


Այս հրապարակումը ստեղծվել է «Արվեստը երիտասարդների, քվիր անձանց և ֆեմինիստների 
համար» ծրագրի շրջանակներում, որ կազմակերպվել է Համագործակցություն և Զարգացում 
Ցանցի (CDN-Cooperation and Development Network) կողմից Կանաչ Եվրոպական Ֆոնդի 
աջակցությամբ (GEF- Green European Foundation)։ Ծրագիրը իրականացվել է Եվրոպական 
Խորհրդի ֆինանսական աջակցությամբ։

Ուշադրություն․ Հոդվածները արտահայտում են անհատ հեղինակների և/կամ հարցվողների 
կարծիքները, որոնք պարտադիր չէ, որ համապատասխանեն GEF-ի կամ CDN-ի 
տեսակետներին։ Եվրոպական Խորհուրդը պատասխանատվություն չի կրում հրապարակման 
բովանդակության համար։

Կանաչ Եվրոպական Ֆոնդը (GEF) Եվրոպական մակարդակով քաղաքական ֆոնդ է, 
որի առաքելությունն է աջակցել Եվրոպական թեմաներով առողջ բանավեճին և խթանել 
Եվրոպական քաղաքականության մեջ քաղաքացիների առացել մեծ ներգրավվածությունը։ 
GEF-ը ձգտում է Եվրոպական քաղաքականության վերաբերյալ քննարկումներ տարածել 
կանաչական քաղաքական համայնքի շրջանում և նրանից դուրս։ Ֆոնդը գործում է որպես 
նոր գաղափարների գործարան, առաջարկում է միջսահմանային քաղաքական կրթություն և 
տրամադրում համագործակցության և Եվրոպական մակարդակով փոփխությունների հարթակ։

Կանաչ Եվրոպական Ֆոնդի աջակցությամբ (GEF) Ֆոսսե փող․ – 1536 Լյուքսեմբուրգ 
Հասցե՝ Մունդո Մադու –Դես Արտս պողոտա 7-8, 1210 Բրյուսել
Հեռ․՝ +32 2 329 00 50 
Էլ․ հասցե՝ info@gef.eu 
Կայքէջ՝ www.gef.eu 

Կարող եք պատվիրել հրապարակման տպագիր օրինակը՝ ուղարկելով նամակ հետևյալ 
հասցեին՝ info@gef.eu 
Խմբագիր թիմ՝ Կատերինա Անդրիեևա, Սելմա Լևրենցե, Մայա Կլիմենտիչ, Ելենա Պետրովսկա 
և Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձե։

GEF Ծրագրի համակրգող՝  Սին Հասկեր
Դիզայներ՝ Բեքա Բուչաշվիլի
Անգլերնից թարգմանություն՝ Լուսինե Քոսակյան
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Հարգելի՛ ընթերցող,

2020 թվականը մեկ անգամ ևս մեզ ցույց տվեց, թե ինչքան անկայուն և ապակառուցողական է այն 
համակարգը, որում մենք ապրում ենք։ Եվրոպայով մեկ տարբեր սեռերի և սեռականությունների 
անձինք կրել են համավարակի ազդեցությունը, այդ թվում և երիտասարդները, որոնք ապրում 
են անորոշ պայմաններում։ Գենդերային հիմքով բռնության թիվը աճել է, փոխարենը նվազել 
է թանգարանների, դրամատիկական թատրոնների և կինոթատրոնների այցելությունների 
թիվը։ Ցույցերին և քաղաքացիական կյանքին մասնակցելու միջոցով իրենց տեսակետներն 
արտահայտելու երիտասարդների համար նախատեսված արդեն իսկ նեղ քաղաքացիական 
ակտիվության տարածքը սեղմվել է Արևելյան Եվրոպայում։ 

Այս ծրագրով մենք ցանկանում ենք արձագանքել արդեն իսկ հասարակությունում առկա 
մարտահրավերներին։ Ցավոք, մենք չկարողացանք հանդիպել իրական կյանքում և 
իրականացնել մեր միջազգային հանդիպումները։ Փոխարենը մենք իրականացրեցինք առցանց 
ուսուցում, որ կամփոփվի Կանաչ Ակադեմիա ուսուցողական հարթակում հաջորդ սերունդների 
համար։ Սա առաջին անգամն է, որ մենք օգտագործում ենք այս հարթակը և զարմացած ենք 
նրա ինտերակտիվության մակարդակով, որն օգնում է իրական միջազգային հանդիպման 
մթնոլորտ հաղորդել։ Ուսումնական գործընթացը համեմվել է մի շարք վեբինարներով, որոնք 
վերաբերում են ԵՄ և ԵԽ գենդերային քաղաքականություններին, ինչպես նաև ներկայացնում են 
քաղաքականության և հանրային կյանքում կանանց և ԼԳԲՏ+ անձանց մասնակցության հստակ 
օրինակներ։ Այս ամենը կարող եք գտնել CDN-ի Youtube-յան ալիքում։

Տեղական ծրագրերը, որոնք հաջորդել են առցանց ուսուցմանը, մեծ դեր են խաղացել ամբողջ 
ծրագրի վրա, այդ իսկ պատճառով մենք հրապարակման առաջին մասը ամբողջությամբ 
հատկացրել ենք դրանց։ Հուսանք դրանք կոգևորեն Կանաչ Ակադեմիայի նոր սերունդներին և 
կքաջալերեն փոփոխությունների ալիք սկսել ձեր երկրներում և Եվրոպայում։ Ի լրումն, որպեսզի 
ապահովենք գենդերային թեմաներով, սեռականության, ներառականության և արվեստի 
վերաբերյալ շարունակական քննարկումներ, մենք կհրապարակենք խմբագիրների թիմից կողմից 
մի քանի հոդվածներ։ 

Այս ծրագիրը հիմնված է գենդերային և ներառականության թեմաներով CDN-ի և GEF-ի նախորդ 
աշխատանքների վրա։

Լիահույս ենք, որ կհավանեք հարապարակումը, որն օգտակար կլինի Արևելյան Եվրոպական 
տեսանկյունից գենդերի և արվեստի մասին նոր գիտելիքներ սովորելու հարցում, և քաջալերված 
կզգաք ավելի լավ ապագայի համար պայքարել։

Խմբագրային թիմ՝

Կատերինա, Սելմա, Մայա, Ելենա և Մաշա

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Տեղական ծրագրեր

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Ինքնաբացահայտման ազատություն

Աշխատանքային որոլտում գենդերային հավասարության կառուցվածքային 

խոչընդոտներ

Լատվիական ԼԳԲՏՔ+ համայնքի անցած ուղին. փողոցներից դեպի 

խորհրդարան 

Հարավային Կովկասի կանայք քաղաքականության մեջ

Քվիր Արթ Փառատոն Արևելյան Եվրոպայում

Հիմա ժամանակը չէ

Որքանո՞վ անվտանգ է անվտանգ տարածքը Արևելյան Եվրոպայում:

Երգեր բողոքի ցույցերի համար

Արվեստը փոքր քաղաքաներում․ հնարավոր է

Լուսանկարչությունը՝ որպես քաղաքական հայտարարություն անելու 

գործիք 

Ի՞նչ կլիներ, եթե․․․

Ծրագրային թիմը
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Նաֆաս ԼԳԲՏԻ դաշինք Ադբեջան  

Նախորդ տարիների ընթացքում քվիր և 
ֆեմինիստական թեմաները Ադրբեջանում 
դարձան արվեստի հետ կապված որոշ  

ծրագրերի և միջոցառումների մի մաս։ Սակայն, 
ցավոք, առավելապես արևմտյան արվեստագետներն 
էին այցելում երկիր և ներկայացնում իրենց 
ցուցադրությունները։ Նմանօրինակ հնարավորություն 
է պետք ընձեռել նաև տեղացի արվեստագետներին 
և լուսանկարիչներին։ Ահա թե ինչպես «Քվիր 
արթ փառատոնը» ծնվեց։ Ֆեմինիստական և քվիր 
թեմաներով վերջին տարիների փորձը կրկնվելու 
միտում ուներ, իսկ սոցիալական հավասարությանն 
ուղղված ակտիվիզմը կարիք ուներ նոր արահետ 
բռնելու արվեստի միջոցով։ «Queer AF»-ի (Քվիր արթ 
փառատոն) միջոցով հնարավորություն տրվեց տեղացի 
արվեստագետներին ազատորեն արտահայտելու 
իրենց, որ նպատակ ուներ համայնքում նոր 
տեսակետներ առաջ բերելու։  

Քվիր արթ փառատոնը առցանց հարթակ է, որտեղ 
տեղացի արվեսագետ-ակտիվիստները կարող 
են համագործակցել և ցուցադրել Ադրբեջանում 
մասնավոր և քաղաքական ասպարեզներում 
իրենց ներկայացվածությունը և կանանց ու ԼԳԲՏ+ 
տեսանկյուններից գենդերային թեմաներով իրենց 
աշխատանքները։ Քվիր արթ փառատոնը նպատակ 
ուներ վերլուծելու արվեստ-ակտիվիզմը որպես 
փոփոխությունների գործիք և բացահայտելու 
արվետսը որպես մեթոդ, որով ավելի կմեծանա 
անվտանգ տարածքը՝ առավել տեսանելիություն 
ապահովելով ֆեմինիստ և ԼԳԲՏ+ անձանց։

Գենդերային դերերի, հայրիշխանության, սեքսիզմի, 
կանանց ազատականացման, ԼԳԲՏ+ անձանց 
իրավունքների, քվիթ տեսության և այլ թեմաներ կարիք 
ունեն բացահայտվելու և հասցեավորվելու տեղական 
արվեստագետների համայնքում, իսկ Queer AF-ն 
հարթակ է ստեղծել այդ ամենի համար, որից օգտվել 

են ԼԳԲՏ+ և քվիր ակտիվիստները․

Քվիր Արթ փառատոնը կազմակերպելու համար,  Queer 
AF-ը միավորեց 8 տարբեր արվեստագետների, որոնք 
աշխատում էին տարբեր գործիքներով և առաջարկեց 
ստեղծել համատեղ առցանց ցուցահանդես։ 
Ցուցահանեսի խորագիրն էր «Քվիր x Ադրբեջան՝ 
իմ մարմինը, իմ անհատականությունը, իմ 
ժառանգությունը, իմ միջավայրը»։

Արվեստագետները, առաջնորդվելով մեկ 
հիմնական սյուժետային գծով, ստեղծեցին 
վիզուալ բովանդակություն և նկարագրողական 
պատմություններ, որով ծածկեցին բոլոր 
թեմաները։ Յուրաքանչյուր ենթաբաղադրիչի մեջ 
արվեստագետները բացահայտեցին և վիզուալ 
ներկայացրեցին թեման բացառապես ԼԳԲՏ+ և 
ֆեմինիստական տեսնակյունից, իսկ թեմաների 
մեծամասնությունը առնչվում էին տեղի համայնքի 
քվիր և ֆեմինիստական խնդիրների հետ։ Մեծ 
հետաքրքրություն կար կայքէջի նկատմամբ, որոշ 
նյութեր ունեցել են մոտ 300 դիտում։

Ամբողջական նյութին ծանոթանալու համար, այցելեք՝ 
queerartfest.org

Ադրբեջան, առցանց
Քվիր արթ փառատոն

Հայաստան․ սահմանամերձ 
գյուղեր
Նախ խաղաղություն․ 
քայլարշավ կանանց համար

Առաջնագծի երիտասարդների ցանց

Նախագիծը կանանց և երիտասարդների 
հզորացմանը, հետպատերազմյան և 
հետճգնաժամային հոգեկան առողջության 

խնդիրների հաղթահարմանն ու բարձրաձայնմանն 
ուղղված միջամտություն է։ Քայլարշավի ընթացքում 
առաջնահերթ խնդիրներն էին՝ քայլարշավի 
միջոցով սահմանամերձ համայնքներում կանանց 
և երիտասարդների հոգեկան առողջությանն 
ուղղված հարցերի բարձրաձայնում ու զորակցում, 
պատմողական արվեստի միջոցով համայնքային 
պատմությունների լուսաբանում ավելի լայն 
հասարակության շերտերին։

Թիմը այցելել է Տավուշի մարզի 16 սահմանային 

համայնք, խոսել տեղացի կանանց և երիտասարդների 
հետ։ Քայլարշավը տևել է 5 օր՝ հունվարի 4-ից 8-ը։ Օր 
⅕՝ Ներքին Կարմիր Աղբյուր, Տավուշ (Թովուզ), 
Այգեպար, օր ⅖՝ Մովսես, Նորաշեն, Չորաթան, 
Վերին Կարմիր Աղբյուր, օր ⅗՝   Արծվաբերդ, 
Չինարի, Այգեձոր, օր ⅘՝ Նավուր, Իծաքար, 
Չինչին, օր 5/5՝ Ծաղկավան, Վարագավան, 
Պառավաքար։Ընդհանուր առմամբ խոսել ենք 90 
տեղացիների հետ, արդյունքում ամփոփված 16 
համառոտ պատմությունները տեղ են գտել մեր 
սոցիալական էջերում և կայքէջում՝ 
www.frontlineyouth.net

Ծրագիրը ոգևորիչ էր ոչ միայն համայնքի, այլև 
կազմակերպիչ թիմի համար, քանի որ գտնվելով Բերդ 
քաղաքում, մեր գործողությունների մեծամասնությունը  
իրականացվում են տեղում, ու ենթարկվում են 
աշխարագրական սահմանափակումների, մինչդեռ 
այս ծրագրով մենք այցելեցինք հարևան գյուղեր, 
ծանոթացանք համայնքի բնակիչների հետ և 
տարածեցինք մեր խաղաղաշինական մտքերը։ 
Այսկերպ ծրագիրը դարձավ առաջին քայլը դեպի 
ավելի մոբիլ գործողություններ, որոնց որոշվեց 
այսուհետ առաջնահերթություն տալ։



6 7

Ուկրաինա, Բերդյանսկ
Կոդ՝ գենդեր

Ժամանակ կա, մշակութային ուրբանիստներ

Ուկրաինայիում գենդերային թեմաների 
նկատմամբ վերաբերմունքը երկակի 
է։ Մեր պետությունը աշխարհիկ, իսկ 

Սահմանադրությունը երաշխավորում է հավասար 
իրավուքներ բոլոր քաղաքացիների համար 
անկախ իրենց գենդերային, էթնիկ կամ կրոնական 
պատկանելիության։ Սակայն իրականում շատ 
կանայք ու ԼԳԲՏ+ անձինք ենթարկվում են գենդերային 
հիմքով բռնության, տնտեսական խտրականության, 
անհավասար քաղաքական ներկայացվածության, և 
իհարկե, շատ կարծրատիպերի ու միֆերի։  Վերջին 
տասնամյակի ընթացքում որոշ զարգացումներ կան 
այս ուղղությամբ, բայց դեռ շատ աշխատանք կա 
տարվելու իրավական դաշտում և գիտակցական 
մակարդակում։ Միևնույն ժամանակ որոշ 

քաղաքական ուժեր և որոշ հասարակական շերտեր 
դիտարկում են գենդերային հավասարությունը 
որպես պարտադրանք, կամ թողնում են 
առաջնահերթությունների ստորին օղակում։ Այս խնդրի 
մեկ այլ ուղղությունն այն է, որ երկրում անհասարապես 
են տարածվում առաջադիմական  մտքերը, ինչպես 
գենդերային հավասարությունն կամ ԼԳԲՏ+ անձանց 
իրավուքները, մասնավորապես փոքր քաղաքներում, 
ոչ ինչպես մարզային կենտոններում, քաղաքական 

գործիչները և ակտիվիստները գենդերային 
թեմաներով շատ ավելի քիչ են զբաղվում, քան այլ 
տեղական հարցերով։ Սակայն սա չի նշանակում, 
թե այս թեմաները սակավ կարևոր են։ Երկրում 
գենդերային կարծրատիպերն ու խտրականությունը 
փոքր քաղաքներում ավելի շատ են ազդում անձանց 
վրա։ Այդ իսկ պատճառով «Ժամանակ կա» 
քաղաքացիական շարժման անդամները որոշեցին 
«Կոդ՝ գենդեր» ծրագիրը իրականացնել միջին չափի 
քաղաք Բերդյանսկում։ Ծրագիրը ուղղված էր 
տեղի համայնքի երիտասարդներին և բաղկացած 
էր 3 մասից՝ որմնանկարի ստեղծում, արվեստի 
վերաբերյալ հանդիպումներ (art workshop), և 
արվեստի ցուցահանդես։

Ծրագրի առաջին մասում պրոֆեսիոնալ 
արվեստագետները կամավորների օժանդակությամբ 
տեղի Մշակույթի տան ներքին պատին ստեղծեցին 
որմնանկար (50մ2)։ Մշակույթի տունը համայնքային 
կառույց է քաղաքի կենտրոնում, որ նախատեսված է 
տարատեսական զվարճանքների և զբաղմունքների 
համար, այնտեղ հաճախ են այցելում երիտասարդներ 
և երեխաներ։ 

Որմնանկարի բովանդակությունը գեներային 
կարծրատիպերին է վերաբերում, մասնավորապես՝ 
Ուկրաինայում տղամարդկան կամ կանանց բնորոշ 
աշխատանքներին, ինչպես օրինակ՝ ծաղկավաճառ, 
ծրագրավորող կամ  ֆլեյտահար, որոնք պիտանելի 
են Մշակույթի տան տարբեր խմբակներ հաճախող 
երեխաներին։ Կարևոր է նշել, որ Մշակույթի 
տան վարչական անձնակազմը շատ աջակցող 

գտնվեց նախաձեռնությանը, նրանք անգամ գնեցին 
որմնանարի համար անհրաժեշտ ներկերն ու նյութերը։

Ծրագրի երկրորդ մասում արվեստագետները անց 
կացրեցին դասընթաներ, որոնք ուղղորդվում էին 
գենդերային հիմնահարցերով զբաղվող փորձառու 
մասնագետների կողմից։ Այս հատվածում բացատրվեց 
կենսաբանական սեռի, գենդերի և սեռականության 
տարբերությունները, ինչպես նաև քննարկվեց, թե ինչ 
գենդերային կարծրատիպեր են տարածված իրենց 
միջավայրում, և ինչպես են նրանք ազդում մարդկանց 
կյանքի վրա։ Հանդիպումից հետո մասնակիցները 
հնարավորություն ունեցան արտահայտելու իրենց և 
իրենց տեսակետները գենդերային կարծրատիպերի  
վերաբերյալ՝ ստեղծելով արվեստի նմուշներ այն 
նյութերով, որ ստացել էին փոստի միջոցով։ Այս 
արվեստի նմուշները «գենդեր» և «կարծրատիպ» 
բառերի (ուկրաիներեն) կոլաժային տեսքն ունեին 
գաղտնի կոդային հաղորդագրությամբ, որ 
բացատրված էր առանձին թղթում։

Հանդիպման մասնակիցները տեղացի երիտասարդներ 
էին (հիմնականում ավագ դասարնների և 
քոլեջ/համալսարանների ուսանողներ)։ Մենք 
մասնակիցների ընտրություն չենք իրականացրել 
(հիմնվել ենք տարիքի վրա), քանի որ ցանկանում էինք 
աշխատել այս երիտասարնդերի հետ, որոնք ծանոթ 
չեն թեմային։ Հանդիպումներից մեկը անց է կացվել 
կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված 
երիտասարդների հետ (առավելապես դպրոցի 
շրջանավարտներ) «դեռահասների փոխօգնության 
խմբի» հետ համատեղ։ Մեկ այլ խումբ բաղկացած 
էր Բերդյանսկին հարևան մի գյուղի դպրոցահասակ 
երեխաներից։ Մեր ՀԿ-ի համար գյուղում նմանօրինակ 

հանդիպում կազմակերպելու առաջին փորձն էր, 
որը համարում ենք շատ արդյունավետ։ Ազգային 
մեկսուացման պատճառով 4 հանդիպումներից 
2-ը տեղի ունեցան առցանց տարբերակով։ Սա 
հնավարություն տվեց Zoom հանդիպումների 
ընթացքում մասնակիցնեին հյուրասիրել սուրճ/
թեյ և հրուշակեղեն ավելի ընկերական միջավայր 
ապահովելու համար։ 

Ի վերջո որպես ծրագրի երրորդ մաս, մասնակիցների 
կողմից ստեղծված կոլաժները ներկայացվեցին 
ցուցադրության ժամանակ։ COVID-19-ով 
պայմանավորված մեկուսացումը մեզ ավելի 
ստեղծագործ դարձրեց, այսպես ավելի ապահով 
և հասանելի դարձնելու համար ցուցանմուշները 
տեղադրվեցին Մշակույթի տան պատուհաննեին։ 
Այսպես բոլորը կարող էին տեսնել կոլաժները 24/7 
սկզբունքով մի ամիս շարունակ։

Տեղական և մարզային մեդիան հրավիրված էր 
լուսաբանելու ցուցահանդեսի և որմնանկարի բացումը։ 
Նրանք ավելի ուշ տարածեցին ծրագրի նպատակի 
մասին ինֆորմացիան իրենց ընթերցողներին։ Բոլոր 
մասնակիցների ստեղծած կոլաժները հավաքվել 
են, մենք պատրաստում ենք օգտագործել դրանք 
հետագա ցուցադրությունների ժամանակ։

«Կոդ՝ գենդեր» ցուցադրության ավարտից 
երկու ամիս անց աշակերտների համար մի 
քանի էքսկուրսիաներ են կազմակերպվել դեպի 
որմնանկար։ Այս էքսկուրսիաները գենդերային 
կարծրատիպերի առումով ճանաչողական և ավելի 
լայն հասարակության շերտի համար իրազեկման 
նապատակ ունեին։



8 9

Կոլաժներ դասընթացից
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Լատվիա, Ռիգա
Ատելությունից ծնվելով՝ 
լինել քվիր Լատվիայում

Ցույցեր

Լատվիացի երիտասարդ կանաչ 
կազմակերպություն «Protests»ը  (թարգմ․՝ ցույցեր) 
ֆասիլիտացրեց փոխակերպող արվետսային 

փորձառություն Լատվիայի քվիր համայնքի համար։ 

Մի քայքայված արդյունաբերական տարածք 
փոխակերպվեց արվեստի մի կտորի և տեսագրություն 
ձայնագրվեց՝ արտացոլելով հակաքվիր  հայհոյանքներ 
դրոշմված պատերին, թույլ տալով անդամներին ավելի 
շատ հայհոյանքներ ավելացնել կամ այլ տրավմատիկ 
հակաքվիր խոսքեր, որ ասվում են իրենց հասցեին 
և ի վերջո բացասական խզբզոցները ծածկելով 
դրական արվեստի գործերով, հաստատելով 
Լատվիայում քվիր արժեքներ։ Արվեստի ստեղծման 
գործընթացը տեսանկարահանավել է՝ ցույց տալով 
անտեսումից ու բռնությունից դեպի հույս, ճանաչում և 
արժանապատվություն փոփոխությունը, վանդալիզմից 
դեպի արվեստ, տրավմայից դեպի ապաքինում, իրենց 

հասցեին մարդկանց ասած բացասական բաներից 
դեպի այն, թե իրականում նրանք ինչպիսին են։ 
Այս գործընթացը ներառում էր Լատվիայի ԼԳԲՏ+ 
անձանց՝ ինֆլյուենսերների, ակտիվիստներ և 
հասարակության ակտիվ անդամների։

Ծրագրի առաջարկից սկսած Լատվիայի 
Սահմանադրական դատարանը նոր կարգավորումով 
հանդես եկավ, որ Սահմանադրությունը իրապես 
պաշտպանում է բոլոր ընտանիքներին, անգամ 
այն պարագայում, որ նախկինում փորձ է եղել 
բացառել նույնասեռ զուգընկերներով/ծնողներով 
ընտանիքներին։ Այս կարգավորումից հետո Ազգային 
Դաշինքը առաջարկեց փոփոխությունների ենթարկել 
Սահմանադրությունը, որպեսզի բացառի այս 
ընտանիքների և տրասգենդեր  անձանց իրավունքների 
պաշտպանությունը։ Այս փոփոխություններից ու 
ատելությունից ծնվեց այդ ծրագիրն անելու միտքը։ 
Տեսահոլովակում մենք հակիրճ անդրադառնում 
ենք այս ամենին ու վերջնական արվեստի գործով 
ամփոփում մեր համոզմունքներն ու արժեքները։ 
Սա պատկերավոր ցուցադրում է ԼԳԲՏ+ անձանց 
դեմ ուղղված ատելության խոսքը և այն, որ ԼԳԲՏ+ 
անձինք անկախ ամեն ինչի անդադար պայքարում են 
ավելի լավ ապագայի համար։

Բելառուս, առցանց
Բելառուսական ցույցերի 
կանանց դեմքը

Տեղական ծրագրի նպատակն է փաստագրել և 
հավաքագրել պատմություններ և տեսանելի 
դարձնել Բելառուսում ցույցերի ժամանակ 

կանանց մասնակցությունը՝ ստեղծելով կանանց 
պատմություններով և անիմացիոն լուսաբանումներով 
կայքէջ։ Մենք անձնական պատմություններից 
ստացել ենք հրապարակումներ՝ անց կացնելով 
հարցազրույցներ, ստեղծելով հզոր անիմացիաներ, 
որոնք ազդում են դիտողի զգացմունքների վրա, և 
լայնորեն տարածել ենք այս ամենը։

Այս ծրագիրը 2020 թվականի օգոստոսից դեկտեմբեր 
ամիսների հազարավոր կանանց պատմության ծովի 
մեջ մի կաթիլ է։ Կանանց քսան պատմություններ 
արտացոլում են հետընտրական Բելառուսը տարբեր 
տեսանկյուններից՝ բազմադեմ, անկեղծ և զգայուն։ 

Կանանց արշավները որոշիչ կետ էին Բելառուսի 
հետընտրական շարժման մեջ։ Բայց բացի 
ապստամբություններին ակտիվ մասնակցելուց 
կանայք ներգրավված էին կամավորական 
աշխատանքներում, աջակցում էին իրենց սիրելիներին, 
ոգեշնչում էին ավելին անել և պայքարում սեփական 
վախերի և տագնապների դեմ։ Չնայած այն փաստին, 
որ պատմությունները ներառում են որոշ միջադեպեր, 
մեծ տեղ է հատկացված ծրագրի գլխավոր հերոսների 
զգացական փորձառությանը։ 

Այս պատմություններում Բելառուսից յուրքանչյուր 
մարդ կճանաչի իրեն կամ իր սիրելիներից մեկին, 
որոնց կյանքը փոխվել է 2020 թվականի օգոստոսից 
հետո։

Այս պատմությունները ռուսերեն և բելառուսերեն են, 
բայց ներկայացված են հզոր անիմացիոն նկարների 
միջոցով։ Սրանցից շատերը խոսում են առանց 
բառերի։ Ուստի առանց երկմտելու բացեք odnaiznas.
com և ծանոթացեք իլյուստրացիաներին անգամ եթե 
չեք հասկանում ռուսերեն։

REC
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Բոսնիա և Հերցեգովինա, 
Տուզլա
Քվիր անձանց կյանքի 
պատմություններ

Տուզլայի համայնքային կենտրոն 

Քվիր անձանց կյանքի պատմություններ 
ծրագիրը ստեղծվել է ի պատասխան 
ԼԳԲՏ+ անձանց անտեսանելիությանը 

Բոսնիա և Հերցեգովինայում։ Մեր կյանքի 
ընթացքում ուղղորդված մշակույթը մեզ տվել է 
ապակառուցողական և ոչ ճշգրիտ պատմույթ/
նարատիվ լեզբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր և 
ինտերսեքս անձանց մասին՝ պարուրելով հոմո/բի/
տրանսֆոբիկ նոտաներով։ 

Հետերո-հայրիշխանությունը իմպերատիվ կերպով 
ապամարդկայնացրել է պաթոլոգիաները, այն ամենը, 
ինչ չի տեղավորվում ցիսգենդեր և հետերոսեքսուալ 
քառակուսու մեջ՝ ստեղծելով ԼԳԲՏ+ անձանց 
նկատմամբ խտրականության և բռնության համար 
պարարտ հող։ Մենք վստահ ենք, որ ամեն բան 
սկսում է ընկալումից՝ հանրային պատմույթը 

հնարավորույթուն չի ունեցել անգամ ներկայացնելու 
ԼԳԲՏ+ անձանց կյանքի պատմությունները 
ավելի վավերագրական և մարդասիրական 
ձևով։  Օրինակելի մոդելների բացակայությունը 
բացասական կերպ է անդրադարձել ԼԳԲՏ+ 
համայնքի անձանց հոգեկան առողջության վրա․ մեկ 
սեփական անհատականությունը ընկալելու առումով, 
մեկ էլ՝ հոմո/բի/տրանսֆոբիկ հասարակության 
ներսում պայքար տանելու առումով։

«Խոսելով քեզ հետ ծիածանի գույների միջով» 
(թարգմ․՝ “Pričam ti u duginim bojama”) գիրքը իր 
տեսակի մեջ առաջինն է Բոսնիա և Հերցեգովինայում, 
որ նպատակ ունի ուղղել այս իրավիճակը։ 

Այն քվիր անձանց կյանքի պատմությունների 
ժողովածու է, որ անդրադառնում է կյանքի տարբեր 
դրվագների՝ հույսեր, սիրո պատմություններ, վախեր, 
ինքնաբացահայտման փորձառություն ընտանիքում, 
ընկերների և գործընկերների հետ։ 

Մենք պետք է ընդունենք, որ մինչ կարդում և 
խմբագրում էինք այս պաըմությունները երբեմն 
տարբեր առիթներով հուզվում էինք այն ամբողջ 
խոցելիությունից և հուզական մերկությունից, որ ունի 
քվիր հասարակությունը, որ այսպես խիզախորեն 
ներկայացրել է։ Երբ մենք կարդում էինք այս 
պատմությունները նրանք կարծես մեզ հետ նույն 
սենյակում էին՝ պատմելով իրենց փորձառության, 
դժվարությունների, հույսերի ու ուժի մասին։ Մենք 
կարող էինք զգալ նրանց ժպիտը, արցունքները, 
վախերը և սերը։ Այս պատճառով մենք շատ 
շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աջակցել 
են մեզ։ Մենք գիտենք, որ այս պատմություններից 
ծնված բոլոր արցունքներն ու ծիծաղը գալիս է մեր 
ներսից, հենց այդ մասին ենք գրել նախաբանում։ Այն, 
որ մեր սրտի մի մասնիկ գրկախառնվել է հեղինակի 
սրտի մի մասնիկի հետ, և նրանք վերջապես զրուցել 
են իրար հետ՝ ես քեզ վերջապես գտա, ես քեզ տեսա։

ԼԳԲՏ+ անձանցից պատմությունների 
հավաքագրման գործընթացը դժվար էր, բայց և 
գտավ իր վարձատրությունը։ Մենք հասկացանք, որ 
դժվար է ինքներս մեր մասին պատմել, քանի որ մեր 
փորձառությունը պարունակում է չմարսված շատ 
ցավեր, որ առաջացել են մերժումներից, ամոթից և 
բռնությունից, որ պատահում է միայն նրա համար, 
որ մենք տարբերվում ենք ընդունված նորմերից։ Այս 
պատճառով էլ մենք շնորհակալ ենք այն մարդկանց, 
որ ուժեղ գտնվեցին կիսվելու համար իրենց կյանքի 
ամենախոցելի պատմություններից։ Չնայած 
դժվարություններին մենք կարողացանք հավաքագրել 
շուրջ հիսուն պատմություն։ 

2021 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ գրքի 
շնորհանդեսը, որի ժամանակ մենք ներկայացրեցին 
մեր ծրագիրը, գրքի նպատակը և կարդացինք մի 
քանի պատմություններ։ Մի քանիսը կարդացին 
իրենց պատմությունները, նույնիսկ ֆիզիկակական 
հեռավորությունը չխագրեց մեզ զգալու միմյաց և 
կիսվելու պատմություններով։ Այլ կերպ ասած, 
միջավայրը ջերմ էր, մարդիկ ուրախ, շատերը կարիք 
հայտնեցին փոխանցելու գիրքը նրանց, ովքեր կուզեին 
կարդալ այն։  Ներկայացումից հետո մենք նվիրեցինք 
գիրքը դոնորներին, ՀԿ-ներին ու հետաքրքրված 
անձանց և այն կառույցներին, որոնք հետաքրքրված 
էին համագործակցելու Տուզլայի համայնքային 
կենտրոնի հետ։ 

Այս ծրագիրը նպատակ ուներ բարձրաձայնելու 
ԼԳԲՏ+ անձանց ձայները Լատվիայում և ցույց տալու 
նրանց տառապանքն ու վախերը, որ առաջանում 
ենք հետադիմական հասարակությունում ապրելիս, 
նաև ավելի դրական հեռանկար ներկայացնելու 
ու քաջալերելու մարդկանց այս իրավիճակում 
չկորցնելու իրենց նկատմամբ հավատը։ Չնայած այն 
մարդկանց թիվը, որոնք դեմ են ԼԳԲՏ+ համայնքին 
մեծ է, այս տեսահոլովակը պատրաստվել է, որպեսզի 
ցույց տանք, որ մեր համայնքը ուժեղ է միասին, ու մեր 
պայքարը դեռ ավարտված չէ։

Կարող եք գտնել ամբողջական տեսահոլովակը 
սոցիալական մեդիայում՝ “Protests”

Facebook - @Jaunatnes organizācija “Protests”
Instagram - @protestsjaunatne
Twitter - @ProtestsYouth

«Այն պահից, ինչ Ազգային Դաշինքը առաջարկեց վերանայել «ընտանիք» 
տերմինը Սահմանադրության մեջ, որպեսզի բացառի նույն սեռով կազմված 
ընտանիքներին, ես ինձ ավելի քիչ անվտանգ եմ զգացել Լատվիայում։ Քանի որ 
բոլորս ինտերնետում ենք, իրավիճակը ավելի վատ էր օնլայն հարթակում։ Ամենցի 
շատ ատելության խոսքով մեկնաբանություններ գրվում են ԼԳԲՏ+ անձանց 
պաշտպանող հրապարակումների տակ, Լատվիայի ինֆլյուենսերներից մեկը 
ինստագրամում գրել է, որ չի պաշտպանում նույնասեռական ամուսնությունները, 
որից հետո ստորագրահավաք է սկսել կանխելու համար Սամանտա Թինայի երգի 
կատարումը Եվրատեսիլում, քանի որ երգի տեսահոլովակում գրեթե մի րոպե երևում 
է համբուրվող կին զույգ։ Կարիք չկա նշելու, որ ԼԳԲՏ+ անձանց դեմ պայքարողները 
ցույց էին անում քաղաքի կենտրոնում»։

Մի բան, որ հասկացա այս ծրագրի վրա աշխատելու ընթացքում այն 
է, որ մենք պետք է սովորենք օգնություն խնդրել մեր աջակիցներից և 
նմանատիպ ծրագրեր ստեղծենք, որ գործ ստեղծենք ուրիշների համար և 
սովորական դարձնենք ԼԳԲՏ+ պատմությունները մեդիայում, մշակույթում 
ու հասարակության մեջ։ Մեր ձայնը լսելի չէ, որովհետև մենք քիչ ռեսուրսներ 
ունենք, բայց մեր ընկերների միջոցով մենք կարող ենք ավելին անել։
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Սերբիա, Բելգրադ
ԼԳԲՏՔ+ որմնանկար

Սերբիայի կանաչ երիտասարդներ

L – Local Action (թարգմ․՝ տեղական գործողություն) Այս փոքր ծրագիրը, որ որոշեցին 
իրականացնել, ԼԳԲՏՔ+ թեմատիկ որմնանկարի պատրաստում է Բելգրադի փոքրիկ 
կենտրոնում։ 
G – Goal (թարգմ․՝ նպատակ) Մենք նպատակ ունենք քաջալերելու ԼԳԲՏՔ+ երիտասարդներին, 
որ դուրս գան իրենք փակ ապահով շրջանակից և տարածեն բազմազանություն, հավասարություն, 
արդարություն և պայքարեն իրենց իրավունքների համար հանրային վայրում արվեստի գործի 
միջոցով։ 
B – Being (թարգմ․՝ լինելով) Լինելով արվեստի և քաղաքականության կատարյալ համադրություն՝ 
մենք այս որմնանկարը ընկալում ենք որպես արեստի կտոր, որ երկարաժամկետ ազդեցություն 
կունենա։
T – Together (թարգմ․՝ միասին) Հպարտություն ինֆո կենտրոնի (Pride Info Center) հետ համատեղ 
մենք հասկացանք, թե ինչ խնդիրներ ենք ուզում հասցեավորել և լուծել, այսնպես մենք որոշեցինք 
հարստացնել հանրային տարածքը որմնանկարով, որ կտարածեր խաղաղության ուղերձ և 
սոլիդարության կոչ։
Q – Queer (թարգմ․՝ քվիր) Քվիր միջոցառումները Սերբիայում հիմնականում փակ են և նպատակ 
ունեն հզորացնելու համայնքի երիտասարդներին, սակայն հաճախ չեն հասնում հասարակության 
ավելի լայն շերտերի, որն էլ մենք նպատակ ունենք ապահովել այս որմնանակրով։  
+ – Ի հավելումն որմնանկարին տեսահոլովակ է պատրաստվել, որ ներկայացնում է ողջ 
գործընթացը և ծառայում ներառականության  ու հավասարությանն ուղղված ջատագովությանն 
ուղղված հավելյալ նյութ։ 
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ԻՆՔՆԱԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մայա Կլիմենտիչ

Համաձայն ILGA Եվրոպայի կատարած 
հետազոտության՝ Բոսնիա և Հերցեգովինան 
Եվրոպայում 22-րդ տեղն է զբաղեցնում  (տես՝ 

https://rainbow-europe.org/country-ranking)՝ հաշվի 
առնելով 37 բաղադրիչներ։ Նրանք յուրաքաչյուր 
երկրի դիրքը որոշում են ելնելով մի շարք ցուցիչներից՝ 
սկսած հավսարություն, ընտանեկան խնդիրներ, 
ատելության խոսք մինչև իրավական գենդերային 
ճանաչում, ազատության խոսք և ապաստարան 
ունենալու իրավունք։ Վարկանշային աղյուսակի 
համար հիմք է հանդիսանում ԼԳԲՏ+ անձանց 
կյանքի վրա յուրաքաչյուր երկրի օրենքների և 
քաղաքականության ազդեցությունը։

Բոսնիա և Հերցեգովինայում կանանց և ԼԳԲՏ+ 
համայնքի աջակցությամբ զբաղվող գլխավոր 
կազմակերպություններից մեկը Սարաևոյի բաց 
(համայնքային) կենտրոնն է (Sarajevo Open Cen-
ter): Նրանք մեծ դեր են խաղում ԼԳԲՏ+ անձանց 
իրավունքների վերաբերյալ քաղաքականության 
մշակման և ջատագովության, գենդերային 
հավասարության և ուղղակի աջակցության 
հարցում՝ համայնքային հավաքների, կրթական 
միջոցառումների, ինչպես նաև առողջակպահական ու 
իրավական օժանդակության միջոցով։ Հարցազրույց 
ենք ունեցել ԼԳԲՏ+ ակտիվիստ, SOC-ի ծրագրերի 
համակարգող և երկրում առաջին (նաև երկրորդ) 
Արժանապատվության արշավի կազմակերպիչ Աննա 
Իմամովիչի հետ։ 

Բոսնիա և Հերցեգովինան առաջին անգամ 
2019 թվականի սետպեմբերին կազմակերպեց 
Արժանապատվության արշավը։ Ահա թե ինչպես 
ամեն բան սկսվեց։

«Առաջին անգամ նախագծի միտքը եկավ հենց 
համայնքի ներկայացուցիչներից, բայց պաշտոնական 
կազմակերպչական աշխատանքները սկսվեցին 
երկրի տարբեր հատվածներից 15 ակտիվիստներ 
2018 թվականից։ 

Ակտիվիստ, սիրելի ընկեր և ներկայումս իմ 
աշխատանքային գործընկեր Լեյլա Հուրեմովիչը ինձ 

հարցրեց արդյոք կուզեմ լինել կազմակերպիչների 
կոմիտեի մաս, և ես սիրով դրական պատասխան 
տվեցի։ Այն միտքը, որ ես պետք է մասնակցեմ ԼԳԲՏ+ 
շարժման ամենակարևոր միջոցառումներից մեկին ինձ 
համար շատ կարևոր էր։ Այն ժամանակ ես դեռ սկսնակ 
ԼԳԲՏ+ ակտիվիստ էի՝ 19 տարեկանում միացա 
թիմին, 20 տարեկանում արշավը տեղի ունեցավ։ Հենց 
հիմա կարող եմ ասել, որ ես անպատրաստ էի այն 
աշխատանքին ու հույզերին, որ ուրի միջով անցա, 
բայց իմ պատիվն էր, իմ առավելությունը այդ ամենի 
մաս կազմել, ուրախ եմ, որ մասը կազմեցի առաջին 
Արժանապատվության արշավի»։

Այդ ժամանակ համայնքը ավելի սակավ 
տեսանելի էր։ Արժանապատվության արշավի 
հայտարարությունը ցնցեց ավանդական 
հասարակությունը, իսկ կազմակերպիչները շատ 
խնդիրների ու խտարականության բախվեցին։ Կարո՞ղ 
եք հետահայաց անդրադառնալ միջոցառմանը 
հավաքների ազատության իրավունքի տեսանկյունից։ 
Ի՞նչ սահմանափակումներ կային համեմատած այլ 
հավաքվերի հետ։

«Այս տեսակ ցույցեր, ինչպես Արժանապատվության 
արշավն է, կազմակերպելու հիմնական խնդիրը 
կապված է ներկայումս Սարաևոյում հավաքների 
ազատության իրավունքի հետ, որը շատ լայն է, և տեղ 
է թողնում տարընթերցումների համար։ Այս տարի 
նախորդի նման արշավը որակվել է որպես բարձր 
ռիսկայնությամբ հավաք։

Ներքին հարցերի նախարարության կողմից հավելյալ 
անվտանգության միջոցներ չեն կիրառվել ցույցի 
համար։ Թողնելով անվտանգության ապահովումը 
կազմակերպիչների վրա, պարզ էր, որ պետությունը 
կարողություն չունի կամ չի ցանկանում տրամադրել 
ամբողջական անվտանգություն ԼԳԲՏ+ անձանց 
և արշավի այլ մասնակիցներին։ Գործնականում 
Սարաևոյում միայն ԼԳԲՏ+ ցույցերն են այսքան 
հավելյալ միջոցներ պահանջել։ Այս միջոցները 
պահանջում են հանրային տարածքը օգտագործել 
ԼԳԲՏ+ անձանց դեմ բռնության, խտրականության 
և անհավասարության դեմ պայքարելու համար: Այս 
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պայմաններին չհամապատասխանելով՝ մենք չենք 
կարող դուրս գալ փողոցներ ու պայքարել մարդու 
իրավունքների համար։

Պետությունը հանրային հավաքների համար 
պայմաններ ստեղծելու ու պաշտպանելու դրական 
գործառույթ ունի։ Հենց մենք պաշտպանված լինելու 
կարիք ունենք պետության կողմից, այլ ոչ թե վճարել, 
որ մեր անվտանգությունը ինքներս պաշտպանենք»։

Չնայած հասարակության կողմից 
անվտանգության, ատելության խոսքի, բռնության 
սպառնալիքի, հակադիր ցույցերի և բացասական 
մեկնաբանություններին Արժանապատվության 
արշավը կայացավ սեպտեմբերի 8-ին և մի քանի 
մարդիկ զարմացրեցին բոլորին։ Մարզերից մարդիկ 
հավաքվեցին ի աջակցություն մարդու իրավունքների 
և կերտեցին այս պատմական պահը։ Ինչպե՞ս 
ժողովուրդը արձագանքեց միջոցառմանը։ Ինչպիսի՞ն 
էր արձագանքը համեմատելով Ձեր սպասելիքների 
հետ։ 

«Անկեղծ ասած ես չէի ակնկալում, որ 3000 հոգի 
կմասնակցի Արժանապատվության արշավին։ Մենք 
հույս ունեինք 500, առավելագույնս 1000 հոգի տեսնել։ 
Կարևորն այն է, որ մեծ թվով ԼԳԲՏ+ համայնքի 
անդամներ եկան արշավին, ոմանք փակում էին 
դեմքերը, որ անճանաչելի լինեն, բայց եկել էին, 
որովհետև կարևոր էր այդ օրը այդ տեղում լինել։ 

Անգամ տատիկներ կային, որ պատուհանից ձեռքով 
էին անում, մարդիկ սրճարաններից ողջունում էին ու 
ասում “Ima izać’։ Հրաշալի օր էր։

Մյուս կողմից սեպտեմբերի 8-ին՝ արշավի նույն 
օրը, մուսուլման անձանց ընդդիմադիր ցույց 
կար։ Բարեբախտաբար խաղաղ ցույց էր, մի քիչ 
խնդրահարույց և հոմոֆոբ ուղերձներով։ Քանի որ 
նախքան արշավը ևս մեկ ընդդիմադիր ցույց էր եղել, 
պարզ էր, որ շատ մարդիկ չեն ցանկանում, որ արշավը 
իրականանա։ Նրանք սովորական մարդիկ չէին, այլ 
քաղաքական գործիչներ, ինչպես  Սամարա Չոսովիչ-
Հաջդարեվիչը՝ Ժողովրդական գործողություն 
կուսակցության փոխնախագահը, ով քննդատաբար 
էր վերաբերում արշավին՝ իր ֆեյսբուքյան էջում  
որակելով այն «սարսափելի» միտք, որ նպատակ 
ունի «ավիրելու երկիրը և ժողովրդին։ Այս ամենը մեկ 
անգամ ևս ապացուցեց մեզ, որ երկար ճանապարհ 
ունենք գնալու, որ պայքարենք երկրում հոմոֆոբիայի 
դեմ»։

Համայնքի տեսանելիությունը և նրանց նկատմամբ 
վերաբերմունքը փոխվեց արշավից հետո, որը 
քաղաքական էր և ոգեշնչող։ Ի՞նչ ազդեցություն 
ունեցավ արշավը տեղական քաղաքականության 
վրա։ Կարո՞ղ եք համեմատել ԼԳԲՏ+ թեմաների 
տեսանելիությունը հանրային դիսկուրսում արշավից 
առաջ ու հեռո։

«Այն ընկալումը, որ ԼԳԲՏ+ անձինք պահանջում են 
հավելյալ իրավունքներ կամ առավելություններ  բխում 
է նրանից, որ մեծամասմբ քաղաքացիները տեղյակ 
չեն ԼԳԲՏ+ անձինք՝ ինչ իրավունքների կարիք ունեն։ 
Լինել ԼԳԲՏ+ համայնքի անդամ, չի նշանակում, 
ինչպես ընդունված է համարել, «լինել տարբեր», 
«լինել հիվանդ», և վերջապես չի նշանակում 
դատապարտված լինել սեփական կյանքով 
ապրելու անհնարինության։ Բայց փոխելով ԼԳԲՏ+ 
անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը՝ կնպաստենք 
հասարկության մեջ ԼԳԲՏ+ անձանց ներառմանը, 
իրավական հավասարությանը, հասարակական 
աջակցությանը և ենթակառուցվածքների 
պաշտպանությանը։

Գլխավոր արդյունքն այն է, որ մենք օրակարգի 
հարց ենք դարձրել քվիր թեմաները և հասել 
տեսանելիության, որ նախկինում ոչ մի միջոցառում 
կամ գործողություն չի կարողացել հասնել։ Չնայած 
Բոսնիա և Հերցեգովինան 2019 թվականին փոքր 
փոփոխություններ են արել մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ուղղությամբ, առաջին ԼԳԲՏ+ 
Արժանապատվության արշավը սպասելի զարգացում 
էր, նույնիսկ այն պարագայում, որ քվիր մարդիկ դեռևս 
ենթարկվում են խտրականության։ 

Փաստն այն է, որ ամենակարևոր խնդիրները, ինչպես 
նույն սեռի անձանց օրինական ընտանիք ստեղծելու 
բացը, փոխակերպման համար անհրաժեշտ 
դեղորայքի անհասանելիությունը, գենդերի 
փոփոխման իրավական հիմքերի անորոշությունը, 
և սեռական կողմնորոշման ու գենդերային 
ինքնության առանց վախի ազատ արտահայտման 
անհնարինությունը, դեռ մնում է տեղական 
քաղաքականություն մշակողների կողմից ավելի լուրջ 
արտահայտմամբ»։ 

ԼԳԲՏ+ համայնքի համար գործընթացը քաջալերող 
ու ազատականացնող էր։ Ի՞նչ նշանակություն 
ունեցավ արշավը տարածաշրջանում։ Կարո՞ղ եք 
համեմատել ընդհանուր առմամբ տեսանելիությունն ու 
ազատությունը արշավից առաջ ու հետո։ 

«Մեր առաջին արշավը վերջինն էր տարածաշրջանում, 
մենք արեցինք այն, ինչ այլ համայնքներն էին արել 
իրենց երկրներում նախորդ տարիներին։ Անձամբ ես 
չէի ասի, թե ազատության աստիճանը փոխվեց, բայց 
ազատության զգացողություն ունենալու աստիճանը 
փոխվեց։ Ես կարծում եմ հասարկությունը տեսավ 
ԼԳԲՏ+ համայնքի անդամ շատ տեսանելի անձանց, 
ովքեր ազատ խոսում էին իրենց մասին և հպարտ 
էին իրենցով, որն էլ այն համոզմունքը տվեց նրանց, 
որ քվիր լինելը նորմալ է։ Համայնքից ստացած 
աջակցությունը շատ կարևոր էր։  

2019 թվականի ապրիլից սեպտեմբեր 
ընկած հատվածում ԼԳԲՏ+ համայնքի և 
Արժանապատվության արշավի մասին մեդիայում 
ավելի շատ խոսվեց և քննարկվեց, քան նախորդ տարի։ 
Այդ շրջանում ԼԳԲՏ+ թեմաներով քննարկումներ 
կարող էիք հանդիպել Բոսնիա և Հերցեգովինայի 
ցանկացած ընտանիքում, ինչը մեծ բան է»։

Վերջում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում 
Արժանապատվության արշավը հաջող անցավ։ 
Արշավն ավարտվեց երգով, նույն օրը Սարաևոյի 
երկնքում ծիածան էր (նկարներ 1; 2, աղբյուր՝ LGBTI.
ba)։
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՈՐՈԼՏՈՒՄ 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ
Ելենա Պետրովսկա

*Այս հոդվածը հղում է կատարում այլ 
հետազոտությունների և հոդվածների, որոնք 
վիճակագրություն են պարունակում կանանց 
նկատմամբ խտրականության վերաբերյալ, հոդվածը 
միտում չունի անտեսելու մնացյալ գենդերային 
ինքնությունները և նրանք պայքարը։  

Կառուցվածքային խտրականությունը միահյուսված 
է մեր հասարակության գործառնության հետ 
և աշխատում է նորմերի, վերաբերմունքային 

օրինաչափությունների միջոցով, որոնք հավասար 
հնարավորությունների և իրական հավասարության 
հասնելու ճանապարհին խոչընդոտներ են ստեղծում։ 
Բոլոր մարդիկ ունեն անհատականության տարբեր 
շերտեր և իրենց կարող են բնութագրել ըստ տարբեր 
ցուցիչների (ներառ․՝ գենդեր, սեռ, սեռական 
կողմնորոշում, ազգային պատկանելիություն, 
էթնոս, սոցիալական խավ, կարողունակություն, 
կրոն և այլն), որ գուցե պատճառ դառնան 
խտրականության իրենց հատկանիշներից մեկի 
կամ մի քանիսի պատճառով, վերջինս տանում է 
դեպի բազմակի խտրականացման, կամ խաչաձև 
կտրականության։ Արևելյան Եվրոպայում խաչաձև 
խտրականության դեմ պայքարի համար չկա ո՛չ 
բավարար վիճակագրություն, ո՛չ իրավական 
մեխանիզմներ։ Դեռ ավելին որոշ երկրներ իրավական 
կարգավորումներում հենց խտրական փորձառություն 
ունեն, որ բացասական են անդրադառնում հավասար 
հնարավորությունների ու մասնակցայնության 
ապահովման համար, հատկապես կանանց և քվիր 
անձանց նկատմամբ։ Իրավական խոչընդոտներից 
կարող եք գտնել աշխատանքային օրենսգրքում, որ 
արգելում են կանանց համար մի շարք աշխատանքներ։

Թեպետ վերջին դարի ընթացքում շատ զարգացումներ 
են եղել աշխատանքային իրավահավասարության 
և աշխատանքային պայմանների լավացման 
տեսանկյունից, ավելի խոր հայացք գցելու դեպքում, 
նկատելի են ուղիղ խտրականության օրինակներ 
կանանց և քվիր անձանց նկատմամբ․

• Սեռով պայմանավորված աշխատանքի 
ընդունելու կամ աշխատանքից ազատելու 
գործընթացներում կանխակալ վերաբերմունք

• Սեռով պայմանավորված առաջխաղացման 
անհասանելիություն, որ հայտնի է նաև «ապակե 
առաստաղ» անունով

• Նույն աշխատանքի դիմաց սակավ 
վարձատրություն, քան գործընկեր ցիս-
տղամարդը

• Սեռական բռնություն
• Սեռի հիմքով մերժել աշխատողի բոնուսները 

կամ ավելի քիչ վարձատրվող արձակուրդ 
տրամադրել

• Ենթարկվել կարգապահական նկատողության, 
որը չի հանգեցնում կարգապահական 
պատասխանատվության այլ սեռի աշխատակցի 
կողմից

• Դիմել մի անունով կամ սեռով, որի հետ անձը 
չի նույնանում

• Ենթարկվել հայհոնանքների կամ նսեմացնող 
խոսքի` մեկ այլ սեռի, գենդերի կամ սեռական 
կողմնորոշման պատճառով 

Այսպիսի ճնշող և վնասակար մեխանիզմները կարող 
են երկարաժամկետ վնասակար ազդեցություն 
թողնել մեկի վրա: Դրանք կարող են հանգեցնել 

ցածր ինքնագնահատականի, հոգեկան առողջության 
խնդիրների, աշխատավայրում բախումների, իրենց 
անվստահ կամ վախ զգալու, մեկուսանալու և այլնի: 
Հաշվի առնելով համաշխարհային առողջապահական 
ճգնաժամը, որն առաջացրել էր Covid-19-ը 2020 
թվականին, աշխատանքային տարածքը շատերի 
համար դարձել է պակաս անվտանգ տարածք, և բացի 
այդ, մեծ թվով մարդիկ աշխարհով մեկ կորցրել են 
իրենց աշխատանքը: Այնուամենայնիվ, համաճարակն 
անհամաչափորեն ազդեց կին և քվիր աշխատողների 
վրա՝ նրանց թողնելով խոցելի հասարակության մեջ և 
խթանելով գենդերային անհավասարությունը:

Համաճարակային հետևանքների և ներկա ընդհանուր 
վիճակի արագ գլոբալ ակնարկ.

• Կանայք* ավելի շատ ժամանակ են ծախսում 
չվճարված աշխատանք կատարելու վրա 
(օրինակ ՝ երեխաների խնամք և տնային 

աշխատանք) Կանայք* այժմ շաբաթական 
15 ժամ ավելի շատ են ծախսում չվճարված 
աշխատանքի վրա, քան տղամարդիկ:

• Շատ քիչ կանայք* են հանդիսանում 
աշխարհի խոշորագույն կորպորացիաների 
գործադիր տնօրենները: 2020 թվականի 
օգոստոսի Fortune Global ցուցակի համաձայն 
՝ միայն 13 կին (2,6%) Fortune Global 500 
ընկերությունների գործադիր տնօրեններ էին, և 
բոլորը սպիտակամաշկ:

• Covid-19- ի արդյունքում ստացված 
աշխատավարձի կորուստներն 
անհամաչափորեն ազդում են կանանց* 
վրա: Եվրոպայում, օրինակ, կանայք* ունեն 
աշխատավարձի ընդհանուր կորուստ՝ մոտ 
8,1%, տղամարդկանց համար՝ ընդամենը 5,4%:

Ինչպե՞ս կարող են երկրները հարթել տարբեր 
սեռերի աշխատողների տնտեսական մասնակցության 
առկա տարաձայնությունները: Չնայած օրենքների և 
դրանց կիրառման միջև հաճախ կա մեծ անջրպետ, 
առաջին վճռական քայլը պետք է որ ֆորմալ 
լիներ՝ հավասարության ապահովում օրենքի 
մակարդակով:

Արևելյան Եվրոպայում 
աշխատանքի 
փնտրտուքների մեջ

2012 թ.-ին Ռուսաստանի հարավարևելյան 
Սամարայի շրջանից նավարկության սպա 
Սվետլանա Մեդվեդևան դիմել էր Սամարա գետի 
ուղևորափոխադրումների ձեռնարկությունում նավի 
կապիտանի աշխատանքի համար: Երբ ընկերությունը 
որոշեց վարձել նրան, նրանք ստիպված եղան 
չեղարկել իրենց որոշումը օրենքի պատճառով: Այն 
նույն օրենսդրությունը, որով առաջին կնոջը ուղարկվեց 
տիեզերք, մերժում է կանանց դառնալ գնացքների 
մեքենավարներ, հյուսներ, բեռնատարների վարորդներ 
կամ պրոֆեսիոնալ վարորդներ: Այս ցուցակը 2018 
թվականին տարածվել է ընդհանուր առմամբ մինչև 
456 արգելված աշխատատեղի վրա՝հիմնավորելով, 
որ դրանք «վտանգավոր» կամ «վնասակար» են 
կանանց առողջության համար, մասնավորապես 
նրանց վերարտադրողական առողջության համար: 

Մեդվեդևան դատարանում պայքարեց իր 
իրավունքների համար, բայց նրա հայցը մերժվեց: 
Ավելի ուշ 2013-ին Մեդվեդևան բողոք է գրանցել 
ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության 
վերացման կոմիտեում`պնդելով, որ իր իրավունքները 
խախտվել են սեռի հիմքով: Կոմիտեն վճիռ 
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ԼԱՏՎԻԱԿԱՆ ԼԳԲՏՔ+ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՑԱԾ 
ՈՒՂԻՆ. 
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻՑ ԴԵՊԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
Սելմա Լևրենց

Լատվիան լավ հեղինակություն չունի ԼԳԲՏՔ+ 
անձանց իրավունքի հետ կապված․ համաձայն 
ILGA Rainbow Europe-ի տվյալների՝ այն բազմիցս 

դասվել է ԵՄ-ում վատթարագույնը: Տարիներ 
շարունակ իրավական բարելավում չի եղել, 
Լեհաստանից պահանջվեց ԼԳԲՏ ազատ գոտու 
ստեղծումը, որպեսզի Լատվիան տեղափոխվի այս 
շարքում՝ երկրորդ տեղը:

Չնայած թղթի վրա դեռ բարելավումներ չկան, 
սոցիալական առումով իրավիճակը դանդաղ, բայց 
կայուն բարելավվում է:Ծայրահեղ աջ Ազգային 
Դաշինքի կողմից ԼԳԲՏՔ+ անձանց ընտանեկան 
իրավունքներից զրկելու համար Սահմանադրության 
մեջ փոփոխություն կատարելու վերջին փորձը բախվեց 
ինչպես կոալիցիայի, այնպես էլ օրենսդիրների 
ընդդիմության, սոցիալական ակտիվիստների 
և հայտնի մարդկանց, ինչպես նաև լիբերալ 
եկեղեցու առաջնորդների և աստվածաբանության 
դասախոսների լայն հակազդեցությանը: 

2021 թվականի մարտի 10-ին Լատվիայում ԼԳԲՏ 
միության և նրանց ընկերների`Մոզացիկայի, 
15-ամյակը նշելու ժամանակ, որը Լատվիայում 
առաջին ԼԳԲՏՔ+ անձանցի իրավունքներով 
զբաղվող կազմակերպությունն է, մենք հիշում 
ենք 15 տարվա պայքարը․ հետխորհրդային 
սոցիալական պահպանողականության անհաջող 
խառնուրդը, Ամերիկյան եկեղեցական շարժումները 
և պոպուլիստական քաղաքականությունը, որը 
նշանակում է, որ Լատվիան շարունակում է մնալ 
ԼԳԲՏՔ+ անձանց բարեկամ Եվրոպայի երկրներից 
ամենաթույլերից մեկը:

Այնուամենայնիվ, սոցիալական վերաբերմունքն 

անշեղորեն փոխվում է. Լատվիայում Հպարտության 
առաջին երկու շքերթներին դիմավորեցին 
սպառնալիքներն ու բռնի ամբոխները, որոնք ձվեր, 
լոլիկ և նույնիսկ կղանքներ էին նետում, ինչը նման է 
Բիալիստոկում և Թբիլիսիում տեղի ունեցած վերջին 
իրադարձություններին: ԼԳԲՏ+ մի քանի հարյուր 
մարդ և դաշնակիցներ դուրս եկան հոմոֆոբների 
բռնի բանակի դեմ:Իրավիճակը անհույս էր թվում, 
քանի որ հոմոֆոբիան սոցիալական և քաղաքական 
շարժման էր վերածվել իշխող կուսակցություններից 
մեկի՝ Լատվիյաս Պիրմայի (ԼՊՊ) օլիգարխի 
հովանավորությամբ, որը սովորաբար հայտնի է 
որպես քահանաների կուսակցություն:

Այս կուսակցության անդամները չհապաղեցին 
ատելություն սերմանել և՛ բանավոր, և՛ 
քաղաքականապես: Մոզայիկայի կողմից 
հրատարակված ատելության հոմոֆոբային խոսքի 
մասին գրքում կարելի է գտնել այս կուսակցության 
օրենսդիրների սարսափելի մեջբերումները: 
Լիագումար նիստում բանավեճի ժամանակ 
խորհրդարանի անդամները հրապարակավ ԼԳԲՏՔ 
+ անձանց համեմատում էին ժանտախտի, լուների, 
վիրուսների հետ և այլ կերպ ապամարդկացնում: 

ԼՊՊ-ն դրանից ավելի առաջ գնաց՝ կրկին ընդգծելով, 
թե ինչպես է ատելության խոսքն ուղղակիորեն 
հանգեցնում գործողության: Այլ կուսակցությունների 
հետ միասին նրանք 2005 թվականին տխրահռչակորեն 
փոփոխեցին Լատվիայի Սահմանադրությունը`ամո
ւսնությունը սահմանելով որպես տղամարդու և կնոջ 
միություն:

Չնայած պետության կողմից հովանավորվող 
հոմոֆոբիային, իրավիճակը կայուն բարելավվեց: 

կայացրեց Մեդվեդևայի օգտին և Ռուսաստանի 
իշխանություններին հորդորեց նրան փոխհատուցում 
տրամադրել և թույլ տալ զբաղեցնել աշխատանքը

Այս խտրական գենդերային սահմանափակումները 
լայնորեն առկա էին Արևելյան Եվրոպայում, բայց 
մարդու իրավունքների պաշտպանների ջանքերի 
շնորհիվ վերջին տարիներին շատ արգելքներ 
վերացվեցին, և այդ տխրահռչակ ցուցակները 
կարճացան:

2017-ին՝ #Alljobs4allwomen արշավի մեկնարկից 
ընդամենը 6 ամիս անց, Մոլդովան դարձավ առաջին 
երկիրը, որը փոխեց իր աշխատանքային օրենսգիրքը՝ 
հանելով արգելված մասնագիտությունները: 
Ուկրաինան, Հայաստանը և Վրաստանը հետևեցին 
նաև նրանց ցուցակների չեղարկմանը, որոնց մի 
մասը դեռևս կիրառելի է կանանց որոշակի խմբերի 
համար (հղի և նորածին մայրեր): Դեռևս շատ 
երկրներ ունեն նման «նահապետական» հայացքներ 
կանանց «պիտանիության» վերաբերյալ և խուսափում 
են բոլորի համար հավասար հասանելիություն 
տրամադրել բոլոր տեսակի աշխատանքներին:

Ինչպես տեսնում ենք և կարդում ամեն օր, 
խտրականության բազմաթիվ մակարդակներ կան, 
որոնց մարդիկ բախվում են իրենց մասնագիտական 
կյանքում: Ցանկացած խտրական պահվածք, որին 
ականատես ենք լինում, պետք է դատապարտվի 
մեր կողմից և աջակցություն ցուցաբերվի 
անհավասարության զոհերին: Այսօր մենք դեռ հեռու 
ենք արդար և հավասար հասարակությունից, բայց 
մենք միասին պայքարում ենք և հուսով ենք, որ 

իրավունքներն ու արդարությունը կգերիշխեն, քանի 
որ մենք չենք դադարելու պայքարել դրանց համար։
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Լատվիայի ԼԳԲՏՔ + համայնքի համար երկու 
ծանր տարիներից հետո՝ 2005 և 2006 թվականներին, 
իրադարձությունները դեպի լավը շրջվեցին: 
Յուրաքանչյուր Հպարտության շքերթի ներկա է եղել 
ավելի շատ աջակիցներ և ավելի քիչ հակառակորդներ։

2014-ին Արտաքին գործերի նախարար Էդգարս 
Ռինկյովիչը Twitter- ում հրապարակավ 
ինքնաբացահայտվեց որպես գեյ՝ դառնալով ոչ 
միայն լատվիայի, այլև նախկին ԽՍՀՄ ամբողջ 
տարածքի առաջին քաղաքական գործիչը (ԼԳԲՏՔ+ 
համայնքից): Չնայած սկզբում մեծ բացասական 
ուշադրությանը, նա շարունակում է մնալ շատ սիրված 
և այս տարի լրանում է նրա իշխանության 10 տարին:

Սա ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է 
տեսանելիությունը. Ռինկյովիչի հայտարարությունից 
ի վեր, ավելի ու ավելի շատ հայտնիներ են 
ինքնաբացահայտվել, և յուրաքանչյուրին 
հասարակությունն ավելի է ընդունել:

Europride-ը հյուրընկալվել էր Ռիգայում 2015-ին, 
որին մասնակցում էին հազարավոր մասնակիցներ և 
միայն մի քանի հակադարձողներ: Հոմոֆոբների բռնի 
հորդաները, որոնք փողոց էին ներխուժել ընդամենը 10 
տարի առաջ, անհետացել էին:Չնայած բարելավված 
սոցիալական վերաբերմունքին (հետազոտությունները 
ցույց են տալիս, որ Լատվիայի բնակչության մինչև 2/3-
ը սատարում է գենդերային չեզոք գործընկերության 
մասին օրենքը), իրավական իրավիճակը շատ չի 
փոխվել: Այնուամենայնիվ, այժմ կան երեք խոշոր 
քաղաքական կուսակցություններ, որոնք աջակցում 
են քաղաքացիական միություններին և ավելի լայն 
ԼԳԲՏՔ+ իրավունքներ, Նոր Միասնություն (EPP), 
Զարգացում Հանուն (Վերականգնեք Եվրոպան) 
և Առաջադիմականները (Կանաչներ / EFA) - 
իրավիճակ, որն արդեն 5 տարի առաջ աներևակայելի 

կլիներ:

Խորհրդարանում Development/For! խմբակցության 
առաջնորդը Մարիջա Գոլուբևան, ընտրված 2018 
թվականին, երկրորդ բացահայտ քվիր քաղաքական 
գործիչն է և նույնասեռ զույգերին պաշտպանող 
քաղաքացիական գործընկերության մասին օրենքի 
ջատագովը:Քաղաքացիական գործընկերության 
առաջարկվող այս օրենքը մի քանի անգամ մերժվել 
է խորհրդարանի կողմից, բայց ամեն անգամ 
հավաքվել է 10 000 քաղաքացու ստորագրություն, 
որն անհրաժեշտ էր առաջարկը կրկին ներկայացնելու 
համար, վերջին անգամ՝ մեկ շաբաթից էլ պակաս 
ժամանակահատվածում:Հաշվի առնելով Ռիգայի 
Քաղաքական խորհրդի ընտրություններում լիբերալ 
և կանաչ կուսակցությունների հաջողությունը, ինչպես 
նաև Սահմանադրական դատարանի որոշումը 2020 
թվականի վերջին, ըստ որի`նույնասեռ զույգերի և 
նրանց ընտանիքների ներկայիս պաշտպանության 
պակասը հակասահմանադրական է, գրեթե 
անվտանգ է ասել, որ շուտով Լատվիայում լուրջ 
բարելավումներ կլինեն ԼԳԲՏՔ + անձանց իրավական 
վիճակում:Ապրելով Արևելյան Եվրոպայում, որտեղ 
հոմոֆոբիան հաճախ խրախուսվում է պետության 
կողմից, ԼԳԲՏՔ + անձանց համար իրավիճակը 
կարող է անհույս թվալ: Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, 
որ ակտիվիզմով և քվիր համայնքի տեսանելիությամբ 
սոցիալական փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ 
ընդամենը մի քանի տարի անց: Սոցիալական 
փոփոխությունները քաղաքական փոփոխությունների 
վերածելու համար մենք պետք է խթանենք քվիրի 
խնդիրների տեսանելիությունը և խրախուսենք նրանց 
քաղաքական մասնակցությունը:

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԿՈՎԿԱՍԻ ԿԱՆԱՅՔ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ
Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձե

Ի՞նչ է նշանակում կին լինել ձեր երկրում: Որո՞նք են 
կանանց մշակութային, տնտեսական և քաղաքական 
մարտահրավերները:

Լիզա Ժվանիա․ Վրաստանում կին լինելը բարդ է: 
Մի կողմից հատկապես վերջին տասնամյակների 
ընթացքում շատ կանայք իրենց վրա են վերցրել 
ընտանիքի տնտեսական և սոցիալական 
պատասխանատվությունը, մինչդեռ ավանդական, 
հայրապետական հասկացությունները, որոնք մեր 

հասարակությունը շարունակում է պահպանել, 
խաթարում են կանանց դերը և՛ սոցիալական, 
և՛ քաղաքականապես: Չնայած շատ կանայք 
դաստիարակել են այնպես, որ պետք է քրտնաջան 
աշխատեն, համբերություն և խոնարհություն ունենան, 
սակայն հասարակությունը չի սովորեցրել մեզ 
հավակնոտ լինել: Չնայած այն հանգամանքին, որ 
կանայք և մայրերը շատ ընտանիքներում կրում են 
մեծ պատասխանատվություն, որտեղ տղամադրդիկ  
և հայրերը կարող էին բացակայել, այնուամենայնիվ 

Հարավային Կովկասը Արևելյան Եվրոպայից ամենից հոմոֆոբ և կնատյաց տարածաշրջանն է: 
Մենք հարցազրույց վերցրեցինք Հարավային Կովկասի երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում 
և Վրաստանում քաղաքականության կամ քաղաքացիական հասարակության մեջ ակտիվ 

ներգրավված կանանց: Լիզա Ժվանիան Վրաստանի Կանաչների գործադիր կոմիտեի անդամ է, որը 
նորաստեղծ կուսակցություն: Նա նաև «Maudi» ժամանակակից արվեստի տարածքի հիմնադիրն է: Վաֆա 
Նաղիևան ֆեմինիստ ակտիվիստ է, Ադրբեջանի Նեֆթչալա շրջանի համայնքապետարանի անդամ 
է,  որտեղ էլ ծնվել է: Ավարտել է Ստամբուլի Սաբահաթթին Զաիմ համալսարանի քաղաքագիտության 
և միջազգային հարաբերությունների բաժինը: Լուսինե Քոսակյանը մասնագիտացել է մարդու 
իրավունքների ոլորտում,  Frontline Youth Network-ի համահիմնադիրն է և ծրագրերի ղեկավարը, նաև 
CDN- ի երկարամյա ակտիվիստ է։ 

Լիզա Ժվանիա Լուսինե Քոսակյան Վաֆա Նաղիևա
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նրանց դերը սոցիալապես և քաղաքականապես 
լիովին ճանաչված չէ:

Լուսինե Քոսակյան․ Իմ անձնական փորձառությունը 
որպես կին և իմ աշխատանքային փորձը կանանց 
իրավունքներով զբաղվելու ստիպում է ինձ մտածել, 
որ Հայաստանում տարբերակված վերաբերմունք կա 
կանանց նկատմամբ (հետսովետական շատ երկրների 
նման)՝ ըստ նրանց ամուսնական կարգավիճակի, 
սոցիալական պատկանելիության և կրթական ցենզի։ 
Ամուսնացած կանայք ստանում են ամենից շատ 
խրախուսանքներն ու շնորհավորանքները որպես 
«կին»։ Այս կարգավիճակում կանայք ընկալվում 
են որպես ամենից հաջողակ և սոցիալապես 
կայացած։ Ուժեղ կանայք, ովքեր հետամուտ են 
լինում հաջողությունների հասնել իրենց կարիերայում, 
մշտապես «խրախուսվում են» հասնել իրենց կին/
ամուսին և մայր լինելու «դերին», սակայնք սեքսիզմի, 
էյջիզմի դեմ պայքարը հաջող ավարտելուց հետո, 
երբ հասնում են նկատելի հաջողությունների, 
խրախուսանքները փոխակերպվում են, իրենք էլ 
ընդունվում հասարակության կողմից։ Վաղ տարիքի 
կանայք (հաճախ նաև տղամարդիկ) ծնողների 
կողմից ընկալվում են որպես երեխաներ, որոնց 
պետք է վերահսկել։ Սա տեսանելի է տարբեր 
երիտասարդների անձնական պատմություններում։ 
Հայաստանը տանում է գենդերային չեզոք 
քաղաքականություն։ Սակայն մյուս կողմից 
ընտանեկան բռնությունը և ֆեմիցիդը խնդրահարույց 
թեմա է Հայաստանում։ Կանանց իրավունքներով 
զբաղվող մի շարք կազմակերպություններ աշխատում 
են գենդերային հավասարություն և գենդերազգայուն 
քաղաքականության ուղղությամբ։

Վաֆա Նաղիևա․ Ադրբեջանում կին լինելը 
նշանակում է, որ դուք միշտ պետք է պայքարեք 
ձեր և այլ կանանց իրավունքների համար: 
Կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության և 
ինքնասպանությունների թիվն աճում է, և կանայք 
դաժանորեն սպանվում են իրենց հայրերի, որդիների 
և ամուսինների, անգամ սկեսրայրերի կողմից: 
Իմ երկրում կին լինելը նշանակում է, որ պետք է 
պայքարել: Կանանց համար դժվար է քաղաքական 
ասպարեզում բարձր պաշտոններում ներկայացված 
լինելը: Նույնիսկ եթե նրանք նշանակվել են որոշակի 
պաշտոնների, նրանք որոշում կայացնելու անկախ 
իրավունք չունեն:

Ինչպե՞ս ներգրավվեցիք այն ակտիվիզմի մեջ, որն 
այսօր անում եք: Ինչու է դա ձեզ համար կարևոր: 

Լուսինե Քոսակյան․ Ես ունեմ մարդու իրավունքների 
մասնագիտական գիտելիքներ: Տարիների 
աշխատանքային փորձ ունեմ կանանց իրավունքների 
պաշտպանության ոլորտում աշխատող տեղական 

հասարակական կազմակերպություններում: 
Ներկայումս որոշումների կայացման դերն եմ կիսում 
մի կազմակերպությունում, որը կենտրոնացած են 
մարդու իրավունքների և խաղաղաշինության վրա: 
Թե՛ իմ ակադեմիական, և թե՛ մասնագիտական փորձը 
օգնեց ինձ առաջնահերթություն տալ այս խնդրիներին 
և գենդերային ներառում/ուղղորդում անել իմ կողմից 
ներկայացված կազմակերպությունների մի շարք 
նախագծերում:

Լիզա Ժվանիա․ Ես ներգրավվեցի ակտիվիզմի 
մեջ, որովհետև գործադրված ջանքերի հետ 
միասին տեսել եմ աճի մեծ ներուժ, և ինչ-որ կերպ 
իրադարձությունների շրջադարձը, միջանձնային 
հարաբերությունները, ընդհանուր փորձը ինձ 
միավորեցին մարդկանց հետ, ում հետ աշխատում 
եմ: Երկու վայրերում էլ՝ Մաուդի և Կանաչներ, ես 
աշխատում եմ մտերիմ ընկերների և դաշնակիցների 
հետ: Երկու դեպքում էլ այդ կազմակերպությունները 
դանդաղորեն լրացնում են հարակից համայնքների 
կարիքը և ունեն ինչպես մշակութային, այնպես էլ 
քաղաքական նշանակություն, որոնք կարևորում 
են հասարակության լայն շերտերը: Այսպիսով, ես 
համարում եմ, որ իմ աշխատանքը հիմնականում 
սոցիալական է:

Վաֆա Նաղիևա․ Ես տասը տարի առաջ լրագրող եմ 
աշխատել իրավապաշտպան կազմակերպությունում: 
Շատ ժամանակ ես փողոցում հարցազրույցներ էի 
վարում մարդկանց հետ: Դրանից հետո ես աշխատել 
եմ որպես լրագրող հեռուստաընկերությունում, որը 
ֆինանսապես աջակցվում էր կառավարության 
կողմից: Ես ճանապարհորդեցի Ադրբեջանի 
շրջաններ և տեսա բազմաթիվ խնդիրներ, ոչ միայն 
սեռի առումով, այլ նաև այլ հեռանկարների:

Ես ուզում էի ինչ-որ կերպ նպաստել Ադրբեջանում 
գենդերային հավասարության բարելավմանը: 
Քանի որ ես կին եմ և գիտեմ, թե որքան դժվար է 
կին լինելը: Դժվարությունների եմ հանդիպում նաև 
սեռի պատճառով: Բայց գյուղական վայրերում 
իրավիճակն ավելի ծանր է: Կանայք այստեղ բախվում 
են ընտանեկան բռնության, և նրանց անհրաժեշտ 
է մասնագիտական աջակցություն, կրթություն և 
ֆինանսական անկախություն: Այդ պատճառով 
2019 թվականին ես իմ գյուղում կարի արհեստանոց 
բացեցի: Մենք դժվարանում էինք աշխատանքը 
շարունակել, հատկապես համավարակից հետո, բայց 
ես փորձելու եմ բարելավել ձեռնարկատիրությունը 
և կրկին շարունակել: Բացի այդ, իմ գյուղում ավելի 
շատ մարդկանց օգնելու համար ես մասնակցեցի 
համայնքապետի ընտրություններին և անցա 
ավագանու անդամ: Իմ երկրում դժվար է որևէ 
ընտրություն շահել` սուղ քաղաքական տարածության 
պատճառով: Ես միակ մարդն էի, ով ընտրվեց ըստ 

ժողովրդավարական գործընթացների: Ես և իմ 
թիմը կարողացանք պայքարել կեղծիքների դեմ և 
ապահովել, որ ժողովրդավարական ընտրությունները 
տեղի ունենան իմ փոքրիկ գյուղում:

Ինչպե՞ս են ներկայացված տարբեր սեռի մարդիկ 
կառավարման տարբեր մակարդակներում:

Լիզա Ժվանիա․ Կառավարությունում կա 
գենդերային ներկայացվածության լուրջ խնդիր, և այն 
դեպքերում, երբ կանայք ավելի բարձր պաշտոններ 
են զբաղեցնում, իշխանությանը սովորաբար թվում 
է, որ պայմանական է: Օրինակ, մենք ունենք մեր 
առաջին կին նախագահը, բայց հիմնականում 
ընկալվում է, և ես կիսում եմ այս համոզմունքը, որ 
նրա գործողություններն ու որոշումները հազվադեպ 
են անկախ, և ավելի շուտ ցույց են տալիս իշխող 
կուսակցության դիրքորոշումը: Հսկայական խնդիր 
է նաև այն ձևը, որով կին քաղաքական գործիչները 
հաճախ շանտաժի են ենթարկվում իրենց անձնական, 
հաճախ սեռական կյանքը ներկայացնող կադրերով: 
Անհատական կյանքի հանրային քննարկումը 
դառնում է հսկայական ռիսկ քաղաքականությամբ 
զբաղվող գրեթե յուրաքանչյուր կնոջ համար, և այդ 
քննարկումները հաճախ ձևավորում են տվյալ գործչի 
շուրջ հասարակական կարծիքը:

Վաֆա Նաղիևա․ Ադրբեջանում այս մասին դժվար 
է խոսել: Տարբեր սեռերի համար կառավարման 
տարբեր մակարդակներում տեղ չկա: Եթե կան 
կին պաշտոնյաներ, նրանք, հավանաբար, չեն 
ընտրվել և որևէ դերակատարություն չունեն, 
դրանք գոյություն ունեն միայն պաշտոնական 
ներկայացուցչականության համար:

Լուսինե Քոսակյան․ Ինչ վերաբերում է 
քաղաքականությանը և որոշումների կայացմանը, 

ապա ունենք գենդերային ներկայացուցչականության 
վիճակագրություն: Նշեմ, որ վիճակագրությունը 
բոլոր տվյալների նկատմամբ կիրառում է գենդերային 
երկուական մոտեցում: Այսպիսով, ըստ ՄԱԿ 
Զարգացման ծրագրի հետազոտության՝ կանանց 
ներկայացվածությունը որոշումների կայացման 
ոլորտներում մնում է ցածր՝

• 2%-ից պակաս՝ որպես համայնքի ղեկավար;
• Մոտ 10% ՝ որպես ավագանու անդամ (2019 

թվականի տվյալներ);
• 24%՝ որպես Ազգային ժողովի անդամ, 8% 

՝ Կառավարության նախարարների և 26% ՝ 
որպես փոխնախարարներ;

• 0%-ը ՝ որպես կին մարզպետներ, 18%-ը ՝ որպես 
փոխմարզպետներ:

Ի՞նչ եք կարծում՝ քաղաքականության մեջ կանայք 
թիրախավորվում են ձեր երկրում: Եթե այո, ապա 
որո՞նք են այս գործընթացին նպաստող գործոնները:

Լուսինե Քոսակյան․ Չնայած կանայք կրթության և 
սոցիալական ոլորտում կարևոր դերակատարներ են 
և լավ ներկայացված են ակադեմիական ոլորտում, 
քաղաքականության մեջ որոշ խոչընդոտներ մնում են 
անբեկանելի: Տեղական մակարդակում կան դրական 
առաջխաղացման օրինակներ, երբ քաղաքական 
կուսակցությունների անդամակցության ցանկում 
խրախուսվում են կանանց, և կան առաջխաղացման 
հնարավորություններ: Մյուս կողմից կանանց 
և տղամարդկանց դերերի վերաբերյալ 
կարծրատիպային վերաբերմունքը և կանանց 
շրջանում անվստահություն սերմանումը խոչընդոտում 
է կանանց քաղաքական մասնակցությանը: 
Ղեկավար պաշտոններում իրենց սահմանափակ 
ներկայացվածության պատճառով կանայք շատ քիչ 
ազդեցություն ունեն քաղաքականության վերաբերյալ 
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որոշումների վրա: Չնայած 25% քվոտայի համակարգը 
երաշխավորում է, որ կանայք ներկայացված 
են քաղաքական կուսակցություններում, նրանք 
բախվում են տեղական և ազգային մակարդակներում 
պաշտոններ զբաղեցնելու հստակ խոչընդոտների: 

Քաղաքական ոլորտը շարունակում է մնալ 
տղամարդկային տիրույթ մի շարք պատճառներով` 
քաղաքական կարիերան ընտանեկան 
պարտականությունների և հասարակության ընկալման 
հետ հավասարակշռելու անհրաժեշտություն, կամ 
այն կարծրատիպերը, որ տղամարդիկ ավելի լավ 
ղեկավարներ են: Կանայք զբաղեցնում են պետական   
ծառայողների թվի կեսից ավելին, բայց նրանց միայն 
15% -ն է ամենաբարձր մակարդակներում: Ավելի 
շատ ջանքեր են անհրաժեշտ` կանանց քաղաքական 
մասնակցության բարձր մակարդակներում կանանց 
ակտիվ մասնակցությունը խթանելու համար:

Վաֆա Նաղիևա․ Ցավոք, այո, ինչպես շատ 
այլ խիստ նահապետական երկրներում, մեր 
հասարակությունը չի ցանկանում թույլ տալ, որ 
կանայք իրենց ներկայացնեն տարբեր ոլորտներում, 
հատկապես քաղաքական:

Օրինակ, երբ ես տալիս էի ավագանու պաշտոնում 
ընտրվելու իմ թեկնածությունը, ինձ սպառնացել 
էին համայնքապետարանից, նրանք ինձ կանչեցին 
ընտրատեղամասեր՝ քվեատուփերը ստուգելու 
համար: Երբ ես գնացի այդ վայրը, նրանք փակեցին 
դուռը, 9 անհայտ տղամարդիկ ինձ պահեցին 
սենյակում, փորձեցին ստիպել ինձ հետ վերցնել 
իմ թեկնածությունը: Հետո, երբ ես ընտրվեցի և մեր 
քաղաքապետարանի քաղաքապետից պահանջեցի 
թափանցիկություն, նա իմ ինստագրամի հաշվից 
վերցրեց իմ լողափնյա նկարները: Նա այդ նկարները 
սոսնձեց կանգառների վրա, գյուղի մուտքի և փոստային 
բաժանմունքի վրա, հիվանդանոցի դիմաց, որտեղ 
միշտ շատ մարդիկ կան: Բացի այդ, սրճարանում մեկ 
այլ լուսանկար արեցին, որտեղ և ընկերս գարեջուր 
ենք խմում: Նա ուզում էր օգտագործել այս մեթոդը՝ 
ինձ գյուղից վտարելու, խայտառակելու և վռնդելու 
համար, որպեսզի իմ շուրջ անբարոյականի կերպար 
ստեղծի: Ոստիկանությունը ոչինչ չձեռնարկեց այս 
ամբողջ պատմության վերաբերյալ, քանի որ նրանք 
սատարում են հայրապետական հիմնասյունները: 
Այնպես որ, շատ դժվար էր պայքարել որպես կին, 
հատկապես մեր նման երկրում: Որպես կին, դուք 
միշտ կարող եք բծախնդրության առաջ կանգնել, և 
դրանք, իհարկե, ուղղված են ձեր սեռի և ձեր դեմ:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կարող է տարբեր սեռերի 
և սեռականության անձանց մոտիվացնել, որ 
քաղաքականությամբ զբաղվեն։

Լիզա Ժվանիա․ Տարբեր սեռականության 
անձանց և կանանց նկատմամբ համերաշխության 
բացակայությունը մեծ խնդիր է Վրաստանում, 
որը պետք է հաղթահարել հասարակության լայն 
ճանաչողական տիրույթում՝ այդ անհատներին 
հզորացնելու համար: Քաջության, համերաշխության 
և, առավելապես, հանրության կողմից այն հարցերի 
ճանաչումը, որոնց բախվում ենք մենք, կարևոր է այս 
համերաշխության ձևավորման համար: Սոցիալապես 
ընդունված շատ նորմեր պետք է վիճարկվեն 
բավականին ագրեսիվ ձևով`գենդերային և սեռական 
արդարության համար պայմաններ ստեղծելու համար:

Լուսինե Քոսակյան․ Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար ներկայացուցչություն ապահովելու 
ներկայիս մոտեցումը (այստեղ դիտարկվում է 
գենդերային երկուական մոտեցումը) հիմնականում 
այն է, ինչը կոչվում է դրական խտրականություն կամ 
քվոտաների համակարգ: Այնուամենայնիվ, միայն 
թվերը բավարար չեն, պետք չէ չափել «որակը»: Իմ 
կարծիքով, սոցիալական և քաղաքական կյանքի 
տարբեր ասպեկտներում գենդերազգայունություն 
մտցնելու համար, առաջին հերթին, պետք է լինի 
որակյալ գենդերային կրթություն (և ֆորմալ, և ոչ 
ֆորմալ): «Ներքևից» շատ նախաձեռնություններ 
պետք է լինեն գենդերային կարծրատիպերը կոտրելու 
և գենդերային նորմերին ու դերերին մարտահրավեր 
նետելու համար: Երիտասարդ կանանց համար պետք 
է կիրառվեն առաջնորդության մեծ թվով նախագծեր: 
Նշված ամեն ինչ պետք է լինի անընդհատ և 
լավագույն որակով:

Վաֆա Նաղիևա․ Իրականում դժվար է 
պատասխանել այս հարցին, քանի որ Ադրբեջանում 
սեռի ընկալման հետ կապված շատ խնդիրներ 
կան: Մենք դեռ պայքարում ենք մեր հիմնական 
մարդու իրավունքների համար: Նախկինում 
նշածս բոլոր խնդիրները՝ ընտանեկան բռնությունը, 
ինքնասպանությունների մակարդակը, ծաղրելը, 
այս ամենը քաղաքական պատճառներ ունեն 
իրենց հիմքում: Ինչպե՞ս կարող ենք գտնել դա 
հաղթահարելու միջոց: Կարծում եմ՝ այս նպատակին 
հասնելու համար մենք պետք է զանգվածաբար 
բարձրացնենք իրազեկվածությունը հասարակության 
մեջ և կրթենք մարդկանց:

ՔՎԻՐ ԱՐԹ 
ՓԱՌԱՏՈՆ ԱՐևԵԼՅԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
Մայա Կլիմենտիչ

«Կողք կողքի» կինոփառատոն 
(Ռուսաստան)

«Կողք կողքի» կինոփառատոնը նպատակ ունի ստեղծել ազատ բաց 
մշակութային տարածքներ, որոնցում լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր 
և քվիր անձինք կկարողանան հաստատել, կասկածի տակ դնել և 
տարածել իրենց ինքնությունը:

Բարձրորակ, խելացի կինոնկարների միջոցով նրանք լայն 
հասարակության հետ քննարկման ֆորում են ստեղծում՝ 
ապամոնտաժելով առասպելներն ու հնացած կարծրատիպերը, որոնք 
շարունակում են խոչընդոտել Ռուսաստանում ԼԳԲՏ + համայնքի 
զարգացմանը: Դրական երկխոսության միջոցով նրանք նպատակ ունեն 
նպաստելու փոփոխություններին, խթանելով ԼԳԲՏ + անձանց մարդու 
իրավունքներ, ավելի մեծ հանդուրժողականություն և տարբեր խմբերի 
ավելի լայն ընդունում ռուսական հասարակության մեջ:

«Կողք կողքի» կինոփառատոնը տեղի է ունենում 2008 թվականից և 
կինոնկարներ է ներկայացնում Ռուսաստանի շատ քաղաքներում՝ սկսած 
մեծ արտադրողներից մինչև տեղական արվեստագետներ, դրանով 
իսկ հզորացնելով ինչպես համայնքը, այնպես էլ արվեստագետներին: 
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ՝ 
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Արվեստը կարևոր գործիք է առանցքային հաղորդագրություններ տարածելու համար: Այն կարող է 
հասնել լայն լսարանների, խթանել, հզորացնել և մեծ ազդեցություն ունենալ անհատների և խմբերի 
վրա: ԼԳԲՏ + համայնքը, տարբեր գենդերային ինքնություն և սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդիկ 

հաճախ բախվում են խտրականության, ատելության խոսքի և ճնշման, քանի որ Արևելյան Եվրոպայի 
ներկայիս հավաքական իրազեկվածության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը ցածր է այս համայնքների 
առջև ծառացած խնդիրների վերաբերյալ: Քվիր արթ փառատոնները տրամադրում են մի եղանակ, որի 
միջոցով համայնքի տեսանելիությունը կարող է հանրային ոլորտ բերվել՝ օգտագործելով արվեստի տարբեր 
գործիքներ: Քաղաքացիական հասարակությունը կգտնի փոխըմբռնում, ապրումակցում և կարեկցանք, եթե 
իրականությունը նրանց ներկայացնի երրորդ կողմը (արվեստը), այլ ոչ թե ձայների պայքարը: Այս կերպ ցույց է 
տրվում, որ մենք բոլորս խոսում ենք արվեստի ընդհանուր լեզվով:

Այս հոդվածում ներկայացվում են տարբեր փառատոններ՝ իրենց նպատակներով, տեղակայություններով և 
գործողություններով: Այս կերպ մենք դրանք դարձնում ենք տեսանելի և մատչելի Արլ․ Եվրոպայի շրջակա 
համայնքների համար: Եթե դուք ինքներդ ձեզ մոտ եք գտնում այս փառատոներից մի քանիսին, ապա այժմ 
գիտեք, որ կարող եք այցելել դրանք և ներգրավվել՝ թե՛ անկախ ձեր գեղարվեստական ներդրմամբ, թե՛ որպես 
դիտորդ: Եվրոպական գրեթե յուրաքանչյուր երկրում, բացի թվարկված քվիր արթ (արվեստի) փառատոներից, 
կազմակերպվում են այլ միջոցառումներ կամ փառատոներին համարժեք միջոցներ:
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«Մերլինկա» փառատոն (Սերբիա, 
Բոսնիա և Հերցեգովինա, 
Չեռնոգորիա)

«Մերլինկան» ԼԳԲՏ+ թեմաներով միջազգային քվիր կինոփառատոն 
է, որն ամեն տարի կազմակերպվում է Բելգրադում, Սերբիայում (2009 
թվականից), Սարաևոյում (2013 թվականից) և Տուզլայում, Բոսնիա և 
Հերցեգովինայում և Պոդգորիցայում, Չեռնոգորիա (2014 թվականից)։  
Բելգրադի հրատարակությունը կազմակերպվում է Բելգրադի 
երիտասարդական կենտրոնում դեկտեմբերի երկրորդ շաբաթվա 
ընթացքում և այն տևում է հինգ օր: Սարաևոյի և Պոդգորիցայի 
խմբագրությունները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր տարվա 
հունվար և փետրվար ամիսներին, որոնցից առաջինը կազմակերպվում 
էր Art Cinema Kriterion- ում կամ Սարաևոյում Tuzla Open Center- 
ում, իսկ երկրորդը`PR Center- ում: Փառատոնը հիմնադրվել է 2009 
թվականին`Գեյ լեզբիական տեղեկատվական կենտրոնի և Բելգրադի 
երիտասարդական կենտրոնի կողմից: Այն էկրաններ է հասցնում 
գեղարվեստական, վավերագրական և կարճամետրաժ կինոնկարներ 
ամբողջ աշխարհից, որոնք զբաղվում են գեյ, լեզբի, բիսեքսուալ, 
տրանսգենդեր, տրանսսեքսուալ, ինտերսեքսուալ և քվիր հարցերով:

Փառատոնը կոչվել է 2003 թվականին սպանված տրանսգենդեր 
սեքս-աշխատող և դերասանուհի Վժերան Միլադինովիչ Մերլինկայի 
անունով: Փառատոնը հիմնադրվել է ԼԳԲՏ+ արվեստը և մշակույթը 
խթանելու համար: «Մերլինկան» միակ ակտիվ կինոփառատոնն է, որն 
ամեն տարի կազմակերպվում է մի քանի երկրներում:

Հավասարության փառատոն 
(Ուկրաինա)

Հավասարության փառատոնը համատեղում է մշակույթը, 
ստեղծագործական և սոցիալական ակտիվությունը և ստեղծում 
է տարբեր ինքնությունների քննարկման տարածք: Փառատոնը 
ամենամյա միջոցառում է, որը միավորում է տարբեր սոցիալական 
խմբեր նախապաշարմունքի և խտրականության դեմ պայքարում: 
Նրանք ձգտում են ապրել մի հասարակության մեջ, որտեղ կա 
երկխոսություն, այլ ոչ թե բռնություն: Դրանք նպատակ ունեն արվեստի 
և ընկերական հաղորդակցության միջոցով Ուկրաինայում սոցիալական 
երկխոսություն կառուցել:

Առաջին փառատոնն անցկացվել է Կիևում 2014-ին, իսկ 2016-ից 
այն անցկացվում է ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում: 
Փառատոնի ծրագիրը սովորաբար ներառում է կինոդիտումներ, 
ներկայացումներ, ֆոտոնախագծեր, քննարկումներ, ուկրաինացի 
և օտարազգի նկարիչների կատարումներ, սոցիալական թատրոն, 
համերգներ, երեկույթներ և շատ ավելին՝
https://equalityfest.in.ua/pro-festival/ 

Բելառուս

Օրինակ ՝ «Հպումը» (բելառուս. Дотык) քվիր մշակույթի ամենամյա 
միջազգային փառատոն է, որի նպատակն է ընդլայնել առկա 
խտրականության վերաբերյալ գիտելիքները, շոշափել արդիական 
խնդիրներ, ինչպիսիք են ինքնությունը և ինքնարտահայտումը, 
ուշադրություն հրավիրել բելառուսական հասարակության մեջ 
այլատյացության տարբեր տեսակները, խրախուսել խտրական 
վերաբերմունքի մեջ գտնվող մարդկանց միջև համախմբումը, 
բարձրացնել նրանց ինքնագիտակցությունը և բարձրացնել լսարանի 
ինքնադրսևորման կարողությունը:

Սկզբնապես DOTYK- ը պլանավորվում էր որպես կինոփառատոն, 
որն ուղեկցվում էր տարբեր իրադարձություններով և անցկացվում 
էր տարին մեկ անգամ՝ գոյություն ունենալով խտրական և ճնշված 
սոցիալական խմբերի փորձի շուրջ խորհելու նպատակով: DOTYK- 
ը դուրս եկավ կինոփառատոնի սահմաններից և սկսեց միավորել 
արտահայտման տարբեր ձևեր, դարձավ քվիր մշակույթի փառատոն, 
տեղի ունեցավ տարբեր վայրերում և հայտնվեց մայրաքաղաքից բացի 
այլ քաղաքներում:

DOTYK- ը կապ է կառուցում ազատական արվեստի լեզվի միջոցով, 
քանի որ այն մարդկային ունիվերսալ լեզու է, որը ցույց է տալիս 
իրական պատմություններ, որոնք չեն նվազել վիճակագրական 
տվյալներից, քանի որ այն արտացոլում է աշխարհի բարդությունն ու 
բազմազանությունը:

Գեյ կինոյի գիշերների 
կինոփառատոն (Ռումինիա)
Գեյ կինոյի գիշերներ (ռում.՝ Serile Filmului Gay) կինոփառատոնը ամեն 
տարի կազմակերպվում է Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկա քաղաքում՝ 
Be An Angel  (թարգմ․՝ հրեշտակ եղիր) ԼԳԲՏ + ասոցիացիան: 
Ներկայացնելով ԼԳԲՏ+ թեմաներով մի շարք ֆիլմեր`այն ձգտում է 
ցուցադրել ԼԳԲՏ + մշակույթն ու կինոն` միաժամանակ նախաձեռնելով 
երկխոսություն հասարակության մյուս անդամների հետ: Փառատոնն 
առաջին անգամ կազմակերպվել է 2004 թվականին:

Գեյ ֆիլմերի գիշերներին ցուցադրված ֆիլմերը որոշակիորեն 
տարբերվում են այն ֆիլմերից, որոնք ցուցադրվում են Բուխարեստի 
ամենամյա GayFest- ի շրջանակներում, որը ներառում է նաև 
կինոփառատոն: Գեյ կինոյի գիշերները սովորաբար ընտրվում են 
առավել հիմնական և կենտրոնացած անգլալեզու կինոնկարների 
վրա, մինչդեռ GayFest- ը սովորաբար ներկայացնում է ավելի շատ 
վավերագրական և եվրոպական արտադրություններ, ավելի մեծ 
ուշադրություն դարձնելով ԼԳԲՏ+ իրավունքներին:

Ի լրումն, Գեյ ֆիլմերի գիշերները ներառում են գեյ մրցանակների 
գալա, որի նպատակն է ճանաչել նրանց, ովքեր ամբողջ տարվա 
ընթացքում նպաստել են ԼԳԲՏ+ մշակույթին և իրավունքներին՝ մի 
քանի անվանակարգերում մրցանակներ շնորհելով՝ 
http://serilefilmuluigay.ro/2020/ 
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ԼԳԲՏ+ կինոփառատոն (Լեհաստան)
ԼԳԲՏ+ կինոփառատոնը Լեհաստանի մշակութային քարտեզի 
ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է: Այն տեղի է ունենում 
ամեն տարի և դառնում է ԼԳԲՏ+ կինոթատրոնի ամենամեծ տոնը 
երկրում: Այն ցուցադրվել է Լեհաստանի 9 քաղաքներում և անցկացվել 
է 9-րդ անգամ՝ 2020 թվականից սկսած: Այլ փառատոներից ֆիլմեր 
դիտելուց բացի, այն նաև հնարավորություն է տալիս այլընտրանքային 
կինոնկարներ լեհ հեղինակներից և ակտիվիստներից: Դրանք բոլորը 
ստեղծվել են ընդհանուր նպատակի համար, որպեսզի նրանց տեսնի 
գեղեցիկ բազմազան հանդիսատեսը, առանց որևէ խտրազատման՝ 
https://trafo.art/en/11-lgbt-film-festival-2020/

Քվիր արվեստի փառատոն 
(Հունաստան)

Սալոնիկի քվիր արվեստների փառատոն (նույն՝ Thessaloniki Queer Arts 
Festival (TQAF)) համընդհանուր նախաձեռնություն է, որը նպատակ 
ունի գեղարվեստական և մշակութային պրակտիկայով փոխել 
ԼԳԲՏ + համայնքի խոր արմատացած սխալ պատկերացումները և 
նախապաշարմունքները:

Փառատոնը հիմնադրվել է 2018 թվականին, և այն ղեկավարվում է 
կամավորների նվիրված թիմի կողմից, որը քվիր արվեստագետներին 
հարթակ է տրամադրում՝ ուսումնասիրելու քվիր ինքնության և փորձի 
հետ կապված սոցիոմշակութային երևույթները:

Փառատոնը հիմնված է այն համոզմունքով, որ արվեստը կարող է 
հաղորդակցման նոր ուղիներ բացել, ինչպես նաև կամուրջ ծառայել 
անհատների և սոցիալական խմբերի բազմազան զանգվածի միջև: 
TQAF- ը նպատակ ունի խթանել երկխոսությունները և մշակել 
սոցիալական խտրականության դեմ պայքարի այլընտրանքային 
մեթոդներ։
https://queerartsfestival.gr/

Քվիր ալիք (Կիպրոս)

Կինոյի վերափոխիչ ուժի միջոցով Քվիր ալիքը հույս ունի կիսել 
կինեմատոգրաֆիայի ամենայուրահատուկ փորձը՝ խթանելով 
ընդունման և համերաշխության մշակույթը ամբողջ երկրում: 
Դրանց նպատակն է հնարավորություն ընձեռել մարդկանց տոնելու 
բազմազանությունն ու միասնությունը աշխարհի լավագույն 
մրցանակակիր ԼԳԲՏ+ տիտղոսների միջոցով՝ կենտրոնանալով այն 
կինոնկարների վրա, որոնք նախկինում չեն ցուցադրվել Կիպրոսում:
https://queerwave.com/

Մեզիպատրա (Չեխիա)

Մեզիպատրան չեխական քվիր կինոփառատոնի ցուցադրական 
ֆիլմեր է`գեյ, լեզբի, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր թեմաներով: 
Մեզիպատրա անունը թարգմանվում է որպես «միջանցք» և 
վերաբերում է փառատոնի առաքելությանը, որպեսզի տարածք 
ստեղծվի  մարդկանց համար`անկախ նրանց սեռից և սեռական 
ինքնությունից: Յուրաքանչյուր հրատարակություն ուսումնասիրում 
է ընտրված թեման և ընդունում է տարբեր միջազգային հյուրերի: 
Ուղեկցող միջոցառումները տևում են դասախոսություններից 
և բանավեճերից մինչև արվեստի բացումներ և թատրոնների 
ներկայացումներ, ինչպես նաև հետաքրքիր երեկույթներ: Այն տեղի է 
ունենում ամեն տարի նոյեմբերին Պրահայում և Բրնոյում՝ կապված 
Օստրավայում, Օլոմուչում և Չեխիայի այլ քաղաքներում տեղի ունեցող 
իրադարձությունների հետ։ 
https://www.mezipatra.cz/en/ 

Pink Life QueerFest (Թուրքիա)

Pink Life QueerFest-ը (թարգմ․՝ վարդագույն կյանք քվիր փառատոն) 
միջազգային ԼԳԲՏ+ թեմայով կինոփառատոն է, որն անցկացվում է 
Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում: 2011 թվականին առաջին անգամ 
անցկացված Queer Fest- ը Թուրքիայի ԼԳԲՏ+ թեմատիկայով առաջին 
կինոփառատոնն է և կազմակերպվել էր Անկարայում Pink Life LGBTİ 
+ Համերաշխության ասոցիացիայի կողմից: Փառատոնն անցկացվում 
էր Անկարայում մինչ 2013 թվականը, արգելվելուց հետո այն 2014 
թվականից տեղափոխվեց Ստամբուլ, Դենիզլի և Մերսին: Այն 
արգելված է անորոշ ժամանակով Անկարայի նահանգապետության 
կողմից: QueerFest- ի նպատակն է հիմքեր ստեղծել Թուրքիայում քվիրի 
տեսության և արվեստի քննարկման համար`ուշադրություն հրավիրելով 
հասարակության ԼԳԲՏ+ անդամների նկատմամբ խտրականության և 
բռնության վրա:
https://www.pembehayatkuirfest.org/
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ՀԻՄԱ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՉԷ․ 
Արդյունաբերական 
քաղաքում գենդերային 
ուղղվածություն ունեցող 
լրատվամիջոցները
Կատերինա Անդրիեևա

Այս պատմությունը Ուկրաինայի ամենամեծ արդյունաբերական կենտրոններից մեկի թվային մեդիայի 
երիտասարդ մասնագետի մասին է: Неначасі- ը (ուկրաիներեն՝ Հիմա ժամանակը չէ) խթանում 
է մարդկային կյանքը որպես արժեք և օգնում է աջակցություն գտնել նրանց, ովքեր դրա կարիքն 

ունեն`հրապարակելով նորություններ և պատմություններ սոցիալական խնդիրների և այն մարդկանց կյանքի 
մասին, որոնց իրավունքներն ոտնահարվում են: Մենք զրուցեցինք «Неначасі» -ի հիմնադիր Կատերինա 
Մայբորոդայի հետ նրա ծրագրի, և այն մասին, թե ինչպես աշխատել բարդ սոցիալական խնդիրների հետ, 
ինչպիսիք են ԼԳԲՏ և գենդերային հավասարությունը:

Պատմեք մեզ ծրագրի մասին:

Գաղափարը հասունացավ միգուցե 5 տարի 
առաջ, երբ գտա մի օտար կայք, որը միավորում 
էր լրատվամիջոցներն ու ռեսուրս կենտրոններին 
բարեգործական հիմնադրամների համար: 
Ինձ դուր եկավ այս գաղափարը։ Անձնական 
պատմությունների միջոցով լսարան ներկայացնել 
տարբեր հասարակական և բարեգործական 
կազմակերպություններին և դրանով ավելի շատ 
մարդ ներգրավել բարեգործության մեջ և լուծել 
սոցիալական խնդիրներ:

Ավելի վաղ ես աշխատել եմ լրատվական և 
հետազոտական ԶԼՄ-ներում և սովորել եմ գրել 
հակամարտությանն առնչվող թեմաներով, և միայն 
վերջերս համարձակություն ստացա ստեղծել 
Неначасі-ն։ Մինչև 2020 թվականի ավարտը ես 
«Գենդեր Z» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ 
դրամաշնորհ էի ստացել Ուկրաինայում 
ԱՄՆ դեսպանության ժողովրդավարության 
դրամաշնորհների ծրագրից: Սկզբի համար 3 ամսվա 
դրամաշնորհը բավարար է:

Ներկայումս, քանի որ դա միկրո դրամաշնորհ էր, ես 
հիմնական թիմի միակ անդամն եմ: Ժամանակ առ 
ժամանակ ներգրավում եմ լուսանկարիչներին, նաև 

կան այլ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են մեզ օգնել և 
երբեմն պատրաստել նյութերը: Բացի այդ, խտրական 
խմբերի կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ մեզ 
տեղեկություններ են ուղարկում: Օրինակ, վերջերս 
ես տեղեկատվություն ստացա հաշմանդամություն 
ունեցող և կրթության հատուկ կարիքներ ունեցող 
երեխայի մորից:

Մեր փոքր երազանքն է ունենալ 30% օգտվողների 
կողմից ստեղծված բովանդակության խտրական 
խմբերի կողմից, որոնք հետաքրքրված են որոշակի 
թեմաների լուսաբանմամբ: Մնացածը մենք 
ստեղծում ենք: Բացի այդ, մենք ստեղծում ենք 
ստուգված կազմակերպությունների բազա, որը նման 
կլինի առցանց խանութի։ Մարդը կարող է ընտրել 
կատեգորիա և տեսնել, թե որ կազմակերպություններն 
են աշխատում Զապորոժիայում և տարածաշրջանում 
որոշակի թեմայի շուրջ: Այս կազմակերպությունները 
կարող են մեզ տրամադրել բովանդակություն, 
նոր թեմաներ կամ հարցվողներ: Արդյունքում, 
երկու բաղադրիչներն էլ ազդում են միմյանց վրա: 
Неначасі-ը սոցիալական մեդիայի նախագիծ է՝ 
լրագրության և բարեգործության խաչմերուկում: Մեր 
նախագիծը հիմնականում կենտրոնացած է ԼԳԲՏ + 
խնդիրների վրա, բայց բացի այդ, մենք նաև ընդգրկում 
ենք գենդերային հավասարության, ընտանեկան 
բռնության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թեմաները: Եվ ես հավատում եմ, որ դեռ ավելին կլինի:

Վերջերս սկսեցիք օգտագործել փոդքասթը որպես 
ձևաչափ լրատվամիջոցների համար: Ինչո՞ւ որոշեցիք 
այդպես։

Podcast- ները մեզ համար նոր ձևաչափ են, ուստի դրա 
արդյունավետության մասին դժվար է խոսել: Մենք 
դժվարանում ենք ներգրավել հանդիսատեսին, բայց 
պատասխան արձագանք կա: Դա պայմանավորված 
է նրանով, որ մեկուսացման ընթացքում մարդիկ 
ցանկանում են ձայն լսել և մտերմություն զգալ:

Գաղափարը ես առաջին անգամ ստացա 
մեկուսացման սկզբում (2020 թ. գարնանը), 
երբ որոշեցի ամեն երեկո միևնույն ժամանակ 

բարձրաձայն կարդալ գրքերի բեկորներ իմ Instagram 
էջում: Հետադարձ կապը մեծ էր, մարդիկ սիրում 
էին լսել և մտերմություն զգալ: Նրանք չէին ուզում, 
որ այս ընթերցումները դադարեն, երբ մեկուսացումը 
վերջացավ և խնդրեցին ինձ, որ կարդամ մեկ այլ բան: 
Неначасі -ի դրամաշնորհի հայտի պատրաստման 
ընթացքում ես հաշվի եմ առել այս կարծիքը: Եվ 
հիմա, տխուր կամ միայնակ մարդիկ կամ նրանք, 
ովքեր մեկուսացած են Covid-19- ով հարազատների 
մոտ, երեխաների կամ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց հետ, կարող են միանալ և լսել փոդքասթները 
և մտերմություն զգալ: Բացի այդ, մեր փոդքասթերում 
գրաքննություն չկա, մեր հյուրերը կարող են երդվել, 
և մենք դա չենք կտրում. Սա մեզ համար կարևոր 
է, քանի որ այսպիսով խոսակցություններն ավելի 
անկեղծ և մտերմիկ են՝ առանց այն զգացողության, որ 
մարդիկ իրենց զսպում են:

Ինչպե՞ս եք աշխատում հարցազրույց տվողների և 
նրանց պատմությունների հետ:

Ես ավելի քան 3 տարի աշխատել եմ գենդերային 
և ԼԳԲՏ + թեմայի շուրջ, ուստի կապի մեջ եմ 
Զապորոժիայի բազմաթիվ կազմակերպությունների, 
ինչպես նաև մարդկանց հետ, ովքեր ներգրավված 
չեն որևէ կազմակերպության մեջ, բայց պատրաստ 
են պատմել իրենց պատմությունները: Փորձում եմ 
մտածել մեկի մասին, ով կարող է պատասխանել 
իմ հարցերին, սոցցանցերում հետևում եմ 
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հետաքրքիր մարդկանց, և այս կերպ ես գտնում 
եմ հարցվողներին: Օրինակ՝ շուտով մենք Կոստյա 
Անդրիեևի հետ կձայնագրենք փոդքաստ, ով ԼԳԲՏ 
կազմակերպությունում աշխատող ակտիվիստ 
է, բայց մենք կխոսենք նույնասեռականության և 
զանգվածային մշակույթի մասին։ Այն մասին, թե 
ինչպես է նույնասեռականությունը պատկերվում 
կինոյում, գրքերում և պոռնոում: Եվ այս ամենը այն 
բանի շնորհիվ, որ ես հետևեցի նրա ինստագրամին 
և տեսա, որ նա հետաքրքիր դիտարկումներ է գրում 
մշակույթի վերաբերյալ:

Մեր առաջին պատմություններից մեկը մի տղայի մասին 
էր, որը ստիպված էր հրաժարվել դրագ թագուհու 
կերպարից, որպեսզի աշխատանք գտնի և ընկերներ 
ձեռք բերի, քանի որ դա խանգարում էր նրա կյանքին, 
և նա չէր ընդունվում ԼԳԲՏ համայնքում: Կարծում եմ՝ 
այս պատմությունը շատ խորհրդանշական է: Մեկ այլ 
փոդքասթ, որը ես ուզում եմ նշել, Նատալիա Լոբախի 
պատմությունն է. Զապորոժիայի հայտնի ուրբանիստ, 
ով զբաղվում է մշակույթով, ճարտարապետությամբ 
և քաղաքաշինությամբ: Նա 40 տարեկան դիզայներ 
է և աշխատում է ԼԳԲՏ կազմակերպություններում: 
Խանդավառների մեծ թիմի և, մասնավորապես, 
Նատալիայի շնորհիվ, քաղաքային թաղամասերից 
մեկը`«Սոցիալական քաղաքը» սկսեց ընկալվել որպես 
ճարտարապետական երևույթ, ենթարկվեց ավելի 
լայն հասարակայնության: Նույնիսկ գերմանացի 

ճարտարապետները այնտեղ անցկացրեցին 
կոնֆերանս Բաուհաուսի ճարտարապետության 
մասին:

Քաղաքի այս բոլոր արժանիքներով՝ Նատալիան 
անհանգստացած է, որ իր նույնասեռական 
ինքնությունը չի ընդունվի հասարակության կողմից: 
Մարդիկ, ովքեր մեծ ներդրում ունեն Զապորոժիայում 
և օգնում են մեզ գիտակցել քաղաքում մշակութային 
գործընթացի և պատմության կարևորությունը, չեն 
կարող այստեղ իրենց հարմարավետ զգալ: Այս երկու 
պատմություններն ինձ համար ամենացավալին են:

Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց, այնտեղ կար մի պատմություն շատ բարի 
աուտիզմով մի աղջկա մասին, որը երաժշտություն 
է սովորեցնում հաշմանդամություն ունեցող այլ 
երեխաներին: Նրա հայրը քահանա է, ով վտարվել 
է Մոսկվայի պատրիարքարանի ուկրաինական 
ուղղափառ եկեղեցուց`իր հայրենասիրական 
դիրքորոշման պատճառով: Նրան չընդունեցին 
երաժշտական դպրոց, ուստի աղջիկը սովորեց նվագել 
բանդուրա՝ մեկ այլ երաժշտական դպրոց ընդունվելու 
համար: Այժմ նա օգնում է երեխաներին, որոնց այլ 
ուսուցիչներ չեն ցանկանում գործ ունենալ, քանի որ 
նրանք չունեն գիտելիքներ այն մասին, թե ինչպես 
աշխատել հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող 
երեխաների հետ:

Ո՞վ է ձեր լսարանը։

Նախ այն մարդիկ, ովքեր արդեն գիտեին, թե 
ինչի մասին եմ գրում և ինչ թեմաների շուրջ եմ 
աշխատում: Նրանք մեր աջակիցներն են, ովքեր 
առաջարկել են հարցազրույց վարել, առաջարկել 
թեմաներ և այլ օգնություն: Օրինակ՝ մի քանի 
լուսանկարիչներ կամավորության սկզբունքով իրենց 
օգնությունն առաջարկեցին: Հետո պատահական 
մարդիկ, ովքեր հիմնականում դնում էին լայքեր ու 
մեկնաբանություններ:

Ներկայումս Неначасі-ն ունի տարբեր լսարաններ, 
բայց մինչ այժմ մենք չենք կարողացել նրանցից 
յուրաքանչյուրին առանձին ժամանակ հատկացնել: 
Օրինակ, լսարաններից մեկը այն մարդիկ են, ովքեր 
արդեն զբաղվում են սոցիալական խնդիրներով, 
ինչպիսիք են ՀԿ-ների կամ բարեգործական 
հիմնադրամների ներկայացուցիչները, ովքեր շատ 
հաճախ հասնում են ուժասպառության և իրենց 
աշխատանքն անարդյունք և դանդաղ են համարում: 
Եվ մենք ուզում ենք, որ այս բոլոր մարդիկ տեսնեն 
իրենց ներդրման կարևորությունը մեր նյութերի կամ 
այդ նյութերի միջոցով հաղորդակցման միջոցով: 
Մեկ այլ լսարան են ստեղծում այն մարդիկ, ովքեր 
նոր են սկսել հասկանալ, որ իրենք պատկանում են 
խտրական խմբերի և չգիտեն, թե ինչ անել իրենց 
կյանքի հետ:

Եվ, իհարկե, մեզ ատողները նունպես մեր լսարանն 
են, քանի որ շատ կարևոր է ագրեսիան նվազեցնելը: 
Նրանք ավելի հաճախ գալիս են թիրախավորված 
գովազդներից. ոմանք այնքան են ատում ԼԳԲՏ կամ 
ընտանեկան բռնության թեմաները, որ Facebook-ը 
նրանց թիրախավորում է այս թեմաներին վերաբերող 
գովազդներով: Մեզ ատող լսարանը ասում է, որ 
«դա անբնական է», «դա պարզապես հոգեկան 
խանգարում է» և այլն: Նման մարդկանց հետ գործ 
ունենալու տարատեսակ մարտավարություններ կան: 
Եթե նրանցից որևէ մեկը սպառնում կամ խրախուսում 
է բռնությունը, մենք անկասկած հեռացնում ենք այս 
մեկնաբանությունները: Եթե դա կարծրատիպեր 
է, մենք փորձում ենք զրուցել այդ անձի հետ: 
Մենք հասկանում ենք, որ ոչ բոլորը գիտեն կամ 
չեն ցանկանում իմանալ նույնասեռականության, 
հաշմանդամության կամ ընտանեկան բռնության 
պատճառների մասին: Դուք կարող եք խոսել այս 
մարդկանց հետ: Փաստորեն, դա ամենահնարամիտ 
լսարանն է, որի շնորհիվ կարող եք տեսնել բազմաթիվ 
թեմաներ, որոնց մասին կարող եք գրել և խոսել: 
Մարդիկ, ովքեր աշխատում են մարդու իրավունքների 
ոլորտում կամ բարեգործական հիմնադրամներում, 
սովորաբար հավատում են, որ այդքանն արդեն ասվել 
է, այդքան հոդված արդեն գրվել է. էլ ի՞նչ կարելի 
է ասել: Բայց երբ կարդում ես կարծրատիպերի և 

ատելության ստանդարտ փաթեթը, հասկանում ես, որ 
այս բոլոր հոդվածներն անցել են անտես: Անհրաժեշտ 
է խոսել այդպիսի մարդկանց հետ, դիմել նրանց և 
օգտագործել այդ հաղորդակցական հարթակը, որին 
եկել է անձը: Այդ պատճառով բոլոր լսարանները 
անհրաժեշտ են, բոլոր լսարանները լավն են: 

Կարծում եք  խթանո՞ւմ եք քաղաքային օրակարգի 
սոցիալական խնդիրները:

Դժվար է գնահատել մեկ լրատվամիջոցի ներդրումն 
ու արդյունավետությունը, քանի որ սա թիմային մեծ 
ջանքերի մի մասն է: Համապատասխան հետադարձ 
կապի բացակայությունը լրատվամիջոցներում 
աշխատանքն ավելի է բարդացնում: Օրինակ, 
ինտերիերի դիզայները կարող է նայել իրենց 
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աշխատանքի արդյունքին և կարծիքներ ստանալ 
հաճախորդներից, բայց լրագրության մեջ դուք չեք 
տեսնում, թե ձեր հրատարակությունները ինչ-որ բան 
փոխե՞լ են, կամ ազդե՞լ են ինչ-որ բանի վրա: Երբեմն 
այն մտավախությունն ունեմ, որ ոչինչ չի փոխվում, 
ամեն ինչ իզուր է:

Բայց 2-3 տարվա ընթացքում ես տեսնում եմ, որ 
Զապորոժիայում ավելի շատ Հպարտության շքերթներ 
կան (առաջինը նախորդ տարի էր և զարմանալի 
էր): Մեր քաղաքացիներն այժմ ավելի ծանոթ են 
ընտանեկան բռնության խնդրին և հասկանում են, 
թե ինչու է անհրաժեշտ ապաստանի գոյությունըս: 
Իհարկե, ոչ բոլորը. տեղական պատգամավորները 
դեռ լիովին չեն հասկանում: Բայց այդ թիվը 
բավարար է ընտանեկան բռնության զոհերի համար 
ապաստան հիմնելու խնդրագրում պահանջվող 
ստորագրահավաքը հավաքելու համար, և դա արված 
է: Կարծում եմ, որ այս նվաճումների մի փոքր մասը 
պայմանավորված էր լրատվամիջոցների շնորհիվ, 
որոնցում ես աշխատում եմ և լուսաբանում եմ այս 
խնդիրները: Մեկ այլ օրինակ այն թիմից, որի հետ 
ես նախկինում աշխատել եմ. նրանց այնքան էլ 
չէր հետաքրքրում գենդերային կամ ընտանեկան 
բռնությունը, կամ նրանք չգիտեին, թե ինչու սեքս-
աշխատողներին չի կարելի մարմնավաճառ անվանել: 
Բայց մենք միասին աշխատեցինք, և երկուսս էլ 
միմյանց վրա ազդեցինք: Մեկ տարի անց ես տեսա, 
որ գործընկերները սկսում են հարցնել, թե ինչպես 
ճիշտ գրել ինչ-որ բան: Եվ դա հիանալի է. ամեն ինչ 
փոխվում է քիչ-քիչ:

Ո՞ր մակարդակում եք նախընտրում աշխատել 
քաղաքայի՞ն (տեղական), թե՞ պետական։ 
Առաջին հերթին, արդեն կան լրատվամիջոցներ, 
որոնք խթանում են մարդու իրավունքների դիսկուրսը 
Ուկրաինայում, և ես ուրախ եմ դրա համար: 
Զապորոժիայում շատ քիչ լրատվամիջոցներ կարող 
են իրենց թույլ տալ ժամանակ, ռեսուրսներ և գումար 
ծախսել նման բարդ թեմաների վրա աշխատելու 
համար, քանի որ տեղական մեդիան կենտրոնացած 
է այնպիսի թեմաների վրա, որ բոլորի շուրթերն 
են, ինչպիսիք են քաղաքի նորությունները կամ 
բնակարանային և կոմունալ ծառայությունները: 
Երկրորդ, ենթադրում եմ, որ տեղայնությունը հիանալի 
է: Համայնքի վրա հիմնված տեղականը, որը ցույց 
է տալիս, թե համայնքն ինչ ռեսուրսներ ունի (որպես 
ՀԿ, քաղաքացիական շարժում, բարեգործական 
հիմնադրամներ): Մարդկանց պետք է ցույց 
տրվի, որ կան այդ ռեսուրսները և մարդիկ, ովքեր 
ցանկանում են և պայքարում են բարելավել մեզ 
շրջապատող միջավայրը`լինի դա հասարակական 
հարմարավետ տրանսպորտի, արտաքին գովազդի 
գերակայության կամ մշակութային ժառանգության 
պահպանման համար: Այս կերպ նրանք ոչնչացնում 
են կարծրատիպը, որի մասին ոչ ոք չի մտածում: 
Երբ մարդիկ տեսնում են, որ իրենց քաղաքում ինչ-
որ բան են անում տարբեր կազմակերպություններ և 
ակտիվիստներ, նրանք հույս են զգում, քանի որ մենակ 
չեն իրենց մտքերի հետ և ունեն մեկին անդամակցելու 
հնարավորություն:

Ինձ դուր է գալիս նաև համայնք կառուցելու 
գաղափարը: Ես ուզում եմ գիտակցել, որ մեզանից 

ինչ-որ բան կախված է, որպեսզի մարդիկ ավելի 
շատ ներգրավվեն ՀԿ-ների գործունեության մեջ կամ 
կանոնավոր կերպով նվիրատվություն կատարեն 
բարեգործական հիմնադրամներին: Մենք հանդես 
ենք գալիս բարեգործության կայուն զարգացման 
օգտին: Լավագույնը կլինի, եթե մարդիկ գիտակցեն, 
որ եթե նրանք պարբերաբար նվիրատվություն 
կատարեն, ոչ թե տարին մեկ անգամ`միայն ժեստ 
կատարելու համար, նրանք կարող են ավելի լավ 
քաղաք կառուցել:

Կպատմե՞ք ավելին Զապորոժիայի մասին: 

Ժամանակին ես կարծում էի, որ կա որոշակի 
տեղական համատեքստ, բայց հետագայում ես 
կարդացի իմ գործընկերների նյութերը տարբեր 
քաղաքներից, և նրանք նկարագրում էին նույն 
խնդիրները: Կարելի է ասել, որ հետխորհրդային 
երկրներում գենդերային հավասարությանը 
նվազագույն առաջնահերթություն է տրված: Մեկ այլ 
տեսանկյունից փոփոխություններ իրականացնելու 
հետ կապված առանձնահատկություններ կան: 
Զապորոժիան արդյունաբերական քաղաք է, ուստի 
մեր տեղական իշխանությունները հիմնականում 
կազմված են գործարանների ներկայացուցիչներից, 
որոնք իրենց աշխատելու և մտածելու ձևն ունեն: Այդ 
պատճառով դժվար է իրականացնել առաջադիմական 
փոփոխություններ: Օրինակ՝ քաղաքացիները 
ստորագրահավաք են արել ընտանեկան բռնության 
զոհերի համար ապաստան հիմնելու համար, բայց 
պատգամավորները չեն գիտակցում, թե ինչու է դա 
կարևոր, և որն է ընտանեկան բռնության զոհերին և 
ապաստանի կարիք ունեցող այլ անձանց բաժանելու 
պատճառը: Որբ երեխաների և ընտանիքների 

ապաստարանն ունի այլ առանձնահատկություններ, 
և ընտանեկան բռնության զոհերին հնարավոր 
չէ այնտեղ ուղարկել, և որ ագրեսորները ոչ մի 
դեպքում չեն կարող իմանալ զոհերի գտնվելու 
վայրը և սպառնալ ուրիշներին: Դժվար է բացատրել 
սոցիալական խնդիրները և արդյունաբերական 
հատվածի մարդկանց, ովքեր կառավարում են, ցույց 
տալ, թե կոնկրետ ինչ պետք է արվի քաղաքի համար: 
Նրանք կարծում են, որ բավական է նոր հրապարակ, 
մայթեր կամ նստարաններ կառուցել: Էլ ի՞նչն է 
պակասում:

Քաղաքական գործիչների հետ համագործակցության 
որևէ փորձ ունե՞ք:
Մենք մնում ենք չեզոք և քաղաքական գործիչներից 
և քաղաքական ուժերից անկախ: Այնուամենայնիվ, 
ես կարող եմ կապվել որոշ պատգամավորների հետ, 
որոնց ես հանդիպել եմ նրանց մասնագիտական, այլ ոչ 
թե քաղաքական գործունեության համար, ինչպիսիք 
են լրագրողները և նախկին զինծառայողները: 
Ընդհանրապես, քաղաքական գործիչների հետ 
համագործակցությունը շատ անշնորհակալ գործ 
է: Ցավոք, մարդը միշտ չէ, որ գործում է այնպես, 
ինչպես հայտարարում է հասարակությանը: 
Օրինակ՝ լավ գաղափար կլիներ համագործակցել 
մի քաղաքական գործչի հետ, ով աջակցում էր 
ընտանեկան բռնության զոհերի համար ապաստան 
ստեղծելը, բայց նիստում այս կինը դեմ քվեարկեց 
ապաստանին: Եվ եթե մենք համագործակցեինք 
նրա հետ, ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչպես դուրս 
կգանք դրանից: Այս քաղաքական գործիչները կարող 
են փորձաքննություն, մեկնաբանություններ կամ 
հարցազրույցներ տրամադրել, բայց նրանք չեն կարող 
լիարժեք գործընկերներ լինել:
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Լրագրությունը արվե՞ստ է:

Կարծում եմ ՝ դրանում կա արվեստ: Լրագրությունը 
ստեղծագործության և արհեստ խաչմերուկում է: 
Իհարկե, սա 80% արհեստ է, քանի որ եթե չես հետևում 
չափանիշներին, քո արվեստը կմնա արվեստ, այլ ոչ 
թե լրագրություն: Բայց այս 20% -ի հետ դուք կարող եք 
ցանկացած փորձ կատարել: Երբ տեղեկատվությունը 
պատրաստեք ըստ կանոնների, կարող եք որոշել, թե 
ինչպես դրանք լավագույնս ներկայացնել: Գուցե դա 
կլինի փոդքասթ, կոմիքս կամ լուսանկարիչների հետ 
խելահեղ համագործակցություն: Այդ պատճառով 
ես սիրում եմ լուսանկարիչներ հրավիրել և միասին 
ինչ-որ զվարճալի բան անել, բայց կան շատ այլ 
ձևաչափեր: Ավելի մեծ թիմի հետ ես կցանկանայի 
նկարահանել Ինստագրամի շարք. ավելի շատ 
ինտեգրում լրագրության և արվեստի միջև: Արվեստը 
լրագրության մեջ գրավող մի բան է:

Դուք լրագրության ոլորտում սկսնակների համար 
խորհուրդներ ունե՞ք:

Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է զբաղվել անձնական 
պատմություններով և աշխատել խոցելի խմբերի 
մարդկանց հետ, նախ պետք է շատ բան սովորի: 
Օրինակ՝ դուք կարող եք մասնակցել ԼԳԲՏ, 
գենդերային հավասարության և այլնի դասընթացների: 
Դուք պետք է սովորեք և ուսումնասիրեք այն ամենը, 
ինչ կարող է կապված լինել ձեր թեմաների հետ: Քանի 
որ որքան լայն ու խորն եք սուզվում համատեքստում, 
այնքան լավ կկարողանաք հասկանալ մարդուն։

Որոշ մարդիկ ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ 
և հոգեբանական ռիսկեր: Դրա պատճառով մենք 
վախենում ենք վնասել մարդուն՝ ինչ-որ սխալ բան 
խնդրելով: Իրոք, կարող է սարսափելի լինել խոսել 
մի մարդու հետ, որը, հավանաբար, կմահանա մեկ 
տարվա ընթացքում: Հիշեք, որ ձեզ հետ խոսող մարդը 
նույնպես վախենում է, և նույնիսկ ավելի շատ, քան 
դուք: Մենք պետք է հարգենք միմյանց ընտրությունն 

ՈՐՔԱՆՈ՞Վ ԱՆՎՏԱՆԳ 
Է ԱՆՎՏԱՆԳ 
ՏԱՐԱԾՔԸ ԱՐևԵԼՅԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ:
Մայա Կլիմենտիչ

2020-ի նոյեմբերին իրականացված «Արվեստ Արլ․ Եվրոպայի երիտասարդների, քվիր անձանց, 
ֆեմինիստների համար» առցանց դասընթացի ընթացքում մենք հնարավորություն ունեցանք բաց 
քննարկում անցկացնել Արևելյան Եվրոպայից երիտասարդների միջև անվտանգ տարածքների, դրանց 

խախտումների մասին, և թե ինչպես են դրանք ազդում մեզ վրա: Կարող եք նաև այս տեսակ քննարկումներ 
իրականացնել մասնավոր դեպքերում՝ փոքր խմբերում, քննարկել, թե ինչ է նշանակում ձեզ համար անվտանգ 
տարածք և մտածեք, թե որոնք կլինեն ձեր պատասխանները:

Քննարկման առաջին հարցն էր. Որո՞նք են առաջին 3 բառերը, որոնք դուք ասոցացնում եք անվտանգ 
տարածքի հետ:

ու որոշումները: Եվ, իհարկե, պետք է սովորել լսել և 
մարդասեր լինել: Դուք պետք է ընդունեք այն միտքը, 
որ կան բազմաթիվ անձնական փորձառություններ, 
ինչպես նաև, որ գոյություն չունի մեկ ճշմարիտ ուղի: 
Նույնիսկ եթե չեք սիրում կամ զայրանում եք ինչ-որ 
մեկի ընտրության վրա, դուք պետք է սովորեք հարգել 
և հասկանալ նրանց, և առաջ շարժվել: Մենք պետք 
է շնորհակալություն հայտնենք այս մարդկանց այն 
բանի համար, թե ով են նրանք, որ պատրաստ են 
խոսել իրենց փորձառության մասին, քանի որ դա 
նրանց համար շատ դժվար է և միևնույն ժամանակ 
շատ կարևոր: Նրանց համար կարևոր է հասկանալ, 
որ իրենք դաշնակիցներ ունեն:

Անվտանգ տարածքի ֆիզիկական և հուզական 
ընկալումները տարբեր են, և դրանք կախված 
են տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են այն 
համայնքը, որում մենք գտնվում ենք, այն մարդիկ, 
ում հետ մենք գտնվում ենք, գտնվելու վայրը, փորձը 
և այլն: Արդյունքներից մենք կարող ենք տեսնել, որ 
փողոցներն այն վայրն են, որտեղ մենք մեզ ամենաքիչն 
ենք զգում, իսկ մեր տներում, գրասենյակներում և 
համալսարաններում` ֆիզիկապես անվտանգ: Սա 
այն ընկալում է, թե որքան հավանական է, որ մենք 
կլինենք տհաճ կամ բռնի իրավիճակի մի մաս: Ինչո՞ւ 

է, որ մենք մարդաշատ վայրերում որոշակի ձև ենք 
զգում մեզ: Ի՞նչ է նշանակում փողոցում սովորական 
քայլելը կանանց և քվիր մարդկանց համար: Հաջորդ 
նկարում դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են 
տարբեր վայրերն ազդում ֆիզիկական անվտանգ 
տարածության վրա:

Երբ մենք տարածություններին նայում ենք հուզական 
անվտանգության տեսանկյունից, իրավիճակը մի փոքր 
այլ է թվում: Զգացմունքային անվտանգ տարածքը 
շատ ավելի նրբագեղ է և հեշտությամբ չի ստեղծվում, 
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այնուամենայնիվ, այն հեշտությամբ խախտվում է: 
Երբ մենք չենք գտնվում մեր հուզական ապահով 
տարածքում, մենք անհանգստություն ենք զգում, 
ընկճվածություն ենք զգում և տուժում է մեր ընդհանուր 
բարեկեցությունը: Մենք չենք կարող իսկական լինել, 
քանի որ կա քննադատության, ամոթի կամ որևէ 
այլ բացասական արձագանքի զգացում: Հաջորդ 
նկարը ցույց է տալիս, թե որքանով ենք անվտանգ 
կամ վտանգավոր ընկալում տարբեր տեղեր, երբ 
խոսքը վերաբերում է մեր հուզական անվտանգ 
տարածություններին:

Այսպիսով, ինչպե՞ս ցանկացած տարածք ավելի 
անվտանգ դարձնել: Գոյություն ունեն տարբեր 
մեթոդներ՝ անկախ նրանից, թե մենք քննարկում ենք 
հուզական կամ ֆիզիկական անվտանգ տարածքը, 
և դրանք տարբերվում են իրավիճակների տեսակից 
և քննարկվող անհատներից կամ խմբերից: Այս 
գաղափարները հավաքվել են մտագրոհի ժամանակ՝ 
առցանց դասընթացի մասնակիցների կողմից:

• Անհատական օգնություն. եղեք ակտիվ 
դաշնակից և արձագանքեք, երբ տեսնում եք, 
որ ինչ-որ մեկը անհարմար է զգում: Շփվեք 
անձնական մակարդակում և մի վախեցեք 
կիսել ձեր հույզերն ու փորձը, քանի դեռ դրանք 
աջակցություն կցուցաբերեն: Եթե ինչ-որ 
անծանոթ մարդու վտանգ է սպառնում (օրինակ, 
եթե ինչ-որ մեկը փողոցում հետևում է նրան, 
և նա տեղյակ չէ կամ չի զգում), ներկայացեք 
որպես ընկեր և քայլեք, որպեսզի նրանք 
միայնակ և խոցելի չլինեն:

• Սովորեք և ուրիշներին էլ սովորեցրեք, թե 
ինչպես հասկանալ, որ անվտանգ տարածքը 

ԵՐԳԵՐ ԲՈՂՈՔԻ 
ՑՈՒՅՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձե

Սա հարցազրույց է Թաթա Ջակելիի հետ, ով կանաչական է և ֆեմինիստ, և «Արվեստը որպես 
ապաստան» առաջին միջոցառման կազմակերպչական թիմի անդամ: Բնապահպանական և 
սոցիալական արդարության հետ կապված բողոքի ցույցերին նրան կարող էին նկատել բարձրախոսով 

և երբեմն կիթառով: Նա աշխատել է Վրաստանի երիտասարդ կանաչների շրջանում՝ որպես գենդերային 
ծրագրի համակարգող, և ազատ ժամանակ վայելում է դրսում զբոսնելը: Նա երգեր է գրում բողոքների համար 
և ոչ միայն: Նա հինգ տարի ապրել և սովորել է ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգի Իսթոն քաղաքում, իսկ այժմ 
ուսումը շարունակում է Շվեդիայի Լունդ քաղաքում:

Պատմեք ձեր մասին և թե ինչ եք անում:

Ներկայումս ես Շվեդիայի Լունդ համալսարանի 
Մարդկային էկոլոգիայի՝ մշակույթ, իշխանություն 
և կայունություն մագիստրատուրայի ուսանող եմ: 
Այնուամենայնիվ, ես Թբիլիսիից եմ, Վրաստանից 
և վերջին երկու տարիներին ակտիվորեն 
ներգրավված էի վրացի երիտասարդ կանաչների 
շրջանում, աշխատում էի կազմակերպության 
քարտուղարությունում, համակարգում էի մի քանի 
նախագծեր և մասնակցում էի մի շարք արշավների և 
բողոքների կազմակերպմանը:

Ի՞նչ կապ ունեք երաժշտության հետ:

Իմ մանկության երազանքներից մեկը երաժիշտ 
դառնալն էր: Ընտանիքս խնդրեցի, որ ինձ թույլ տան 
կիթառի դասեր անցնել յոթ տարեկան հասակում, 
բայց համարեցին, որ շատ փոքր եմ նույնիսկ գործիքը 
պահելու համար: Այսպիսով, 14 տարեկան էր, երբ 
սկսեցի կիթառի դասեր անցնել: Այդ ժամանակից ի վեր 
կիթառ նվագելը և երգելը օգնեցին ինձ արտահայտել 
ուրախությունս և տխրությունս: 17 տարեկանում 
ես սկսեցի երգեր գրել: Ես գրել եմ ավելի քան 10 
օրիգինալ երգ, բայց հանդես չեմ եկել իմ երգերի 
հեղինակ, քանի որ իմ երգերը շատ անձնական բնույթ 
են կրում: Միակ երգը, որը ես կիսել եմ լայն լսարանի 
հետ, իմ սեփական երգը չէ, այլ Queen-ի «We Will 
Rock You»-ի իմ տարբերակը, որը ես դարձավ մեր 
կլիմայական գործադուլների բողոքի երգը`« Gamo-
di Garemostvis» (որը կարելի է թարգմանել որպես 
«Դուրս եկեք շրջակա միջավայրի համար»):Հիշու՞մ 
եք առաջին անգամ, երբ որոշեցիք հանրահռչակ երգը 
վերարտադրել բողոքի երգի:Ես «We Will Rock You»-ը 
(թարգմ․՝ մենք կցնցենք ձեզ) վերածեցի « Gamodi 
Garemostvis»-ի՝ կլիմայի առաջին խոշոր գործադուլի 
համար, որը մենք (վրացի երիտասարդ կանաչները և 
«Vin'me» ոչ ֆորմալ նախաձեռնությունը) անցկացրինք 
2019-ի ապրիլին Թբիլիսի քաղաքում: Որքան հիշում 
եմ, երգը պարզապես մտքիս եկավ գործադուլից մի 
քանի օր առաջ: Ես պատահական նվագում էի «We Will 
Rock You»-ը փոքր ձեռքի հարվածային գործիքների 
վրա և հանկարծ սկսեցի երգել որոշ բառեր, որոնք 
հետագայում ներառվեցին երգի իմ տարբերակում: Իմ 
զարմիկը՝ Մարին, ով նույնպես կլիմայի գործադուլը 
կազմակերպած երկու խմբերի անդամ էր, այդ 

Թաթա Ջակելի

խախտվում է և ինչպես արձագանքել դրան։
• Եղեք գործնական և նորարար: Որպես անհատ, 

դուք կարող եք միանալ կամ կազմակերպել 
տարբեր աջակցության խմբեր այն մարդկանց 
համար, ովքեր վերապրել են ինչ-որ 
բռնություն: Եթե մի խումբ մարդկանց կամ 
կազմակերպություններ եք հավաքում, կարող 
եք բացել զանգի կենտրոն բռնության մասին 
հաղորդելու համար և կապվել կանխարգելման 
և արձագանքման ուղղությամբ աշխատող այլ 
հաստատությունների հետ: Որպես համայնքի 
ակտիվիստներ, դուք կարող եք հայելիներ 
տեղադրել փողոցներում` տեսողության լայն 
անկյուններ ապահովելու համար: Սրանք 
պարզապես օրինակներ են. բաց պահեք ձեր 
միտքը:

• Զբաղեցրեք տարածք և հարմարավետ զգացեք 
այնտեղ: Ոգևորեք ուրիշներին լինել ներկա և 
տեսանելի, դա բոլորին ուժ կտա և կարող է 
ունենալ լայն հասարակական ազդեցություն:

• Մի վախեցեք օրենսդրությունից: Անվտանգ 
տարածքների համար պայքարը տեղափոխեք 
քաղաքական մակարդակ և առաջարկեք 
փողոցներում, հաստատություններում և 
այլուր անվտանգության ապահովման 
քաղաքականություն կամ այլ գործնական 
լուծումներ:

• Այնքան շատ գաղափարներ և լուծումներ 
կան, որոնք մենք կարող ենք իրականացնել 
ինչպես անձնական, այնպես էլ շատ ավելի 
լայն մակարդակի վրա: Բարձրացրեք ձեր 
ձայնը, խոսեք այս մասին և պայքարեք հանուն 
արդարության:
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դպրոց դպրոց

համալսարան համալսարան

այգի այգի

հրապարակ հրապարակ

փողոցներ փողոցներ

հանրային տրանսպորտ հանրային տրանսպորտ

տաքսի տաքսի

բար բար

խանութ խանութ

տուն տուն

հիվանդանոց հիվանդանոց

գործակալություններ գործակալություններ

ազգային ժողով ազգային ժողով

գրասենյակ գրասենյակ
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ժամանակ ինձ հետ էր: Նա ինձ միացավ երգելու 
ընթացքում և հաջորդ ժամվա ընթացքում մենք գրեցինք 
երգի մեծ մասը, որը կիսեցինք գործադուլի մնացած 
կազմակերպիչների հետ: Գործադուլից առաջ մենք 
երգը ձայնագրեցինք թունելում (լավ ակուստիկայի 
համար) ընկերոջս iPhone-ով և այն վերբեռեցինք Face-
book: Երգը տարածվեց հարյուրավոր օգտատերերի 
կողմից և կարճ ժամանակահատվածում դարձավ 
հայտնի: Մենք նույնիսկ մի քանի անգամ երգեցինք 
այն Թբիլիսիի մետրոյում և հասարակական այլ 
վայրերում: Գործադուլի բուն օրը մենք քայլեցինք 
Թբիլիսիի փողոցներով՝ երգ երգելով և հորդորելով 
ուսանողներին և երիտասարդներին դուրս գալ փողոց՝ 
շրջակա միջավայրի համար:

Դուք որևէ հատուկ տարբերակ ունե՞ք, երբ ցանկանում 
եք փոփոխել արդեն գոյություն ունեցող երգը:

Քանի որ իմ սեփական փոփոխությունն այդքան 
ինքնաբուխ է տեղի ունեցել, ես հստակ տարբերակ 
չունեմ, որը կարող է կիրառելի լինել այլ իրավիճակների 
համար: Այնուամենայնիվ, իմ խորհուրդը կլինի ընտրել 
այնպիսի երգ, որը մարդիկ արդեն գիտեն և հավանում 
են, որպեսզի ձեր երգը ակնթարթորեն գրավիչ դառնա:

Ունե՞ք առաջարկություններ այն մասին, թե ինչպես 
ռիթմ փնտրել և ինչպես ձեր երգը դարձնել զվարճալի:

Իմ առաջին առաջարկը կլինի երգի գրելու կամ երգի 
փոխակերպման գործընթացին մոտենալ որպես 
զվարճալի գործողություն, քանի որ դա այդպես է: 
Այն պահին, երբ դուք ինքներդ կսուզվեք գործընթացի 

ԱՐՎԵՍՏԸ ՓՈՔՐ 
ՔԱՂԱՔԱՆԵՐՈՒՄ․ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է
Կատերինա Անդրիեևա

Խոշոր քաղաքները, հատկապես մայրաքաղաքները, հաճախ ծանրաբեռնված են քաղաքային և 
մշակութային գործունեությամբ, մինչդեռ փոքր քաղաքներում մարդիկ տառապում են մշակութային 
հանգստի հնարավորությունների պակասից: Բայց կան մարդիկ, ովքեր ապացուցում են, որ 

մշակութային նախաձեռնությունների զարգացումը միայն մեծ քաղաքների առավելությունը չէ: Կան 
ակտիվիստներ, ովքեր նախագծեր են իրականացնում փոքր քաղաքներում, սովորում են կապ հաստատել 
քաղաքացիների և տեղական իշխանությունների միջև և աշխուժացնում տեղական համայնքը մշակույթի 
միջոցով:

Նման նախաձեռնություններից մեկը տեղակայված է Ուկրաինայի ծովափնյա Բերդյանսկ քաղաքում, որի 
բնակչությունը կազմում է շուրջ 100 հազար մարդ: Վեց տարի առաջ Քսենիա Կլեյնոսը բացեց «Կա մի 
ժամանակ» փոքրիկ հակասրճարան, որը հետագայում ստեղծեց համախոհների համայնք՝ «Մշակութային 
ուրբանիստներ» ՀԿ: Նրանց գործունեության հիմնական ուշադրության կենտրոնում են քաղաքաշինությունը, 
կրթական նախագծերը և գեղարվեստական արշավները: Վերջինիս մասին մենք զրուցեցինք ՀԿ-ի թիմի 
անդամներ Քսենիա Կլեինոսի և Կիրիլո Պելիվանովի հետ:

Այսպիսով, ինչո՞ւ սկսեցիք ակտիվիզմով զբաղվել 
Բերդյանսկում, և որքանո՞վ է մեծ ձեր թիմը:

Մենք շուրջ տաս տարի ապրել էինք մեծ քաղաքներում, 
ուստի, երբ տեղափոխվեցինք հայրենի քաղաք, 
զգացինք մշակութային կյանքի պակաս և որոշեցինք 
ինքներս ստեղծել այն: Դա մեր պատասխանն 
էր դատարկությանը: Բարեբախտաբար, այժմ 
իրավիճակն աստիճանաբար բարելավվում է:

Այժմ մեր կազմակերպությունն աճել է, և մենք 
ընդլայնում ենք մշակութային ուրբանիստների 
սեփական համայնքը՝ հավաքելով մարդկանց, 
ովքեր ցանկանում են զարգացնել իրենց քաղաքը, 
բայց չգիտեն, թե ինչպես դա անել: Հիմնական թիմը 
բաղկացած է չորս հոգուց, և շատ կամավորներ 
պարբերաբար օգնում են մեզ նախագծերում: Մենք 
փորձում ենք աշխատել այնպես, որ քաղաքացիները 
հասկանան մեզ՝ փնտրելով իրենց ձգող ձևաչափերն 
ու մեթոդները: Արվեստն այս իմաստով արդյունավետ 
է:

Կարո՞ղ եք ներկայացնել ձեր կազմակերպության 
կողմից իրականացվող գեղարվեստական 
նախագծերի մի քանի օրինակներ:

Մեր որոշ նախագծեր զուտ գեղարվեստական են, 

խաղային մասի մեջ, կզարմանաք ձեզ լավ 
արդյունքներով: Ինչ վերաբերում է հանգավորվելուն 
և ռիթմին, ապա օգնում է շրջապատում մեկ ուրիշին 
ունենալ: Ես գտնում եմ, որ երկու կամ ավելի մարդիկ 
կարող են ավելի լավ հանգեր գտնել, քան մեկը: 
Կրկին, դա գործընթաց է, և եթե դուք սիրում եք 
գործընացը և ձեր շուրջը համախոհներ ունեք, մեկ 
ժամվա ընթացքում կարող եք ստեղծել այնպիսի երգ, 
որը կդառնա փոքր հիթ:

Ձեր կարծիքով, ինչու՞ են երաժշտությունն ու 
առհասարակ արվեստը կարևոր ակտիվիզմի համար:

Դրանք կենսական նշանակություն ունեն ակտիվիզմի 
ոգու համար, որը հակառակ դեպքում կարող է լինել 
բարդ, չափազանց լուրջ և երբեմն նույնիսկ ճնշող: 
Քանի որ ակտիվիզմի մեծ մասը պայքարում է 
խնդրահարույց ինչ-որ բանի դեմ, ինչ-որ պահից գուցե 
զգաք թուլություն կամ ծանրաբեռնվածություն: Ի վերջո, 
մենք պարզապես երիտասարդներ ենք ընդդեմ ճնշող 
պետության և չար կորպորացիաների: Զարմանալի է, 
որ մենք այսքան բան ենք անում այս ռեպրեսիվ կամ 
ապատիկ քաղաքական մթնոլորտում: Երաժշտության 
և արվեստի միջոցով մենք կարող ենք հավաքել 
ուրիշներին և դրդել ուրիշներին միանալու՝ միևնույն 
ժամանակ մեզ ամեն օր տալով դրականություն, 
համարձակություն և վստահություն, որ ինչ-որ բան 
հաստատ փոխվելու է դեպի լավը: Երաժշտությունը 
կարող է մոմ լինել մութ ժամանակներում, որը 
լուսավորում է մեր ճանապարհը: 
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որոնք օգնում են մեզ համախոհների համայնքի 
ստեղծել կազմակերպության շուրջ: Մյուսների 
միջոցով մենք շփվում ենք սոցիալական խնդիրների 
շուրջ՝ օգտագործելով արվեստը որպես գործիք:

Ավելի պատկերավոր՝ 2020-ին մենք հրավիրեցինք 
ուկրաինացի հայտնի նկարիչ Համլետ Զինկովսկիին, 
ով յոթ օրվա ընթացքում ստեղծեց 8 որմնանկար: 
Բացվեց նաև նրա անհատական ցուցահանդեսը, 
և անցկացվեցին մի շարք միջոցառումներ՝ 
արվեստի նոր օբյեկտների վրա ուշադրություն 
հրավիրելու և քաղաքացիներին ժամանակակից 
արվեստին սովորեցնելու համար: Մեկ այլ օրինակ 
է Լողափի թանգարանը. տեղացի նկարչի հետ 
միասին մենք նկարեցինք ծովային նավահանգստի 
պատը, որը սահմանակից է սիրված լողափին: 
Մենք պատկերեցինք ուկրաինացի նկարիչների 
նկարների վերարտադրությունը: Այնուհետև տեղի 
արվեստի թանգարանը հատուկ շրջայց կատարեց 
դպրոցականների և քաղաքի հյուրերի համար: Այժմ 
այս պատի շուրջ հասարակական տարածք է սկսում 
ձևավորվել: Լողափի թանգարանի ներկերի համար 
փողը հավաքագրվել է քրաուդֆանդինգի միջոցով 
(մոտ 1300 եվրո):

Մենք նաև հիմնադրեցինք «Ռավլիկ-Ֆեստ» 
անիմացիայի փառատոնը, որն արդեն 5 տարի է, 
ինչ խթանում է անիմացիան որպես սոցիալական 
փոփոխությունների գործիք, մասնավորապես 
արթիվիզմի (նոր բառ է, որ համադրում եմ արթ՝ 
արվեստ և ակտիվիզմը) համար: Այս փառատոնի 
շրջանակներում մենք ներկայացրեցինք 
թվային ցուցահանդես հասարակության մեջ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ 
նախապաշարմունքների վերաբերյալ, ինչպես 
նաև ակտիվիստներին սովորեցրեցինք ստեղծել 
իրենց սեփական ծաղրանկարները`սոցիալական 
կարևորագույն խնդիրները խթանելու համար: 
Մեկ այլ նախաձեռնություն իրականացնելիս մենք 
հանդիպեցինք տեղի համալսարանի ուսանողների 
հետ և ստեղծեցինք արվեստի նախագծեր`ուղղված 
գենդերային կարծրատիպերի հաղթահարմանը: 
Ավելի ուշ ցուցահանդեսը շրջեց ամբողջ 
Ուկրաինայում: Ավելի վաղ մենք անցկացրել ենք 
ֆորում թատրոններ՝ կապված տեղահանված անձանց 
համար հակամարտությունների կարգավորման 
և ոչ բռնի հաղորդակցության հետ, ինչպես նաև 
գենդերային բռնության մասին:

Ինչպե՞ս են արձագանքում քաղաքի բնակիչները 
նման նոր առաջադեմ հասկացություններին և 
գաղափարներին:

Պատմականորեն մեր քաղաքը արագ զարգացավ, 
դրա արդյունքում շատ բազմամշակութային քաղաք 

դարձավ: Բայց այսօր տեղացիներին բնորոշ է 
Բերդյանսկին անվանել «փակուղային քաղաք»: 
Քաղաքը տրանսպորտային շատ երթուղիների 
վերջնական կետն է. մարդիկ տրանզիտով չեն այցելում 
մեր քաղաք, ինչպես Դնեպրը կամ Կիևը: Եթե ինչ-
որ մեկը այցելում է Բերդյանսկ, դա դիտավորյալ է: 
Ընդհանրապես, դա բնութագրում է շատ վայրերի, 
որոնք մեգաքաղաքներ չեն:

Դեռ ավելին, զգալի թվով երիտասարդներ 
հեռանում և մեկնում են այլ քաղաքներ՝ կրթություն 
կամ աշխատանք փնտրելու համար, և նրանց 
մեծ մասը երբեք չի վերադառնում: Օրինակ՝ շատ 
երիտասարդներ անընդմեջ գնում են Խարկով՝ 
համալսարանների բազմազանության պատճառով, 
և այս գործընթացի պատճառով նրա բնակչությունը 
մնում է շատ երիտասարդ: Դրան հակառակ, 
Բերդյանսկը շատ ավելի հին է: Ավելի առաջադեմ 
երիտասարդները, ովքեր պատրաստ են ընդունել 
փոփոխությունները, առավել հաճախ արտագաղթում 
են մեր քաղաքից: Սա Բերդյանսկի բավական 
պահպանողական լինելու պատճառներից մեկն է: Այս 
խնդիրը արդիական է շատ փոքր քաղաքների համար, 
առանց ակտիվ մշակութային կյանքի: Արդյունքում, 
երբ խոսքը վերաբերում է շատ նորարարական 
թեմաների կամ նախագծերի, ինչպիսիք են 
գենդերային հավասարությունը, մարդիկ հակված են 
դրանք մերժել: Օրինակ՝ «սեռ» բառն իրենց համար 
խթան է. նրանք վախենում են դրանից և կրկնում 
են՝ «սա մեզ պետք չէ, պետք է արգելվի»: Փոքր 
քաղաքներում առաջադեմ նախաձեռնությունները 
պետք է իրականացվեն սահուն, քայլ առ քայլ, առանց 
սկզբում սադրիչ գործի:

Դժվա՞ր է նման նախագծեր իրականացնել փոքր 
քաղաքում:

Տեղական իշխանությունները թղթի վրա աջակցում 
էին մեզ, բայց իրականում նրանք նույնիսկ չէին նշում 
կազմակերպության անունը վերահսկվող տեղական 
լրատվամիջոցներում՝ մեր նախագծերը նկարագրելիս:

Այսօր իրավիճակը մի փոքր բարելավվեց (ենթադրում 
ենք, որ դա տեղի է ունեցել ՏԻՄ ընտրություններից 
հետո քաղաքական ամբիցիաների բացակայության 
պատճառով), այժմ մեր հարաբերությունները կարելի 
է բնութագրել որպես «առանց բարդությունների»:

Հատկանշական է, որ փոքր քաղաքներում լավ 
համբավն ավելի արագ է տարածվում: Միևնույն 
ժամանակ, սխալները կարող են ավելի ուժեղ 
բացասական ազդեցություն ունենալ: Տեղական 
բիզնեսը լավ գիտի մեր թիմի անդամներին և 
պատրաստ է օգնել առանց հատուկ պայմանների: Մեր 
դեպքում քաղաքի չափը չի ազդել հովանավորություն 

ստանալու մեր ունակության վրա:

Դժվարությունների շարքում կարելի է նշել քաղաքի 
առօրյա կյանքում ժամանակակից գործընթացների 
ցածր ինտեգրումը՝ ինչպես տեխնիկական, այնպես 
էլ կազմակերպչական: Օրինակ՝ մարդիկ այնքան 
էլ ծանոթ չեն բազմազան ֆինանսավորման միջոցով 
առցանց տարբեր գործիքների:

Այստեղ նույնիսկ ավելի դժվար է մասնակիցներին 
գտնել և ներգրավել նույնիսկ անվճար միջոցառումների 
ժամանակ (հետաքրքիր է, որ միջին տարիքի 
մարդիկ ավելի ակտիվ են, քան երիտասարդները): 
Ակտիվիստները ստիպված էին ավելի շատ 
ժամանակ ծախսել, և՛ մարդկային, և՛ ֆինանսական 
ռեսուրսներ գովազդի վրա՝ ավելի մեծ լսարան 
հավաքելու համար: Մեր քաղաքում անձնական 
շփումը ամենաարդյունավետն է:

Բացի այդ, մեծ միջոցառումներ կազմակերպելու 
համար ծառայությունների պակաս կա, ինչպիսիք են 
հասարակական սննդի կազմակերպումը, շարժական 
զուգարանները, էլեկտրական ծառայություններ 
և այլն: Դժվար է նաև գտնել սեմինարների կամ 
դասընթացների գտնվելու վայրը. այդպիսի վայրերը 
ընդամենը մի քանիսն են, և դրանք ոչ միշտ են մատչելի 
և հասանելի:

Պետք է նշենք նաև, որ բոլոր փոքր քաղաքներում 
այդքան շատ փորձագետներ չկան, որքան 
մեծ քաղաքներում, և եթե կազմակերպությունը 
ցանկանում է նրանց հրավիրել դասախոսության կամ 
սեմինարի, դա ենթադրում է ճանապարհորդության և 
տեղավորման լրացուցիչ ծախսեր:

Մեծ կողմնակիցն այն է, որ հանդիսատեսը այնքան 

մեծ ախորժակ չունի, որքան մեծ քաղաքներում. ավելի 
հեշտ է զարմացնել քաղաքացիներին: Բերդյանսկում 
յուրաքանչյուր իրադարձություն եզակի է, ուշագրավ 
և կարևոր: Դրա շնորհիվ ակտիվիստները կարող 
են պարզապես հարմարեցնել այլ քաղաքների և 
համայնքների փորձը քաղաքի իրականությանը և 
հասնել wow- էֆեկտի:

Ի՞նչ ծրագրեր ունեք հետագայում:

Մենք պատրաստվում ենք շարունակել մեր 
քաղաքային շարժումը և հայտնի դարձնել արվեստը 
Բերդյանսկում: Խոսելով հաջորդ նախագծերի մասին՝ 
մենք ուզում ենք ձայնային ձևավորում տալ տեղական 
արվեստի թանգարանի նկարների համար, որպեսզի 
ուշադրություն հրավիրենք տեսողական խնդիրներ 
ունեցող մարդկանց վրա: Մենք շահագրգռված ենք 
նաև խթանել մեր համայնքի նոր անդամների, ովքեր 
իրենք են նախաձեռնելու ծրագրեր: Մենք սպասում 
ենք քաղաքում նոր երիտասարդ թիմերի ձևավորմանը, 
որոնք հետագայում կարող են լինել մեր մրցակիցները:

Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդներին, ովքեր 
ապրում են փոքր քաղաքներում և ցանկանում են սկսել 
արթիվիզմով զբաղվել:

Մենք կցանկանայինք խորհուրդ տալ սկսել ոչ թե 
ձևից, այլ նպատակներից և էությունից: Ասենք, եթե 
պատկերասրահի կարիք ունեք, կարող եք բանակցել 
տեղի սրճարանի հետ`ցուցահանդես անցկացնելու 
համար: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է երիտասարդական 
տարածք, ապա առաջին հանդիպումը կարող եք 
անցկացնել քոլեջի դասախոսությունների սրահում և 
փորձել ձևավորել համայնք, որը պատրաստ կլինի 
ստեղծել և պահպանել նման տարածք: Այն փաստը, 
որ կա «երիտասարդական տարածք» կոչվող սենյակ, 
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չի ստեղծում որպես ինստիտուտի երիտասարդական 
տարածք: Ի դեպ, այս խոչընդոտները կարող 
են խթանել ձեզ`ավելի ստեղծագործ լինել ձեր 
գործողություններում:

Եվ եթե ինչ-որ բան եք ուզում, ապա ձեզ հարկավոր 
է դա անել: Հենց սկզբում ընդամենը մի քանի մարդ 

հավատաց մեր հակասրճարանին, բայց ավելի լավ 
է կենտրոնանալ ոչ թե բացասական, այլ դրական 
արձագանքի վրա: Բոլորը միշտ կասկածներ ու վախեր 
ունեն, որ պատահական ընկերները չեն ընկալվում: 
Բայց գործելով՝ դուք կփոխեք ձեր միջավայրը և, 
անշուշտ, կգտնեք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ 
են ձեզ հետ ինչ-որ բան ստեղծել:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՆԵԼՈՒ 
ԳՈՐԾԻՔ
Մայա Կլիմենտիչ և Կատերինա Անդրեևա

Առաջին լուսանկարը նկարահանվել է 
պարզունակ լուսանկարչական ապարատով 
դեռևս 1826 թվականին: Դա մի տեսարան էր 

շենքի պատուհանից՝ արևով լուսավորված տանիք, 
որը լուսանկարեց Նիֆոր Նիեպսը Ֆրանսիայում: 
Այսօր լուսանկարչության արվեստը հասել է այնքան 
հեռու, մենք լուսանկարել ենք գալակտիկաներ, այլ 
մոլորակների մակերեսների պատկերներ և կենդանի 
օրգանիզմների, նույնիսկ ատոմների մանրադիտակային 
պատկերներ: Լուսանկարչության գիտությունը հեռու է 
գնացել, ոչ միայն սարքավորումների տեսանկյունից, 
այլ նաև այն տեսանկյունից, թե ինչի համար է 
օգտագործվում լուսանկարչությունը: Դա միայն 
լանդշաֆտներն ու դիմանկարները որսալու համար չէ: 
Լուսանկարչությունն այսօր կարող է օգտագործվել 
որպես ակտիվություն, ձեր հաղորդագրությունները 
տարածելու և քաղաքական հայտարարություններ 
անելու գործիք: Դա ամենահզոր տեսողական 
գործիքներից մեկն է, և այն մատչելի է, հեշտ 
օգտագործման համար և արագ տարածվում է:

Լուսանկարչությունը դարձել է աշխարհով մեկ 
օգտագործվող արվեստի գործիք: Պատկեր որսալու 
համար ձեզ հարկավոր չէ թանկարժեք պրոֆեսիոնալ 
ֆոտոխցիկ. գրեթե բոլոր նոր սերնդի հեռախոսներն 
ունեն տեսախցիկներ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս լուսանկարնել բարձր որակով: Լուսանկարելը 
հեշտ է, պարզապես սեղմում ես կոճակը: Ինչ 
է իրականում ֆոտոխցիկը ֆիքսում, կախված է 
միայն ձեր գաղափարից, երևակայությունից և 
ստեղծագործականությունից: Լուսանկարչությունը 
հրաշալի է, երբ ուզում ես լուսանկարել պահեր 
ընկերներիդ, ընտանիքիդ հետ կամ ճանապարհորդելիս 

ու տեսնել գեղեցիկ լանդշաֆտներ: Դուք նկարում եք, և 
դա ոգեշնչում է ձեզ՝ մինչև այն կջնջեք:

Բայց ինչպե՞ս կարող ենք լուսանկարչությունն 
օգտագործել ակտիվիզմի և քաղաքականության մեջ: 
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ փողոցի 
յուրաքանչյուր անկյունում կարող ես սխալ ու ցավալի 
մի բան գտնել: Խնդիրները ոչ միայն փողոցներում են, 
այլև հաստատություններում, կառավարություններում 
և մեր տներում: Բազմաթիվ գաղափարների և 
պատկերների ընտրություն կա: Այնուամենայնիվ, 
գաղափարները պարտադիր չէ, որ ելնեն սոցիալական 
խնդիրներից. դրանք կարող են ծնվել ցանկացած 
կյանքի իրավիճակից՝ լինի դրական, թե բացասական: 
Այն, թե ինչպես եք այն որսում և ինչպես ընկալում, 
կլինի այն հիմնական ազդեցությունը, որը թողնում է 
լուսանկարը: Լուսանկարչությունը դարձել է ավելի ու 
ավելի կարևոր գործիք գլոբալ քաղաքականության և 
ամենօրյա լրատվական նյութերի մեջ: Սոցիալական 
մեդիան զարգանում է լուսանկարչության ուժի 
շնորհիվ. սկսած մեկ քլիքով (մկնիկի մի հպումով) 
նորություններից մինչև զանգվածային քաղաքական և 
ակտիվիստական արշավներ:

Լուսնկարի հիմնական ուժը մարդկային հույզեր 
հաղորդնելն է: Մեր ուղեղը բնականաբար որոշակի 
պատկերներ է կապում հույզերի հետ: Պատկերացրեք, 
օրինակ, պատերազմի լուսանկարներ կամ 
մարգագետինների ու անտառների լուսանկարներ. 
ի՞նչ են ձեզ զգացնել տալիս այս երկու պատկերները: 
Ճանաչողական ունակությունն այն է, ինչը 
հնարավորություն է տալիս լուսանկարիչներին հանդես 
գալ ուղերձներով: Տեսնել նշանակում է հավատալ. 
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և սա ամենակարևոր փաստն է ձեր քաղաքական 
լուսանկարչության համար:

Երբ օգտագործում եք լուսանկարչությունը որպես 
հաղորդակցման գործիք, պետք է զգույշ լինել և տեղյակ 
լինել, որ այն գուցե շահարկվի: Մենք ապրում ենք 
տեսողական դարաշրջանում, և այն ամենը, ինչ դուք 
այնտեղ եք դնում, կարող է պատճենվել, խմբագրվել, 
չարաշահվել, ապակառուցվել և սխալ մեկնաբանվել: 
Եթե որոնեք քաղաքական կարևոր լուսանկարներ, 
ամենայն հավանականությամբ, կգտնեք մարդկանց 
անուններ, որոնց մասին երբևէ չեք լսել: Երբ նայեք 
նրանց լուսանկարներին, հավանաբար կհասկանաք, 
որ դա ինչ-որ տեղ նախկինում տեսել եք, քանի որ 
դրանք կիսվում և օգտագործվում են բոլոր տեսակի 
նպատակների համար: Ինչ-որ բան, որն ի սկզբանե 
կոչված էր բարձրացնել գենդերային բռնության մասին 
իրազեկվածությունը, հետագայում ինչ-որ մեկը կարող 
է մեկնաբանվել որպես բռնություն գործողությունները 

շարունակելու արդարացում կամ դրդապատճառ:  

Բացի այդ, որպեսզի համոզվեք, որ ձեր լուսանկարը 
նպատակային հաղորդագրություն է տարածում, 
կարող եք օգտագործել վերնագրերի հզորությունը: 
Վերնագիրը մի քանի բառ է, կամ մեկ կամ երկու 
նախադասություն՝ լուսանկարի համատեքստի 
մասին: Օգտագործելով սա՝ դուք կհամոզվեք, որ 
հաղորդագրությունը պարզ և ուժեղ է, և կկանխեք 
դրա հնարավոր չարաշահումը: Վերնագիրը կարող է 
անդրադառնալ լուսանկարը նկարած իրականությանը, 
կամ պարզապես բացատրել լուսանկարում 
ներկայացված ավելի լայն խնդիրը:

Քաղաքական լուսանկարչության օրինակների համար 
կարող եք որոնել տերմինը կամ այցելել կայքեր, 
ինչպիսիք են lensculture.com, worldphoto.org, Visual 
Global Politics և այլն: Եվ ահա մի քանիսը ոգեշնչման 
համար․

Լուսանկարը. «Ո՞վ է ում տիրում»: Նաիդա 
Հոջիչի / Dharma Photography- ի կողմից

Վերնագիր. Մենք տիրապետո՞ւմ ենք 
տեխնոլոգիային, բոլոր հարմարանքներին 
և հաշիվներին, առանց որոնց այլևս չէինք 
պատկերացնի մեր կյանքը, թե՞ նրանք են մեզ 
պատկանում: 

Լուսանկարը`« Տեսարան» 
ստուդիայի XIII- ի կողմից

Լուսանկարը՝ Սերհիի Բաբենկոյի կոմից
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Ի՞ՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ․․․
Ելենա Պետրովսկա և Մաշա Պաշկովա- Ձնելաձե

Ի՞նչ կլիներ, եթե նստեինք և պատկերացնեինք, թե ինչպիսին կլիներ կյանքը, եթե 
արվեստին այլ կերպ մոտենայինք․
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստը արժևորեինք այնքան, որքան տեխնոլոգիաները,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստը կամընտրական չլիներ դպրոցներում,
Ի՞նչ կլիներ, եթե տեխնոլոգիան լիներ կամընտրական դպրոցներում,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստով հետաքրքրվող երեխաները կարիք չունենային հավելյալ 
գումար ծախսել, 
Ի՞նչ կլիներ, եթե աշխարհով մեկ բոլորս հավասար հասանելիություն ունենայինք 
ֆիլմերին,
Ի՞նչ կլիներ, եթե ֆիլմերը նկարահանվեին աշխարհով մեկ հավասարապես, 
Ի՞նչ կլիներ, եթե ամենահայտնի ֆիլմերի դերասանները սպիտակներ չլինեին, 
Ի՞նչ կլիներ, եթե ֆիլմերում գլխավոր դերակատարները տղամարդիկ չլինեին,
Ի՞նչ կլիներ, եթե ֆիլմերում ու թատրոններում տեղ չտային ծանոթներին,
Ի՞նչ կլիներ, եթե կին գեղարվեստական ղեկավարները այնքան հարգված լինեին, 
որքան տղամարդիկ,
Ի՞նչ կլիներ, եթե կանանց ու տղամարդկան առանձին կատեգորիաներ չլինեին 
մրցանակաբաշխության համար,
Ի՞նչ կլիներ, եթե կանանց թույլ չտային թատրոնում հանդես գալ, ինչպես առաջ էր,
Ի՞նչ կլիներ, եթե դերասանական ոլորտը զերծ լիներ սեռական ոտնձգություններից,
Ի՞նչ կլիներ, եթե որևէ արվեստի կտոր պատրաստեին միայն կանայք, 
տրանսգենդերները և քվիր մարդիկ,
Ի՞նչ կլիներ, եթե որևէ արվեստի կտոր պատրաստեին միայն կանանց, 
տրանսգենդերներ և քվիր մարդկանց համար,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստը տեսնեինք ավելի շատ ոլորտներում,
Ի՞նչ կլիներ, եթե դիզայնը և ճարտարապետությունը արվեստ համարեինք, չնայած 
դրանց մեջ կան տեխնիկական ասպեկտներ,
Ի՞նչ կլիներ, եթե մենք աշխարհի լավագույն հայտնի ճարտարապետների ցուցակում 
չունենայինք միայն ցիս-տղամարդկանց,
Ի՞նչ կլիներ, եթե չմտածենք, որ միայն տղամարդիկ կարող են գլուխ հանել 
տեխնիկական առարկաներից,
Ի՞նչ կլիներ, եթե մենք ենթադրություններ չանենք մարդկանց կարողությունների 
վերաբերյալ՝ ելնելով նրանց սեռից,
Ի՞նչ կլիներ, եթե կանայք, տրանսգենդերներ և քվիր մարդիկ ընտրեին ամենօրյա 
իրերի դիզայնը,
Ի՞նչ կլիներ, եթե կանայք, տրանսգենդերները և քվիր մարդիկ պլաններ կազմեին ձեր 
քաղաքի գլխավոր հրապարակի համար,
Ի՞նչ կլիներ, եթե ճարտարապետության ուսանողները ստիպված չլինեն գնել իրենց 
ուսումնառության բոլոր նյութերն ու պարագաները,
Ի՞նչ կլիներ, եթե երաժշտական  գործիքները անհատույց տրվեն երաժշտությունով 
զբաղվել ցանկացող յուրաքանչյուր մեկին,

Ի՞նչ կլիներ, եթե երիտասարդ դասական երաժիշտների կարիերները կախված 
չլինեն երաժշտական  մրցույթներում իրենց հաջողությունից, որոնք ոգևորում են 
մրցակցությունը, այլ ոչ մարդկանց,
Ի՞նչ կլիներ, եթե ծնողներ չունեցող երեխաները նույն չափով աջակցություն 
ստանային երաժշտություն ուսումնասիրելու համար,
Ի՞նչ կլիներ, եթե երաժշտության բոլոր ժանրերը լրջությամբ և հարգանքով 
վերաբերվեին արվեստագետների կողմից,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստագետներին տրվեր հիմնական եկամուտ՝ անկախ նրանից, 
թե որքան հաճախ են նրանք ստեղծագործում,
Ի՞նչ կլիներ, եթե մշակույթի կենտրոններն ու փոքր պատկերասրահները ծաղկեին, այլ 
ոչ թե փշրվեին միջոցների սղության պատճառով,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստը և մշակույթը մի փոքր ավելի բարձր լինեին աշխարհի 
երկրների առաջնահերթությունների ցուցակներում,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստի դպրոցներում չլինեին քննաշրջաններ, և մենք 
ազատություն տանք ստեղծագործողներին ինքնադրսևորվել, երբ նրանք ցանկանում 
են դա անել,
Ի՞նչ կլիներ, եթե մենք ամեն քաղաքում ունենայինք բաց և անվճար թերապևտիկ 
արվեստի դասեր՝ բոլոր տարիքի մարդկանց համար,
Ի՞նչ կլիներ, եթե արվեստագետներն ազատ լինեին արվեստ ստեղծելու իրենց 
քաղաքային տարածքներում՝ առանց երկարատև և պահանջկոտ բյուրոկրատական   
ընթացակարգերի միջով անցնելու,
Ի՞նչ կլիներ, եթե երաժշտական   կոմպոզիցիան և արտադրությունը 
չսահմանափակվեին ձայնագրման պիտակների պայմաններով և 
պարտավորություններով,
Ի՞նչ կլիներ, եթե նստեինք և պատկերացնեինք, թե ինչպիսին կլիներ կյանքը, եթե 
արվեստին այլ կերպ մոտենայինք։
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ՙԱրվեստը որպես ապաստան՚ 
միջոցառման նախապատրաստական 
կազմը՝ Անաստասիա Ստոսիկ, Թամար Ջակելի, 
Լուսինե Քոսակյան, Կատյա Անդրիեևա, Սելմա 
Լևրենցե, Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձե։

Խմբագիր թիմ՝ Կատյա Անդրիեևա, Մայա 
Կլիմենտիչ, Ելենա Պետրովսկա և  Մաշա Պաշկովա-
Ձնելաձե։

ՙԱրվեստը Արևելյան Եվրոպայի 
երիտասարդների, քվիր անձանց 
և ֆեմինիստների համար՚ առցանց 
դասընթացի նախապատրաստական 
կազմը՝ Լուսինե Քոսակյան, Կատյա Անդրիեևա, 
Սելմա Լևրենցե, Մայա Կլիմենտիչ, Հաննա 
Ֆիլիստովիչ, Քամրան Ազիզլի, Ելենա Պետրովսկա և  
Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձե։

Անաստասիա Ստոսիչը երկրորդ կուրսի ուսանող է, սովորում է կառավարում: Նա 
Սերբիայի երիտասարդ կանաչների խորհրդի նախկին անդամ է, ով վերջերս շատ է 
հետաքրքրվել կայուն նորաձևությամբ: Նա նաև տեղական ձեռագործ բիզնեսների 
եռանդուն կողմնակից է և սիրում է իր ազատ ժամանակը անցկացնել երկար 
զբոսանքներով:

Հաննա Ֆիլիստովիչը սովորել է մեդիա և հաղորդակցություն Լիտվայի Եվրոպական 
հումանիտար համալսարանում, ապա 2,5 տարի աշխատել է «Նրա իրավունքների կենտրոն» 
ֆեմինիստական կազմակերպությունում: Հաննան ֆեմինիստ-ակտիվիստ է Բելառուսից, ով 
ֆեմինիստական ստանդափի պես միջոցառումներ է կազմակերպում և դասախոսություններ 
է անց կացնում գենդերային թեմաներով, ինչպես նաև դասընթացներ՝ կապված ներանձնային 
կնատյացության պայքարի վերաբերյալ (անգլ․՝ internalised misogyny): Ազատ ժամանակ նա 
ուրախությամբ հեծանիվ է վարում, զբաղվում յոգայով և փորձեր է անում ոլորտում։

Կատերինա Անդրիեևան RUMB  (տես՝ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելառուս) 
աշխատանքային խմբի անդամ է: Նա ստացել է հանրային քաղաքականության և 
կառավարման մագիստրոսի կոչում: Երկար ժամանակ նա աշխատում էր կրթական 
բարեգործական կազմակերպություններում, ինչպես նաև անկախ հետազոտական 
կենտրոնում: Կատերինան կարծում է, որ ուժեղ փոքր համայնքներից է պետք սկսել 
կառուցել ուժեղ և կայուն երկիր: Նրա հիմնական հետաքրքրությունների ոլորտներն են 
քաղաքականությունը, փաստահեն քաղաքականությունը և քաղաքաշինությունը:

Քամրան Ազիզլին Գենդերային աշխատանքային խմբի համա-համակարգողն է: 
2018 թվականից նա ակտիվորեն ներգրավված է ԼԳԲՏ + ակտիվիզմի մեջ և մինչ այժմ 
իրականացրել է մի քանի քիվեր նախագծեր Ադրբեջանում: Նա հետաքրքրված է 
նախագծերի կառավարմամբ, գենդերային հիմնախնդիրներով և տնտեսագիտությամբ: 
Նա հաճույք է ստանում ժամանակ անց կացնել քվիր ընկերների հետ, պարել և դրսում 
լինել:

Լուսինե Քոսակյանը իրավապաշտպան և ակտիվիստ է Հայաստանից: Նա 
Առաջնագծի երիտասարդների ցանցի ծրագրերի ղեկավարն է և Գենդերային 
աշխատանքային խմբի անդամ: Նրա հետաքրքրված է կանանց իրավունքներով: 
Նրա ակադեմիական հետաքրքրությունների ոլորտում է կոնֆլիկտի և խաղաղության 
ուսումնասիրություները: Նա կարծում է, որ փոքր ընտրություններն ու գործողությունները 
մեծ փոփոխություն են ստեղծում:

Սելմա Լևրենցեն կանաչական է և իրավապաշտպան Ռիգայից, Լատվիա, ներկայումս 
աշխատում է որպես «Բողոքներ» երիտասարդական կազմակերպության խոսնակ: 
Նա սիրով է վերաբերվում ԼԳԲՏՔ + իրավունքներին և Արևելյան Եվրոպայում 
բնապահպանական ակտիվիզմին, աշխատում է որպես Ռիգայի քաղաքային խորհրդում 
օգնական։ Քաղաքագիտության և հաղորդակցության բաժնում սովորում է ավարտական 
կուսրում։

Թամար Ջակելին կանաչական է և ֆեմինիստ ակտիվիստ: Վրաստանում 
բնապահպանական և սոցիալական արդարության հետ կապված բողոքի ցույցերին 
նրան կարող եք նկատվել մեգաֆոնով և երբեմն կիթառով: Նա աշխատել է Վրաստանի 
երիտասարդ կանաչներում՝ որպես գենդերային ծրագրի համակարգող, և ազատ 
ժամանակ վայելում է դրսում զբոսնելը: Նա երգեր է գրում բողոքների համար և ոչ 
միայն: Նա հինգ տարի ապրել և սովորել է ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգի Իսթոն 
քաղաքում, իսկ այժմ ուսումը շարունակում է Շվեդիայի Լունդ քաղաքում։

Մայա Կլիմենտիչը CDN- ի Գործադիր կոմիտեի նախկին անդամ է և 
գենդերային աշխատանքային խմբի անդամ, ով Բոսնիա և Հերցեգովինայի Տուզլա 
քաղաքից է և ակտիվ գործունեություն է ծավալել համայնքում հասարակական 
կազմակերպություններում՝ «Revolt» - ում և տեղական ֆեմինիստական այլ 
կազմակերպություններում: Նա աշխատում է երեխաներին գենդերային հավասարության 
մասին կրթելու ուղղությամբ և ներգրավված է գենդերային բռնության կանխարգելման 
վերաբերյալ տարբեր նախագծերում: Հետազոտական աշխատանքների շնորհիվ 
հետաքրքրված է կանաչ տեխնոլոգիաներով և սննդի արդյունաբերության ոլորտում 
բնապահպանական ճարտարագիտության մոտեցմամբ:

Ելենա Պետրովսկան ծրագրի օգնական է CDN- ում: Նա երիտասարդ կանաչական 
էնտուզիաստ է, ուսումնասիրում է բնապահպանական գիտություններ և ուսումնասիրում 
Արևելյան Եվրոպայում կանաչ շարժման ամրապնդմանն օգնելու հնարավոր ուղիները: 
Ազատ ժամանակ նա սիրում է կարդալ, ուսումնասիրել արվեստի տարբեր միջավայրեր 
և լիցքավորվել բնության մեջ:

Մաշա Պաշկովա-Ձնելաձեն ծրագրի համակարգող է CDN-ում: Իր ակտիվիզմը 
սկսել է Վրաստանի երիտասարդ կանաչների շրջանում 2012-ին, այնուհետև եղել է 
CDN-ի գործադիր կոմիտեի անդամ՝ լինելով Այլընտրանքային քաղաքաշինության խմբի 
պատասխանատուն: Նա նաև հետաքրքրված է թվային իրավունքներով, գենդերով, 
կլիմայով, կրթությամբ և հակակապիտալիզմով: Նա սիրում է կարդալ գեղարվեստական 
գրականություն և նկարել:



Կապ հաստատեք մեզ հետ

gef.eu

cdnee.org

GEF_Europe

cdn_ee

GEF_Europe

cdnee

Cooperation Development Network 
Eastern Europe

GreenEuropeanFoundation

CDNEE

Green European Foundation

Cooperation and Development Network EE


