
Զեկույց
Սեռական կողմնորոշման և գենդերային 
ինքնության հիմքով խտրականության և 
բռնության դեպքերը ՀՀ բարձրագույն և 
միջին ուսումնական հաստատություններում



Սույն զեկույցը կազմվել է «Հասարակություն առանց 
բռնության» ՀԿ-ի կողմից «Հարավային Կովկասում 
և Ռուսաստանում ԼԳԲՏ+ անձանց՝ մարդու 
իրավունքի ոտնահարումների դեմ ուղղված 
պայքար» ծրագրի շրջանակներում։ 

Հետազոտող՝  Արմինե Կարապետյան
Խմբագիր՝ Ավնիկ Մելիքյան
Գլխավոր խմբագիր՝  Նորայր Արուճյան

© Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ

Հայաստան, 2018



Բովանդակություն

Հապավումների ցանկ ....................................................................... 3

 Հիմ նա կան հաս կա ցութ յուն ներ  ......................................................... 4

Ն պա տակը ........................................................................................ 6

 Մե թո դա բա նութ յունը ......................................................................... 6

Նախաբան ........................................................................................ 7

1. Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ յան

հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րը ՀՀ հա մալ սա րան նե րում և 

քո լեջ նե րում ....................................................................................... 9

1.1   Ֆի զի կա կան բռնութ յան դրսևո րում  նե րը .................................... 10

1.2  Հո գե բա նա կան բռնութ յան դրսևո րում  նե րը  ............................... 13

1.3  Սե ռա կան ոտնձ գութ յան դրսևո րում  նե րը ................................... 17

1.4 Տն տե սա կան բռնութ յան դրսևո րում  նե րը ................................... 18

 2. Դա սա խոս նե րի, ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րի

անձ նա կազ մի վե րա բեր մուն քը ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ

և  այս հաս տա տութ յուն նե րում հո մո ֆո բիա յի, բի ֆո բիա յի

և տ րանս ֆո բիա յի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը  ................................... 20

2.1  Դա սա խոս նե րի և ուսումնա կան հաս տա տութ յունների

աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր մուն քը  .................................................. 20

2.2 Ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում հո մո ֆո բիա յի 

 տ րանս ֆո բիա յի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը ....................................... 25

Ամ փո փում և  ա ռա ջար կութ յուն ներ .................................................... 27

Ա ռա ջարկ ներ կրթութ յան և  գի տութ յան

և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն նե րին .............................. 28

Ա ռա ջարկ ներ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի

գրա սեն յա կին .................................................................................. 28

Ա ռա ջարկ ներ ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րին........................ 28



3

Հապավումների ցանկ

  

ԵՊՀ   Երևանի պետական համալսարան

ԵՊԼՀ  Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական   

  համալսարան

ՀՀ  Հայաստանի Հանրապետություն

ՀԿ  Հասարակական կազմակերպություն

ԼԳԲՏ+  լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր, այլ    

  ինքնություններ

ՍԿԳԻ   սեռական կողմնորոշում և գենդերային ինքնություն
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 Հիմն ա կան հաս կա ցութ յուն ներ 

Սե ռա կա նութ յուն –  յու րա քանչ յուր ան ձի կեն սա բա նա կան, 
մտա վոր, վար քագ ծա յին և  սո ցիա լա կան բնու թագ րիչ նե րի ամ բող-
ջութ յու նը, ո րը սահ մա նում է մար դու ինք նութ յու նը, վար քա գի ծը, 
կեր պարն ու դե րը որ պես հա սա րա կութ յան ան դամ։ 

 Սե ռա կան կողմ նո րո շում –  ան ձի զգաց մուն քա յին և  սե ռա կան 
գրավ չութ յուն նե րի ամ բող ջութ յու նը այլ ան ձանց նկատ մամբ:

 Հե տե րո սեք սո ւալ –  անձ, ով խո ր զգաց մուն քա յին գրավ չութ յուն 
և/ կամ սե ռա կան հա րա բե րություն նե րի ցան կութ յուն ու նի հա կա-
ռակ սե ռի ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ։

 Նույ նա սե ռա կան/ հո մո սեք սո ւալ (լես բի կամ գեյ) –  անձ, ով  
խո ր զգաց մուն քա յին գրավ չութ յուն և/ կամ սե ռա կան հա րա բե-
րություն նե րի ցան կութ յուն ու նի նույն սե ռի ներ կա յա ցուց չի նկատ-
մամբ։

 Բի սեք սո ւալ –  անձ, ով խո ր զգաց մուն քա յին գրավ չութ յուն և/ 
կամ սե ռա կան հա րա բե րություն նե րի ցան կութ յուն ու նի տար բեր սե-
ռե րի ան ձանց նկատ մամբ:

 Գեն դեր –  ան ձի՝ առ նա կա նութ յան և  կա նա ցիութ յան ներ քին ըն-
կա լու մը, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կա ռուց ված քը, որ տեղ սահ-
ման վում են ո րո շա կի վար քագ ծեր տղա մարդ կանց և  կա նանց դե-
րե րի հա մար՝ կախ ված պատ մութ յու նից, հա սա րա կութ յուն նե րից, 
մշա կույթ նե րից և  դա սա կար գե րից։ 

 Գեն դե րա յին ինք նութ յուն –  յու րա քանչ յուր ան ձի կող մից իր 
գեն դե րի ներ քին ըն կա լու մը և  ան հա տա կան փոր ձը, ո րը կա րող 
է հա մա պա տաս խա նել կամ չհա մա պա տաս խա նել ծննդյան ժա-
մա նակ տրված սե ռին՝ նե րառ յալ սե փա կան մարմ նի ըն կա լու-
մը և  գեն դե րա յին այլ ար տա հայ տում  նե րը՝ հա գուս տը, խոս քը և 
 պա հե լաձ ևը։ 

Տ րանս –  բո լոր այն ան ձինք, ում գեն դե րա յին ներ քին ըն կա լու-
մը և  ար տա հայ տու մը չեն հա մա պա տաս խա նում ծննդյան պա-
հին տրված սե ռին՝ նե րառ յալ տրանս գեն դեր, տրանս սեք սո ւալ և 
տ րանս վես տիտ ան ձանց:

Տ րանս գեն դեր –  անձ, ում գեն դե րա յին ինք նութ յու նը և  ար տա-
հայ տու մը տար բեր վում են ծննդյան պա հին   տրված սե ռից։

Տ րանս սեք սո ւալ – անձ, ով ի րեն լիո վին նույ նա կա նաց նում է 
կենսաբանական սե ռին հա կա ռակ գեն դե րա յին դե րի հետ և մշ-
տա պես ցան կա նում է ապ րել նա խընտ րած գեն դե րա յին դե րով: 
Տ րանս սեք սո ւալ մար դիկ դի մում են սո մա տիկ փո փո խութ յու նների՝ 
հա կա ռակ սե ռի հոր մո նա յին թե րա պիա յի և  սե ռա փո խութ յան վի-
րա հա տութ յան:
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 Հո մո ֆո բիա –  երկ յուղ, վախ, ա տե լութ յուն ու զզվանք նույ նա սե-
ռա կան կամ որ պես նույ նա սե ռա կան ըն կալ վող մարդ կանց նկատ-
մամբ:

Տ րանս ֆո բիա –  երկ յուղ, վախ, ա տե լութ յուն ու զզվանք տրանս-
գեն դեր ան ձանց նկատ մամբ: 

 Բու լինգ –  ֆի զի կա կան, է մո ցիոնալ, սո ցիա լա կան և  այլ բնույ թի 
վնաս պա րու նա կող գոր ծո ղութ յուն` ուղղ ված որ ևէ ան հա տի կամ 
խմբի թվաց յալ կամ ի րա կան ա ռա վե լութ յունն ու ար տո նութ յուն-
ներն ամ րապն դե լուն: Ն մա նա տիպ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են 
դրսևոր վել ծաղ րի, ան վա նար կե լու, բամ բա սանք ներ տա րա ծե լու, 
սո ցիա լա կան բա ցառ ման, ֆի զի կա կան վնա սի կամ անձ նա կան 
ի րե րը վնա սե լու/գո ղա նա լու, հե տապն դում  նե րի ու այլ ձևե րով: Այս 
գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են ար տա հայտ վել թե՛ ուղ ղա կիո րեն/
ան մի ջա կա նո րեն, թե՛ է լեկտ րո նա յին սար քե րի/հա մա կար գե րի մի-
ջո ցով, ինչ պես, օ րի նակ՝ առ ցանց կամ հե ռա խո սա յին հա ղոր դա-  
 գ րութ յուն նե րի ձևով, սո ցիա լա կան ցան ցե րում, և  այլն1:

1. Բոլոր հասկացությունների բացատրությունները վերցված են «Հասարակություն 
առանց բռնության», «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ների, 
ինչպես նաև ԻԼԳԱ-Եվրոպայի ձեռնարկներից:
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Ն պա տակը

 Սույն զե կույ ցը ներ կա յաց նում է սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և 
 գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան 
դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել ՀՀ բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա-
գի տա կան ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում։ Այն նպա տակ 
ու նի վերհա նել առ կա խնդիր նե րը, ո րոնց բախ վում են ԼԳԲՏ+ հա-
մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա գի տա-
կան ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում՝ որ պես խո ցե լի խումբ: 
 Հիմն վե լով զե կույ ցի պատ րաստ ման հա մար հարց ված նե րի ա ռա-
ջարկ նե րի վրա՝ զե կույ ցը ներառում է նաև մի շարք ա ռա ջարկ-
ներ՝ կրթության ո լոր տը բա րե լա վե լուն և  այդ հաս տա տութ յուն նե-
րում ԼԳԲՏ+ ան ձանց հա մար խտրականութ յու նից զերծ մի ջա վայր 
ա պա հո վե լուն ուղղ ված։

 Մե թո դա բա նութ յունը

 Զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում խոր քա յին և   հա մա  պար-
փակ պատ կեր ստա նա լու հա մար օգ տա գործ վել է տե ղե կատ վութ-
յան հա վա քագր ման ո րա կա կան մե թոդ՝ խո րին հար ցազ րույց ներ։ 

 Հար ցա զրույց ներն ի րա կա նաց վել են 2018 թվա կա նի մարտ, ապ-
րիլ և  մա յիս ա միս նե րին  ՀՀ բարձ րա գույն և մի ջին մաս նա գի տա   կան 
ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող 12 ԼԳԲՏ+ ու սա նող-
նե րի հետ:  Հար ցում  ներն ի րա կա նաց վել են Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի, Եր ևա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե միա-
յի, Եր ևա նի « Հայ բու սակ» հա մալ սա րա նի հե նա կե տա յին քո լե ջի, 
 Հայ-ռու սա կան (սլավոնական) հա մալ սա րա նի և  մի շարք այլ հա-
մալ սա րան նե րի և  քո լեջ նե րի ու սա նող նե րի հետ2։  Փաս տագր ված 
դեպ քե րը տե ղի են ու նե ցել 2015 թվա կա նից մինչև 2018 թվա կա նի 
մարտ ա մի սը։ 

2.  ԼԳԲՏ+ համայնքի ներկայացուցիչներին չթիրախավորելու և վերջիններիս 
չզոհայնացնելու նպատակով ավելի փոքր համալսարանների անունները չեն նշվել: 
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Նախաբան

 Բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ են ար վել ու սում  նա սի րե լու 
հա մար ՀՀ-ում սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ-
յան հիմ քով խտրա կա նութ յան, բռնութ յան և  ա տե լութ յան հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի դեպ քե րը, հաս կա նա լու ԼԳԲՏ+ ան ձանց` մար դու 
ի րա վունք նե րի ընդ հա նուր ի րա վի ճա կը3 և գ նա հա տե լու հա սա րա-
կա կան ըն կա լում  ներն այս հար ցի վե րա բեր յալ4:

 Հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ է դար ձել, որ 
 Հա յաս տա նի բնակ չութ յան 90%-ը առ հա սա րակ դեմ է ԼԳԲՏ+ ան-
ձանց գո յութ յանն ու տե սա նե լիութ յա նը և  կար ծում է, որ օ րեն քով 
պետք է սահ մա նա փակ վեն վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը5:

Այս զե կույ ցում ար ձա նագր վել են ոչ միայն ԼԳԲՏ+ ան ձանց 
նկատ մամբ մի շարք խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան դեպ քեր՝ ՀՀ 
ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում, այլ նաև  այդ խտրա կա նութ-
յան ու բռնութ յան հետ ևանք ներն ու ազ դե ցութ յու նը այդ անձանց 
վրա։ 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը իր օ րենսդ րութ յամբ և 
 մի ջազ գա յին տար բեր ակ տե րի ըն դուն մամբ ե րաշ խա վո րում է 
ե րե խա նե րի և  առ հա սա րակ մար դու ի րա վունք նե րի, նե րառ յալ 
կրթութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը։ «Կրթութ յան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում որ պես կրթութ յան բնա գա վա ռում պե տա կան քա-
ղա քա կա նութ յան սկզբունք ներ նշվում են կրթութ յան մար դա սի-
րա կան բնույ թը, հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի, մար դու կյան քի 
ու ա ռող ջութ յան, ան հա տի ա զատ և  հա մա կող մա նի զար գաց ման 
ա ռաջ նայ նութ յուն նե րը, կրթութ յան բնա գա վա ռում ժո ղովր դա վա-
րութ յան սկզբունք նե րի ա պա հո վու մը, ինչ պես նաև պե տա կան և  ոչ 
պե տա կան ու սում  նա կան հաս տա տութ յուն նե րում քա ղա քա ցի նե րի 
կրթութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րի ե րաշ խա վո րու մը6:

«Կրթութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նաև ա ռան ձին նշվում են 
կրթության ի րա վուն քի պե տա կան ե րաշ խիք նե րը. « Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յունն ա պա հո վում է կրթութ յան ի րա վունք` ան կախ 
ազ գութ յու նից, ռա սա յից, սե ռից, լեզ վից, դա վա նան քից, քա ղա-

3.  Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ, «Հայաստանում ԼԳԲՏ+ անձանց 
իրավունքների գործնական գնահատում», Երևան, 2016:
4.  «Նախապաշարումներից հավասարություն. Հայաստանում ԼԳԲՏ+ անձանց 
նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի ուսումնասիրություն», «Հանրային 
տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ, Երևան, 2016:
5. Նույն տեղում, էջ 20:
6.  «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք՝ http://www.anqa.am/hy/մեր-մասին/իրավական-
հենք/օրենքներ/կրթության-մասին-հհ-օրենքը/ 
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քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, սո ցիա լա կան ծա գու մից, գույ քա-
յին դրութ յու նից կամ այլ հան գա մանք նե րից:  Մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում  նե րը նա խա տես վում են 
օ րեն քով»:

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նշվում 
է. « Յու րա քանչ յուր ե րե խա ու նի կրթութ յուն ստա նա-
լու և  ու սում  նա կան հաս տա տութ յուն ընտ րե լու ի րա վունք: 
  Պե տա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը ստեղ ծում են ան- 
հ րա ժեշտ պայ ման ներ ե րե խա յի ան հա տա կա նութ յան դրսևոր ման, 
տա ղան դի, մտա վոր և  ֆի զի կա կան ու նա կութ յուն նե րի զար գաց ման 
հա մար` հիմ նե լով հան րակր թա կան, մաս նա գի տա կան դպրոց ներ, 
մար զա կան, տեխ նի կա կան և մ շա կու թա յին ստեղ ծա գոր ծա կան 
ման կա կան կենտ րոն ներ և  այլն»7:

Կր թութ յան ի րա վուն քը նաև կար գա վոր վում է «ՀՀ բարձ րա գույն 
և  հետ բու հա կան մասնագիտական կրթութ յան մա սին» օ րեն քով։ 
Այս հա մա տեքս տում, բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան մաս նա գի տա-
կան կրթութ յան բնա գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ութ 
սկզբունք նե րից հատ կա պես կար ևոր են հետև յալ եր կու սը ՝ 

1. մար դու և  քա ղա քա ցու՝ բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան մաս-
նա գի տա կան կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը և 
 պաշտ պա նութ յու նը.
2. բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
մատ չե լիութ յու նը8:

 Հետ ևա բար, ա պա հով, նե րա ռա կան և  ար ժա նա պա տիվ կրթու-
թ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը ամ րագր վում է թե՛ «Կր թութ յան մա-
սին», թե՛ «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» և  թե՛ «ՀՀ բարձ րա գույն և 
 հետ բու հա կան մասնագիտական կրթութ յան մա սին» օ րեն քներում: 

 Միև նույն ժա մա նակ  Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կագ րի 26-րդ հոդ վածը ամ բող ջո վին նվիր ված է կրթութ յան 
ի րա վուն քին։

 Հոդ ված 26. «Կր թութ յու նը պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նի ան-
ձի լիար ժեք զար գաց մա նը և  մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմ նա կան 
ա զա տութ յուն նե րի նկատ մամբ հար գան քի ամ րապնդ մա նը: Այն 
պետք է նպաս տի բո լոր ազ գե րի, ռա սա յա կան և կ րո նա կան խմբե րի 
միջև փո խըմբռն մա նը, հան դուր ժո ղա կա նութ յանն ու բա րե կա մու -

7. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը ՝ http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=1700&lang=arm 
8. «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք՝ 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3911 
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թ յա նը, է՛լ ա վե լի նպաս տի  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան 
խա ղա ղա պահ պան գոր ծու նեութ յա նը»9:

Չ նա յած վե րոնշ յալ օ րենք ներն ու կոն վեն ցիա նե րը ամ րագ րում 
են յու րա քանչ յուր մար դու ա պա հով կրթութ յան ի րա վուն քը, այ նուա -
մե նայ նիվ ԼԳԲՏ+ ան ձինք շա րու նա կում են են թարկ վել խտրա կա-
նութ յան, բռնութ յան և  բու լին գի ինչ պես մյուս, այն պես էլ կրթութ յան 
ինս տի տու տում։ 

Ս տորև ներ կա յաց ված են սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  
 գեն դե րա  յին ինք նութ յան հիմ քով կրթութ յան, կյան քի, ար ժա նա-
պատ վութ յան և  մի շարք այլ ի րա վունք նե րի սա հ մա նա փակ ման 
դեպ քեր ՀՀ բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա գի տա կան ուսումնական 
հաս տա տութ յուն նե րում։

Սե ռա կան կողմն ո րոշ ման և  գեն դե րա յին
ինք նութ յան հիմ քով բռնութ յան դեպ քե րը
ՀՀ հա մալ սա րան նե րում և  քո լեջ նե րում

Ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում բռնութ յունն ու խտրա-
կա նութ յու նը լուրջ խնդիր են ամ բողջ աշ խար հում։ Ուսումնական 
հաս տա տութ յուն նե րում խտրա կա նութ յան և բռ նութ յան յու րա քանչ-
յուր դրսևո րում խո չըն դո տում է ու սա նող նե րի բնա կա նոն կրթա կան 
գոր ծըն թա ցը, խախ տում նրանց՝ կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը, 
վնա սում ու սա նող նե րի հո գե բա նա կան և  ֆի զի կա կան բա րօ րութ յու-
նը:

2015 թ. ԻԼԳԱ-Եվ րո պա յի կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տ-
ութ յան արդ յուն քում ա ռանձ նաց վել են ո լորտ ներ, որ տեղ ԼԳԲՏ+ 
ան ձինք ա վե լի հա ճախ են են թարկ վում ոտնձ գութ յուն նե րի և բռ-
նութ յան: Տվ յալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ԼԳԲՏ+ ան ձան ց 40%-ը 
բռնութ յան է են թարկ վել փո ղո ցում, 23%-ը՝ հա մա լսա րան նե րում, 
դպրո ցում (21%), ե րի տա սար դա կան ա կումբ նե րում (21%) և  այլն10: 
Այ սինքն՝ հա մա ձայն այս հե տա զո տութ յան՝ հա մալ սա րան նե րը 
ԼԳԲՏ+ ան ձանց հա մար վտա նգա վո րութ յան տե սանկ յու նից երկ-
րորդ տե ղում են: 

9.  Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր՝ 
http://www.un.am/res/Human%20Rights/Armenian%20Documents/UDHR_arm.pdf  
10.  Carroll, A. & Quinn, S. (2009). Forced out: LGBT people in Armenia. Report on 
ILGA-Europe/COC fact-finding mission, http://www.ilga-europe.org/sites/default/
files/Attachments/forcedoutarmenia.pdf 
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1.1   Ֆի զի կա կան բռնութ յան դրսևո րում նե րը

ԼԳԲՏ+ ան ձանց մեծ մա սը բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա գի տա-
կան ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում ու սա նե լու տա րի նե րին 
են թարկ վում է տար բեր տի պի բռնութ յուն նե րի, նե րառ յալ` ֆի զի-
կա  կան բռնութ յան։ Ն րան ցից շա տե րը չեն դի մում որ ևէ մի ջոց ի, 
օ րի նակ՝ ա հա զանգ ոս տի կա նութ յա նը, կրթա կան հաս տա տութ-
յան հա մա պա տաս խան մար մին նե րին, կուրս ղե կե րին:   Հիմ նա կան 
պատ ճառն այն է, որ ԼԳԲՏ+ ան ձինք հա ճախ թաքց նում են ի րենց 
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը և/ կամ գեն դե րա յին ինք նութ յու նը, իսկ 
նման գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են հան րայ նաց նել այդ տե ղե կա-
տ վութ յու նը, ին չը կդառ նա է՛լ ա վե լի վտան գա վոր ԼԳԲՏ+ ու սա նո ղի 
հա մար։ Այս հատ վա ծում ար ձա նագր վում են ԼԳԲՏ+ ու սա նող նե րի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռնութ յան դեպ քե րը և դ րանց հետ ևանք-
նե րը: 

  Հարց ված 12 ԼԳԲՏ+ ան ձան ցից չոր սի նկատ մամբ ե ղել է ֆի զի-
կա կան բռնութ յան դեպք, մաս նա վո րա պես, հար ված ներ մարմ նի 
տար բեր մա սե րին, քաշքշոց, սուր ծա կող գոր ծիք նե րով վնաս վածք-
նե րի պատ ճա ռում և  այլն։   Ֆի զի կա կան բռնութ յան են թարկ ված բո-
լոր չորս ու սա նող նե րի նկատ մամբ բռնութ յու նը ե ղել է հա մա կուր-
սե ցի նե րի, հա մալ սա րա նի այլ ու սա նող նե րի կող մից, իսկ նրան ցից 
մե կի նկատ մամբ՝ նաև դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի, դե կա նի ու 

դե կա նա տի աշ խա տա կից նե րի 
կող մից։ 

«Բռ նութ յուն կար դա սա-
խոս նե րի կող մից 2-3-րդ 
 կուր սե րում ար դեն, իսկ 1-2-րդ 
կուր սե րում՝ միայն ու սա նող-
նե րի կող մից։  Դա սա խոս նե րը 
քաշք շում էին, դա սից դուրս 
էին հա նում, ո րով հետև ա սում 
էին՝ դու ի րա վունք չու նես 
նոր մալ ե րե խե քի հետ դա սի 

նստես, որտև շե ղում ես ի րանց 
ու շադ րութ յու նը, դա սի ժա մա նակ, դա սը լսե լու փո խա-

րեն քեզ են նա յում»,- հար ցա զրույ ցի ըն թաց քում նշում է մի տրանս-
գեն դեր անձ, ով քո լե ջում սո վո րե լու 3 տա րի նե րի ամ բողջ ըն թաց-
քում են թարկ վել է ֆի զի կա կան և  այլ տի պի բռնութ յուն նե րի։ 

« Շատ ան գամ ներ խմբա կա յին հար ձա կում են գոր ծել իմ վրա: 
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 Զու գա րան են մտցրել, ծե ծել են, կամ ե ղել ա՝ ես եմ թաքն վել զու գա-
րա նում, դու ռը կոտ րել են, ներս 
մտել:  Հի շում եմ՝ շատ փոք րիկ 
զու գա րան էր։ Էդ ժա մա նակ 
ես ար ցուն քա բեր գազ ու նեի, 
փչե ցի ու ա րագ դուրս վա զե ցի, 
ա ռա ջին ե կած տրանս պոր տը 
նստե ցի ու փա խա։  Հա ջորդ 
օ րը ծնո ղիս հետ գնա ցի քո լեջ, 
բայց մե ղադ րան քը ամ բող-
ջութ յամբ իմ կողմ էր շրջվել, 
քա նի որ ես ար ցուն քա բեր գազ 
էի օգ տա գոր ծել:  Բայց ի րենց 
բան չէր ե ղել դրա նից, իսկ իմ 
շո րե րը, ա սենք, ամ բող ջութ յամբ պատռ ված էին»։

Ու սա նո ղը պատ մում է, որ իր հան դեպ նման վե րա բեր մուն քի 
հիմ նա կան պատ ճա ռը իր ո ճա յին նա խա սի րութ յուն ներն ու ար-
տա քին տեսքն էին, ո րը այլ ու սա նող նե րի կող մից, ըստ նրա մեկ-
նա բան ման, ո րակ վում էր որ պես կա նա ցի և տ ղա մար դուն ոչ վա յել։ 
«Եր կար մա զեր, ա կան ջօ ղեր, հա նած ուն քեր, պլատ ֆոր մա բարձր 
կո շիկ՝ սա է իմ ար տա քի նը»,- նշում է նա՝ հա վե լե լով, որ հա ճախ դա-
սա խոս նե րը ոչ միայն ա ջակ ցութ յուն չէին ցու ցա բե րում, այլ նաև շա-
րու նա կում էին ճնշել ու սա նո ղին։  

 Հարց ված լես բի կա նան ցից 
մեկն էլ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում 
պատ մում է. « Դա սից հե տո լսա-
րա նում ի րերս էի հա վա քում. մե-
նակ էի:  Մեկ էլ ե կան մի ե րեք հո գի, 
դու ռը փա կե ցին ու հար ձակ վե ցին 
վրաս, սկսե ցինք ի րար ծե ծել, դե, 
ես էլ լավ եմ կռվում։  Պարզ վեց՝ 
ի մա ցել են սե ռա կան կողմ նո րոշ-
մանս մա սին:  Դե գի տեին, որ մի 
աղջ կա հետ եմ հան դի պում:  Մենք 
ա ռանձ նա պես դա չէինք էլ թաքց-
նում: Կռ վե ցինք, կապ տաց րել էին 
ձեռքս, չնա յած ես էլ ի րենց ծե ծե-
ցի։ Ըն թաց քում ա նընդ հատ ա սում 
էին, որ է սա մի քիչ ծեծ ու տեմ` 
կհաս կա նամ. էս մի ան գա մը որ 
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ծեծ վեմ, կա րո ղ ա դզվեմ: Այ սինքն՝ ի րանք կար ծում էին, որ ծե ծե լով 
կամ վա խեց նե լով ինձ «ուղ ղե լու են»:

Այն հար ցին, թե ինքն ինչ պես է ար ձա գան քել այդ դեպ քին, արդ-
յոք դի մել է որ ևէ մե կի, նա հեր քել է՝ ա սե լով․ «Ա վել շու խուռ պետք 
չէր, մեկ է՝ ես էի տու ժե լու էդ ա մե նից»։ 

 Ֆի զի կա կան բռնութ յան են թարկ վե լուց հե տո հարց ված նե րից ոչ 
ոք չի դի մել ոս տի կա նութ յուն՝ հի մ  նա կա նում վա խե նա լով, որ նույն 
բռնութ յու նը կշա րու նակ վի ոս տի կա նութ յան հետ շփման ըն թաց-
քում, որ ի րենց սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ-
յան մա սին տե ղե կությունն էլ ա վե լի կտա րած վի, ին չի պատ ճա ռով 
իրենք կհայտն վեն ա վե լի մեծ վտան գի մեջ, և  որ նրան ցից մի քա նի-
սի դեպ քում ան չա փա հաս լի նե լու պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ կլի նի 
ըն տա նի քի ան դամ նե րի մասնակ ցութ յու նը այդ գոր ծըն թաց նե րին, 
ին չը է լի ցան կա լի չէր հարց ված նե րի հա մար։

« Հա մալ սա րա նում դա սա խոս նե րից ոչ մեկ չէր ա ջակ ցում ինձ. 
ա սում էին, որ ճիշտ ա էս ա մե նը, ես պետ ք ա փոխ վեմ, որ իմ նկատ-
մամբ բռնութ յու նը դա դա րի։ Ա սում էին՝ քեզ հաս նում ա, քեզ նոր-
մալ պա հի, տղա վա րի պա հի, քեզ չեն ծե ծի, ո՞նց ա՝ մյուս տղա նե րը 
ծեծ չեն ու տում քո նման։  Շատ ան գամ սպառ նում էի, որ ոս տի կա-

նութ յուն կզան գեմ: Ա սում էին՝ 
« Ձեռ մի տվեք սրան, է սի շառ 
ու փոր ձանք ա»։  Հե տո մի քա-
նի ան գամ, որ ա սե ցի՝ կգնամ 
ոս տի կա նութ յուն ու չգնա ցի, 
զգա ցին, որ ուղ ղա կի խո սում 
եմ և  չեմ պատ րաստ վում գնալ: 
 Հետ ևա բար նույ նը շա րու նա-
կե ցին»,- պատ մում է հարց ված 
տրանս մի կին:

 Չորս հարց ված նե րից բա ցի, 
այն ԼԳԲՏ+ ան ձինք, ով քեր դեռ չեն 

են թարկ վել ֆի զի կա կան բռնութ յան, չեն բա ցա ռում դրա 
վտան գը:  Բո լոր մյուս հարց ված նե րը նշում են, որ հնա րա վոր է՝ ֆի-
զի կա կան բռնութ յան են թարկ վեն, ե թե շա տերն ի մա նան ի րենց 
կողմ նո րոշ ման կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան մա սին:  Մի քա նի սը 
նույ նիսկ վստահ են, որ նման բան հաս տատ մի օր տե ղի կու նե նա, 
և մշ տա պես ապ րում են վա խի մթնո լոր տում: 

 Հարց ված նե րից մի քա նի սը նշե ցին նաև ֆի զի կա կան բռնութ-
յան դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել ԼԳԲՏ+ անձ հան դի սա ցող 
ի րենց ըն կեր նե րից մի քա նի սի հետ:  Մաս նա վո րա պես, հարց ված-
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նե րից մե կի ըն կե րոջ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման մա սին տե ղե կա նա-
լով, ինչ-որ ան ձինք վեր ջի նիս ծե ծել են հա մալ սա րա նի բա կում և 
 դա նա կա հա րել։  Ցա վոք, հնա րա վո րութ յուն չե ղավ կապ հաս տա տել 
տվյալ ան ձի հետ ա ռա վել ման րա մասն տե ղե կութ յուն ստա նա լու 
հա մար։  Սա կայն հարց ված նե րը նշում են, որ նման դեպ քե րը սո վո-
րա կան եր ևույթ են դար ձել ՀՀ ուսումնական հաս տա տութ յուն նե-
րում: 

Ու սա նող նե րից մեկն էլ նշեց, որ ուս ման տա րի նե րին միշտ վա-
խե ցել է դուրս գալ  լսա րա նից։ «Ե թե դուրս էի գա լիս, մտա ծում էի, 
որ հի մա ի րանք իմ հետ ևից կա րո ղ ա գան, ինչ-որ բան ա նեն։  Տենց 
վա խով էլ ա վար տել եմ»,- նշում է հարց ված նե րից մե կը։ 

1.2  Հո գե բա նա կան բռնութ յան դրսևո րում նե րը 

 Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով հո-
գե բա նա կան բռնութ յան դրսևո րում  նե րը, թերևս, ա մե նա տա րած-
վածն են ՀՀ ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում։ 

 Հարց ված 12 ան ձան ցից 12-ն  էլ ուս ման ըն թաց քում են թարկ վել 
են հո գե բա նա կան բռնութ յան՝ ի րենց ՍԿԳԻ հիմ քով։  Հո գե բա նա կան 
բռնութ յու նը հիմ նա կա նում ար տա հայտ վել է ծաղ րի, հայ հո յանք նե-
րի, ար հա մար հան քի, շփում  նե րի դա դա րեց ման, վի րա վո րանք նե-
րի, պի տա կա վոր ման, սպառ նա լիք նե րի և ճնշ ման տես քով։ 

Ն ման դեպ քե րը հո գե բա նա կան մեծ վնաս են հասց նում ԼԳԲՏ+ 
ու սա նող նե րին. դրանք բե րում են մե կու սաց ման, հո գե բա նա կան 
տրավ մա նե րի, հի վան դութ յուն նե րի։ Այն նաև խա փա նում է կրթա-
կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը, բե րում այդ 
գոր ծըն թա ցի հար կադ րա կան դա դա րեց ման (հաս տա տութ յու նից 
հե ռա ցում)։ 

 Հարց ված ու սա նող նե րից մե կը պատ մեց, որ հա մալ սա րա նում իր 
նկատ մամբ հո գե բա նա կան ճնշում  նե րը սկսե ցին այն բանից հե տո, 
երբ ին քը սո ցիա լա կան ցան ցե րում սկսեց ակ տի վո րեն պաշտ պա նել 
նույ նա սե ռա կան մի աստ ղի, ում վե րա բեր յալ այդ ժա մա նակ ակ տիվ 
քննար կում  ներ էին գնում: Դ րա նից հե տո հատ կա պես սրվե ցին նրա 
նկատ մամբ հո գե բա նա կան ճնշում  նե րը, տա րած վե ցին տա րա տե-
սակ բամ բա սանք ներ ու խո սակ ցութ յուն ներ:  Սո ցիա լա կան ցան ցե-
րից մե կում նշե լուց հե տո, որ նա հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ  է, բո լո րը 
հարց նում էին նրան, թե ով է այդ տղան՝ են թադ րութ յուն ներ ա նե լով 
հարց վա ծի գեյ լի նե լու վե րա բեր յալ: « Մի ան գամ զանգ եմ ստա նում 
կուր սիս տղա նե րից մե կից. ա սում ա՝ ոնց կբա ցատ րես էն հան գա-
ման քը, որ դա սի ես գա լիս վար դա գույն թևնո ցով»: Տ հաճ խո սակ-
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ցութ յուն նե րի և ճն շում  նե րի պատ ճա ռով մեկ տար վա ըն թաց քում 
ու սա նո ղը ե րե քից չորս շա բաթ բա ցա կա յել է դա սե րից։ 

 Հարց ված ու սա նող նե րից մե-
կը պատ մեց, որ նույ նիսկ տար-
բեր զար դեր և  աք սե սուար  ներ 
կրե լը կա րող է դառ նալ ճնշում-
նե րի շար ժա ռիթ։ « Մի ան գամ 
քո լեջ գնա ցի ծիա ծան վզնո-
ցով. ինձ թվում էր, թե մարդ 
չգի տի, որ դա ԼԳԲՏ+ մարդ-
կանց խորհր դա նիշն է, էն էլ 
կուր սիցս մի քա նի հո գի ե կան, 
ա սա ցին, որ ու զում են նկա րեն: 
Ա ռանց իմ հա մա ձայ նութ յան 
նկա րե ցին ու սկսե ցին ին տեր նե-
տով նա յել, թե դա ինչ է: Եր ևի գի տեին մինչև այդ դեպ-
քը, ուղ ղա կի վստահ չէին։  Հե տո սկսե ցին ծի ծա ղալ, հարց նել՝ չլի-
նի՞ ես էլ եմ «դրան ցից»: Ա նընդ հատ հեգ նում էին, ինչ ա սես ա սում, 
նույ նիսկ հայ հո յում։ Այդ օր վա նից հե տո մի տե սակ նեղ վում եմ քո լեջ 
գնալ:   Չեմ համ բե րում, թե երբ են այս մի քա նի ա միս նե րը անց նե լու, 
ա վար տեմ, պրծնեմ այս ա մե նից: Ան տա նե լի է ար դեն. էլ չա սեմ, թե 
մա զե րիս եր կա րութ յան հա մար ինչ քա՜ն են ինձ ծաղ րել ու ճնշել՝ ու-
սա նող նե րից մինչև դա սա խոս»,- նշում է հարց ված նե րից մե կը, ով 
նույ նա կա նաց նում է ի րեն որ պես գեյ։ 

 Նա շա րու նա կում է պատ մել. « Հա մալ սա րա նի մուտ քից մինչև 
ներս տղա նե րը միշտ կանգ նած են: Որ անց նում եմ, ռեպ լիկ նե րով, 
մեկ նա բա նութ յուն նե րով ինձ ու ղեկ ցում են, մինչև մտնում եմ քո լեջ»։ 
Ըստ վեր ջի նիս՝ նման վե րա բեր մուն քը հիմ նա կա նում կապ ված 
է իր ար տա քին տես քի, ո ճի և  տար բեր վող ինք նար տա հայտ ման 
հետ։ «Ես ստիպ ված ե ղա մա զե րիս կե սը կտրել, որ ներ կած մա սը 
դուրս գա, ո րով հետև նույն իսկ կուրս ղեկս էր դա պա հան ջում:  Հե տո 
հա մա ցան ցում եր կար խո սե ցինք, ու ին քը ու րախ էր, որ կտրել եմ: 
 Մե նակ մա զերս ար դեն թե մա է ի րենց հա մար ու պատ ճառ, որ կոնֆ-
լիկ տա յին ի րա վի ճակ ներ ստեղ ծեն»:

 Հարց ված նե րից մեկն էլ հի շում է, որ երբ նոր էր ըն դուն վել հա մալ-
սա րան, շատ կարճ սանր վածք ու ներ, հա մա կու րսե ցի նե րը դրա նից 
դա տո ղութ յուն ներ էին ա նում՝ իր սե ռա կան կողմ նորոշ ման մա սին: 
Ն շում է, որ կուր սե ցի նե րն ա նընդ հատ հար ցեր էին տա լիս, հու մոր-
ներ ա նում:  Հարց ված նե րից մեկն էլ կար ծում է, որ հա ճախ իր շար-
ժուձ ևից են են թադ րութ յուն ներ ա նում իր՝ նույ նա սե ռա կան լի նե լու 
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վե րա բեր յալ և դ րա հի ման վրա ծաղ րում, սե ռա կան բնույ թի վի րա-
վո րանք ներ են հասց նում։ 

 Հարց ման մաս նա կից նե րից շա տե րը նշել են, որ վա խե նում են 
սո ցիա լա կան մե կու սա ցու մից։ Ն րանք մտա վա խութ յուն ու նեն, որ 
շատ կուր սըն կեր ներ կդա դա րեն շփվել ի րենց հետ՝ ի մա նա լով վեր-
ջին նե րիս սե ռա կան կողմ նո րոշ ման կամ գեն դե րա յին ինք նութ յան 
մա սին։  Սո ցիա լա կան մե-
կու սա ցու մից վախն էլ 
հենց հա ճախ ստի պում 
է մի քա նի սին թաքց նել 
ի րենց ՍԿԳԻ-ն, ո րը հա-
ճախ բա վա կա նին բարդ 
ու հոգ նեց նող պրո ցես է։ 

 Հարց ված նե րի մեծ 
մա սը նշել է, որ ճնշում-
նե րը և/ կամ դրան ցից 
վա խը խան գա րում են 
ա զատ ինք նար տա-
հայտ մա նը, սե փա կան 
զգաց մունք նե րի մա սին 
ա զատ խո սե լուն, գա-
ղա փար ներ և  տար բեր մտքեր 
քննար կե լուն: Այս ա մե նը, նրանց 
կար ծի քով, ստեղ ծում է ներ քին լար վա ծութ յուն, հո գե բա նա կան 
խնդիր ներ և  տագ նա պա յին զգա ցում  ներ, ին չը բա ցի ի րենց հո գե-
կան բա րօ րութ յան վրա ազ դե լուց նաև շատ դեպ քե րում խան գա-
րում է կրթա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ մա նը: 

Ու սա նող նե րից մե կը, այս հար ցին անդ րա դառ նա լով, նշում է. 
«Ա մե նա շա տը խան գա րում է, երբ, ա սենք, դաս ենք անց նում սի րո 
մա սին, ու ու զում ես խո սել այլ սի րուց, ո րով հետև ի րենք խո սում են 
ի րենց սե րե րից, իսկ դու չես պատ կե րաց նում, թե դա ինչ է: Ես, օ րի-
նակ, չգի տեմ՝ հե տե րո սեք սո ւալ սերն ինչ է, բայց գի տեմ հո մո սեք-
սո ւալ սի րո մա սին ու կա րող եմ ի րանց պատ մել, ներ կա յաց նել..... 
բայց չեմ կա րող: Երբ դա սա խո սը տա լիս է « Սեր» վեր նագ րով շա-
րադ րութ յուն, գա լիս է մի պահ, երբ այլևս չես կա րող շա րու նա կել, 
ո րով հետև դու պետք է գրես քո ինք նազ գա ցո ղութ յուն նե րի մա սին, 
բայց դա ար գել ված է: Այս ա մենն էլ ար դեն գնա հա տա կա նի ի ջեց-
մանն է միտ ված, չէ՞»։ 

12 հարց ված նե րից 6-ը նշել են, որ բու լին գի պատ ճա ռով շատ 
ան գամ տևա կան ժա մա նա կով բա ցա կա յել են դա սե րից: Այս հար-
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ցը քննար կե լիս տրանս կա նան ցից մե կը նշում է. « Դա սա խոս նե րից 
մե կը վեր ջին կուր սում ե կավ, ինձ դուրս շպրտեց լսա րա նից, երբ 
տե սավ, որ բարձր պլատ ֆոր մա յով կո շիկ էի հա գել, ու թույլ չտվեց 
դրա նից հե տո իր դա սին գնալ: Ա վար տա կան քննութ յան օ րը ես ոչ 
մի բան չգի տեի իր ա ռար կա յից, ու ին քը հաս կա ցավ, որ դրա պատ-
ճա ռը այն էր, որ ինձ թույլ չէր տվել իր դա սին նստել: Այդ պես, այդ 
քննութ յա նը ես չեմ պա տաս խա նել, ինքն էլ ա ռանց որ ևէ հարց տա-
լու ստուգ ված նշա նա կեց ու ան ցավ»։ 

 Հարկ է նշել, որ ու սա նող նե րից շա տե րը ի րենց պար տադր ված 
բա ցա կա յութ յուն նե րի հետ ևան քով հա մալ սա րա նից դուրս չմնա-
լու հա մար հա վել  յալ վճա րում  ներ են կա տա րել, որ բա ցա կա նե րը 
հաշ վի չառն վեն: Ե ղել են նաև դեպ քեր, երբ կյան քին սպառ նա ցող 
վտանգ նե րից խու սա փե լու հա մար ու սա նող նե րից շա տե րը դա սի 
չեն գնա ցել և ս տիպ ված հա վել  յալ վճա րում  ներ են կա տա րել՝ այս 
կամ այն քննութ յու նը կամ ստու գար քը ստա նա լու հա մար: 

Այ սինքն՝ ու սում  նա կան հաս տա տութ յուն նե րը չեն ա պա հո վում 
խտրա կա նութ յու նից և բռ նութ յու նից զերծ մի ջա վայր, ին չի պատ-
ճա ռով ոտ նա հար վում է ու սա նող նե րի կրթութ յան ի րա վուն քը: 
Այս վնա սա կար շղթան շա րու նակ վում է, երբ ԼԳԲՏ+ ու սա նող նե-
րը ստիպ ված բա ցա կա յում են դա սե րից ու ձեռք բե րում հա վել  յալ 

խնդիր ներ՝ բա ցա կա նե րի, քննու-
թ յուն նե րի և ս տու գարք նե րի հետ 
կապ ված: Արդ յուն քում ի րա-
վի ճա կից դուրս գա լու հա մար 
պար տա վոր վում են կա տա րել 
հա վել  յալ վճա րում  ներ, ո րոնք ոչ 
միայն հա կաօ րի նա կան են, այլ 
նաև հան դի սա նում են որ պես 
տնտե սա կան բռնութ յուն ու սա-
նո ղի նկատ մամբ:

 Հարց ված նե րից ո մանք նշում 
են, որ այդ հո գե բա նա կան 

ճնշման արդ յուն քում բա ցա կա-
յութ յուն նե րի պատճա ռով չեն կա րո ղա-

ցել կա յա նալ ի րենց մաս նա գի տութ յուն նե րում, քա նի որ բա վա րար 
գի տե լիք ներ չեն կա րո ղա ցել ստա նալ։ « Շատ ա ռու մով հի մա ես 
այդ մաս նա գի տութ յամբ չեմ կա րող աշ խա տել, քա նի որ լի քը բան 
չգի տեմ:  Պետք է վե րա պատ րաստ վեմ, քա նի որ կամ դա սերից եմ 
բա ցա կա յել, կամ դա սե րը ուղ ղա կի չեն կա յա ցել. կռվի են վե րած-
վել, դա սա խոսն ինձ դուրս է շպրտել, կամ դե կա նին են կան չել։ Դ րա 
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հա մար չէի ու զում դա սի գնալ, ո րով հետև գի տեի, որ ոչ մի բան չեմ 
սո վո րե լու, կռիվ է լի նե լու, ծեծ ված ու ջարդ ված գամ տուն»,- նշում 
է հարց ված նե րից մե կը: 

1.3  Սե ռա կան ոտնձ գութ յան դրսևո րում նե րը

 Սե ռա կան ոտնձ գութ յու նը և բռ նութ յու նը կա րող են սպառ նալ յու-
րա քանչ յու րին, նե րառ յալ ԼԳԲՏ+ ան ձանց։ ՍԿԳԻ-ի հիմ քով սե ռա-
կան ոտնձ գութ յան դեպ քե րը հա ճախ նպա տակ ու նեն այդ մի ջո ցով 
ևս ԼԳԲՏ+ ան ձանց ծաղ րե լու, նրանց «ուղ ղե լու», պատ ժե լու կամ 
վա խեց նե լու։ ԼԳԲՏ+ ան ձինք հա ճախ չեն կա րո ղա նում խո սել այս 
դեպ քե րի մա սին՝ վա խե նա լով տե ղե կատ վութ յան ար տա հոս քից, 
խա րա նից և  հե տա գա հե տապն դում  նե րից։  Զե կույ ցի պատ րաստ-
ման ըն թաց քում ար ված հար ցում  նե րի ժա մա նակ վեր են հան վել 
ՍԿԳԻ-ի հիմ քով սե ռա կան ոտնձ գութ յան եր կու դեպք։ 

 Հարց ված տրանս գեն դեր 
կի նը պատ մում է, որ երկ-
րորդ կուր սում իր նկատ-
մամբ սե ռա կան ոտնձ գու-
թ յան դեպք է տե ղի ու նե ցել. 
« Զու գա րա նում մի տղա 
ե կավ հետ ևիցս ու ու զում էր 
ստի պո ղա բար սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն ու նե նալ 
հետս:  Բայց ին քը մե նակ 
էր. հեշտ կա րո ղա ցա փախ-
չել»։  Դեպ քի մա սին պատ-

մել է ծնող նե րին, և  հայ րը, 
չնա յած տա նը ճնշել է նրան, գնա ցել է քո լեջ ու բո լո րի 

մոտ փոր ձել պար զել հար ցը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տրանս 
կնոջ վի ճա կը դրա նից հե տո էլ ա վե լի է վա տա ցել, քա նի որ նրա 
նկատ մամբ ծաղրն ու ճնշու մը ա վե լի են շա տա ցել: «Ի րենք էլ պա-
պա յիս ա սա ցին. «Ին չի ձեր ե րե խան աղ ջի՞կ ա, որ կա րա սե ռա կան 
ոտնձգութ յան են թարկ վի»: Այդ քան չէին հաս կա նում, որ սե ռա կան 
ոտնձ գութ յան են թարկ վե լու հա մար պար տա դիր չի կին լի նես»։ 

Տ րանս գեն դեր ու սա նո ղը նաև պատ մում է, որ հա մալ սա րա նում 
մար դիկ կան, ով քեր են թադ րում են իր ինք նութ յան մա սին կամ ինչ-
որ բան գի տեն: «Երբ մի ջանցք նե րում քայ լում եմ, հետ ևիցս ռեպ լիկ-
ներ են թող նում:  Քայ լում եմ, մեկ էլ գա լիս է մե կը ու առ նան դա միս 
մոտ ծափ է տա լիս:  Մի ան գամ հարց րի, թե ին չո՞ւ է ի րեն այդ պես 
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պա հում, ա սաց՝ ես ստե ղի իշ խա նա վորն եմ»:  Հարց ված ԼԳԲՏ+ ու-
սա նող նե րը նշում են, որ նման դեպ քե րը սո վո րա կան են հա մալ սա-
րան նե րում սո վո րող ԼԳԲՏ+ ան ձանց հա մար, և ն րան ցից շա տերն 
ապ րում են մշտա կան վա խի և  տագ նա պի մեջ:  

1.4 Տն տե սա կան բռնութ յան դրսևո րում նե րը

Ան ձի ՍԿԳԻ-ով պայ մա նա վոր ված տնտե սա կան բռնութ յու նը ևս 
 լայն տա րա ծում ու նի ՀՀ ուսումնական 

հաս տա տութ յուն նե րում:  Հարց մա նը 
մաս նակ ցած 12 ան ձան ցից եր կու սի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վել է ՍԿԳԻ-ի 
հիմ քով տնտե սա կան բռնութ յուն։ 

 Մաս նա վո րա պես, մե կի պա յու-
սակն են գո ղա ցել, իսկ մյու սի պա-
յու սա կից պար բե րա բար գո ղութ յուն 
է ար վել: « Շատ ան գամ գո ղութ յուն 
է ե ղել պա յու սա կիցս, դրա հա մար 
լսա րա նից դուրս գա լիս միշտ պա յու-
սակս ման էի տա լիս հետս: Մ յուս նե րը 
ծաղ րում էին, քա նի որ բո լո րը ա մեն 
ինչ թող նում էին լսա րա նում, հան-
գիստ դուրս գա լիս, իսկ ես ստիպ ված 
հետս էի վերց նում»:  Հարց ված նե րից 
ե րկու սը նաև հի շում էին, որ դպրո-
ցում սո վո րե լու տա րի նե րին ևս ն ման 

բա ներ ե ղել են ոչ միայն ի րենց, այլև  
ծա նոթ այլ ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ։

Ա պա հով տա րածք նե րի մա սին խո սե լիս ու սա նող նե րի մեծ մա-
սը նշում է, որ ա ռա վել վտան գա վոր (վայ րեր, որ տեղ ա ռա վել մեծ է 
բռնութ յան են թարկ վե լու վտան գը) են հա մար վում լսա րա նը, զու գա-
րա նը, մի ջանց քը և  հա մալ սա րա նի բա կը։ 

 Վե րը նկա րագր ված դեպ քե րում կա րե լի է նկա տել, որ բռնու - 
թ յան և խտ րա կա նութ յան դեպ քե րը հիմ նա կա նում տե ղի են ու նե ցել 
հա մալ սա րա նի վե րոնշ յալ հատ ված նե րում։ «Ա մե նավ տան գա վոր 
տե ղը ինձ հա մար հենց լսա րանն էր, ո րով հետև հա ճախ, երբ դա-
սա խո սը դուրս էր գա լիս, տղա նե րը աղ ջիկ նե րին դուրս էին հա նում, 
հար ձակ վում վրաս ու ուղ ղա կի ծե ծում։  Մի ան գամ նստա րանն են 
գլխիս տվել, մի ան գամ՝ գրա տախ տա կը, կա վիճ էին շպրտում, կա-
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վի ճի փո շի էին լցնում պա յու սա կիս մեջ։ Ա սում էին, որ ինձ պետք ա 
վա ռել, որ նենց են ա նե լու, որ ես իմ կամ քով թող նեմ գնամ»,- պատ-
մում է հարց ված ու սա նող նե րից մե կը։

 Դեպ քե րից միայն մեկն է, որ տե ղի է ու նե ցել հա մալ սա րա նից 
տուն ճա նա պար հին: «Ե ղել է ան գամ, որ կուր սե ցի ներս նստել են իմ 
տրանս պոր տը, ո րով տուն էի գնում, այն տեղ ինձ ձեռ են ա ռել, խփել 
ու դուրս փա խել»,- պատ մում է նա։ 
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 Դա սա խոս նե րի, ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րի
անձ նա կազ մի վե րա բեր մուն քը ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ 
և  այս հաս տա տութ յուն նե րում հո մո ֆո բիա յի, բի ֆո բիա յի և 
տ րանս ֆո բիա յի հիմն ա կան պատ ճառ նե րը 

Ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րա բար ՍԿԳԻ-ի հիմ-
քով բռնութ յան դեպ քե րը տե ղի են ու նե նում ու սա նող նե րի միջև, 
սա կայն քիչ չեն նաև դեպ քե րը, երբ դրանք ի րա կա նաց վում են դա-
սա խոս նե րի և կր թա կան հաս տա տութ յան անձ նա կազ մի այլ ան-
դամ նե րի կող մից։  Դա սա խոս նե րը, դե կա նը կամ դե կա նի տե ղա կալ-
նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են ի րենց պաշ տո նը ԼԳԲՏ+ ան ձանց 
սպառ նա լու, նրանց «ուղ ղե լու» և ն րանց նկատ մամբ բռնութ յունն 
ար դա րաց նե լու հա մար։ 

 Հարց ված ԼԳԲՏ+  ու սա նող նե րից շա տե րը կար ծում են, որ ի րենց 
ՍԿԳԻ-ի մա սին ի մա նա լուց հե տո դա սա խոս նե րից շա տե րը կա րող 
են փոր ձել վնա սել ի րենց՝ ան հիմն ի ջեց նե լով գնա հա տա կան նե րը, 
ծաղ րե լով, ծնող նե րին այդ մա սին պատ մե լով և  ծայ րա հեղ, բայց և  
ոչ ան հա վա նա կան դեպ քում՝ նաև հա մալ սա րա նից հե ռաց նե լով։

 Հարց ման ըն թաց քում ու սա նող նե րից մի քա նի սը պատ մե ցին, 
որ ու նեն մի քա նի դա սա խոս, ով քեր դրա կան են տրա մադր ված 
և  ա ջակ ցող են ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ կամ գո նե չե զոք են և 
չվնա սող, չեն տա րա ծում ա տե լութ յան կո չեր։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս 
դա սա խոս նե րի թի վը մեծ չէ, և  հա ճախ նրանք չեն ի րա կա նաց նում 
ա ռա վել լայ նա մասշ տաբ գոր ծու նեութ յուն՝ խնդրի մա սին բարձ րա-
ձայ նե լու նպա տա կով: 

 Զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում ու սում  նա սիր վել է նաև 
ԼԳԲՏ+ ու սա նող նե րի կար ծի քը՝ ուսումնական հաս տա տութ յուն նե-
րում ՍԿԳԻ-ի հիմ քով բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան պատ ճառ նե րի 
վե րա բեր յալ։ Ու սա նող նե րից շա տե րը նման վե րա բեր մունքն ի րենց 
և  առ հա սա րակ ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ պայ մա նա վո րում են 
ի րա զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դա կով, կարծ րա տի պե րով և 
 նա խա պա շար մունք նե րով։ 

2.1  Դա սա խոս նե րի և ուսումնա կան հաս տա տութ յան
աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր մուն քը 

 Դա սա խոս նե րի, բարձ րա գույն և  մի ջին մաս նա գի տա կան 
ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում ներգ րավ ված աշ խա տող նե-
րի վե րա բեր մուն քը սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք-
նութ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ տա տան վում է խիստ բա ցա սա կա-
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նից մինչև ան տար բեր։  Հարց ման ըն թաց քում միայն եր կու ու սա նող 
են պատ մել դեպ քեր, երբ դա սա խո սը կամ ուսումնական հաս տա-
տութ յան աշ խա տա կի ցը ա ջակ ցող և զ գա յուն է ե ղել ՍԿԳԻ-ի հար ցե-
րի վեր աբեր յալ։  Հարց ված նե րից մե կը պատ մում է, որ հաս տա տութ-
յան անձ նա կազ մը բազ միցս բռնութ յուն է կի րա ռել իր նկատ մամբ 
գեն դե րա յին ինք նութ յան և  գեն դե րա յին ար տա հայտ ման պատ ճա-
ռով։ Ն րան շատ ան գամ ներ քաշք շել են, հար վա ծել, դա սե րից դուրս 
թո ղել, սպառ նա ցել և  ծաղ րել։  Նա եր բեք այս հար ցով որ ևէ ի րա-
վա պահ մարմ նի չի դի մել՝ վա խե նա լով, որ իր մա սին ա վե լի շատ 
կսկսեն խո սել:  Բա ցի այդ, բա վա րար չա փով ի րա զեկ ված չի ե ղել սե-
փա կան ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու մե խա նիզմ նե րից։ 

 Հարց ված նե րից մե կը պատ մում է, որ ա ռա ջին կուր սում օ տար 
լեզ վի դա սին, երբ անց նում էին մի նոր բառ, նա ա սել է, որ տվյալ 
բա ռը թար գմա նա բար նշա նա կում է նաև «գեյ», ին չին դա սա խո սը 
հեգ նել է բո լո րի ներ կա յութ յամբ՝ են թադ րութ յուն ներ ա նե լով նրա սե-
ռա կան կողմ նո րոշ ման մա սին: « Դե, որ հան րայ նաց նում են, լավ չես 
զգում քեզ, դրա ի րա վուն քը չու նեն»: 

 Խո սե լով ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մի վե-
րա բեր մուն քի մա սին՝ հարց ված նե րից մե կը նշում է, որ դե կա նա-
տի աշ խա տա կի ցը բազ միցս ար դա րաց րել է ու սա նո ղի նկատ մամբ 
բռնութ յու նը, ա վե լին՝ խրա խու սել նման ա րարք նե րը և  հույս հայտ-
նել, որ, ինչ պես պատ մում է տու ժա ծը, այդ ձևով «կբու ժեն» նրան։ 

 Հարց ված նե րից շա տե րը նշում էին, որ ի րենց դա սա խոս նե րից 
շա տե րը հո մո ֆոբ են, դրա մա սին ա սել են տար բեր քննար կում  նե-
րի, դա սե րի ժա մա նակ։  Շա տե րը բազ միցս ա տե լութ յան կո չեր են 
հնչեց րել ԼԳԲՏ+ մարդ կանց հաս ցեին: « Շատ ան գամ ա սում էին, որ 
կհե ռաց նեն քո լե ջից, ա հա վոր հո մո ֆոբ էր դե կա նա տի աշ խա տա-
կի ցը»,- պատ մում է հարց ված տրանս կի նը, ում սպառ նա ցել են հե-
ռաց նել, ե թե չվե րա նա յի իր պահ վածքն ու ո ճը։

«Ե թե դու մյուս նե րի նման հագն ված, մա զերդ կտրած գա յիր կամ 
գո նե դա սե րիս նստեիր, ես քո քա ռոր դը ութ կփա կեի»,- հարց մա նը 
մաս նակ ցած ու սա նող նե րից մե կը մեջ բե րում է դա սա խո սի խոս քը՝ 
փաս տե լով, որ իր գնա հա տա կա նը ի ջեց րել են իր գեն դե րա յին ար-
տա հայտ ման պատ ճա ռով, քա նի որ այդ դա սա խո սին եր բեք դուր չի 
ե կել ու սա նո ղի ընտ րած հա գուս տի ոճն ու սանր ված քը։ 

ԵՊՀ-ում սո վո րող ու սա նող նե րից մեկն էլ նշում է՝ չի ու զե նա, որ 
դա սա խոս ներն ի մա նան իր սե ռա կան կողմ նո րոշ ման մա սին, քա նի 
որ վստահ է, որ ինչ-որ ձև  հաս տատ նրան վնա սե լու փոր ձեր կար-
վեն: Օ րի նակ՝ կի ջեց վեն գնա հա տա կան նե րը, թույլ չեն տա դա սե-
րին ներ կա գտնվել։ 
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Ն ման մտա վա խութ յուն ու նի նաև ԵՊԼՀ-ի ու սա նո ղը, ով լիո վին 
հա մոզ ված է, որ իր կողմ նո րոշ ման մա սին ի մա նա լուն պես, վե րա-
բեր մուն քը կտրուկ կփոխ վի իր նկատ մամբ. «Ե թե ի մա նան, մի տում-
նա վոր կի ջեց նեն գնա հա տա կան նե րը, որ ինք նըս տինք յան դուրս 
մնամ հա մալ սա րա նից:  Սա մի լիոն տո կոս, չէ՛, մի լիարդ տո կոս։ Այդ  
մար դիկ քեզ տես նում են որ պես մարդ, ով իր գա ղա փար նե րով նման 
չի մնա ցա ծին, ու ում պետք է հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց մտա-
ծե լա կեր պին»։  Նա նաև վստահ է, որ թե՛ իր և  թե՛ այլ ու սա նող նե րի 
սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ յան մա սին ի մա-
նա լիս դե կա նա տի աշ խա տա կից նե րը կզան գա հա րեն նաև ծնող նե-
րին ու կպատ մեն ա մեն բան. «Ես նույ նիսկ նման դեպ քի մա սին եմ 
տեղ յակ:  Դա սա խո սը զան գել էր ու սա նո ղի ծնող նե րին, ստիպ ված 
ե կան ե րե խա յի թղթե րը վերց րին, ու դուրս ե կավ ու սա նո ղը հա մալ-
սա րա նից»։

Տ ևա կան ժա մա նակ բռնու թյան են թարկ ված տրանս ու սա նող նե-
րից մեկն էլ պատ մում է. «Տ նօ րի նութ յու նը չէր ա ջակ ցում ինձ:  Մի ան-
գամ ծնող նե րիս կան չե ցին, ա սա ցին՝ ձեր ե րե խան մա նու շա կա գույն 
շրթներկ է քսում ու գա լիս դա սի:  Բայց նման բան ընդ հան րա պես չէր 
ե ղել, շրթներ կով չէի ե ղել։  Բայց ծնող նե րի ս ա սել էին, որ շրթներկ եմ 
քսում, դրա հա մար էլ ծե ծում են ինձ»։ 

 Հարկ է նշել, որ հարց ված ան ձան ցից ե րե քը ա ռան ձին նշել են, 
որ ու նեն նաև հա մե մա տա բար ա ջակ ցող դա սա խոս ներ։ Օ րի-
նակ՝ ԵՊՀ-ում դա սա վան դող դա սա խոս նե րից մե կը դա սին խո սել է 
ԼԳԲՏ+ ան ձանց ի րա վունք նե րի և խն դիր նե րի մա սին, իսկ Եր ևա նի 
« Հայ բու սակ» հա մալ սա րա նի հե նա կե տա յին քո լե ջում դա սա վան-
դող դա սա խոս նե րից մե կը ա ռան ձին դա սըն թաց է վա րել ԼԳԲՏ+ 
ան ձանց ի րա վունք նե րի և խն դիր նե րի թե մա յով։ 

 Հարց ված նե րից մե կը նաև պատ մում է, որ հա մա ցան ցում ԼԳԲՏ+ 
հա մայն քի խորհր դա նիշ հան դի սա ցող ծիա ծա նի նման մի նկար է 
տե ղադ րել իր է ջում։  Հա ջորդ օ րը քո լե ջում ի րեն է մո տե ցել իր դա-
սա խոս նե րից մե կը ու մտա հոգ ված հարց րել՝ արդ յոք նրան ոչ ոք չի՞ 
վնա սել այդ նկա րը տե ղադ րե լուց հե տո, և  ա մեն բան լա՞վ է իր հետ, 
թե ոչ։  Հարց ված ու սա նո ղը նշում է, որ է լի նման դա սա խոս է ու նե ցել, 
ով հո գա տար է ե ղել ու փոր ձել է հնա րա վո րինս պաշտ պա նել նրան։ 
 Սա կայն այդ քայ լե րը ար վել են անձ նա կան մա կար դա կում և  չեն ու-
նե ցել հա մա կար գա յին ու լայ նա ծա վալ բնույթ։ 

 Հա յաս տա նի եր գի պե տա կան թատ րո նում սո վո րող ու սա նող նե-
րից մե կը պատ մում է, որ ի րենց հաս տա տութ յու նում մեկ այլ կարծ-
րա տիպ ևս շր ջա նառ վում է. « Շոու բիզ նե սում ըն դուն ված կարծ-
րա տիպ է, չէ՞, որ պետք է քնես քո ղե կա վա րի հետ, որ հա ջո ղութ յան 
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հաս նես․․․ ԼԳԲՏ+ մարդ կանց պա րա գա յում դրան մի այլ կարծ րա-
տիպ է միա նում:  Դա այն է՝ իբր իրենք ա ռա վել բաց են, ում հետ 
ա սես սե ռա կան հա րա բե րութ յուն ներ կու նե նան»։  Նա նշում է, որ 
այս ուսումնական հաս տա տութ յու նում դա սախոս նե րը ակն հայտ 
հո մո ֆոբ վարք չեն դրսևո-
րում, սա կայն վեր ևում 
մեջ բեր ված դիր քո-
րո շու մը մնում է շատ 
ար դիա կան։ 

Եր ևա նի գե ղար-
վես տի պե տա կան 
ա կա դե միա յում սո վո-
րող ու սա նող նե րից մի 
քա նի սը նշում են նաև, 
որ ի րենց մոտ դա սա-
խոս նե րը ա վե լի դրա-
կան են վե րա բե րվում 
ՍԿԳԻ-ին առնչ վող 
հար ցե րին, քան, ըստ 
ի րենց, այլ հա մալ սա րան նե-
րում։  Հարց ված նե րից մե կը դա 
բա ցատ րում է այն հան գա ման քով, 
որ ա կա դե միա յում ու սա նող նե րը շատ մտե րիմ են դա սա խոս նե րի 
հետ, և ն րանց փո խազ դե ցութ յու նը չի սահ մա նա փակ վում միայն 
դա սապ րո ցե սով:  Պատ մում են.  « Միա սին թե յում ենք, զրու ցում ենք 
տար բեր հար ցե րով, ոնց որ մի ըն տա նիք լի նենք: Դժ վար թե դա-
սա խոս նե րը ինչ-որ տե ղե կութ յուն ու սա նող նե րի դեմ օգ տա գոր ծեն 
կամ ճնշեն այդ հար ցե րով»։ Ան ձամբ նա ա կա նա տես չի ե ղել դա սա-
խոս նե րի կող մից որ ևէ հո մո ֆոբ վե րա բեր մուն քի, սա կայն չի էլ կա-
րող լիո վին բա ցա ռել այն։ 

Եր ևա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա դե միա յի ու սա նող նե րը 
այս հար ցը քննար կե լիս նշե ցին, որ դա սա խոս նե րի բար յա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քը պայ մա նա վո րում են հենց հա մալ սա րա նի ուղղ վա-
ծութ յամբ՝ ար վես տի:  Սո վո րող ներն ա պա գա ար վես տա գետ ներ են, 
ով քեր, ըստ հարց ված նե րի, ա ռա վել ա զա տա միտ են, լայ նա խոհ և 
 սո վոր են բազ մա զա նութ յու նը ըն դու նե լուն։ 

Ու սա նող նե րից մեկն էլ նշում է, որ ա կա դե միա յում ոչ թե շատ 
են ԼԳԲՏ+ ու սա նող նե րը, այլ պար զա պես  տե սա նե լի են, քա նի որ 
ա զատ են ինք նար տա հայտ ման հար ցում։ 

Ն ման կար ծիք են ար տա հայ տում նաև այլ հա մալ սա րան նե րի ու-
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սա նող նե րը: Օ րի նակ՝ ԵՊՀ-ում սո վո րող ու սա նող նե րից մե կը նշում 
է. «Իմ ըն կեր նե րի մեծ մա սը ա վե լի ոչ հո մո ֆոբ մի ջա վայ րում է սո վո-
րում, քան ես. օ րի նակ՝  գե ղար վես տում կամ  թա տե րա կա նում։ Եր ևի 
ա վե լի կարծ րա տի պա յին է, բայց ար վես տա գետ ներն ա վե լի հան-
դուր ժող են, քան այլ մաս նա գետ նե րը»։ 

 Հե տաքրք րա կան է, որ զե կույ ցի պատ րաստ ման ըն թաց քում 
սոց կայ քե րում բազ միցս հան դի պել են տար բեր դա սա խոս նե րի 
կող մից կա տար ված անձ նա կան գրա ռում  ներ, ո րոնք ծայ րա հեղ 
խտրա կան ու կարծ րա տի պա յին են: Օ րի նակ՝ ԵՊՀ դա սա խոս նե րից 
մե կը, ով նաև ամ բիո նի վա րիչ է, գրել էր. «Ար ձա նագ րենք, որ կա 
հա սա րա կա կան լուրջ մտա հո գութ յուն՝ կապ ված ա ղան դա վոր նե-
րի և  հա մա սե ռա մոլ նե րի նկատ մամբ նոր իշ խա նութ յուն նե րի հան-
դուր ժո ղա կան վե րա բեր մուն քի հետ: Այս հար ցի շուրջ ցան կա ցած 
քննար կում ա վարտ վե լու է փո խա դարձ վի րա վո րանք նե րով, փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի մա սին դա տար կա բա նութ յուն-
նե րով:  Քա նի որ սպառ նալիք է ստեղծ վել մեր ազ գա յին ինք նութ յան 
դեմ, անհ րա ժեշտ է կտրուկ և  ա րագ հան գու ցա լու ծում: Ա ռա ջար-
կում եմ խորհր դա րա նին հա տուկ օ րեն քով ամ րագ րել, որ սե ռա-
կան կողմ նո րո շու մը ու կրո նա կան պատ կա նե լութ յու նը ի ցույց դնել, 
քա րո զել կամ հան րա յին քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լը քրեո րեն 
պատ ժե լի ա րարք է: Արդ յուն քում ԼԳԲՏ դրո շով քայ լող ցու ցա րա րի 
գլխին բամ փում ենք և  վերջ»: 

 Մեկ նա բա նութ յուն նե րում նա նաև հա վե լել էր. « Պատ կե րաց նո՞ւմ 
ես թշնա մի նե րով շրջա պատ ված կի սա պա տե րազ մա կան դրութ յան 
մեջ .... հա մա սե ռա մոլ նե րի բազ մութ յամբ ինչ պե՞ս ենք գո յատ ևե լու»։ 

ԵՊՀ մեկ այլ դա սա խոս, ով նաև Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր է, գրել էր. « Ցա վա լին այն է, որ մեր բազ մա չար չար ժո ղովր դի՝ 
ան կեղծ նվի րու մով ձեռ նարկ ված ու ձեռք բեր ված հե ղա փո խու- 
թ յու նը ա զա տութ յան ու ա զա տամ տութ յան տրա մադ րութ յուն ներ է 
ա ռա ջաց րել միա սե ռա կան նե րի և  այլ աղ բան ման զանգ ված նե րի 
մոտ...»: 

Չ նա յած տա րած ված հա մոզ մուն քին՝ Եր ևա նի գե ղար վես տի պե-
տա կան ա կա դե միա յում սո վո րող ու սա նող նե րից մեկն էլ կար ծում 
է, որ իրենց հա մալ սա րա նում ԼԳԲՏ+ ան ձանց հա մար ա պա հով մի-
ջա վայ րի առ կա յութ յու նը ըն դա մե նը կարծ րա տիպ է, քա նի որ, ըստ 
նրա, հա մալ սա րա նում սո վո րող ու սա նող նե րից շա տե րը ի րա կա-
նում բա վա կա նին հո մո ֆոբ են, սա կայն դա ցույց չեն տա լիս, քա նի 
որ կար ծում են, որ ար վես տա գե տը պետք է բաց լի նի բազ մա զա նու-
թ յան նկատ մամբ՝ տար բեր վող և  ա զատ։ Ըստ նրա՝ հենց դա է պատ-
ճառ նե րից մե կը, որ ա կա դե միան ա վե լի ա պա հով է թվում։ Ու սա նո-
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ղը տար բե րա կում է մտցնում ըն դու նող մի ջա վայ րի և  հան դուր ժող 
մի ջա վայ րի միջև, հա մա րե լով, որ ըն դու նող մի ջա վայ րը ստեղ ծում է 
բա վա րար պայ ման ներ բո լո րի ա զատ ար տա հայտ ման ու զար գաց-
ման հա մար, մինչ դեռ հան դուր ժող մի ջա վայ րը պար զա պես ու ղիղ 
սպառ նա լիք ներ չի ստեղ ծում մարդ կանց հա մար: 

2.2 Ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րում հո մո ֆո բիա յի և 
տ րանս ֆո բիա յի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը

 Հար ցում  նե րի ըն թաց քում ու սում  նա սիր վել է նաև ու սա նող նե րի 
կար ծի քը տա րած ված հո մո ֆո բիա յի և տ րանս ֆո բիա յի պատ ճառ-
նե րի վե րա բեր յալ։  Հարց ված նե րի մեծ մա սը նշել է, որ հիմ նա կան 
պատ ճա ռը ի րա զեկ վա ծութ յան ցածր մա կար դակն է և  ա վան դա-
կան սկզբունք նե րին հետ ևե լը։ 

 Հատ կան շա կան է, որ հարց ված նե րի մո տա վո րա պես 80 տո կո սը 
տղա մարդ կան ցից ա վե լի շատ ա տե լութ յուն և բռ նութ յան սպառ նա-
լիք է զգում, քան կա նան ցից։ Ու սա նող նե րը հատ կա պես ա պա հով 
են հա մա րում այն ֆա կուլ տետ ներն ու բա ժին նե րը, որ տեղ ա ռա վե-
լա պես կա նայք են սո վո րում:

 Հարց ված նե րից մյու սը նշում է. «Ես խու սա փում էի տղա նե րի 
հետ շփվե լուց, ո րով հետև զգում էի, որ ի րենք իմ նկատ մամբ ա վե-
լի բռնա րար են, քան աղ ջիկ նե րը։ Աղ ջիկ նե րի հետ ես ինձ ա վե լի 
ա պա հով էի զգում: Ան գամ ե ղել են ժա մա նակ ներ, երբ ես լսա րա-
նից դուրս չեմ ե կել, ան գամ զու գա րան չեմ գնա ցել:  Վա խե նում էի, 
որ ինչ-որ մե կը կա րող էր այն տեղ լի նել ու ինձ վնա սել։ Ես վա խե-
նում էի տղա նե րից ու այն բա նից, որ մի խումբ տղա ներ, ի մա նա լով 
իմ մա սին, ինչ-որ խնդիր ներ ա ռա ջաց նեին։  Նույ նիսկ բու ֆե տից չէի 
օգտ վում, ո րով հետև լի քը տղա ներ կա յին այն տեղ, ով քեր ինձ ճա-
նա չում էին ու շատ հա ճախ իմ հաս ցեին հնչեց նում էին տար բեր վի-
րա վո րանք ներ»։ 

 Հարց ված նե րից մի քա նիսն էլ նշել են, որ, ըստ ի րենց, կին նույ-
նա սե ռա կան նե րի հան դեպ վե րա բեր մունքն ա վե լի դրա կան է, քան 
տղա մարդ նույ նա սե ռա կան նե րի:  Դա հատ կա պես ակ նա ռու է հենց 
տղա նե րի վե րա բեր մուն քում, ով քեր ան հան դուր ժող են նույ նա սե-
ռա կան տղա մարդ կանց հան դեպ, իսկ նույ նա սե ռա կան կա նանց 
ա ռար կա յա կա նաց նում ու սե ռա կա նաց նում են:  Դա է պատ ճա ռը, 
որ լես բի ու սա նողն ի րեն ա ռա վել հան գիստ է զգում կուր սում խո սել 
ՍԿԳԻ-ի հար ցե րից, քան իր գեյ հա մա կուր սե ցին: 

ԵՊՀ-ում սո վո րող հարց ված ու սա նող նե րից մյուսն էլ հա մոզ ված 
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է, որ կին նույ նա սե ռա կան նե րի հա մար ա վե լի հեշտ է հա սա րա կու-
թ յունում. « Հենց էն բռի տղա նե րին, որ հարց նում ես, պարզ վում է՝ 
լես բի նե րին ա վե լի լավ են վե րա բեր վում, քան գե յե րին»։ Ըստ նրա՝ 
դա գա լիս է տղա մարդ կանց վե րա բեր յալ հա սա րա կութ յան պատ-
կե րա ցում  նե րից, կարծ րա տի պե րից և ս պա սե լիք նե րից։
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Ամ փո փում և  ա ռա ջար կութ յուն ներ

ԼԳԲՏ+ ան ձինք նե րառ ված են հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 
ո լորտ նե րում և  սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րում։ Ն րանց նկատ-
մամբ խտրա կա նութ յու նը և բռ նութ յու նը հատ կա պես տա րած ված 
են ո րոշ ինս տի տուտ նե րում, ինչ պի սիք են բա նա կը, ա ռող ջա պա-
հա կան հաս տա տութ յուն նե րը, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ-
նե րը և  այլն։  Բա ցա ռութ յուն չէ նաև կրթության հա մա կար գը, ո րը, 
ու նե նա լով իր գոր ծու նեութ յու նը հստա կեց նող բա զում ի րա վա կան 
կար գա վո րում  ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ հան դի սա նում է վտանգ նե րով 
լի ա նա պա հով տա րածք շատ ԼԳԲՏ+ ե րի տա սարդ նե րի և  ե րե խա-
նե րի հա մար։ 

ԼԳԲՏ+ ան ձինք են թարկ վում են ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, 
սե ռա կան և տն տե սա կան բռնութ յան ի րենց կուր սըն կեր նե րի, դա-
սա խոս նե րի, կրթա կան կա ռույ ցի անձ նա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի  կող մից։ Այդ բռնութ յու նը շատ դեպ քե րում բե րում է ֆի զի կա կան 
և տն տե սա կան բա զում վնաս նե րի, հո գե բա նա կան տրավ մա նե րի, 
մե կու սաց ման, ցածր ինք նագ նա հա տա կա նի և  այլն։  Բա ցի այդ, 
խտրա կա նութ յունն ու բռնութ յու նը ԼԳԲՏ+ ու սա նող նե րի նկատ մամբ 
խո չըն դո տում են վեր ջին նե րիս կրթա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա-
վետ կազ մա կերպ ումը, մաս նա գի տութ յան ձեռք բեր ումը, ինչն էլ հե-
տա գա յում շատ հա ճախ բե րում է աշ խա տա շու կա յում նրանց մրցու-
նա կութ յան նվազ մա նը։ 

 Շատ մտա հո գիչ է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ ուսումնական հաս-
տա տութ յուն նե րից շա տե րը ոչ միայն ջանք չեն գոր ծադ րում հաս-
տա տութ յուն նե րի տա րածք նե րը ԼԳԲՏ+ ան ձանց հա մար ա պա հով 
դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ, այլև հա ճախ խթա նում են ա տե լութ յան կո-
չե րի և բռ նութ յան տա րած մա նը։ Այս ա մե նը տա նում է  Հա յաս տա նում 
ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան, բռնութ յան և  ա տե-
լութ յան հիմ քով հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա ճին։ 

Ս տորև ներ կա յաց վող ա ռա ջար կութ յուն նե րը, ո րոնք մշակ վել են 
հարց ված ԼԳԲՏ+ ան ձանց, ինչ պես նաև ո լոր տում աշ խա տող մաս-
նա գետ նե րի ա ռա ջարկ նե րի հի ման վրա, կա րող են նպաս տել վե-
րոնշ յալ բա ցե րի լրաց մանն ու խնդիր նե րի լուծ մա նը։ 



28

Ա ռա ջարկ ներ կրթութ յան և  գի տութ յան
և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն նե րին

• Դա սա խո սա կան կազ մի վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե-
րում նե րա ռել խտրա կա նութ յան վե րա բեր յալ դա սըն թաց ներ՝ 
ընդգր կե լով նաև սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին 
ինք նութ յան հար ցե րը:
•  «Կր թութ յան մա սին»  ՀՀ օ րեն քում ա վե լաց նել սե ռա կան 
կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ յան հիմ քով խտրա կա-
նութ յու նից զերծ մնա լու ի րա վուն քը:
•  Մ շա կել ԼԳԲՏ+ ան ձանց և խտ րա կա նութ յան են թարկ վող այլ 
խմբե րի հա մար ա պա հով կրթա կան մի ջա վայր ստեղ ծե լու, 
նրանց ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու քա ղա քա կա նութ յուն:
•   Պար տադ րել բարձ րա գույն ուսումնական հաս տա տութ յուն-
նե րին ու նե նալ է թի կա յի գոր ծող կա նոն ներ, ո րոնք կար գե լեն 
խտրա կա նութ յան դրսևո րու մը ցան կա ցած հիմ քով: 

Ա ռա ջարկ ներ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և  Մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նի գրա սեն յա կին. 

•  Ի րա կա նաց նել ՍԿԳԻ-ի հար ցե րով ու սում  նա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի և  այլ ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա զեկ-
վա ծութ յու նը բարձ րաց նող մի ջո ցա ռում  ներ, դա սըն թաց ներ։ 
•   Փաս տագ րել սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք-
նութ յան հիմ քով մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման դեպ քե րը։ 
•  Ի րա կա նաց նել  ուսումնական հաս տա տութ յուն նե-
րում հա  վա սա րութ յան, կրթութ յան հա սա նե լիութ յան և 
 մատ չե լիութ յանն ուղղ ված շա հա պաշտ պան գոր ծու նեու  թ-
յուն։ 
•  Կազ մա կեր պել տար բեր ար շավ ներ և  ի րա զեկ վա ծութ յան 
բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում  ներ ՍԿԳԻ հար ցե րի վե րա բեր յալ:

Ա ռա ջարկ ներ ուսումնական հաս տա տութ յուն նե րին.

•  Ս տեղ ծել բու լին գի դեմ քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը նաև կնե-
րա ռի սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և  գեն դե րա յին ինք նութ յան 
հիմ քով բու լին գը:
• Մ շա կել ու սա նող նե րի հետ աշ խա տան քի է թի կա կան կա-
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նոններ, ո րոնք կվե րահս կեն և կհս տա կեց նեն ու սա նող նե րի 
և կր թա կան հաս տա տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև մաս-
նա գի տա կան հա ղոր դակ ցութ յու նը և կ բա ցա ռեն ցան կա ցած 
հիմ քով խտրա կա նութ յունն ու բռնութ յու նը:
•  Ս տեղ ծել մե խա նիզմ ներ, ո րոնց մի ջո ցով խտրա կա նու- 
թ յան  և բռ նութ յան են թարկ ված ու սա նող նե րը կկա րո ղա նան 
ա պա հով տա րած քում քննար կել ի րենց հետ կա տար վա ծը և 
ս տա նալ հա մա պա տաս խան սո ցիալ-հո գե բա նա կան ծա ռա-
յութ յուն:
•  Դա սա խոս նե րի, ու սա նող նե րի, դե կան նե րի և կր թա կան 
հաս տա տութ յան անձ նա կազ մի մյուս ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար անց կաց նել դա սըն թաց ներ, հա նդի պում  ներ և  այլ մի-
ջո ցա ռում  ներ բազ մա զա նութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի և 
 բու լին գի վե րա բեր յալ:
•  Հա մա գոր ծակ ցել տե ղա կան և  հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ ԼԳԲՏ+ ան ձանց նկատ մամբ խտրա-
կա նութ յան և բռ նութ յան դեպ քե րի բա ցա հայտ ման, կան-
խար գել ման, ՍԿԳԻ հար ցե րի վե րա բեր յալ մի ջո ցա ռում  նե րի, 
ծրագ րե րի և  հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում։




