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ՏԵՍԱԿԱՆՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ԵՀՀ-ն ոչ միայն հավասար հնարավորությունների կազմա-
կերպությունէ,այլևհատուկուշադրությունէդարձնումգեն-
դերայինիրավահավասարությաննուարդարությանը:

ԵՀՀ-ի վերաբերմունքը գենդերային հարցերին պայմանա-
վորվածէհասարակականխնդիրներիայլասպարեզներին
իրվերաբերմունքով:Այսպես.ԵՀՀ-նքննադատականմտա-
ծողությունը սահմանում է որպես ունակություն՝ հաղոր-
դակցության փաստում դիտարկել իշխային հարաբերութ-
յուններիբաշխումը,այսինքնվերլուծել,թեի՛նչնպատակէ
հետապնդում հաղորդողը, ցանկանում է ընկալողին դրդել
ի՛նչանել:

Նույնկերպ,ԵՀՀ-նհասարակականկյանքիողջդաշտըդի-
տարկումէորպեստարատեսակ,բալանսավորվածևչբա-
լանսավորված իշխային հարաբերությունների ասպարեզ:
Չբալանսավորված իշխային հարաբերությունների դեպքե-
րը այս կամ այն տեսակի և չափի բռնության դրսևորում-
ներենհասարակությանմիսուբյեկտի (անհատի,կազմա-
կերպության,սահմանափակթեխոշորինստիտուցիայի1և
այլն)կողմիցմեկայլսուբյեկտիկամսուբյեկտներինկատ-
մամբ: Բալանսավորված իշխային հարաբերություններ են
ոչ միայն այնպիսիք, երբ փոխգործակցող սուբյեկտները
փոխհամաձայնությամբհավասարապեսկիսումեն«իշխը»,
իրենց՝գործողանձ լինելը,սուբյեկտայնությունը,այլև՝եթե

1. ԻնստիտուցիանԵՀՀ-ն,հետևելովՄաքսՎեբերիևԴագլասՆորթիմոտեցումներին,
սահմանում է որպես մարդկային տևական հարաբերությունների ցանց՝ հիմնված
որոշակի «խաղի կանոնների» ՝ վարքային, մշակութային, կառավարական  և այլ
«գրված»ու«չգրված»օրենքներիվրա:

ԵՀՀԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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երրորդկողմիտեսակետիցայդհարաբերություններումչկա
շահագործում, այսինքն՝ եթե սուբյեկտներից մեկը հասա-
րակական(ինստիտուցիոնալ)ճնշման,«կյանքիբերումով»՝
կառուցվածքայինբռնությանարտահայտումներիպատճա-
ռովչի«համաձայնել»տվյալդրվածքին:Այսինքն՝եթեփոխ-
գործակցող սուբյեկտները հավասարապես օգտվել են հա-
սարակությանտրամադրածբոլորհնարավորություններից,
ևնրանցընտրությանազատությունըչիկաշկանդվելո՛չգի-
տակցորեն,ո՛չէլ«անգիտակցորեն»:

Այսպիսիմոտեցումըոչմիայնթույլէտալիս«շտկել»այնդիսբա-
լանսները,որոնքառկաենհասարակականհարաբերություն-
ներումներկայումս(օրինակ՝հավասարհնարավորություններ
տալ մարդկանց՝ անկախ գենդերային պատկանելությունից
կամայլհատկանիշից),այլևխորապեսվերարժևորելանցյա-
լիպատմությունը՝այսօրվաբարեփոխումներըճիշտձևակեր-
պելուև իրագործելու համար:Այսպես,այն կանխադրույթը,
թե, իբր, կան կանանց և տղամարդկանց հատուկ «զբաղ-
մունքներ»,հիմնվածէանցյալիցեկողհասարակականհարա-
բերություններումիշխիբաշխումից,կոպիտասած՝անցյալից
ժառանգվածկառուցվածքայինբռնության«քարտեզից»:Օրի-
նակ՝անցյալում«քիչ»ենեղելկինգրողներոչթեայնպատ-
ճառով, որ գրական-գեղարվեստական ստեղծագործությու-
նը«հատուկ»էտղամարդկանցավելի,քանկանանց,այլայն
պատճառով,որհասարակություններիսոցիալ-տնտեսական
վիճակըհնարավորությունչիտվելկանանց«ժամանակ»(հա-
վելյալռեսուրս)գտնել,մասնագիտանալայդզբաղմունքումև
հանրայինքաջալերումստանալ:

Նույնկերպ,քաղաքականգործունեությունըոչթեմիշտպի-
տիհիմնվածլինիբռնությանևպարտադրանքիվրա՝որպես
«տղամարդկային»վարքահամակարգերի,այլպարզապես՝
կառուցվածքային բռնությամբ պայմանավորված հասա-
րակական դերաբաշխու՛մը կանանց հնարավորություն չի
տվել այդ գործունեության մեջ լինել նույնքանակտիվ, որ-
քան տղամարդկանց: Արդյունքում այդ գործունեությունը
սկսելէդիտարկվելորպես«կոպիտ»,«բարոյականությունից
դուրս», «հարձակողական» և այլն. հատկանիշներ, որոնք
նաևձևակերպվումենորպես«տղամարդկության»ազդան-
շաններ:ԱյսօրվաՍկանդինավյանպետություններիքաղա-
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քականություններիմասնակիցներըկամԲելառուսիխաղաղ
քաղաքականշարժումնօրինակներեն,որքաղաքականութ-
յունը,որտեղկանայքիրավահավասարեն,պարտադիրչէ,
որունենավերընշվածհատկանիշները:

Նույնըվերաբերումէնաևգենդերովպայմանավորվածայլ
կարծրատիպերին ու նախապաշարմունքներին: Օրինակ՝
նույն շարքից էտղամարդկանցամոթանքտալը՝ իբր«կա-
նացի»գործովզբաղվելու համար (երեխաներինխնամելու
կամ լվացքանելու),նրանցզրկելնայդգործերինմասնակ-
ցելու հնարավորությունից՝ հասարակականպարսավանքի
և սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների կառուցված-
քիմիավորվածմիջոցներով:

ԵՀՀ-ն, ինչպես և ցանկացած տրամաբանող սուբյեկտ, չի
ժխտումկանանցևտղամարդկանցսեռայինտարբերությու-
նըևդրանիցբխածսոցիալականտարբերությունները,սա-
կայն վերը նշված բոլոր դեպքերում սոցիալական դրվածք-
ները չունեն ուղղակի կախվածություն կենսաբանական
տարբերություններից,և եթենախկինումայսմասինմար-
դիկպարզապեսչենմտածելտնտեսականնեղությանպատ-
ճառով,այսօրարդենդրանքշարունակելուկարիքուղղակի
չկա:Մարդնարդենպատմականորենապացուցելէ,որկա-
րողէևպիտի«արհեստականորեն»կառուցիիրսոցիումը
և ապագան՝ անկախ իր կենսաբանական հատկանիշնե-
րից,օրինակ՝ֆիզիկապես,արհեստականտեխնոլոգիանե-
րիստեղծմանմիջոցովկարողանումէօդումսավառնել,թեև
անձամբթևերչունի:

Կառուցվածքային բռնության շաբլոնները, ինչպես տես-
նում ենք, ոչ միայնառավելություններ ենտվելտվյալ գեն-
դերին՝տվյալգործունեությամբզբաղվելուասպարեզում,և
խոչընդոտներստեղծելայդիրադրությունըփոխելուփորձե-
րիառջև,այլևկանխորոշելենորոշակիգործունեությունների՝
էթիկական-արժեքային «գունավորումը», ինչպես, օրինակ,
այն,որտղամարդիկպիտիզբաղվենքաղաքականությամբ
և/կամպատերազմով,որովհետևդա«կանացիգործչէ»:

Ահա,հենցայսսոցիալ-կառուցվածքայինդիսբալանսըևար-
ժեքայինմտայնություննէ,որուղղակիորենհասցեագրումէ
ԵՀՀ-նիրգործունեությանմեջ:
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Այս խնդրի հասցեագրումը բերում է պատմության նկատ-
մամբմինորհայացքի,ըստորի՝օրինակ,ոչթետղամարդ
գրողներըպարզապեսավելի շատեն եղել, քանկինգրող-
ները, այլ՝ իշխի անարդար բաշխումը և կառուցվածքային
շահագործմանհասարակական«հետագծերը»մեզզրկելեն
կինգրողներիստեղծագործությունիցևողջգրականությու-
նը՝լրիվայլլինելուց:Քանիորեթեկինգրողներնառաջներում
նույնպեսլինեիննույնքանակի(կամ՝ավելի),ինչտղամարդ
գրողները,նրանցստեղծագործությունըկփոխերգեղարվես-
տականտեքստերիհանդեպմարդկությանվերաբերմունքը,
ավելին՝ իրենցկինգրչակիցներիգործերիցազդված՝տղա-
մարդգրողներընու՛յնպեսկփոխեինիրենցոճերըև իրենց
մասնագիտականարտադրանքիայլհատկանիշները:

Այս մոտեցման արմատները նույնիսկ ավելի խորն են
գնում, քանի որ, ըստ հայտնի ասույթի, որ վերագրվում է
Սենթ-Էքզյուպերիին, նացիզմը ոչնչացրեց հազարավոր
Մոցարտներ.այսինքն՝ոչմիայնկինստեղծագործողներնեն
քիչեղելանցյալդարերումանարդարսոցիալ-տնտեսական
համակարգերիպատճառով,այլևցանկացա՛ծգենդերի,նե-
րառյալհենցտղամարդստեղծագործողներիխոշորմասչի
կայացելպարզապեսսոցիալ-տնտեսականև քաղաքական
դժվարությունների(նախևառաջ՝համատարածբռնության
մշակույթի)պատճառով:Հենցդաէայսօրվահասարակութ-
յուններիվարքայինմշակույթնուքաղաքականտնտեսութ-
յանհետագծերըպայմանավորողայներևույթը,որիանունն
է«կառուցվածքայինբռնություն»:Այսպիսով,սոցիալ-տնտե-
սականդրվածքներնիրենցբնույթով,բնականէ,քաղաքա-
կանեն:

Եվայսպիսով`այսօրպետք էպայքարել ոչ միայն հանուն
գենդերայինհավասարության,այլևհանունվերարժևորման՝
թեինչպիսի՛նկլիներմարդկություննուպատմությունը,եթե
գենդերայինանհավասարություննայնփոխած չլիներայն-
պես,ինչպեսայնփոխվելէ,ևեթեիշխայինդիսբալանսներն
այդքանխորապեսաղավաղածչլինեինմարդկությանպատ-
մությանդեմքը:Եվհենցայդվերարժևորմանտեսակետիցէ,
որգենդերայինանհավասարություննայսօրանարդարանա-
լիէնաև:Այդվերարժևորումըպահանջումէո՛չթեպարզա-
պեսհավասարությանապահովում,այլև«դրականխտրա-
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կանացում»:

Հարց է ծագում. պատկերացնենք, որ կա հարյուր տղա-
մարդգրող՝որպեսմիդեպք,ևհիսունտղամարդևհիսուն
կինգրող՝որպեսմեկայլդեպք:Արդյոքնրանցարտադրան-
քիբազմազանությունըերկուդեպքումէլբավարարչէ՞:Այլ
կերպասած՝արդյոքխտրական չէ՞ համարելը, որմիգեն-
դերիպատկանողխումբնայնքանկարևորէ,որնրաձայնի
բացակայություննաղքատացրելէմարդկությանվաստակը՝
գեղեցկության,արտադրության,զարգացման,հումանիզա-
ցիայի (մարդկայնացման)ասպարեզներում:Բնականէ,որ
պատասխանն է՝ ոչ: Հիսունտղամարդև հիսուն կին գրո-
ղը,ինչպեսնաևցանկացածխմբումբոլորհնարավորգեն-
դերներիհավասարազորներկայությունը՝հնարավորություն
տալով,որմարդիկիրենցհայացքներնարտահայտենտար-
բերգենդերային«անկյունների»տակ,հարստացնումէբազ-
մազանությունըև,ուրեմն,նաևմարդկությանվաստակըև
բարօրությունը: Բազմազանության բացակայության դեպ-
քումտուժումէճշմարտությունը,քանիորայնհասանելիէ
միայնբազումմոտեցումներիհամադրմաննկատմամբհա-
յացքձեռքբերելուարդյունքում:

Եվճշմարտությանհանդեպոտնձգություններիբազումդեպ-
քերը,որոնցմենքականատեսենքայսօր՝թվայինդարում,
համացանցային «ետճշմարտության» արշավի պայմաննե-
րում, նույնպեսապացույց են, որ ճշմարտությունը պաշտ-
պանելըդժվարէ,քանիորմարդկության«ձայնադարանից»
պակասենեղելշատևշատմոտեցումներ՝ինչպեսդասա-
կարգային, այնպես էլ ռասայական, էթնիկ, մշակութային,
գենդերային, աշխարհագրական, կրոնական, լեզվական և
այլերանգների:

Եկել է ժամանակը մարդկության բազմաձայնությունը վե-
րականգնելու՝ բոլոր հնարավոր ասպարեզներում. դա միայն
կնպաստիճշմարտությանհաստատմանը,ևդալավագույնձևն
է՝պաշտպանվելուճշմարտությանդեմոտնձգություններից:

Կա գենդերային հավասարության քաղաքականության ևս
մեկ«քննադատություն».դրաէություննայնէ,որ,քանիոր
մարդկությունը կառուցված է տղամարդու՝ որպես դոմի-
նանտգենդերիպատկերացրածով,կանանցակտիվմուտքը
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հասարակականասպարեզմիայնամրապնդում է նրաիշ-
խային-անարդար,հիերարխիկևբռնությանվրահիմնված
կառույցները, քանի որ կառուցվածքը, լինելով հարատև,
թելադրում է սուբյեկտի վարքը: Այսպես՝ կին դատավորնե-
րըկամուսուցչուհիներըՀայաստանումչենփոխելայդինս-
տիտուցիաների՝կոռումպացվածևոչէֆեկտիվլինելը,ևքիչ
չեն հասարակական ասպարեզի կանայք, որոնք ագրեսիվ
գաղափարներևարժեքներենարտահայտում:

Այստեղպետքէհասկանալ,որԵՀՀ-նչիհամարում,ևչկա
հիմք համարելու, որ կանայք՝ որպես այդպիսին, լինելով
մայր, քույր, կին, կրումենավելի «մարդկային»կամ«փա-
փուկ»արժեքներ,քանտղամարդիկ:Կանանցևայլգենդեր-
ներիիրավունքներիհավասարեցումըտղամարդկանցհետ,
բազմաձայնությանձևավորումը,խտրականությունիցազա-
տագրումը կբերի պարզապես ընդհանուր մոտեցումների
համերգիհարստացմանը:Խոսքնայնմասինչէ,թեի՛նչար-
ժեքներէկրում«կիննընդհանրապես»,խոսքնայնմասինէ,
որդարերշարունակհասարակությանկեսըզրկվածէեղել
հասարակականգործունեությանմեջհանրայնորենևիրա-
վահավասարկերպովմասնակցելուց,պարզէ,որայդար-
գելանքըվերացնելըկբերիհասարակությանհարստացման:
Գենդերային իրավահավասարության պայքարը երկար է
տևելևայժմէլընթանումէ:«Բուժքույր»հասկացությանկող-
քին«բուժեղբայր»հասկացությանընդունումըժամանակին
եղելէմիփոքրիկհեղափոխություն:Պատկերացնենք,թեոր-
քանևորքաննորհասկացություններևդրանցհամապա-
տասխաներևույթներկզարգանային,եթեգենդերայինևայլ
խտրականություն հասարակություններում չլիներ: Երբեմն
օգտավետէնմանայլականհայացքովդիտելըմարդկությա-
նը:Ասենք՝կարծրհիերարխիկհամակարգերիփոխարենթի-
մայինաշխատանքըգուցեավելիզարգացածլիներ:«Առաջ-
նորդ»հասկացությանփոխարենգուցեավելիտարածված
լիներ «ֆասիլիտատոր» («հեշտացնող») հասկացությունը,
«զարգացման նախարարություն» ինստիտուցիան գուցե
ավելիշուտստեղծվերշատերկրներում,քանստեղծվեց,կո-
ռումպացվածդատավորներիփոխարենգուցե շատավելի
մեծ դեր ունենային քաղաքացիական միջնորդները՝ հեղի-
նակավորանձինք,որոնցկողմերըդիմումենկամավորկեր-
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պով՝դատականհամակարգիցդուրսիրենցվեճըհարթելու
նպատակով:Աշխարհումգուցեկլինեինսոցիալականշատ
դերեր, որոնքայժմպարզապես չենառաջացել կամխամ-
րելեն,ևգուցեբացակայեինշատդերեր,որոնքկան.օրի-
նակ՝«գողականի»կամ«քյառթուի»դերը:Եկեքմտածենք,
թեորո՛նքպիտիլինենայդնորսոցիալականդերերը,մաս-
նագիտությունները, սոցիալական սուբյեկտավորումները,
քանիդեռգենդերայինհավասարություննինստիտուցիոնա-
լացնելուգործընթացնենքիրագործում:

Ավարտենք ԱՄՆ Գերագույն դատարանիառաջին կինան-
դամ՝ հանգուցյալ Ռութ Գինզբուրգի մասին հայտնիպատ-
մությամբ:

-Քանի՞կինպիտիլինիինըհոգուցբաղկացածԳերագույն
դատարանում, Ձեր կարծիքով, որ արդար լինի,- հարցրին
նրանմիանգամ:

-Ինը,-պատասխանեցնա,ինչըմեծզարմանքհարուցեց:

Դարեր շարունակեղել է ինըտղամարդ, սակայնդազար-
մանքչիհարուցել,-ասումէրայդդեպքիմասինՌութը:

Հավելյալ տեղեկության համար անցեք այս հղումով․

https://epfarmenia.am/hy/documents/EPF-gender-mainstreaming


