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օր անցկացրեցին այնտեղ՝ իրազեկելով կանանց իրենց
իրավունքների մասին և հավաքագրելով անհրաժեշտ
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քաղաքների և գյուղերի կանանց, ովքեր հյուրընկալեցին
Կանանց քայլարշավի անդամ ներին և կիսվեցին
իրենց կյանքի պատմություններով: Յուրաքանչյուր
պատմություն առանձնահատուկ է և չկրկնվող:
Հավաքագրված պատմություններից յուրաքանչյուրն
արտացոլում է կանանց վերապրած իրավիճակներն
այնպես, ինչպես պատմել է կինը, մինչդեռ ընդհանուր
եզրակացությունները պատկանում են հեղինակին:
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Ներածություն
Կանանց և տղամարդկանց միջև հավասարության
հաստատումը և կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլոր ձևերի վերացումը մարդու հիմ նարար իրավունքներ
են: Այնուամենայնիվ, աշխարհի տարբեր երկրներում
կանայք ամեն օր շարունակում են բախվել խտրականության
տարբեր դրսևորում ների: Տղամարդկանց և կանանց
միջև հավասարության հաստատումը պահանջում է
համապարփակ պատկերացում խտրականության ձևերի
վերաբերյալ, որը թույլ կտա մշակել համապատասխան
ռազմավարություններ խտրականության տարբեր
դրսևորում ների դեմ պայքարելու համար:
ՀՀ-ում կանանց կարգավիճակի, կանանց նկատմամբ
խտրականության տարբեր դրսևորում ների վերաբերյալ
առկա են մի շարք հետազոտություններ, որոնք
ներկայացնում են հասարակական-քաղաքական կյանքում
հանդիպող՝ գենդերային անհավասարությունից
բխող տարատեսակ խնդիրներ: Առկա խտրական
պատմույթը, որը հանգեցնում է կանանց իրավունքների
ոտնահարմանը, կարծրացած է ավանդական արժեքներում
և նորմերում, որոնք կենսագործունեության տարբեր
ոլորտներում նախապատվությունը մշտապես վերագրում
են տղամարդկանց: Թերևս սեռով պայմանավորված
արհեստական ընդհատում ների թվով Հայաստանը
աշխարհում երկրորդ երկիրն է, որը պտղի սեռի
նախապատվությունը հստակորեն վերագրում է տղա
երեխային:1
ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերի վերացման (ԿՆԽԲՁՎ) կոմիտեն 2016 թվականի իր
ամփոփիչ եզրակացություններում հստակորեն շեշտադրեց
1. See: The Global Gender Gap Report 2016, p.19. Available online at http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
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հատկապես գյուղաբնակ կանանց խոցելիությունը և
կոչ արեց ՀՀ կառավարությանը ձեռնարկել հստակ
միջոցառում ներ՝ բարելավելու գյուղաբնակ կանանց կյանքի
որակը:2
Այս զեկույցի մշակման համար հիմք ծառայեց Կանանց
քայլարշավի ժամանակ հավաքագրված տեղեկատվությունը
Գեղարքունիքի մարզում բնակվող կանանցից, ինչպես նաև
այցելած գյուղերի բուժհաստատությունների, դպրոցների
և գյուղապետարանների ներկայացուցիչներից, ում հետ
քննարկվեց կանանց իրավիճակը և ընդհանուր խնդիրները
գյուղում:
Կառուցվածքային առումով զեկույցը բաղկացած
է ներածական մասից, երկու հատվածներից և
առաջարկություններից: Մաս առաջինում նկարագրվում
է կանանց ընդհանուր իրավիճակը և խնդիրները
Գեղարքունիքում, իսկ մաս երկրորդում նկարագրվում
է Կանանց քայլարշավի՝ որպես իրազեկման և
շահերի պաշտպանության մեթոդի կիրառման
առանձնահատկությունները: Զեկույցն ավարտվում
է համապարփակ առաջարկություններով, որոնց
իրականացումը կնպաստի կանանց առկա իրավիճակի
բարելավմանը:

2. See, UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW),
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women: Armenia, 18 2016, CEDAW/C/ARM/CO/5-6
7

Կանանց ընդհանուր
իրավիճակը
Հայաստանում.
համառոտ անդրադարձ
Կանանց և տղամարդկանց վերագրվող դերերը և
պարտականությունները հայ հասարակության մեջ
հանդիսանում են հայրիշխանական համակարգի
հրամայականներից: Բազմաթիվ հետազոտություններ
արդեն իսկ փաստել են, որ հայ իրականության մեջ կանանց
նկատմամբ առկա խտրական պատմույթն իր բացասական
հետևանքներն է ունենում կանանց կենսագործունեության
տարբեր ոլորտների վրա:
Համաձայն «Կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլոր ձևերի վերացման» մասին կոնվենցիայի, որին
Հայաստանն անդամակցում է 1993 թվականից,
մասնակից երկրները պարտավորվում են ձեռնարկել բոլոր
միջոցները հասցեագրելու և պայքարելու առկա խտրական
վերաբերմունքի, սովորույթների և այլ պրակտիկաների
վերացման դեմ, որոնք բխում են գենդերային
կարծրատիպերից:3 2016թ. իր վերջին՝ ՀՀ կառավարությանն
ուղղված ամփոփիչ դիտարկում ներում ԿՆԽԲՁՎ Կոմիտեն
հայտնեց իր մտահոգությունն երկրում արմատացած
գենդերային կարծրատիպերի և հայրիշխանական
վերաբերմունքի կապակցությամբ և առաջարկեց
պետությանը ձեռնարկել դրանց մեղմացմանն ուղղված
հրատապ և գործնական միջոցառում ներ:4
3. Տես, ԿՆԽԲՁՎ/CEDAW, Հոդվածներ, 2(զ), 5(ա) և 5(բ)
4. Տես, UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW),
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women: Armenia, 18 2016, CEDAW/C/ARM/CO/5-6, para 14
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Հայրիշխանական նորմերի վրա հիմ նված հասարակական
մոտեցում ներն ու դատողություններն առկա են կյանքի
կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում՝ ոտնահարելով
կանանց իրավունքները և սահմանափակելով նրանց
հնարավորությունները ՀՀ-ում:
Հայաստանի կրթական համակարգը, երեխաների
սոցիալականացման վաղ շրջանից սկսած, ներկայացնում
է գենդերային կարծրատիպերը և նախապաշարմունքները՝
արմատավորելով դրանք և դարձնելով մտածողության
անբաժան մի մաս:5 Այս գործընթացից անմասն չեն
նաև Զանգվածային լրատվության միջոցները, որոնք
վերարտադրում են կանանց նկատմամբ խտրական
վերաբերմունքը:6
Ամբողջ աշխարհում ամեն երրորդ կին ենթարկվում
է ֆիզիկական և/կամ հոգեբանական բռնության
զուգընկերոջ կողմից, իսկ ամեն հինգերորդ կին՝ սեռական
բռնության:7 Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության՝
մասնավորապես, ընտանեկան և սեռական բռնության
դեպքերի տարածվածությունն, այն խնդիրներից է, որը
մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններին
և իրավագիտակից քաղաքացիներին լուրջ մտահոգության
տեղիք է տալիս:
Ըստ ՀՀ ոստիկանության պաշտոնական տվյալների`
2016թ.-ի առաջին 10 ամիսների ընթացքում արձանագրվել
է ընտանեկան բռնության 563 դեպք, որոնցից ամուսնու կամ
զուգընկերոջ կողմից կնոջ նկատմամբ՝ 370 դեպք: 2016թ.ի առաջին 10 ամիսների ընթացքում ՀՀ ոստիկանություն
5. Տես, Society without violence ''Integration of gender component into social science
subject: Recommendation package'' 2014, pp 13-20. Available online at http://www.swv.
am/attachments/article/447/Recommendation%20package%20-%20ENGLISH.pdf
6. Տես, Լ. Շաքարյան «Հայ կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ում. Գենդերային զգայունությունից
գենդերային կարծրատիպեր» 2015. Available online at http://www.ysu.am/files/
Lilit%20Shakaryan%20_%20ARM.ENG%20Report.pdf
7. See, World Health Organization, Media Center. Available online at http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs239/en/
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է ահազանգել 1959 կին և հայտնել տարբեր տեսակի
բռնությունների մասին։ Նույն ժամանակահատվածում,
«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի
անդամ կազմակերպությունների թեժ գծերին կատարվել
է մոտ 5000 զանգ, կանանց նկատմամբ ընտանիքի այլ
անդամի կողմից բռնություն գործադրելու վերաբերյալ։8 Հայ
հասարակության լայն շրջանակներում առկա է հանդուրժող
վերաբերմունք ընտանեկան բռնության նկատմամբ,
ընդ որում, այն առկա է նաև պետական մակարդակում,
որն արտահայտվում է մինչ օրս ոլորտը կարգավորող
համապարփակ օրենսդրության բացակայությամբ: Առկա
հայրիշխանական դիսկուրսն արդարացնում է բռնարարին,
իսկ սեռական և ընտանեկան բռնություն վերապրած կանայք
կրկնակի զոհականացվում են այդ նույն համակարգի
կողմից: Բռնության հիմ նական պատճառներից մեկը
կանանց «հրահրող» վարքով արդարացնելը և կրկնակի
զոհականացումը ՀՀ ոստիկանության, արդարադատության
և այլ պետական մարմինների կողմից տարածված
պրակտիկա է:
Հասարակության մեջ առկա ընդհանուր
պատկերացում ները մատնանշում են, որ կինը պետք
է լինի այնքան «խելացի, իմաստուն և առաքինի», որ
կարողանա կանխարգելել բռնությունը ընտանիքում:
Հատկապես իրավիճակն առավել սուր է դիտարկվում
սեռական բռնության պարագայում, երբ կինը
մշտապես դիտվում է որպես բռնության, ոտընձգության
«հրահրող»: Իրավապահ համակարգը որպես կանոն
վերարտադրում է նույն վարքի մոդելը՝ ենթարկելով
կրկնակի տրավմայի արդեն իսկ բռնություն վերապրած
կնոջը: ՀՀ-ում շատ կանանց համար արդարության
հաստատում ն անիրականանալի գործընթաց է:9
8. Տվ յալները տրամադրվել են «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիայի
կողմից:
9. «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության» կոալիցիա, «Օրինականացնելով
գենդերային կարծրատիպերը` ՀՀ դատական համակարգն ու գենդերային
խտրականությունը գենդերային հիմքով ընտանեկան բռնությունների գործերը
քննելիս» զեկույց, 2017:
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2011թ. ՀՀ կառավարությունը մշակեց Գենդերային
քաղաքականության հայեցակարգը և գործողությունների
ծրագիրը 2011-2015թթ. համար, 2013թ. ընդունվեց
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
օրենքը, իսկ 2014թ. ստեղծվեց Կանանց և տղամարդկանց
հավասարության խորհուրդը: Ու չնայած վերջին տարիներին
Հայաստանի կառավարությունը որոշակի քայլեր է
արել ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ընդունման
ուղղությամբ և մշակել է գենդերային հավասարությունը
խթանող ռազմավարություն, սակայն այդ բարեփոխումների
իրականացման մեխանիզմները փաստացի բացակայում են:
Երկրում մինչ օրս բացակայում է «Ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին», ինչպես նաև «Խտրականության դեմ
պայքարի մասին» օրենքները:
Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի «Գենդերային
ճեղքվածքի գլոբալ զեկույցի» 2016թ.-ի տվյալների՝ 144
երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցնում է 102-րդ
տեղը: Տվյալները, որոնք ամփոփում է հաշվետվությունը,
վերաբերում են չորս հիմնական ոլորտներում կանանց
մասնակցության և ներգրավվածության ցուցանիշին: Այդ
չորս ոլորտներն են՝ կրթությունը, առողջապահությունը,
քաղաքականությունը և տնտեսությունը: Այս ոլորտներից
յուրաքանչյուրը մտահոգիչ պատկեր է ներկայացնում կանանց
ներգրավվածության տեսանկյունից:10
Այսպիսով, համապատասխան օրենսդրության
բացակայությունը, իսկ առկա օրենսդրության դեպքում
մեխանիզմների բացակայությունը, ձևավորված
համընդհանուր խտրական և սեքսիստական պատմույթն
իր բացասական ազդեցությունն է ունենում կանանց
իրավունքների իրացման և հնարավորությունների
հասանելիության տեսանկյունից, որն իր հերթին
անդրադառնում է կանանց համընդհանուր բարեկեցության
մակարդակի վրա:
10. See, ''The Global Gender Gap Report, 2016'' World Economic Forum. Available online
at http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf
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Մաս 1.
Կանանց
անտեսանելի
կյանքը
Գեղարքունիքում.
իրավիճակը և
խնդիրները

12

Կանանց իրավիճակը
Գեղարքունիքում
Որոշ վիճակագրական ցուցիչներ
Գեղարքունիքի մարզի վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության՝ իր տարածքով
ամենամեծ մարզը Գեղարքունիքի մարզն է: Ամբողջ
տարածքի շուրջ 1/4-ը զբաղեցնում է Սևանա լիճը:

Կանայք Գեղարքունիքում 11

48% 52%
102,734

109,094

11. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն: Available online at http://armstat.
am/file/doc/99481713.pdf
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Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի
ծավալը բնակչության մեկ շնչի հաշվով Գեղարքունիքը
դասում է առաջատարների շարքում, ինչը նշանակում է, որ
բնակչության զբաղվածության հիմ նական միջոցը մարզում
գյուղատնտեսությունն է:12

Գեղարքունիքի 92 համայնքները

Մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղական համայնքների
թիվը կազմում է 44:13

12. Տես, «ՀՀ 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր»,
էջ 97
13. Նույն տեղում, էջ 100
14

Աղքատության մարզային շարժը

32.3%

Այն տնային տնտեսությունները, որոնք կանայք են
ղեկավարում շատ ավելի ռիսկային են աղքատության
նկատմամբ, քան այն տնային տնտեսությունները, որոնք
ղեկավարվում են տղամարդկանց կողմից:15 Կանանց
և երեխաների աղքատության մակարդակը շատ ավելի
բարձր է, քան տղամարդկանցը: Գեղարքունիքում կանանց
գործազրկության թիվն ամենացածրն է ՀՀ բոլոր մարզերում`
2014թ. կազմելով միայն 4.1%16 , սակայն հաշվի առնելով
աղքատության մակարդակը մարզում, այս ցուցանիշի հետ
կապված կարելի է առաջադրել այն վարկածը, որ կանայք չեն
դիմում Զբաղվածության գործակալություններ, որովհետև
կամ աշխատանք գտնելու հետ կապված հույսեր չունեն, կամ
էլ ընտանիքի ներսում առկա սահմանափակում ները թույլ չեն
տալիս կանանց մտածել աշխատելու մասին:
14. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Հայաստանի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը 2015», էջ 45 Available online at http://www.armstat.am/
file/article/5.poverty_2015a_2.pdf
15. See, ''Armenia Country Gender Assessment'', Asian Development Bank, July 2015,
p 24 Available online at https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/162152/arm-country-gender-assessment.pdf
16. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում
2016», էջ 126 Available online at http://www.armstat.am/file/article/15._trud_2016_8.pdf
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Գեղարքունիքում անցկացված Կանանց քայլարշավի
մասնակիցների դիտարկում ներն ամփոփված են կանանց
կենսագործունեության չորս հիմ նական ոլորտներում.
ընտանիք և ընտանեկան հարաբերություններ, կրթություն,
զբաղվածություն և առողջապահություն: Ոլորտներից
յուրաքանչյուրի համատեքստում ներկայացված են
քայլարշավի ընթացքում հավաքագրված դիտարկում ները՝
հիմ նված կանանց պատմությունների և կանանց հետ
անմիջական շփում ների վրա:

Ընտանիք և
ընտանեկան
հարաբերություններ
Ընտանիքը հասարակության գործառնման կարևոր
ինստիտուտներից է: Հայ հասարակությունը պատկանում է
այն հասարակությունների թվին, որտեղ դարեր շարունակ
ընտանիքը դիտվել է որպես ազգային արժեքները կերտող
և փոխանցող միջավայր: Հասարակությունում ընդունված
«բարեկեցիկ», «օրինական», հայկական ընտանիքի դրական
պատկերին հակառակ, ներկայիս հայ իրականությունում
ընտանիքը շատ հաճախ հանդիսանում է բռնությամբ
և սահմանափակում ներով լի մի միջավայր, որտեղ
ամենից շատն են ոտնահարվում կնոջ իրավունքներն ու
ազատությունները՝ դերերի և պարտականությունների
բաշխման, որոշում ների կայացման, կնոջ ինքնորոշման,
սեփական անձի կայացման և զարգացման հետ կապված
հարցերի կարգավորման տեսանկյունից:
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Գեղարքունիքում անցկացված Կանանց քայլարշավի
ընթացքում հանդիպում ներ եղան շուրջ 5000 կնոջ հետ:
Այցելած գյուղերի մեծամասնությունում, բացառությամբ՝
Սևանա լճի ավազանի մոտ գտնվող գյուղերի, աշխատունակ
տարիքի տղամարդկանց 80-90% գտնվում է ՌԴ-ում՝
սեզոնային աշխատանքների: Գեղարքունիքը երրորդ տեղում
է ՀՀ մարզերում արտագնա աշխատանքի մեկնողների
ընդհանուր թվով, սակայն այն առաջինն է՝ սեզոնային
միգրացիայի մեկնողների թվով:17 Գյուղերում հիմ նականում
մ նացել են կանայք, երեխաները և տարեցներն, ինչը
բնականաբար ազդել է կանանց առօրյաի կառուցման,
ամենօրյա պարտականությունների և կենցաղավարման
բեռի բաշխման վրա, քանի որ կանայք են թե ծերերի, թե
երեխաների խնամողները, ընտանիքի և օջախի առօրյա
հոգսերի կրողը:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

17. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, «Հայաստանի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը 2016», էջ 24 Available online at http://www.armstat.am/
file/article/poverty_2016a_2.pdf
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Զույգերի հարաբերությունները
Դիտարկում ների ընթացքում պարզ դարձավ, որ
ամուսնության և ընտանիք կազմելու համար, Գեղարքունիքի
որոշ գյուղերում նկատվում է մի իրավիճակ, երբ տղան
և տղայի մայրը հավանելով աղջկան, իսկ շատ հաճախ
իմանալով աղջկա ընտանիքի «բարի համբավը» նշանադրում
են զույգին՝ առանց աղջկա համաձայնության, երբեմ ն նաև
իմացության: Այն պատկերը, որը թվում է, թե հատուկ է
եղել 20-րդ դարի հայ հասարակությանը, գյուղաբնակ մի
շարք համայնքներում պահպանվել է մինչ օրս, երբ աղջկա
կամքից անկախ իրեն նշանադրում և ամուսնացնում են:
Գյուղերում հանդիպած շատ կանայք, պատմում էին, որ
իրենց ամուսնուն չեն ճանաչել մինչև հարաբերությունների
օրինականացումը: Նույն միտումը պահպանվել է նաև
ներկայիս սերնդի համար, սակայն նաև որոշ գյուղերում
աղջիկների ընդհանուր դիմադրության շնորհիվ, այն
փոփոխության է ենթարկվում:
«Է հա, մեր գյուղի շատ կանայք են ամուսնացել առանց իրանց մարդերին
ճանաչելու. ով պիտի գա քեզ հարցնի, հավանիր, չհավանիր, կամ ինչ տեղ
կա, որ էս քամբախում, որ մի հատ էլ հելնես ման գաս, շփվես: Չնայած,
հիմա, որ աղջկերքը գնում են Երևան սովորելու, էլ չես կարա տենց անես,
չեն համաձայնվի նաև: Բայց ինձ թվում ա էտ ճիշտ ա, տենց, որ ընտանիքին
գիտես, ավելի լավ ա լինում, ես իմ տղին հաստատ տենց եմ անելու»:
45 տարեկան կին, գ. Ծակքար

Տղամարդկանց արտագնա աշխատանքի մեկնելն
իր ազդեցությունն է ունենում նաև ամուսինների
ներընտանեկան հարաբերությունների վրա:
Մասնավորապես՝ շատ կանայք պատմեցին, որ վստահ
են, որ տղամարդը, մեկնելով ՌԴ, հավատարիմ չի մ նում
կնոջը, գիտեն նաև, որ իրենց հարևաններից շատերն
(բայց միանշանակ, ոչ իրենց ամուսինները) ունեն երկրորդ
ընտանիք ՌԴ-ում, որը ներկայացվում է իբրև ընդունելի
վարքաձև տղամարդու համար: Նմանատիպ դրսևորում ները

18

վկայում են արմատացած գենդերային կարծրատիպերի18
առկայության մասին:
«Դե նոռմալ ա, որ 9 ամիս Ռուսաստաններում ապրող մարդը ունենա
կապեր, բա տղամարդ ա: Շատ կանայք են մեր գյուղում դա ընդունում, բայց
ինչ կարանք անել մյուս կողմից, հո դրա համար չես բաժանվելու: Կան նաև
նենց տղամարդիկ, որ ուրիշ ընտանիք ունեն, երեխեք էլ նոր ռուս կնոջից, այ
էտ անընդունելի ա իմ համար, բայց դե էտ ռուս կանայք տենց են էլի, իրանք
սիրում են մեր տղամարդկանց»:
47 տարեկան կին, գ. Երանոս

Երեխաների դաստիարակություն
Ընտանիքում տղամարդկանց բացակայությունն
իր ազդեցությունն է ունենում ինչպես ընտանիքի
ներսում դերերի և կարգավիճակների փոփոխության,
այնպես էլ կանանց նկատմամբ ընդհանուր ճնշման
և վերահսկողության հաստատման տեսանկյունից:
Կանանց քայլարշավի ժամանակ այցելած ընտանիքների
մեծամասնությունն ընդարձակ ընտանիքներ էին, այսինքն
ամուսնու տևական բացակայության պարագայում
կանայք և իրենց երեխաներն ապրում էին ամուսնու
ծնողների, եղբայրների ընտանիքների հետ միասին: Շատ
ընտանիքներում՝ ամուսնու բացակայության պարագայում
իշխանության վերահսկման լծակները սկեսուրի և
սկեսրայրի ձեռքերում են: Երեխաների դաստիարակության
գործընթացում մեծ է սկեսուրների դերակատարումը:
Շատ կանայք պնդում են, որ երեխաների ծնվելուց սկսված,
սկեսուրները դոմինանտ դերակատարում ունեն երեխաների
դաստիարակման հարցում, շատ հաճախ երեխայի մորից,
այսինքն՝ տան հարսից ավել:

18. Գենդերային կարծրատիպն ընդհանրացված կամ կանխակալ
պատկերացում ներ են այն հատկանիշների կամ դերերի վերաբերյալ, որոնց պետք
է համապատասխանեն կանայք և տղամարդիկ տվ յալ ժամանակահատվածում և
հասարակարգում` զուտ իրենց սեռի պատճառով:
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«Այ ես, որ ամուսնացա, սկեսուրս ասեց, դու զբաղվի տան գործերով, ես
մենակ ճաշը կեփեմ ու երեխեքին կպահեմ: Դե շերեփը չուզեց ձեռից դնի, էտ
հայ ընտանիքներում իշխանության պես մի բան ա: Հիմա ունեմ 3 երեխա,
մեծերս տատին են պրիզնատ գալիս, բայց փոքրս ավելի ինձ, դե ես էլ
մեծացա ու հասկացա, որ էտ շատ ճիշտ չի»:
41 տարեկան կին, գ. Գանձակ

Մյուս կողմից, տատիկների և պապիկների կողմից
դաստիարակությանը գումարվում է նաև հոր դերի
բացակայությունը, ինչը հանգեցնում է երեխայի վարքի
փոփոխությանը: Երեխաները շահարկում են արժեզրկված
մոր կերպարը ընտանիքում և հաճախ մեկնաբանում,
որ իրենց համար առավել կարևոր է տատիկ-պապիկի
մեկնաբանությունները, հայրիկի խոսքը։ Այս ամենին
ավելանում է հոգեբանական այն ճնշվածությունը, որում
ապրում են կանայք՝ զուրկ լինելով որոշում կայացնելու,
ինքնադրսևորվելու հնարավորությունից:
Դիտարկում ների ընթացքում պարզ դարձավ, որ
ընտանիքում հայրը երեխաների դաստիարակության
գործում հանդես է գալիս հիմ նականում որպես «վախեցնող»
կերպար, մասնավորապես, երբ խոսքը վերաբերում է տղա
երեխաների դաստիարակությանը:19
«Դե երեխեն 8-9 ամիս հորը չի տեսնում, հայրը գալիս է Նոր տարվան,
նվերներ բերում, թանգ հեռախոս նվիրում, ոնց որ կաշառի էլի, հետո թողում
գնում, դե արի կին քաշի էտ սաղ, որ մի խնդիր էլ լինում ա, հո կեսուրդ
չի ասի իրա տղեն ա փչացրել, ասում ա, արի սանձի երեխիտ: Հա հերը
Սկայպով խոսում ա մեր հետ, բայց անգամ էտ ժամանակ փորձում ենք լավ
բաներից խոսալ, դե մարդ ա հեռու ա, չնեղվի, հո չեմ ասի երեխետ վատ ա
պահում իրան»:
38 տարեկան կին, գ. Սարուխան

19. Տես, Ս. Նավոյան, Միգրացիայի ազդեցությունը գենդերային դերերերի
փոփոխության վրա ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում: Երևան, 2015: էջ 12
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Բռնություն ընտանիքի ներսում
Մոտ 9 ամիս է այն ժամանակահատվածը, որ տղամարդիկ
անցկացնում են արտերկրում՝ իրականացնելով սեզոնային
աշխատանքներ: Այդ շրջանում կապի և փոխհարաբերության
հիմ նական միջոցը շատ ընտանիքների համար, մ նում
է «Սկայպ»-ը, սոցիալական ցանցը և հեռախոսակապը:
Միևնույն ժամանակ, անկախ հեռավորությունից,
տղամարդիկ շարունակում են վերահսկել կանանց վարքը:
Կանանց քայլարշավի ժամանակ շատ պատմությունների
վերլուծությունը վկայում է, որ չնայած որոշ գյուղերում
տղամարդկանց երկարաժամկետ բացակայության,
տղամարդու և կնոջ միջև հարաբերությունները շարունակում
են լինել բռնի և հարկադրված:
Հատկանշական էր, որ վերահսկողություն, որոշ
ընտանիքներում բռնություն կիրառում էին նաև սկեսուրներն
ու սկեսրայրները, իսկ իրենց վարքը փորձում էին
մեկնաբանել նրանով, որ կնոջ ամուսինն այստեղ չէ, և իրենց
տան պատիվն ու արժանապատվությունը պահելու համար
պիտի հսկեն հարսին՝ որդու փոխարեն:
Այցելության ժամանակ կանանց մեծամասնությունը իր
նկատմամբ առկա այս կամ այն բռնության դրսևորման
մասին աշխատում էր չպատմել: Շատ կանանց համար
ընտանիքի ներսում բռնության ենթարկվելը համարվում
էր ընդունելի և հանդուրժելի վարքաձև, իսկ որոշ կանայք
խոսեցին այն մասին, որ իրենց համար անընդունելի է
բռնությունը, բայց դրանից ազատվել կամ դուրս գալ
չեն կարող․ ո ՛չ համապատասխան կրթություն ունեն, ո ՛չ
աշխատել են երբևէ, ո ՛չ էլ պատկերացնում են, ինչպես կարող
են ապրել իրենց, կամ մոտակա գյուղում՝ ամուսնալուծված
կնոջ պիտակը կրելով:
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«Ինչ կնիկ, որ չթակվի ամուսնու կողմից: Մեր գյուղում բոլոր կանայք էլ
ծեծվել են ու կծեծվեն: Ճիշտը էտա է, տենց ես սովորում լավ տան կնիկ
լինել»:
65 տարեկան կին, գ. Ձորագյուղ

Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության
2015թ. ՀՀ ոստիկանության կողմից
Քննությունն ավարտված քրեական գործերով
և նյութերով գրանցված ընտանեկան բնույթի
հանցագործությունների թիվը կազմել է 51, որից
36-ի դեպքում տուժողն եղել է կին, իսկ 2016թ.
արձանագրվել է 50 դեպք, որոնցից 42-ը՝ կնոջ
նկատմամբ Գեղարքունիքում:20
Համաձայն «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ
բռնության» կոալիցիայի անդամ
կազմակերպությունների, 2016թ. ընթացքում
սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների համար
Գեղարքունիքից դիմել է 43 կին՝ ահազանգելով
ընտանեկան բռնության մասին:
Թերևս վիճակագրության վերլուծությունը վկայում է,
որ կանանց նկատմամբ բռնությունն ընտանիքի ներսում
տարածված երևույթ է, սակայն շատ կանանց համար այն
ընդունելի է այն պատճառով, որ սոցիալականացման
վաղ շրջանից սկսած դա սերմանվում է՝ որպես ընդունելի
վարքաձև տղամարդու կողմից կնոջ նկատմամբ:
Մարտունիում տեղի ունեցավ հանդիպում դեռահասների
հետ, որի ժամանակ քննարկվեց կանանց նկատմամբ
բռնությունը, հատկանշական է, որ հանդիպման մասնակից
դեռահասները միանշանակ դատապարտում են բռնությունը,
սակայն, երբ խոսվում էր ընտանեկան բռնության
հիմ նախնդրի մասին, դեռահասների մեծամասնության
մոտ առկա էր կնոջը մեղադրելու և բռնությունը ընտանիքի

20. Հարցմանն ի պատասխան ստացվել է ՀՀ ոստիկանությունից:
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ներսում արդարացնող պատճառաբանությունների
ամբողջություն:
«…եթե մարդը կնոջը ծեծումա, որովհետև կինը մի բան շիտակ չի արել,
ուրեմն կարելիա..»
13 ամյա դեռահաս, ք. Մարտունի

Հասարակության շրջանում կանանց նկատմամբ
բռնության համընդհանուր հանդուրժողական և
կնոջը մեղադրական վերաբերմունքն առկա էր նաև
Գեղարքունիքում: Հարկ է նշել, որ ընտանեկան
հարաբերությունների տեսանկյունից, ընտանեկան
բռնությունը մի երևույթ է, որը հանդիսանում է ոչ միայն կնոջ,
այլ նաև երեխայի իրավունքների խախտում, անդրադառնում
է ոչ միայն ամուսինների հարաբերությունների,
այլ նաև երեխաների զարգացման, ձևավորման և
սոցիալականացման գործընթացի վրա:
Կանանց քայլարշավից հետո թեժ-գիծ ծառայություն
ահազանգերի թիվն այս մարզից ավելացավ, կանայք
զանգահարում էին իրենց հարևանի կամ բարեկամի համար
պարզելու, թե ինչով կարող է օգնել տվյալ կառույցը:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.
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Կրթություն և
զբաղվածություն
Կանանց և տղամարդկանց հավասար կրթության
իրավունքն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ: Ու
չնայած դրան հայ իրականության վերլուծությունը վկայում է,
որ սա այն ոլորտն է, որտեղ գենդերային անհավասարության
դրսևորում ների կարելի է հանդիպել. հատկապես
Գեղարքունիքի իրավիճակի վերլուծությունը վկայում է, որ
գենդերային կարծրատիպերը, այս դեպքում ևս որոշիչ են և
կարող են խոչընդոտել կնոջ՝ կրթական իրավունքից լիարժեք
օգտվելու հնարավորությանը: Կրթության իրավունքի
իրացման մասին խոսելիս դիտարկվել է կանանց համար
միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության
հասանելիությունը Գեղարքունիքում:
Գեղարքունիքում այցելած գյուղերի մեծամասնությունում
շարունակում է տիրել այն պատկերացումը, որ կնոջ
ապագան սահմանափակվում է ամուսնությամբ, իսկ
գենդերային շատ կարծրատիպեր վկայում են, որ
ամուսնացած կնոջ կյանքում բարձրագույն կամ միջին
մասնագիտական կրթության առկայությունն այնքան էլ
առաջնային և կարևոր չէ:
«Ես թույլ չեմ տվել, որ իմ աղջիկ թոռները դպրոցից հետո գնան սովորելու,
որտև կնգա տերը մարդնա, կպսակվեն, մարդը կորոշի գնան, թե՝ չէ: Իսկ այ
տղա թոռը բա պարզ ա, պտի կաշվիցս էլ հելնեմ, բայց ուղարկեմ սովորելու,
որտև ինքը պտի հետո ընտանիքը պահի, թող կրթություն ունենա, որ հեշտ
փող աշխատի»:
68 տարեկան կին, գ. Ձորագյուղ

Խոսելով արմատացած պատճառների մասին,
որոնք խոչընդոտում են կանանց հասանելիությունը
բարձրագույն և մասնագիտական կրթությանը, կարելի է
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առանձնացնել նախ և առաջ աղջիկների գործառույթների,
հնարավորությունների և ընտրության սահմանափակումը
միայն ամուսնանալու և մայրանալու գործառույթներով,
ինչպես նաև աղջիկ երեխայի նկատմամբ իշխանության
և ուժի հաստատման արդարացումը՝ այդ աղջկա
վարքի հնարավոր շեղում ների կանխատեսում ներով,
մասնավորապես՝ շատ գյուղերում նշվեց, որ եթե աղջիկը
մեկնի այլ քաղաք սովորելու, ապա «կփչանա»՝ գայթակղվելով
մեծ քաղաքի կողմից:
«Աղջիկս շատ էր ուզում համալսարան սովորել, բայց տղես բանակից
զանգեց՝ քրոջն արգելեց: Հիմա օրը դատարկա անցկացնում, տունը
փակված, տնից դուրս գալն էլ «պռոբլեմա»»:
46 տարեկան կին, գ. Լիճք

Կանանց կրթության իրավունքի իրացումը նաև կախված
է առկա ֆինանսական միջոցներից, որոնք որոշիչ են
տարբեր սեռերի կրթության իրավունքի հասանելիության
ապահովման հարցում. այսպես՝ շատ ընտանիքներում,
եթե պետք է ընտրություն կատարել, թե տղա և աղջիկ
երեխաներից, որ մեկը պետք է շարունակի իր կրթությունը,
ապա ընտանիքը հաճախ նախապատվությունը տալիս է
տղա երեխային:
«Ես ունեմ տղա ու աղջիկ, բայց շատ դժվար ա երկու ուսանող պահելը,
մարդս հազիվ մեկի վարձը պիտի կարանա տա, դրա համար որոշեցինք,
որ տղես գնա սովորի Երևանում, բա տղայա, վաղը պիտի ընտանիքի տեր
դառնա, աղջիկս էլ մի արհեստա կսովորի, մեկա մարդը հաստատ չի թողի,
որ աշխատի: Հիմա ես, որ չեմ սովորել, ինչ ա եղել, պակա՞ս մայր եմ»:
39 տարեկան կին, գ. Կարմիրգյուղ

Այնուամենայնիվ, զեկույցի շրջանակներում, չենք
կարող չարձանագրել նաև այն փոփոխությունները, որոնք
մատնանշեցին որոշ գյուղերի բնակիչներ, մասնավորապես՝
նշելով, որ ներկայումս, եթե համեմատենք 20 տարի առաջ
արձանագրված իրավիճակի հետ, շատ աղջիկներ են
կարողանում օգտվել դպրոցական կրթությունից հետո ուսումը
շարունակելու հնարավորությունից:
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«Մի 20 տարի առաջ շատ ավելի դժվար էր աղջիկ երեխին ուղարկել Երևան,
որ սովորի, վախենում էին էլի, որ «դուրս կընգնի», բայց հիմա աղջիկներն էլ են
է պահանջում, ինչի պիտի հարևանի աղջիկը սովորի, իսկ ես՝ չէ: Տենց կամացկամաց փոխվում ա էլի վիճակը: Մեր գյուղից մի մշակույթ կա, որ աղջիկներին
մի տուն ենք վարձում ու բոլորով էտ տան մեջ են ապրում»:
58 տարեկան կին, գ. Կարճաղբյուր

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

Կանանց զբաղվածությունը և տնտեսական ակտիվությունը,
հանդիսանում է կանանց կենսագործունեության կարևոր
ոլորտներից մեկը:
Զբաղվածության ոլորտը կանանց կենսագործունեության
այն ոլորտներից է, որտեղ գենդերային կարծրատիպերը և
նախապաշարմունքներն արմատացած են հասարակական
գիտակցության մեջ, որն էլ խոչընդոտում է կանանց լիարժեք
ձևով օգտվել զբաղվածության իրավունքից: Գենդերային
հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնի
կողմից իրականացված հետազոտության տվյալների
համաձայն՝ տղամարդկանց 62%-ը և կանանց 56%-ը լիովին
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համաձայն են այն դատողությանը, որ երբ աշխատատեղերը
քիչ են, տղամարդիկ պետք է ունենան աշխատանք ձեռք բերելու
ավելի ընդարձակ իրավունքներ և հնարավորություններ,
քան՝ կանայք: «Հայաստանի գենդերային բարոմետր»
հետազոտության տվյալների համաձայն՝ տղամարդկանց
78%-ը և կանանց 75%-ը լիովին համաձայն են, որ կնոջ
կարևորագույն առաքելությունը մայրանալն է: Հայաստանի
բոլոր մարզերում շատ բարձր է այս դատողությանը լիովին
համաձայն լինելու տոկոսային ցուցանիշը:21

Համաձայն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության,
Գեղարքունիքում տնտեսապես ակտիվ տղամարդկանց
թիվն ավելի ցածր է (44.5%), քան տնտեսապես ակտիվ
կանանցը (52.7%):22 Հատկանշական է, որ Գենդերային
հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնի
կողմից՝ տղամարդկանց աշխատանքային միգրացիայի
և դրա արդյունքում գենդերային դերերի փոփոխության
վերաբերյալ կատարված հետազոտության համաձայն՝
վարձատրվող աշխատանք ունեցող կանանց դեպքում
ընտանիքը նյութապես ապահովելու գործում աշխատանքը
համարվում է որպես կողմ նակի և ոչ կարևոր ներդրում: Այն
առավելապես դիտարկվում է որպես կենցաղից կտրվելու
միջոց:23
Գեղարքունիքը համարվում է տնտեսապես առավել
ոչ ակտիվ մարզերից մեկը: Աշխատաշուկայում
կանանց ներգրավվածությունը մարզում, համաձայն
Կանանց քայլարշավի արդյունքների վերլուծության,
գերակշռում են «ավանդապես կանացի» համարվող

21. Տես, «Հայաստանի գենդերային բարոմետր» հետազոտության արդյունքների
ամփոփում 2015, էջ 41 Available online at http://www.ysu.am/files/%20%D5%A
3%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%
D5%B6%20%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80.%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6.pdf
22. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն «Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում
2015», էջ 24 Available online at http://www.armstat.am/file/article/trud_2015_4.pdf
23. Տես, Ս. Նավոյան, «Միգրացիայի ազդեցությունը գենդերային դերերերի
փոփոխության վրա ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում», 2015: էջ 5
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մասնագիտություններում, մասնավորապես՝ կրթության,
սպասարկման և առողջապահության ոլորտներում:
«Մեր մոտ կանայք հիմնականում դպրոցում, մանկապարտեզում են
աշխատում, բայց այ ջահելների համար շատ դժվար ա, գործ չկա,
երիտասարդ աղջիկները գնում են Երևան, սովորում, հետո ի՞նչ անեն հետ
գան, ստիպված մնում են քաղաքում, կամ էլ ամուսնանում են ու տենց տունը
մնում: Ստացվում ա, կինը սովորել ա իրա երեխեքի համար, դա էլ ա կարևոր
բայց:
Դե տղամարդիկ էլ ստեղ չեն, տարին 9 ամիս չկան, էն 3 ամիսն էլ, որ գալիս
են, սաունաներում ու ռեստորաններում են, գիտես մե՞ր համար էն գալիս,
գալիս են հանգստանալու»:
48 տարեկան կին, գ. Երանոս

Թերևս կանանց քայլարշավի ժամանակ մասնակիցների
կողմից արված դիտարկում ների համաձայն, կանանց
աշխատաշուկայում ներգրավվածության պասիվությունը
պայմանավորված է նրանով, որ շատ տղամարդիկ չեն
կարևորում և նաև սահմանափակում են կանանց աշխատելու
իրավունքը:
«Դե երբ ամուսնացա, մարդս ասեց, չէ դու կնիկ ես, նստի տունը պահի քո
երեխեքին: Մինչև ամուսնանալս վարսավիրություն էի անում տնից տուն,
բայց երբ ամուսնացա, ասեց վերջ, տունը նստի:
Հիմա մտածում եմ նորից սկսեմ աշխատել, որովհետև երեխեքս մեծացել են,
փողն էլ չի հերիքում, բայց դե հիմա էլ առաջարկը մեծ ա, ես էլ էս 10 տարի ա
գործ չեմ արել, էլ ով ինձ կկանչի մազ սարքելու»:
32 տարեկան կին, ք. Մարտունի

Միևնույն ժամանակ կարևոր է առանձնացնել 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 ռեսուրսի
վատնման և կրթության նկատմամբ ունեցած տարբերվող
դիրքորոշումների մասին:24 Հետազոտական ռեսուրսների
24. Տես, «Կանանց և տղամարդկանց տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում»
էջ 17 Available online at http://www.ysu.am/files/CGLS_OXFAM_RESEARCH_2016.pdf
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կովկասյան կենտրոնի՝ կանանց աշխատանքի վրա ազդող
գործոնների վերաբերյալ հետազոտության տվյալների
համաձայն՝ կրթական տարբեր մակարդակներ ունենալու
և քաղաքային համայնքում բնակվելու հանգամանքները
դրական ազդեցություն են ունենում կանանց՝
աշխատաշուկայում ներգրավվածության գործընթացի վրա:25
Կանանց քայլարշավի ժամանակ արձանագրվեց, որ
կանանց ներգրավվածությունը գյուղատնտեսության
մեջ բավականին նշանակալի ցուցանիշ ունի: Կանանց
քայլարշավի ժամանակ առկա էին շատ տնային
տնտեսություններ, որտեղ կանայք միայնակ մշակում էին
բավական ընդարձակ հողատարածքներ, ինչն իր հերթին
հանգեցնում է կանանց մոտ առողջական լուրջ խնդիրների
առաջացմանը: Կանայք հիմնականում զբաղվում էին
կարտոֆիլի մշակմամբ:
Կանանց քայլարշավի ժամանակ, այցելած բոլոր 20
գյուղերում տղամարդկանց մեծ մասը բացակայում էին
ընտանիքներից, սակայն շատ կանայք պատմում էին, որ
չնայած ամուսինների՝ արտագնա աշխատանքի մեկնելուն,
ֆինանսական խնդիրները շարունակում են լինել ընտանիքի
կարևոր խնդիրներից մեկը: Համաձայն գյուղապետերի,
այն տղամարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել ֆինանսական
կայունություն, ետ են եկել և տեղափոխել նաև իրենց
ընտանիքների մյուս անդամներին, մինչդեռ տղամարդկանց
մեծ մասը Ռուսաստանում աշխատում են անկայուն
պայմաններում, ինչի պատճառով չեն կարող տեղափոխել
իրենց ընտանիքներին: Նման դեպքում նաև ֆինանսական
աջակցությունն ընտանիքներին շարունակում է լինել ոչ
ստաբիլ:
Այսպիսով, կրթության և զբաղվածության տեսանկյունից,
կանանց իրավունքների իրացումը Գեղարքունիքում ունի
մի շարք խոչընդոտներ, որոնց հետ բախվում են կանայք
25. ''Armenia Country Gender Assessment'', Asian Development Bank, July 2015,
p24 Available online at https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/162152/arm-country-gender-assessment.pdf
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իրենց ամենօրյա կյանքում: Արմատացած գենդերային
կարծրատիպերն իրենց հետևանքներն են ունենում կանանց
աշխատաշուկայում ներգրավվածության տեսանկյունից,
որն էլ իր հերթին բերում է կանանց կախվածությանը
տղամարդկանցից և տղամարդկանց կողմից թելադրվող
պայմանների նկատմամբ բարձր հարմարվողականության:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

Սեռական և
վերարտադրողական
առողջություն
Կնոջ սեռական և վերարտադրողական իրավունքի
պաշտպանությունը և խթանում ն առանց որևէ
խտրականության , սեռական և վերարտադրողական

30

իրավունքի ճանաչումը որպես կնոջ հիմ նարար իրավունք, և
դրանց վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տարածում ն
առանց որևէ խտրականության, ամրագրված են Պեկինի
գործողությունների ծրագրում 26 և ԿՆԽԲՁՎ Կոնվենցիայի
Ընդհանուր եզրակացություն 24-ում:27
Համաձայն ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմ նադրամի, կնոջ
սեռական և վերարտադրողական առողջությունը համալիր
ֆիզիկական, մտավոր և սոցիալական բարեկեցության
վիճակն է, որը վերաբերում է կնոջ վերարտադրողական
համակարգին:28
Համաձայն ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմ նադրամի
հայաստանյան ներկայացուցչության, Հայաստանում
վերարտադրողական տարիքի յուրաքանչյուր վեց կնոջից
մեկն ունի անպտղություն (16.8%-ը՝ գրեթե 220 հազար կին),
ինչը գերազանցում է Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության սահմանած ճգնաժամային
ցուցանիշը (15%): Հայաստանում յուրաքանչյուր
տարի մոտավորապես 385 կնոջ մոտ ախտորոշվում է
արգանդավզիկի քաղցկեղ: Քաղցկեղի այդ տեսակից մեր
երկրում ամեն տարի մահանում է ավելի քան 200 կին:
Այն հայ կանանց շրջանում տարածվածությամբ երրորդ
քաղցկեղն է, իսկ վերարտադրողական օրգաններում
չարորակ նորագոյացությունների առումով երկրորդ տեղն է
զբաղեցնում 15-ից 44 տարեկան կանանց մոտ՝ կրծքագեղձի
քաղցկեղից հետո:29

Գեղարքունիքում անցկացված Կանանց քայլարշավի
ժամանակ այցելություն կատարվեցին առողջության
առաջնային պահպանման բուժօգնություն իրականացնող
գյուղական ամբուլատորիաներ, որտեղ բուժանձնակազմի
26. Beijing declaration and Platform for action. The fourth world conference on women,
1995. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
27. Տես, ԿՆԽԲՁՎ/CEDAW,Ընդհանուր եզրակացություն 24, պարագ. 18: http://www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom24
28. United Nations Population Fund, http://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health
29. United Nations Population Fund Armenia, http://www.unfpa.am/srh
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հետ քննարկվեց յուրաքանչյուր համայնքում կանանց
սեռական և վերարտադրողական առողջության ոլորտի
խնդիրները:
Պետության կողմից առանձին բյուջետային
հատկացում ների առկայությունը գյուղական
բուժհաստատությունների նորարացման նպատակով
նկատելի էր բոլոր համայնքներում, չնայած դրան,
պետական, այդ թվում և համայնքային բյուջեի սակավ
միջոցների հատկացումը սեռական և վերարտադրողական
առողջության պահպանմանը:

Անվտանգ սեռական հարաբերություններ
և սեռավարակներ
Համայնքներում շատ կանայք չունեն սեռական և
վերարտադրողական առողջության ծառայությունների
հասանելիություն, ներառյալ՝ սեռական հարաբերությունների
ժամանակ սեռավարակներից և անցանկալի հղիությունից
պաշտպանության ժամանակակից եղանակների
նկատմամբ: Այսպես, բուժօգնություն իրականացնող
գյուղական ամբուլատորիաներում բացակայում են
որևէ տեսակի հակաբեղմ նավորման մեթոդներ, շատ
համայնքներում չկան նաև դեղատներ, որտեղից համայնքի
բնակիչները կկարողանան ձեռք բերել տվյալ մեթոդները:
Բուժհաստատությունների ներկայացուցիչները պնդում էին,
որ կանայք չէ, որ որոշում են, թե ինչ հակաբեղմ նավորման
մեթոդներ ընտրել սեռական հարաբերություններ ունենալիս,
տղամարդն է, որ կայացնում է կնոջ մարմ նի և առողջության
վերաբերյալ որոշումը:

32

«Դե մենք չունենք սեռական հարաբերություններից պաշտպանության
միջոցներ, որ մի հատ էլ բաժանենք մարդկանց: Սովորաբար ամուսինները
գալիս են Ռուսաստաններից ու իրանք են որոշում, թե կինը ինչ ձևով պիտի
պաշտպանվի, կամ ընդհանրապես պիտի՞ պաշտպանվի, թե՝ ոչ:
Մեր մոտ կան ամուսիններ, որ ասում են, էտ ինչես պահում ինձանից, որ ուզում
ես պահպանակ օգտագործել, դրա համար շատ կանայք ռիսկ չեն անում
առաջարկել էլ ինչ-որ միջոց»:
Բուժհաստատության ներկայացուցիչ

Թերևս խնդիրը միայն հասանելիության մեջ չէ կայանում,
այլ նաև համընդհանուր իրազեկվածության և անվտանգ
հարաբերություններ ունենալու մշակույթի բացակայությունը,
ինչն էլ հանգեցնում է հղիության արհեստական ընդհատման՝
որպես հակաբեղմ նավորման մեթոդի կիրառմանը, որը
հանդիսանում է պետության կողմից ոչ պլանավորված
և ոչ զգայուն գենդերային քաղաքականության
արդյունք: Գյուղական համայնքներում կանանց
սեփական վերարտադրողական իրավունքի վերաբերյալ
համընդհանուր անտեղյակության մթնոլորտ էր տիրում:
«Իմ ամուսինն է որոշում, թե ոնց պիտի պաշտպանվենք, եթե ինքն ասում
ա չէ, պիտի առանց պաշտպանվելու հարաբերություններ լինեն, ես ինչ
կարամ անել, չնայած ամենաշատն աբորտից եմ վախում, լավ ա էլի երեխա
ունենամ, բայց աբորտ չանեմ»:
39 տարեկան կին, գ. Սարուխան

Համայնքային բուժհաստատությունների
ներկայացուցիչները չունեն գենդերային զգայունություն
նման խնդիրներին անդրադառնալու, կանանց հետ
խորհրդատվություններ անցկացնելու համար:
Շատ համայնքներում առկա էր գաղտնիության
խախտում ներ՝ հիվանդների անձնական տվյալների մասին
տեղեկատվությունը հրապարակելիս, որն էլ հիմ նական
խոչընդոտներից մեկն է հանդիսանում, որ կանայք չեն դիմում
բուժհաստատություններ ստուգման համար:
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Ամբուլատոր հաստատություններում հանդիպում ների
արդյունքում պարզ դարձավ, որ սեռավարակները
տարածված են կանանց շրջանում:
«Ամուսինները Ռուսաստանից վերադառնալուց հետո, չեն հետազոտվում,
բնականա, որ ընդեղ սեռական հարաբերություններ ունենում են, հետ են
գալիս, ամոթ ա, որ գնան ստուգվեն: Հետո, երբ գնում են, կանայք սկսում են
բուժվել: Ու խնդիրը նրանում ա, որ նույն մարդը կարա ամեն տարի բուժվի»:
Բուժհաստատության ներկայացուցիչ

Բավական մտահոգիչ է նաև ՄԻԱՎ վարակի
տարածվածությունը մարզում, այսպես, համաձայն ՁԻԱՀ-ի
կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների,
1988-2015թ. Գեղարքունիքում գրանցվել է ՄԻԱՎ դրական
ունեցող 51 կնոջ դեպք, իսկ 2016թ.՝ 10: Հատկանշական
է այն, որ կանայք հիմ նականում ՄԻԱՎ-ը ձեռք են բերում
իրենց ամուսիններից սեռական հարաբերության միջոցով,
որոնք հանդիսանում են իրենց միակ զուգընկերները:
Կանանց քայլարշավի ընթացքում բուժհաստատությունների
ներկայացուցիչները նշում էին, որ ամուսինները
տեղեկացված լինելով հանդերձ, որ ունեն ՄԻԱՎ, չեն
զգուշացրել կանանց դրա մասին:
Սեռավարակներ ձեռք են բերում ինչպես կանայք, այնպես
էլ տղամարդիկ, սակայն կան մի շարք պատճառներ, որոնք
կանանց առավել խոցելի են դարձնում սեռավարակների
նկատմամբ, դրանցից մեկն է սոցիալական գործոնը: Շատ
արտագնա աշխատողներ հետ են գալիս վարակված ու
վարակում են նաև իրենց կանանց, քանի որ ավելի հաճախ
են ներգրավված լինում անպաշտպան սեռական կապերի
մեջ. հասարակության մեջ տղամարդու «դավաճանությունը»
համարվում է նորմալ և բնական երևույթ:
Մյուս կողմից էլ սեռական կրթության բացակայությունը
և տեղեկատվության սակավությունը գյուղական
համայնքներում այն մեծ հիմ նախնդիրներից են, որոնք
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կանանց դարձնում են առավել խոցելի սեռավարակ ձեռք
բերելու հարցում:

Սեռով պայմանավորված հղիության
արհեստական ընդհատումներ
Սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատում ների
թիվը մարզում համարվում է առավել մտահոգիչ
ցուցանիշներից մեկը: Այսպես համաձայն ՄԱԿ-ի
Բնակչության հիմ նադրամի տվյալների, Հայաստանում
նորածինների սեռի հարաբերակցությունը համարվում է
աշխարհում արական սեռի նորածինների գերակշռության
ամենաբարձր մակարդակներից մեկը: Գեղարքունիքում
արական սեռի նորածինների գերակշռությունն այսօր
ավելի բարձր է, քան Չինաստանում, կազմելով՝ 100 աղջիկ
երեխային 124 տղա երեխա:30
Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը
Հայաստանում տարբերվում է նաև ըստ նրա, թե նորածինն
ընտանիքում որերորդ երեխան է: Այսպես՝ ծնված երրորդ և
հաջորդ երեխաների մեջ 100 աղջկան բաժին է ընկնում 160
տղա, որն աշխարհում երբևէ արձանագրված ամենաբարձր
ցուցանիշն է:31
«Մեր գյուղում բոլոր կանայք, ովքեր առաջինն ու երկրորդն ունեցել են
աղջիկ, հետո անում են էնքան հղիության ընդհատում, քանի դեռ չի ծնվում
տղա: Ես մի կին գիտեմ, 10 աբորտ ա արել, մինչև չունեցավ տղա: Ես
տարբերություն չեմ դնում տղայի ու աղջկա միջև, բայց դե տղեն կարևոր ա,
տղեն տան ծուխը պահողն ա, իսկ աղջիկը գնացող ա, դրա համար մի տղա
ունենալը պարտադիր ա: Համ էլ ամուսինդ մեղկ չի բա, որ ասեն մի տղա չի
կարում ունենա»:
49 տարեկան կին, ք. Գավառ

30. Տես, «Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը Հայաստանում»:
Տեղեկատվական գրքույկ, 2013, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմ նադրամ Հայաստան:
31. Նույն տեղում:
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Կանանց քայլարշավի ժամանակ այցելություններ տեղի
ունեցան հանրակրթական դպրոցներ. դասարաններում
գերակշռում էին տղա երեխաները, շատ տնօրեններ
պատմեցին, որ կան դասարաններ, որտեղ աղջիկներ
ընդհանրապես չկան:

Հղիության արհեստական ընդհատում
Հղիության արհեստական ընդհատումը կնոջ
հիմ նարար իրավունք է: Գյուղաբնակ կանանց
շրջանում վերարտադրողական իրավունքի վերաբերյալ
իրազեկվածության ցածր մակարդակը, ինչպես նաև
առկա կարծրատիպերը և հասարակությունում կնոջ
սեռականության շուրջ տիրող «ամոթի» մթնոլորտը, ստիպում
են շատ կանանց վտանգել սեփական առողջությունը՝
կիրառելով հղիության արհեստական ընդհատման ոչ
վստահելի մեթոդներ:
Կանանց հետ հանդիպում ների ժամանակ, պարզ
դարձավ, որ շատ կանանց համար խնդրահարույց է մեկնել
մարզկենտրոն հղիության արհեստական ընդհատում
իրականացնելու համար, ինչն էլ ավելի է խոչընդոտում
նոր օրենսդրական փոփոխությունների ներմուծումը,32
համաձայն, որի կանայք հղիության արհեստական
ընդհատում իրականացնելու համար դիմելիս ստիպված
են սպասել 3 օր, որպեսզի իրականացնեն հղիության
ընդհատում:
«Ստեղ ճանապարհները շատ վատն են ձմռանը, դժվար ա գնալ գյուղից
քաղաք՝ բուժօգնություն ստանալու համար: Մեր գյուղում կա մի կին, ով
տնային պայմաններում կարում ա ծնունդ ընդունել և նաև նենց ա անում, որ
կինը վիժի, ստիպված մարդիկ դիմում են իրա ծառայություններին»:
52 տարեկան կին, գ. Գեղարքունիք

32. Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի
մասին օրենք, հոդվ. 10
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Վերարտադրողական առողջության տեսանկյունից
մտահոգիչ է նաև մեկ այլ ցուցանիշ՝ համաձայն
Առողջապահության նախարարության տնային
ծննդաբերություններն առավել տարածված են
Գեղարքունիքի մարզում:33
Ընդհանուր առմամբ, գյուղաբնակ կանանց սեռական
և վերարտադրողական իրավունքների իրացումը
մտահոգիչ է մարզում, որը պայմանավորված է ոչ միայն
ծառայությունների ոչ հասանելի լինելու հանգամանքով,
այլ նաև՝ արմատացած կարծրատիպերի և իրազեկման
բացակայությամբ:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

33. Տես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն «Հայաստանի
ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն», 2010: էջ 27
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Մաս 2.
Կանանց
քայլարշավ
Գեղարքունիքում.
կանխենք
կանանց
նկատմամբ
բռնությունը
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Կանանց քայլարշավը՝
որպես ֆեմինիստական
շարժման բաղադրիչ
Կանանց քայլարշավների կազմակերպումը
ֆեմինիստական շարժման կարևոր տեխնոլոգիաներից
է: Այն կանանց կողմից կանանց համար նախաձեռնված
գործողություն է, որը միավորում է տարբեր սեռի,
տարիքի, կրոնական հայացքների, սոցիալական
կարգավիճակների մարդկանց մեկ գաղափարախոսության
ներքո: Գիտակցելով, որ կանայք ունեն ինքնության
պահպանման պայքար, ինչպես նաև հանդիսանում են
խտրական պատմույթի թիրախ՝ սոցիալական արդարության
հաստատման և մարդու իրավունքների հայեցակարգը մղում
է շատ կանանց դուրս գալ իրենց տներից և պահանջատեր
դարձնում իրենց իրավունքների իրացման համար:34
Ֆեմինիստական մոտեցման շրջանակներում, քայլարշավն
իրենից ենթադրում է կանանց տեղաշարժ մի վայրից մյուսը,
որի ժամանակ կամ/և բարձրաձայնում են իրենց հուզող
հարցերը, կամ/և իրազեկում այլ մարդկանց կանանց
խտրականության տարբեր դրսևորում ների մասին:
Որպես կանոն, այն նպատակ է հետապնդում փոփոխել
խտրական պատմույթն, ազդեցություն ունենալ որոշում ներ
կայացնողների վրա, իրազեկել առկա իրավիճակի և դրա
լուծում ների մասին:
Ֆեմինիստական շարժման շրջանակներում, կանանց
քայլարշավը դիտարկվում է որպես ազատագրման միջոց,
որը հիմ նված է «կինը կնոջ համար» և «ամեն անձնականը
քաղաքական է» սկզբունքների վրա: Այս սկզբունքներից
34. See, Cheris Kramarae, Paula A Treichler; A Feminist Dictionary. Pandora, 1996. P. 432
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յուրաքանչյուրն ենթադրում է, որ կանայք պետք է միավորվեն
և բարձրաձայնեն կանանց նկատմամբ խտրականությունը,
եթե անգամ իրենք անմիջապես չեն տուժում այդ խնդրից,
ինչպես նաև այն գաղափարը՝ որ ամեն անձնական խնդիր
բխում է ընդհանուր համակարգի ոչ ճիշտ գործառնումից,
ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում նրան, որ ամեն անձնական
խնդիր լուծելի է միայն ընդհանուր համակարգի
փոփոխության արդյունքում:35
Սոցիալական արդարության տեսանկյունից,
կանանց քայլարշավը հիմ նվում է մի շարք կարևոր
սկզբունքների վրա, որոնցից է միջխմբայնության
(ինտերսեկցիոնալության) սկզբունքը, որը կանանց
քայլարշավի գաղափարախոսական հենակետն է, և
այն ներառում է բոլոր կանանց անկախ կրոնական,
ռասայական, էթնիկ պատկանելիության, անկախ
սոցիալական կարգավիճակի և սեռական կողմ նորոշման,
և բարձրաձայնում ինտերսեկցիոնալ հարցեր (կանանց
տարբեր խմբերին վերաբերող):
Կանանց քայլարշավի կարևոր սկզբունքներից է նաև
ոչ բռնի միջավայրի առկայությունը յուրաքանչյուր կնոջ
համար: Կանանց քայլարշավը չպետք է լինի պարտադրված
և հարկադիր միջոց, այն պետք է բխի յուրաքանչյուր
մասնակցի գաղափարախոսությունից:
Անդրադառնալով Կանանց քայլարշավի էթիկական
կողմին՝ պետք է հիշել, որ այն հանդիսանում է
ֆեմինիստական գաղափարախոսության շրջանակներում
կիրառվող տեխնոլոգիա և կարևոր է, որ իրականացվի
կանանց կողմից և բխի կանանց հիմ նախնդիրներից:
Կանանց քայլարշավի նպատակն է կանանց
մարգինալացված որևէ խմբի շահերի պաշտպանությունը:

35. See, Cheris Kramarae, Paula A Treichler; A Feminist Dictionary. Pandora, 1996. P. 432
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Էթիկական տեսանկյունից, կարևոր է, որ Կանանց
քայլարշավի ժամանակ, մասնակիցները հարգեն և ընդունեն
այն կանանց մշակույթը և արժեքները, ում շահերի համար են
պայքարում

Ինչպես կազմակերպել
Կանանց քայլարշավ.
Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնի փորձի
վերլուծություն
«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» ՀԿ-ն 2012թ. սկսած
իրականացնում է կանանց քայլարշավ գյուղական
համայնքներում՝ թիրախավորելով գյուղաբնակ
կանանց խնդիրները: Կանանց քայլարշավի ժամանակ
մասնակիցներն այցելում են կոնկրետ բնակատեղի,
բաժանվում խմբերի ըստ աշխարհագրական տարածքի
և յուրաքանչյուրն այցելում է տեղի ուսում նական
հաստատություններ, բուժհաստատություններ և հանդիպում
կանանց հետ իրենց տներում: Անմիջական շփման միջոցով
մասնակիցները խոսում են համայնքում կանանց դերի և
կարգավիճակի, նրանց խնդիրների և մտահոգությունների
մասին:
2012թ. Շիրակում և 2014թ. Արմավիրում կուտակած
փորձը հիմք հանդիսացավ 2016թ. նախագծելու Կանանց
քայլարշավ Գեղարքունիքի մարզում: Կանանց ռեսուրսային
կենտրոնի անձնակազմը և ակտիվ կամավորները Կանանց
քայլարշավի շրջանակներում 2012թ. այցելեցին Շիրակի,
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2014թ. Արմավիրի և 2016թ. Գեղարքունիքի մարզեր:
Կանանց քայլարշավի հիմ նական նպատակներն են`

1. հավաքագրել կանանց պատմությունները,
2. հասկանալ խտրականության դրսևորումները, որոնց
բախվում են կանայք, ինչպես նաև
3. իրազեկել նրանց իրենց իրավունքների, հասանելի
ծառայությունների մասին:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

Համայնքի ընտրությունը
ԿՌԿ-ի կուտակած փորձը մարզային ծրագրերի
իրականացման ժամանակ, վկայում է, որ գյուղաբնակ
կանանց շրջանում սեփական իրավունքների վերաբերյալ
իրազեկվածության մակարդակն ավելի ցածր է համեմատ
քաղաքային բնակավայրերում ապրող կանանց, այդ իսկ
պատճառով, Կանանց քայլարշավները իրականացվում են
գյուղական համայնքներում:
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Մեր իրականության մեջ գյուղաբնակ կանայք
առավել մարգինալացված են, ենթարկվում են բազմակի
խտրականության և պիտակավորման, ինչն էլ ավելի է
խոչընդոտում այդ կանանց՝ իրենց իրավունքներից լիարժեք
օգտվելու հնարավորությունը:
Գեղարքունիքի մարզի ընտրությունը պայմանավորված էր
ԿՌԿ-ի վիճակագրությամբ, որն ահազանգում էր խնդիրները
հետևյալ ոլորտներում՝
• Գեղարքունիքում կանանց նկատմամբ ընտանեկան և
սեռական բռնության բարձր մակարդակը,
• սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական
ընդհատումների բարձր ցուցանիշը,
• կանանց շրջանում սեռավարակների բարձր ցուցանիշը
• ինչպես նաև, քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչների և կանանց հիմնախնդիրներով
զբաղվող կազմակերպությունների սակավ թվով:36
Հաշվի առնելով վերոնշյալ ցուցիչները՝ Գեղարքունիքի
մարզը ընտրվեց՝ որպես քայլարշավի անցկացման վայր
2016թ.:

36. Համաձայն «Սփյուռ» «Դեղին էջեր» տեղեկատվական համակարգերի
վերլուծության արդյունքների, Գեղարքունիքում գործում է 9 հկ կանանց, երեխաների
և երիտասարդության ոլորտում, որոնցից միայն 2-ն են՝ կանանց հիմ նահարցերով
զբաղվում:
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Կանանց քայլարշավի պլանավորում
Համայնքի ընտրությանը հաջորդեցին համայնքի
քարտեզագրման աշխատանքները, ինչի նպատակով
քայլարշավի կազմակերպիչները նախապես մեկնեցին
Գեղարքունիք կազմելու քայլուղին, ինչպես նաև հանդիպելու
մարզպետարանի ներկայացուցիչներին՝ քննարկելու կանանց
քայլարշավի իրականացման առանձնահատկությունները:
Կանանց քայլարշավի պլանավորման աշխատանքներում
համագործակցություն ձեռք բերվեց Գեղարքունիքի
մարզպետարանի հետ: Պայմանավորվածության
արդյունքում, մարզպետարանը նախապես տեղյակ
կպահեր գյուղապետերին, դպրոցների տնօրեններին,
բուժհաստատությունների ներկայացուցիչներին աջակցելու
քայլարշավի իրականացմանը, ինչպես նաև Գեղարքունիքի
մարզային ոստիկանության հետ, որը կապահովեր Կանանց
քայլարշավի մասնակիցների անվտանգությունը բոլոր 5
օրերի ընթացքում:
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Կանանց քայլարշավի պլանավորման համար այցելություն
կատարվեց ընտրված 20 գյուղեր և 3 քաղաքներ: Կանանց
քայլուղին էր

1 Օր
2 Օր
3 Օր
4 Օր
5 Օր

Գավառ
Կարմիրգյուղ

Գանձակ
Սարուխան
Լանջաղբյուր
Գեղարքունիք

Տորֆավան
Վարդենիս

Երանոս
Ձորագյուղ

Վարդաձոր

Կարճաղբյուր

Լիճք

Վարդենիկ
Աստղաձոր
Մարտունի

Ծակքար

Զոլաքար

Ծովակ
Արծվանիստ

Ծովինար

Ներքին Գետաշեն
Վաղաշեն
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Կարևոր է նաև քայլարշավի մասնակիցների
նախապատրաստումը: Նախապես պետք է հավաքել բոլոր
մասնակիցներին՝ խոսելով նրանց հետ Կանանց քայլարշավի
ընթացքի, հնարավոր ռիսկերի, այդ թվում՝ հարձակում ների
մասին: Մասնակիցները պետք է կարողանան հարգել և
ընդունել այն կանանց մշակույթը, ում հետ պատրաստվում են
խոսել: Կարևոր է, որ մասնակիցները լինեն պատրաստ լսելու
կյանքի պատմություններն առանց քննադատության:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.
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Կանանց քայլարշավը
Գեղարքունիքում
Կանանց քայլարշավի ընթացքում մասնակիցների
կողմից հատկապես թիրախավորվեց կանանց
կենսագործունեության հետևյալ ոլորտները՝ ընտանիք
և ընտանեկան հարաբերություններ, կանանց սեռական
և վերարտադրողական իրավունքի իրացում, կանանց
կրթական իրավունքի իրացում և կանանց զբաղվածությունը
մարզում, որոնց վերաբերյալ մասնակիցները խոսում էին
համայնքային ծառայությունների ներկայացուցիչների և
տեղաբնակ կանանց հետ:
Հանդիպում ների ժամանակ կանանց բաժանվեցին
տեղեկատվական թռուցիկներ սեռական և
վերարտադրողական իրավունքի, ընտանեկան
բռնության և հասանելի ծառայությունների մասին:
Կանանց քայլարշավը Գեղարքունիքում ներառեց
20 գյուղական և 3 քաղաքային համայնք:
Կանանց քայլարշավի արդյունքում շուրջ
5000 կին իրազեկվեց իրենց իրավունքների
մասին, հանդիպումներ անցկացվեցին 40
դպրոցներում, 20 գյուղապետարաններում, 20
բուժհաստատություններում՝ ծառայություններ
մատուցողների հետ՝ կանանց դերի և
կանանց նկատմամբ խտրականության
դրսևորումների մասին: Կազմակերպվեցին նաև
4 հանրային միջոցառումներ՝ թիրախավորելով
երիտասարդներին, ովքեր իրազեկվեցին կանանց
նկատմամբ բռնության մասին:
Գեղարքունիքում Կանանց քայլարշավի
կարևոր առանձնահատկություններից էր այն,
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որ քայլարշավի մասնակիցները հարգում և
արժևորում էին այն մշակութային արժեքները,
որոնք հաստատված են ամեն բնակատեղիում:
Ամեն գյուղում մասնակիցներն այցելում էին՝

1. բնակատեղիներ՝ հանդիպելու կանանց
2. համայնքային ծառայություններ, մասնավորապես՝
բուժհաստատություն, դպրոց և գյուղապետարան՝ խոսելու
ծառայություններ մատուցողների հետ:
Մասնակիցները հանդիպում էին գյուղում բնակվող կանանց
հետ՝ իրենց տներում: Շատ հաճախ այդ հանդիպումներն
անցնում էին մեկ բաժակ սուրճի շուրջ, որոնց ժամանակ կանայք
պատմում էին իրենց կյանքի պատմությունները: Հիմնականում
խոսվում էր կնոջ դերի մասին ընտանիքում, ընտանեկան
բռնության դեպքերից, կնոջ հոգսերից և խնդիրներից: Կանայք
պատմում էին իրենց կյանքի պատմությունները և մատնանշում
այն խնդիրները, որոնց բախվում է կինը Գեղարքունիքում:
Մասնակիցների մի խումբ նաև շրջում էր համայնքի փողոցներով
և փակցնում տեղեկատվական պաստառներ, բաժանում
թռուցիկներ անցորդներին:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.
48

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում.
արդյունքների ամփոփում
Քայլարշավի հինգ օրերին հաջորդեց արդյունքների
գնահատումը և խնդիրների դուրս բերումը:
Արդյունքների ամփոփման նպատակով կազմակերպվեց
մամլո ասուլիս, որի տեսագրությունը հասանելի է հետևյալ
հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=89w_e3S0QPo :
Թերևս, եթե ամփոփենք Գեղարքունիքում տեղի
ունեցած Կանանց քայլարշավը, ապա այն ուներ շատ
ընդհանրություններ գյուղական այլ համայնքներում
անցկացված քայլարշավների հետ, մասնավորապես՝

•

•

•

•
•

ինչպես այլ մարզերում, այստեղ ևս կանայք շարունակում
են ենթարկվել գենդերային հիմքով խտրականության
տարբեր դրսևորում ների, որոնց հետևանքներն
անդրադառնում են կանանց գործառնության տարբեր
ոլորտների վրա
ընտանիքի ներսում բռնությունը շարունակում
է մ նալ կանանց նկատմամբ խտրականության
առավել տարածված դրսևորում ներից, որը
սակայն մերժվում է շատ կանանց կողմից և
ընկալվում որպես ընդունելի վարքաձև
կանանց դերը համայնքում և ընտանիքում շարունակում
է մ նալ պասիվ և չկարևորված որոշում ների կայացման
մակարդակում
կանանց զբաղվածությունը հիմ նականում
սահմանափակվում է հողագործությամբ
այցելած բոլոր մարզերում էլ արտագնա աշխատանքի
մեկնող տղամարդկանց թիվը բավական բարձր է, ինչն
իր ազդեցությունն է ունենում կանանց սեռական և
վերարտադրողական առողջության և ընտանիքում կնոջ
կարգավիճակի վրա:
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Առկա են նաև որոշ բնութագրիչներ, որոնք տարբերակիչ
հանդիսացան Գեղարքունիքի Կանանց քայլարշավի
ժամանակ, մասնավորապես`

•

•

•

•

•

•

•
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գյուղական համայնքներում այցելած որոշ դպրոցներում
աղջիկ աշակերտների թիվը զգալիորեն ավելի փոքր էր,
քան տղաներինը
կանանց շրջանում բռնության նկատմամբ բարձր
հարմարվողականություն կա, ինչը հանգեցնում էր
նրան, որ կանանցից շատ քչերն էին խոստովանում, որ
ենթարկվում են բռնության
արտագնա աշխատանքի մեկնած ամուսինների
կողմից կանանց վարքի վերահսկողություն և
սահմանափակում ների հաստատում
սեփական մարմ նի մասին որոշում ների կայացումը
շարունակում է գտնվել կնոջ վերահսկողությունից դուրս,
մասնավորապես՝ սեռական և վերարտադրողական
առողջության ոլորտում
հարևան գյուղերի միջև կանանց իրավունքների
և ազատությունների նկատմամբ խիստ հակադիր
պատկերացում ներ
ամուսնությունների հարկադրական լինելը
Գեղարքունիքի որոշ գյուղերում, երբ տղան կարող է
հավանել աղջկան և տղայի ընտանիքը միանգամից
նշանի զույգին՝ առանց աղջկա կարծիքը հաշվի առնելու
երիտասարդ աղջիկների բարձրագույն կամ
մասնագիտական կրթության սահմանափակում
ընտանիքի այլ անդամ ների կողմից:

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.

Կանանց քայլարշավ Գեղարքունիքում, սեպտեմբեր 19-23, 2016թ.
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Սոցիալական մեդիան և Կանանց
քայլարշավը Գեղարքունիքում
Կանանց քայլարշավի ֆեյսբուքյան էջ՝ http://bit.ly/2k2o6sZ
Կանանց քայլարշավի բլոգ՝ http://bit.ly/2kwhc2F
Կանանց քայլարշավը Գեղարքունիքում լուսաբանող նյութեր՝
https://www.youtube.com/watch?v=1pPxcPooUvY
http://epress.am/en/2016/09/26/domestic-violence-natural-part-of-family-life-in-armenias-gegharkunik-province.html
http://www.aravot.am/2016/09/29/810341/
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Առաջարկություններ
քաղաքականություն
մշակողների
համար
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Առաջարկություններ
•

•

•

•

•

•
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Մշակել համապատասխան օրենսդրական մեխանիզմներ
ընտանեկան բռնության և գենդերային հիմքով
խտրականության դրսևորումների կանխարգելման
ուղղությամբ ազգային մակարդակում:
Ներդնել գենդերային զգայուն բյուջետավորում
Գեղարքունիքի մարզում: Առկա մարզային բյուջեի
վերանայում և կանանց հիմնախնդիրների թիրախավորում
համայնքային բյուջեների մակարդակով:
Հասցեագրել գյուղաբնակ կանանց կարիքները
և երաշխավորել անհրաժեշտ ծառայությունների
հասանելիությունը համայնքային մակարդակում
այս խմբի ներկայացուցիչների համար:
Սահմանել ընտանիքի այն նոր մոդելը, որը
առաջացել է միգրացիայի հետևանքով և մշակել
համապատասխան ծառայությունների փաթեթ,
որն անհրաժեշտ է այս ընտանիքներին:
Հասցեագրել արմատացած գենդերային
կարծրատիպերը, որոնք խոչընդոտում են կանանց
իրավունքների լիարժեք իրացումը մարզում:
Մշակել և ներդնել իրազեկման մեխանիզմ ներ, որոնց
կիրարկումը կնպաստի կանանց տեղեկացվածության
մակարդակի բարձրացմանը սեփական իրավունքների և
հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ:

•

•

Ներգրավվել գյուղաբնակ կանանց որոշում ների
կայացման գործընթացում, ներառյալ՝ համայնքային
մակարդակում որոշում ների կայացման և պլանավորման
գործընթացներում:
Մշակել և ներդնել կանանց սոցիալ-տնտեսական
ուժեղացման ծրագրեր մարզում, հատկապես՝
թիրախավորելով գյուղաբնակ կանանց
ներգրավվածությունը այդ ծրագրերում:
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Մտորումների հարցեր.

			

