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Ներածություն

Թեպետընդունվածկարծիքկա, որգործազրկությանբարձրմակարդակըև
ցածրեկամուտներըերիտասարդությանշրջանումբռնությանևարմատակա
նությանաճիհիմնականպատճառներնեն,որոշհետազոտություններցույցեն
տալիս, որ ոչ թեաղքատությունը,այլանարդարությունը,խտրականությունը,
կոռուպցիանևանվտանգությանուժերիկողմիցչարաշահումներիփորձերնեն
հանգեցնումերիտասարդությանշրջանումբռնությանևարմատականության
ձևավորմանը:1Նմանեզրակացություններհիմնականումարտացոլվումենայն
ուսումնասիրություններում,որոնքփորձումենավելիխորըուսումնասիրելբռնի
ծայրահեղականության և ահաբեկչության պատճառները: Այնուամենայնիվ,
այդօրինաչափություններընկատվումեննաևայնպիսիհասարակություննե
րում,որոնքանպայմանորենծայրահեղականգաղափարախոսություններիկի
զակետչենդառնում:ԴրավառօրինակենԱթենքումվերջերստեղիունեցած
բուռնբողոքիակցիաները,որոնցժամանակ20.000մարդբողոքումէրպետա
կաննորսահմանափակումներիդեմ:2Ցուցարարներըխորհրդարանի շենքը
պաշտպանողանվտանգությանուժերիվրաէիննետումբենզինիռումբերև
քարեր:Այսբռնիվարքըերկրումտնտեսականսահմանափակումներիարտա
ցոլանքնէ՝զուգորդվածքաղաքականգործընթացներով,որոնքհասարակու
թյանլայնշահերըանտեսվածենթողել:

Նմանցույցերը,որոնքհասարակությանը՝հատկապեսերիտասարդներինփո
ղոց են դուրս բերում, կարող են լինել ներքին ևարտաքին գործոններիար
դյունք:3ՄԱԿԶԾ–իկողմիցիրականացվածհետազոտությանհամաձայն՝որոշ
ներքինգործոններ,ինչպեսվերոհիշյալօրինակիդեպքում,կարողեններառել
պետության և նրա կառավարման հանդեպ հիասթափվածության զգացումը,
սոցիալականանհավասարությանընկալումը,ինքնաարտահայտվելուանկա
րողությունը,չլսվածևչներգրավված,ստորացված,չհարգվածևչճանաչված
լինելու զգացողությունըևայլն:Միևնույնժամանակ,արտաքինգործոնները

1 Youth & Consequences: Unemployment, Injustice and Violence, Mercy Corps, 2015, 
https://www.mercycorps.org/research–resources/youth–consequences–unemployment–injustice–
and–violence
2 A. Sandford, Protests and clashes in Athens as parliament passes more reforms, euronews, 
2018, http://www.euronews.com/2018/01/15/protests–and–clashes–in–athens–as–parliament–
passes–more–reforms
3 The Center for Free Elections and Democracy, “Survey of the Drivers of youth Radicalism and 
Violent Extremism in Serbia”, UNDP Serbia, 2016, http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/
home/library/crisis_prevention_and_recovery/istra_ivanje–o–pokretaima–radikalizma–i–nasil-
nog–ekstremizma–meu.html
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կարողեններառելաշխարհաքաղաքականզարգացումները,ժողովրդագրա
կանփոփոխությունները, կլիմայիփոփոխության հետևանքովտնտեսական
ճնշումները,միգրացիոնհոսքերը,ինչպեսնաևսոցիալականևզանգվածային
լրատվամիջոցներիտարածումը:որոշհասարակություններումայդգործոննե
րիցմեկնէլկարողէբավարար լինել,որպեսզիառաջանաարմատականա
ցում,բայցառավելհաճախայսերկուգործոններըհանդեսենգալիսմիասին:

Արտաքին և ներքին գործոնների համադրությունը արտացոլված է հայ հա
սարակությունում, որտեղ որոշարտաքինգործոններ, ինչպիսիք ենաշխար
հաքաղաքական զարգացումները, հանդես են գալիս ներքին գործոնների
հետ միասին. օրինակ՝ հայրիշխանական գերակայությունը, ինչն էլ հանգեց
նումէոչմիայնհասարակությանորոշշերտերիճնշմանը,այլևայլխմբերում
բռնությանևարմատականությանզարգացմանը:Մի կողմից գոյություն ունի
«ազգ–բանակ» հայեցակարգի պետական մակարդակով խթանման քաղա
քականությունը,որինպատակնէմոբիլիզացնելհանրությանը՝ազգայինան
վտանգությանըծառայելունպատակով,4ինչն,իրհերթինարտաքինգործոնի՝
տարածաշրջանային հակամարտության մեջ Հայաստանի ներգրավվածու
թյանարդյունքն է: Մյուս կողմից,այս հակամարտությունըանմիջականորեն
ներթափանցումէկյանքիբոլորոլորտներ՝սոցիալ–տնտեսականոլորտներից
մինչևմշակութայինևայլն:

Արդյունքում,ցանկացածշեղում«ավանդականից»դիտարկվումէորպեսազ
գայինանվտանգության սպառնալիք: Ֆեմինիզմը, օրինակ, հասարակության
պահպանողականշերտերիկողմիցհետևյալկերպէընկալվում.

«Ֆեմինիստներըցանկանումենայլասերելհայընտանիքը:Ֆեմինիզմիպատ
ճառովամուսնալուծություններիթիվնաճելէ,ևկանայքդարձելեն«անբարո»»:
Ֆեմինիզմըդեմէմայրությանըևայնծնելիությանանկմանպատճառէդարձել,
ինչըազգիապագանդնումէսպառնալիքիտակ»:5

«Ազգ–բանակ»գաղափարախոսությանհամատեքստումկանայքնույնպեսու
նենիրենցուրույնդերը`որպեսապագազինվորներիմայրեր,6ուստիայսմո

4 G. Abrahamyan, “Armenia: Nation–Army Plan Raises Concerns About Society’s Militariza-
tion”, Eurasia.net, 2017 https://eurasianet.org/node/8399
5 A. Voskanyan, “Myths about “Dangers” of Feminism in Armenian Society, Heinrich Boll 
Stiftung, 2017, http://www.feminism–boell.org/en/2016/03/17/myths–about–dangers–femi-
nism–armenian–society
6 A. Nikoghosyan, “In Armenia, gender is geopolitical”, openDemocracy, 2016, https://www.
opendemocracy.net/od–russia/anna–nikoghosyan/in–armenia–gender–is–geopolitical

https://eurasianet.org/node/8399
http://
http://
https://www.opendemocracy.net/od�russia/anna�nikoghosyan/in�armenia�gender�is�geopolitical
https://www.opendemocracy.net/od�russia/anna�nikoghosyan/in�armenia�gender�is�geopolitical
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տեցումըհասարակությանմեջբևեռացմանընդամենըմեկօրինակէ:Մեկայլ
օրինակէ«նույնասեռականությունըորպեսազգիապագայիհամարսպառնա
լիք»դիտարկելը:7Այսընկալումըհամապատասխանումէ«ազգ–բանակ»հայե
ցակարգիշրջանակներումարմատավորվածհայրիշխանականհամակարգին
ևայն շատտեսանելիդրսևորումունեցավհատկապեսայնժամանակ,երբ
երկուերիտասարդներհարձակվեցինԼԳԲՏհամայնքինհյուրընկալբարերից
մեկիվրա՝«Մոլոտով»կոկտեյլով2012թ.–ին:8ոչմիայնիշխանություններիկող
միցչհնչեցոչմիդատապարտում,այլևհարձակվողներըմիքանիօրիցազատ
արձակվեցին,ընդորումնրանցիցմեկիհամարաջակողմյանկուսակցության
պատգամավորների կողմիցտրվեցգրավ:Մեկայլաջակողմյան իշխող կու
սակցության ներկայացուցիչ արդարացրեց հարձակումը՝ անվանելով բարը
«այլասերությանորջ»ևմեղադրելովԼԳԲՏհամայնքին`«հասարակությունըիր
բարոյականարժեքներիցօտարելու»նպատակհետապնդելումեջ:9

«Ազգ–բանակ»գաղափարախոսությանմեկայլ օրինակէաշխատողքաղա
քացիների հարկումը լրացուցիչ 1000 դրամով՝ ծառայության ընթացքում վի
րավորվածզինվորներինկամսպանվածզինվորներիընտանիքներինաջակ
ցելու նպատակով:10 Հաշվի առնելով նախորդ տարիներին արձանագրված
եկամտահարկիաճը,11որոշ լայնօգտագործմանապրանքատեսակներիգնե
րիբարձրացումը,12 ինչը հարվածում է հատկապեսցածրևմիջինեկամուտ
ունեցողընտանիքներին,պարզէդառնում,որկառավարությունըստեղծումէ
նախադրյալներհասարակության,հատկապես՝երիտասարդությանշրջանում
արմատականության խորացման համար: Սա, իր հերթին, պարունակում է
աջաթևյան իշխող կուսակցության համար ռազմական հռետորաբանություն
ներմուծելուառկաներուժ,որը«կհիշեցնի»հասարակությանը,թեինչպեսսո
ցիալական անհանգստությունները կարող են պարարտ հող ստեղծել «ար
տաքին թշնամիների» համար՝ միաժամանակ ուղղորդելով երիտասարդների

7 A. Voskanyan, op. cit.
8 O. Kriokorian, “Arson Attack on Gay–Friendly Bar in Yerevan Raises Fears of Nationalist Ex-
tremism”, Ararat, 2012, http://araratmagazine.org/2012/05/arson–attack–on–gay–friendly–
bar–in–yerevan–raises–fears–of–nationalist–extremism/
9 ArmeniaNow, “DIY Incident Stirs National Debate: Hate crime was “right and justified” says 
deputy speaker of National Assembly”, 2012, https://www.armenianow.com/society/38162/
diy_gay_lesbian_club_bomb_attack_yerevan_reactions
10 Hetq, “Armenian Parliament Passes Controversial 1,000 AMD “Soldier Tax” Bill”, 2017, 
http://hetq.am/eng/news/72792/armenian–parliament–passes–controversial–1000–amd–sol-
dier–tax–bill.html
11 JamNews, “Armenia’s middle class hit by new taxation amendments”, 2018, https://jam–
news.net/?p=79993
12 News.am, “Expert: Prices of about 40 products are expected to rise in Armenia”, 2018, 
https://news.am/eng/news/430224.html

http://araratmagazine.org/2012/05/arson�attack�on�gay�friendly�bar�in�yerevan�raises�fears�of�nationalist�extremism/
http://araratmagazine.org/2012/05/arson�attack�on�gay�friendly�bar�in�yerevan�raises�fears�of�nationalist�extremism/
https://www.armenianow.com/society/38162/diy_gay_lesbian_club_bomb_attack_yerevan_reactions
https://www.armenianow.com/society/38162/diy_gay_lesbian_club_bomb_attack_yerevan_reactions
http://hetq.am/eng/news/72792/armenian�parliament�passes�controversial�1000�amd�soldier�tax�bill.html
http://hetq.am/eng/news/72792/armenian�parliament�passes�controversial�1000�amd�soldier�tax�bill.html
https://jam�news.net/?p=79993
https://jam�news.net/?p=79993
https://news.am/eng/news/430224.html
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դժգոհությունը«ներքինթշնամիների»,օրինակ՝իթիվսայլոց,ԼԳԲՏհամայնքի
ներկայացուցիչների,ֆեմինիստներիևխաղաղությանջատագովներիդեմ:

Հաշվիառնելովայսամենը՝հետաքրքրականէուսումնասիրելբևեռացմանև
արմատականացմաններկայիսմիտումները,մասնավորապես՝հայաստանյան
երիտասարդությանշրջանում:Նմանուսումնասիրությանփորձէարվել2017թ.
նոյեմբերին «Հայառաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ–ի կողմից:Կազմակեր
պությունըառցանցհետազոտությունէանցկացրել՝նպատակունենալովբա
ցահայտելարմատականության և բռնության դրսևորումներիառկա միտում
ներըևձևերըՀայաստանումապրողերիտասարդներիշրջանում։Հարցման
նպատակով‹‹ծայրահեղականացում››եզրույթըսահմանվելէորպեսգործըն
թաց,որիընթացքումանհատներըորդեգրումենծայրահեղքաղաքական,սո
ցիալականև/կամկրոնականգաղափարախոսություններևձգտումներ,որոնց
շրջանակներումորոշակինպատակներիհասնելնարդարացնումէբռնության
տարբերձևերիօգտագործումը:

Հարցումնանցկացվելէերևանում(հարցվածների72%)ևՀայաստանիմար
զերում (հարցվածների 28%) բնակվող 163 երիտասարդների շրջանում: Մաս
նակիցների65%–ըկինէ:

Հարցվածներիմասին լրացուցիչտեղեկություններ։ Հարցվածների 71%–ը
նշելէ,որաշխատումէևորիրենցմիջինամսականեկամուտըտատանվումէ
100.000–ից մինչև 250.000 դրամի սահմաններում (180–260 եվրո): Զբաղվածու
թյան տեսանկյունից կազմակերպության համար կարևոր ցուցիչ էր մասնա
կիցներիներգրավվածությունըերիտասարդներիհետաշխատանքիոլորտում:
Հարցվածների55.8%–ըերիտասարդականոլորտիաշխատողէ:Երիտասար
դականաշխատողների(ԵԱ)ևոչերիտասարդականաշխատողների(ոչԵԱ)
միջևհարաբերակցությունըկարևորէ,քանիորերիտասարդականաշխատող
ներըլավդիրքումենգտնվումերիտասարդությանշրջանումառկամիտումները
ևխնդիրներըդիտարկելուևայդխնդիրներըհամապարփակձևովբացահայ
տելուհամար:Հարցվածներիմեծմասը17–ից23տարեկանեն(56%–ըերիտա
սարդականաշխատողներ և 45.5%–ը ոչ երիտասարդականաշխատողներ):
Յուրաքանչյուրխմբումհարցվածներիմոտ35%–ը24–ից29տարեկանեն:
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Անհանդուրժողականության 
դրսևորման ամենատարածված 
տեսակները

Պատասխանելովամենակենտրոնականհարցին՝երկուխմբերումէլհարցվող
ներիճնշողմեծամասնությունըհամարելէհոմոֆոբիան(հարցվածներիմոտ
95%–ը) Հայաստանում անհանդուրժողականության դրսևորման ամենատա
րածված տեսակ: Իսլամաֆոբիան երիտասարդական աշխատողների շրջա
նում(հարցվածների52.7%)ևկնատյացությունը(կանանցնկատմամբանհան
դուրժողականև կանխակալ վերաբերմունք) ոչեԱ–ների շրջանում երկրորդ
տեղնենզբաղեցնում:Նմանպատասխաններիպատճառը,մասնավորապես
ԼԳԲՏհամայնքիներկայացուցիչներիդեպքում,նրանցհանդեպշարունակա
կան խտրականությունը վերացնելու պետական կամքի բացակայությունն է,
ինչն էլ հանգեցնում է նրանց նկատմամբատելությանխոսքի և բռնության
դեպքերի13: Դե իսկ կնատյացությանպարագայում, օրինակ, վերջերս ընդուն
վածընտանեկանբռնությանդեմօրենքը14դեռպետքէապացուցիիրարդյու
նավետությունը։Իսկահաիսլամոֆոբիայիդրսևորմանպատճառներիհիմքում
ենընկածորոշներքինգործոններ,ինչպիսիքենհայհասարակությանմոնոէթ
նիկ և միադավան բնույթը15, ինչպես նաև որոշ արտաքին գործոններ, մաս
նավորապես`իսլամականհավատդավանողհարևաններիհետերկարատև
կոնֆլիկտներիպատմությունը:Հասարակությանտարբերխմբերինկատմամբ
անհանդուրժողականությանդրսևորմանընդհանուրպատկերըհետևյալնէ.

ԸստեԱ–ի՝

91,2% 52,7% 45,1% 44% 19,8% 14% 7,7%

13 Human Rights Watch, Armenia Report: 2015, https://www.hrw.org/world–report/2016/
country–chapters/armenia
14 R. Janbazian, “Armenia Adopts Law against Domestic Violence at Last”, ArmenianWeekly, 
2017, https://armenianweekly.com/2017/12/08/armenia–adopts–law–domestic–violence–last/
15 The World Factbook: Armenia, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the–world–
factbook/geos/am.html
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91.2%՝Հոմոֆոբիա
52.7%՝Իսլամաֆոբիա
45.1%՝Այլատյացություն
44%՝Կնատյացություն
19.8%՝Ազգայինևէթնիկփոքրամասնություններինկատմամբբացասական
ևանհանդուրժողականվերաբերմունք
14%՝Փախստականներիհանդեպբացասականևանհանդուրժողականվե
րաբերմունք
7.7%՝ Անհանդուրժողականություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց
նկատմամբ

ԸստոչեԱ–ի`

97,2% 54,2% 48,6% 43,1% 20,8% 13,9% 9,7%

97.2%՝Հոմոֆոբիա
54.2%՝Կնատյացություն
48.6%՝Իսլամաֆոբիա
43.1%՝Այլատյացություն
20.8%՝Ազգայինևէթնիկփոքրամասնություններինկատմամբբացասական
ևանհանդուրժողականվերաբերմունք
13.9%՝ Անհանդուրժողականություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց
նկատմամբ
9.7%՝Փախստականներիհանդեպբացասականևանհանդուրժողականվե
րաբերմունք

երիտասարդների շրջանում բռնության դրսևորման հաճախականությունը
գնահատելունպատակովհարցվածներինխնդրելենգնահատելբռնության
դեպքերիհաճախականությունը1–ից(պատասխանողիշրջապատումբռնու
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թյանբացակայություն)5 (պատասխանողիշրջապատումբռնությանբարձր
հաճախականությունը) բալանոց սանդղակով՝ մատնանշելով նաև առավել
թիրախավորվածխմբերին:

երիտասարդականաշխատողներիևոչերիտասարդականաշխատողների
խմբերիմեծամասնությունըբռնությանդրսևորումներնիրենցշրջապատում
գնահատումէմիջինիցբարձր(3կամավելիմիավոր):Ըստերիտասարդական
աշխատողների26,4%–ի,բռնությանդեպքերըշատտարածվածենևհավա
նական(4և5միավոր),մինչդեռերիտասարդականաշխատողների37,4%–ը
միջինից բարձր (3 միավոր) է գնահատում երիտասարդների շրջանում բռ
նությանհաճախականությունը:Ինչվերաբերումէոչերիտասարդականաշ
խատողներին,ապա33,3%–ըբռնությանհաճախականությունըգնահատելէ
3միավոր,իսկբռնությանդեպքերիբարձրհաճախականությունը(4միավոր)
և նման դեպքերի բացակայությունը ոչ երիտասարդական աշխատողների
շրջանակներումգնահատվելենգրեթեհավասար՝մոտավորապես13,9%յու
րաքանչյուրը:

Հատկանշական է, որ երկու խմբերն էլ համարել են ԼԳԲՏ համայնքի ներ
կայացուցիչներինորպեսբռնությանևանհանդուրժողականությանառավել
մեծազդեցություն կրողխումբ (5 միավոր), իսկակտիվիստներն ու մարդու
իրավունքների պաշտպանները զբաղեցրել են երկրորդ հորիզոնականը (4
միավորեԱ–ներիկողմիցև3միավոր`ոչեԱ–ներիկողմից):Հետաքրքիրէ,որ
այլկրոններիևհավատքների,ինչպեսնաևկրոնականփոքրամասնություն
ներիներկայացուցիչներիհանդեպանհանդուրժողականությանևբռնության
դեպքերըերկուխմբերումէլհաճախականությաննույնընկալումնունեն,ինչ
կանանցհանդեպբռնությանևանհանդուրժողականությանդեպքերիպարա
գայում`յուրաքանչյուրը3–ականմիավոր:

Բռնությանայսերկուդրսևորումներիհավասարընկալումըկարողէպայմանա
վորված լինել լուսաբանմանհաճախականությամբ,քանիորմինչկրոնական
փոքրամասնություններիկամայլկրոններիևհավատքներիներկայացուցիչնե
րինկատմամբանհանդուրժողականությանևբռնությանդեպքերըհաղորդվում
ենլրատվամիջոցներով(դրականկամբացասականլույսիներքո),ևոստիկա
նությանկողմիցհամեմատաբարարագարձագանքկաայսդեպքերում, կա
նանցնկատմամբանհանդուրժողականությանևբռնությանդեպքերըհաճախ
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մնումենչբարձրաձայնված:16Դեիսկընտանեկանբռնությանդեմօրենքըբա
վականիննորէ(այնընդունվելէ2017թվականիդեկտեմբերի8–ին),որպեսզի
հնարավորություն ընձեռի բավարար տվյալների հավաքագրման կամ հար
ցիվերաբերյալհանրությանիրազեկմանբարձրացմանհամար:Այստեղիցէլ
հավանականհավասարընկալումնէայսերկուխնդիրներիշուրջ:Չնայածոր
իրականումմիայնտեղականկազմակերպություններնամենտարիընտանե
կանբռնությանմասինարձանագրողավելիքան2000ահազանգենստանում:17

Մարդուիրավունքներիպաշտպաններըևակտիվիստներընույնպեսդիտարկ
վում են որպես բռնության թիրախ. նրանք հաճախակիպիտակավորվում են,
իրենցգործունեությանպատճառովնրանցդեմգրանցվումենսպառնալիքնե
րիդեպքեր18,ևսաիհավելումնակտիվիստներինկատմամբհամակարգային
բռնությանդեպքերի՝վերջինտարիներինբողոքիցույցերիժամանակոստիկա
նությանուժերիլիազորությունների19չարաշահմանտեսքով:

ԸստեԱ–ի՝

ԼԳԲՏանձանցնկատմամբ՝5միավոր
Ակտիվիստներիևիրավապաշտպաններինկատմամբ՝4միավոր
Այլկրոններիևհավատքներիներկայացուցիչներինկատմամբ՝3միավոր
Կրոնականփոքրամասնություններինկատմամբ՝3միավոր
Կանանցևաղջիկներինկատմամբ՝3միավոր
Այլազգերիներկայացուցիչներին/օտարերկրացիներինկատմամբ՝2միավոր
Ազգայինևէթնիկփոքրամասնություններինկատմամբ՝2միավոր
Փախստականներինկատմամբ՝2միավոր
Քաղաքականությանմեջներգրավվածանձանցնկատմամբ՝2միավոր
Հաշմանդամությունունեցողանձանցնկատմամբ՝1միավոր
Տարեցմարդկանցնկատմամբ՝1միավոր

16 Coalition to Stop Violence Against Women, “Femicide in Armenia: A Silent Epidemic”, 
2016, http://coalitionagainstviolence.org/wp–content/uploads/2016/05/Femicide_Report_
ENG.pdf?be05b6
17 ibid.
18 Epress.am, “Armenian Human Rights Defenders Work in Inadequate Conditions, HRH Re-
port Says”, 2017, http://epress.am/en/2017/08/07/armenian–human–rights–defenders–work–
in–inadequate–conditions–hrh–report–says.html
19 Human Rights Watch Report: Armenia, 2016, https://www.hrw.org/world–report/2017/
country–chapters/armenia

http://coalitionagainstviolence.org/wp�content/uploads/2016/05/Femicide_Report_ENG.pdf?be05b6
http://coalitionagainstviolence.org/wp�content/uploads/2016/05/Femicide_Report_ENG.pdf?be05b6
http://epress.am/en/2017/08/07/armenian�human�rights�defenders�work�in�inadequate�conditions�hrh�report�says.html
http://epress.am/en/2017/08/07/armenian�human�rights�defenders�work�in�inadequate�conditions�hrh�report�says.html
https://www.hrw.org/world�report/2017/country�chapters/armenia
https://www.hrw.org/world�report/2017/country�chapters/armenia
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Հարցվածներին խնդրել էինք նկարագրել բռնության և անհանդուրժողակա
նությանդեպքերվերոնոշյալխմբերինկատմամբ,որըտեղիէունեցելիրենց
համայնքում։

Ահաերիտասարդականաշխատողներիպատասխաններիցմիքանիհղումներ.

Հոմոֆոբիայիդեպք. «Սեռականփոքրամասնությունների վերաբերյալ լսել եմ
հետևյալարտահայտությունը.«նենցօրնեմքցելդրանց,որմեղքէինհազիվ
փախանձեռիցս»»:

Ակտիվիստներինկատմամբբռնություն.«Ակտիվիստներինկատմամբոստի
կաններիդաժանուկոպիտվերաբերմունքիեմականատեսեղել»:

Անհանդուրժողականությունայլ էթնիկ կամ կրոնականխմբերի ներկայացու
ցիչներինկատմամբ.«Երթուղայինիվարորդներըշատհաճախծաղրումենհն
դիկուսանողներին։ԿամհայերըբացասաբարենվերաբերվումԻրանիցեկած
տուրիստներին»:

«Ընդամենը2ամիսառաջ,կրոնականփոքրամասնությաններկայացուցչի,մի
քանիերիտասարդկանչելէինառանձինխոսելու,հորդորելովթեխոսելուեն
ուղղակիկրոնիցևծեծիէինենթարկել,պնդելովթենաիրավունքչունիխոսել
իրդավանանքիմասին»:

Կանանցնկատմամբբռնություն.«Կոնկրետիմհամայնքումբռնություննավելի
հաճախլատենտկերպովէլինումհաճախթվումէթեայնչիլինում,սակայն
իրականումկաբավականինմեծճնշումկանանցվրա»:

«Հարբածամուսինըծեծելէ«դավաճանության»մեջկասկածվողկնոջը»:

Սոցիալականկարգավիճակիվրահիմնվածբռնություն.«Սոցիալականծանր
վատվիճակումապրողտղայինհասակակիցներըծեծիենթարկեցին,առանց
որևէխղճահարության…»:

ԸստոչեԱ–ի՝

ԼԳԲՏանձանցնկատմամբ՝5միավոր
Ակտիվիստներիևիրավապաշտպաններինկատմամբ՝3միավոր
Այլկրոններիևհավատքներիներկայացուցիչներինկատմամբ՝3միավոր
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Կրոնականփոքրամասնություններինկատմամբ՝3միավոր
Կանանցևաղջիկներինկատմամբ՝3միավոր
Այլազգերիներկայացուցիչներին/օտարերկրացիներինկատմամբ՝1միավոր
Ազգայինևէթնիկփոքրամասնություններինկատմամբ՝1միավոր
Փախստականներինկատմամբ`1միավոր
Քաղաքականությանմեջներգրավվածանձանցնկատմամբ`1միավոր
Հաշմանդամությունունեցողանձանցնկատմամբ`1միավոր
Տարեցմարդկանցնկատմամբ`1միավոր

Ահա մի քանի օրինակներ ոչ երիտասարդականաշխատողներիպատաս
խաններից՝

Հոմոֆոբիայիդեպքեր.«ԵսինքսատումեմԼԳԲՏ–ներին»:

Անհանդուրժողականություն այլ կրոնական խմբերի ներկայացուցիչների
նկատմամբ.«Եհովաներինենճնշում,լավէլանումեն»:

Կանանց հանդեպբռնություն. «Երբ երիտասարդտղանմիաղջկա էրփա
խցրել,իրակամքինհակառակ,ևդրանիցհետոմեկտարիտանիցդուրսչէր
թողնում,և՛հոգեբանականբռնությունկարև՛ֆիզիկական:Բայցոչմեկիըն
տանիքըոչմիկերպչէրարձագանքում:Ասեսայսաղջիկըդարձելէրինչ–որ
իր,որինգնելենևտնօրինումենինչպեսկուզեն»:

«Ամենահաճախհանդիպողըամուսնուընտանիքումկանանցհանդեպբռնու
թյուննէ»:

Անհանդուրժողականությունփախստականներինկատմամբ.«Տեսել եմինչ
պեսենստորացնումփախստականի,հրահրելովկռիվ»:

Անհանդուրժողականություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատ
մամբ.«Հաշմանդամությունունեցողտղայինծաղրումէինհրապարակայնո
րեն,միանգամնաևծեծելեն»:

«Այժմ ժամանակավորապես բնակվում եմ մի համայնքում, որտեղականա
տես եմ դարձել թե ինչպես են մտավոր հիվանդությամբաղջիկ երեխային
ծիծաղիառարկադարձնումևարգելումնրահետիրենցերեխաներիհետ
շփումը»:
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Ի նչ պե ՞ս է դրս ևորվում 
բռնությունը կամ 
անհանդուրժողա կա նու թյու նը

Հարցվածներընաևնկարագրեցիներիտասարդությանշրջանումբռնիգործո
ղությունների կամ անհանդուրժողականության արտահայտումների տեսակ
ները(վարքագիծ,շփմանմշակույթ,գործելակերպ),որոնցիրենքականատես
են եղել իրենց համայնքներում՝ հատկապեսանդրադառնալով երիտասարդ
տղամարդկանցանպարկեշտ,ճնշողևսպառնալիցվարքագծիձևերին,ինչ
պիսիքենծաղրականությունըկամահաբեկումը:Իբրևխնդիրայսամենիհա
մատեքստում նշվել է երիտասարդների շրջանում տարածված անտարբե
րությունըբռնությանդեպքերիվերաբերյալ:

երիտասարդականաշխատողներիհարցազրույցներիցմիքանիհատվածներ.

«Կտրուկևկոպիտպահվածք,կարծրատիպայինմտածելակերպ,տղամարդ
կանցկողմիցկնոջհանդեպգերակայությանդրսևորում»։

«Տարրական խնդիրները, անհամաձայնությունը բռունցքներով «լուծելու»
դեպքեր»։

«Առհասարակմերհասարակությանմեջ,հատկապեսինձհանդիպածդեպ
քերը կապվածեն եղել հիմնականում գենդերայինանհավասարության, սե
ռական(երբեմննաևազգային)փոքրամասնություններիհետ,բացիդրանից
ազգայնականներիկողմիցմեկայլազգության,մասնավորապեսԱդրբեջան/
Թուրքիայիքաղաքացունկատմամբատելությանևկոնֆլիկտիդեպքեր,վեր
ջինիսավելիհաճախհանդիպումեմՀայաստանիցդուրս,ներկայումսէլշատ
եմականատեսլինում»։

«Հիմնականում, բուլինգ կոչվածը միշտ էլ մնում է ցանկացած հասարակու
թյանմեջամենատարածվածբռնությանձևը:ՄեծատելությունԼԳԲՏմարդ
կանցնկատմամաբ,ինչպեսնաևկրոնականկամազգայինփոքրամասնու
թյանհանդեպխտրականվերաբերմունք»:

ոչ երիտասարդական աշխատողների պատասխանները երիտասարդների
շրջանումբռնությանտեսակներըբնութագրելուհամարավելիբազմազանէին.



ԻՆՉՊե՞ՍէԴրՍեՎորՎուՄԲռՆուԹյուՆԸԿԱՄԱՆՀԱՆԴուրժողԱԿԱՆուԹյուՆԸ
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«Հայկականանորակսերիալներիցվերցրածարտահայտություննեըշատեն
տարածվածերիտասարդներիշրջանում»:

«Միմյանցհետհայհոյանքներով,գոռգոռոցներովևհրմշտանքներովխոսելու,
կնոջըհրմշտելու,իրարսպառնալու,դանակ,անգամատրճանակկիրառելու»:

«Տղաներիմոտընդունվածէխնդիրներիլուծմանբռնիձևը,ինչինչենմաս
նակցումաղջիկները,բայցընդունումենդա:Ինչպեսնաև,բռնություն(տար
բերտիպի)գործածվումէնաևկրթականհաստատություններում»:

«Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայ Առաքելական եկեղեցու կամ իրենց կրոնի
հետևորդներչեն,ընկալվումենկամորպեսանհավատ,«մուսուլման»՝բացա
սականշեշտադրմամբկամոչհայ:Իգականսեռիներկայացուցիչներըունեն
սահմանափակիրավունքներ,օրինակ, չենկարողունենալհակառակսեռի
ընկերներկամզբաղվելինչ–որմասնագիտությամբ,որը«հարիր»չէկնոջըև
աղջկան(հայուգենիսինդրոմ)։Սեռականփոքրամասնություններինմարդչեն
համարումևառաջնորդվումեննրանցվառելուկոչերով»:

«Ընտանեկանբռնություն,թաղայինկռիվներ»:
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Որո՞նք են բռնության 
առաջնային աղբյուրները 

երկուխմբերումէլհարցվածներիմեծամասնությունըհամարումէ,որբռնու
թյանառաջնայինաղբյուրըընտանեկանմիջավայրնէ (երկուխմբերիցհա
րցվածներիմոտ79%–ը):ժամանակըցույցկտա,թեարդյոքկդրսևորվի՞քա
ղաքական կամք՝ քայլեր ձեռնարկել ընտանեկան բռնության դեմ ուղղված
օրենքիարդյունավետիրականացմանհամար,որըկարողէդիտարկվելըն
տանիքումտիրողբռնությանմթնոլորտիհաղթահարմանհիմնականմեխա
նիզմների շարքում: Ընտանեկան միջավայրը կարող է նաև նպաստել կրո
նականկամէթնիկփոքրամասնություններիհանդեպխտրականությանը՝այս
կերպազդելովընտանիքիերիտասարդանդամներիվրա:Սաարդենպետքէ
վերացվի կրթական ծրագրերի միջոցով, որոնց իրականացումը ևսպետու
թյանպարտավորություններիշարքիցէ:Սակայնկրթական/ակադեմիական
միջավայրնինքնինհարցվածներիկողմիցնշվումէորպեսբռնությանծագ
մանմեկայլաղբյուր(եԱ՝50,5%,ոչեԱ՝48,6%),որինգերազանցումենմիայն
հեռուստատեսությունը/զանգվածայինլրատվամիջոցները(եԱ–ներ՝65,9%,ոչ
եԱ–ներ՝63,9%):

Ստորև ներկայացված է «որո՞նք են բռնության աղբյուրները» հարցի պա
տասխաններիամբողջականպատկերը՝

երիտասարդականաշխատողներիպատասխանները՝

79,1% 65,9% 50,5% 41,8% 40,7% 22%

79.1%՝Ընտանեկանմիջավայր
65.9%՝Հեռուստատեսությունևզանգվածայինլրատվամիջոցներ



որո՞ՆՔեՆԲռՆուԹյԱՆԱռԱջՆԱյԻՆԱղԲյուրՆերԸ
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50.5%՝Կրթականմիջավայր
41.8%՝Բանակ
40.7%՝Սոցիալականմեդիա
22%՝Քաղաքականկուսակցություններ

ԳրեթենույնպատկերնարտացոլվումէոչեԱ–իպատասխաններում՝

79,2% 63,9% 48,6% 43,1% 38,9% 8,3%

79.2%՝Ընտանեկանմիջավայր
63.9%՝Հեռուստատեսությունևզանգվածայինլրատվամիջոցներ
48.6%՝Կրթականմիջավայր
43.1%՝Սոցիալականմեդիա
38.9%՝Բանակ
8.3%՝Քաղաքականկուսակցություններ
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Եզ րա կա ցու թյուն նե ր

Հայհասարակությանմեջանհանդուրժողականությանևբռնությանտեսակ
ներիևդրսևորումների վերաբերյալ ներկայացվածտեղեկատվությունըար
տացոլվումէհարցվածներիկողմիցնշվածարմատականացմանմիտումների
մեջ:որպեսայդպիսին՝էթնիկական,կրոնականևսեռականփոքրամասնու
թյունների հանդեպանհանդուրժողականությունը, ինչպես նշված է վերոհի
շյալպատասխաններում,տեղավորվում էազգայնականությանև շովինիզ
միհամատեքստում՝որպեսհարցվածներիկողմիցընդգծվածառաջիներկու
միտումներ: Պետության կողմից խթանվող «ազգ–բանակ» գաղափարախո
սությունը նույնպես ունի իր դերակատարությունը արմատականացման մի
տումներիմեջմիլիտարիզմիտեսքով,որինէլհաջորդումէկրոնականֆուն
դամենտալիզմը:Ընդհանուրառմամբպատկերըհետևյալնէ՝

Հայաստանումամենատարածվածարմատականացմանտեսակները և մի
տումները,ըստեԱ–ի`

49,5% 40,7% 38,5% 34,1%

49.5%՝Ազգայնականություն
40.7%՝Շովինիզմ
38.5%՝Միլիտարիզմ
34.1%՝Կրոնականֆունդամենտալիզմ



եԶրԱԿԱՑուԹյուՆՆեր
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Հայաստանումամենատարածվածարմատականացմանտեսակները և մի
տումները,ըստոչեԱ–ի՝

58,3% 41,7% 36,1% 30,6%

58.3%՝Ազգայնականություն
41.7%՝Շովինիզմ
36.1%՝Միլիտարիզմ
30.6%՝Կրոնականֆունդամենտալիզմ

որոշդրականմիտումներսակայնևսառկաեն։Հարցվողներինխնդրեցինք
նաևգնահատելբռնությաննկատմամբհնարավորարձագանքները:երիտա
սարդականաշխատողներիմեծմասըպատասխանելէ,որբռնությանդեպ
քումորոշակիմիջամտությունկլինի՝38,5%–ընշելէ,որ«մարդիկանմիջապես
կմիջամտենևկկանխարգելենբռնությանսրումը»,իսկմյուս38,5%–ընշելէ,
որ«մարդիկկհավաքվեն,լուռկուսումնասիրենիրավիճակըևմիայնորոշժա
մանականց ինչ–որ մեկը հավանաբար կմիջամտի»։ոչ երիտասարդական
աշխատողներիշրջանումավելիշատհարցվածներենկարծում(40.3%),որ
մարդիկ կարձագանքեն միայն որոշ ժամանակ անց, իսկ 29.2%–ը կարծիք
հայտնեց,որմարդկանցարձագանքըևբռնությանկանխարգելմանփորձը
կհետևիանմիջապես։երկուխմբերումէլհարցվածներիմիայն23%–նէհա
մարում,որ«մարդիկհիմնականումկփորձենշրջանցելևհազիվթեորևէմե
կըմիջամտի»:
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13 Որո՞նք են բռնության
առաջնային աղբյուրները

15
 

Եզրակացություններ

ՀՏԴ316
ԳՄԴ60.5
Ա910

 Արմատականությանևբռնությանմշակույթը
Ա910 երիտասարդությանշրջանումՀայաստանում.-Եր.:
 ԶարտՊրինտ,2018.-16էջ:

Սույնհրատարակությունըհնարավորէդարձել«Խաղաղությանևսիրովեկտոր»
ծրագրիշրջանակներում,որնիրականացվումէ«Հայառաջադեմերիտասարդու-
թյուն» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ շվեդական «More Mosaic»
կազմակերպությանհետհամագործակցությամբ։ԾրագիրնիրականացվումէՇվե-
դիայիերիտասարդությանևքաղաքացիականհասարակությանգործակալության
աջակցությամբ:

Սույնհրատարակությունըպատրաստելէ«Հայառաջադեմերիտասարդություն»
հասարակականկազմակերպությունը:Հրատարակությանբովանդակությանհա-
մարպատասխանատվությունէկրումմիայնկազմակերպությունը։Հրատարակու-
թյունըորևէկերպչիընդգրկումկամարտացոլումգործընկերևդոնորկազմակեր-
պություններիտեսակետները:

Մեր շնորհակալությունն ենք հայտնումայս հրատարակության հետազոտական
թիմին՝ մեր գործընկերներ ԱնահիտՍիմոնյանին և ՍոֆյաՄանուկյանին իրենց
կատարածաշխատանքիհամար:
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