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սեռական կողմ նորոշում և գենդերային ինքնություն

Հիմն ական հասկացություններ
Սեռականություն – յուրաքանչյուր անձի կենսաբանական,
մտավոր, վարքագծային և սոցիալական բնութագրիչների ամբող
ջությունը, որը սահմանում է մարդու ինքնությունը, վարքագիծը,
կերպարն ու դերը որպես հասարակության անդամ։
Սեռական կողմ նորոշում – անձի զգացմունքային և սեռական
գրավչությունների ամբողջությունը այլ անձանց նկատմամբ:
Հետերոսեքսուալ – անձ, ով խոր զգացմունքային գրավչություն
և/կամ սեռական հարաբերությունների ցանկություն ունի հակա
ռակ սեռի ներկայացուցչի նկատմամբ։
Նույնասեռական/հոմոսեքսուալ (լեսբի կամ գեյ) – անձ, ով
խոր զգացմունքային գրավչություն և/կամ սեռական հարաբե
րությունների ցանկություն ունի նույն սեռի ներկայացուցչի նկատ
մամբ։
Բիսեքսուալ – անձ, ով խոր զգացմունքային գրավչություն և/
կամ սեռական հարաբերությունների ցանկություն ունի տարբեր սե
ռերի անձանց նկատմամբ:
Գենդեր – անձի՝ առնականության և կանացիության ներքին ըն
կալումը, ինչպես նաև հասարակական կառուցվածքը, որտեղ սահ
մանվում են որոշակի վարքագծեր տղամարդկանց և կանանց դե
րերի համար՝ կախված պատմությունից, հասարակություններից,
մշակույթներից և դասակարգերից։
Գենդերային ինքնություն – յուրաքանչյուր անձի կողմ ից իր
գենդերի ներքին ընկալումը և անհատական փորձը, որը կարող
է համապատասխանել կամ չհամապատասխանել ծննդյան ժա
մանակ տրված սեռին՝ ներառյալ սեփական մարմ նի ընկալու
մը և գենդերային այլ արտահայտում ները՝ հագուստը, խոսքը և
պահելաձևը։
Տրանս – բոլոր այն անձինք, ում գենդերային ներքին ընկալու
մը և արտահայտումը չեն համապատասխանում ծննդյան պա
հին տրված սեռին՝ ներառյալ տրանսգենդեր, տրանսսեքսուալ և
տրանսվեստիտ անձանց:
Տրանսգենդեր – անձ, ում գենդերային ինքնությունը և արտա
հայտումը տարբերվում են ծննդյան պահին տրված սեռից։
Տրանսսեքսուալ – անձ, ով իրեն լիով ին նույնականացնում է
կենսաբանական սեռին հակառակ գենդերային դերի հետ և մշ
տապես ցանկանում է ապրել նախընտրած գենդերային դերով:
Տրանսսեքսուալ մարդիկ դիմում են սոմատիկ փոփոխությունների՝
հակառակ սեռի հորմոնային թերապիայի և սեռափոխության վի
րահատության:
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 ոմոֆոբիա – երկյուղ, վախ, ատելություն ու զզվանք նույնասե
Հ
ռական կամ որպես նույնասեռական ընկալվող մարդկանց նկատ
մամբ:
Տրանսֆոբիա –երկյուղ, վախ, ատելություն ու զզվանք տրանս
գենդեր անձանց նկատմամբ:
Բուլ ինգ – ֆիզ իկական, էմոցիոնալ, սոցիալական և այլ բնույթի
վնաս պարունակող գործողություն` ուղղված որևէ անհատի կամ
խմբի թվացյալ կամ իրական առավելությունն ու արտոնություն
ներն ամրապնդելուն: Նմանատիպ գործողությունները կարող են
դրսևորվել ծաղրի, անվանարկելու, բամբասանքներ տարածելու,
սոցիալական բացառման, ֆիզ իկական վնասի կամ անձնական
իրերը վնասելու/գողանալու, հետապնդում ների ու այլ ձևերով: Այս
գործողությունները կարող են արտահայտվել թե՛ ուղղակիորեն/
անմ իջականորեն, թե՛ էլեկտրոնային սարքերի/համակարգերի մի
ջոցով, ինչպես, օրինակ՝ առցանց կամ հեռախոսային հաղորդա-
գրությունների ձևով, սոցիալական ցանցերում, և այլն1:
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1. Բոլոր հասկացությունների բացատրությունները վերցված են «Հասարակություն
առանց բռնության», «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ների,
ինչպես նաև ԻԼԳԱ-Եվրոպայի ձեռնարկներից:

Նպատակը
Սույն զեկույցը ներկայացնում է սեռական կողմ նորոշման և
գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության և բռնության
դեպքեր, որոնք տեղ ի են ունեցել ՀՀ բարձրագույն և մ իջին մասնա
գիտական ուսում նական հաստատություններում։ Այն նպատակ
ունի վերհանել առկա խնդիրները, որոնց բախվում են ԼԳԲՏ+ հա
մայնքի ներկայացուցիչները բարձրագույն և մ իջին մասնագիտա
կան ուսում նական հաստատություններում՝ որպես խոցել ի խումբ:
Հիմ նվելով զեկույցի պատրաստման համար հարցվածների առա
ջարկ
նե
րի վրա՝ զե
կույ
ցը ներառում է նաև մի շարք ա
ռա
ջարկ
ներ՝ կրթության ոլորտը բարելավելուն և այդ հաստատություննե
րում ԼԳԲՏ+ անձանց համար խտրականությունից զերծ միջավայր
ապահովելուն ուղղված։

Մեթոդաբանությունը
Զեկույցի պատրաստման ընթացքում խորքային և  համապար
փակ պատկեր ստանալու համար օգտագործվել է տեղեկատվութ
յան հավաքագրման որակական մեթոդ՝ խորին հարցազրույցներ։
Հարցազ րույցներն իրականացվել են 2018 թվականի մարտ, ապ
րիլ և մայիս ամ իսներին ՀՀ բարձրագույն և միջին մասնագիտական
ուսում նական հաստատություններում սովորող 12 ԼԳԲՏ+ ուսանող
ների հետ: Հարցում ներն իրականացվել են Երևանի պետական
համալսարանի, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմ իա
յի, Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի հենակետային քոլեջի,
Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի և մ ի շարք այլ հա
մալսարանների և քոլեջների ուսանողների հետ2։ Փաստագրված
դեպքերը տեղ ի են ունեցել 2015 թվականից մինչև 2018 թվականի
մարտ ամ իսը։

2. ԼԳԲՏ+ համայնքի ներկայացուցիչներին չթիրախավորելու և վերջիններիս
չզոհայնացնելու նպատակով ավելի փոքր համալսարանների անունները չեն նշվել:
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Նախաբան
Բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել ուսում նասիրելու
համար ՀՀ-ում սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինքնութ
յան հիմքով խտրականության, բռնության և ատելության հանցա
գործությունների դեպքերը, հասկանալու ԼԳԲՏ+ անձանց` մարդու
իրավունքների ընդհանուր իրավ իճակը3 և գնահատելու հասարա
կական ընկալում ներն այս հարցի վերաբերյալ4:
Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ
Հայաստանի բնակչության 90%-ը առհասարակ դեմ է ԼԳԲՏ+ ան
ձանց գոյությանն ու տեսանել իությանը և կարծում է, որ օրենքով
պետք է սահմանափակվեն վերջիններիս իրավունքները5:
Այս զե
կույ
ցում ար
ձա
նագր
վել են ոչ միայն ԼԳԲՏ+ ան
ձանց
նկատմամբ մի շարք խտրականության և բռնության դեպքեր՝ ՀՀ
ուսում նական հաստատություններում, այլ նաև այդ խտրականութ
յան ու բռնության հետևանքներն ու ազդեցությունը այդ անձանց
վրա։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր օրենսդրությամբ և
մ իջազգային տարբեր ակտերի ընդունմամբ երաշխավորում է
երեխաների և առհասարակ մարդու իրավունքների, ներառյալ
կրթության իրավունքի պաշտպանությունը։ «Կրթության մասին»
ՀՀ օրենքում որպես կրթության բնագավառում պետական քա
ղաքականության սկզբունքներ նշվում են կրթության մարդասի
րական բնույթը, համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի
ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման
առաջնայնությունները, կրթության բնագավառում ժողովրդավա
րության սկզբունքների ապահովումը, ինչպես նաև պետական և ոչ
պետական ուսում նական հաստատություններում քաղաքացիների
կրթություն ստանալու հնարավորությունների երաշխավորումը6:
«Կրթութ
յան մա
սին» ՀՀ օ
րեն
քով նաև ա
ռան
ձին նշվում են
կրթության իրավունքի պետական երաշխիքները. «Հայաստանի
Հանրապետությունն ապահովում է կրթության իրավունք` անկախ
ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվ ից, դավանանքից, քաղա
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3. Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ, «Հայաստանում ԼԳԲՏ+ անձանց
իրավունքների գործնական գնահատում», Երևան, 2016:
4. «Նախապաշարում ներից հավասարություն. Հայաստանում ԼԳԲՏ+ անձանց
նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի ուսում նասիրություն», «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/իրավականհենք/օրենքներ/կրթության-մասին-հհ-օրենքը/

քական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագում ից, գույքա
յին դրությունից կամ այլ հանգամանքներից: Մասնագիտական
կրթության իրավունքի սահմանափակում ները նախատեսվում են
օրենքով»:
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում նշվում
է.
«Յուրաքանչյուր
երեխա
ունի
կրթություն
ստանա
լու և ուսում նական հաստատություն ընտրելու իրավունք:
Պետական համապատասխան մարմ ինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի անհատականության դրսևորման,
տաղանդի, մտավոր և ֆիզ իկական ունակությունների զարգացման
համար` հիմ նելով հանրակրթական, մասնագիտական դպրոցներ,
մարզական, տեխնիկական և մշակութային ստեղծագործական
մանկական կենտրոններ և այլն»7:
Կրթության իրավունքը նաև կարգավորվում է «ՀՀ բարձրագույն
և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքով։
Այս համատեքստում, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա
կան կրթության բնագավառի պետական քաղաքականության ութ
սկզբունքներից հատկապես կարևոր են հետևյալ երկուսը ՝
1. մարդու և քաղաքացու՝ բարձրագույն և հետբուհական մաս
նագիտական կրթություն ստանալու իրավունքի ապահովումը և
պաշտպանությունը.
2. բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մատչել իությունը8:
 ետևաբար, ապահով, ներառական և արժանապատիվ կրթու
Հ
թյուն ստանալու իրավունքը ամրագրվում է թե՛ «Կրթության մա
սին», թե՛ «Երեխայի իրավունքների մասին» և թե՛ «ՀՀ բարձրագույն և
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքներում:
Միևնույն ժամանակ Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագրի 26-րդ հոդվածը ամբողջով ին նվիրված է կրթության
իրավունքին։
Հոդված 26. «Կրթությունը պետք է նպատակաուղղված լինի ան
ձի լիարժեք զարգացմանը և մարդու իրավունքների ու հիմ նական
ազատությունների նկատմամբ հարգանքի ամրապնդմանը: Այն
պետք է նպաստի բոլոր ազգերի, ռասայական և կրոնական խմբերի
միջև փոխըմբռնմանը, հանդուրժողականությանն ու բարեկամու7. «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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թյանը, է՛լ ավել ի նպաստի Միավորված ազգերի կազմակերպության
խաղաղապահպան գործունեությանը»9:
Չնայած վերոնշյալ օրենքներն ու կոնվենցիաները ամրագրում
են յուրաքանչյուր մարդու ապահով կրթության իրավունքը, այնուա
մենայնիվ ԼԳԲՏ+ անձինք շարունակում են ենթարկվել խտրակա
նության, բռնության և բուլ ինգի ինչպես մյուս, այնպես էլ կրթության
ինստիտուտում։
Ստորև ներկայացված են սեռական կողմ նորոշման և
գենդերային ինքնության հիմքով կրթության, կյանքի, արժանա
պատվության և մ ի շարք այլ իրավունքների սահմանափակման
դեպքեր ՀՀ բարձրագույն և մ իջին մասնագիտական ուսում նական
հաստատություններում։

Սեռական կողմն որոշման և գ
 ենդերային
ինքնության հիմքով բռնության դեպքերը
ՀՀ համալսարաններում և ք
 ոլեջներում
Ուսում նական հաստատություններում բռնությունն ու խտրա
կանությունը լուրջ խնդիր են ամբողջ աշխարհում։ Ուսում նական
հաստատություններում խտրականության և բռնության յուրաքանչ
յուր դրսևորում խոչընդոտում է ուսանողների բնականոն կրթական
գործընթացը, խախտում նրանց՝ կրթություն ստանալու իրավունքը,
վնասում ուսանողների հոգեբանական և ֆիզ իկական բարօրությու
նը:
2015 թ. ԻԼԳԱ-Եվրոպայի կողմ ից իրականացված հետազոտության արդյունքում առանձնացվել են ոլորտներ, որտեղ ԼԳԲՏ+
անձինք ավել ի հաճախ են ենթարկվում ոտնձգությունների և բռ
նութ
յան: Տվ
յալ
նե
րը ցույց են տա
լ իս, որ ԼԳԲՏ+ ան
ձան
ց 40%-ը
բռնության է ենթարկվել փողոցում, 23%-ը՝ համալսարաններում,
դպրոցում (21%), երիտասարդական ակումբներում (21%) և այլն10:
Այսինքն՝ համաձայն այս հետազոտության՝ համալսարանները
ԼԳԲՏ+ անձանց համար վտանգավորության տեսանկյունից երկ
րորդ տեղում են:
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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

1.1 Ֆիզիկական բռնության դրսևորումները

ԼԳԲՏ+ անձանց մեծ մասը բարձրագույն և մ իջին մասնագիտա
կան ուսում նական հաստատություններում ուսանելու տարիներին
ենթարկվում է տարբեր տիպի բռնությունների, ներառյալ` ֆիզ ի
կական բռնության։ Նրանցից շատերը չեն դիմում որևէ միջոցի,
օրինակ՝ ահազանգ ոստիկանությանը, կրթական հաստատութ
յան համապատասխան մարմ իններին, կուրսղեկերին: Հիմ նական
պատճառն այն է, որ ԼԳԲՏ+ անձինք հաճախ թաքցնում են իրենց
սեռական կողմ նորոշումը և/կամ գենդերային ինքնությունը, իսկ
նման գործողությունները կարող են հանրայնացնել այդ տեղեկատվությունը, ինչը կդառնա է՛լ ավել ի վտանգավոր ԼԳԲՏ+ ուսանող ի
համար։ Այս հատվածում արձանագրվում են ԼԳԲՏ+ ուսանողների
նկատմամբ ֆիզ իկական բռնության դեպքերը և դրանց հետևանք
ները:
Հարցված 12 ԼԳԲՏ+ անձանցից չորսի նկատմամբ եղել է ֆիզ ի
կական բռնության դեպք, մասնավորապես, հարվածներ մարմ նի
տարբեր մասերին, քաշքշոց, սուր ծակող գործիքներով վնասվածք
ների պատճառում և այլն։ Ֆիզ իկական բռնության ենթարկված բո
լոր չորս ուսանողների նկատմամբ բռնությունը եղել է համակուր
սեցիների, համալսարանի այլ ուսանողների կողմ ից, իսկ նրանցից
մեկի նկատմամբ՝ նաև դասախոսական անձնակազմ ի, դեկանի ու
դեկանատի աշխատակիցների
կողմ ից։
«Բռնություն կար դասա
խոսների
կողմ ից
2-3-րդ
կուրսերում արդեն, իսկ 1-2-րդ
կուրսերում՝ միայն ուսանող
ների կողմ ից։ Դասախոսները
քաշք
շում էին, դա
սից դուրս
էին հանում, որովհետև ասում
էին՝ դու իրավունք չունես
նորմալ երեխեքի հետ դասի
նստես, որտև շեղում ես իրանց
ուշադրությունը, դասի ժամանակ, դասը լսելու փոխա
րեն քեզ են նայում»,- հարցազ րույցի ընթացքում նշում է մի տրանս
գենդեր անձ, ով քոլեջում սովորելու 3 տարիների ամբողջ ընթաց
քում ենթարկվել է ֆիզ իկական և այլ տիպի բռնությունների։
«Շատ անգամ ներ խմբակային հարձակում են գործել իմ վրա:
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 ուգարան են մտցրել, ծեծել են, կամ եղել ա՝ ես եմ թաքնվել զուգա
Զ
րանում, դուռը կոտրել են, ներս
մտել: Հ
 իշում եմ՝ շատ փոքրիկ
զուգարան էր։ Էդ ժամանակ
ես արցունքաբեր գազ ունեի,
փչեցի ու արագ դուրս վազեցի,
առաջին եկած տրանսպորտը
նստեցի ու փախա։ Հաջորդ
օրը ծնող իս հետ գնացի քոլեջ,
բայց մեղադրանքը ամբող
ջութ
յամբ իմ կողմ էր շրջվել,
քանի որ ես արցունքաբեր գազ
էի օգտագործել: Բայց իրենց
բան չէր եղել դրանից, իսկ իմ
շորերը, ասենք, ամբողջությամբ պատռված էին»։
Ուսանող ը պատմում է, որ իր հանդեպ նման վերաբերմունքի
հիմ նական պատճառը իր ոճային նախասիրություններն ու ար
տաքին տեսքն էին, որը այլ ուսանողների կողմ ից, ըստ նրա մեկ
նաբանման, որակվում էր որպես կանացի և տղամարդուն ոչ վայել։
«Երկար մազեր, ականջօղեր, հանած ունքեր, պլատֆորմա բարձր
կոշիկ՝ սա է իմ արտաքինը»,- նշում է նա՝ հավելելով, որ հաճախ դա
սախոսները ոչ միայն աջակցություն չէին ցուցաբերում, այլ նաև շա
րունակում էին ճնշել ուսանող ին։
Հարցված լեսբի կանանցից
մեկն էլ հարցազրույցի ընթացքում
պատմում է. «Դասից հետո լսա
րանում իրերս էի հավաքում. մե
նակ էի: Մ
 եկ էլ եկան մի երեք հոգի,
դուռը փակեցին ու հարձակվեցին
վրաս, սկսեցինք իրար ծեծել, դե,
ես էլ լավ եմ կռվում։ Պ
 արզ
վեց՝
իմացել են սեռական կողմ նորոշ
մանս մասին: Դ
 ե գիտեին, որ մի
աղջկա հետ եմ հանդիպում: Մենք
առանձնապես դա չէինք էլ թաքց
նում: Կռվեցինք, կապտացրել էին
ձեռքս, չնայած ես էլ իրենց ծեծե
ցի։ Ընթացքում անընդհատ ասում
էին, որ է
սա մի քիչ ծեծ ու
տեմ`
կհասկանամ. էս մի անգամը որ

ծեծվեմ, կարող ա դզվեմ: Այսինքն՝ իրանք կարծում էին, որ ծեծելով
կամ վախեցնելով ինձ «ուղղելու են»:
Այն հարցին, թե ինքն ինչպես է արձագանքել այդ դեպքին, արդ
յոք դիմ ել է որևէ մեկի, նա հերքել է՝ ասելով․ «Ավել շուխուռ պետք
չէր, մեկ է՝ ես էի տուժելու էդ ամ ենից»։
Ֆիզ իկական բռնության ենթարկվելուց հետո հարցվածներից ոչ
ոք չի դիմ ել ոստիկանություն՝ հիմ նականում վախենալով, որ նույն
բռնությունը կշարունակվ ի ոստիկանության հետ շփման ընթաց
քում, որ իրենց սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինքնութ
յան մասին տեղեկությունն էլ ավել ի կտարածվ ի, ինչի պատճառով
իրենք կհայտնվեն ավել ի մեծ վտանգի մեջ, ևոր նրանցից մի քանի
սի դեպքում անչափահաս լինելու պատճառով անհրաժեշտ կլինի
ընտանիքի անդամ ների մասնակցությունը այդ գործընթացներին,
ինչը էլ ի ցանկալ ի չէր հարցվածների համար։
«Համալսարանում դասախոսներից ոչ մեկ չէր աջակցում ինձ.
ասում էին, որ ճիշտ ա էս ամ ենը, ես պետք ա փոխվեմ, որ իմ նկատ
մամբ բռնությունը դադարի։ Ասում էին՝ քեզ հասնում ա, քեզ նոր
մալ պահի, տղավարի պահի, քեզ չեն ծեծի, ո՞նց ա՝ մյուս տղաները
ծեծ չեն ուտում քո նման։ Շ
 ատ անգամ սպառնում էի, որ ոստիկա
նություն կզանգեմ: Ասում էին՝
«
Ձեռ մի տվեք սրան, է
սի շառ
ու փորձանք ա»։ Հետո մի քա
նի ան
գամ, որ ա
սե
ցի՝ կգնամ
ոստիկանություն ու չգնացի,
զգացին, որ ուղղակի խոսում
եմ և չեմ պատրաստվում գնալ:
Հետևաբար նույնը շարունա
կեցին»,- պատմում է հարցված
տրանս մի կին:
Չորս հարցվածներից բացի,
այն ԼԳԲՏ+ անձինք, ովքեր դեռ չեն
ենթարկվել ֆիզ իկական բռնության, չեն բացառում դրա
վտանգը: Բոլոր մյուս հարցվածները նշում են, որ հնարավոր է՝ ֆի
զիկական բռնության ենթարկվեն, եթե շատերն իմանան իրենց
կողմ նորոշման կամ գենդերային ինքնության մասին: Մի քանիսը
նույնիսկ վստահ են, որ նման բան հաստատ մի օր տեղ ի կունենա,
և մշտապես ապրում են վախի մթնոլորտում:
Հարցվածներից մի քանիսը նշեցին նաև ֆիզ իկական բռնութ
յան դեպքեր, որոնք տեղ ի են ունեցել ԼԳԲՏ+ անձ հանդիսացող
իրենց ընկերներից մի քանիսի հետ: Մասնավորապես, հարցված
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ներից մեկի ընկերոջ սեռական կողմ նորոշման մասին տեղեկանա
լով, ինչ-որ անձինք վերջինիս ծեծել են համալսարանի բակում և
դանակահարել։ Ցավոք, հնարավորություն չեղավ կապ հաստատել
տվյալ անձի հետ առավել մանրամասն տեղեկություն ստանալու
համար։ Սակայն հարցվածները նշում են, որ նման դեպքերը սովո
րական երևույթ են դարձել ՀՀ ուսում նական հաստատություննե
րում:
Ուսանողներից մեկն էլ նշեց, որ ուսման տարիներին միշտ վա
խեցել է դուրս գալ լսարանից։ «Եթե դուրս էի գալիս, մտածում էի,
որ հիմա իրանք իմ հետևից կարող ա գան, ինչ-որ բան անեն։ Տ
 ենց
վախով էլ ավարտել եմ»,- նշում է հարցվածներից մեկը։
1.2 Հոգեբանական բռնության դրսևորումները
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Սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով հո
գեբանական բռնության դրսևորում ները, թերևս, ամ ենատարած
վածն են ՀՀ ուսում նական հաստատություններում։
Հարցված 12 անձանցից 12-ն էլ ուսման ընթացքում ենթարկվել
են հոգեբանական բռնության՝ իրենց ՍԿԳԻ հիմքով։ Հոգեբանական
բռնությունը հիմ նականում արտահայտվել է ծաղրի, հայհոյանքնե
րի, արհամարհանքի, շփում ների դադարեցման, վիրավորանքնե
րի, պիտակավորման, սպառնալ իքների և ճնշման տեսքով։
Նման դեպքերը հոգեբանական մեծ վնաս են հասցնում ԼԳԲՏ+
ուսանողներին. դրանք բերում են մեկուսացման, հոգեբանական
տրավմաների, հիվանդությունների։ Այն նաև խափանում է կրթա
կան գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը, բերում այդ
գործընթացի հարկադրական դադարեցման (հաստատությունից
հեռացում)։
Հարցված ուսանողներից մեկը պատմ եց, որ համալսարանում իր
նկատմամբ հոգեբանական ճնշում ները սկսեցին այն բանից հետո,
երբ ինքը սոցիալական ցանցերում սկսեց ակտիվորեն պաշտպանել
նույնասեռական մի աստղ ի, ում վերաբերյալ այդ ժամանակ ակտիվ
քննարկում ներ էին գնում: Դրանից հետո հատկապես սրվեցին նրա
նկատմամբ հոգեբանական ճնշում ները, տարածվեցին տարատե
սակ բամբասանքներ ու խոսակցություններ: Սոցիալական ցանցե
րից մեկում նշելուց հետո, որ նա հարաբերությունների մեջ է, բոլորը
հարցնում էին նրան, թե ով է այդ տղան՝ ենթադրություններ անելով
հարցվածի գեյ լինելու վերաբերյալ: «Մի անգամ զանգ եմ ստանում
կուրսիս տղաներից մեկից. ասում ա՝ ոնց կբացատրես էն հանգա
մանքը, որ դասի ես գալ իս վարդագույն թևնոցով»: Տհաճ խոսակ

ցությունների և ճնշում ների պատճառով մեկ տարվա ընթացքում
ուսանող ը երեքից չորս շաբաթ բացակայել է դասերից։
Հարցված ուսանողներից մե
կը պատմ եց, որ նույնիսկ տար
բեր զարդեր և աքսեսուարներ
կրել ը կարող է դառնալ ճնշում
ների շարժառիթ։ «Մի անգամ
քոլեջ գնացի ծիածան վզնո
ցով. ինձ թվում էր, թե մարդ
չգի
տի, որ դա ԼԳԲՏ+ մարդ
կանց խորհր
դա
նիշն է, էն էլ
կուրսիցս մի քանի հոգի եկան,
ասացին, որ ուզում են նկարեն:
Առանց իմ համաձայնության
նկարեցին ու սկսեցին ինտերնե
տով նայել, թե դա ինչ է: Երևի գիտեին մինչև այդ դեպ
քը, ուղղակի վստահ չէին։ Հետո սկսեցին ծիծաղալ, հարցնել՝ չլի
նի՞ ես էլ եմ «դրանցից»: Անընդհատ հեգնում էին, ինչ ասես ասում,
նույնիսկ հայհոյում։ Այդ օրվանից հետո մի տեսակ նեղվում եմ քոլեջ
գնալ: Չ
 եմ համբերում, թե երբ են այս մի քանի ամ իսները անցնելու,
ավարտեմ, պրծնեմ այս ամ ենից: Անտանել ի է արդեն. էլ չասեմ, թե
մազերիս երկարության համար ինչքա՜ն են ինձ ծաղրել ու ճնշել՝ ու
սանողներից մինչև դասախոս»,- նշում է հարցվածներից մեկը, ով
նույնականացնում է իրեն որպես գեյ։
Նա շարունակում է պատմ ել. «Համալսարանի մուտքից մինչև
ներս տղաները միշտ կանգնած են: Որ անցնում եմ, ռեպլիկներով,
մեկնաբանություններով ինձ ուղեկցում են, մինչև մտնում եմ քոլեջ»։
Ըստ վերջինիս՝ նման վերաբերմունքը հիմ նականում կապված
է իր արտաքին տեսքի, ոճի և տարբերվող ինքնարտահայտման
հետ։ «Ես ստիպված եղա մազերիս կեսը կտրել, որ ներկած մասը
դուրս գա, որովհետև նույնիսկ կուրսղեկս էր դա պահանջում: Հետո
համացանցում երկար խոսեցինք, ու ինքը ուրախ էր, որ կտրել եմ:
Մենակ մազերս արդեն թեմա է իրենց համար ու պատճառ, որ կոնֆ
լիկտային իրավ իճակներ ստեղծեն»:
Հարցվածներից մեկն էլ հիշում է, որ երբ նոր էր ընդունվել համալ
սարան, շատ կարճ սանրվածք ուներ, համակուրսեցիները դրանից
դատողություններ էին անում՝ իր սեռական կողմ նորոշման մասին:
Նշում է, որ կուրսեցիներն անընդհատ հարցեր էին տալ իս, հումոր
ներ անում: Հ
 արցվածներից մեկն էլ կարծում է, որ հաճախ իր շար
ժուձևից են ենթադրություններ անում իր՝ նույնասեռական լինելու
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վերաբերյալ և դրա հիման վրա ծաղրում, սեռական բնույթի վիրա
վորանքներ են հասցնում։
Հարցման մասնակիցներից շատերը նշել են, որ վախենում են
սոցիալական մեկուսացում ից։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ
շատ կուրսընկերներ կդադարեն շփվել իրենց հետ՝ իմանալով վեր
ջիններիս սեռական կողմ նորոշման կամ գենդերային ինքնության
մասին։ Սոցիալական մե
կուսացում ից վախն էլ
հենց հաճախ ստիպում
է մի քանիսին թաքցնել
իրենց ՍԿԳԻ-ն, որը հա
ճախ բավականին բարդ
ու հոգնեցնող պրոցես է։
Հարցվածների մեծ
մասը նշել է, որ ճնշում
ները և/կամ դրանցից
վախը խանգարում են
ազատ
ինքնարտա
հայտմանը, սեփական
զգացմունքների մասին
ազատ խոսելուն, գա
ղափարներ և տարբեր մտքեր
քննարկելուն: Այս ամ ենը, նրանց
կարծիքով, ստեղծում է ներքին լարվածություն, հոգեբանական
խնդիրներ և տագնապային զգացում ներ, ինչը բացի իրենց հոգե
կան բարօրության վրա ազդելուց նաև շատ դեպքերում խանգա
րում է կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը:
Ուսանողներից մեկը, այս հարցին անդրադառնալով, նշում է.
«Ամ ենաշատը խանգարում է, երբ, ասենք, դաս ենք անցնում սիրո
մասին, ու ուզում ես խոսել այլ սիրուց, որովհետև իրենք խոսում են
իրենց սերերից, իսկ դու չես պատկերացնում, թե դա ինչ է: Ես, օրի
նակ, չգիտեմ՝ հետերոսեքսուալ սերն ինչ է, բայց գիտեմ հոմոսեք
սուալ սիրո մասին ու կարող եմ իրանց պատմ ել, ներկայացնել.....
բայց չեմ կարող: Երբ դասախոսը տալիս է «Սեր» վերնագրով շա
րադրություն, գալիս է մի պահ, երբ այլևս չես կարող շարունակել,
որովհետև դու պետք է գրես քո ինքնազգացողությունների մասին,
բայց դա արգելված է: Այս ամ ենն էլ արդեն գնահատականի իջեց
մանն է միտված, չէ՞»։
12 հարցվածներից 6-ը նշել են, որ բուլինգի պատճառով շատ
անգամ տևական ժամանակով բացակայել են դասերից: Այս հար

ցը քննարկել իս տրանս կանանցից մեկը նշում է. «Դասախոսներից
մեկը վերջին կուրսում եկավ, ինձ դուրս շպրտեց լսարանից, երբ
տեսավ, որ բարձր պլատֆորմայով կոշիկ էի հագել, ու թույլ չտվեց
դրանից հետո իր դասին գնալ: Ավարտական քննության օրը ես ոչ
մի բան չգիտեի իր առարկայից, ու ինքը հասկացավ, որ դրա պատ
ճառը այն էր, որ ինձ թույլ չէր տվել իր դասին նստել: Այդպես, այդ
քննությանը ես չեմ պատասխանել, ինքն էլ առանց որևէ հարց տա
լու ստուգված նշանակեց ու անցավ»։
Հարկ է նշել, որ ուսանողներից շատերը իրենց պարտադրված
բացակայությունների հետևանքով համալսարանից դուրս չմ նա
լու համար հավելյալ վճարում ներ են կատարել, որ բացակաները
հաշվ ի չառնվեն: Եղել են նաև դեպքեր, երբ կյանքին սպառնացող
վտանգներից խուսափելու համար ուսանողներից շատերը դասի
չեն գնացել և ստիպված հավելյալ վճարում ներ են կատարել՝ այս
կամ այն քննությունը կամ ստուգարքը ստանալու համար:
Այսինքն՝ ուսում նական հաստատությունները չեն ապահովում
խտրականությունից և բռնությունից զերծ միջավայր, ինչի պատ
ճառով ոտնահարվում է ուսանողների կրթության իրավունքը:
Այս վնասակար շղթան շարունակվում է, երբ ԼԳԲՏ+ ուսանողնե
րը ստիպված բացակայում են դասերից ու ձեռք բերում հավելյալ
խնդիրներ՝ բացակաների, քննությունների և ստուգարքների հետ
կապված: Արդյունքում իրա
վիճակից դուրս գալու համար
պարտավորվում են կատարել
հավելյալ վճարում ներ, որոնք ոչ
միայն հակաօրինական են, այլ
նաև հանդիսանում են որպես
տնտեսական բռնություն ուսա
նող ի նկատմամբ:
Հարցվածներից ոմանք նշում
են, որ այդ հոգեբանական
ճնշման արդյունքում բացակա
յությունների պատճառով չեն կարողա
ցել կայանալ իրենց մասնագիտություններում, քանի որ բավարար
գիտել իքներ չեն կարողացել ստանալ։ «Շատ առումով հիմա ես
այդ մասնագիտությամբ չեմ կարող աշխատել, քանի որ լիքը բան
չգիտեմ: Պետք է վերապատրաստվեմ, քանի որ կամ դասերից եմ
բացակայել, կամ դասերը ուղղակի չեն կայացել. կռվի են վերած
վել, դասախոսն ինձ դուրս է շպրտել, կամ դեկանին են կանչել։ Դրա
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համար չէի ուզում դասի գնալ, որովհետև գիտեի, որ ոչ մի բան չեմ
սովորելու, կռիվ է լինելու, ծեծված ու ջարդված գամ տուն»,- նշում
է հարցվածներից մեկը:
1.3 Սեռական ոտնձգության դրսևորումները
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Սեռական ոտնձգությունը և բռնությունը կարող են սպառնալ յու
րաքանչյուրին, ներառյալ ԼԳԲՏ+ անձանց։ ՍԿԳԻ-ի հիմքով սեռա
կան ոտնձգության դեպքերը հաճախ նպատակ ունեն այդ միջոցով
ևս ԼԳԲՏ+ անձանց ծաղրելու, նրանց «ուղղելու», պատժելու կամ
վախեցնելու։ ԼԳԲՏ+ անձինք հաճախ չեն կարողանում խոսել այս
դեպքերի մասին՝ վախենալով տեղեկատվության արտահոսքից,
խարանից և հետագա հետապնդում ներից։ Զեկույցի պատրաստ
ման ընթացքում արված հարցում ների ժամանակ վեր են հանվել
ՍԿԳԻ-ի հիմքով սեռական ոտնձգության երկու դեպք։
Հարցված տրանսգենդեր
կինը պատմում է, որ երկ
րորդ կուր
սում իր նկատ
մամբ սեռական ոտնձգության դեպք է տեղ ի ունեցել.
«Զուգարանում մի տղա
եկավ հետևիցս ու ուզում էր
ստիպողաբար սեռական
հարաբերություն ունենալ
հետս: Բայց ինքը մենակ
էր. հեշտ կարողացա փախ
չել»։ Դեպքի մասին պատ
մել է ծնողներին, և հայրը,
չնայած տանը ճնշել է նրան, գնացել է քոլեջ ու բոլորի
մոտ փորձել պարզել հարցը: Այնուամ ենայնիվ, տրանս
կնոջ վիճակը դրանից հետո էլ ավելի է վատացել, քանի որ նրա
նկատմամբ ծաղրն ու ճնշումը ավելի են շատացել: «Իրենք էլ պա
պայիս ասացին. «Ինչի ձեր երեխան աղջի՞կ ա, որ կարա սեռական
ոտնձգության ենթարկվ ի»: Այդքան չէին հասկանում, որ սեռական
ոտնձգության ենթարկվելու համար պարտադիր չի կին լինես»։
Տրանսգենդեր ուսանող ը նաև պատմում է, որ համալսարանում
մարդիկ կան, ովքեր ենթադրում են իր ինքնության մասին կամ ինչոր բան գիտեն: «Երբ միջանցքներում քայլում եմ, հետևիցս ռեպլ իկ
ներ են թողնում: Քայլում եմ, մեկ էլ գալիս է մեկը ու առնանդամ իս
մոտ ծափ է տալիս: Մի անգամ հարցրի, թե ինչո՞ւ է իրեն այդպես

պահում, ասաց՝ ես ստեղ ի իշխանավորն եմ»: Հարցված ԼԳԲՏ+ ու
սանողները նշում են, որ նման դեպքերը սովորական են համալսա
րաններում սովորող ԼԳԲՏ+ անձանց համար, և նրանցից շատերն
ապրում են մշտական վախի և տագնապի մեջ:
1.4 Տնտեսական բռնության դրսևորումները
Անձի ՍԿԳԻ-ով պայմանավորված տնտեսական բռնությունը ևս
լայն տարածում ունի ՀՀ ուսում նական
հաստատություններում: Հարցմանը
մասնակցած 12 անձանցից երկուսի
նկատմամբ իրականացվել է ՍԿԳԻ-ի
հիմքով տնտեսական բռնություն։
Մասնավորապես, մեկի պայու
սակն են գողացել, իսկ մյուսի պա
յուսակից պարբերաբար գողություն
է արվել: «Շատ անգամ գողություն
է եղել պայուսակիցս, դրա համար
լսարանից դուրս գալ իս միշտ պայու
սակս ման էի տալ իս հետս: Մյուսները
ծաղրում էին, քանի որ բոլորը ամ են
ինչ թող
նում էին լսա
րա
նում, հան
գիստ դուրս գալ իս, իսկ ես ստիպված
հետս էի վերցնում»: Հարցվածներից
երկուսը նաև հիշում էին, որ դպրո
ցում սովորելու տարիներին ևս նման
բաներ եղել են ոչ միայն իրենց, այլև
ծանոթ այլ ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ։

Ապահով տարածքների մասին խոսել իս ուսանողների մեծ մա
սը նշում է, որ առավել վտանգավոր (վայրեր, որտեղ առավել մեծ է
բռնության ենթարկվելու վտանգը) են համարվում լսարանը, զուգա
րանը, միջանցքը և համալսարանի բակը։
Վերը նկարագրված դեպքերում կարել ի է նկատել, որ բռնության և խտրականության դեպքերը հիմ նականում տեղ ի են ունեցել
համալսարանի վերոնշյալ հատվածներում։ «Ամ ենավտանգավոր
տեղ ը ինձ համար հենց լսարանն էր, որովհետև հաճախ, երբ դա
սախոսը դուրս էր գալ իս, տղաները աղջիկներին դուրս էին հանում,
հարձակվում վրաս ու ուղղակի ծեծում։ Մի անգամ նստարանն են
գլխիս տվել, մի անգամ՝ գրատախտակը, կավ իճ էին շպրտում, կա
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վիճի փոշի էին լցնում պայուսակիս մեջ։ Ասում էին, որ ինձ պետք ա
վառել, որ նենց են անելու, որ ես իմ կամքով թողնեմ գնամ»,- պատ
մում է հարցված ուսանողներից մեկը։
Դեպքերից միայն մեկն է, որ տեղ ի է ունեցել համալսարանից
տուն ճանապարհին: «Եղել է անգամ, որ կուրսեցիներս նստել են իմ
տրանսպորտը, որով տուն էի գնում, այնտեղ ինձ ձեռ են առել, խփել
ու դուրս փախել»,- պատմում է նա։
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 ասախոսների, ուսումնական հաստատությունների
Դ
անձնակազմի վերաբերմունքը ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ
ևայս հաստատություններում հոմոֆոբիայի, բիֆոբիայի և
տրանսֆոբիայի հիմն ական պատճառները
Ուսում նական հաստատություններում սովորաբար ՍԿԳԻ-ի հիմ
քով բռնության դեպքերը տեղ ի են ունենում ուսանողների միջև,
սակայն քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ դրանք իրականացվում են դա
սախոսների և կրթական հաստատության անձնակազմ ի այլ ան
դամ ների կողմ ից։ Դասախոսները, դեկանը կամ դեկանի տեղակալ
ները հաճախ օգտագործում են իրենց պաշտոնը ԼԳԲՏ+ անձանց
սպառնալու, նրանց «ուղղելու» և նրանց նկատմամբ բռնությունն
արդարացնելու համար։
Հարցված ԼԳԲՏ+ ուսանողներից շատերը կարծում են, որ իրենց
ՍԿԳԻ-ի մասին իմանալուց հետո դասախոսներից շատերը կարող
են փորձել վնասել իրենց՝ անհիմ ն իջեցնելով գնահատականները,
ծաղրելով, ծնողներին այդ մասին պատմ ելով և ծայրահեղ, բայց և
ոչ անհավանական դեպքում՝ նաև համալսարանից հեռացնելով։
Հարցման ընթացքում ուսանողներից մի քանիսը պատմ եցին,
որ ունեն մի քանի դասախոս, ովքեր դրական են տրամադրված
ևաջակցող են ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ կամ գոնե չեզոք են և
չվնասող, չեն տարածում ատելության կոչեր։ Այնուամ ենայնիվ, այս
դասախոսների թիվ ը մեծ չէ, և հաճախ նրանք չեն իրականացնում
առավել լայնամասշտաբ գործունեություն՝ խնդրի մասին բարձրա
ձայնելու նպատակով:
Զեկույցի պատրաստման ընթացքում ուսում նասիրվել է նաև
ԼԳԲՏ+ ուսանողների կարծիքը՝ ուսում նական հաստատություննե
րում ՍԿԳԻ-ի հիմքով բռնության և խտրականության պատճառների
վերաբերյալ։ Ուսանողներից շատերը նման վերաբերմունքն իրենց
և առհասարակ ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ պայմանավորում են
իրազեկվածության ցածր մակարդակով, կարծրատիպերով և
նախապաշարմունքներով։
2.1 Դասախոսների և ուսումնական հաստատության
աշխատակիցների վերաբերմունքը
Դասախոսների, բարձրագույն և մ իջին մասնագիտական
ուսում նական հաստատություններում ներգրավված աշխատողնե
րի վերաբերմունքը սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինք
նության հարցերի վերաբերյալ տատանվում է խիստ բացասակա
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նից մինչև անտարբեր։ Հարցման ընթացքում միայն երկու ուսանող
են պատմ ել դեպքեր, երբ դասախոսը կամ ուսում նական հաստա
տության աշխատակիցը աջակցող և զգայուն է եղել ՍԿԳԻ-ի հարցե
րի վերաբերյալ։ Հարցվածներից մեկը պատմում է, որ հաստատութ
յան անձնակազմը բազմ իցս բռնություն է կիրառել իր նկատմամբ
գենդերային ինքնության և գենդերային արտահայտման պատճա
ռով։ Նրան շատ անգամ ներ քաշքշել են, հարվածել, դասերից դուրս
թողել, սպառնացել և ծաղրել։ Նա երբեք այս հարցով որևէ իրա
վապահ մարմ նի չի դիմ ել՝ վախենալով, որ իր մասին ավել ի շատ
կսկսեն խոսել: Բացի այդ, բավարար չափով իրազեկված չի եղել սե
փական իրավունքները պաշտպանելու մեխանիզմ ներից։
Հարցվածներից մեկը պատմում է, որ առաջին կուրսում օտար
լեզվ ի դասին, երբ անցնում էին մի նոր բառ, նա ասել է, որ տվյալ
բառը թարգմանաբար նշանակում է նաև «գեյ», ինչին դասախոսը
հեգնել է բոլորի ներկայությամբ՝ ենթադրություններ անելով նրա սե
ռական կողմ նորոշման մասին: «Դե, որ հանրայնացնում են, լավ չես
զգում քեզ, դրա իրավունքը չունեն»:
Խոսելով ուսում նական հաստատությունների անձնակազմ ի վե
րաբերմունքի մասին՝ հարցվածներից մեկը նշում է, որ դեկանա
տի աշխատակիցը բազմ իցս արդարացրել է ուսանող ի նկատմամբ
բռնությունը, ավել ին՝ խրախուսել նման արարքները և հույս հայտ
նել, որ, ինչպես պատմում է տուժածը, այդ ձևով «կբուժեն» նրան։
Հարցվածներից շատերը նշում էին, որ իրենց դասախոսներից
շատերը հոմոֆոբ են, դրա մասին ասել են տարբեր քննարկում նե
րի, դասերի ժամանակ։ Շատերը բազմ իցս ատելության կոչեր են
հնչեցրել ԼԳԲՏ+ մարդկանց հասցեին: «Շատ անգամ ասում էին, որ
կհեռացնեն քոլեջից, ահավոր հոմոֆոբ էր դեկանատի աշխատա
կիցը»,- պատմում է հարցված տրանս կինը, ում սպառնացել են հե
ռացնել, եթե չվերանայի իր պահվածքն ու ոճը։
«Եթե դու մյուսների նման հագնված, մազերդ կտրած գայիր կամ
գոնե դասերիս նստեիր, ես քո քառորդը ութ կփակեի»,- հարցմանը
մասնակցած ուսանողներից մեկը մեջբերում է դասախոսի խոսքը՝
փաստելով, որ իր գնահատականը իջեցրել են իր գենդերային ար
տահայտման պատճառով, քանի որ այդ դասախոսին երբեք դուր չի
եկել ուսանող ի ընտրած հագուստի ոճն ու սանրվածքը։
ԵՊՀ-ում սովորող ուսանողներից մեկն էլ նշում է՝ չի ուզենա, որ
դասախոսներն իմանան իր սեռական կողմ նորոշման մասին, քանի
որ վստահ է, որ ինչ-որ ձև հաստատ նրան վնասելու փորձեր կար
վեն: Օրինակ՝ կիջեցվեն գնահատականները, թույլ չեն տա դասե
րին ներկա գտնվել։

Նման մտավախություն ունի նաև ԵՊԼՀ-ի ուսանող ը, ով լիով ին
համոզված է, որ իր կողմ նորոշման մասին իմանալուն պես, վերա
բերմունքը կտրուկ կփոխվ ի իր նկատմամբ. «Եթե իմանան, միտում
նավոր կիջեցնեն գնահատականները, որ ինքնըստինքյան դուրս
մ նամ համալսարանից: Սա միլ իոն տոկոս, չէ՛, միլ իարդ տոկոս։ Այդ
մարդիկ քեզ տեսնում են որպես մարդ, ով իր գաղափարներով նման
չի մ նացածին, ու ում պետք է համապատասխանեցնել իրենց մտա
ծելակերպին»։ Ն
 ա նաև վստահ է, որ թե՛ իր և թ
 ե՛ այլ ուսանողների
սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինքնության մասին իմա
նալ իս դեկանատի աշխատակիցները կզանգահարեն նաև ծնողնե
րին ու կպատմ են ամ են բան. «Ես նույնիսկ նման դեպքի մասին եմ
տեղյակ: Դասախոսը զանգել էր ուսանող ի ծնողներին, ստիպված
եկան երեխայի թղթերը վերցրին, ու դուրս եկավ ուսանող ը համալ
սարանից»։
Տևական ժամանակ բռնության ենթարկված տրանս ուսանողնե
րից մեկն էլ պատմում է. «Տնօրինությունը չէր աջակցում ինձ: Մ
 ի ան
գամ ծնողներիս կանչեցին, ասացին՝ ձեր երեխան մանուշակագույն
շրթներկ է քսում ու գալ իս դասի: Բայց նման բան ընդհանրապես չէր
եղել, շրթներկով չէի եղել։ Բայց ծնողներիս ասել էին, որ շրթներկ եմ
քսում, դրա համար էլ ծեծում են ինձ»։
Հարկ է նշել, որ հարցված անձանցից երեքը առանձին նշել են,
որ ունեն նաև համ եմատաբար աջակցող դասախոսներ։ Օրի
նակ՝ ԵՊՀ-ում դասավանդող դասախոսներից մեկը դասին խոսել է
ԼԳԲՏ+ անձանց իրավունքների և խնդիրների մասին, իսկ Երևանի
«Հայբուսակ» համալսարանի հենակետային քոլեջում դասավան
դող դասախոսներից մեկը առանձին դասընթաց է վարել ԼԳԲՏ+
անձանց իրավունքների և խնդիրների թեմայով։
Հարցվածներից մեկը նաև պատմում է, որ համացանցում ԼԳԲՏ+
համայնքի խորհրդանիշ հանդիսացող ծիածանի նման մի նկար է
տեղադրել իր էջում։ Հաջորդ օրը քոլեջում իրեն է մոտեցել իր դա
սախոսներից մեկը ու մտահոգված հարցրել՝ արդյոք նրան ոչ ոք չի՞
վնասել այդ նկարը տեղադրելուց հետո, ևամ են բան լա՞վ է իր հետ,
թե ոչ։ Հ
 արցված ուսանող ը նշում է, որ էլ ի նման դասախոս է ունեցել,
ով հոգատար է եղել ու փորձել է հնարավորինս պաշտպանել նրան։
Սակայն այդ քայլերը արվել են անձնական մակարդակում և չեն ու
նեցել համակարգային ու լայնածավալ բնույթ։
Հայաստանի երգի պետական թատրոնում սովորող ուսանողնե
րից մեկը պատմում է, որ իրենց հաստատությունում մեկ այլ կարծ
րատիպ ևս շրջանառվում է. «Շոու բիզնեսում ընդունված կարծ
րատիպ է, չէ՞, որ պետք է քնես քո ղեկավարի հետ, որ հաջողության
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հասնես․․․ ԼԳԲՏ+ մարդկանց պարագայում դրան մի այլ կարծրա
տիպ է միանում: Դ
 ա այն է՝ իբր իրենք առավել բաց են, ում հետ
ասես սեռական հարաբերություններ կունենան»։ Նա նշում է, որ
այս ուսում նական հաստատությունում դասախոսները ակնհայտ
հո
մո
ֆոբ վարք չեն դրսևո
րում, սակայն վերևում
մեջբերված
դիրքո
րոշումը մ նում է շատ
արդիական։
Երևանի
գեղար
վեստի
պետական
ակադեմ իայում սովո
րող ուսանողներից մի
քանիսը նշում են նաև,
որ իրենց մոտ դասա
խոսները ավել ի դրա
կան են վերաբերվում
ՍԿԳԻ-ին
առնչվող
հարցերին, քան, ըստ
իրենց, այլ համալսարաննե
րում։ Հարցվածներից մեկը դա
բացատրում է այն հանգամանքով,
որ ակադեմ իայում ուսանողները շատ մտերիմ են դասախոսների
հետ, և նրանց փոխազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն
դասապրոցեսով: Պատմում են. «Միասին թեյում ենք, զրուցում ենք
տարբեր հարցերով, ոնց որ մի ընտանիք լինենք: Դժվար թե դա
սախոսները ինչ-որ տեղեկություն ուսանողների դեմ օգտագործեն
կամ ճնշեն այդ հարցերով»։ Անձամբ նա ականատես չի եղել դասա
խոսների կողմ ից որևէ հոմոֆոբ վերաբերմունքի, սակայն չի էլ կա
րող լիով ին բացառել այն։
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմ իայի ուսանողները
այս հարցը քննարկել իս նշեցին, որ դասախոսների բարյացակամ
վերաբերմունքը պայմանավորում են հենց համալսարանի ուղղվա
ծությամբ՝ արվեստի: Սովորողներն ապագա արվեստագետներ են,
ովքեր, ըստ հարցվածների, առավել ազատամ իտ են, լայնախոհ և
սովոր են բազմազանությունը ընդունելուն։
Ուսանողներից մեկն էլ նշում է, որ ակադեմ իայում ոչ թե շատ
են ԼԳԲՏ+ ուսանողները, այլ պարզապես տեսանել ի են, քանի որ
ազատ են ինքնարտահայտման հարցում։
Նման կարծիք են արտահայտում նաև այլ համալսարանների ու

սանողները: Օրինակ՝ ԵՊՀ-ում սովորող ուսանողներից մեկը նշում
է. «Իմ ընկերների մեծ մասը ավել ի ոչ հոմոֆոբ միջավայրում է սովո
րում, քան ես. օրինակ՝ գեղարվեստում կամ թատերականում։ Երևի
ավել ի կարծրատիպային է, բայց արվեստագետներն ավել ի հան
դուրժող են, քան այլ մասնագետները»։
Հետաքրքրական է, որ զեկույցի պատրաստման ընթացքում
սոցկայքերում բազմ իցս հանդիպել են տարբեր դասախոսների
կողմ ից կատարված անձնական գրառում ներ, որոնք ծայրահեղ
խտրական ու կարծրատիպային են: Օրինակ՝ ԵՊՀ դասախոսներից
մեկը, ով նաև ամբիոնի վարիչ է, գրել էր. «Արձանագրենք, որ կա
հասարակական լուրջ մտահոգություն՝ կապված աղանդավորնե
րի և համասեռամոլների նկատմամբ նոր իշխանությունների հան
դուրժողական վերաբերմունքի հետ: Այս հարցի շուրջ ցանկացած
քննարկում ավարտվելու է փոխադարձ վիրավորանքներով, փոք
րամասնությունների իրավունքների մասին դատարկաբանություն
ներով: Քանի որ սպառնալիք է ստեղծվել մեր ազգային ինքնության
դեմ, անհրաժեշտ է կտրուկ և արագ հանգուցալուծում: Առաջար
կում եմ խորհրդարանին հատուկ օրենքով ամրագրել, որ սեռա
կան կողմ նորոշումը ու կրոնական պատկանելությունը ի ցույց դնել,
քարոզել կամ հանրային քննարկման առարկա դարձնել ը քրեորեն
պատժել ի արարք է: Արդյունքում ԼԳԲՏ դրոշով քայլող ցուցարարի
գլխին բամփում ենք և վ
 երջ»:
Մեկնաբանություններում նա նաև հավելել էր. «Պատկերացնո՞ւմ
ես թշնամ իներով շրջապատված կիսապատերազմական դրության
մեջ .... համասեռամոլների բազմությամբ ինչպե՞ս ենք գոյատևելու»։
ԵՊՀ մեկ այլ դասախոս, ով նաև Ազգային ժողով ի պատգամա
վոր է, գրել էր. «Ցավալին այն է, որ մեր բազմաչարչար ժողովրդի՝
անկեղծ նվիրումով ձեռնարկված ու ձեռք բերված հեղափոխությունը ազատության ու ազատամտության տրամադրություններ է
առաջացրել միասեռականների և այլ աղբանման զանգվածների
մոտ...»:
Չնայած տարածված համոզմունքին՝ Երևանի գեղարվեստի պե
տական ակադեմ իայում սովորող ուսանողներից մեկն էլ կարծում
է, որ իրենց համալսարանում ԼԳԲՏ+ անձանց համար ապահով մի
ջավայրի առկայությունը ընդամ ենը կարծրատիպ է, քանի որ, ըստ
նրա, համալսարանում սովորող ուսանողներից շատերը իրակա
նում բավականին հոմոֆոբ են, սակայն դա ցույց չեն տալիս, քանի
որ կարծում են, որ արվեստագետը պետք է բաց լինի բազմազանու
թյան նկատմամբ՝ տարբերվող ևազատ։ Ըստ նրա՝ հենց դա է պատ
ճառներից մեկը, որ ակադեմ իան ավել ի ապահով է թվում։ Ուսանո
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ղը տարբերակում է մտցնում ընդունող միջավայրի և հանդուրժող
միջավայրի միջև, համարելով, որ ընդունող միջավայրը ստեղծում է
բավարար պայմաններ բոլորի ազատ արտահայտման ու զարգաց
ման համար, մինչդեռ հանդուրժող միջավայրը պարզապես ուղ իղ
սպառնալ իքներ չի ստեղծում մարդկանց համար:
2.2 Ուսումնական հաստատություններում հոմոֆոբիայի և
տրանսֆոբիայի հնարավոր պատճառները
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Հարցում ների ընթացքում ուսում նասիրվել է նաև ուսանողների
կարծիքը տարածված հոմոֆոբիայի և տրանսֆոբիայի պատճառ
ների վերաբերյալ։ Հարցվածների մեծ մասը նշել է, որ հիմ նական
պատճառը իրազեկվածության ցածր մակարդակն է և ավանդա
կան սկզբունքներին հետևել ը։
Հատկանշական է, որ հարցվածների մոտավորապես 80 տոկոսը
տղամարդկանցից ավել ի շատ ատելություն և բռնության սպառնա
լիք է զգում, քան կանանցից։ Ուսանողները հատկապես ապահով
են համարում այն ֆակուլտետներն ու բաժինները, որտեղ առավե
լապես կանայք են սովորում:
Հարցվածներից մյուսը նշում է. «Ես խուսափում էի տղաների
հետ շփվելուց, որովհետև զգում էի, որ իրենք իմ նկատմամբ ավե
լի բռնարար են, քան աղջիկները։ Աղջիկների հետ ես ինձ ավել ի
ապահով էի զգում: Անգամ եղել են ժամանակներ, երբ ես լսարա
նից դուրս չեմ եկել, անգամ զուգարան չեմ գնացել: Վ
 ախենում էի,
որ ինչ-որ մեկը կարող էր այնտեղ լինել ու ինձ վնասել։ Ես վախե
նում էի տղաներից ու այն բանից, որ մի խումբ տղաներ, իմանալով
իմ մասին, ինչ-որ խնդիրներ առաջացնեին։ Նույնիսկ բուֆետից չէի
օգտվում, որովհետև լիքը տղաներ կային այնտեղ, ովքեր ինձ ճա
նաչում էին ու շատ հաճախ իմ հասցեին հնչեցնում էին տարբեր վի
րավորանքներ»։
Հարցվածներից մի քանիսն էլ նշել են, որ, ըստ իրենց, կին նույ
նասեռականների հանդեպ վերաբերմունքն ավել ի դրական է, քան
տղամարդ նույնասեռականների: Դա հատկապես ակնառու է հենց
տղաների վերաբերմունքում, ովքեր անհանդուրժող են նույնասե
ռական տղամարդկանց հանդեպ, իսկ նույնասեռական կանանց
առարկայականացնում ու սեռականացնում են: Դա է պատճառը,
որ լեսբի ուսանողն իրեն առավել հանգիստ է զգում կուրսում խոսել
ՍԿԳԻ-ի հարցերից, քան իր գեյ համակուրսեցին:
ԵՊՀ-ում սովորող հարցված ուսանողներից մյուսն էլ համոզված

է, որ կին նույնասեռականների համար ավել ի հեշտ է հասարակությունում. «Հենց էն բռի տղաներին, որ հարցնում ես, պարզվում է՝
լեսբիներին ավել ի լավ են վերաբերվում, քան գեյերին»։ Ըստ նրա՝
դա գալ իս է տղամարդկանց վերաբերյալ հասարակության պատ
կերացում ներից, կարծրատիպերից և սպասել իքներից։
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Ամփոփում ևառաջարկություններ
ԼԳԲՏ+ անձինք ներառված են հասարակական կյանքի բոլոր
ոլորտներում և սոցիալական ինստիտուտներում։ Նրանց նկատ
մամբ խտրականությունը և բռնությունը հատկապես տարածված
են որոշ ինստիտուտներում, ինչպիսիք են բանակը, առողջապա
հական հաստատությունները, քրեակատարողական հիմ նարկ
ները և այլն։ Բացառություն չէ նաև կրթության համակարգը, որը,
ունենալով իր գործունեությունը հստակեցնող բազում իրավական
կարգավորում ներ, այնուամ ենայնիվ հանդիսանում է վտանգներով
լի անապահով տարածք շատ ԼԳԲՏ+ երիտասարդների և երեխա
ների համար։
ԼԳԲՏ+ անձինք ենթարկվում են ֆիզ իկական, հոգեբանական,
սեռական և տնտեսական բռնության իրենց կուրսընկերների, դա
սախոսների, կրթական կառույցի անձնակազմ ի ներկայացուցիչնե
րի կողմ ից։ Այդ բռնությունը շատ դեպքերում բերում է ֆիզ իկական
և տնտեսական բազում վնասների, հոգեբանական տրավմաների,
մեկուսացման, ցածր ինքնագնահատականի և այլն։ Բացի այդ,
խտրականությունն ու բռնությունը ԼԳԲՏ+ ուսանողների նկատմամբ
խոչընդոտում են վերջիններիս կրթական գործընթացի արդյունա
վետ կազմակերպումը, մասնագիտության ձեռքբերումը, ինչն էլ հե
տագայում շատ հաճախ բերում է աշխատաշուկայում նրանց մրցու
նակության նվազմանը։
Շատ մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ ՀՀ ուսում նական հաս
տատություններից շատերը ոչ միայն ջանք չեն գործադրում հաս
տատությունների տարածքները ԼԳԲՏ+ անձանց համար ապահով
դարձնելու ուղղությամբ, այլև հաճախ խթանում են ատելության կո
չերի և բռնության տարածմանը։ Այս ամ ենը տանում է Հայաստանում
ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ խտրականության, բռնության և ատե
լության հիմքով հանցագործությունների աճին։
Ստորև ներկայացվող առաջարկությունները, որոնք մշակվել են
հարցված ԼԳԲՏ+ անձանց, ինչպես նաև ոլորտում աշխատող մաս
նագետների առաջարկների հիման վրա, կարող են նպաստել վե
րոնշյալ բացերի լրացմանն ու խնդիրների լուծմանը։
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Առաջարկներ կրթության և գիտության
և արդարադատության նախարարություններին
• Դասախոսական կազմ ի վերապատրաստման ծրագրե
րում ներառել խտրականության վերաբերյալ դասընթացներ՝
ընդգրկելով նաև սեռական կողմ նորոշման և գենդերային
ինքնության հարցերը:
• «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում ավելացնել սեռական
կողմ նորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրակա
նությունից զերծ մ նալու իրավունքը:
• Մշակել ԼԳԲՏ+ անձանց և խտրականության ենթարկվող այլ
խմբերի համար ապահով կրթական միջավայր ստեղծելու,
նրանց աջակցություն տրամադրելու քաղաքականություն:
• Պարտադրել բարձրագույն ուսում նական հաստատություն
ներին ունենալ էթիկայի գործող կանոններ, որոնք կարգելեն
խտրականության դրսևորումը ցանկացած հիմքով:

Առաջարկներ քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչներին և Մարդու իրավունքների
պաշտպանի գրասենյակին.
• Իրականացնել ՍԿԳԻ-ի հարցերով ուսում նական հաստա
տությունների և այլ ոլորտների ներկայացուցիչների իրազեկ
վածությունը բարձրացնող միջոցառում ներ, դասընթացներ։
• Փաստագրել սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինք
նության հիմքով մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը։
• Իրականացնել
ուսում նական հաստատություննե
րում հավասարության, կրթության հասանել իության և
մատչել իությանն ուղղված շահապաշտպան գործունեութ
յուն։
• Կազմակերպել տարբեր արշավներ և իրազեկվածության
բարձրացման միջոցառում ներ ՍԿԳԻ հարցերի վերաբերյալ:
Առաջարկներ ուսումնական հաստատություններին.
• Ստեղծել բուլ ինգի դեմ քաղաքականություն, որը նաև կնե
րառի սեռական կողմ նորոշման և գենդերային ինքնության
հիմքով բուլ ինգը:
• Մշակել ուսանողների հետ աշխատանքի էթիկական կա
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նոններ, որոնք կվերահսկեն և կհստակեցնեն ուսանողների
և կրթական հաստատության ներկայացուցիչների միջև մաս
նագիտական հաղորդակցությունը և կբացառեն ցանկացած
հիմքով խտրականությունն ու բռնությունը:
• Ստեղծել մեխանիզմ ներ, որոնց միջոցով խտրականության և բռնության ենթարկված ուսանողները կկարողանան
ապահով տարածքում քննարկել իրենց հետ կատարվածը և
ստանալ համապատասխան սոցիալ-հոգեբանական ծառա
յություն:
• Դասախոսների, ուսանողների, դեկանների և կրթական
հաստատության անձնակազմ ի մյուս ներկայացուցիչների
համար անցկացնել դասընթացներ, հանդիպում ներ և այլ մի
ջոցառում ներ բազմազանության, մարդու իրավունքների և
բուլ ինգի վերաբերյալ:
• Համագործակցել տեղական և հասարակական կազմա
կերպությունների հետ ԼԳԲՏ+ անձանց նկատմամբ խտրա
կանության և բռնության դեպքերի բացահայտման, կան
խարգելման, ՍԿԳԻ հարցերի վերաբերյալ միջոցառում ների,
ծրագրերի և հետազոտությունների իրականացման գործում։

29

