ տեղի ունեցավ այն հարցի շուրջ, թե արդյո՞ք տան աշխատանքը պետք է համարել
արդյունավետ, թե անարդյունավետ դասական մարքսիստական իմաստով, և արդյո՞ք
դրանից պետք է օգտվի տղամարդը, թե՞ կապիտալիզմը, թե՞ երկուսն էլ: Ուստի զարմանալի
չէ, որ մինչ տղամարդիկ կարևորվում են՝ ակտիվություն դրսևորելով հանրային կյանքում,
կանայք շարունակում են մնալ ստվերում՝ հոգալով տղամարդկանց ու ընտանիքի մյուս
անդամների կարիքները:
Թեև այժմ շատ երկրների կողմից կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման
նպատակով զբաղվածության առումով դիտվում է նրանց աշխատուժի ներառման ու
հանրային կյանքում մասնակցության խրախուսում, նաև կա «համարժեք աշխատանքի
համար հավասար վարձատրում» մոտեցումը, որը հիմնավորվում է Կանանց նկատմամբ
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայով (1979), սակայն ցածր
վարձատրվող աշխատանք առավելապես շարունակում են կատարել հենց կանայք:
Արդյունքում կանանց միջին աշխատավարձը կազմում է տղամարդկանց աշխատավարձերի
երկու երրորդը (66%): Սա նաև բացատրվում է կանանց կողմից ընտրված աշխատանքային
ոլորտով: Ամբողջ աշխարհում, կանանց մասնակցությունն արդյունաբերության ոլորտում
ավելի քիչ է, քան տղամարդկանցը: Ի հակադրություն սրան՝ սպասարկման ոլորտում
տղամարդկանց համեմատ դիտվում է կին աշխատողների մասնակցության բարձր
ցուցանիշ: Ինչպես նշում է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը (2004).
«Սպասարկման ոլորտում կանայք շարունակում են կենտրոնանալ ավանդաբար իրենց
գենդերային դերերի հետ կապված ոլորտների վրա, որոնցից են, մասնավորապես,
սոցիալական և անհատական սպասարկման ծառայությունները, մինչդեռ տղամարդիկ ձեռք
են բերում ավելի լավ վարձատրվող ոլորտի աշխատատեղեր՝ ֆինանսական և գործարար
ծառայությունների և անշարժ գույքի ոլորտներում»: Սա նաև պատճառ է հանդիսանում, որ
հաճախ հայ ամուսիններն արժեզրկեն կանանց դրսի աշխատանքն ու հիմնավորեն նրանց
պասիվ կամ տնային կյանքը: Դրանով նրանք փորձում են ապահովել կանանց
կախյալությունն ու շարունակել վայելել որոշումների կայացման իրենց մենաշնորհը:
Կանանց աշխատելու ու նյութական անկախություն ձեռք բերելու հետ մեկտեղ, թվում է,
անխուսափելիորեն փոփոխության պիտի ենթարկվեն նաև ընտանեկան միջանձնային
փոխհարաբերությունները, նորովի բաշխվեն կենցաղային պարտականությունները, սակայն
այս իրողությունը (հատկապես վերջինը) շատ հայ տղամարդիկ, նաև կանայք դեռ
պատրաստ չեն հաշվի առնել:
Ոլորտի շուրջ բրիտանական հետազոտություններից մեկն անդրադառնում է նրան,
թե ի՞նչ փոփոխություն է նկատվել տղամարդկանց և կանանց կենցաղային աշխատանքով
զբաղվելուն հատկացված ժամանակում վերջին քսան տարիների ընթացքում, երբ հաշվի
ենք առնում այնպիսի կառուցվածքային գործոններ, ինչպիսիք են զբաղվածությունը/
աշխատանքը և սոցիալական խավը: Չնայած այն հանգամանքին, որ 1997 թ. կանայք դեռևս
կատարում էին կենցաղային աշխատանքի մեծ մասը, պարզվել է, որ կյանքի այլ
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ոլորտներում ժամանակ ծախսելու անհրաժեշտությանը զուգընթաց կենցաղային խնդիրներ
լուծելու հարցում տղամարդկանց մասնակցության աճը (համեմատած նախկինի հետ)
պետք է նշանակալի համարել: Մասնավորապես նկատվել է՝
(i) կանանց հետ ասոցացվող որոշ նորմատիվ
գենդերային անհավասարության կրճատում,

խնդիրների

կատարման

(ii) ցածր
սոցիալ-տնտեսական
շերտերի
տղամարդկանց
ժամանակի
համամասնական աճ ուղղված կենցաղային խնդիրների լուծմանը,
(iii) հավասարության ձգտող զույգերի էական ավելացում26:
Ավելի ուշ շրջանի բրիտանական հետազոտությունները ներկայացնում են, թե ինչպես
է տղամարդկանց և կանանց հարաբերական վարձատրությունն ազդում կենցաղային
աշխատանքի բաշխման վրա, հատկապես հիմա, երբ կանանց 31%-ը տնային
տնտեսությունների հիմնական եկամուտ ապահովողներն են (1997 թ. մինչև 18%): Այս
հետազոտության հիմնական արդյունքները ներառում են հետևյալ դրույթները.


Տղամարդկանց համեմատությամբ կանանց ավելի բարձր վարձատրությունը որոշիչ
ազդեցություն ունի կենցաղային պարտականությունների բաշխման վրա: Ընտանիքները,
որտեղ կանայք վաստակում են ավելին, քան իրենց ամուսինները, ավելի մեծ
հավանականությամբ են վիճարկում ցանկացած անհավասարություն տնային գործերի
բաժանման հարցում: Այս ընտանիքներում տղամարդիկ ավելի հավասար են կիսում
տնային գործերը:



Սակայն նման տնային տնտեսություններում տղամարդիկ հաճախ այնքան որակյալ չեն
անում նույն տնային գործերը, որքան կանայք: Այստեղ ևս առկա է անհավասարության
ցուցանիշ, քանի որ կանանց առջև ավելի բարձր չափանիշներ են դրված նույն
աշխատանքների կատարման համար: Տղամարդիկ նաև ավելի հակված են զբաղվել
տեսանելի աշխատանքով, որի արդյունքը նրանք կարող են ցուցադրել բոլորին (օրինակ՝
խոհարարությունը), քան թե ավելի թաքնված պարտականություններն են (օրինակ՝
արդուկ անելը):



Երեխաների ծնվելուց հետո տնային պարտականություններն ինքնաբերաբար ավելի
արագ են բաշխվում:



Հետաքրքիր փաստ է, որ ցածր եկամուտ ունեցող տղամարդիկ տնային աշխատանքն
ավելի հավասար են կիսում և կարծես ավելի ներգրավված են նման հարցերում, քան
ավելի բարձր եկամուտ ունեցող տղամարդիկ:

 Առավել բարձր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններում տղամարդիկ (կամ

զույգերը) պարզապես խուսափում են կենցաղային հարցեր լուծելուց: Այս
ընտանիքներում հիմնականում և´ կինը, և´ ամուսինն աշխատում են, իսկ վերոնշյալ
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Sullivan O., SAGE Journals, “The Division of Domestic Labor: Twenty Years of Change?”,
Sociology, August 2000
<http://soc.sagepub.com/content/34/3/437>
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խնդիրները լուծելու համար վարձում օգնական(ներ)ի: Իսկ այն, ինչ կիսատ է մնում,
շարունակում է տան կինը27:
Թեև հիմա գենդերային հիմքով վարձատրության չեղքվածքը նկատելի նվազել է,
այնուամենայնիվ, համաձայն բրիտանական հեռուստաընկերության հետազոտության
կանայք դեռ շարունակում են տղամարդկանցից կրկնակի անգամ շատ տնային
պարտականություններ կատարել /Survey for BBC Women’s Hour/: Վերջին
հետազոտությունների համաձայն՝ եթե կանանց չվճարվող աշխատանքը ներառվեր
երկրների բյուջեում, ապա կկազմեր 11 տրիլիոն ամերիկյան դոլար28: Ըստ ՄԱԿ-ի
զարգացման ծրագրի տվյալների՝ ամբողջ աշխարհում կանանց չվճարվող աշխատանքի
արժեքը տարեկան կազմում է մոտավորապես 13 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար:

2) ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հայկական մշակույթը պատմականորեն ընդգծել է սեռերի միջև տիրույթների
բաժանումը: Տունը և կենցաղը կնոջ տիրույթն են (եղել): Սովորաբար տատիկը կամ
սկեսուրն են ղեկավարել տնային տնտեսությունը29: Հայ կինը պարտավոր էր հետևել
ընդունված ավանդական որոշ չափանիշների` հնազանդություն, հավատարմություն,
տնային աշխատանքներին նվիրվելու պատրաստակամություն, իր ու նոր ընտանիքի
մշակութային միջավայրին հարմարվողություն և այլն30: 18-րդ դարի աղբյուրները վկայում են,
որ սկսած 4–5 տարեկանից աղջիկներին սովորեցնում էին մաքրել տունն ու բակը, լվանալ
սպասքը, կատարել մեծահասակների հանձնարարությունները: 7–8 տարեկանում
սովորեցնում էին լվանալ աշխատանքից վերադարձած տղամարդկանց ոտքերը:
Այդուհանդերձ, այդ տարիքում աղջիկ երեխաներին ծանր աշխատանքներ չէին
հանձնարարվում: Դպրոց հաճախելու փոխարեն, ինչն արգելված էր սովորույթի ուժով,
նրանք հմտանում էին արհեստների մեջ, հատկապես տնայնագործության մեջ. սովորում էին
բուրդ գզել, ճախարակ պտտել, իլիկ մանել, խմոր հունցել, հաց թխել, այծ ու ոչխար կթել,
պանիր մակարդել, լվացք անել, գուլպա, կարպետ, գորգ գործել, շոր կարել, կարկատել,
ասեղնագործել և այլն31: Կնոջ անձնական կարևոր պարտականություններից էր տան
կրակարանն անշեջ պահելը: Հետագայում՝ հատկապես Խորհրդային ժամանակաշրջանից
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Studies in Aotearoa Journal No. 60, July 26, 1999
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սկսած, երբ հայ կանանց օտարների առևանգումներից պաշտպանելու անհրաժեշտությունը
ձգտում էր զրոյի, և´ կանայք, և´ տղամարդիկ սկսեցին աշխատել տանից դուրս:
Այդուհանդերձ կենցաղային ոլորտում կանայք չունեին ընտրություն, երբ խոսքը տնային
պարտականություններին էր վերաբերում: Դա նրանց պարտականությունն ու
պատասխանատվություն էր՝ պահպանել տնտեսությունը: Այս մոտեցումը դեռ շարունակում է
գերակայել հայ իրականությունում՝ ստվերում թողնելով կանանց հանգստի իրավունքը և
տղամարդկանց հետ պարտականությունների հավասար բաժանումը: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ կանայք մեր օրերում աշխատում են նույնքան, որքան տղամարդիկ, իսկ
երբեմն նույնիսկ առավել՝ նկատի ունենալով աշխատավայրում շահագործման ենթարկվելու
վտանգները, նրանք նաև ստիպված են տանն աշխատել: Մինչդեռ տղամարդն
աշխատանքից վերադառնալիս վայելում է իր հասանելիք հանգիստը՝ ակնկալելով, որ կինն
իր մասին կհոգա:
Գենդերային այսպիսի բաժանման առաջնային պատճառներից մեկն ազգային
դոմինանտ մտածելակերպն է, համաձայն որի կանայք պետք է լինեն տնային
տնտեսուհիներ, իսկ տղամարդկանց պատասխանատվությունը բացառապես ընտանիքի
ֆինանսական ապահովումն է32: Այսպիսով, մենք դեռ շարունակում ենք պահպանել
սովորույթի ձևական կողմը, մինչդեռ այն վաղուց սպառել է իր բովանդակային կոմպոնենտն
ու ֆունկցիոնալ նշանակությունը. մեր երկրում կանանց համար օտարներից առևանգվելու
վտանգ այլևս չկա, ուստի կանայք, ինչպես վաղ միջնադարում33, տղամարդկանց պես կարող
են ազատորեն ակտիվություն դրսևորել հանրային կյանքում, օգտվել իրենց իրավունքներից
ու ազատություններից, վարձատրվող աշխատանք իրականացնել: Այլ հարց է արդեն՝
որքանով կանայք տնային պարտականությունները կկիսեն տղամարդկանց հետ ու
ինչքանով կթոթափեն «երկակի բեռ»-ն իրենց վրայից: ՀՀ վիճագրական ծառայության
կողմից իրականացված ժամանակի բյուջեի գենդերային վերլուծությունը բացահայտում է
կանանց կրկնակի ծանրաբեռնվածության փաստը: 15-80 տարեկան կանանց և
տղամարդկանց ժամանակի ծախսման կառուցվածքում հատկապես շատ մեծ
տարբերություն է նկատվում աշխատանքի (եկամտաբեր և ոչ եկամտաբեր) վրա ծախսված
ժամաքանակներում: ՀՀ-ում կանայք չվճարվող աշխատանքի (տնային տնտեսության և
ընտանիքի խնամքի) վրա ծախսում են 5 անգամ ավելի շատ ժամանակ, քան տղամարդիկ,
իսկ տղամարդիկ վճարովի աշխատանքի վրա ծախսում են 4.6 անգամ ավելի շատ
ժամանակ, քան չվճարվող աշխատանքի վրա: Ընդհանուր առմամբ տղամարդիկ 30%-ով
ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեն, քան կանայք34: 2014 թվականին, ըստ ՀՀ
վիճակագրական տվյալների, ընտանեկան հանգամանքների պատճառով գործազուրկ են
եղել միայն կանայք (100%)35, ինչը վկայում է այն մասին, որ կանայք գնում են անձնական
կյանքի և կարիերայի զոհողությանը՝ հանուն ընտանիքի բարօրության, ինչը տղամարդուց չի
սպասվում: Տարիքային բոլոր խմբերում 98% կանայք չեն աշխատում, որովհետև ունեն
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Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, «Միգրացիան և զարգացումը. Հայաստան. Երկրի
ուսումնասիրություն», Երևան, 2009
33
Գևորգյան Հ., «Գենդեր. խնդիրներ և լուծումներ», Երևան, 2011
34
Կինը և հասարակությունը տեղեկատվական-վերլուծական պորտալ, հոկտեմբերի 19, 2015
<http://bit.ly/2bgZDdY>
35
«Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը հայաստանում» (փաստաթղթերի
վերլուծության և փորձագիտական հարցման արդյունքների հաշվետվություն), ԵՊՀ Գենդերային
հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, «ՕքսԵՋեն» հիմնադրամ, Երևան 2016
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տնային գործեր և երեխաներ, իսկ տղամարդիկ չեն աշխատում, քանի որ ունեն որևէ
աստիճանի հաշմանդամություն կամ ստանում են որևէ տեսակի թոշակ: Դա բացատրում է
նաև ՀՀ վիճակագրական ծառայության 2010-2014 թվականների տվյալները, համաձայն
որոնց կանայք Հայաստանում առավելապես ներգրավված են աշխատաշուկայում ոչ լրիվ
աշխատանքային օրով. վերոնշյալ տարիների ընթացքում այդ ցուցանիշը դրսևորել է աճման
միտում՝ 58.2%-ից դարձել է 63.4%: Սա ևս ցույց է տալիս կանանց՝ ընտանիքն անձնական
կարիերայից գերադասելու պատրաստակամությունը:
ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի 2016 թ.
արված «Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում»
փաստաթղթերի վերլուծության և փորձագիտական հարցման արդյունքների համաձայն՝
չնայած կանանց կրթական հաջողություններին և կրթական համակարգում ավելի ակտիվ
մասնակցության հանգամանքին՝ վերջինս չի հանգեցրել կանանց՝ համապատասխան
վարձատրմանը աշխատանքի շուկայում:
Հայաստանում տնտեսապես ակտիվ բնակչության շրջանում (15-75 տարեկան
զբաղվածներն ու գործազուրկները) զբաղված է կանանց 45.8%-ը՝ համեմատած
տղամարդկանց 62.3%-ի հետ: Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության (անձինք, որոնք չեն
աշխատել և աշխատանք չեն փնտրել)՝ կանանց մոտ չաշխատելու պատճառներից շատ
բարձր տոկոսային ցուցանիշ ունի տնային տնտեսություն վարելը՝ համեմատած
տղամարդկանց հետ (կանանց տարիքային բոլոր խմբերում այդ ցուցանիշը գերազանցում է
90%-ը, այդ պատճառով տղամարդկանց մոտ չաշխատելը շատ փոքր տոկոս է կազմում):
Հետևաբար կանայք կատարում են կենցաղային չվճարվող աշխատանքի, ինչպես նաև
սպառողական գյուղատնտեսական աշխատանքի մեծ մասը:
Հայ հասարակությունում երբեմն կանայք իրենք են արգելում տղամարդկանց
ներգրավվել որևէ կենցաղային հարց լուծելու գործընթացում՝ այդպիսով կանխելով
հասարակության կողմից ամուսնու կամ ընտանիքի տղամարդու վարկանիշի անկումը: Սա
գալիս է հասարակության կողմից յուրացված կարծրատիպերից, որոնք շարունակաբար
վերարտադրվում են տարբեր սերունդերի մոտ՝ ապահովելով ավանդապաշտ լինելու
մոտեցումները: Այդ «ավանդական» պատկերացումներում տղամարդու արժանապատվությունը թույլ չի տալիս իրականացնել այնպիսի աշխատանք, որն ի սկզբանե
համարվել է կանանց տիրույթին բնորոշ: Ավանդական մոտեցումների կիրառումը
բավարարում է ապահովության պահանջմունքը՝ նպաստելով դրա շարունակական
կրկնությանը: Սա նաև ակնառու է այնպիսի համայնքներում, որտեղ տղամարդիկ կատարում
են արտագնա աշխատանք (ըստ հետազոտության՝ հայ ընտանիքների մեկ երկրորդից
ավելին 64%)36 և տանը լինում են տարվա չնչին մասը՝ 2-3 ամիս լավագույն դեպքում:
Վերջինս նրանց հաղորդում է հյուրի կարգավիճակ՝ ստեղծելով կենցաղային հարցերին
չխառնվելու հերթական հիմնավոր պատճառը:
Հայաստանում կանանց միջին աշխատավարձը կազմում է տղամարդկանց
աշխատավարձի երկու երրորդը (66%): Նրանք հիմնականում աշխատում են կրթության և
առողջապահության ոլորտներում (ՀՀ վիճակագրության տվյալներ, 2015): Այս հանգամանքը
ևս կարող է շահարկվել տղամարդկանց կողմից՝ իրենց կանանց «աշխատելու իրավունք
36

Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ, Երևան, «Տնտեսագետ»
հրատարակչություն, 2014 http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/Tadevosyan.pdf
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տալու» առումով և տան հոգսերը հոգալու համար կանանց «տանը պահելու» հիմնավորում
տալ: Աշխատավարձի ցածր լինելն այսպիսով արդարացնում է իրենց կանանց չաշխատելու
փաստը:
Տնային
գործերով
ծանրաբեռնվածությունը
նվազեցնում
է
կանանց՝
աշխատաշուկայում լավ աշխատանք գտնելու հնարավորությունը, քանի որ այդպիսի
աշխատանք գտնելու համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ լավ կրթություն,
բարձր որակավորում, որոնց ձեռքբերման համար հարկավոր է ունենալ մեկ այլ ռեսուրս՝
ժամանակ: Արդյունքում ձևավորվում է արատավոր շղթա, որը մեծացնում է մի կողմից
կանանց տնտեսական կախվածությունը տղամարդկանցից, իսկ մյուս կողմից` կանանց
տնային շահագործման ծավալը, ինչը դեռևս չի գիտակցվում շատ կանանց կողմից, իսկ
գիտակցվելու դեպքում էլ չի բարձրաձայնվում:
Հայ իրականությունը հետևում է համաշխարհային միտումներին՝ հատկապես
արևմտյանին, սակայն դեռ շատ հեռու է դրանց լիարժեք կրկնօրինակումից կանանց
իրավահավասարության և զբաղվածության ու հատկապես տնային գործերի ու կենցաղային
խնդիրների լուծման համար սեռերի միջև պարտականությունների հավասար բաշխման
առումով:

3) ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԱՍ
Նպատակ. բացահայտել հայաստանաբնակ աշխատող կանանց վերաբերմունքն իրենց
կողմից կատարվող կենցաղային գործերի նկատմամբ:
Ընտրանք. աշխատանք ունեցող հայաստանաբնակ կանայք:
Ընթացք. կանանց կողմից կենցաղային աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի
բացահայտման նպատակով հետազոտություն է իրականացվել ՀՀ բոլոր մարզերում և
Երևանում: Միջինում յուրաքանչյուր մարզից ընտրվել է 19-57 տարեկան աշխատանք
ունեցող 3 կին, հարցման մասնակիցների ընդհանուր թիվը՝ 28 (n=28):
Մեթոդաբանություն. հետազոտության մեթոդաբանությունը հիմնված է ֆենոմենոլոգիական
տեսության վրա, որը ենթադրում է հարցվողների սեփական ընկալումների արձանագրում:
Մեթոդ. որպես հետազոտության մեթոդ ընտրվել է հարցաթերթի մեթոդը՝ բաց հարցերով:
Արդյունքներ.
Նկար 1. Տարիքային խմբեր
19-29

30-40
14%

41-50
11%

18%
57%

51-59

Հետազոտության մասնակիցների տարիքային խմբերը ներկայացված են Նկար 1-ում, ըստ
որի 19-29 տարեկան մասնակիցները կազմել են
հարցվողների ամենաքիչ տոկոսային խումբը՝
11%, մինչդեռ 30-40 տարեկաններն եղել են
ամենամեծ խումբը՝ ներկայացնելով 57%, 41-50
տարեկան կանայք հարցվողների 18%-ն են
կազմել տվյալ հետազոտության մեջ, իսկ 51-59
տարեկանները՝ 14%-ը:
Ինչպես ներկայացված է Նկար 2-ում՝ ըստ
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հարցվողների 59%-ի իրենց ընտանիքը` համաձայն իրենց իսկ ընկալումների,
համապատասխանում է ավանդական տիպին, մնացած 41%-ի համար իրենց ընտանիքը
ժամանակակից է:
Նկար 2. Ընտանիքի տիպ
ավանդական

ժամանակակից

41%

Հետազոտությանը մասնակցած կանանց 7%-ը
շաբաթական աշխատում է 6-7 օր, 18%-ն
ընդամենը 1-3 օր է վճարովի աշխատանքային
գործունեությամբ զբաղվում, իսկ 75%-ը 4-5 օր է
զբաղված լինում աշխատատեղում (Նկար 3):

59%
Նկար 3. Աշխատանքային
օրեր
Աշխատանքային
ժամերի
բաշխվածությունն
աշխատատեղում երևում է Նկար 4-ում, ըստ որի
հետազոտվող կանանց 43%-ն աշխատում է
օրեկան 1-5 ժամ, 46%-ը՝ 6-8, իսկ 11%-ն
վարձատրվող աշխատանք է կատարում 9 և ավել
ժամ:
Նկար 4. Աշխատանքային
ժամեր
1-5

6-8

9<

11%
43%
46%

1-3

4-5

7%

18%

75%

Հարցին, թե ինչ պարտականություններ են
կնոջը
վերագրում
կենցաղային
հարցերում,
հարցվողների 20%-ը տվել է «Խոհանոցային
գործեր» պատասխանը, 18%-ը գտնում է, որ տան
մաքրությունն ապահովելն է հատուկ կանանց, 17ական % նշել են երեխաների դաստիարակությունն
ու արդուկը (Նկար 5): Հարցվողների 13%-ը լվացքն
է
համարում
կանանց
վերագրվող

պարտականություն:
Նույն հարցը հակառակ սեռի
համար տալու դեպքում հարցվող
կանանց
21%
տղամարդկանց
վերագրում
է
առևտուրն
ու
կենցաղային սարքերի վերանորոգումը (Նկար 6): Հարկ է նշել, որ
երկրորդն ամենօրյա պար-տականություն չէ, դրա իրա-կանացումն
առաջանում է ըստ անհրաժեշտության և պարտադիր կերպով չի
պահանջում
ֆիզիկական
ուժի
գործադրում:
Պարզապես
հայ
իրականությունում
շարունակվում
են տիրույթներն ու պարտականութ-

Նկար 5. Կանանց վերագրվող
աշխատանք
1%

Խոհանոցային գործեր

2%

4%

Լվացք
Արդուկ

20%

18%

Սպասքի լվացում

13%

Երեխաների դաստիարակություն

17%
8%

17%

Տան մաքրություն
Առևտուր
Ծաղիկների խնամք
Կազմակերպել ընտանեկան հանգիստը
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յունները պիտակավորվել ըստ
տղամարդկայինի կամ կանացիի:
Նկար 6. Տղամարդկանց վերագրվող
աշխատանք

Շատ հաճախ տղամարդու
կողմից
կատարվող
տնային
Այգու մշակում
Կենցաղային
սարքերի
վերանորոգում
6%
աշխատանքը
գնահատվում
է
4% 4% 9%
Առևտուր
21%
որպես
առավել
բարդ,
8%
Երեխաների դաստիարակություն
մասնագիտական
հատուկ
Տան վերանորոգում
11%
հմտություններ
պահանջող`
ի
Գումար վաստակել
21%
16%
Ծանր աշխատանք
տարբերություն կանանց կողմից
Աղբ թափել
կատարվող տնային աշխատանքՏնային կենդանիների խնամք
ների: Այս իշխող գենդերային
պատկերացումները
պայմանավորում
են
տնային
պարտականությունների
անհավասարաչափ բաշխումը2: Հետազոտվողների 16%-ը նշել է երեխաների
դաստիարակությունը որպես տղամարդու պարտականություն, ինչը շատ գովելի է, սակայն
ցանկալի կլիներ ավելի մեծ տոկոս տեսնել իբրև տղամարդու նկատմամբ
ակնկալիք: Կարևոր է ընդգծել նաև այն, որ տղամարդկանց վերագրվող աշխատանքների մի
մասը (այգու մշակում, առևտուր, գումար վաստակել), նույնպես կապված է արտաքին
աշխարհի հետ և պահանջում է հանրային ոլորտի ակտիվության դրսևորում: Բացի այդ,
տղամարդկանց վերագրվող աշխատանքային պարտականության բազմազանությունը
խոսում է այն մասին, որ մեր երկրում տղամարդուց ակնկալվող տնային չվճարվող
աշխատանքի հստակ պատկերացումներ չկան, ինչը վկայում է այդ պրակտիկաների
բացակայության մասին: Հետազոտության մեկ այլ հատկանշական արդյունք է կանանց
կողմից
իրենց
ամուսիններին
Նկար 7. Տնային աշխատանքն ըստ
ամենաքիչ վերագրվող կենցաղային
ժամերի
պարտականությունների
ցանկը,
որտեղ գերակշռում են լվացք անելը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4%
կամ սպասք լվանալը:
0%
4%
0%
Հարցվող կանանց 25%-ը օրեկան
17%
17%
երեք ժամ ծախսում է կենցաղային
աշխատանքի
վրա
(Նկար
7):
12%
Հիշեցնենք, որ նրանք բոլորն էլ
25%
աշխատում են ու բացի այդ երեք
17%
ժամից նվազագույնը չորս-հինգ ժամ
4%
նաև աշխատավայրում են զբաղված
լինում (Նկար 4): Հարցվողների մի
խումբ՝ 17%, օրվա մեջ յոթ ժամ է
ծախսում տնային աշխատանքի կատարման համար, մյուս 17%-ը՝ հինգ ժամ, իսկ երրորդը՝
երկու ժամ: Մասնակիցների 12%-ը օրական վեց ժամ զբաղվում է տնային գործերով:
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ աշխատող կանայք միջինում օրեկան 4-5 ժամ տանն են
շարունակում աշխատել, իսկ նրանցից որոշները շեշտել էին ոչ աշխատանքային օրերին 710 ժամ կենցաղային գործերով զբաղվելու անհրաժեշտության մասին:
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Կանանց 38%-ը նշել է, որ իրենց
ոչ ոք չի օգնում կենցաղային
հարցերում, 35%-ը ընդգծել է
երեխաների
ներգրավվածությունը կենցաղային հարցերում
աջակցելու հարցում, 17%-ն ասել
է, որ տան այլ կին է կիսում այդ
պարտականություններն իրենց
հետ, և միայն 10%-ն է նշել
ամուսնու միջամտությունը կենցաղավարման մեջ (Նկար 8):

Նկար 8. Աշխատանքում օգնում են.
Ամուսին

Ոչ ոք

17%

35%

Երեխաներ

Տան այլ կին

10%
38%

Զարմանալիորեն հարցվող կանանց 53%-ը դրական վերաբերմունք է արձանագրել
էգալիտար ընտանիքների նկատմամբ, 36%-ը չեզոք, և ընդամենը 11%-ն է բացասաբար
գնահատել պարտականությունների հավասարաչափ բաշխումն ամուսինների միջև (Նկար
9):
Այդուհանդերձ, ինչպես ներկայացված է Նկար 10-ում՝ հարցվող կանանց
47%-ը ոչ մի պարտականություն չէր տա իր
ամուսնուն,
29%-ը՝
պատրաստ
էր
երեխաների դաստիարակությունը հանձնել
ամուսնուն,
իսկ
24%-ը՝
ճաշի
պատրաստումը կվստահեր նրան: Հարկ է
ընդգծել, որ հարցվող կանայք երեխաների
դաստիարակությունը
չեն
դիտարկում
որպես
երկուստեք
իրականացվող
գործընթաց, որտեղ նույնքան կարևորվում
է ամուսնու ներգրավվածությունը, որքան
որ կնոջինն է:

Նկար 9. Էգալիտար ընտանիքի
նկատմամբ վերաբերմունքը
չեզոք

դրական

բացասական

11%
36%
53%

Հարցին, թե արդյո՞ք ունենում են
անհատական պահանջմունքների բավարարման համար բավարար ժամանակ,
հարցվողների 54%-ը տվել է դրական
պատասխան, 25%-ը նշել է, որ մասամբ է
հաջողացնում անել, իսկ 21%-ի համար դա
բավարար չէ (Նկար 11): Ընդ որում քիչ ու
բացասական պատասխան տվողները նշել
էին, որ հիմնականում անհատական
զարգացման վրա կօգտագործեին այդ
ժամանակը՝ մշակութային կյանքում ակտիվ
լինելու, ընթերցանության, դասընթացների
ու նոր հմտություններ սովորելու համար:

Նկար 10. Ո՞ր
պարտականությունը կտար
ամուսնուն
ոչ մեկ

երեխաներ

ճաշ

24%
47%
29%
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Հարցվողների մեծ մասը կենցաղավարման
հարցերում
տղամարդու
ներգրավվածությունը պայմանավորում էին
նրա դաստիարակությամբ, ինտելեկտով և
մենթալիտետով: Պատասխաններում նկատելի էր նաև զբաղվածությունն իբրև պատճառ
ընդգծելը, որը հիմնավորում էր տղամարդկանց քիչ ներգրավվածությունը կենցաղավարման մեջ:

Նկար 11. Անհատական
պահանջմունքների համար
ժամանակ
Այո

Ոչ

Քիչ

25%
54%
21%

Հատկանշական է նաև այն, որ
կանանցից ոչ մեկն իր դերը չէր տեսնում
ապագա տղամարդկանց վարքը փոխելու
մեջ:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում կանայք`
•

էգալիտար
ընտանիքների
նկատմամբ
ունեն
դրական
վերաբերմունք,
վերացականորեն ընդունում են տղամարդու կողմից կենցաղային հոգսեր հոգալը,
սակայն իրենց անձնական կյանքում չեն պատկերացնում դա որպես իրական
պրակտիկա:

•

Ամենաքիչը կցանկանան ամուսնուն տեսնել լվացք անելիս կամ սպասք լվանալիս,
փոխարենը նրան կվստահեն ճաշ պատրաստելն ու երեխաների խնամքը:

•

Տղամարդու ներգրավվածությունը կենցաղային պարտականությունների կատարման
մեջ պայմանավորում են նրա դաստիարակությամբ, ինտելեկտով և մենթալիտետով:

•

Ոչ մի կին իր դերը չի տեսնում իրավիճակը փոխելու մեջ:
Որպես ելք հետևյալ անհրաժեշտ միջոցներն է հարկավոր ձեռնարկել՝

Տղամարդիկ և կանայք պետք է մշակեն բանակցությունների և քննարկումների
հմտություններ, որպեսզի կնոջն ազատեն «երկակի բեռ»-ի անարդարությունից: Տղամարդիկ
պետք է փոխեն իրենց ակտիվության աստիճանը և վերաբերմունքը կենցաղային
աշխատանքի նկատմամբ և ավելի շատ ներգրավվեն դրանում, ինչին սովորեցնելը պետք է
իրականացվի կանանց անմիջական մասնակցությամբ: Այդ առումով հայ իրականությունում
մտայնության և մշակութային փոփոխության անհրաժեշտություն կա, ինչը հնարավոր կլինի
իրականացնել հանրության իրազեկվածության միջոցով:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Վերջերս սկսվել է լայնորեն գործածվել «կենցաղային աշխատանք» (domestic labor)
եզրույթը, որը զարգացել է ֆեմինիստական տեսությունների շրջանակներում և ընդգծում է
տանը կանանց կողմից իրականացված անվճար աշխատանքի կարևորությունը: Վերջինս
մեծամասամբ թերագնահատվում է: Կանանց կողմից իրականացվող աշխատանքների և
զբաղմունքի ոլորտների գերակշռող մասն, ընդհանուր առմամբ, պակաս կարևոր են թվում,
որոնք պահանջում են ավելի քիչ հմտություններ, և, հետևաբար, արժանանում են ավելի
ցածր վաստակի, քան տղամարդկանց կողմից գերակշռող մասնագիտությունները և
ոլորտները: Տեխնիկական ոլորտի մասնագիտություններն անմիջականորեն կապված են
բարձր
վարձատրվող
պաշտոնների
հետ,
մինչդեռ
հումանիտար
ուղղության
մասնագիտությունները տանում են դեպի ցածր վարձատրվող հասարակական ոլորտի
աշխատանքներ: Դժվար չէ պատկերացնել, որ առաջին ոլորտին գերազանցապես
նախապատվություն տալիս են արական սեռի ներկայացուցիչները, իսկ երկրորդում
հիմնականում իգական սեռն է գերակշռում ներկայացվածությամբ: Ըստ վիճակագրության
արդյունքների տղամարդիկ մոտ հինգ անգամ ավելի շատ ժամանակ են ծախսում
եկամտաբեր (վարձատրվող աշխատանք) գործունեության վրա, կանայք էլ հինգ անգամ
ավելի շատ ժամանակ են ծախսում տնային տնտեսության և ընտանիքի անդամների
խնամքի վրա (չվարձատրվող աշխատանք): Ընդ որում կանանց առջև ավելի բարձ
պահանջներ են դրվում միևնույն պարտականությունները կատարելիս, քանի որ
ավանդական տեսանկյունից կենցաղավարումը նրանց էր վերագրվում: Միևնույն ժամանակ
կարևոր է դիտարկել այն հանգամանքը, որ կանայք, լինելով ակտիվ և կրթական
հաստատություններում
տղամարդկանց
համեմատ
ունենալով
ավելի
բարձր
առաջադիմություն, դրսևորում են տնտեսական ակտիվության ցածր ցուցանիշներ, ինչը
վկայում է կանանց՝ որպես տնտեսական և կրթական ռեսուրսների վատնման մասին: Այս
ամենը տղամարդկանց կողմից ձևավորված հայրիշխանական սոցիալական համակարգում
ստեղծում է «թաքնված տնտեսական եկամուտ»՝ նրանց հնարավորություն ընձեռելով
նվիրվել իրենց կարիերային ու լիարժեքորեն ինքնադրսևորվել հանրային կյանքում, իսկ
կանանց թողնել աջակցողի ու խնամողի դերը, ով բավարարվում է ամուսնու կարիերայի
«փառքի շողերով», կամ «երկու անձի կարիերա»-ից օգտվելով, քանի որ ինքը «բավարար
արդյունավետ
չէ
աշխատաշուկայում»:
Այս
ամենին
կանայք
սովորում
են
սոցիալականացման ընթացքում, որը բերում է հասարակության կողմից հավանության
արժանանալու և ընդունված լինելու պահանջմունքների բավարարմանը:
Դասակարգային բաժանումն ու կրթական մակարդակն ուղիղ համեմատական կապ
ունեն կենցաղավարման տարբերակների ընտրության հետ: Որքան բարձր է կրթական
մակարդակը, այնքան մեծ է երեխաների խնամքի գերադասումը տնային այլ
պարտականություններից, իսկ այգեգործությունը կարող է զուտ ժամանցի ապահովմանը
ծառայել:
Կանանց վճարովի աշխատանքում ներգրավվումը, թվում է, պետք է հանգեցներ նաև
ընտանեկան փոխհարաբերությունների փոփոխության և կենցաղային պարտականությունների վերաբաշխման, սակայն ո´չ տղամարդիկ, ո´չ կանայք դեռ պատրաստ չեն
հաշվի առնել դա: Հայաստանում կանայք միայնակ ղեկավարում են ընտանիքների մեկ
երրորդը, հետևաբար իրենց վրա են կրում և´ աշխատանքի, և´ կենցաղային հոգսերի բեռը:
Իսկ ամուսինների հետ ապրող կանայք շատ հաճախ իրենք են խոչընդոտում
38

տղամարդկանց ներգրավմանը կենցաղավարման խնդիրների համատեղ լուծման մեջ՝ ուղիղ
համեմատական
կապ
տեսնելով
դրա
և
ընտանիքի
հեղինակության
միջև:
Հետազոտության համաձայն կանայք դրական են վերաբերվում տղամարդկանց կողմից
կենցաղավարման մեջ ներգրավումը, սակայն իրենց կյանքում դեռ չեն պատկերացնում
իրենց իսկ ամուսինների կողմից այդ հարցերում նրանց աջակցությունը. ըստ հետազոտվող
կանանց՝ երեխաների խնամքն ու ճաշի պատրաստումը կարելի է հանձնել տղամարդուն,
մինչդեռ մաքրությանն առնչվող հարցերը կնսեմացնեն տղամարդու հեղինակությունը:
Այսպիսով,
կանանց
չվճարվող
տնային
աշխատանքը
մեկնաբանող
տնտեսագիտական տեսությունները քննարկում են տնային պարտականությունների
անխուսափելի վերաբաշխման անհրաժեշտությունը: Այդուհանդերձ, Հայաստանում դեռ
շատ վաղ է պատկերացնել պարտականությունների բաժանման էգալիտար մակարդակ, ու
չնայած ժամանակակից կենսակերպի միտումներին ու այն փաստին, որ որոշ տղամարդիկ
գիտակցում ու արժևորում են կանանց կենցաղավարման ջանքերը, անհրաժեշտության
դեպքում նաև աջակցում են նրանց, ընդհանուր առմամբ մեր մշակույթում դեռ շատ օտար է
հնչում նման հիմնախնդրի նույնիսկ բարձրաձայնումը:

ԿԱՆԱՆՑ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԹԱՔՆՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

Ս.Գրիգորյան
Ամփոփում
Դարեր շարունակ կանայք իրականացնում են կենցաղային աշխատանք, որ ոչ մի
անգամ չի կարևորվել ու ընդգծել է նրանց կողմից օգտագործված ռեսուրսների
չարաշահումը: Հոդվածը նպատակ ունի նկարագրելու կանանց կողմից իրականացվող
անվճար
կենցաղային
աշխատանքի,
դրա
պատճառերի
ու
հետևանքների
առանձնահատկությունները: Հոդվածի առաջին մասում կներկայացվեն կանանց կողմից
կենցաղավարման հարցին վերաբերող տարբեր մոտեցումներ ու տեսություններ,
երկրորդում կընդգծվի հայ իրականությունում առկա իրավիճակը՝ պատմական անցյալից
մինչ այժմ կատարված փոփոխություններով հանդերձ, իսկ երրորդ մասում հետազոտության
արդյունքների միջոցով կտրվի հայաստանյան կանանց վերաբերմունքը կենցաղային
չվճարվող
աշխատանքի
ու
դա
փոփոխելու
պատրաստակամության
մասին
տեղեկատվություն:
Բանալի բառեր. կանայք, տնային,
տնտեսական, եկամուտ, հավասար

կենցաղային,
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աշխատանք,

վարձատրություն,

WOMEN’S DOMESTIC WORK AS A HIDDEN ECONOMIC INCOME
S.Grigoryan
Abstract
For centuries women have performed household chores that never highlighted and
stressed the misuse of women resources. This article aims at sheding a light on women's
household work, as well as its reasons and consequences. In the first part different approaches
and theories concerning domestic obligations carried out by women are presented, while in the
second part historical changes resulting the present situation are highlighted, and the third part
covers the survey results on women's household unpaid work and their intention to change it.
Key words: women, house, domestic, labor, worksalary, economic, income, equal

ЖЕНСКАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА КАК СКРЫТЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОХОД
С.Григорян
Аннотация
В течение многих столетий женщины выполняли домашнюю работу, а
злоупотребление ресурсов женщин, используемых для этих обязанностей никогда не
были подчеркнуты. Данная статья посвящена рассмотрению домашней работы женщин, а
также ее причин и последствий. В первой части статьи представлены различные подходы
и теории, касающиеся домашних обязательств, осуществляемых женщинами, а во второй
части выделены исторические изменения, обусловившие нынешнюю ситуацию. Третья
часть статьи описывает результаты опроса о неоплачиваемом труде женщин и усилиям
по изменению сложившейся ситуации.
Ключевые слова: женщины, домашний, труд, бытовая, работа, зарплата, экономическое,
прибыль, равнoе.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՔԱՐԱՄՅԱՆ
ԵՊՀ դասախոս

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴԴԵՄ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԼԳԲՏԻ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

«…Ես չեմ ամաչի, այլևս չեմ թաքնվի, հպարտ կասեմ, որ հայ գեյ
տղամարդ եմ: Ես առաջին հերթին մարդ եմ` չնայած ինձ վրա փակցվող
բոլոր մշակութային ու սոցիալական պիտակներին:»
հայ բլոգեր Ա. Մենեչյան37

Թվում է, թե նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ և ներկայում կան շատ ավելի
արդիական հիմնախնդիրներ, և լայն հասարակական քննարկումներում, գիտաժողովներում
կամ քաղաքականություն մշակողների օրակարգում ԼԳԲՏԻ (լեսբուհի, գեյ, բիսեքսուալ,
տրանսսեքսուալ, ինտերսեքս) անհատների նկատմամբ խտրականության հիմնախնդիրն
առաջնային չի կարող լինել, սակայն դա իրավիճակի թյուրըմբռնման արդյունք է:
Պետությունը, որպես կարևորագույն սոցիալական ինստիտուտ ու մակրոհամակարգ, չի
կարող գործառնել մասնակիորեն` իր որոշ տարրեր, կարծես, ժամանակավորպես
սառեցնելով և չնկատելով հիմնախնդիրների ողջ սպեկտրը ու դրանց փոխկապվածությունը:
Հայաստանում պետական քաղաքականությունը, մասնավորապես ազգային
անվտանգության գաղափարի չարաշահումը, ինչպես նաև գերիշխող մշակույթի
ազդեցությունը չեն ստեղծում հնարավորություն ճանաչելու սեռական կողմնորոշվածության
ու գենդերային ինքնության (ՍԿԳԻ) առումով բազմազանությունը և զարգացնելու ԼԳԲՏԻ
անհատների նկատմամբ հանդուրժողականությունը: ԼԳԲՏԻ անհատները հաճախ
ներկայացվում են որպես սպառնալիք պետական շահերի, մասնավորապես սեռի,
ընտանիքի ինստիտուտի, ընտանեկան դերերի մասին ազգային ավանդական
պատկերացումների առումով: Այդ գաղափարների համատեքստում նրանց նկատմամբ
խտրականությունը, կարծես, «լեգիտիմացվում» է: Միաժամանակ, օրինակ, Հայոց
ցեղասպանության հարցը կարգավորելու նպատակով միջազգային օրենսդրությունը և
մարդու իրավունքների հետ կապված փաստաթղթերը կիրառվում են որպես իրավական և
քաղաքական գործիքներ: Արդարացիորեն դատապարտում ենք Օսմանյան կայսրության
ոճրագործությունը, պահանջում ենք արդարություն և արժանավայել վերաբերմունք, բայց
միաժամանակ պետության ներսում համատարած լսում ենք «դրանց վառել, մորթել, կախել է
պետք» ատելության կոչերը, երբ խոսքը ԼԳԲՏԻ անհատների մասին է: Այսպիսի
հակասականությունը և ընտրողական վերաբերմունքը մարդու իրավունքների հարցում չի
կարող բացասական ազդեցություն չունենալ Հայաստանի թե´ ներքին, թե´ արտաքին
քաղաքականության վրա: Ինչպես ցույց է տալիս տարբեր երկրների փորձը, եթե գոյություն
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ունի և, ավելին, խրախուսվում է խտրականությունը (գենդերային կամ ցանկացած այլ
տեսակի) ու չի կարևորվում հանդուրժողականության զարգացումը, ապա կան և կլինեն
սոցիալական հակասություններ, հիմնարար իրավունքների ոտնահարման և բռնության
համատարած դեպքեր: Հանդուրժողականությունը տարբեր մշակույթներ կրող մարդկանց
համատեղ կյանք վարելու յուրօրինակ արվեստ է: Այն դիմացինի տարբերվելու իրավունքի
ճանաչումն է, ինչի խախտումը բերում է նրան եզրագծից դուրս մղելուն, բացառելուն, և հենց
այդ իրավունքի անտեսումն ու խտրականությունն են, որպես կանոն, հանգեցնում բռնության,
պատերազմների, սպանությունների, այդ թվում ցեղասպանությունների:
Հարկ է նշել, որ հանդուրժողականությունը ներկայումս ամենից շատ քննարկվող,
երբեմն նաև քննադատվող հասկացություններից է: Դրա մեկնաբանությունները բազմաթիվ
են, այդ պատճառով էլ այս հասկացության հստակ ձևակերպման խնդիրը շարունակում է
արդիական մնալ: Ներկայումս հանդուրժողականության մասին քննարկումներում հաճախ է
հնչում «նորաձև է» որակումը: Անգամ գիտական շրջանակներում կարելի է հանդիպել
տեսակետի, որ հանդուրժող լինելը կամ այդպիսին ներկայանալը ժամանակակից
հասարակություններում ձեռնտու, նորաձև է, դա սոցիալապես ցանկալի դիրքորոշում է
քաղկոռեկտության համատեքստում: Այդպիսի դիրքորոշում ունեցողների կողմից երբեմն
հարց է հնչում, թե արդյո՞ք հնարավոր է առյուծի ու գառան խաղաղ հարևանությունը: Այս
հարցի պատասխանը մշակույթի, մասնավորապես, երաժշտության, կինոֆիլմերի և
մուլտֆիլմերի միջոցով տալու փորձեր եղել են: Այդպիսի հարևանությունը հնարավոր է, եթե
համակեցության հիմքում ընկած է ոչ թե յուրայինի ու օտարի, ուժեղի ու թույլի, մեծի ու
փոքրի բաժանումը, «տեսակավորումը» կամ խտրականությունը, այլ յուրաքանչյուրի
արժևորումը:
Խտրականությունը կարելի է մեկնաբանել որպես անհատի կողմից այլոց նկատմամբ
ճնշում, իրավունքների սահմանափակում` հիմնված որոշակի հատկանիշի վրա (տարիք,
ազգություն, ռասա կամ այլ): Որպես իրավաբանական կատեգորիա այն սահմանվում է իբրև
անհիմն, չարդարացված անհավասար վերաբերունք այլ անհատի նկատմամբ:38 Հնարավո՞ր
է արդյոք մարդկանց ներդաշնակ համատեղ կյանքը մի տարածքում, որտեղ կան տարբեր
էթնոսներ, ռասաներ, կրոններ, մշակույթներ, սոցիալ-քաղաքական համակարգեր: Ինչպե՞ս է
հնարավոր այդ բազմազանության մեջ հաստատել խաղաղ համակեցություն ու փոխադարձ
հարգանք: Մի շարք տեսությունների համաձայն, ինչպես նաև պրակտիկ որոշակի
հաջողված փորձի օրինակներից ելնելով` այս հարցի լուծումն առաջին հերթին լիբերալ
ժողովրդավարության և հանդուրժողականության սկզբունքների գոյության ու տարածման
մեջ է: Համակեցության այս ձևը մշակվել է դեռևս լուսավորչության ժամանակաշրջանում, որի
համաձայն մարդիկ, չնայած իրենց տարբերություններին, միավորվել են ընդհանուր
ճշմարտությունների ու բարոյական սկզբունքների շուրջ: Խաղաղ համակեցության
ապահովումը կախված է նրանից, թե ինչ են մարդիկ մտածում միմյանց մասին, և ինչպիսի
դիրքորոշումներ են ընկած «այլ»-ի նկատմամբ վերաբերմունքի ու վարքի հիմքում:
Հանդուրժողականությունը բազմազանության ընդունումն է և մարդու կարողությունը
ճանաչելու սեփական վախերը, օբյեկտիվորեն գնահատելու իր վերաբերմունքն այն
մարդկանց նկատմամբ, որոնց հայացքները, կենսակերպը, կրոնը, ազգությունը և այլ
բնութագրիչները
տարբերվում
են
իր
ունեցածից39:
Այլ
կերպ
ասած,
38
39

Տե’ս https://www.coe.int/t/commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_Russian.pdf ; P. 162
Տե’ս http://www.beyondintractability.org/bi-essay/tolerance
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հանդուրժողականությունը օրենքին չհակասող այլ տեսակետի, վարքագծի նկատմամբ ոչ
խտրական վերաբերմունքն է, որը դրսևորվում է անհատական, խմբային-համայնքային,
հասարակական մակարդակներում: Այն ոչ թե երևույթի պասիվ ընդունումն է կամ
անտարբերությունը, այլ հենց տարբերվող մարդկանց կողք կողքի խաղաղ ապրելու
կարողությունն է:
Հանդուրժողականությունը
մշակութային
բազմազանության
համատեքստում
ընկալվում է որպես էական պայման և միջոց ներդաշնակ համակեցության ապահովման
համար: Հանդուրժողականություն հասկացությունը, այդպիսով, անմիջականորեն կապված է
բազմազանություն հասկացության հետ, որի մասին նշված է, օրինակ, 1945թ. ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի
Սահմանադրության մեջ որպես մշակութային բազմազանություն (UNESCO, 1945, art. 1.2):
Ներկայումս այդ եզրույթի իմաստը ենթարկվել է փոփոխության՝ անցում կատարելով զուտ
մշակույթների միջև տարբերությունները ճանաչելուց դեպի մշակույթների հավասարություն և
մշակութային ինքնարտահայտման բազմազանություն:40 Բազմազանությունն ընդունելը լայն
իմաստով նշանակում է իմանալ, հասկանալ, արժևորել տարբերությունները մարդկանց
միջև՝ հարգելով մյուսների սեռը, տարիքը, էթնիկ պատկանելությունը, ռասան, ֆիզիկական
ու մտավոր կարողությունները, սեռական կողմնորոշվածությունն ու գենդերային
ինքնությունը,
կրոնը
և
սոցիալական
կարգավիճակը:
Բազմազանության
և
հանդուրժողականության սահմանման փորձեր եղել են և դեռևս շարունակվում են, քանի որ
միանշանակ սահմանում տալը բավականին բարդ է, սակայն շատ կարևոր է հստակ
տարանջատել,
օրինակ,
հանդուրժողականությունը
հարմարվողականությունից,
համբերատարությունից, անտարբերությունից և այլ մի շարք հասկացություններից, որոնց
հետ պրակտիկայում այն հաճախ նույնացվում է:
Հանդուրժողականությունն առանցքային եզրույթ է, բավականին լայն տարածում
գտած հասկացություն, որը հաճախ կիրառվում է միջմշակութային ու քաղաքականգաղափարախոսական բանավեճերի ժամանակ: Թեև դեռևս ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի 1945թ.
փաստաթղթում41 արդեն կիրառվում է «հանդուրժողականություն» հասկացությունը,
այնուամենայնիվ, այն ավելի առարկայական է դառնում 1995թ. հռչակագրում42: Այդ
նախաձեռնությանը հաջորդում է տվյալ տարին Հանդուրժողականության միջազգային
տարի հռչակելը, ինչպես նաև բազմազանության, հանդուրժողականության, կրոնական ու
մշակութային երկխոսության և նմանատիպ թեմաներով ավելի քան 50 ազգային,
տարածաշրջանային և միջազգային հանդիպումների տարի դառնալը: Հետագայում,
ՅՈՒՆԵՍԿՈ անդամ պետությունների
կողմից Հանդուրժողականության Սկզբունքների
Հռչակագրի վավերացման օրը՝ Նոյեմբերի 16-ը, ճանաչվեց որպես Հանդուրժողականության
միջազգային օր: Հռչակագրի հոդված 1.1-ում «հանդուրժողականություն» հասկացությունը
սահմանվում է որպես ինտեգրատիվ կամ հավաքական եզրույթ, որը մեկնաբանվում է երեք
այլ եզրույթների՝ հարգանքի, ընդունման և արժևորման միջոցով: Դա առաջացնում է
որոշակի շփոթություն, քանի որ այդ եզրույթներից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն
հայեցակարգային կոննոտացիան և տարբեր կերպ է մեկնաբանում մարդու վարքի բնույթը՝
40

Տե’ս World Heritage and Cultural Diversity / Ed. by Dieter Offenhäußer, Walther Ch. Zimmerli, MarieTheres Albert, German Commission for UNESCO, DRUCKZONE GmbH & Co. KG, Cottbus, 2010. P. 129
41
Տե’ս Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, London, 16
November 1945
42
Տե’ս UNESCO Declaration of Principles on Tolerance, Paris, 16 November 1995
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ուղղված «այլ» լինելուն (otherness): Հանդուրժողականությունը սահմանելու մեկ այլ փորձ է
արվել հոդված 1.4-ում, համաձայն որի, այն նշանակում է, որ «յուրաքանչյուր մարդ ազատ
է հավատարիմ մնալու սեփական համոզմունքներին և ընդունում է մյուսների՝ իրենց
համոզմունքներին հավատարիմ մնալը»: Հանդուրժողականությունն ընկալվում է որպես այն
փաստի ընդունում, որ մարդիկ և նրանց ինքնարտահայտման ձևերն ի սկզբանե, բնականոն
կերպով բազմազան են43:
Բազմամշակութային հասարակության մեջ համակեցության տարբեր մոդելներ են
գործում: Կարելի է առանձնացնել իրարից խիստ տարբերվող 3 հիմնական մոդել՝
սեպարատիզմ, մշակութային պլյուրալիզմ և գերիշխող մշակույթի կամ, ինչպես ասում են
սոցիոլոգները, «կաթսայի մեջ լուծվելու» տարբերակները: Վերջինս համարվում է
ամերիկացիների՝ որպես ազգի, ձևավորման տեսությունը, որի համաձայն միգրանտները,
տարբեր ռասաներ ու էթնիկ պատկանելություն ունեցող նորեկները, ընդհանուր կրթական
համակարգի ու զանգվածային լրատվամիջոցների շնորհիվ աստիճանաբար կորցնում են
իրենց մշակութային առանձնահատկությունները, ձուլվում են մեկ ընդհանուր մշակույթին ու
դառնում «ամերիկացի»44: «Ձուլման կաթսա» հասկացությունն առաջին անգամ կիրառվել է
1908 թ. անգլիացի դրամատուրգ Զանգուիլլի կողմից իր համանուն պիեսի մեջ, որը ԱՄՆ-ում
ներգաղթած հրեաների կյանքի մասին էր: Այս մոտեցումը բավականին փոփոխությունների է
ենթարկվել ժամանակակից աշխարհում` էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհով իր տեղը
զիջելով առավել արդյունավետ ձևերի, որոնցից վերջինը բազմամշակութայնության
հայեցակարգն է:
Առաջին մոդելին հակադրվող տարբերակ է մշակութային պլյուրալիզմը, համաձայն
որի պետության բարեկեցության գրավականը ոչ թե ձուլվելու, այլ մշակույթների
ուրույնությունը պահպանելու մեջ է՝ ստեղծելով այնպիսի սոցիալ-քաղաքական միջավայր,
ուր տարբեր էթնիկ խմբեր ու մշակույթներ կկարողանան կենսագործել համեմատական
ներդաշնակության մեջ: Վերջին տարիներին սոցիոլոգներն ավելի շատ խոսում են հենց այս
գործընթացի՝ ձուլվելու փոխարեն սեփականը պահպանելու միտման մասին, այս դեպքում
արդեն անվանելով դա «աղցանի աման», ուր առանձին բաղադրիչների համային
բնութագրիչները հնարավորինս պահպանվում են, բայց այնուամենայնիվ ստեղծվում է նոր
«համ»: Այսինքն՝ այսպիսի մոդելով առաջնորդվող հասարակության մեջ բազմազանությունը
դիտվում է որպես հարստացնող, նորը ստեղծող գործոն, երբ տարբերվող մարդիկ կարող են
ապրել, աշխատել կողք կողքի և միաժամանակ արժևորվել իրենց ուրույն ներդրմամբ
սոցիալական խմբի կամ, առհասարակ, հասարակության գործառնման մեջ:
Մեկ այլ տարբերակ է սեպարատիզմը, երբ տարբեր մշակույթներ ներկայացնող
սոցիալական խմբերը կարող են կենսագործել մեկ պետությունում, սակայն առավելագույնս
իրարից անկախ ու հեռու, այսինքն՝ բավականին մեծ է նրանց միջև սոցիալական
հեռավորությունը:
Հնարավորինս
առանձին
են
գործում
սոցիալ-տնտեսական
ինստիտուտները յուրաքանչյուր խմբի համար: Առանձնանալու այսպիսի ձգտումը, որպես
կանոն, ռեակցիան է հիմնական (դոմինանտ) մշակույթից դուրս մնալուն, արտամղվելուն,
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հասարակության մեջ ապահով չզգալուն և այդ գերիշխող մշակույթի մեջ լուծվելու դեպքում
սոցիալ-տնտեսական առումով հաջողության հասնելու հեռանկարներ չտեսնելուն: Հենց այս
մոդելով համակեցության դեպքում է, որ հասարակությունը տրոհվում է խմբերի, ուր կան
օտարներ ու յուրայիններ: Ընդ որում, այսպիսի խիստ բաժանումը դժվարեցնում է
հատկապես
հասարակության
այն
անդամների
կենսագործունեությունը,
ովքեր
միաժամանակ մի քանի հատկանիշներով տարբերվելով կարող են ի վերջո որևէ մեկ խմբում
այդպես էլ չդառնալ յուրային, այսինքն, լինելով միաժամանակ մի քանի սոցիալական
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ, դուրս մղվել դրանցից բոլորի կողմից45: Դա գրեթե
անհնար է դարձնում կամ խիստ դժվարեցնում է հանդուրժողականության զարգացման և
ընդհանուր հիմնախնդիրների դեմ պայքարի, սոցիալական փոփոխության հասնելու համար
կոալիցիայի ստեղծման գործընթացները:
Պետք է նկատել, որ հանդուրժողականությունը միայն համակեցության նորմերի
շրջանակներում դիտարկելով բավարար չէ ժամանակակից հասարակությունների ներսում
տեղի ունեցող հակասությունները հաղթահարելու համար: Հանդուրժողականությունը պետք
է քննարկվի ոչ միայն քաղաքական հարթության մեջ, այլ նաև սոցիալ-մշակութային, քանի որ
հանդուրժողականությունը հանդես է գալիս իբրև էական գործիք` տարբեր մշակույթների
միջև համերաշխություն հաստատելու համար: Եթե բազմազգ երկրների պարագայում
առավելապես գործում է տարբեր պատմական ու կրոնական հիմքեր ունեցող մշակույթների
միջև մշակութային երկխոսությունը, ապա մոնոէթնիկ երկրներում հասարակական
համակեցությունն ապահովելու նպատակով պետք է գործի առավելապես սոցիալական
տարբեր խմբերի միջև երկխոսություն ապահովելու համար հանդուրժողականությունը:
Հայաստանյան
հասարակությունում
հանդուրժողականության
մասին
քննարկումներում հանդիպում է տեսակետ, ըստ որի անհանդուրժողականության հիմքում,
բազմաթիվ գործոնների հետ մեկտեղ, ընկած է նաև բազմամշակութային շփման ու
համակեցության փորձի աղքատությունը: Դա, կարծես, բնորոշ է հիմնականում մոնոէթնիկ
հասարակություններին, որտեղ պարզապես սովոր չեն բազմազանությանը և, հետևաբար՝
հանդուրժողականությանը: Հայաստանի մոնոէթնիկությունը, կարծես, հանգեցնում է
մշակութային փակուղու, երբ ցանկացած երևույթ, որն ավանդականից, լայնորեն
ընդունվածից դուրս է, ընկալվում է որպես վտանգ կամ սպառնալիք, ինչն առաջացնում է
հասարակության մեջ դոմինանտ մշակույթի կրողների կողմից անհանդուրժողականություն:
Հայաստանում անհանդուրժողականության ամենատարածված ձևերից է ՍԿԳԻ
հիման վրա խտրականությունը: Տվյալ դեպքում անհանդուրժողականության հիմքում
հիմնականում հանրային իրազեկվածության ցածր մակարդակն է այն երևույթի վերաբերյալ,
որը դուրս է մնում տարածված հետերոնորմատիվ պարադիգմից: Առհասարակ,
հայաստանյան հասարակության մեջ անհանդուրժողականության ու խտրականության
տարածված ձևերի հիմքում ընկած են ինչպես պատմամշակութային, քաղաքական, սոցիալտնտեսական գործոններ, այնպես էլ հանրային իրազեկվածության, հանրային կարծիքի,
ձևավորված կարծրատիպերի հետ կապված գործոնները:
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Անհերքելի է զանգվածային լրատվամիջոցների դերը հանդուրժողականության
ձևավորման հարցում, սակայն այս բնագավառում ևս կան մի շարք խոչընդոտներ:
Ներկայումս հայաստանյան ԶԼՄ-ներն ունեն վստահության պակաս, որովհետև այն
տերմինաբանությունը և տեղեկատվության աղբյուրները, որոնք օգտագործվում են, հաճախ
հավաստի կամ հուսալի չեն: Մյուս կողմից, լրագրողների կոմպետենտության հարցն է
ծագում, մասնավորապես սոցիալական փոքրամասնություններին առնչվող հարցերում:
Ավելին, երբեմն դրանք դառնում են հասարակությունում արդեն իսկ գոյություն ունեցող
կարծրատիպերի ու խեղաթյուրված տեղեկատվության տարածման միջոց: Լրագրողների
հետ այս ուղղությամբ կրթական աշխատանքն անհրաժեշտություն է: Նման պայմաններում
ԶԼՄ-ներին որպես հանդուրժողականության ձևավորման իրատեսական կամ ազդեցիկ
գործիք դիտելը դեռևս արդարացված չէ, քանի դեռ դրանք չեն վայելում մեծ վստահություն
հասարակության գերակշռող մասի կողմից:
Կրթական համակարգը և, մասնավորապես, դպրոցն ու ԲՈՒՀ-ը նույնպես նշանակալի
դեր են խաղում հանդուրժողականության խթանման հարցում, քանի որ մեծահասակի համար
արժեհամակարգ փոխելը շատ ավելի դժվար է, քան երեխայի ու երիտասարդի դեպքում:
Լիբերալ հայեցակարգի համատեքստում փոփոխությունների տարբերակը թեկուզ դանդաղ,
բայց առավել հուսալի ուղին է, երբ երեխան կյանքի առաջին իսկ օրվանից սովորում է
հանդուրժող լինել իրենից տարբերվողների նկատմամբ, և այդպես սերունդներ են
դաստիարակվում, որոնց պետք չէ հատուկ սովորեցնել համակեցության այս կարևոր
նախապայմանը:
ԼԳԲՏԻ անհատների նկատմամբ հայաստանյան հասարակության վերաբերմունքը
որոշակիորեն կապված է այն հարցի հետ, թե երբ է նույնասեռականությունն
ապաքրեականացվել, այսինքն` ե՞րբ են այն դադարել դիտարկել քրեական իրավունքի
համատեքստում: Եթե առնվազն վերլուծենք զուտ թվերը, թե որ երկիրը երբ է
ապաքրեականացրել նույնասեռականությունը, ապա պարզ կդառնա, որ Հայաստանն այդ
ցանկում վերջիններից մեկն է` անգամ Ադրբեջանից երկու տարի ուշացումով, իսկ, օրինակ՝
Լիտվայից տասը տարի հետո: Հետաքրքրական է այն փաստը, որ Լեհաստանը, օրինակ՝
1932թ. Է ապաքրեականացրել նույնասեռականությունը, իսկ Թուրքիան` դեռևս 1858թ.:46
Նախկին
Խորհրդային
պետություններից
Մոլդովան
1995թ.
է
հրաժարվել
նույնասեռականների քրեական հետապնդումից ու ազատազրկումից, իսկ այսօր արդեն
բավականին մեծ առաջընթաց է արձանագրվում այդ պետությունում, մասնավորապես
օրենսդրական դաշտում և երրորդ սեկտորի համապատասխան կազմակերպությունների
ձեռքբերումների ու հաջողությունների առումով: Մինչդեռ ժամանակակից Հայաստանում
համայնքահեն հասարակական կազմակերպությունները շարունակում են բավականին մեծ
ճնշումների ենթարկվել, նրանց կողմից ԼԳԲՏԻ համայքնի հիմնախնդիրների ու
իրավունքների մասին իրազեկող ցանկացած ակցիա ուղեկցվում է բռնություններով,
հասարակական լայն շերտերի կողմից ակնհայտ քննադատական ու խտրական
վերաբերմունքի դրսևորումներով:
Հանդուրժողականության մասին դատողություններ անելիս` հարկ է նշել
տարածաշրջանային, ազգային, համայնքային կամ այլ առանձնահատկությունները:
Դրանցով կարելի է մեկնաբանել, մասնավորապես, ԼԳԲՏԻ անհատների նկատմամբ
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խտրականության այս կամ այն դրսևորումը: Օրինակ, 2012թ. բազմազանության շքերթը
Երևանում
ազգայնական
նեղ
շրջանակների
կողմից
մեկնաբանվեց
որպես
նույնասեռականների շքերթ ու հայ ազգային ավանդույթների ոտնահարում: Գրեթե նույն
ժամանակահատվածում մայրաքաղաքում բողոքի ակցիա կազմակերպվեց, որն ուղղված էր
Հայաստանում “Parada” կինոնկարի ցուցադրման դեմ: Այլ օրինակ է հաջորդ տարի
երևանյան “DIY” ակումբը պայթեցնելը, որի հիմքում ևս սեռական կողմնորոշվածության ու
գենդերային ինքնության (ՍԿԳԻ) հատկանիշով պայմանավորված խտրականությունն էր:
2015թ.
կինոարտադրության
բնագավառում
հայ-ռուսական
համագործակցության
արդյունքում լույս տեսավ գեղարվեստական կինոնկար (“Honey Money”), որում
անկյունաքարային թեման դարձյալ ՍԿԳԻ-ն էր, և որում հասարակական տարածված
կարծրատիպերը կրկին վերարտադրվում են և նույնասեռականությունը դարձնում խիստ
քննադատության ու, անգամ` ծաղրի առարկա:
Այդպիսով, Հայաստանում և, առհասարական, տվյալ տարածաշրջանում հաճախ
իրավականորեն թույլատրելի երևույթներն ու գործողություններն արժանանում են
հասարակության կոպիտ հակադրությանը և խիստ քննադատությանը` որակվելով որպես
ազգային-ավանդական գաղափարախոսությանը վնասող կամ հակասող երևույթներ:
Այսինքն` օրենքով այլևս չարգելվող, չքրեականացվող երևույթը, շարունակելով հանրային
կարծիքի ու դոմինանտ մշակույթի մակարդակում հանդիսանալ անընդունելի, պատժելի,
առաջացնում է այնպիսի սոցիալ-մշակութային գործոններ, որոնք դառնում են ԼԳԲՏԻ
անհատների հանդեպ հանդուրժողականության ձևավորման էական խոչընդոտներ:

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴԴԵՄ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԼԳԲՏԻ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ
Լ.Քարամյան
Ամփոփում
Տվյալ հոդվածը նվիրված է ժամանակակից Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անհատների
նկատմամբ հանդուրժողականության խթանման սոցիալ-մշակութային խոչընդոտների
վերհանմանը: Այն ներառում է այնպիսի եզրույթների տարբեր մեկնաբանություններ ու
սահմանումներ,
ինչպիսիք
են
խտրականությունը,
հանդուրժողականությունը
և
բազմազանությունը: Այն նաև ներկայացնում է նույնասեռականության ապաքրեականացման
միջազգային փորձը, որը մեկնաբանվում է որպես ԼԳԲՏԻ անհատների նկատմամբ
հանդուրժողականության մակարդակի հնարավոր ցուցիչներից մեկը տարբեր երկրներում:
Բանալի բառեր. ԼԳԲՏԻ, ՍԿԳԻ, գենդեր, կարծրատիպ, մշակույթ, խտրականություն,
բազմազանություն, հանդուրժողականություն:
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TOLERANCE AGAINST DISCRIMINATION.SOCIO-CULTURAL BARRIERS OF ESTABLISHING
TOLERANCE TOWARDS LGBTI PEOLE in ARMENIA
L. Karamyan
Annotation
The article is dedicated to the social-cultural obstacles to promotion of tolerance towards
LGBTI people in modern Armenia. It includes various interpretations and definitions of such
terms as discrimination, tolerance, and diversity. It also shows the international experience of
decriminalization of homosexuality, which is interpreted as one of the possible indicators of the
level of tolerance towards LGBTI people in different countries.
Key words: LGBTI, SOGI, gender, stereotype, culture, discrimination, diversity, tolerance.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ:
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЛГБТ В АРМЕНИИ.
Л.Карамян
Аннотация
Данная
статья
посвящена
социально-культурным
преградам
развития
толерантности по отношению к ЛГБТИ индивидам в современной Армении. Она содержит
различные интерпретации и определения таких терминов как дискриминация,
толерантность и многообразие. Статья также указывает на международный опыт
декриминализации гомосексуализма, что представляется как один из возможных
индикаторов уровня толерантности по отношению к ЛГБТИ индивидам в разных странах.
Ключевые слова: ЛГБТИ, СОГИ,
многообразие, толерантность.

гендер,
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стереотип,

культура,
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Զարուհի Հովհաննիսյան
«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ
բռնության» կոալիցիա

ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Կանանց թիրախավորելն ու հոգեբանական, սեռական ճնշումների ենթարկելը
հայրիշխանական պատկերը կրող հասարակությունում, ինչպիսին մերն է, շարունակական
բնույթ է կրում և անպատժելի է: Եվ մասկուլինային այդ զենքն օգտագործվում է
լրագրողների, քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, որպես
զսպման, նվաստացման գործիք:

Վերջին տարիների ընթացքում հանրային կյանքում տեղի ունեցան զգալի
փոփոխություններ, այդ թվում կանանց ավանդական դերի տեսանկյունից: Այդ
փոփոխության կրողը կանայք էին, ովքեր ակտիվորեն ընդգրկվեցին քաղաքացիական
միավորներում ու սկսեցին խնդրականացնել երկրում առկա անարդարությունները: Այս
միավորներն սկսեցին դառնալ ժողովրդավարական սկզբունքի կրողները, որը ենթադրում է
հասարակության մեջ առկա շերտերի ու խմբերի մասնակցայնություն:
Կանայք, ի տարբերություն կուսակցությունների, որոնք հիեցնում են տղամարդկանց
ակումբներ, սահմանափակ, քվոտավորված կանանց մասնակցությամբ քաղաքացիական
նախաձեռնություններում ու շարժումներում ունեն հավասար մասնակցություն և
հավասարապես ազդում են որոշումների կայացման վրա: Լայն մեծ իմաստով հենց դա է
պատճառը, որ քաղաքացիական շարժումները կարողացան գրանցել
որոշակի
ձեռքբերումներ՝ միևնույն ժամանակ ինչ-որ չափով փոփոխություն բերելով հանրային
գիտակցության
տիրույթում: Կնոջ
ներկայությունն
ու
ակտիվությունը
հանրային
հարթակներում ստիպեց փոխել ընկալումը օբյեկտից՝ սուբեկտ, ու եթե ավանդական
պատկերացման մեջ կինը ենթակա անձ էր, ինչը մինչ այժմ հաջողությամբ վերարտադրում
են քաղաքական կուսակցությունները, ապա քաղաքացիական պայքարում՝ հավասար
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պայքարող սուբեկտ: Եվ որքան էլ դա բերեց հանրային ընկալման բեկման ու նաև, որոշ
դեպքերում, քաղաքական որոշակի զիջումների, միաժամանակ՝ քաղաքացիական
շարժումների «աքիլեսյան գարշապարը» դարձյալ մնաց կինը:

Երբ ուղղորդված փորձ է արվում վարկաբեկել, ոստիկանական ճնշում գործադրել
կամ արգելել որևէ քաղաքացիական գործողություն, թուլացնել այս կամ այն քաղացիական
նախաձեռնությունը, թիրախավորվում են կանայք: Կինն այն կետն է, որին կարելի է
հեշտությամբ հարվածել ու փոխել հանրային տրամադրությունները: Օրինակ՝ հաճախ
կարելի էր շարժման թեժ ընթացքի ժամանակ տեսնել լուսանկարներ համացանցում, կամ
հրապարակումներ մամուլում, որոնցում թիրախավորված էին կանայք ու հիմնական
շեշտադրումը նրանց ոչ հայեցի պահվածքն էր:
Իսկ եթե այդ հրապարակումները չեն ազդում շարժման ընթացքի կասեցման, կամ
քաղաքացիական խմբի գործունեության ակտիվացման վրա, ապա անցնում են նաև
բռնարարքների: Մասնավորապես, Մաշտոցի պուրակում պայքարող խմբի թուլացման
համար թիրախավորվեց Ծոմակ Օգանեզովան, ով ակտիվորեն մասնակցում էր Մաշտոցի
պայքարին: Նախ հրդեհվեց DIY
ակումբը, որի սեփականատերն էր ու
որտեղ նա աշխատում էր, որից հետո
նրան սկսեցին ամեն քայլափոխի
անարգել, վիրավորել, միաժամանակ
ակնարկներ հնչեցնել նրա սեռական
կողմնորոշման վերաբերյալ:
Այս ամենը ընդհանրացվեց
շարժման
ակտիվիստների,
այդ
շարժման մեջ ընդգրկված կանանց
վրա,
միաժամանակ
հանրային
տրամադրություններում թուլացնելով
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իրավական

շեշտադրումներն,

իսկ

իրավունքների

համար

պայքարը

տեղափոխվեց

ազգայնական հարթություն: Այդ խնդրում դերակատարում ունեցավ նաև ազգանունը, որը
հայկական չէր:
Կանանց խոցելիության ու թիրախավորման այս օրինակի ցուցադրումը հետագայում
ազդեց քաղաքացիական խմբերի ներսում ևս, ներքին գրաքննության վրա: Կանանց
խոցելիության ևս մեկ օրինակ էր 2013 թվականի օգոստոսին՝ Կոմիտաս 5 հասցեում
իրականացվող շինարարության դեմ տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում ցուցարար կնոջ
պարանոցը համբուրած ոստիկանի դեպքը, որը ևս հանրային քննարկումների առիթ
դարձավ, սակայն իրավական գնահատականներ այդպես էլ չհնչեցին:47

Իրավական գնահատականներ չեղան, փոխարենը՝ նման իրավիճակներից
խուսափելու համար քաղաքացիական խմբերը արդեն փորձում էին պայքարի
պլանավորման ընթացքում դիտարկել, թե ինչպես կընկալվեն կողքից, կամ էլ հնարավորինս
«անվտանգ» դարձնել խոցելի տեղերը, և ինչպես նախապես բացառել դրանց գոյությունը:
Մասնավորապես, վերջին քաղաքացիական ալիքի՝ Electric Yerevan-ի ժամանակ,
նախաձեռնող խմբի անդամները հատուկ հայտարարում էին, թե կանայք ինչպես պահեն
իրենց Բաղրամյան պողոտայի ակցիաների ժամանակ, ինչպես հագնվեն, չծխեն և այլն: Իսկ
երբ հարցնում էինք, թե ինչու՞ է նման հայտարարություն արվում, պատասխանն այն էր, որ
իշխանական լրատվամիջոցները դա կօգտագործեն շարժման դեմ ու կփորձեն վարկաբեկել:
Այսինքն, կինն ընկալվում էր հենց այն օբեկտը, կամ այն թույլ կետը, որին կարելի է
հարվածել ու անգամ ներսում փորձ չէր արվում պաշտպանելու կնոջն ու նրա
ազատությունը, այլ նրանք հնարավորինս մարգինալացվում էին:
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Այստեղ հանրային ընկալումների փոփոխության հարցը առկախվեց, և դարձյալ
գերիշխող դարձավ «Հայ կինը չի կարող նման կերպարի մեջ լինել» կարծրատիպային
պատկերացումը: Դա հենց այն ինքնագրաքննության դրսևորումներից է, որը արտաքուստ,
իբրև թե, շարժումը դարձնում էր պակաս խոցելի՝ միաժամանակ զիջելով
ժողովրդավարական
ու
մարդու
իրավունքների կարևորագույն դրույթներն ու
հավասարության սկզբունքը: Բայց որքան էլ
քաղաքացիական
ցանկացած
խումբ
խուսափի, միևնույն է, կանանց գործոնը միշտ
կհայտնվի թիրախում:
Բաղրամյան պողոտայում հարվածի
թիրախ հանդիսացավ դարձյալ կինը՝ Ելենա
Օվսյաննիկովան: Շատ հատկանշական է, որ
ոստիկանական
գործողությունների
դաժանության
ներքո
հենց
ՀՀ
ոստիկանապետի
խորհրդական
Նարեկ
Մալյանն իր ֆեյսբուքյան էջում՝ տեղադրելով
Ելենայի լուսանկարը, վարկաբեկիչ գրառում
էր արել, նրան մեղադրելով ոստիկաններին
սեքս առաջարկելու մեջ:48
Այնինչ՝
Ելենա
Օվսյաննիկովան
ընդամենը ոստիկաններին հորդորել էր
մահակներով
ու
ջրցանով
դարձյալ չհարձակվել ցուցարարների վրա ու
լսել սեփական խղճի ու սրտի ձայնը:
2016 թվականին իր խորհրդականից առաջ անցավ նաև ՀՀ ոստիկանապատ
Վլադիմիր Գասպարյանը: Ապրիլի 24-ին, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մոտ ՀՀ
ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ցուցադրեց սեքսիզմի հերթական դրսևորումը: Նա
Լրագրողների
հետ
կարճ
հարց
ու
պատասխանի ընթացքում Lragir.am և 1in.am
կայքերի լրագող Սիրանուշ Պապյանին
մասնագիտական
գործունեություն
իրականացնելիս փորձել է մանիպուլացնել՝
ասելով. «Ես քո մեջ կին չեմ տեսնում»:49
Նախ, հարց առաջին. Ինչու՞ ՀՀ
ոստիկանապետը ծառայություն իրականացնելիս պետք է լրագրողի մեջ կին տեսնի և
ինչու՞ լրագրողն իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս պետք է
սեռայնացվի: Եթե անգամ Հայաստանում կա կարծրատիպային պատկերացում կանանց
վերաբերյալ, ապա պետական պաշտոնյան գոնե պետք է իմանար, որ «Կանանց և
48
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տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ
օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն «արգելվում է անձի վերաբերյալ սեռի հատկանիշով
պայմանավորված վիրավորական և նվաստացուցիչ հրապարակային հայտարարություն
անելը, ներառյալ` զանգվածային լրատվության միջոցներով»:50

Սակայն ՀՀ պաշտոնյաներին հատուկ են սեքսիզմի դրսևորումները, որոնք
խտրականության գործիք են: Այս դեպքում ՀՀ ոստիկանապետը բացի սեքսիզմի ակնհայտ
դրսևորումից, փորձել է նաև հոգեբանական բռնություն կիրառել լրագրողի նկատմամբ:
Այս օրինակները կարելի է ընդհանրացնել և հատկանշական համարել կանանց
հանդեպ
հասարակական
կարծիքի
ստեղծման
ու
հանրային
շարժումներում,
մասնագիտական գործունեության ընթացքում խոցելիության տեսանկյունից: Ու թեև
քաղաքացիական շարժումները միտված են հանրային մտածելակերպի փոփոխությանը,
կանանց թիրախավորումն ու նրանց դեմ հոգեբանական ու սեռական ճնշումներ
կիրառելու գործընթացը կասեցնում ու ամրացնում է հայրիշխանական համակարգը, որը
հենց իշխանությունն է:
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ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Զ.Հովհաննիսյան
Ամփոփում
Հոդվածում ներկայացվում են կանանց մասնակցությունն ու
խոցելիությունը
քաղաքացիական շարժումներում և դրանց առանձնահատկութունները: Ցույց է տրվում, թե
ինչպես է կանանց թիրախավորելն ու հոգեբանական, սեռական ճնշումների ենթարկելու
զենքն օգտագործվում լրագրողների, քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական
ակտիվիստների դեմ՝ որպես զսպման, նվաստացման գործիք: Ներկայացվում է, թե ինչպես
հանրային կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում կանայք ակտիվորեն
ընդգրկվեցին քաղաքացիական միավորումներում և սկսեցին խնդրականացնել երկրում
առկա անարդարությունները: Հոդվածում ընդհանրացվել են նմանատիպ մի քանի
օրինակներ, որոնք հատկանշական կարելի է համարել կանանց հանդեպ հասարակական
կարծիքի ստեղծման և հանրային շարժումներում, մասնագիտական գործունեության
ընթացքում խոցելիության տեսանկյունից:
Բանալի բառեր՝ քաղաքացիական շարժում, խոցելիություն, ժողովրդավարություն,
քաղաքացիական ակտիվիզմ:
THE VULNERABILITY OF WOMEN IN CIVIL MOVEMENTS
Z.Hovhannisyan
Annotation
The article aims at presenting the features of women’s participation and vulnerability in
civil movements. It is shown how women are targeted and subjected to sexual and
psychological pressures, and how this weapon is used against journalists, civic activists as a
means of humiliation and deterrence. The article also presents how women have involved in
civil unions as a result of changes in public life and have begun to problematize the injustice.
The article consists of a number of similar examples that can be considered remarkable in terms
of creating public opinion and vulnerability.
Key words: Civil movement, vulnerability, democracy, civic activism, women.
УЯЗВИМОСТЬ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ
З.Оганнисян
Аннотация
В статье представлены особенности участия и уязвимости женщин в
общественных движений. Показано, как женщины становятся мишенью и подвергаются
сексуальному, психологическому насилию, и как это используеться против журналистов,
активистов гражданского общества, как оружие и средство унижения. В статье
рассматривается то, как в результате изменений общественной жизни, женщины
включились в гражданские союзы и начали говорить о неравенствах существующих в
обществе.
Ключевые
слова:
общественное
движение,
уязвимость,
демократия,
гражданская/общественная активность, женщины
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