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Օ ր  1 ։  Գ ե ն դ ե ր

• Ներածություն

• Գենդերային կարծրատիպեր և խտրականություն 

•  Ինտերակտիվ խաղ գենդերային հատկանիշների վերաբերյալ

• Գենդերային հիմնահարցեր.  խմբային աշխատանք

Օ ր  2 ։  Ֆ ե մ ի ն ի զ մ
• Անձնականից քաղաքական. կնոջ ստորադասման, խտրականության և 

բացառման անհատական դեպքերի քննարկում 

• Ֆեմինիզմ. տեսական անդրադարձ

• «Գաղափարների շարունակույթ» ինտերակտիվ խաղ

• Գենդերային կարծրատիպերը մեդիայում 

• Ֆեմինիստական տեքստերի շուրջ
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Ն ախա բա ն    

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի գործունեության հիմքում մշտապես 
ընկած է եղել գենդերային հավասարության գաղափարախոսությունը։ Ձգտելով 
այս գաղափարախոսության հաստատմանը՝ կազմակերպությունը գենդերային 
կրթության միջոցով հզորացնում է երիտասարդ կանանց գիտելիքներով և 
հմտություններով՝ ոգեշնչելով հասարակության տարբեր ոլորտներում ունենալ 
իրենց ակտիվ մասնակցությունը։ 

2019 թ. հունվարից «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն մեկնարկել 
է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ-ծրագիրը, որը նպատակաուղղված 
է հզորացնելու կանանց։ Միավորելով մեր երկրի ակտիվ երիտասարդ 
կանանց` ծրագիրը համատեղել է գործնական և տեսական գիտելիքները։ Եվ, 
որ ամենակարևորն է՝ ՀԿ-ն տրամադրել է երիտասարդ կանանց հարթակ՝ 
քաղաքական տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները 
հայտնելու և բարձրացնելու իրենց ձայնը թիմակիցների աջակցությամբ: 

Դասընթացի մոդուլը մշակվել է «Գործիր» կանանց քաղաքական ակումբ-
ծրագրի շրջանակում։ Նպատակն է՝ տեսական և գործնական գիտելիքներ 
փոխանցել գենդեր և ֆեմինիզմ թեմաների, ինչպես նաև՝ կանանց քաղաքական 
մասնակցության, խաղաղաշինության գործում կանանց դերի վերաբերյալ։ 

Մոդուլը բաղկացած է երկու մասից։ Այս հատվածում տեղ են գտել գենդերային 
դերերի, գենդերային կարծրատիպերի, խտրականության, գենդերային բռնության, 
դրա տեսակների, ֆեմինիզմի՝ որպես գաղափարախոսության, ֆեմինիզմի 
ալիքների, հայկական համատեքստում ֆեմինիզմի դրսևորումների, մեդիայում 
գենդերային կարծրատիպերի վերաբերյալ թեմաներ։

Մոդուլը նախատեսված է այն դասընթացավարների  և բոլոր նրանց համար, 
ովքեր ցանկություն ունեն վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ տեսական և 
գործնական գիտելիքներ ստանալ և փոխանցել կանանց՝ նպատակ ունենալով 
ընդլայնել նրանց ակտիվ մասնակցությունը հասարակության տարբեր 
ոլորտներում։ 

«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ
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Օ ր  1
Գենդեր

Գենդեր. ներածություն

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

Քննարկել և հասկանալ «գենդեր» և «սեռ» հասկացություններն ու 
դրանց տարբերությունները։ Ծանոթանալ գենդերին վերաբերող մի շարք 
եզրույթների։

85 րոպե

15-20

Պաստառներ, գունավոր գրիչներ, գունավոր թղթեր, կպչուն ժապավեն, 
պրեզենտացիա ցուցադրելու համար անհրաժեշտ տեխնիկա 

Մասնակիցներին բաժանել երկու խմբի։ Յուրաքանչյուր խմբին 
տրամադրել մեկ պաստառ և գունավոր գրիչներ։ Առաջին պաստառի 
կենտրոնում գրել «կին», երկրորդի վրա՝ «տղամարդ»։ Առաջին խումբը 15 
րոպեի ընթացքում պետք է թվի 15-20 հատկանիշ, որ, ըստ իրենց, բնորոշ 
են կնոջը (օրինակ՝ քնքուշ, գեղեցիկ, զգացմունքային, աշխատասեր, 
ունի արգանդ, հղիանալու կարողություն և այլն)։ Երկրորդ խումբը նույն 
ժամանակամիջոցում պետք է նշի 15-20 հատկանիշ, որ նույնացվում են 
տղամարդու հետ (օրինակ՝ կոպիտ, խելացի, առաջնորդ, քաջ, բամբ ձայն 
և առատ մազածածկույթ ունեցող և այլն)։ Կարևոր է, որ մասնակիցները 
նշեն թե՛ սոցիալական, թե՛ կենսաբանական հատկանիշներ։ 

Յուրաքանչյուր խումբ 5 րոպեում ներկայացնում է իր աշխատանքը 
մեծ լսարանում, ինչից հետո դասընթացավարը վերցնում է նախապես 
պատրաստված երկու գունավոր թուղթ, որոնցից մեկի վրա նշված 
է «կին», մյուսի վրա՝ «տղամարդ»։ Դասընթացավարը «տղամարդ» 
գրությամբ գունավոր թղթով ծածկում է պաստառի այն հատվածը, 
որտեղ գրված է «կին», և հակառակը, «կին» գրությամբ գունավոր թուղթն 
ամրացնում է պաստառի «տղամարդ» գրության վրա։ Դասընթացավարը 
սկսում է հերթով կարդալ պաստառների հատկանիշները և լսարանին 
խնդրում է պատասխանել հետևյալ հարցին. «Արդյոք տվյալ հատկանիշը, 
որը վերագրել էիք կնոջը/տղամարդուն, կարելի՞ է նույնացնել նաև 
տղամարդու/կնոջ հետ»։ Օրինակ՝ կարո՞ղ է տղամարդը նույնպես գեղեցիկ 
և աշխատասեր լինել, կամ՝ արդյո՞ք առաջնորդ և քաջ հատկանիշները 
կարող են բնորոշել նաև կնոջը։ Յուրաքանչյուր սոցիալական հատկանիշի 
շուրջ լինում է կարճատև քննարկում։ Կենսաբանական հատկանիշների 
դեպքում լսարանում առաջանում է անհամաձայնություն. ակնհայտորեն՝ 
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հղիանալու հատկանիշը բնորոշ է միայն կենսաբանական կանանց, 
իսկ առատ մազածածկույթը հաճախ ավելի շատ տղամարդկանց մոտ է 
հանդիպում, քան կանանց։

Դասընթացավարն ընդգծում է այն հատկանիշները, որոնք բնորոշ են 
միայն տվյալ սեռին և դրանց կողքին նշում «Կ», այսինքն՝ կենսաբանական։ 
Մնացած հատկանիշները, որ կարող են ունենալ թե՛ կանայք, թե՛ 
տղամարդիկ, սոցիալական են։ Դասընթացավարը դրանց կողքին գրում 
է «Հ» և վարժությունն ամփոփում տեսական գիտելիքով։

Այն հատկանիշները, որոնք բնորոշ են միայն տվյալ սեռին, 
կենսաբանական են, այսինքն՝ սեռային հատկանիշներ են։ Այն 
հատկանիշները, որոնք կարող են հավասարապես բնորոշել թե՛ կնոջը, 
թե՛ տղամարդուն, սոցիալական են, այսինքն՝ գենդերային հատկանիշներ 
են, որոնք առաջանում են տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ 
հասարակությունում և տվյալ պատմամշակութային համատեքստում։

Սեռ. անհատի կենսաբանական ստատուս որպես արական, իգական 
կամ ինտերսեքս: Որոշվում է այնպիսի չափորոշիչներով, ինչպիսիք են՝ 
սեռական քրոմոսոմները, գոնադները, արտաքին ու ներքին սեռական 
օրգանները: 

Գենդեր. վերաբերում է մարդկանց՝ առնականության և կանացիության 
ներքին ընկալմանը և փորձին, նաև հասարակական կառուցվածքին, 
որտեղ սահմանվում են որոշակի վարքագծեր տղամարդկանց և կանանց 
դերերի համար՝ կախված պատմությունից, հասարակություններից, 
մշակույթներից և դասակարգերից։ Գենդերը կապված է հասարակության 
ակնկալիքների հետ և կենսաբանական հարց չէ։ Գենդեր եզրույթը 
հիմնականում օգտագործվում է՝ ցույց տալու համար, որ այն, ինչ 
կանայք և տղամարդիկ կան, և այն դերերն ու վարքաձևերը, որ իրենցից 
սպասվում ու ակնկալվում են, ոչ թե «բնական», կենսաբանական 
տարբերությունների արդյունք են, այլ սոցիալական ու մշակութային 
գործընթացների արգասիք:

Գենդերային դեր. մշակույթի կողմից սահմանված դիրքորոշումների, 
վարքագծի օրինաչափությունների և անձնային հատկանիշների 
ամբողջություն, որով անհատն ապրում է կարծրատիպորեն սահմանված 
առնական կամ կանացի սոցիալական դերերում:

Գենդերային հավասարություն. տղամարդու և կնոջ միջև հավասար 
իրավունքներ, հնարավորություններ և պարտականություններ։ 
Գենդերային հավասարությունը չի ենթադրում սեռերի նույնացում։ 
Հավասարության հղացքի համաձայն՝ կանանց ու տղամարդկանց 
իրավունքները, հնարավորություններն ու պարտականությունները չպետք 
է պայմանավորված լինեն նրանց սեռային պատկանելությամբ։   

1. Արդյոք մարդիկ գենդերի պասիվ հասցեատերե՞ր են: Ինչո՞ւ:

 

Գիտելիք
 

Հարցեր
քննարկման համար
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Հասկանալ «գենդերային կարծրատիպեր» և «գենդերային 
խտրականություն» եզրույթները։ Վեր հանել և քննարկել կարծրատիպերի 
ու խտրականության զանազան օրինակներ։ 

60 րոպե

15-20

Պրեզենտացիայի և հոլովակներ ցուցադրելու համար անհրաժեշտ 
տեխնիկա

Մասնակիցներին ներկայացնել հիմնական սահմանումները 
պրեզենտացիայի միջոցով (տե՛ս «Գիտելիք» ենթաբաժինը)։ Այնուհետև 
քննարկել հետևյալ կարծրատիպերը.

• Տղամարդիկ ավելի խելացի են, քան կանայք։
• Կինը ստեղծված է ընտանիքի համար։
• Տղամարդիկ ավելի լավ ղեկավարներ են, քան կանայք։
• Կանայք տեխնիկայից գլուխ չեն հանում։
• Կանայք լավ վարորդ չեն։ 
• Շիկահեր կանայք անխելք են։
• Վարդագույնը աղջիկների գույնն է, իսկ կապույտը՝ տղաների։
• Խաղալիքները պետք է տարբերակվեն ըստ սեռի՝ աղջկա խաղալիք, 

տղայի խաղալիք։

Այնուհետև ցուցադրել և քննարկել գենդերային կարծրատիպերին 
անդրադարձող երկու՝ Inspiring The Future – Redraw The Balance2 և     
#LikeAGirl3 հոլովակներ։

Հոլովակները քննարկելուց հետո անցում կատարել գենդերային 
խտրականություն թեմային։ Հիմնական հասկացությունների 
ներկայացման ավարտին մասնակիցներին խնդրել բերել գենդերային 

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

2. Ինչպե՞ս է գենդերը փոփոխվում ժամանակի ընթացքում:
3. Ինչպե՞ս է գենդերն արտահայտվում տարբեր մշակույթներում։
4. «Բայց ի վերջո մեզնից և ոչ մեկը չի ծնվում շպարով՝ կարմիր 

շրթներկով կամ Chanel N 5 օծանելիքի բույրով, կամ էլ մարգարտյա 
շղթայով»1 մեկնաբանել։

Գենդերային կարծրատիպեր և խտրականություն

1.  Bandura, Albert; & Walters Richard. (1963). Social Leaning and Personality Development. NY: Holt, Rinehart & Winston
2. https://www.youtube.com/watch?v=qv8VZVP5csA
3. https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
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ուղղակի և անուղղակի խտրականության օրինակներ իրենց շրջապատից։

Կարծրատիպեր. մարդկանց ու երևույթների մասին կարծրացած 
պատկերացումներ, որոնք արմատավորվում են  մարդկանց մտածելա-
կերպում,  վերածվում համընդհանուր կարծիքի ու «անհերքելի 
ճշմարտության» և հեշտությամբ տարածվում հասարակության 
լայն շերտերում: Կարծրատիպային կարող են լինել վարքագծի, 
սովորությունների, ունակությունների, կենսակերպի մասին պատկերա-
ցումները: 

Գենդերային կարծրատիպեր.    կանանց և տղամարդկանց միջև 
տար  բե րություն ների մասին տվյալ ժամանակահատվածում տվյալ 
հասարակության մեջ առկա կարծրացած պատկերացումներ: Յուրացվում 
են մանուկ հասակից, կայուն են, դժվար են փոփոխվում, ներքնայնացվում 
են նույնիսկ այն խմբերի կողմից, որոնց նկատմամբ ձևավորվել են: 

Խտրականություն. անհավասար կամ անարդար վերաբերմունք, 
որը կարող է պայմանավորված լինել տարբեր հիմքերով, օրինակ՝ 
տարիքով, էթնիկ ծագմամբ, հաշմանդամություն ունենալով, սեռական 
կողմնորոշմամբ կամ գենդերային ինքնությամբ:

Գենդերային խտրականություն. սեռի հատկանիշով անձանց իրա-
վունքներն ու շահերը սահմանափակող ցանկացած տարբերակում, 
բացառում կամ նախապատվություն, որն ուղղված է կամ հանգեցնում 
է քաղա  քական, տնտե սական, սոցիալական, մշակութային և 
հասարակական կյանքի այլ ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց 
իրավահավասարության ճանաչման, օգտագործման կամ իրականաց-
ման սահմանափակմանը կամ վերացմանը:

Գենդերային խտրականությունը դրսևորվում է ուղղակի կամ անուղղակի 
ձևերով:

Գենդերային ուղղակի խտրականության ձևեր են՝ 
• ընտանեկան դրության, հղիության և ընտանեկան 

պարտականությունների կատարման հիմքով խտրականությունը՝ 
ընտանեկան պարտավորությունների անհավասար բաշխումը, 
հղիության հարկադիր ընդհատումը, արգելքներն ու տաբուները 
կանանց համար և այլն. 

• սեռի հատկանիշով աշխատավարձի տարբերակումը՝ միևնույն 
կամ համարժեք աշխատանքի դիմաց տարբեր վարձատրությունը, 
աշխատանքի վարձատրության ցանկացած փոփոխությունը 
(բարձրացում կամ իջեցում) կամ աշխատանքի պայմանների 
վատթարացումը.

• գենդերային բռնությունը, սեռական ոտնձգությունը: Սեռի 
հատկանիշով պայմանավորված անձի արժանապատվությունը 
նվաստացնող, վախեցնող, ստորացնող խոսքային կամ ֆիզիկական 
դրսևորումներ ունեցող գործողությունները (այդ թվում՝ սեռական 

 
Գիտելիք
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բնույթի) կամ իրավիճակը. 
• սեռի հատկանիշով  ցանկացած վատ կամ անբարենպաստ 

վերաբերմունքը՝ միևնույն կամ նմանատիպ իրավիճակում:

Գենդերային անուղղակի խտրականության դրսևորումներ են`
• գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրությունը զանգվածային 

լրատվությամբ, կրթության և մշակույթի միջոցով:  Օրինակ՝ 
հեռուստատեսությամբ, գովազդներում, դասագրքերում, 
հեքիաթներում, ժողովրդական բանահյուսությամբ, առակներում 
ու ասացվածքներում կարող են արտահայտվել, վերարտադրվել 
գենդերային կարծրատիպեր:

Վերհանել գենդերային մի շարք կարծրատիպեր և քննարկել 
հասարակության կանխակալ պատկերացումները կնոջ և տղամարդու 
մասին։

30 րոպե

15-20

Պաստառ, գունավոր թղթեր, կպչուն ժապավեն։

Մասնակիցներին բաժանել երկու խմբի։ Յուրաքանչյուր խմբին տալ 
միևնույն՝ ստորև բերված զույգ հատկանիշները։ Առաջին խումբը պետք է 
հատկանիշները բաժանի «դրական» և «բացասական» խմբերի, իսկ մյուս 
խումբը՝ «կին» և «տղամարդ» խմբերի։ 

Հատկանիշներ՝
Ուժեղ – թույլ
Խելացի – թեթևամիտ
Առաջնորդ – ենթարկվող
Հավասարակշռված – զգացմունքային
Որոշող – հնազանդվող

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Ինտերակտիվ խաղ գենդերային հատկանիշների վերաբերյալ
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Դրական

Ուժեղ
Խելացի
Առաջնորդ
Հավասարակշռված
Որոշող

Բացասական

Թույլ
Թեթևամիտ
Ենթարկվող
Զգացմունքային
Հնազանդվող

Տղամարդ

Ուժեղ
Խելացի
Առաջնորդ
Հավասարակշռված
Որոշող

Կին

Թույլ
Թեթևամիտ
Ենթարկվող
Զգացմունքային
Հնազանդվող

Որպես կանոն՝ վարժությունը կատարելուց հետո ստացվում է նմանատիպ պատկեր՝

Բացատրել, որ այս պատկերը ստացվում է հասարակության կանխակալ 
պատկերացումների և գենդերային կարծրատիպերի արդյունքում։ 
Ինչպես ցույց է տալիս խմբերի աշխատանքը, հասարակությունը տրված 
դրական հատկանիշները նույնացնում է տղամարդու հետ։ Վերջինս 
դիտվում է որպես ուժեղ, խելացի, հավասարակշռված, առաջնորդության 
ձիրք ունեցող և որոշումներ կայացնող անձ։ Մինչդեռ բացասական 
հատկանիշները վերագրվում են կնոջը։ Կինն ընկալվում է իբրև թույլ, 
զգացմունքային, հնազանդ, թեթևամիտ էակ, որը որոշումներ չի կայացնում, 
առաջնորդ չէ, պակաս խելացի է, քան տղամարդը։ Այս վարժությունը 
հետաքրքրական է նրանով, որ հստակորեն ցույց է տալիս, թե ինչպես 
է հասարակությունը տղամարդուն օժտում դրական հատկանիշներով, 
իսկ կնոջը ստորադասում և տեղավորում հասարակության առավել ցածր 
մակարդակում

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Գենդերային հիմնահարցեր. խմբային աշխատանք

Տեղեկանալ և քննարկել գենդերային մի շարք հիմնահարցեր խմբային 
աշխատանքի միջոցով։

60 րոպե

15-20

Օժանդակ նյութեր, գունավոր գրիչներ

Մասնակիցներին բաժանել երկու խմբի, յուրաքանչյուր խմբին տալ 
համապատասխան առաջադրանք։ Առաջադրանքը կատարելու համար 
մասնակիցներն ունեն 20 րոպե։

Խումբ 1. Գենդերային բռնություն. տեսակներ, վիճակագրություն
Խումբ 2. Գենդերային խտրականություն. աշխատաշուկայի օրինակ:
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1-ին խումբը պետք է ընթերցի գենդերային բռնության և դրա 
տեսակների մասին օժանդակ նյութը և ստացած գիտելիքը փոխանցի 
մյուս մասնակիցներին (տե՛ս Օժանդակ նյութ 1)։

2-րդ խումբը պետք է ընթերցի և մեծ լսարանին ներկայացնի գենդերային 
խտրականության վերաբերյալ նյութ աշխատաշուկայի օրինակով (տե՛ս 
Օժանդակ նյութ 2)։

Խմբային աշխատանքն ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր խմբին 
տրվում է 10 րոպե՝ մեծ լսարանում աշխատանքները ներկայացնելու և 5 
րոպե՝ քննարկման համար։ Նիստի վերջին 10 րոպեն դասընթացավարն 
օգտագործում է խմբային վարժությունն ամփոփելու համար։

Օժանդակ նյութ 1.
 Գենդերային բռնություն. տեսակներ, վիճակագրություն

Կնոջ նկատմամբ բռնությունը սեռով պայմանավորված բռնի ցանկացած գործողություն է, որը 
կնոջը պատճառում է ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական վնաս։

Կանանց նկատմամբ բռնությունը մարդու իրավունքների խախտման ամենատարածված 
տեսակներից է աշխարհում և ամենաքիչ պատժելի հանցագործությունն է: Շեշտելու համար 
այն փաստը, որ կանանց ստորադաս կարգավիճակը,  անհավասարությունը և գենդերային 
խտրականությունը հասարակությունում կանանց նկատմամբ բռնության հիմքում ընկած հիմնական 
պատճառներն են, ստեղծվեց և շրջանառության մեջ դրվեց «գենդերային բռնություն»  տերմինը: 
Պատահական չէ, որ հաճախ կանանց նկատմամբ բռնությունն ու գենդերային բռնությունը 
նույնացվում են, քանի որ գենդերային բռնության հետևանքով զոհերի մեծ մասը կանայք են:

Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեն (Committee  on the  Elim-
ination of Discrimina tion Against Women, CEDAW) սահմանում է գենդերային բռնությունը 
«որպես խտրականության ձև, որը  լրջորեն  խոչընդոտում է կնոջը՝ իր իրավունքներն  
ու  ազատությունները  տղամարդկանց  հետ հավասար հիմունքով վայելելուն»,  որն 
«ուղղված է կնոջ դեմ, որովհետև նա կին է…»: Բռնության դեպքերը հատկապես զարհուրելի են, երբ 
տեղի են ունենում տանը` այնտեղ, որտեղ կինը պետք է որ ապահով լիներ անվտանգ ընտանե կան 
մթնոլորտում:   

Ընտանեկան բռնությունը ընտանիքի մի անդամի գործողությունը կամ անգործությունն է` ուղղված 
ընտանիքի մեկ այլ անդամի դեմ, որը կատարվում է ուժի կամ իշխանության առավելագույն 
օգտագործմամբ, խախտում է տուժածի իրավունքներն ու ազատությունները, սպառնում է նրա 
կյանքին և առողջությանը` նրան պատճառելով տառապանք և վնաս: Ընտանեկան բռնությունն 
անձի կողմից մյուսի հանդեպ կիրառվող հարկադիր և վերահսկող վարքի կրկնվող մոդել է՝ ուղղված 
ուժի և իշխանության հաստատման:

Տարբերում են բռնության հետևյալ հիմնական տեսակները՝
Ֆիզիկական բռնություն է համարվում հարվածելը (ձեռքով, ոտքով), հրելը, ծեծելը և այլ 

գործողություններ, որոնք հանգեցնում են վնասվածքների և ֆիզիկական ցավի:
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Հոգեբանական բռնություն է համարվում վիրավորանքը, ստորացումը, սպառնալիքը և ցանկացած 
այլ դրսևորումներ, որ հանգեցնում են բացասական հուզական հակազդեցության և հոգեբանական 
ցավի: Հոգեբանական բռնությունը  կարող է շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ՝  ի 
համեմատություն  բռնության մյուս տեսակների:

Տնտեսական բռնություն է զբաղմունքի, աշխատանքի ընտրության կառավարումը, աշխատավարձի 
տնօրինումը, տնային տնտեսության վարման մեջ ձայնից զրկումը, ընտանեկան ֆինանսների 
տնօրինման գաղտնիությունը, գումարից զրկումը:  

Սեռական բռնությունը ոտնձգության ձև է՝ սեռական հարաբերությունների և սեռական բնույթի 
գործողություններ կատարելու հարկադրում՝ բռնության ենթարկված անձի կամքին հակառակ (թե՛ 
ընտանիքի ներսում, թե՛ ընտանիքից դուրս):

Բռնության ենթարկված անձը սովորաբար ուզում է հեռանալ բռնարարից և հաճախ փորձում է դա 
անել, բայց բռնարարը սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով նրան հետ է պահում՝ վախեցնելով 
վրեժխնդիր լինել, եթե նա հեռանա: Բռնության ենթարկված կինը չի ցանկանում շարունակել 
այդպես ապրել, սակայն ստիպված է լինում` չունենալով ապրելու վայր, բռնարարից ֆինանսական 
կախվածության մեջ լինելով, ընտանիքը պահպանելու միտումներով և, վերջապես, հույս ունենալով, 
թե բռնությունը մի օր կդադարի: 

Վիճակագրություն

• 2010-2017 թվականների ընթացքում Հայաստանում ընտանեկան բռնության հետևանքով 
սպանվել է առնվազն 50 կին։

• Հայաստանում կանանց իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան կառույցները տարեկան 
գրանցում են միջինը ընտանեկան բռնության 2000-2500 դեպք։

• ՀՀ քննչական կոմիտեի վարույթում 2018 թվականի ընթացքում քննվել է ընտանիքում բռնության 
վերաբերյալ 519 քրեական գործ։ 

• Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ կին ենթարկվում է բռնության գոնե մեկ տեսակի։
• Բռնության ենթարկված կանանց մոտ 40%-ը հայտնել է, որ երեխաներն ականատես են եղել 

բռնությանը։
• Բռնության ենթարկվածների 66%-ը նշել է, որ կլքեր տունը, եթե ֆինանսական անկախություն 

և բնակարան ունենար:
• Բռնության ենթարկվածների 42%-ը չի դիմել իրավապահ մարմիններին, քանի որ ենթարկողը 

բարեկամ է, 22%-ը ամաչել է բռնությունից և այն հանրայնացնելուց, 7%-ը չի դիմել իրավապահ 
մարմիններին, քանի որ չունի վստահություն նրանց նկատմամբ:

Աջակցության թեժ գիծ.
Ընտանեկան բռնություն 
099 88 78 08 (շուրջօրյա),
010 542828 

Սեռական բռնություն 
0 8000 12 80,
077 99 12 80
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Օժանդակ նյութ 2.
Գենդերային խտրականություն. աշխատաշուկայի օրինակ4

Սոցիալ-տնտեսական ոլորտի ամենասուր և հասարակությանը հուզող հիմնախնդիրներից է 
գործազրկությունը: … [Գ]ործազրկության գենդերային վերլուծությունը բացահայտում է հետևյալ 
պատկերը: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով` կանայք կազմում են 
պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների 71,2%-ը: Փաստորեն միևնույն խնդիրը կարող է 
տարբեր կերպ անդրադառնալ կանանց և տղամարդկանց  վրա: Կանանց գործազրկության բարձր 
տոկոսը բացատրվում է նաև այն հանգամանքով, որ վերջին շրջանում զարգանում են հատկապես 
տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք ավանդաբար համարվում են «տղամարդկային գործունեության 
ոլորտներ», օրինակ` շինարարությունը, տրանսպորտը, կապը, հանքարդյունաբերությունը, 
մետաղամշակումը և այլն: 

Լուրջ հիմնախնդիրներից է նաև խտրականությունը, որը կարող է դրսևորվել ամենատարբեր 
ոլորտներում: Ըստ բնույթի` տարբերում են խտրականության մի քանի տեսակներ՝ ռասայական, 
ազգային, կրոնական, սոցիալ-դասակարգային, տարիքային և այլն: Խտրականության տարածված 
ձևերից է սեռի հատկանիշով խտրականությունը, երբ այն կարող է կանանց կամ տղամարդկանց 
հանդեպ դրսևորվել միայն այն պատճառով, որ նրանք պատկանում են տվյալ սեռին:

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 1-ին 
հոդվածում կանանց նկատմամբ խտրականությունը ձևակերպվում է որպես «սեռի հատկանիշով 
ցանկացած տարբերակում, բացառում կամ սահմանափակում, որը նպատակ ունի կանանց 
համար սահմանափակել կամ վերացնել քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, 
քաղաքացիական կամ ցանկացած այլ բնագավառում տղամարդկանց և կանանց, անկախ նրանց  
ամուսնական կարգավիճակից, հավասարության հիմքով, մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների ճանաչումը և կանանց կողմից այդ իրավունքների ու ազատությունների 
իրականացումը կամ դրանցից օգտվելը»:

... Տնտեսագիտության գենդերային հիմնախնդիրները հասկանալու համար ծանոթանանք ևս մեկ 
հասկացության` գենդերային սեգրեգացիային կամ խտրազատմանը: Գենդերային մասնագիտական 
խտրազատումը կանանց և տղամարդկանց խիստ որոշակի մասնագիտություններում, ճյուղերում, 
պաշտոններում աշխատանքի տեղավորման կայուն միտում է: Մասնագիտական խտրազատումն 
ունի երկու մակարդակ՝ հորիզոնական և ուղղահայաց: 

Հորիզոնական խտրազատումն արտահայտվում է տնտեսության ճյուղերում և 
մասնագիտություններում տղամարդկանց և կանանց անհամաչափ բաշխմամբ: Հորիզոնական 
խտրազատման դեպքում տարբերվում են «կանանց» և «տղամարդկանց» մասնագիտություններ 
կամ ոլորտներ: Օրինակ` կրթության ոլորտում աշխատողների 76%-ը, առողջապահության` 62%-ը 
կանայք են (և դրանք համարվում են «կանանց» ոլորտներ), արդյունաբերության ոլորտում՝ 31%-ը, 
շինարարության` 13%-ը (համարվում են «տղամարդկանց» ոլորտներ)  և այլն: 

Հորիզոնական սեգրեգացիան լինում է.
1. ճյուղային (սեռերի բաշխումը տնտեսության ճյուղերի միջև): Հայտնի է, որ կանանց 

ներկայացվածությունը բարձր է տնտեսության այն ճյուղերում, որտեղ աշխատավարձը ցածր է.
2. մասնագիտական (բաշխումն ըստ մասնագիտությունների).

4. Հատվածներ «Գենդեր և լրագրություն» ուսումնական ձեռնարկից, Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա։ Գենդերային 
հետազոտությունների կենտրոն, հեղ.՝ Լիլիթ Զաքարյան, Անահիտ Հարությունյան, Երևան, 2009 
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3. միջֆիրմային (սեռերի բաշխումը տարբեր կարգավիճակի և չափի ֆիրմաների միջև).
4. միջոլորտային (սեռերի բաշխումը տնտեսության մասնավոր և պետական ոլորտների միջև):

Ուղղահայաց խտրազատումը երևում է պաշտոնների հիերարխիայում կամ աստիճանակարգում: 
Ուղղահայաց սեգրեգացիայի դեպքում հաճախ օգտագործվում են «ապակե առաստաղ» և 
«իշխանության գենդերային բուրգ»  արտահայտությունները: Կանանց առաջխաղացմանը 

խանգարում են որոշ «անտեսանելի» 
խոչընդոտներ, որոնք էլ կոչվում են «ապակե 
առաստաղ»: Հաճախ տղամարդ գործընկերների 
համեմատությամբ հավասար կամ նույնիսկ 
գերազանցող մասնագիտական տվյալներ ունեցող 
կանայք «կանգ են առնում» մասնագիտական 
առաջխա  ղաց ման որոշակի փուլում, մնում են 
շարքային կատարողների կամ, լավագույն 
դեպքում, տեղակալի պաշ տոնում: Իշխանության 
գենդերային բուրգը գենդերային տեսանկյունից 
բնութագրում է տար  բեր ոլորտ ների պաշտոնների 

հիերարխիան: Ընդ որում, նկատվում է հետևյալ օրինաչափությունը. որքան ավելի ցածր է պաշտոնը, 
հետևապես և աշխատավարձը, այնքան մեծ է կանանց թիվը: Կանանց թիվը սկսում է նվազել 
պաշտոնի բարձրացման, ուստիև այդ պաշտոնից ակնկալվող եկամուտ ների ու ազդեցության 
ոլորտի մեծացմանը զուգահեռ: Այսպիսով, պաշտոնների հիերարխիան ստանում է բուրգի տեսք, 
որի հիմքում կանայք են, իսկ գագաթում` տղամարդիկ: 

Լրացուցիչ գրականություն

«Կին և տղամարդ՝ տարբեր, բայց հավասար. Գործնական ուղեցույց», «Հասարակություն առանց 
բռնության» ՀԿ, Երևան, 2016, տե՛ս մասնավորապես 11-28 էջերը։

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841

Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա, տե՛ս https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505

Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի 
մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա, տե՛ս https://rm.coe.int/168046246d

«Գենդեր և լրագրություն» ուսումնական ձեռնարկ, Համալսարանական կրթությամբ կանանց 
ասոցիացիա։ Գենդերային հետազոտությունների կենտրոն, հեղ.՝ Լիլիթ Զաքարյան, Անահիտ 
Հարությունյան, Երևան, 2009: 

Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի պաշտոնական կայք, տե՛ս http://coali-
tionagainstviolence.org

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
https://rm.coe.int/168046246d
http://coalitionagainstviolence.org
http://coalitionagainstviolence.org
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Ծանոթանալ ֆեմինիստական գաղափարախոսությանը կանանց 
նկատմամբ անարդարության, խտրականության և օտարման անձնական 
պատմությունների վերհանմամբ և քննարկմամբ։

55 րոպե

15-20

Թերթիկների վրա տպագրված անձնական պատմություններ 
մասնակիցների համար

Յուրաքանչյուր մասնակցի աթոռի տակ նախապես ամրացնել մեկական 
պատմություն։ Նիստը սկսել՝ մասնակիցներին խնդրելով աթոռի տակից 
գտնել իրենց պատմությունը, 5 րոպեի ընթացքում ընթերցել և «դառնալ» 
պատմության հերոսուհին։ Նշել, որ պատմություններն իրական են 
կամ փոխված են մասնակիորեն։ Զգուշացնել, որ պատմություններից 
մի քանիսը նկարագրում են բռնության տեսարաններ և ունեն զգայուն 
բովանդակություն։ Կախված լսարանի չափից՝ մի պատմությունը 
կարող է հայտնվել երկուական կամ երեքական մասնակիցների մոտ։ 
Պատմությունների ընդհանուր քանակը յոթն է։

Պատմությունները կարդալուց հետո մասնակիցներին խնդրել 
խմբավորվել ըստ պատմության համարների և ներկայացնել դեպքերը։ 
Դասընթացավարը յուրաքանչյուր մասնակցի պետք է առնվազն մեկ 
հարց ուղղի։ Հարցերը ներկայացված են ստորև։ Քննարկումից հետո 
բացատրել, թե ինչու էր կարևոր այս վարժության անցկացումը նախքան 
ֆեմինիստական պայքարի և գաղափարախոսությունների մասին խո-
սելը։

Օ ր  2
Ֆեմինիզմ

Անձնականից քաղաքական. կնոջ ստորադասման, խտրականության
և բացառման անհատական դեպքերի քննարկում 

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու նը
 

Կանանց պատմություններ

Պատմություն 1
Ես Սուսաննան եմ։ Երիտասարդ կին եմ, որն ունի մտավոր հաշմանդամություն։ Քեռուս տղան 
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հաճախ էր օգտվում իմ դրությունից և սեռական ոտնձգության էր ինձ ենթարկում։ Մի օր, երբ ես 
արդեն պառկել էի քնելու, եկավ ինձ մոտ։ Սկսեց ձեռքերով ու մարմնով հպվել ինձ։ Ես ընդդիմացա 
ու հետ հրեցի նրան, բայց նա հարվածեց ինձ, մահճակալի մոտ գտնվող պահարանի դարակից 
թափանցիկ կպչուն ժապավեն վերցրեց, կապեց ձեռքերս ու փակեց բերանս։ Այնուհետև վերցրեց 
սենյակում կախած սրբիչս և, ուժեղ սեղմելով, խեղդեց ինձ։ Երբ արդեն մահացած էի, նա նաև 
բռնաբարեց ինձ, իսկ հետո, կատարվածի հետքերը թաքցնելու նպատակով, այրեց անկողինս՝ հույս 
ունենալով, որ ամբողջ տունը կայրվի, դիակս՝ նույնպես։ 

Պատմություն 2
Ես Բելլան եմ, երիտասարդ տրանսգենդեր կին եմ, այսինքն՝ ծնվել եմ իբրև կենսաբանական 

տղամարդ, սակայն փոքր տարիքից ինձ նույնացրել եմ կնոջ հետ։ Դպրոցում մի տղայի էի հավանել 
և նրան իմ սիրո մասին խոստովանող նամակ էի ուղարկել։ Հաջորդ օրը նամակիս մասին գիտեր 
ողջ դպրոցը։ Հորս կանչեցին դպրոց։ Երբ նա տուն վերադարձավ, ինձ գիտակցությունս կորցնելու 
աստիճան ծեծեց, այնուհետև մի քանի ամիս շարունակ փակեց նկուղում։ Այդ ընթացքում տուն 
բերեց նաև հոգևորականի, որ ինձ «բուժեն»։ Բացակայություններիս պատճառով ինձ հեռացրին 
դպրոցից։ Ամիսներ անց ես փախա տնից, գիշերում էի փողոցում։ Ուսում և աշխատանք չունեի, 
սկսեցի սեռական ծառայություններ մատուցել, որ կարողանամ գոյատևել մի հասարակությունում, 
որն ինձ մերժում և ատում է։

Պատմություն 3
Ես Մարին եմ, ունեմ երկու երեխա։ Ամուսնացել եմ կամքիս հակառակ. անչափահաս էի, 

երբ ամուսինս ինձ փախցրեց։ Սկզբում ընդդիմացա, բայց հետո հարմարվեցի նոր կյանքիս։ 
Ծնողներս ինձ հետ չէին ընդունի, ասում էին՝ «դու՝ քո ընտանիքը», ուստի տարբերակ չունեի։ 
Ամուսինս սկզբում սիրալիր էր թվում, բայց հետո սկսեց ամեն կերպ վերահսկել իմ ամեն մի քայլը։ 
Անընդհատ խանդում էր ինձ, նվաստացնում, հաճախ նաև ծեծում։ Սկեսուրս ինձ կշտամբում էր 
օժիտ չունենալու համար։ Ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, երբ հղի էի առաջնեկովս, 
ամուսինս մեկնեց Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Տարվա մեջ երկու անգամ էր գալիս 
Հայաստան, բայց առօրյաս սովորաբար դրսից վերահսկում էր։ Երբ երկրորդ բալիկովս էի հղի, 
գինեկոլոգս ինձ ուղարկեց մեկ այլ հիվանդանոց։ Պարզվեց՝ ՄԻԱՎ ունեի։ Սկեսուրս ու ամուսինս ինձ 
մեղադրեցին անբարոյականության մեջ և անվանեցին «հիվանդ»։ Երբ ամուսինս եկավ Հայաստան, 
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նա նույնպես ՄԻԱՎ դրական էր։ 

Պատմություն 4
Ես Լիլիթն եմ, մասնագիտությամբ՝ տնտեսագետ։ Անցած տարի աշխատանքի հայտարարությամբ 

դիմել էի հայաստանյան մի կազմակերպություն։ Հարցազրույցի ժամանակ ինձ տվեցին բազմաթիվ 
հարցեր, այդ թվում՝ ամուսնական կարգավիճակիս և երեխաների առկայության վերաբերյալ։ Նման 
հարցադրումներն ինձ համար տարօրինակ էին, այդուհանդերձ, ուրախ էի տեղեկանալ, որ ինձ 
ընդունել են աշխատանքի։ Չորս ամիս անց ես բացահայտեցի, որ ինձնից առաջ նույն աշխատատեղը 
զբաղեցրած անձը, որը տղամարդ էր, ստանում էր ինձնից զգալիորեն բարձր աշխատավարձ։ 
Որոշեցի մի օր տնօրենից հարցնել, թե որն էր աշխատավարձի տարբերության պատճառը։ Տնօրենը 
տարբերակված մոտեցումը նախ բացատրեց նրանով, որ մենք տարբեր կրթություն և մասնագի-
տական փորձ ունեինք։ Քանի որ վստահ էի, որ նման բացատրություն էր տալու, ես նախապես 
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ընթերցել էի նախկին աշխատակցի ինքնակենսագրականը։ Պարզվում էր՝ ես միանշանակորեն 
ունեի ավելի բարձր որակավորում և փորձ։ Երբ այս  հանգամանքի մասին հանգիստ ձայնով նշեցի, 
տնօրենը սաստիկ բարկացավ, գոռաց ինձ վրա և բացականչեց. «Տղամարդու հետ այսպես չեն 
խոսում, մի՛ հակաճառիր։ Ի վերջո, տղամարդն է տուն պահողը, նորմալ է, որ կնոջից ավել գումար 
ստանա, գոհ եղիր, որ կանանց առհասարակ աշխատանքի ենք վերցնում»։

Պատմություն 5 
Ես քանդակագործ Մարգարիտն եմ։ Համաշխարհային հեղինակություն վայելող գործերի հեղինակ 

եմ։ Քանի որ ստեղծագործելուս տարիներին արվեստն այն ասպարեզն էր, որտեղ կանայք կարող 
էին մուտք գործել միայն իբրև մերկ բնորդուհի, իմ աշխատանքները ստորագրվում էին ամուսնուս 
կողմից, որը նույնպես արվեստագետ է։ Ես չէի կարող հանդես գալ սեփական անունով, որովհետև 
նման պարագայում գործերս լուրջ չէին ընդունվի արվեստի ասպարեզում և չէին վաճառվի. «Ո՞վ է 
կինը, որ ստեղծագործի։ Կնոջ տեղը խոհանոցն է, իսկ առաքելությունը՝ տղամարդու՝ արվեստագետի, 
ստեղծողի, մտածողի մուսան լինելը»։ Ամուսինս հայտնի դարձավ իմ գործերի շնորհիվ, իմ 
աշխատանքները լայն ճանաչում գտան տարբեր երկրներում, սակայն տասնյակ տարիներ անցան, 
մինչև կեղծիքը բացահայտվեց։

Պատմություն 6
Ես Արևիկն եմ, քաղաքական գործիչ եմ։ Երբ երիտասարդ տարիքում ընտանիքիս անդամներին 

հայտնեցի, որ ուզում եմ զբաղվել քաղաքականությամբ, ինձ ծաղրեցին՝ ասելով, որ քաղաքականությունը 
«կնիկ մարդու բան չէ»։ Երբ նոր էի սկսել գործունեությունս, ոչ ոք ինձ լուրջ չէր ընդունում։ Իմ 
շրջապատում գտնվող տղամարդիկ կնոջ ձայնից խրտնում էին։ Որքան էլ ծանրակշիռ, իմաստալից 
ու կարևոր լինեին հնչեցրածս տեսակետները, ես զգում էի և ամեն անգամ համոզվում, որ ասածս 
պակաս կարևոր է համարվում զուտ այն պատճառով, որ ես կին եմ։ Եթե իմ նույն խոսքերն ասվեին 
տղամարդու կողմից, հավանաբար լայնորեն կողջունվեին, բայց գործընկերներս ու հանրությունն իմ 
մեջ առաջին հերթին կին էին տեսնում, և հետո նոր միայն ուշադրություն դարձնում ասածս խոսքերին 
կամ կատարածս աշխատանքներին։ Մինչ օրս էլ մեդիա դաշտին այնքան չի հուզում իմ ասելիքն 
իբրև քաղաքական գործիչ, որքան այն, թե ինչ զգեստ եմ հագել, ինչպես եմ շպարվել, ինչ պայուսակ 
եմ բռնել։ Հարցազրույցներ տալիս հաճախ են հարցնում՝ ինչպե՞ս եք համատեղում ընտանիքն ու 
կարիերան, որքա՞ն ժամանակ եք անցկացնում խոհանոցում։ Հանրության ու ընտանիքիս համար 
իմ կերպարն ավելի ընդունելի դարձավ, երբ ես ամուսնացա և երեխաներ ունեցա։ Իսկ ինչպիսի՞ն 
կլիներ իմ հանդեպ վերաբերմունքը, եթե ընտրեի միայնակ մնալ կամ չուզենայի երեխաներ ունենալ։ 
Ինչպե՞ս ինձ կբնութագրեին, եթե կանանց՝ նման ընտրության հնարավորությունների մասին սկսեի 
նաև բարձրաձայնել։

Պատմություն 7
Ես Էմիլին եմ։ Սուֆրաժիստ եմ, որը պայքարել է կանանց ընտրական իրավունքի համար։ Պայքարիս 

ընթացքում ինն անգամ ձերբակալվել եմ, յոթ անգամ հացադուլ հայտարարել և քառասունինն 
անգամ պարտադրաբար կերակրվել բանտում։ Ցանկանալով հանրության և որոշումներ կայացնող 
օղակների ուշադրությունը հրավիրել կանանց ընտրական իրավունքի ձեռքբերման շուրջ՝ բազում 
պայքարից և հիասթափություններից հետո, 1913 թվականին կազմակերպված ձիարշավի ժամանակ 
ես դուրս եկա վազքուղի, ընկա թագավորական նժույգի տակ և սպանվեցի։ 5000 սուֆրաժիստ և 50 
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000-ից ավելի աջակից մասնակցեց իմ հուղարկավորությանը։ Իմ մահը, ինչպես և հազարավոր այլ 
սուֆրաժիստների պայքարն ի վերջո հանգեցրեց կանանց ընտրական իրավունքի ձեռքբերմանը։

Հարցեր

1. Ի՞նչ ես զգում՝ իբրև պատմության հերոսուհի։
2. Ի՞նչն է քո կարծիքով անարդար քո պատմության մեջ։
3. Պատկերացրու՝ քո պատմության հերոսը տղամարդ է։ Արդյոք կստեղծվե՞ր նույն իրավիճակը։ 

Ինչո՞ւ։
4. Ի՞նչ կանեիր, եթե հայտնվեիր նման իրավիճակում։ Ի՞նչը կուզեիր փոխել և ինչպե՞ս։

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Գիտելիք

Ֆեմինիզմ. տեսական անդրադարձ

Տեղեկանալ ֆեմինիզմի մասին՝ իբրև գաղափարախոսության և 
շարժման, քննարկել ֆեմինիզմի ալիքները, տեսակները և ֆեմինիզմի 
դրսևորումները հայկական համատեքստում։

90 րոպե

Մասնակիցների թիվը. 15-20

Պրեզենտացիայի համար անհրաժեշտ տեխնիկա

Նկարագրությունը. մասնակիցներին ներկայացնել պրեզենտացիա 
ֆեմինիզմի վերաբերյալ։ Ստորև ներկայացված է ամփոփ ներածական 
անդրադարձ ֆեմինիզմի մասին։

Ֆեմինիզմը ենթադրում է գլխահոսի (մեյնսթրիմ), նորմի՝ իբրև անքննելի 
ճշմարտություն տրվածի քննադատություն: Ֆեմինիզմը մտածողություն 
է, որը բարձրացնում է այն հարցը, թե արդյո՞ք աշխարհը պիտի լինի 
այնպիսին, ինչպիսին կա, և, առհասարակ, արդյո՞ք աշխարհն իրականում 
այնպիսին է, ինչպիսին մեզ ասում են, թե կա: Ֆեմինիստական 
գաղափարախոսությունն այս առումով քննադատում է կնատյացությունը, 
այրակենտրոնությունն ու արական գերիշխանությունը՝ կենտրոնանալով 
եզրայինի և ծայրամասի վրա: Ամերիկացի ֆեմինիստ գրող բել հուքսի 
բնորոշմամբ՝ «ֆեմինիզմը սեքսիզմին, սեքսիստական չարաշահմանը և 
կեղեքմանը վերջ տալուն ուղղված մի շարժում է», որը ներառում է նաև 
սիստեմիկ հաստատութենականացված  (էջ 28) սեքսիզմի ընկալումը:

Հաշվի առնելով Հայաստանում առաջ մղվող բազմաշերտ ֆեմի նիստա -
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կան օրա կարգերը և դրանց միջև եղած երբեմն ակնբախ իրարամեր-
ժությունն ու գաղափարական հակամետությունը՝ «ֆեմինիզմ» բառը 
հաճախ օգտագործվում է իբրև հոգնակիություն ենթադրող քաղաքական 
հղացք՝ մատնանշելու համար այն փաստը, որ ֆեմինիզմը Հայաստանում, 
ինչպես և այլուր, միատարր ու միանշանակ գաղափարախոսություն չէ. 
այն բազմազան է և լի խզումներով, հատվածայնությամբ ու բախումներով, 
որոնք հաճախ մտածելու տեղիք են տալիս ու վերաիմաստավորում առկա 
պայքարը:

Ֆեմինիզմը ձգտում է այլաշրջել տղամարդակենտրոն համակարգը, 
որպեսզի կանայք հասարակության մեջ ստորադաս չդիտվեն, որպեսզի 
հաստատվի հավասար ու արդար համակարգ, ուր կանայք ինքնուրույն 
են որոշում՝ ով են իրենք, ինչ են ուզում անել իրենց մարմնի հետ (ինչպես 
են ցանկանում հագնվել, ինչ քաշ ունենալ, երբ հղիանալ կամ չհղիանալ, 
ծննդաբերել, թե ոչ), ինչ են ուզում       կամ ինչ չեն ուզում անել կյանքում 
և այլն:

Ֆեմինիստները ձգտում են կանանց էմանսիպացիայի, այսինքն՝ 
կնոջ ազատագրման հայրիշխանական նորմերից, կախվածությունից և 
սահմանափակումներից։  Հայրիշխանական նորմերն այն կաղապարներն 
են, որոնցում կանանց շահերն ու ազատությունները ստորադաս են 
տղամարդկանց շահերից և ազատություններից, իսկ հայրիշխանությունն 
ինքնին մի համակարգ է, որտեղ իշխանությունը պատկանում է 
տղամարդկանց, որտեղ կանայք բացառված են, ստորադասված և հանդես 
են տալիս իբրև ձայնազուրկներ, որտեղ կանանց փոխարեն տղամարդիկ 
են որոշում նրա իրավունքների և ազատությունների սահմանները, որտեղ 
կանայք սպասարկում են տղամարդկանց և ձևակերպվում իբրև արական 
ոգեշնչման աղբյուրներ։ Հայրիշխանությունը և նրա հիերարխիաները 
կապված են նաև ճնշող ու շահագործող այլ համակարգերի հետ, 
ինչպիսիք են՝ կապիտալիզմը, ռասիզմը, գաղութատիրությունը, 
հետերոնորմատիվությունը, որոնք փոխադարձաբար սնում են միմյանց:

Ֆեմինիզմի ալիքները 

Ֆեմինիզմը զարգացել է ալիքներով։ Պայմանականորեն առանձնացվում են առաջին, երկրորդ և 
երրորդ ալիքները։

Առաջին ալիքը սկսվեց լիբերալ ֆեմինիստական շարժումով, որը կենտրոնացած էր կանանց 
քաղաքական՝ ընտրելու իրավունքի վրա: Այստեղ խոսքը 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբի 
սուֆրաժիստների մասին է։ Ֆեմինիզմի առաջին ալիքը կենտրոնանում էր այնպիսի հարցերի 
վրա, ինչպիսիք են՝ աշխատանքային իրավունքը, ընտրական իրավունքը, կրթության իրավունքը, 
սեփականության իրավունքը: Առաջին ալիքի ձեռքբերումներից է կանանց մուտքը բարձրագույն 
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ուսումնական հաստատություններ: Համարվում է, որ առաջին ալիքն ավարտվեց, երբ ընդունվեց 
ԱՄՆ Սահմանադրության 19-րդ լրացումը, որը կանանց ընտրելու իրավունք ընձեռեց: Սակայն 
Առաջին համաշխարհային պատերազմը սառեցրեց ֆեմինիզմի առաջին ալիքն ու պասիվություն 
մտցրեց պայքարի մեջ:

Երբ քաղաքական իրավունքը նվաճվեց, 1960-ական թվականներից մինչև 80-ականներն առաջ 
եկավ շարժման երկրորդ ալիքը, որը կենտրոնացավ մշակութային անհավասարությունների, 
խտրականության, գենդերային նորմերի և հասարակությունում կնոջ դերի վերափոխման վրա։ 
1960 թ. առաջին անգամ օրենքով ընդունվեց հակաբեղմնավորիչ հաբը, ինչը հեղափոխական քայլ 
էր ֆեմինիզմի համար։ Ֆեմինիստական երկրորդ ալիքի ժամանակ ձևակերպվեց the personal is 
political («անձնականը քաղաքական է») կարգախոսը, որի նպատակն էր ցույց տալ, թե ինչպես 
են կանանց անձնական կյանքն արտացոլում իշխանության սեքսիստական համակարգերը։ 
Երկրորդ ալիքի ֆեմինիստները պայքարում էին գենդերային խտրականության դեմ անձնական 
հարաբերություններում, սոցիալական, քաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում, պայքարում 
էին կանանց սեռական և վերարտադրողական առողջության ու իրավունքների համար, այդ թվում՝ 
կանանց իրավունքի՝ օգտագործելու հակաբեղմնավորիչներ և կատարելու հղիության արհեստական 
ընդհատումներ, ինչպես նաև կանանց՝ բաժանվելու իրավունքի համար:

Ֆեմինիզմի երրորդ ալիքը (վաղ 1990-ականներ-մեր օրեր) առաջ եկավ ի պատասխան երկրորդ 
ալիքի արդյունքում ստեղծված նախաձեռնությունների և շարժումների ձախողման: Երրորդ ալիքի 
ֆեմինիստները հանդես եկան երկրորդ ալիքի ստեղծած իգականության էութենական սահմանումների 
դեմ, որ գերազանցապես բնորոշում էին սպիտակամորթ, միջին խավի կանանց։ Երրորդ ալիքի 
մոտեցումներում հիմնաքարային է փոխհատվելիությունը (intersectionality), այլ կերպ ասած՝ խոսվում 
է այն մասին, որ կանայք ունեն տարբեր փորձառություններ, և ռասան, էթնիկ պատկանելությունը, 
դասակարգը, կրոնը, գենդերը, սեռականությունն ու ազգությունը՝ բոլորն էլ նշանակալի գործոններ 
են, որ պիտի ընդգրկվեն ֆեմինիստական պայքարում և խոսակցություններում։ 

Ֆեմինիզմի հիմնական տեսակները

Ֆեմինիզմն ունի բազմաթիվ տեսակներ, սակայն այս դասընթացի շրջանակներում 
կանդրադառնանք ներքոնշյալ տեսակներին։

Լիբերալ ֆեմինիզմ
Կանանց անհավասարությունը տեսնում է իրավունքների անբավարարության կամ բացակայության 

մեջ։ Այս խնդրի լուծումը պետք է լինեն սոցիալ-տնտեսական և իրավական բարեփոխումները, 
օրենքների և քաղաքականությունների ընդունումն ու իրականացումը։ Լիբերալ ֆեմինիզմը ձգտում է 
գենդերային հավասարության, այսինքն՝ կանանց և տղամարդկանց միջև հավասար իրավունքների 
հաստատման։

Սոցիալիստական ֆեմինիզմ
Ըստ սոցիալիստական  ֆեմինիստների` անհավասարության հիմքը կապիտալիզմն է և 

կապիտալիստական շահագործումը։ Ֆեմինիզմի այս տեսակը կենտրոնանում է կոլեկտիվ 
փոփոխության և ուժեղացման վրա: Սոցիալիստ ֆեմինիստները պայքարում են կրթության պակասի 
և սոցիալ-տնտեսական խտրականության դեմ:

Ռադիկալ ֆեմինիզմ
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Կարելի է բնորոշել որպես հեղափոխական ֆեմինիզմ: Այս տեսակի գաղափարակիցները կողմ 
են հասարակության համընդհանուր, արմատական փոփոխությանը: Հասարակությունը, ըստ 
նրանց, հայրիշխանական է, ուստի կանանց ազատագրումը հնարավոր է միայն հայրիշխանական 
համակարգը տապալելու և ջախջախելու միջոցով:

Էկոֆեմինիզմ
Զուգահեռներ են տարվում կանանց և բնապահպանական շարժումների միջև: Էկոֆեմինիստները 

գտնում են, որ կանանց նկատմամբ խտրականությունը և բնության քայքայումը իրար հետ 
շաղկապված են, ուստի պայքարում են երկուսի դեմ փոխկապակցված:

Սև ֆեմինիզմ
Սև ֆեմինիստները գտնում են, որ ռասիզմն ու սեքսիզմը փոխկապակցված են, ու սեքսիզմը 

չի վերանա, քանի դեռ համակարգում գոյություն ունի ռասիզմը: Սեքսիզմը, դասակարգային 
խոշտանգումը և ռասիզմը միմյանց հետ սերտորեն կապված են։ 

Ֆեմինիզմի դրսևորումները հայաստանյան համատեքստում

Պրեզենտացիայի այս հատվածում հարկավոր է ներկայացնել հայ ֆեմինիստ գրողներին և նրանց 
որոշ աշխատանքներ, խոսել արդի ժամանակների ֆեմինիստական տարբեր միջոցառումների, 
երթերի և ցույցերի մասին։

Ս ր բ ո ւ հ ի  Տ յ ո ւ ս ա բ
արևմտահայ գրող, բանաստեղծ,

հայ առաջին վիպասանուհի
1840-1901, Կ. Պոլիս, Թուրքիա

Պաշտպանել է ազատ սիրո իրավունքը, մերժել բռնի 
ամուսնությունը, փորձել է հիմնավորել այն գաղափարը, որ կնոջ 
ազատագրության կարևոր նախապայմանը աշխատանքն է, որը 
կարող է «անկախ վիճակ» ստեղծել նրա համար։

Զ ապ ե լ  Ե ս ա յ ա ն
գրող, թարգմանիչ, հրապարակագիր

1878- 1943, Կ. Պոլիս, Թուրքիա

Կինը աշխարհ չէ եկած մինակ հաճելի ըլլալու համար։ Կինը եկած 
է իր խելքը, մտային, բարոյական և ֆիզիքական յատկութիւնները 
զարգացնելու համար։ Ինքզինքնին յարգող բոլոր կիներուն իտէալը 
միայն հաճելի ըլլալը պետք չէ ըլլայ, այլ երկրիս վրայ գործօն 
բարերար տարր մը դառնալը։
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Շ ո ւ շ ա ն ի կ  Կ ո ւ ր ղ ի ն յ ա ն
բանաստեղծուհի

1876-1927, Ալեքսանդրապոլ, Հայաստան

Երգել ուզեցի՝ ասին չգիտես…

Երգել ուզեցի՝ ասին չգիտես.
Երգեր հյուսեցի՝ լռի՛ր, աղջիկ ես.
Բայց երբ բիրտ կյանքում
Ես ցավերգ դարձա,
Ամենքի կրծքում
Ես տեղ ունեցա…

Ես շատ երգեցի
Ասին՝ շուտ կը հոգնի,
Բարձր երգեցի՝
Հանկարծ կը կտրի.
Անվերջ երգեցի՝
Շողոքորթեցին…
                                 1907
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Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Պնդումներ

«Գաղափարների շարունակույթ» ինտերակտիվ խաղ

Ֆեմինիստական դիտանկյունից քննարկել մի շարք պնդումներ։

60 րոպե

15-20

Անհրաժեշտ նյութեր.  «համաձայն եմ», «համաձայն չեմ» անվանումներով 
երկու ցուցանակ, որոնք պետք է ամրացնել հանդիպակաց պատերին

Նկարագրությունը. զբաղեցնել ազատ տարածություն։ Դասընթացավարը 
կարդում է տվյալ պնդումը, իսկ մասնակիցները սենյակում դիրքավորվում 
են՝ ըստ հնչեցված մտքի վերաբերյալ ունեցած իրենց կարծիքի։

• Կանանց քաղաքական մասնակցության աճը անպայման կտանի 
ֆեմինիստական հարցերի լուծման:

• Ռասայական և դասակարգային հարցերը կապ չունեն 
ֆեմինիստական օրակարգի հետ:

• Բոլոր ֆեմինիստները պայքարում են հանուն գենդերային 
հավասարության:

• Հայրիշխանությունը դրսևորվում է բացառապես տղամարդկանց 
կողմից:

• Հնարավոր է լինել ֆեմինիստ և դեմ լինել աբորտին:
• Ֆեմինիզմը չունի սահմաններ. յուրաքանչյուր անձ կարող է իրեն 

անվանել ֆեմինիստ:
• Կին է միայն նա, ով հեշտոց ունի:
• Սեռականության հարցերը պետք է քննարկել ֆեմինիստական 

քննադատությունից դուրս:
• Ֆեմինիզմն ու ռազմականացումը միմյանցից անկախ երևույթներ ու 

գաղափարախոսություններ են:
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Խոսել կնոջ օբյեկտացման/առարկայացման մասին, քննարկել 
գենդերային կարծրատիպեր պարունակող մեդիա հրապարակումներ և 
պատկերներ։

60 րոպե

15-20

Հոլովակներ և պատկերներ ցուցադրելու համար անհրաժեշտ տեխնիկա

Ցուցադրել մեդիա հրապարակումներ, մասնակիցների հետ վեր հանել 
և քննարկել դրանցում առկա գենդերային կարծրատիպերը։

Squirrel կաթսայի գովազդը
https://www.youtube.com/watch?v=3wIkljYPr6c

1. Ինչպե՞ս են կանայք պատկերվում գովազդում:
2. Ինչպե՞ս են հայրիշխանությունն ու կապիտալիզմն օգտագործում 

կանանց: 
3. Կանայք գովազդի «արտադրա՞նք» են, թե՞ թիրախային խումբ: 

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Ցուցադրման նյութեր
և պատկերներ

Հարցեր քննարկման 
համար

Գենդերային կարծրատիպերը մեդիայում 

https://www.youtube.com/watch?v=3wIkljYPr6c
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Ընթերցել և քննարկել կարևորագույն ֆեմինիստական տեքստեր 
ֆեմինիստական շարժումներն ու գաղափարախոսությունն ընկալելու 
նպատակով։

90 րոպե

 15-20

Օժանդակ նյութեր

Մասնակիցներին բաժանել երեք խմբի։ Յուրաքանչյուր խմբին տալ 1-ին 
և 2-րդ օժանդակ նյութերը, ընթերցելու համար հարմարավետ պայմաններ 
և 30 րոպե ժամանակ։ Այնուհետև յուրաքանչյուր խմբին կտրվի 10 
րոպե ժամանակ՝ իրենց կարծիքով տեքստի կարևորագույն կետերը 
ներկայացնելու համար։ Նիստի մնացյալ ժամանակը դասընթացավարը 
կօգտագործի քննարկում ծավալելու համար։

Նիստն ավարտելուց հետո դասընթացավարն ամփոփում է օրը և 
մասնակիցներին խնդրում լրացնել գնահատման թերթիկները։

Նպատակը

Տ ևո ղութ յու նը

Մաս նա կից նե րի թի վը

Անհ րա ժեշտ նյու թեր

Ն կա րագ րութ յու ն

Խմբային աշխատանք Ֆեմինիստական տեքստերի շուրջ

Օժանդակ նյութ 1.
«Ցտեսություն, իշխանություն». Ֆեմ մանիֆեստ 

Աղջիկ ծնվելը մեր առաջին հաղթանակն է: Մենք չունենք այլ ընտրություն, քան պայքարելը, որպե սզի 
ծնվելուց հետո էլ աբորտ չանեն մեզ` մեր ձայնը, մեր մարմինը, մեր մտքերը, մեր կարողություն ները, 
ցանկությունները, պատկերացումները, գործողությունները: Որպեսզի կարողանանք ինքնիրացվել, 
զարգանալ, կայանալ որպես լիարժեք անհատներ:

Մերժում եմ այն համակարգը, որում ինձ դաստիարակում են և վերաբերվում են որպես ենթարկվող-
հնազանդ, տեսակետ չունեցող, անինքնավստահ, հարմարվող, կցորդ:

Գիտակցում եմ, որ ապրում եմ պատրիարխալ, սահմանափակող համակարգում, որտեղ 
ստորադասը ես եմ, որտեղ ես օբյեկտ եմ, ոչ թե սուբյեկտ: Վստահ եմ, որ եթե ինքս չազատագրվեմ, 
ոչ ոք իմ փոխարեն դա չի անի:

Ուզում եմ իմանալ իմ տեսակի պատմությունը: Ուզում եմ ինձ չասեն` գնամ սուրճ դնեմ: Ուզում եմ 
բարձր ձայն հանել և օրգազմ ապրել սեքսի ժամանակ, առանց անբարոյական պիտակվելու: Ուզում 
եմ մարմինս իմը լինի, բռնության չենթարկվեմ, իմանամ ինքնապաշտպանվել: Ուզում եմ աշխատել և 
այն մասնագիտությամբ, որն ինքս կընտրեմ` նաև հոգևորական, զինվորական, վարորդ, վարչապետ:

Բարձրաձայնում եմ, որ ազատ եմ` խոսել թե չխոսել և ինչպես արտահայտվել, մասնակցել թե 
չմասնակցել, ընդդիմանալ թե համաձայնվել: Անընդհատ բախվում եմ` կնիկ ա` հիմար ա, հիստերիկ 
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ա, բան չի հասկանում, կինը ուր` քաղաքականությունն ուր կարծրատիպերի:
Ապրում եմ ոչ իմ տեսակի ստեղծած խաղի կանոններով, որպես ուրիշ, ուրիշի աշխարհում ինձ 

փնտրելով: Փոխելով ինձ` փոխում եմ աշխարհը:
Ընտրում եմ` ինչպիսին լինել` տարբեր թե՞ մեծամասնության նման, ընդունված մոդելից դուրս, 

թե՞ ներս, կույս լինել, թե՞ չլինել, ամուսնանալ, թե՞ չամուսնանալ, երեխա ունենալ, թե՞ չունենալ, 
ամուսնանալո՞վ երեխա ունենալ, թե՞ առանց ամուսնանալու: Ընտրում եմ իմ կարգավիճակը, իմ 
ապրելաձևը, իմ շարժուձևը, հագուկապը, մասնագիտությունը, աշխատանքը, իմ սոցիալական 
ցանցը: Ընտրում եմ համարձակ լինելը:

Գործում եմ տարբերների հետ հավասարի պես. գործում եմ հանուն. այն դաշտերում, որտեղ 
ավանդաբար պիտի չլինեի` ընտանիքից դուրս, պետությունից դուրս, իշխանությունից դուրս, 
հասարակական կարծիքից դուրս:

Իրացնում եմ իմ մտքերը, մարմնի ցանկությունները, երևակայությունը, երազանքները:
Որոշում եմ քննադատել, փոխել, կոտրել, ապրել, պարել, ստեղծել, սիրել:
Ստեղծում եմ իմ իրականությունը և հրավիրում եմ ձեզ այն ինձ հետ կիսելու:
Առաջարկում եմ առաջարկել բոլոր չառաջարկված առաջարկները:
Ինձ սահմանափակելն անհնար է, ես դուրս եմ եկել սահմաններից, ես չափս անցել եմ ու ինձ բռնել 

էլ չի լինի: 
Մարտի 8, 2013

Ք. Երևան

Օժանդակ նյութ 2.
Ֆեմինիստական քաղաքականություն. Ուր ենք հասել5

բելլ հուքս

Պարզ ասած, ֆեմինիզմը սեքսիզմին վերջ տալուն ուղղված շարժում է: Ֆեմինիզմի այս սահմանումն 
առաջարկել եմ ավելի քան տասը տարի առաջ իմ «Ֆեմինիստական տեսություն. Եզրերից դեպի 
կենտրոն» գրքում: Այդ ժամանակ հուսով էի, որ այն կդառնար բոլորի կողմից գործածվող ընդհանուր 
սահմանում: Այդ սահմանումն ինձ դուր էր գալիս, քանի որ չէր ենթադրում, թե թշնամիները 
տղամարդիկ էին: Անվանելով սեքսիզմը որպես հիմնախնդիր՝ այն անմիջականորեն մոտենում էր 
հարցի բուն էությանը: Իրականում դա մի սահմանում է, որը ենթադրում է, որ խնդիրը ցանկացած 
սեքսիստական մտածողության կամ գործողության մեջ է՝ անկախ նրանից, թե դա հավերժացնողը 
կին է, թե տղամարդ, երեխա, թե մեծահասակ: Այն նաև բավականաչափ բազմիմաստ ու լայն 
հասկացություն է, որ ներառում է սիստեմատիկ ինստիտուցիոնալացված սեքսիզմի ընկալումը: 
Որպես սահմանում այն ոչ ավարտուն է ու բացիմաստ: Այն ակնարկում է, որ ֆեմինիզմի ընկալումն 
անհրաժեշտաբար ենթադրում է սեքսիզմի ընկալում:

Ինչպես ֆեմինիստական քաղաքականության բոլոր կողմնակիցները գիտեն, մարդկանց մեծ 
մասը չի հասկանում սեքսիզմը, իսկ հասկանալու դեպքում էլ խնդիր չի համարում: Մարդկանց 
լայն զանգվածները կարծում են, թե ֆեմինիզմը միշտ և միայն վերաբերում է կանանց, ովքեր 

5. http://queeringyerevan.blogspot.com/2011/05/blog-post_30.html, թարգմ.՝ Լիլիա Խաչատրյան, տե՛ս bell hooks, “Feminist Politics: Where We 
Stand.” First chapter in Feminism Is For Everybody. South End Press, 2000.
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հավասարություն են ուզում տղամարդկանց հետ, և որ այն տղամարդկանց դեմ ուղղված շարժում 
է: Ֆեմինիստական քաղաքականության սխալ ընկալումը արտացոլում է այն իրականությունը, 
որ մարդկանց մեծ մասը ֆեմինիզմի մասին տեղեկանում է հայրիշխանական զանգվածային 
լրատվամիջոցներից: Ֆեմինիզմը, որի մասին նրանք լսում են, հիմնականում ներկայացվում է 
այն կանանց միջոցով, ովքեր գլխավորապես նվիրված են գենդերային հավասարության խնդրին՝ 
հավասար վարձատրություն հավասար աշխատանքի դիմաց և երբեմն էլ տնային տնտեսավարման 
և երեխաների դաստիարակության խնդիրների կիսում կանանց և տղամարդկանց միջև, ու նրանք 
տեսնում են, որ այդ ֆեմինիստները սովորաբար սպիտակամորթ արտոնյալ կանայք են: Նրանք 
զանգվածային լրատվամիջոցներից գիտեն, որ կանանց ազատականացումը կենտրոնացած 
է աբորտ կատարելու, միասեռական լինելու իրավունքի, բռնաբարությանը և ընտանեկան 
բռնությանը մարտահրավեր նետելու հիմնահարցերի վրա: Այս խնդիրների շարքից մարդկանց լայն 
զանգվածների կողմից մասնավորապես հավանության է արժանանում աշխատավայրում գենդերային 
հավասարության գաղափարը` հավասար վարձատրություն հավասար աշխատանքի դիմաց:  
 
Քանի որ մեր հասարակությունը շարունակում է մնալ գլխավորապես «քրիստոնեական» 
մշակույթ, մարդկանց մեծ մասը հավատում է, թե աստված կանխորոշել է, որ կանայք պետք է 
ենթարկվեն տղամարդկանց ընտանեկան հարցերում: Հակառակ որ կանանց լայն զանգվածներ 
համալրել են աշխատավորների շարքերը, հակառակ որ շատ ընտանիքներ ղեկավարվում են 
կանանց կողմից, ովքեր ընտանիքի միակ հաց վաստակողներն են, ազգի երևակայության  
մեջ ընտանեկան կյանքի գերիշխող աշխարհայացքում տղամարդկանց իշխանությունն 
անձեռնմխելի է՝ անկախ նրանից՝ տանը տղամարդ կա, թե ոչ: Ֆեմինիստական շարժման թյուր 
աշխարհայացքը, որ նշանում էր թե այն հակատղամարդկային է, իր հետ կրում էր այն թյուր 
ենթադրությունը, թե ողջ կանացի տարածքը անհրաժեշտաբար պիտի լինի մի միջավայր, որտեղ 
հայրիշխանությունը և սեքսիստական մտածողությունը կբացակայեն: Շատ կանայք, նույնիսկ 
ֆեմինիստական քաղաքականության մասնակիցները նույնպես հակված էին հավատալու դրան:  
 
Վաղ ֆեմինիստ ակտիվիստների մեջ, ովքեր տղամարդկանց գերիշխանությանը զայրույթով էին 
արձագանքում, իրավամբ կար հակատղամարդկային տրամադրվածություն: Անարդարության 
հանդեպ այդ զայրույթն էր, որ կանանց ազատագրական շարժման ստեղծման խթան հանդիսացավ: 
Վաղ շրջանում ֆեմինիստ ակտիվիստները (որոնց մեծամասնությունը սպիտակամորթ էր) սկսեցին 
գիտակցել տղամարդկային իշխանության բնույթը, երբ աշխատում էին հակադասակարգային և 
հակառասիստական միջավայրերում տղամարդկանց հետ, ովքեր աշխարհով մեկ հայտարարում 
էին ազատության կարևորության մասին, մինչդեռ իրենց շարքերում կանանց ենթարկում 
ստորակարգման: Անկախ նրանից, թե դա հանուն սոցիալիզմի աշխատող սպիտակամորթ կանայք 
էին, քաղաքացիական իրավունքների և սևամորթների ազատագրման համար պայքարող սևամորթ 
կանայք, թե տեղական իրավունքների համար պայքարող տեղաբնակ հնդկացի ամերիկացի 
կանայք, պարզ էր, որ տղամարդիկ ցանկանում էին առաջնորդել և ուզում էին, որ կանայք իրենց 
հետևեն: Այս ռադիկալ ազատագրական պայքարին մասնակցությունը առաջադեմ կանանց մեջ 
արթնացրեց ապստամբության և դիմադրության ոգին՝ տանելով նրանց դեպի ժամանակակից 
կանանց ազատագրում: 

Երբ ժամանակակից ֆեմինիզմի զարգացմանը զուգահեռ կանայք գիտակցեցին, որ տղամարդկանց 
խումբը մեր հասարակության մեջ միակը չէր, որ աջակցում էր սեքսիստ մտածողությանն ու 
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վարքագծին, որ կանայք նույնպես կարող էին սեքսիստ լինել, հակատղամարդկային զգացմունքներն 
այլևս դադարեցին գերիշխել շարժման գիտակցության մեջ: Ֆոկուսը տեղաշարժվեց գենդերային 
արդարության ստեղծման լայնածավալ ջանքերին: Բայց կանայք չէին կարող միավորվել ֆեմինիզմը 
առաջ տանելու համար առանց մեր սեքսիստական մտածողությանը հակադրվելու: Քույրությունը 
չէր կարող հզոր լինել, երբ կանայք մրցակցային պատերազմի էին դուրս եկել միմյանց դեմ: 
Քույրության ուտոպիական աշխարհայացքը՝ հիմնված միայն այն իրականության գիտակցման 
վրա, որ բոլոր կանայք այս կամ այն կերպ տղամարդկանց իշխանության պատճառով զոհի դերում 
էին հայտնվել, ընդհատվում էր դասակարգի ու ռասայի մասին քննարկումներով: Դասակարգային 
տարբերությունների վերաբերյալ քննարկումները սկսվեցին ժամանակակից ֆեմինիզմի վաղ 
շրջաններում՝ նախորդելով ռասայական քննարկումներին: 1970-ականների կեսերին Diana Press-ը 
իր «Դասակարգ և ֆեմինիզմ» էսսեների ժողովածուում հրատարակեց կանանց դասակարգային 
տարանջատումների մասին հեղափոխական տեսակետներ: Այդ քննարկումները չէին արժեզրկում 
ֆեմինիստական պնդումը, թե «քույրությունը հզոր է». դրանք պարզապես շեշտում էին, որ մենք կարող 
ենք դառնալ քույրեր միայն պայքարում՝ դիմադրելով այն ձևերին, որոնցով կանայք դասակարգային 
ու ռասայական տարբերությունների շնորհիվ իշխում և շահագործում էին այլ կանանց, և, ստեղծելով 
քաղաքական հիմք, այդ տարբերություններին անդրադառնալու համար:

Թեև որոշ սևամորթ կանայք ակտիվորեն մասնակցել էին ժամանակակից ֆեմինիզմի շարժմանն 
ի սկզբանե, նրանք այն անհատները չէին, որ դարձան շարժման «աստղերը» կամ որ գրավեցին 
զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրությունը: Հաճախ ֆեմինիստական շարժման մեջ ակտիվ 
սևամորթ կանայք (բազմաթիվ սպիտակամորթ միասեռական կանանց պես) հեղափոխական 
ֆեմինիստներ էին: Նրանք արդեն հակասության մեջ էին ռեֆորմիստ ֆեմինիստների հետ, ովքեր 
վճռականորեն ուզում էին արտացոլել, որ շարժման աշխարհայացքը միայն գոյություն ունեցող 
համակարգի շրջանակներում կանանց՝ տղամարդկանց հետ հավասարության ձեռքբերումն է: 
Նույնիսկ նախքան ռասան դարձավ ֆեմինիստական շրջաններում հաճախակի քննարկվող խնդիր, 
սևամորթ կանանց և նրանց պայքարող հեղափոխական համախոհներին պարզ էր, որ իրենք 
երբեք չեն հասնի հավասարության առկա տիրապետող սպիտակամետ, կապիտալիստական 
հայրիշխանության պայմաններում:

Ֆեմինիստական շարժումն իր ձևավորման առաջին օրվանից բևեռացված էր: Ռեֆորմիստ 
մտածողներն ընտրեցին գենդերային հավասարության շեշտադրումը: Հեղափոխական 
մտավորականները չէին ցանկանում պարզապես փոփոխել գոյություն ունեցող համակարգն այնպես, 
որ կանայք ունենային ավելի շատ իրավունքներ. մենք ուզում էինք վերափոխել համակարգը, 
վերջ տալ հայրիշխանությանն ու սեքսիզմին: Քանի որ հայրիշխանական լրատվամիջոցները 
հետաքրքրված չէին ավելի հեղափոխական աշխարհայացքային կոնցեպցիայով, այն երբեք 
ուշադրության չարժանացավ հիմնական մամուլում: «Կանանց ազատագրման» աշխարհայացքը, որ 
գրավեց հասարակության ուշադրությունը և դեռ պահում է այն, ներկայացնում է, թե կանայք ուզում 
են այն, ինչ տղամարդիկ ունեն: Եվ սա այն աշխարհայացքն էր, որն ավելի հեշտ էր իրագործել: 
Մեր ազգային տնտեսության փոփոխությունները, տնտեսական ճգնաժամը, աշխատատեղերի 
կրճատումը և այլն պատրաստեցին հող մեր ազգի քաղաքացիների համար՝ ընդունելու աշխատուժի 
հարցում գենդերային հավասարության գաղափարը:

Ռասիստական իրականության պայմաններում հասկանալի է, որ սպիտակ տղամարդիկ ավելի 
նախընտրում էին քննարկել կանանց իրավունքները, քանի որ այդ իրավունքների շնորհումը կարող 
էր ծառայել սպիտակների գերազանցության շահերին: Երբեք չենք կարող մոռանալ, որ սպիտակ 
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կանայք սկսեցին պաշտպանել անկախության իրենց կարիքը քաղաքացիական իրավունքների 
շարժումից անմիջապես հետո՝ հենց այն պահին, երբ ռասայական խտրականությանը վերջ էր դրվում 
և սևամորթները, հատկապես սև տղամարդիկ կարող էին հասնել հավասարության աշխատուժի մեջ: 
Ռեֆորմիստ ֆեմինիստական մտածողությունը կենտրոնանալով ի սկզբանե տղամարդկանց հետ 
աշխատուժի մեջ հավասարության խնդրի վրա ստվեր գցեց ժամանակակից ֆեմինիզմի սկզբնական 
ռադիկալ հիմքերի վրա, որը ծնեց ռեֆորմի, ինչպես և հասարակության ընդհանուր վերակառուցման 
անհրաժեշտություն, որպեսզի մեր ազգը դառնար արմատականորեն հակասեքսիստ:

Կանանց մեծամասնությունը, հատկապես սպիտակամորթ կանայք, դադարեցին հեղափոխական 
ֆեմինիստական աշխարհայացքները նույնիսկ նկատի ունենալուց, երբ ձեռք բերեցին տնտեսական 
իշխանություն սոցիալական համակարգի շրջանակներում: Իրոնիան այն է, որ հեղափոխական 
ֆեմինիստ մտածողությունը ամենաշատն ընդունված էր և օգտագործվում էր ակադեմիական 
շրջանակներում: Այդ խմբերում հեղափոխական ֆեմինիստական տեսությունն առաջադիմեց, բայց 
այդ տեսությունը հասարակության համար անհասանելի էր: Այն դարձավ և շարունակում է մնալ 
արտոնյալ դիսկուրս՝ հասանելի մեզնից միայն նրանց, ովքեր կրթվածության բարձր մակարդակ 
ունեն և սովորաբար նյութապես արտոնյալ են: «Ֆեմինիստական տեսություն. Եզրերից դեպի 
կենտրոն»-ի նման աշխատությունները, որոնք առաջարկում են ֆեմինիստական վերափոխության 
ազատագրական աշխարհայացք, երբեք չեն արժանանում զանգվածային ուշադրության: Մարդկանց 
մեծամասնությունը չգիտի այս գրքի մասին: Նրանք չեն մերժել դրա հղումը, նրանք պարզապես 
չգիտեն, թե ինչում է այն կայանում:

Եվ եթե տիրապետող սպիտակամետ, կապիտալիստական հայրիշխանության շահերից էր բխում 
ճնշել հեռատեսային ֆեմինիստական մտածողությունը, որ ոչ հակատղամարդկային էր ու ոչ էլ 
կապված կանանց` տղամարդկանց պես լինելու իրավունքի ձեռքբերման հետ, ապա տարօրինակն այն 
էր, որ ռեֆորմիստ ֆեմինիստները նույնպես ցանկանում էին լռության մատնել այս մտածողությունը: 
Ռեֆորմիստական ֆեմինիզմը դարձավ նրանց դասակարգային շարժունության ճանապարհը: 
Աշխատանքի միջոցով նրանք կարող էին ազատվել տղամարդկանց իշխանությունից և լինել 
ավելի ինքնավար իրենց ապրելակերպում: Քանի դեռ սեքսիզմը չէր ավարտվել, նրանք կարող էին 
մաքսիմալացնել իրենց ազատությունը առկա համակարգի շրջանակներում: Ու կարող էին իրենց 
հույսը դնել շահագործված, ցածր դասակարգի կանանց վրա, ովքեր կկատարեին այն կեղտոտ 
աշխատանքը, որ իրենք հրաժարվում էին անել: Գաղտնի դավադրության մեջ մտնելով և ընդունելով 
աշխատող դասակարգի և աղքատ կանանց ենթակայացումը՝ նրանք ոչ միայն դառնում են գոյություն 
ունեցող հայրիշխանության և դրա պարտադրող սեքսիզմի համախոհները, այլև իրենց թույլ են տալիս 
վարելու երկակի կյանք. մեկը՝ աշխատավայրում, որտեղ տղամարդկանց հավասար են, մյուսը` 
տանը, որտեղ ցանկանում են լինել հավասար: Եթե նրանք նախընտրում են միասեռականությունը, 
ապա ունեն աշխատավայրում տղամարդկանց հետ հավասարության առավելությունը, մինչդեռ 
գործածելով դասակարգային իշխանությունը՝ ստեղծում են ընտանեկան ապրելակերպ, որտեղ 
ունեն տղամարդկանց հետ հազվադեպ կամ ընդհանրապես չշփվելու հնարավորություն:  
 
«Ապրելակերպային» ֆեմինիզմն իր հետ բերեց այն հասկացությանը, որ կարող են լինել ֆեմինիզմի 
այնքան տարբերակներ, որքան կանայք: Քաղաքականությունը դանդաղորեն հեռացվեց 
ֆեմինիզմից, և հաղթեց այն ենթադրությունը, որ անկախ կնոջ քաղաքական հայացքներից, լինի նա 
պահպանողական թե լիբերալ, նա նույնպես կարող է իր ապրելակերպում ներառել ֆեմինիզմի ինչ-
որ տարբերակ: Ակնհայտորեն այս տիպի մտածողությունը ֆեմինիզմն ավելի ընդունելի է դարձրել, 
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որովհետև դրա հիմնարար ենթադրությունն այն է, որ կանայք կարող են լինել ֆեմինիստ առանց 
հիմնորեն մարտահրավեր նետելու և փոփոխելու իրենք իրենց կամ մշակույթը: Օրինակ վերցնենք 
աբորտի հիմնահարցը: Եթե ֆեմինիզմը սեքսիստական ճնշմանը վերջ դնելու շարժում է, իսկ կանանց 
վերարտադրողական իրավունքներից զրկելը սեքսիստական ճնշման մի տեսակ է, ապա մեկը չի 
կարող լինել դեմ աբորտ կատարելու օրինականացմանը և միաժամանակ ֆեմինիստ: Որևէ կին 
կարող է պնդել, որ ինքը երբեք աբորտի չէր դիմի, մինչդեռ հաստատելով իր աջակցությունը կանանց 
ընտրության իրավունք ունենալուն և ֆեմինիստական քաղաքականությանը կողմնակից լինելուն: Նա 
չի կարող դեմ լինել աբորտին և լինել ֆեմինիստ: Զուգահեռաբար չի կարող լինել «իշխող ֆեմինիզմ» 
(power feminism), եթե ծագող իշխանությունը ձեռք է բերվում այլոց շահագործման և ճնշման միջոցով:  
 
Ֆեմինիստական քաղաքականությունը կորցնում է իր շարժման թափը, որովհետև ֆեմինիստական 
շարժումը կորցրել է իր հստակ սահմանումները: Բայց մենք ունենք այդ սահմանումները: Եկեք 
վերականգնենք դրանք: Եկեք կիսվենք դրանցով: Եկեք նորից սկսենք: Եկեք ստեղծենք շապիկներ, 
մեքենայի պիտակներ, բացիկներ, հիփ-հոփ երաժշտություն, հեռուստատեսային և ռադիո 
գովազդներ, գովազդներ ամենուր և ազդագրեր և հրատարակվող ցանկացած տիպի նյութեր, որ 
կարող են պատմել աշխարհին ֆեմինիզմի մասին: Մենք կարող ենք տարածել այս պարզ, սակայն 
հզոր հաղորդագրությունը, որ ֆեմինիզմը սեքսիստական ճնշումներին վերջ տալու շարժում է: Եկեք 
սկսենք այդտեղից: Թող շարժումը սկսվի նորից:
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Լ ր ա ց ո ւ ց ի չ  գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն
Գրքեր և հոդվածներ
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