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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

2018 թ.-ի մայիս-օգոստոս ամիսներին ՄԻԱՎ-ի հակազդման ազգային կոնսորցիումի 

նախաձեռնությամբ, որի կազմում են «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն, «Ներուժ 

զարթոնքի» ՀԿ-ն և «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ն,  իրականացվել է 

Հայաստանի հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 3 խմբերի՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդկանց, լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր (ԼԳԲՏ) անձանց և թմրանյութերը 

ներարկային օգտագործողների (ԹՆՕ) նկատմամբ խարանի և խտրականության 

դրսևորումների ուսումնասիրություն: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում հանձն է առնվել ուսումնասիրել քաղաք Երևանում և 

ՀՀ մարզերում բնակվող վերոնշյալ 3 խմբերի 200 ներկայացուցիչների նկատմամբ 

խտրականության դրսևորումներն ընտանեկան հարաբերություններում, զբաղվածության, 

կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտների ծառայությունների հասանելիության և 

տրամադրման գործում: 

Հարցման արդյունքները բացահայտել են ինչպես հարցվածների կողմից մատնանշված 

ոլորտներում խտրականության դրսևորման առանձնահատկությունները, այնպես էլ 

խտրականության դեմ պայքարի մեխանիզմների գործունեության և արդյունավետության 

աստիճանը: 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է «Գործընկերություն հանուն ՄԻԱՎ վարակի և այլ 

առընթեր հարցերի վերաբերյալ տրամադրվող ծառայությունների հավասար հասանելիության 

այն մարդկանց համար, ովքեր ամենաշատն ունեն դրա կարիքը Արևելյան Եվրոպայի և 

Կենտրոնական Ասիայի երկրներում» խորագրով ծրագրի շրջանակներում «Գլոբալ 

հիմնադրամ»-ի աջակցությամբ: 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Խտրականությունն էապես նման իրավիճակում որոշակի/պաշտպանված հատկանիշներով1 

օժտված անձանց նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունքի դրսևորումն է՝ առանց որևէ 

օբյեկտիվ հիմքի կամ ողջամիտ բացատրության: 

Թեև միջազգային պրակտիկայում խտրականության տարբեր դրսևորումները տարբեր կերպ 

են դասակարգվում, սակայն խտրականության հիմնական տեսակները հետևյալն են2. 

 Ուղղակի խտրականություն – հանդիսանում է խտրականության բոլոր ձևերից առավել 

բացահայտ և տարածված տեսակը. ներառում է որոշում, գործողություն կամ 

անգործություն, որն ուղղված է կոնկրետ անձի կամ անձանց խմբի դեմ, և որոնց 

արդյունքում անձը հայտնվում է նվազ բարենպաստ իրավիճակում այլ անձանց 

համեմատ։ Ուղղակի խտրականության օրինակներից է սեռական ոտնձգությունը, որն 

ուղղված է կոնկրետ անձի դեմ և կատարված գենդերային հատկանիշով պաշտպանված 

հատկանիշի հիման վրա։ Սեռական ոտնձգությունը կարող է դրսևորվել խոսքով, 

ֆիզիկական եղանակով կամ գրավոր, որն ուղղված է կամ որի արդյունքում անձը կարող 

է վիրավորվել, նվաստացված զգալ, ստորացվել կամ վախենալ։ 

 

 Անուղղակի խտրականություն – խտրականության այս տեսակն ուղղակի 

խտրականությունից տարբերվում է նրանով, որ կիրառվում է ոչ թե կոնկրետ անձի, այլ 

բոլորի նկատմամբ և տվյալ անձի նկատմամբ կիրառվում է առերևույթ չեզոք կերպով։ 

Անուղղակի խտրականություն կարող է համարվել օրենքը, քաղաքականությունը, 

պայմանը, գործողությունը, անգործությունը, պրակտիկան, որոնց կիրառման դեպքում 

կոնկրետ անձը կամ անձանց խումբը զրկվում է որոշակի իրավունքներից կամ 

արտոնություններից։  

 

 Ասոցացված կամ զուգորդված խտրականություն – անձի նկատմամբ խտրական 

վերաբերմունք է, որը թեև ուղղված է տվյալ անձին, սակայն պայմանավորված է մեկ այլ 

անձին առնչվող պաշտպանված հատկանիշով: 

 

                                                           
1 Ռասա, մաշկի գույն, էթնիկական ծագում, սոցիալական ծագում, ծնունդ, սեռ, գենդեր, գենդերային ինքնություն, 

սեռական կողմնորոշում, գենետիկական հատկանիշ, քաղաքացիություն, լեզու, կրոն և դավանանք, առողջություն 

և հաշմանդամություն, տարիք, քաղաքական կամ այլ հայացքներ, ընտանեկան և ամուսնական կարգավիճակ, 

կրթություն, բնակության վայր, գույքային վիճակ 
2 «Ձեռնարկ իրավական պաշտպանության եղանակները խտրականության գործերով», Եվրոպայի խորհուրդ, 2015 

թ., հեղ.՝ Արա Ղազարյան 
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 Հետապնդում – անձի նկատմամբ ցանկացած անցանկալի վերաբերմունք է, որի 

արդյունքում նրա շուրջ ստեղծվում է կամ որի նպատակն է նրա շուրջ ստեղծել ոչ  

բարյացակամ, մերժողական, թշնամական, նվաստացուցիչ, վիրավորական միջավայր, 

որի արդյունքում նվաստացվում է անձի արժանապատվությունը պաշտպանված 

հատկանիշներից որևէ մեկով:  

 

 Խտրականության հրահրում կամ դրդում – անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ 

խտրականության կամ նախապատվության դրսևորման հրահանգ է, ցուցում կամ կոչ։ 

 

 Վիկտիմիզացիա – անձի նկատմամբ բացասական հետևանքներ առաջացնող 

գործողություն կամ անգործություն է, որը կատարվում է զուտ այն պատճառով, որ 

տվյալ անձն իր իրավունքները պաշտպանելիս դիմել է իրավական պաշտպանության 

որևէ միջոցի կամ ներկայացրել է խախտումների մասին տեղեկատվություն իրավասու 

պետական կամ այլ մարմինների՝ այդ թվում նաև խտրականության մասին։ 

 

 Սեգրեգացիա – ցանկացած գործողություն է կամ անգործություն (այդ թվում՝ 

կառուցակարգ, պրակտիկա), որով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք 

առանձնացվում, տարբերակվում ու արդյունքում մեկուսացվում են այլ անձանցից` 

պաշտպանված հատկանիշներից որևէ մեկով: 
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում խտրականությունն արգելված է ՀՀ 

սահմանադրությամբ, օրենսդրական ակտերով և վավերացված միջազգային փաստաթղթերով, 

այնուամենայնիվ, մեր օրերում խտրականության շարունակվում են ենթարկվել երեխաները, 

կանայք, մեծահասակները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրողները, ԹՆՕ-ները, ազգային և կրոնական փոքրամասնությունները, տարբեր 

քաղաքական հայացքներ ունեցող և այլ մարդիկ ու սոցիալական խմբերը: 

Հարկ է փաստել, որ խտրականության դեմ պայքարի օրենքները չեն առնչվում սեռական 

կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հետ: Չկան ատելության խոսքով և ատելության 

հիմքով կատարված հանցագործությունների դեմ պայքարող օրենքներ կամ այլ քրեական 

դատական մեխանիզմներ, որոնք հնարավոր է կիրառել՝ ԼԳԲՏ անձանց դեմ կանխակալ 

դրդապատճառներով գործած հանցանքներով քրեական հետապնդում իրականացնելիս: 

Արդյունքում, խտրականության հետևանքով մարդիկ հնարավորություն չեն ունենում լիարժեք 

կերպով օգտվել սեփական իրավունքներից և ազատություններից կամ իրագործել դրանք: Ի 

վերջո, խտրականությունն ազդում է հասարակության լայն շերտերի վրա, ինչն իր հերթին 

հանգեցնում է նախապաշարմունքի կամ կանխակալ, խտրական վերաբերմունքի 

ձևավորմանը, խոչընդոտում տարբեր ոլորտների կողմից ծառայությունների 

հասանելիությանը և տրամադրմանը: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է քանակական ուսումնասիրություն, որի նպատակն է 

պարզել 3 խմբերի՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց, ԼԳԲՏ անձանց և ԹՆՕ-ների 

նկատմամբ խարանի և խտրականության դրսևորումները ընտանեկան 

հարաբերություններում, զբաղվածության, կրթության, առողջապահական և այլ ոլորտների 

ծառայությունների հասանելիության և տրամադրման գործում:  

Հետազոտության ընթացքում թիրախավորված հիմնական հարցերն են`  

1) Խտրականության հիմքերը, դրսևորման ոլորտները և հաճախականությունը, 

2) Խտրականության տեսակները, 

3) Հասարակության մեջ խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնները, 

4) Խտրական վերաբերմունքի ենթարկվելու պարագայում վարքային մոդելները, 

5) Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմները և դրանց 

գործունեության արդյունավետությունը: 

Հետազոտության նպատակով և խնդիրներով սահմանված հարցերի շրջանակը պարզելու և 

վերլուծելու նպատակով սոցիոլոգիական հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել է 

վերոնշյալ 3 խմբերի ներկայացուցիչների կարծիքը դեմ-առ-դեմ կիսաստանդարտացված 

հարցազրույցների միջոցով, ինչը հնարավորություն է ընձեռել ստանալ ուսումնասիրվող 

խնդրի վերաբերյալ բազմակողմանի տեղեկություններ, նկարագրել առկա իրավիճակը 

տարբեր շահագրգիռ կողմերի տեսանկյունից, դուրս բերել պատճառահետևանքային կապեր և 

մշակել կառուցողական առաջարկություններ: 

Հիմք ընդունելով «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի կողմից սույն հետազոտությունն 

իրականացնելու նկատմամբ պահանջները՝ քանակական հարցազրույցներն իրականացվել են 

քաղաք Երևանում և ՀՀ մարզերում բնակվող 3 խմբերի 200 ներկայացուցիչների շրջանում (տե՛ս 

աղյուսակ 1), որոնք հանդիսանում են «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ», «Հանրային 

տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» (Փինք Արմենիա) և «Ներուժ զարթոնքի» ՀԿ-ների ներկա 

և նախկին շահառուները, իսկ ձնակույտի մեթոդի կիրառմամբ համալրվել է հարցվածների 

քանակը: 
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Աղ. 1. Հարցազրույցների թիվը՝ ըստ Երևան քաղաքի և մարզերի. 

Մարզը 
Հարցազրույցների 

թիվը 

Հարցազրույցների թիվը` 

արտահայտված %-ով 

Արագածոտն 4 2.0 

Արարատ 4 2.0 

Արմավիր 7 3.5 

Գեղարքունիք 2 1.0 

Լոռի 39 19.5 

Կոտայք 14 7.0 

Շիրակ 47 23.5 

Տավուշ 1 0.5 

Երևան 82 41.0 

Ընդամենը 200 100.0 

 

Գծ. 1. Հարցազրույցների տոկոսային բաշխվածությունը` ըստ խմբերի 

 

 

Դաշտային աշխատանքները վերահսկվել են խմբավարների, այնուհետև` որակի ստուգողների 

կողմից: Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են 2018 թ.-ի հունիս-հուլիս ամիսների 

ընթացքում: Տվյալների վերլուծությունը կատարվել է «IBM SPSS Statistics 20» վիճակագրական 

փաթեթի միջոցով, հաշվարկվել են հաճախականություններ, փոխկապվածություններ, 

կատարվել է խաչաձև, գործոնային վերլուծություն: Հարցազրույցներն իրականացվել են 

անանունության սկզբունքով, և հավաքագրված բոլոր տվյալները վերլուծության մեջ 

օգտագործվել են ընդհանրացված ձևով:  

36.5

38.5

25.0
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով
ապրող մարդիկ

ԼԳԲՏ անձինք

ԹՆՕ-ներ
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ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

Հարցմանը մասնակցել են 56.5% արական և 43.5% իգական սեռի ներկայացուցիչներ (տե՛ս 

գծապատկեր 2), որոնց գենդերային ինքունության3 վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են 

գծապատկեր 3-ում: 

Գծ. 2. Հարցվածների կենսաբանական սեռը 

 
 

Հարցվածների շրջանում իգական սեռի ներկայացուցիչները գերակշռել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդկանց խմբում (68.5%), իսկ արական սեռի ներկայացուցիչները՝ ԹՆՕ-ների խմբում 

(96.0%): Ըստ կենսաբանական սեռի՝ գրեթե հավասարապես են բաշխվել հարցվածները ԼԳԲՏ 

անձանց խմբում. արական՝ 54.5%, իգական՝ 45.5% (տե՛ս գծապատկեր 2.1): 

Գծ. 2.1 Հարցվածների կենսաբանական սեռը` ըստ խմբերի 

 

                                                           
3 Գենդերային ինքնությունն անհատի կողմից իր իսկ գենդերի ընկալումն է և անհատական փորձը, որը կարող է 

համապատասխանել կամ չհամապատասխանել ծննդյան ժամանակ տրված սեռին: Այն սոցիալական ինքնության 

կատեգորիա է և վերաբերում է անհատի նույնականացմանը որպես տղամարդ, կին կամ այլ գենդեր: 

Արական

56.5

Իգական

43.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ԹՆՕ-ներ

ԼԳԲՏ անձինք

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ

96.0

54.5

31.5

4.0

45.5

68.5

Արական

Իգական
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Գծ. 3. Հարցվածների գենդերային ինքնությունը 

 

 

Հարցվածների տարիքային բաշխումն ունի հետևյալ տեսքը. 

Գծ. 4. Հարցվածների տարիքը 

 

 

Հարցվածների կրթական մակարդակի նկարագիրը ներկայացված է գծապատկեր 5-ում: 

 

 

Տղամարդ

48.0Կին

45.0

Այլ

գենդեր

7.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

60 տարեկան և բարձր

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան

18 տարեկանից ցածր

1.5

10.5

23.5

25.5

35.0

4.0
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Գծ. 5. Հարցվածների կրթությունը 

 

 

Հարցվածների 56.0%-ը հանդիսանում է զբաղված, իսկ 44.0%-ը չունի զբաղվածություն. նրանց 

զբաղվածության կարգավիճակի և միջին ամսական եկամտի մասին տեղեկատվությունը 

ներկայացված է գծապատկեր 6-ում, 7-ում և 7.1-ում: 

Գծ. 6. Հարցվածների զբաղվածության կարգավիճակը 

 

Բարձրագույն

23.5

Միջին

մասնագ.
29.5

Միջնակարգ

47.0

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Հրաժարվում է պատասխանել

Արտերկրյա պետական կառույցի աշխատող

Կամավոր

Ուսանող

Կենսաթոշակառու

Գյուղատնտեսություն

Գործազուրկ

Արտագնա աշխատող

Միջազգային կամ տեղական ՀԿ աշխատող

Ինքնազբաղված (ձեռնարկատեր, Ա/Ձ)

Մասնավոր կազմակերպության աշխատող

Պետական կազմակերպության աշխատող

0.5

0.5

3.0

4.0

0.5

0.5

36.5

4.5

6.5

17.0

17.0

9.5
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Գծ. 7. Հարցվածների ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը 

 

 

Գծ. 7.1 Հարցվածների միջին ամսական եկամուտը 

 
 

Համաձայն հետազոտության տվյալների՝ հարցվածների ընտանիքի անդամների միջին թիվը 

կազմում է 4 անձ, ընտանիքի եկամտի միջին ամսական գումարը մեկ շնչի հաշվով՝ 85720 ՀՀ 

դրամ, իսկ անձամբ հարցվածների եկամտի միջին ամսական գումարը՝ 27099 ՀՀ դրամ: 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Դժվարանում եմ պատասխանել

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Մինչև 50000 դրամ

50000-100000 դրամ

100001-200000 դրամ

200001-300000 դրամ

300001-400000 դրամ

400001 դրամ և ավելի

7.5

2.5

10.0

21.5

32.0

14.5

4.5

7.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Դժվարանում եմ պատասխանել

Հրաժարվում եմ պատասխանել

Չունեմ եկամուտ

Մինչև 50000 դրամ

50000-100000 դրամ

100001-200000 դրամ

200001-300000 դրամ

300001-400000 դրամ

400001 դրամ և ավելի

1.0

3.0

31.5

16.5

23.0

18.5

5.5

0.5

0.5
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Եթե եկամուտը դիտարկենք երեք խմբերի համատեքստում, ապա ըստ աղյուսակ 2-ի՝ կարելի է 

եզրակացնել, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց և ԹՆՕ-ների ինչպես ընտանեկան, 

այնպես էլ անձնական եկամուտների միջին գումարը մեկից ավելի անգամ զիջում է ԼԳԲՏ 

անձանց ցուցանիշին: 

Աղ. 2. Հարցվածների ընտանիքի և անձնական եկամուտների միջին ամսական գումարը՝ ըստ խմբերի. 

Խումբը 

Ընտանիքի եկամտի միջին 

ամսական գումարը մեկ 

շնչի հաշվով 

(ՀՀ դրամ) 

Անձամբ հարցվածների 

եկամտի միջին 

ամսական գումարը 

(ՀՀ դրամ) 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ 33751 17350 

ԼԳԲՏ անձինք 183034 49143 

ԹՆՕ-ներ 35718 10472 

 

Հարցվածների 52.0%-ը ունի միջինում 2 երեխա, իսկ 48.0%-ը երեխաներ չունի: Նրանց 

ամուսնական կարգավիճակի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է գծապատկեր 8-ում: 

Գծ. 8. Հարցվածների ամուսնական կարգավիճակը 

 

 

 

 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Երբեք չամուսնացած

Ամուսնացած

Ամուսնալուծված/Բաժանված

Այրի/Կնակորույս

41.5

35.5

15.0

8.0
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200 հարցվածների 65.0%-ը ներկայումս հանդիսանում է որևէ ՀԿ-ի միջինում 4 տարվա 

շահառու, 22.5%-ն ունի ՀԿ-ների ծառայություններից օգտվելու միջինում 3 տարվա նախկին 

փորձ, իսկ 12.5%-ը նշել է, որ երբեք չի օգտվել ՀԿ-ների ծառայություններից (տե՛ս գծապատկեր 

9): 

Գծ. 9. Հարցվածների՝ ՀԿ-ներից օգտվելու կարգավիճակը 

 

  

65.0

22.5

12.5

Ներկայումս օգտվում եմ ՀԿ-
ների ծառայություններից

Նախկինում եմ օգտվել ՀԿ-
ների ծառայություններից

Երբեք չեմ օգտվել ՀԿ-ների
ծառայություններից
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ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐ,  

ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Քանակական հետազոտությունը նպատակ ուներ բացահայտել մեր հասարակության մեջ 

խտրական վերաբերմունքի ենթարկվելու հիմքերը՝ պայմանավորված անձի կամ սոցիալական 

խմբի որևէ հատկանիշով: 

Գծապատկեր 10-ի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր առմամբ, առօրյա կյանքում 

հարցվածների 32.0%-ը հաճախ է բախվում անարդար և խտրական վերաբերմունքի, կեսից 

ավելին (50.5%)՝ երբեմն, 12%-ը՝ հազվադեպ, և միայն 5.5%-ը (հարցմանը մասնակցած 200 

քաղաքացիներից 11-ը) նշել է, որ երբեք չի հանդիպել խտրականության: 

Գծ. 10. Առօրյա կյանքում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու հաճախականությունը 

 

Եթե համեմատության մեջ դիտարկենք 3 խմբերի ներկայացուցիչների՝ խտրականության հետ 

առնչության փորձը, ապա ըստ գծապատկեր 11-ի պարզ է դառնում, որ առօրյա կյանքում 

առավել հաճախ խտրականության դրսևորումների են հանդիպում ԼԳԲՏ անձինք (42.9%), իսկ 

ավելի շատ զերծ են մնում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ (13.7%):  

Գծ. 11. Առօրյա կյանքում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու հաճախականությունն` ըստ խմբերի 

 

32.0

50.5

12.0
5.5

Հաճախ

Երբեմն

Հազվադե
պ

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Հաճախ Երբեմն Հազվադեպ Երբեք

32.9

45.2

8.2
13.7

42.9 42.9

13.0

1.3

14.0

70.0

16.0

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով
ապրող մարդիկ

ԼԳԲՏ անձինք

ԹՆՕ-ներ
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Ներկայացնենք դիտարկված հարցերի շուրջ հարցվածների առնչության փորձը` ըստ սոցիալ-

ժողովրդագրական ցուցանիշների (սեռ, տարիք, կրթություն, զբաղվածություն) և բնակավայրի: 

Գծապատկերներ 12-16-ի տվյալները ցույց են տալիս հետևյալը. 

 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց և ԹՆՕ-ների շրջանում կանանց մոտ առօրյա 

կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու հաճախականությունն 

ավելի թույլ է, քան տղամարդկանց մոտ: Մյուս կողմից, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 

կանանց` խտրականության երբեք չհանդիպելու ցուցանիշը գրեթե կրկնակի անգամ 

գերազանցում է տղամարդկանց ցուցանիշին (իգական` 16.0%, արական` 8.7%, տե՛ս 

գծապատկեր 12): ԼԳԲՏ անձանց շրջանում խտրական վերաբերմունքի հաճախ 

հանդիպելու ցուցանիշները իգական և արական սեռերի ներկայացուցիչների մոտ 

համընկնում են` 42.9%, սակայն ակնհայտ է, որ իգական սեռի ներկայացուցիչները, ի 

տարբերություն արական սեռի ներկայացուցիչների, ավելի շատ են հանդիպում 

անարդարությունների, քանի որ վերջիններիս 2.4%-ը նշել է, որ երբեք չի բախվել 

խտրական վերաբերմունքի (տե՛ս նույն տեղում): 

 

 Տարիքային ցուցանիշի հետ փոխկապվածության պարագայում նկատում ենք, որ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց՝ խտրականության հաճախ հանդիպողների բանակը 

ներկայացնում են 40-49, 50-59 տարեկան և 60 տարեկանից բարձր հարցվածները 

(համապատասխանաբար՝ 38.5%, 50.0% և 100.0%): ԼԳԲՏ անձանց պարագայում սկսած 

անչափահաս/երիտասարդ տարիքից մինչև ավագ տարիք խտրական վերաբերմունքի 

հաճախ հանդիպելու ցուցանիշը գրեթե անփոփոխ է (տարիքային ներքին շեմից վերին 

շեմ համապատասխանաբար՝ 50.0%, 49.1%, 50.0% և 50.0%), իսկ ԹՆՕ-ների շրջանում 

անարդարությունների հաճախ հանդիպողները հանդիսանում են 30-39, 40-49 և 50-59 

տարեկան հարցվածները, համապատասխանաբար՝ 26.7%, 10.5% և 11.1% (տե՛ս 

գծապատկեր 13): 

 

 Առօրյա կյանքում խտրական վերաբերմունքի հաճախ հանդիպող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդկանց և ԹՆՕ-ների շրջանում միջնակարգ և միջին մասնագիտական 

կրթությամբ հարցվածներն ավելի շատ են (համապատասխանաբար՝ 35.0%, 36.8% և 

18.2%, 6.7%) բարձրագույն կրթական մակարդակ ունեցողների համեմատ, իսկ ԼԳԲՏ 

անձանց խմբում անարդարությունների հաճախ հանդիպելու հարցում, կարելի է ասել, 

որ հարցվածների կրթական ցենզը էական դեր չի խաղացել (տե՛ս գծապատկեր 14): 

 

 Հարցվածների զբաղվածության գործոնին անդրադառնալով՝ ակնհայտ է դառնում, որ 

առօրյա կյանքում խտրական վերաբերմունքի հաճախ հանդիպողների և 
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զբաղվածություն չունեցող (գործազուրկ, տնային տնտեսուհի, ուսանող և 

կենսաթոշակառու) քաղաքացիների թիվը բոլոր 3 խմբերում գերազանցում է 

զբաղվածների թվին (տե՛ս գծապատկեր 15): 

 

 Հարցվածների՝ խտրական վերաբերմունքի հաճախ հանդիպելու առումով բնակավայրի 

ցուցանիշի վերլուծությունը հետաքրքիր նկարագիր ունի (տե՛ս գծապատկեր 16). 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց շրջանում ավելի հաճախ անարդարությունների 

հանդիպում են Երևան քաղաքի բնակիչները`45.5% (մարզերում՝ 27.5%), փոխարենը 

ԹՆՕ-ների պարագայում խտրական վերաբերմունքի դրսևորումներն ավելի ինտենսիվ 

են մարզերի հարցվածների մոտ` 25.0% (Երևանում՝ 8.8%): ԼԳԲՏ անձանց խմբում 

անարդարությունների հաճախ հանդիպելու հարցում, կարելի է ասել, որ հարցվածների 

բնակավայրային ցուցանիշը դարձյալ էական դեր չի խաղացել (Երևանում՝ 42.3%, 

մարզերում՝ 43.1%): 

 

Գծ. 12. Ուսումնասիրված 3 խմբերի մոտ առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի 

առնչության փորձը՝ ըստ սեռային ցուցանիշի 
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Գծ. 13. Ուսումնասիրված 3 խմբերի մոտ առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի 

առնչության փորձը՝ ըստ տարիքային ցուցանիշի 

 

Գծ. 14. Ուսումնասիրված 3 խմբերի մոտ առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի 

առնչության փորձը՝ ըստ կրթական ցուցանիշի 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29 տարեկան

30-39 տարեկան

40-49 տարեկան

50-59 տարեկան

60 տարեկան և բարձր

18 տարեկանից ցածր

18-29 տարեկան

30-39 տարեկան

40-49 տարեկան

50-59 տարեկան

18-29 տարեկան

30-39 տարեկան

40-49 տարեկան

50-59 տարեկան

60 տարեկան և բարձր
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49.1

8.3
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50.0

36.4

12.5

38.5

50.0

100.0

100.0

60.0

78.9

44.4

100.0

37.5

37.7

66.7

50.0

50.0

36.4

50.0

53.8

30.0

13.3

10.5

44.4

12.5

13.2

16.7

18.2

12.5

10.0

8.3

9.1

25.0

7.7

10.0
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42.9
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36.8

21.4

66.7

73.3

100.0

38.1

44.0

45.2

37.5

47.4

64.3

15.2

20.0

19.0

16.0

6.5

7.5

10.5

7.1

3.2

20.0

5.3

7.1
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Գծ. 15. Ուսումնասիրված 3 խմբերի մոտ առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի 

առնչության փորձը՝ ըստ զբաղվածության ցուցանիշի 

 

 

Գծ. 16. Ուսումնասիրված 3 խմբերի մոտ առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի 

առնչության փորձը՝ ըստ բնակավայրի ցուցանիշի 

 
 

Այսպիսով, եթե ամփոփենք հետազոտության արդյունքները, ապա 3 խմբերի հարցվածների 

առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքին հաճախ առնչության փորձը (ըստ 

սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների և բնակավայրի) կունենա հետևյալ տեսքը (տե՛ս 

աղյուսակ 2): 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Զբաղվածներ

Չզբաղվածներ

Զբաղվածներ

Չզբաղվածներ

Զբաղվածներ

Չզբաղվածներ

Թ
Ն
Օ

-ն
ե
ր

Լ
Գ
Բ
Տ

ա
ն
ձ
ի
ն
ք

Մ
Ի
Ա
Վ

/Ձ
Ի
Ա
Հ

-ո
վ

ա
պ
ր
ո
ղ

մ
ա
ր
դ
ի
կ

10.5

16.1

39.3

52.4

32.4

33.3

68.4
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42.9
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21.1

12.9

16.1

4.8
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13.9
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Աղ. 2. Առօրյա կյանքում անարդար և խտրական վերաբերմունքի հետ հաճախ առնչության փորձը 

Խումբ Սեռ Տարիք Կրթություն Զբաղվածություն Բնակավայր 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
Արական 

40 տարեկանից 

բարձր 

Միջնակարգ և 

միջին 

մասնագիտական 

Զբաղվածություն 

չունեցողներ 
Երևան 

ԼԳԲՏ անձինք 
Իգական, 

Արական 

Բոլոր տարիքային 

խմբեր, բացի՝ 30-39 

Բոլոր կրթական 

ցենզ ունեցողներ 

Զբաղվածություն 

չունեցողներ 

Երևան և 

մարզեր 

ԹՆՕ-ներ Արական 30-60 տարեկան 

Միջնակարգ և 

միջին 

մասնագիտական 

Զբաղվածություն 

չունեցողներ 
Մարզեր 

 

Անարդար և խտրական վերաբերմունքի հետ առնչության փորձի պատկերն առավել 

ընդգրկուն կդառնա, եթե անդրադառնանք հետևյալ հարցերին.  

1) խտրականության հիմքերին,  

2) խտրականության դրսևորման ոլորտներին,  

3) յուրաքանչյուր ոլորտում խտրականության դրսևորման հաճախականությանը: 

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ մեր հասարակության մեջ հարցվածների նկատմամբ 

խտրական վերաբերմունքն ավելի շատ պայմանավորված է եղել ֆիզիկական առողջության, 

տարիքի, սեռական կողմնորոշման և սեռի հատկանիշներով, համապատասխանաբար, 26.4%, 

10.3% և 10-ական տոկոս (տե՛ս գծապատկեր 17): 

Գծ. 17. Տարբեր հատկանիշներով պայմանավորված խտրականության դրսևորումները 

 
* Բազմակի պատասխանի հնարավորությամբ 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Ֆինանսական կարգավիճակը

Արտաքին տեսքը

Կրոնը

Կրթությունը

Հոգեկան առողջությունը

Բնակության վայրը

Գենդերային ինքնությունը և արտահայտումը

Քաղաքական հայացքները

Ընտանեկան/ամուսնական կարգավիճակը

Սեռը

Սեռական կողմնորոշումը

Տարիքը

Ֆիզիկական առողջությունը

0.9

1.3

3.7

4.1

5.5

6.3

6.8

7.0

7.6

10.0

10.0

10.3

26.4
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Վերը ներկայացված գծապատկերի տվյալներից կարելի է եզրահանգել, որ որպես 

խտրականության հիմք՝ «ֆիզիկական առողջություն» հատկանիշի 26.4% ցուցանիշը 

պայմանավորված է նրանով, որ հարցվածների 3 խմբերում ամենամեծ տեսակարար կշիռը 

կազմել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ և ԹՆՕ-ները, իսկ այդ խմբերում ենթադրելի է, որ 

ֆիզիկական առողջության հիմքով խտրականության ենթարկվելու պրակտիկան բավականին 

ակտիվ բնույթ կկրի: 

Հարկ է նաև փաստել, որ վերոնշյալ 13 հատկանիշով խտրականության հանդիպած 189 

հարցվածներ հիշատակել են իրենց նկատմամբ դրսևորված խտրական վերաբերմունքի 458 

դեպք: Ընդ որում, սեփական անձի նկատմամբ խտրականության հանդիպածների մեջ 

ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմել են ԼԳԲՏ անձինք (40.2% կամ 76 հարցված), որոնց 

նկատմամբ 13 հատկանիշներով պայմանավորված խտրականության դրսևորումների քանակը 

ևս ամենաշատն է եղել (54.1% կամ 248 դրսևորում): Եթե հարաբերակցենք խտրականության 

դրսևորումների թիվը խտրականության հանդիպածների թվին, ապա կստացվի, որ ԼԳԲՏ 

անձինք խտրականության են ենթարկվում միջինում 3 հատկանիշով (տե՛ս աղյուսակ 3): 

Աղ. 3. Տարբեր հատկանիշներով պայմանավորված խտրականության դրսևորումների նկարագիրը 

Խումբ 

Խտրականության 

հանդիպածներ 

Տարբեր 

հատկանիշներով 

պայմանավորված 

խտրականության 

դրսևորումներ 

Խտրականության 

դրսևորումների թվի 

հարաբերակցությունը 

խտրականության 

հանդիպածների թվին 
Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
63  33.3 99 21.6 1.57 

ԼԳԲՏ անձինք 76  40.2 248 54.1 3.26 

ԹՆՕ-ներ 50  26.5 111 24.2 2.22 

Ընդամենը 189 100.0 458 100.0 2.42 

 

Խտրականության հիմքերի ուսումնասիրությունը առավել արժևորվում է փոխկապվածության 

մեջ այն դեպքում, երբ առանձին-առանձին դիտարկում ենք 3 խմբերի ներկայացուցիչների 

շրջանում:  

Գծապատկեր 18-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց մոտ 

ֆիզիկական առողջության հատկանիշով խտրական վերաբեմունքը դրսևորվել է 57.6% 

դեպքերում, ԼԳԲՏ անձանց մոտ՝ ավելի հաճախ սեռական կողմնորոշման, սեռի ու գենդերային 

ինքնության և արտահայտման հատկանիշներով (համապատասխանաբար՝ 18.1%, 16.9% և 
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12.1%), իսկ ԹՆՕ-ների շրջանում՝ հիմնականում ֆիզիկական առողջության, ապա ընտանեկան 

կարգավիճակի հատկանիշներով (45.0% և 14.4%): 

Գծ. 18. Տարբեր հատկանիշներով պայմանավորված խտրականության դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

 
 

Իրականացված հետազոտության առաջադրված հիմնական վարկածները վերաբերում էին 

նաև այն հիմնական ոլորտներին, որոնցում հարցվածները կարող էին հանդիպել խտրական 

վերաբերմունքի և անհավասար մոտեցման: 

Ընդհանուր առմամբ, առանձնացվել են 18 ոլորտներ, որտեղ խտրականության դրսևորման 

հնարավորություններն առավել վառ արտահայտված են առողջապահական 

հաստատություններում (50.8%), ծնողական ընտանիքում (37.0%), աշխատավայրում կամ 

աշխատանքի դիմելիս (34.9%), իսկ խտրական վերաբերմունքի դրսևորումներն ավելի պասիվ 

բնույթ են կրում դատարաններում (2.6%), բանակում (6.3%), մշակութային վայրերում (7.4%) և 

կրոնական կառույցներում (9.0%, տե՛ս գծապատկեր 19): Մասնակի դեպքերում հարցվածների 

կողմից ևս երկու ոլորտ է մատնանշվել՝ համացանց և ՀՀ-ում միջազգային կառույցի 

ներկայացուցչություն. առաջին դեպքում խտրական վերաբերմունք է դրսևորվել ԼԳԲՏ 2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Սեռը

Կրոնը

Ֆիզիկական առողջությունը

Հոգեկան առողջությունը

Տարիքը

Ընտանեկան/ամուսնական կարգավիճակը

Սեռական կողմնորոշումը

Գենդերային ինքնությունը և արտահայտումը

Կրթությունը

Բնակության վայրը

Քաղաքական հայացքները

Արտաքին տեսքը

Ֆինանսական կարգավիճակը
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հարցվածի նկատմամբ, իսկ երկրորդի պարագայում՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 1 հարցվածի 

նկատմամբ:   

Գծ. 19. Խտրականության դրսևորումներն՝ ըստ ոլորտների 

 

 

Ուսումնասիրված 3 խմբերի ներկայացուցիչների օրինակով (տե՛ս գծապատկեր 20) տեսնում 

ենք, որ խտրականության դրսևորման գրեթե բոլոր ոլորտներում (բացի՝ առողջապահական 

հաստատություններում և զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից) ամենաշատն 

անհավասար վերաբերմունքի են հանդիպել ԼԳԲՏ անձինք: Հատկանշական է, որ 

առողջապահական հաստատություններում և զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների 

կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումների 

տեսակարար կշիռը կրկնակի անգամ գերազանցում է մյուս երկու խմբերի ցուցանիշից միասին 

վերցրած: Բացի այդ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց դեպքում առանձնակի ուշագրավ է, 

որ նրանք ավելի շատ խտրական վերաբերմունքի են հանդիպում առողջապահական 

հաստատություններում (76.2%), ապա զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից 

(27.0%), իսկ ավելի քիչ դեպքերում՝ կրթական հաստատություններում, բանակում և դատական 

ատյաններում (յուրաքանչյուր վայրում՝ 1.6-ական տոկոս): 

0.0 20.0 40.0 60.0

Դատարան

Բանակ

Մշակութային վայրեր (թատրոն, կինո, թանգարան)

Կրոնական կառույց

Խտր. ենթ. անձանց առաջնային սոց. միջավայր

Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականներ

Հանրային սննդի վայրեր (սրճարան, ռեստորան)

Կրթական հաստ.-ներ (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ)
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Ընկերներ
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Աշխատավայր/Աշխատանքի դիմելիս

Ծնողական ընտանիք
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Ինչ վերաբերում է ԼԳԲՏ անձանց, ապա նրանց մոտ խտրական մոտեցումների անհամեմատ 

մեծ զանգվածը՝ 73.7%-ը, դրսևորվել է ծնողական ընտանիքում և կրթական 

հաստատություններից դպրոցներում, իսկ ամենաքիչ դեպքերում խտրականության են 

հանդիպել դատարաններում: Ոլորտների ուսումնասիրության մեջ խտրականության 

դրսևորումների հաջորդ մեծ խումբն ի հայտ է գալիս հանրային տարածքներում (68.4%), 

աշխատավայրում կամ աշխատանքի դիմելիս (63.2%) և իրենց ազգականների կողմից (61.8%): 

Գծապատկեր 20-ի տվայլները փաստում են նաև, որ 2 ոլորտում՝ մշակութային վայրերում և 

ժամանցի վայրերում, միայն ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ է երբևէ դրսևորվել խտրականություն:  

ԹՆՕ-ների շրջանում խտրականության դրսևորումները գերակշռող դեպքերում արտացոլվել 

են դարձյալ առողջապահական հաստատություններում (30.0%), ոստիկանությունում (22.0%) և 

հանրային տարածքներում (20.0%), իսկ ավելի քիչ դեպքերում՝ ծնողական ընտանիքում և 

դարձյալ դատարաններում (համապատասխանաբար, 2-ական տոկոս): 

Գծ. 20. Խտրականության դրսևորումները՝ ըստ ոլորտների և 3 խմբերի 

 

Խտր. ենթ. անձանց առաջնային սոց. միջավայր

Աշխատավայր/Աշխատանքի դիմելիս

Դատարան

Ոստիկանություն

Կրոնական կառույց

Բանակ

Առողջ. հաստ.-ներ (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց)

Կրթական հաստ.-ներ (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ)

Կրթական հաստ.-ներ (դպրոց)

Մշակութային վայրեր (թատրոն, կինո, թանգարան)

Ժամանցի վայրեր (ակումբ, այգի, պուրակ)

Հանրային սննդի վայրեր (սրճարան, ռեստորան)

Հանրային տարածքներ (խանութ, փողոց)

Ընկերներ

Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականներ

Հարցվածի ազգականներ

Զուգընկեր, կին/ամուսին

Ծնողական ընտանիք
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Եթե անդրադառնանք խտրականության դրսևորումների հաճախականության 

ուսումնասիրմանը, ապա ներկայացված գծապատկեր 21-ի տվյալներից կարելի է հասկանալ, 

որ հարցվածներն իրենց նկատմամբ դրսևորված խտրականությանն ավելի հաճախ հանդիպել 

են կրթական հաստատություններում, մասնավորապես, դպրոցներում (34.4%), բանակում 

(30.8%), ապա ծնողական ընտանիքում (24.3%), իսկ ավելի պասիվ ու հազվադեպ 

դրսևորումների բախվել են մշակութային վայրերում (71.4%): 

Գծ. 21. Խտրականության դրսևորումներ հաճախականությունը՝ ըստ ոլորտների 

 

Այս համատեքստում անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հիշատակված 

այն ոլորտներին, որտեղ գրանցվել են խտրականության դրսևորումների առավել շատ 

դեպքերը՝ ըստ հարցվածների առանձին խմբերի: Այսպիսով, յուրաքանչյուր խմբի 

ներկայացուցիչների հանդեպ դրսևորված խտրականության հաճախականության 

վերլուծությունը կունենա հետևյալ տեսքը (տե՛ս գծապատկերներ 22.1, 22.2 և 22.3). 

առողջապահական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող հարցվածներն ավելի 

հաճախ են հանդիպում խտրական վերաբերմունքի (27.1%), քան իրենց զուգընկերոջ 

ազգականների կողմից (23.5%): Չնայած այն փաստին, որ ԼԳԲՏ անձինք ավելի շատ նշել էին 

Խտր. ենթ. անձանց առաջնային սոց. միջավայր

Աշխատավայր/Աշխատանքի դիմելիս

Դատարան

Ոստիկանություն

Կրոնական կառույց

Բանակ

Առողջ. հաստ.-ներ (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց)

Կրթական հաստ.-ներ (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ)

Կրթական հաստ.-ներ (դպրոց)

Մշակութային վայրեր (թատրոն, կինո, թանգարան)

Ժամանցի վայրեր (ակումբ, այգի, պուրակ)

Հանրային սննդի վայրեր (սրճարան, ռեստորան)

Հանրային տարածքներ (խանութ, փողոց)

Ընկերներ

Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականներ

Հարցվածի ազգականներ

Զուգընկեր, կին/ամուսին

Ծնողական ընտանիք
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ծնողական ընտանիքում և դպրոցներում իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի մասին, 

սակայն դրանց դրսևորումների հաճախականությունն ավելի ակտիվ է նախ կրթական 

հաստատություններում (29.8%), ապա հանրային տարածքներում (21.2%), և վերջում՝ 

ծնողական ընտանիքում (17.9%): ԹՆՕ-ների նկատմամբ առողջապահական 

հաստատություններում խտրականության դրսևորումների ակտիվություն չի արձանագրվել, 

փոխարենը հարցվածները նշել են այդ ոլորտում երբեմն ունեցած անհավասար 

վերաբերմունքի հետ առնչությունների մասին (80.0%), իսկ ոստիկանությունում հանդիպած 

խտրականության հաճախ դրսևորման ցուցանիշը կազմել է 18.2%:  

Գծ. 22.1 Ամենաշատ հիշատակված ոլորտներում խտրականության դրսևորումների 

հաճախականությունը՝ ըստ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց 

 

Գծ. 22.2 Ամենաշատ հիշատակված ոլորտներում խտրականության դրսևորումների 

հաճախականությունը՝ ըստ ԼԳԲՏ անձանց 
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Գծ. 22.3 Ամենաշատ հիշատակված ոլորտներում խտրականության դրսևորումների 

հաճախականությունը՝ ըստ ԹՆՕ-ների 

 

 

Ինչպես արդեն նշվեց, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ավելի շատ խտրականության 

դրսևորումների են հանդիպում առողջապահական հաստատություններում և իրենց 

զուգընկերոջ ազգականների կողմից: Ուստի սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների և 

բնակավայրի հետ փոխկապվածության վերլուծության արդյունքում կարող ենք փաստել, որ. 

 առողջապահական հաստատություններում ավելի շատ խտրական վերաբերմունքի են 

հանդիպում 30-39 տարեկան, միջնակարգ կրթությամբ, աշխատանք ունեցող, Երևան 

քաղաքում բնակվող արական սեռի ներկայացուցիչները (տե՛ս գծապատկեր 23.1), 

 

 հարցվածի զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից ավելի շատ խտրական 

վերաբերմունք է դրսևորվում կրկին 30-39 տարեկան, սակայն միջին մասնագիտական 

կրթությամբ, աշխատանք չունեցող, ՀՀ մազում բնակվող իգական սեռի 

ներկայացուցիչների նկատմամբ (տե՛ս գծապատկեր 23.2): 
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Գծ. 23.1 Առողջապահական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ 

խտրականության դրսևորումների սոցիալ-ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների 

նկարագիրը 

 

Գծ. 23.2 Զուգընկերոջ ազգականների կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ 

խտրականության դրսևորումների սոցիալ-ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների 

նկարագիրը 

 

Մարզ

Երևան

Չի աշխատում

Աշխատոմ է

Բարձրագույն

Միջին մասնագիտական

Միջնակարգ

60 տարեկան և բարձր

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան

Իգական

Արական

Բ
ն
ա
կ

ա
վ
ա
յր

Զ
բ
ա
ղ
վ

ա
ծ
ո
ւթ
յ

ո
ւն

Կ
ր
թ
ա
կ
ա

ն

մ
ա
կ
ա
ր
դ

ա
կ

Տ
ա
ր
ի
ք
ա
յի
ն

խ
ո
ւմ
բ

Ս
ե
ռ

73.8
81.0

74.2
78.1

69.2
77.8
78.1

50.0
77.8

70.8
88.9

70.0

73.8
81.0

26.2
19.0

25.8
21.9

30.8
22.2
21.9

50.0
22.2

29.2
11.1

30.0

26.2
19.0

Հանդիպել եմ խտրական վերաբերմունքի Չեմ հանդիպել խտրական վերաբերմունքի

Մարզ

Երևան

Չի աշխատում

Աշխատոմ է

Բարձրագույն

Միջին մասնագիտական

Միջնակարգ

60 տարեկան և բարձր

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան

Իգական

Արական

Բ
ն
ա
կ

ա
վ
ա
յր

Զ
բ
ա
ղ
վ

ա
ծ
ո
ւթ
յ

ո
ւն

Կ
ր
թ
ա
կ
ա

ն

մ
ա
կ
ա
ր
դ

ա
կ

Տ
ա
ր
ի
ք
ա
յի
ն

խ
ո
ւմ
բ

Ս
ե
ռ

33.3
14.3

29.0
25.0

15.4
38.9

25.0

22.2
25.0

33.3
30.0

33.3
14.3

66.7
85.7

71.0
75.0

84.6
61.1

75.0

100.0
77.8
75.0

66.7
70.0

66.7
85.7

Հանդիպել եմ խտրական վերաբերմունքի Չեմ հանդիպել խտրական վերաբերմունքի



 
 

 

 29 

 

ԼԳԲՏ անձանց պարագայում խտրականության դրսևորումներն ավելի շատ արտացոլվում են 

ծնողական ընտանիքում, կրթական հաստատություններում (դպրոցներում) և հանրային 

տարածքներում (խանութ, փողոց), հետևաբար սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների և 

բնակավայրի հետ փոխկապվածության վերլուծությունը թույլ կտա նշել, որ. 

 ծնողական ընտանիքում ավելի շատ խտրական վերաբերմունքի են հանդիպում 40-49 

տարեկան, բարձրագույն կրթությամբ, աշխատանք չունեցող, Երևան քաղաքում 

բնակվող իգական սեռի ներկայացուցիչները (տե՛ս գծապատկեր 24.1), 

 դպրոցներում ավելի շատ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում բնականաբար, 18 

տարեկանից ցածր և միջնակարգ կրթությամբ, Երևանում բնակվող իգական սեռի 

ներկայացուցիչների նկատմամբ (տե՛ս գծապատկեր 24.2),  

 հանրային տարածքներում ավելի շատ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում 50-59 

տարեկան, միջնակարգ կրթությամբ, աշխատանք չունեցող, Երևանում բնակվող 

արական սեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ (տե՛ս գծապատկեր 24.3): 

Գծ. 24.1 Ծնողական ընտանիքում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումների սոցիալ-

ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների նկարագիրը 
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Գծ. 24.2 Կրթական հաստատություններում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումների 

սոցիալ-ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների նկարագիրը 

 

Գծ. 24.3 Հանրային տարածքներում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումների սոցիալ-

ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների նկարագիրը 
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Միջին մասնագիտական

Միջնակարգ

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան

18 տարեկանից ցածր
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60.0

84.6

81.0

63.6

66.7

68.0

71.4

100.0

50.0

63.6

67.9

75.0

65.7

70.7

40.0

15.4

19.0

36.4

33.3

32.0

28.6

50.0

36.4

32.1

25.0

34.3

29.3
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ԹՆՕ-ների խմբի ներկայացուցիչների օրինակով խտրականության դրսևորումներն ավելի շատ 

արտացոլվում են առողջապահական հաստատություններում և հանրային տարածքներում 

(խանութ, փողոց), ուստի սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշների և բնակավայրի հետ 

փոխկապվածության վերլուծությունը թույլ կտա փաստել, որ. 

 առողջապահական հաստատություններում ավելի շատ խտրական վերաբերմունքի են 

հանդիպում 50-59 տարեկան, միջին մասնագիտական կրթությամբ, աշխատանք 

չունեցող, Երևան քաղաքում բնակվող իգական սեռի ներկայացուցիչները (տե՛ս 

գծապատկեր 25.1), 

 

 հանրային տարածքներում ավելի շատ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում 18-29 

տարեկան, միջնակարգ կրթությամբ, աշխատանք չունեցող, Երևանում բնակվող 

արական սեռի ներկայացուցիչների նկատմամբ (տե՛ս գծապատկեր 25.2): 

Գծ. 25.1 Առողջապահական հաստատություններում ԹՆՕ-ներ նկատմամբ խտրականության 

դրսևորումների սոցիալ-ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների նկարագիրը 

 

 

 

Մարզ

Երևան

Չի աշխատում

Աշխատոմ է

Բարձրագույն

Միջին մասնագիտական

Միջնակարգ

60 տարեկան և բարձր

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան
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25.0

32.4

35.5

21.1

33.3

30.3

44.4

26.3

33.3

16.7

50.0

29.2

75.0

67.6

64.5

78.9

100.0

66.7

69.7

100.0

55.6

73.7

66.7

83.3

50.0

70.8
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Գծ. 25.2 Ոստիկանությունում ԹՆՕ-ներ նկատմամբ խտրականության դրսևորումների սոցիալ-

ժողովրդագրական և բնակավայրային ցուցանիշների նկարագիրը 

 

  

Մարզ

Երևան

Չի աշխատում

Աշխատոմ է

Բարձրագույն

Միջին մասնագիտական

Միջնակարգ

60 տարեկան և բարձր

50-59 տարեկան

40-49 տարեկան

30-39 տարեկան

18-29 տարեկան

Իգական
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12.5

26.5

22.6

21.1

20.0

24.2

22.2

26.3

6.7

50.0

22.9

87.5

73.5

77.4

78.9

100.0

80.0

75.8

100.0

77.8

73.7

93.3

50.0

100.0

77.1
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ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 

Ուսումնասիրելով առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտներում խտրականության հանդիպած 

189 հարցվածների նկատմամբ դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ գծապատկեր 

26-ի պարզ է դառնում, որ վերջիններս իրենց 1173 պատասխաններում մատնանշել են 8 

տեսակի մասին, որոնցում գերակայող բնույթ ունեն ուղղակի գործողություններով (33.2% կամ 

389 պատասխան) և անգործությամբ, վերաբերմունքով (31.3% կամ 367 պատասխան) 

պայմանավորված խտրականության դրսևորումները: 

Ներկայացված ցուցանիշների հիման վրա կարելի է փաստել, որ ընդհանուր առմամբ 

հարցվածներն իրենց կյանքում և տարբեր ոլորտի ծառայություններից օգտվելիս միջինում 

բախվում են խտրականության 3 տեսակների հետ: 

Գծ. 26. Տարբեր ոլորտներում դրսևորված խտրականության տեսակները 

 
* Բազմակի պատասխանի հնարավորությամբ 

 

Ստորև ներկայացված աղյուսակներ 4.1-4.18-ում ամփոփված են դրսևորված խտրականության 

տեսակները, որոնք դիտարկվել են փոխկապվածության մեջ ուսումնասիրված յուրաքանչյուր 

խմբի ներկայացուցիչների՝ առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտներում անհավասար մոտեցման 

առնչության փորձի հետ: 

  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Սեռական ոտնձգություն

Վիկտիմիզացիա

Հրահրում, դրդում

Սեգրեգացիա

Հետապնդում

Զուգորդված խտրականություն

Անգործություն, վերաբերմունք

Ուղղակի գործողություններ

2.0

3.6

4.5

6.3

9.1

10.1

31.3

33.2



 
 

 

 34 

 

Աղ. 4.1 Ծնողական ընտանիքում դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 6 37.5 30 34.5 1 100.0 37 35.6 

Անգործություն, վերաբերմունք 6 37.5 35 40.2  -  - 41 39.4 

Զուգորդված խտրականություն 2 12.5 6 6.9  -  - 8 7.7 

Հետապնդում 2 12.5 5 5.7  -  - 7 6.7 

Հրահրում, դրդում  -  - 3 3.4  -  - 3 2.9 

Վիկտիմիզացիա  -  - 2 2.3  -  - 2 1.9 

Սեգրեգացիա  -  - 6 6.9  -  - 6 5.8 

Ընդամենը 16 100.0 87 100.0 1 100.0 104 100.0 

 

Աղ. 4.2 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 9 37.5 14 43.8 2 66.7 25 42.4 

Անգործություն, վերաբերմունք 4 16.7 10 31.3  -  - 14 23.7 

Զուգորդված խտրականություն 5 20.8 2 6.3  -  - 7 11.9 

Հետապնդում 2 8.3 2 6.3  -  - 4 6.8 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 1 3.1  -  - 1 1.7 

Հրահրում, դրդում 2 8.3 1 3.1 1 33.3 4 6.8 

Վիկտիմիզացիա 2 8.3 2 6.3  -  - 4 6.8 

Ընդամենը 24 100.0 32 100.0 3 100.0 59 100.0 

 

Աղ. 4.3 Հարցվածի ազգականների կողմից դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 4 26.7 26 37.1 1 33.3 31 35.2 

Անգործություն, վերաբերմունք 6 40.0 26 37.1 1 33.3 33 37.5 

Զուգորդված խտրականություն 1 6.7 4 5.7  -  - 5 5.7 

Հետապնդում 2 13.3 7 10.0  -  - 9 10.2 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 1 1.4  -  - 1 1.1 

Հրահրում, դրդում 1 6.7 1 1.4 1 33.3 3 3.4 

Վիկտիմիզացիա  -  - 1 1.4  -  - 1 1.1 

Սեգրեգացիա 1 6.7 4 5.7  -  - 5 5.7 

Ընդամենը 15 100.0 70 100.0 3 100.0 88 100.0 
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Աղ. 4.4 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից դրսևորված խտրականության տեսակները՝ 

ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 5 21.7 7 43.8 7 100.0 19 41.3 

Անգործություն, վերաբերմունք 7 30.4 4 25.0  -  - 11 23.9 

Զուգորդված խտրականություն 4 17.4 2 12.5  -  - 6 13.0 

Հետապնդում 1 4.3 1 6.3  -  - 2 4.3 

Հրահրում, դրդում 4 17.4 1 6.3  -  - 5 10.9 

Սեգրեգացիա 2 8.7 1 6.3  -  - 3 6.5 

Ընդամենը 23 100.0 16 100.0 7 100.0 46 100.0 

 

Աղ.4.5 Ընկերների կողմից դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 4 30.8 13 22.4 4 100.0 21 28.0 

Անգործություն, վերաբերմունք 4 30.8 14 24.1  -  - 18 24.0 

Զուգորդված խտրականություն 2 15.4 6 10.3  -  - 8 10.7 

Հետապնդում 2 15.4 8 13.8  -  - 10 13.3 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 1 1.7  -  - 1 1.3 

Հրահրում, դրդում  -  - 5 8.6  -  - 5 6.7 

Վիկտիմիզացիա  -  - 3 5.2  -  - 3 4.0 

Սեգրեգացիա 1 7.7 8 13.8  -  - 9 12.0 

Ընդամենը 13 100.0 58 100.0 4 100.0 75 100.0 

 

Աղ. 4.6 Հանրային տարածքներում (խանութ, փողոց) դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 21 21.9 7 70.0 28 25.9 

Անգործություն, վերաբերմունք 2 100.0 29 30.2  -  - 31 28.7 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 10 10.4 2 20.0 12 11.1 

Հետապնդում  -  - 19 19.8 1 10.0 20 18.5 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 4 4.2  -  - 4 3.7 

Հրահրում, դրդում  -  - 4 4.2  -  - 4 3.7 

Վիկտիմիզացիա  -  - 4 4.2  -  - 4 3.7 

Սեգրեգացիա  -  - 5 5.2  -  - 5 4.6 

Ընդամենը 2 100.0 96 100.0 10 100.0 108 100.0 
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Աղ. 4.7 Հանրային սննդի վայրերում (սրճարան, ռեստորան) դրսևորված խտրականության տեսակները՝ 

ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 9 19.6  -  - 9 18.8 

Անգործություն, վերաբերմունք 1 50.0 23 50.0  -  - 24 50.0 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 4 8.7  -  - 4 8.3 

Հետապնդում 1 50.0 4 8.7  -  - 5 10.4 

Հրահրում, դրդում  -  - 2 4.3  -  - 2 4.2 

Վիկտիմիզացիա  -  - 2 4.3  -  - 2 4.2 

Սեգրեգացիա  -  - 2 4.3  -  - 2 4.2 

Ընդամենը 2 100.0 46 100.0  -  - 48 100.0 

 

Աղ. 4.8 Ժամանցի վայրերում (ակումբ, այգի, պուրակ) դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 20 34.5  -  - 20 34.5 

Անգործություն, վերաբերմունք  -  - 16 27.6  -  - 16 27.6 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 7 12.1  -  - 7 12.1 

Հետապնդում  -  - 8 13.8  -  - 8 13.8 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 2 3.4  -  - 2 3.4 

Հրահրում, դրդում  -  - 3 5.2  -  - 3 5.2 

Վիկտիմիզացիա  -  - 1 1.7  -  - 1 1.7 

Սեգրեգացիա  -  - 1 1.7  -  - 1 1.7 

Ընդամենը  -  - 58 100.0  -  - 58 100.0 

 

Աղ. 4.9 Մշակութային վայրերում (թատրոն, կինո, թանգարան) դրսևորված խտրականության 

տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 4 22.2  -  - 4 22.2 

Անգործություն, վերաբերմունք  -  - 9 50.0  -  - 9 50.0 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 3 16.7  -  - 3 16.7 

Հետապնդում  -  - 1 5.6  -  - 1 5.6 

Հրահրում, դրդում  -  - 1 5.6  -  - 1 5.6 

Ընդամենը  -  - 18 100.0  -  - 18 100.0 
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Աղ. 4.10 Կրթական հաստատություններում (դպրոց) դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 38 33.6  -  - 38 32.5 

Անգործություն, վերաբերմունք  -  - 24 21.2  -  - 24 20.5 

Զուգորդված խտրականություն 3 75.0 10 8.8  -  - 13 11.1 

Հետապնդում  -  - 10 8.8  -  - 10 8.5 

Սեռական ոտնձգություն 1 25.0 3 2.7  -  - 4 3.4 

Հրահրում, դրդում  -  - 7 6.2  -  - 7 6.0 

Վիկտիմիզացիա  -  - 5 4.4  -  - 5 4.3 

Սեգրեգացիա  -  - 16 14.2  -  - 16 13.7 

Ընդամենը 4 100.0 113 100.0  -  - 117 100.0 
 

Աղ. 4.11 Կրթական հաստատություններում (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) դրսևորված խտրականության տեսակները՝ 

ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 19 31.1  -  - 19 30.6 

Անգործություն, վերաբերմունք 1 100.0 18 29.5  -  - 19 30.6 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 3 4.9  -  - 3 4.8 

Հետապնդում  -  - 9 14.8  -  - 9 14.5 

Հրահրում, դրդում  -  - 3 4.9  -  - 3 4.8 

Վիկտիմիզացիա  -  - 2 3.3  -  - 2 3.2 

Սեգրեգացիա  -  - 7 11.5  -  - 7 11.3 

Ընդամենը 1 100.0 61 100.0  -  - 62 100.0 
 

Աղ. 4.12 Առողջապահական հաստատություններում (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) դրսևորված 

խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 29 44.6 11 23.4 12 80.0 52 40.9 

Անգործություն, վերաբերմունք 18 27.7 23 48.9 1 6.7 42 33.1 

Զուգորդված խտրականություն 16 24.6 4 8.5 1 6.7 21 16.5 

Հետապնդում 2 3.1 3 6.4 1 6.7 6 4.7 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 1 2.1  -  - 1 0.8 

Հրահրում, դրդում  -  - 1 2.1  -  - 1 0.8 

Վիկտիմիզացիա  -  - 2 4.3  -  - 2 1.6 

Սեգրեգացիա  -  - 2 4.3  -  - 2 1.6 

Ընդամենը 65 100.0 47 100.0 15 100.0 127 100.0 
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Աղ. 4.13 Բանակում դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 9 45.0  -  - 9 42.9 

Անգործություն, վերաբերմունք 1 100.0 2 10.0  -  - 3 14.3 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 1 5.0  -  - 1 4.8 

Հետապնդում  -  - 2 10.0  -  - 2 9.5 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 2 10.0  -  - 2 9.5 

Հրահրում, դրդում  -  - 2 10.0  -  - 2 9.5 

Սեգրեգացիա  -  - 2 10.0  -  - 2 9.5 

Ընդամենը 1 100.0 20 100.0  -  - 21 100.0 

 

Աղ. 4.14 Կրոնական կառույցում դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 2 33.3 7 33.3  -  - 9 33.3 

Անգործություն, վերաբերմունք 3 50.0 5 23.8  -  - 8 29.6 

Զուգորդված խտրականություն 1 16.7 1 4.8  -  - 2 7.4 

Հետապնդում  -  - 3 14.3  -  - 3 11.1 

Հրահրում, դրդում  -  - 1 4.8  -  - 1 3.7 

Վիկտիմիզացիա  -  - 2 9.5  -  - 2 7.4 

Սեգրեգացիա  -  - 2 9.5  -  - 2 7.4 

Ընդամենը 6 100.0 21 100.0  -  - 27 100.0 

 

Աղ. 4.15 Ոստիկանությունում դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 6 42.9 13 36.1 9 81.8 28 45.9 

Անգործություն, վերաբերմունք 1 7.1 9 25.0  -  - 10 16.4 

Զուգորդված խտրականություն 2 14.3 4 11.1  -  - 6 9.8 

Հետապնդում 1 7.1 1 2.8 2 18.2 4 6.6 

Սեռական ոտնձգություն 1 7.1 1 2.8  -  - 2 3.3 

Հրահրում, դրդում 1 7.1 2 5.6  -  - 3 4.9 

Վիկտիմիզացիա 1 7.1 5 13.9  -  - 6 9.8 

Սեգրեգացիա 1 7.1 1 2.8  -  - 2 3.3 

Ընդամենը 14 100.0 36 100.0 11 100.0 61 100.0 
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Աղ. 4.16 Դատարանում դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 1 100.0 2 18.2 1 100.0 4 30.8 

Անգործություն, վերաբերմունք  -  - 3 27.3  -  - 3 23.1 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 2 18.2  -  - 2 15.4 

Հետապնդում  -  - 1 9.1  -  - 1 7.7 

Հրահրում, դրդում  -  - 1 9.1  -  - 1 7.7 

Վիկտիմիզացիա  -  - 1 9.1  -  - 1 7.7 

Սեգրեգացիա  -  - 1 9.1  -  - 1 7.7 

Ընդամենը 1 100.0 11 100.0 1 100.0 13 100.0 
 

Աղ. 4.17 Աշխատավայրում կամ աշխատանքի դիմելիս դրսևորված խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ 7 38.9 17 25.8 4 100.0 28 31.8 

Անգործություն, վերաբերմունք 7 38.9 34 51.5  -  - 41 46.6 

Զուգորդված խտրականություն 3 16.7 3 4.5  -  - 6 6.8 

Հետապնդում 1 5.6 3 4.5  -  - 4 4.5 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 1 1.5  -  - 1 1.1 

Հրահրում, դրդում  -  - 2 3.0  -  - 2 2.3 

Վիկտիմիզացիա  -  - 3 4.5  -  - 3 3.4 

Սեգրեգացիա  -  - 3 4.5  -  - 3 3.4 

Ընդամենը 18 100.0 66 100.0 4 100.0 88 100.0 
 

Աղ. 4.18 Խտրականության ենթարկված անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում դրսևորված 

խտրականության տեսակները՝ ըստ 3 խմբերի 

Խտրականության տեսակ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ուղղակի գործողություններ  -  - 8 16.3  -  - 8 15.1 

Անգործություն, վերաբերմունք 3 75.0 17 34.7  -  - 20 37.7 

Զուգորդված խտրականություն  -  - 4 8.2  -  - 4 7.5 

Հետապնդում  -  - 2 4.1  -  - 2 3.8 

Սեռական ոտնձգություն  -  - 4 8.2  -  - 4 7.5 

Հրահրում, դրդում  -  - 3 6.1  -  - 3 5.7 

Վիկտիմիզացիա  -  - 4 8.2  -  - 4 7.5 

Սեգրեգացիա 1 25.0 7 14.3  -  - 8 15.1 

Ընդամենը 4 100.0 49 100.0  -  - 53 100.0 
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Անդրադառնալով ներկայացված աղյուսակների արդյունքներին՝ հարկ է նշել, որ 

հասարակության տարբեր ոլորտներում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելիս 

հարցվածների պատասխանների հիմնական զանգվածը վերաբերելի է եղել ուղղակի 

գործողություններով և անգործությամբ, վերաբերմունքով պայմանավորված խտրականության 

տեսակներին: Հատկանշական է, որ բացառությամբ մեկ ոլորտում՝ խտրականության 

ենթարկված անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում, 8 հարցվածներ (որոնցից 7-ը՝ 

ԼԳԲՏ անձինք, իսկ 1-ը՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ) հիմնական տեսակների մեջ հիշատակել 

են նաև իրենց նկատմամբ դրսևորված սեգրեգացիան (տե՛ս աղյուսակ 5): 

Աղ. 5. Դրսևորված խտրականության հիմական տեսակները՝ ըստ ոլորտների                                          

(թվերը՝ արտահայտած տոկոսով) 

Ոլորտ 
Ուղղակի 

գործողություններ 

Անգործություն, 

վերաբերմունք 
Սեգրեգացիա 

1. Ծնողական ընտանիք 35.6 39.4 - 

2. Զուգընկեր, կին/ամուսին 42.4 23.7 - 

3. Հարցվածի ազգականներ 35.2 37.5 - 

4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

ազգականներ 
41.3 23.9 - 

5. Ընկերներ 28.0 24.0 - 

6. Հանրային տարածքներ 

(խանութ, փողոց) 
25.9 28.7 - 

7. Հանրային սննդի վայրեր 

(սրճարան, ռեստորան) 
- 50.0 - 

8. Ժամանցի վայրեր (ակումբ, 

այգի,պուրակ) 
34.5 27.6 - 

9. Մշակութային վայրեր 

(թատրոն, կինո, թանգարան) 
- 50.0 - 

10. Կրթական հաստ.-ներ 

(դպրոց) 
32.5 20.5 - 

11. Կրթական հաստ.-ներ  

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 
30.6 30.6 - 

12. Առողջ. հաստ.-ներ 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) 
40.9 33.1 - 

13. Բանակ 42.9 14.3 - 

14. Կրոնական կառույց 33.3 29.6 - 

15. Ոստիկանություն 45.9 16.4 - 

16. Դատարան 30.8 23.1 - 

17. Աշխատավայր/ 

Աշխատանքի դիմելիս 
31.8 46.6 - 

18. Խտրականության 

ենթարկված անձանց 

առաջնային սոց. միջավայր 

15.1 37.7 15.1 
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Այս առումով հետաքրքիր է դիտարկել նաև խտրականության ենթարկված 3 խմբերի 

ներկայացուցիչների առաջնային սոցիալական միջավայրում շփման հնարավորություններն ու 

բնույթը: Տրամաբանական է, որ յուրաքանչյուր խմբի ներկայացուցիչներ տվյալ խմբի 

անդամների հետ ավելի շատ շփման հնարավորություններ կունենան, քան այլ խմբերի հետ, 

սակայն հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ԹՆՕ-ներն իրենց խմբի ներսում 

միմյանց հետ ամենաքիչ դեպքերում են հաճախ շփվում (12.0%), այն պարագայում, երբ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց միջավայրում միմյանց հետ հաճախ շփվելու 

հնարավորությունը գնահատվել է 50.7%, իսկ ԼԳԲՏ անձանց միջավայրում միմյանց հետ 

ակտիվ շփման ցուցանիշը կազմել է 74.0% (տե՛ս գծապատկեր 27): 

Դարձյալ անդրադառնալով գծապատկեր 27-ի արդյունքներին՝ առանձնակի ուշագրավ է, որ 

միայն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց 6.8%-ը տվյալ խմբի ներկայացուցիչների հետ 

շփման հնարավորություն երբևէ չի ունեցել: 

Գծ. 27. Ուսումնասիրվող խմբերի ներկայացուցիչների առաջնային սոցիալական միջավայրում շփման 

հնարավորությունները 

 
 

Ինչ վերաբերում է ուսումնասիրվող խմբերի ներկայացուցիչների առաջնային սոցիալական 

միջավայրում շփման բնույթին, ապա ըստ գծապատկեր 28-ի՝ կարելի է ասել, որ իրենց 

միջավայրում ինչպես ավելի շատ մտերմիկ ու ընկերական շփվում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 

մարդիկ (66.2%) և ԼԳԲՏ անձինք (67.5%), այնպես էլ նույն միջավայրում շփման եզրեր գտնելուց 

Երբեք

Հազվադեպ

Երբեմն

Հաճախ

Երբեք

Հազվադեպ

Երբեմն

Հաճախ

Երբեք

Հազվադեպ

Երբեմն

Հաճախ
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15.1

4.1

6.8

83.6

4.1

4.1

8.2

6.8

15.1

27.4

50.7

45.5

33.8

13.0

7.8

6.5

19.5

74.0

31.2

33.8

20.8

14.3

36.0

52.0

12.0

92.0

8.0

32.0

48.0

8.0

12.0

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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ավելի շատ խուսափում են այդ երկու խմբերի ներկայացուցիչները (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 

մարդիկ` 10.3%, ԼԳԲՏ անձինք` 3.9%):  

ԼԳԲՏ անձանց հետ շփման հնարավորություն ունեցած ԹՆՕ-ների ուղիղ կեսը խուսափում է 

նրանց հետ շփումից, իսկ ԹՆՕ-ների հետ շփման հնարավորություն ունեցած ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդկանց կեսից ավելին՝ 52.6%-ը, խուսափողական վարքագիծ է դրսևորում ԹՆՕ-

ների հետ շփման հարցում (տե՛ս նույն տեղում): 

Գծ. 28. Ուսումնասիրվող խմբերի ներկայացուցիչների առաջնային սոցիալական միջավայրում շփման 

բնույթը 

 

 

Այսպիսով, անդրադառնալով և ընդհանրացնելով աղյուսակներ 4.1-4.18-ի տվյալները՝ կարելի 

է նաև եզրահանգել հետևյալին. 

1) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 63 հարցվածներ առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտների 

ծառայություններից օգտվելիս հանդիպել են խտրականության տեսակների 209 

դրսևորումների, որոնց կեսից ավելին առողջապահական հաստատություններում (65 

դրսևորում կամ 31.1%), զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից (24 դրսևորում 

կամ 11.5%) և զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից (23 դրսևորում կամ 11.0%, տե՛ս 

գծապատկեր 29): 

 

Խուսափում եմ շփումից

Այնպես, ինչպես այլոց հետ

Մտերմիկ, ընկերական

Խուսափում եմ շփումից

Այնպես, ինչպես այլոց հետ

Մտերմիկ, ընկերական

Խուսափում եմ շփումից

Այնպես, ինչպես այլոց հետ

Մտերմիկ, ընկերական
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66.0
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78.0

22.0

50.0

50.0

70.6

29.4

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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Գծ. 29. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խտրականության տարատեսակ դրսևորումների 

կեսից ավելին՝ ըստ ոլորտների 

 
 

Առողջապահական հաստատություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող հարցվածների 

խտրականության առնչության փորձը հիմնականում բացահայտում է բժշկական 

անձնակազմի՝ տվյալ երևույթի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքների պակասը և 

վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ստացված տեղեկատվության 

գաղտնիության պահպանման ու հավասարության դրսևորման սկզբունքների խախտումը: 

Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ չնայած օրենքի տեսանկյունից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 

մարդիկ առողջապահական հաստատություններ դիմելիս պարտավոր են ներկայացնել իրենց 

ՄԻԱՎ վարակի կարգավիճակը, սակայն մյուս կողմից տեղեկատվության բացահայտումը 

հանգեցնում է իրենց նկատմամբ խարանի և խտրականության դրսևորմանը, ինչն էլ իր հերթին 

ձևավորում է խուսափողական վարքագիծ առողջապահական հաստատություններ դիմելու 

հարցում: Մեկ այլ իրավիճակում էլ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց առողջապահական 

ծառայություններ տրամադրվում են միայն իրենց հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների 

ներկայացուցիչների ակտիվ միջամտությամբ և աջակցությամբ: 

«Ամենադաժան խտրականությանը բախվել եմ ծննդաբերելու ժամանակ: Առաջին բալիկս 

ծնվելուց հետո անմիջապես մահացավ: Մենք՝ ամուսիններով, դեռևս չգիտեինք, որ 

վարակված ենք ու այդ ժամանակ երկու հարված միանգամից եղավ: Սկեսուրս վատառողջ 

էր և որոշեցինք իրենց չասել, որ մեզ մոտ ՄԻԱՎ է հայտնաբերվել: Երբ երեխայի մահից 

հետո նա մոտեցել էր բժշկին՝ հարցնելու, թե ինչով է պայմանավորված եղել երեխայի մահը, 

բժիշկը, խախտելով գաղտնիությունն, ասել էր. «Ինչի դու չգիտե՞ս, որ քո տղան ու հարսը 

«սպիդով հիվանդ են»» (չնայած այն հանգամանքին, որ երեխայի մահը կապ չուներ ՄԻԱՎ-ի 

հետ): Այնուհետև երկրորդ ծննդաբերության ժամանակ ինձ տեղափոխեցին մի պալատ, որի 

վրա գրված էր «մեկուսարան» և խոհանոցում, այլ կանանաց հանդիպելիս, ինձ հարցնում 

էին, թե ինչու եմ այդ պալատում, իսկ ես ստիպված ասում էի՝ իբր ազատ տեղ չկա, ու քանի 
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որ ուզում էի մենակ լինել, դա միակ ազատ սենյակն էր»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 

տարեկան, իգական, Արարատի մարզ) 

«Երբ հաշվառման համար երախայիս հետ ներկայացանք պոլիկլինիկա, բժիշկներին 

տեղեկացրեցի իմ կարգավիճակի մասին: Արդյունքն եղավ այն, որ նրանք հրաժարվեցին իմ 

երեխային հաշվառել իրենց մոտ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, 

Լոռու մարզ) 

«Հղիության ընթացքում բժիշկներից իմացա իմ ՄԻԱՎ դրական կարգավիճակի մասին: Երբ 

եկավ ծննդաբերելու ժամանակը, բժիշկները հրաժարվում էին կեսարյան հատում 

կատարել: Եվ միայն ՀԿ ներկայացուցիչների աջակցության և միջամտության արդյունքում 

մի բժիշկ համաձայնեց սպասարկել ինձ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, 

իգական, Կոտայքի մարզ) 

«Առաջին ամուսնուս մահից հետո ես նրանից որպես «ժառանգություն» ստացա ՄԻԱՎ 

հիվանդությունը: Երկրորդ անգամ ամուսնացա և որոշեցինք երեխա ունենալ «ԷԿՈ»-ի 

օգնությամբ: Սակայն հիվանդանոցում, իմանալով իմ կարգավիճակի մասին, կտրուկ 

մերժեցին և դուրս հրավիրեցին՝ ասելով, որ «մեր նմաններին» պիտի վառեն, ուր մնաց 

«հղիացնեն»»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, իգական, Արագածոտնի մարզ) 

«Բժիշկներն ու բուժքույրերը անգամ մակերեսային գիտելիքների չեն տիրապետում, քանի 

ոչ պացիենտն է իրենց բացատրում, որ գոյություն ունի ՄԻԱՎ-ի ժամանակ կանխարգելման 

ուղղված միջոցառումներ, ուստի այն բժշկական/գինեկոլոգիական գործիքները, որոնք 

նախատեսված են բոլորի համար, նրանք ոչ թե կիրառում են, այլ պարտադրում, որ ՄԻԱՎ-

ով վարակված պացիենտը գնի»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, իգական, ք. 

Երևան) 

«Քանի որ հանդիսանում եմ պետական կառույցի աշխատակից և չեմ ցանկանում դառնալ 

գործազուրկ ու հանդիպել խտրականության, ուստի առողջական խնդիրների դեպքում ոչ մի 

բժշկական հաստատություն չեմ դիմում, բացի ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ից, իսկ մնացած բուժումները 

մայրս է կատարում, քանի որ մասնագիտությամբ բուժքույր է»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 

անձ, 40-49 տարեկան, արական, Շիրակի մարզ) 

«Ծննդաբերելուց հետո երեխայիս փոխանակման քարտի վրա նշել էին, որ կաթը 

հակացուցված է: Մեր պոլիկլինիկայի բժիշկը, ճշտելու նպատակով, զանգել էր 

հիվանդանոց, որտեղից տեղեկացել էր իմ ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին: Դրանից հետո ՀԿ-

ի աշխատակիցների աջակցությամբ պոլիկլինիկայի բժշկին բացատրեցինք, որ իր արարքը 

իրավունքների ոտնահարում է և եթե նա որևէ մեկին պատմի այդ մասին, իրեն դատի 

կտանք: Բարեբախտաբար, այդ դեպքից հետո բժշկի վերաբերմունքը իմ և երեխայի 

նկատմամբ բացասական չի եղել»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, 

ք. Երևան) 
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«Ատամնաբուժարանում բժշկին ասացի իմ ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին, և նա բացահայտ 

հայտարարեց, որ հիվանդության պատճառով հրաժարվում է օգնություն ցուցաբերել»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, Կոտայքի մարզ) 

«Ամուսինս անթոների խնդիր ուներ ու պետք էր վիրահատել: Երբ հաշվառվեցինք 

Կենտրոնում, մեզ ստորագրելու համար մի թուղթ տվեցին և մանրամասն ծանոթացրեցին 

այդ թղթի բովանդակությանը: Այնտեղ գրված էր, թե որ դեպքերում պետք է ասենք իր 

կարգավիճակի մասին: Շատ լավ տպավորվել է, որ հատկապե՛ս բժշկական ծառայություն 

ստանալիս պարտադիր էր կարգավիճակը ներկայացնելը: …Ամուսնուս անոթների 

վիրահատության համար երեք բուժ. հաստատություն ենք այցելել և երեքում էլ ասել ենք, թե 

ինչ հիվանդ է: Սկզբում, երբ բժիշկները տեսնում էին իր վիճակը, միանգամից ասում էին՝ 

պետք է շտապ վիրահատել, հետո երբ ասում էինք, որ ՄԻԱՎ ունի, նրանք կամ 

հրաժարվում էին, կամ սկսում էին այլընտրանքներ առաջարկել՝ թող «կալգոտկա» հագի, 

դեղ խմի կամ քսի, թող մի քանի ամիս անցնի, հետո կգաք (ընդ որում, այդ 

հաստատություններից մեկը պետական հիվանդանոց էր)… Չորրորդ հաստատությունն 

այցելելիս չասեցինք, որ նա ՄԻԱՎ ունի: Բնականաբար, զննեցին ու ասացին, որ 

անմիջապես պետք է վիրահատել: Հաջորդ այցի ժամանակ պարզվեց՝ հետազոտել են ու 

բացահայտել նրա ՄԻԱՎ կարգավիճակը, արդյունքը եղավ այն, որ բժիշկներն ուղղակիորեն 

հրաժարվեցին ծառայություն տրամադրել հետևյալ պատճառով. «…էս սարքով հազար 

մարդու ենք սպասարկում, չենք կարող ռիսկի տակ դնել մնացածին»: Ընկճված ու 

վիրավորված գնացինք հինգերորդ բուժ. հաստատությունը: Այնտեղ էլի ասեցինք խնդրի 

մասին, և բժիշկը պատրաստակամություն հայտնեց, ապա տեղեկանք պահանջեց ՁԿՀԿ-ից 

պացիենտի վիրուսային ծանրաբեռնվածության ցածր լինելու և իմունիտետի բարձր լինելու 

վերաբերյալ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող հարցվածները տարբերակված վերաբերմունքի են հանդիպում 

ինչպես զուգընկերոջ (կնոջ/ամուսնու), այնպես էլ վերջինիս ազգականների կողմից, որը նրանք 

պայմանավորում են ինչպես գիտելիքների բացակայությամբ, այնպես էլ ներքին վախերով ու 

կարծրատիպերով: 

«Անգամ մատիս փոքրիկ կտրվածքի դեպքում մի ամբողջ շաբաթ կինս հրաժարվում է ինձ 

հետ շփվելուց»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 50-59 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Երբ ամուսինս իմացավ իմ կարգավիճակի մասին, սկզբից նորմալ վերաբերեց, այնուհետև 

ժամանակի ընթացքում սկսեց երեսով տալ, որ ես հիվանդ եմ, վարակված եմ: Շատ չանցած 

նա լքեց ինձ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

«Կինս իմանալով կարգավիճակիս մասին՝ իր ազգականների դրդմամբ հեռացավ ինձանից, 

պատճառաբանելով, որ իմ հիվանդության պատճառով զրկվել է և՛ աշխատանքից, և՛ 

ընկերներից, իսկ ազգականներից զրկվելուն պատրաստ չէ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 

40-49 տարեկան, արական, Շիրակի մարզ) 
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«Ամուսնուս մահից հետո, երբ բոլորին հայտնի դարձավ, որ նա մահացել է ՄԻԱՎ 

վարակից, ազգակցական հարաբերություններում բարդություններ առաջացան. նրանք 

սկսեցինք զգուշանալ իմ հետ շփումից և խուսափել հանդիպումներից, չնայած նրան, որ ես 

պնդում էի իմ «առողջ» լինելու մասին»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 18-29 տարեկան, 

իգական, Կոտայքի մարզ) 

«Ապրելով մի տան մեջ ամուսնուս եղբոր ընտանիքի հետ՝ հաճախ եմ հանդիպել խտրական 

վերաբերմունքի հարսիս կողմից: Նա առանձնացնում էր ամբողջ իրերը, սպասքը, 

անկողնային պարագաները, բացահայտ կերպով արտահայտվում և պատմում շրջապատող 

մարդկանց, իսկ երեխաներին չէր թղնում շփվել իմ հետ»: (ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-

39 տարեկան, իգական, Արագածոտնի մարզ) 

 

2) ԼԳԲՏ անձանցից 76 հարցվածներ առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտների 

ծառայություններից օգտվելիս հանդիպել են խտրականության տեսակների 905 

դրսևորումների, որոնց կեսից ավելին կրթական հաստատություններում (113 դրսևորում 

կամ 12.5%), հանրային տարածքներում (96 դրսևորում կամ 10.6%), ծնողական ընտանիքում 

(87 դրսևորում կամ 9.6%), զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից (76 

դրսևորում կամ 8.4%) և հարցվածի ազգականների կողմից (70 դրսևորում կամ 7.7%, տե՛ս 

գծապատկեր 30): 

Գծ. 30. ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ խտրականության տարատեսակ դրսևորումների կեսից ավելին՝ ըստ 

ոլորտների 

 

Հատկանշական է, որ վերոնշյալ բոլոր ոլորտներում ԼԳԲՏ անձանց խտրականության 

առնչության փորձը հիմնականում բացահայտում է ատելության խոսքի բուռն դրսևորումները, 

զրպարտանքը, անձի արժանապատվության ոտնահարումը, որոշ դեպքերում էլ՝ ֆիզիկական և 

սեքսուալ բռնության դեպքերը: Անշուշտ, այս ամենը խոսում է այլակարծության, 

0

20

40

60

80

100

120

Կրթական 

հաստ.-ում 

(դպրոց)

Հանրային 

տարածքներում 

(խանութ, փողոց)

Ծնողական 

ընտանիքում

Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու 

ազգականների 

կողմից

Հարցվածի 

ազգականների 

կողմից

113

96
87

76 70



 
 

 

 47 

 

բազամազանության, խղճի և դավանանքի ազատության իրավունքի դրսևորման 

սահմանափակումների, ինչպես նաև իրավունքի, օրենքների վերաբերյալ տեղեկացվածության 

պակասի մասին: 

ԼԳԲՏ անձինք կրթական հաստատություններում (մասնավորապեսч դպրոցներում) և 

հանրային տարածքներում գրեթե միշտ բախվել են ծաղրանքի, մերժողական վերաբերմունքի, 

սեգրեգացիոն կոչերի և ենթարկվել ծեծի: 

«Դպրոցում ինձ ծեծում էին, առանձնացնում բոլորից՝ մեկուսացնելով ընդհանուր 

դպրոցական միջավայրից: Երբեմն բոլորով պայմանավորվում էին, որպեսզի ինձ չնկատելու 

տան, չբարևեն, չշփվեն հետս: Վիրավորական խոսքեր էին հնչեցնում՝ ինձ անվանելով 

«ղզիկ», «դոդիկ», «կնիկ», հետևիցս գոռում՝ «դու մարդ չես»… ու այս ամենի պատճառը իմ 

գենդերային ինքնությունն է»: (ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից ցածր, արական, Շիրակի մարզ) 

«Դպրոցում ինձ բռնաբարել են և մոտ տասը տարի ծեծի եմ ենթարկվել: Դասատուները 

նույնպես ինձ չեն սիրել ոչ միայն իմ սեռական կողմորոշման կամ գենդերային ինքնության 

համար, այլ նաև այն պատճառով, որ ես դրսից եկած հայ եմ և տարբեր եմ խոսում։ 

Անգլերենի ուսուցիչների հետ ես միշտ կոնֆլիկտ եմ ունեցել, երկու անգամ հանել եմ տվել 

դպրոցից՝ միշտ ինձ ցածր թվանշաններ դնելու համար, որովհետև ես իրենց ուղղում էի և 

դա նրանց դուր չեր գալիս»։ (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Դեռ դպրոցում սովորելու իմ տարիներին ընդունված չէր քիփ ջինս, լայն մայկա կամ կեդ 

հագնելը, երկար մազերը և վերև տարած սանրվածք ունենալը… մի օր տուն գնալուց բարձր 

դասարաններից վեց-յոթ հոգի բերանս փակեցին և քաշելով մտցրեցին շենքի մուտք ու մի 

հինգ անգամ շոկերով խփեցին: Էդ օրվանից թոքերի հետ կապված խնդիրներ ունեմ. 

պատահում է, որ զարթնում եմ ու ամբողջ անկողինս արյան մեջ է լինում, ժամանակ առ 

ժամանակ հազալուց արյուն եմ փսխում»: (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Դպրոցում մի անգամ խոսացել եմ խտրականության, ԼԳԲՏ անձանց մասին և լիբեռալ 

կառավարության կողմնակից լինելու մասին, ու մի տևական ժամանակ ինձ հալածել են իմ 

կարծիքի համար, դասարանցիներն ու ուսուցիչները հետս չէին խոսում, չէին շփվում, 

կոնտակտի մեջ չէին մտնում։ Դրանից հետո արդեն խուսափում էի կարծիք հայտնելուց»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից ցածր, իգական, Լոռու մարզ) 

«Իմ արտաքին տեսքի, ոչ ստանդարտ և ոչ ավանդական վարքագծի պատճառով հանրային 

և ժամանցի վայրերում բազմիցս եմ լսել ինձ ուղղված սեռական բնույթի հայհոյանքներ և 

ռեպլիկներ, անգամ եղել են քաշքշուկներ»։ (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Շիրակի 

մարզ) 

«Էնպես է ստացվել, որ էս քաղաքում իմ կյանքն ու միջավայրը ձևավորվում է միայն այն 

մարդկանց շուրջ, ում հետ ես շփվում են ներկայումս: Այսինքն՝ ես էստեղ պատմություն 

չունեմ, հասարակությունը՝ ծանոթներն ու օտարները, ինձ կտրել են էստեղի 
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պատմությունից․ իրենց աչքում ես «քայլող սեռականություն» եմ, ինչը շատ տխուր է, 

որովհետև ամեն անգամ փողոց դուրս գալուց իմ վրա ճչում են, որ ես քվիր եմ, գեյ եմ, լեզբի 

եմ… չնայած առաջ հանրային վայրերում շատ էի լսում. «…նայի, նայի, լեզբին ա գալիս» 

կամ ծանոթների միջոցով ինձ էին հասնում տարբեր ու «զարմանահրաշ» պատմություններ 

իմ մասին, սակայն հիմա կարող եմ ասել, որ շատ բաներ չեմ լսում: Չեմ լսում, ոչ թե չեն 

խոսում, այլ որովհետև դադարել եմ «լսելուց» («լսելն» ինձ վնասում է)»։ (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 

տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

սենց ոնց որ չի եղել, ու ոնց որ նենց ա ստացվում, որ ես գիտեմ, որ իմ կյանքը Վանաձորում, 

ու իմ միջավայրը ինքը ձևովորվում ա, միայն են մարդկանց շուրջ ում հետ ես հիմա էս 

պահին շփվում եմ, ստացվումա, որ ես պատմություն չունեմ ստեղ, ինձ կտրել են էստեղի 

պատմությունից․ իրանք գիտեին, որ ես մի մարդ եմ, հիմա իրանց աչքում ես լռիվ ուրիշ 

մարդ եմ, ոնց որ ես քայլող սեռականություն եմ, այստեղ,  

«Ես և իմ տրանսսեքսուալ ընկերուհին մի երեկոյան ծեծի ենք ենթարկվել հենց 

Հանրապետության հրապարակում մի խումբ ոչ սթափ վիճակում գտնվող երիտասարդների 

կողմից: Ֆիզիկական վնասվածքները, կոտրվածքները, կորցրած հեռախոսը՝ մի կողմ, բայց 

որ բազմահազարանոց մարդկանց բազմությունից ոչ մի օգնություն՝ դա ամենացավալին էր: 

Իսկ հրապարակում կայանած ոստիկանության մեքենան աշխատակիցներով հանդերձ՝ 

ուղղակի դիտողի կարգավիճակում էր»։ (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Էս դեպքի վրա հիմա եմ ծիծաղում, բայց շատ երկար ժամանակ վիրավորանքը մեջ էր… մի 

անգամ մամայիս հետ խանութում լոգազգեստ ենք ընտրում իմ համար, մեկ էլ էդտեղի 

աշխատող տղեն ոտից գլուխ նայեց ինձ ու քմծիծաղ տալով ասեց. «…տղերքը «կուպալնիկ» 

չեն հագնում», չնայած նա գիտեր, որ աղջիկ եմ»: (ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից ցածր, իգական, 

Լոռու մարզ) 

ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների ոտնահարման դեպքեր պատահում են նրանց կյանքի 

ցանկացած ոլորտում: Արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքին, հոգեբանական և 

ֆիզիկական բռնությանը, շփման մերժմանը նրանք առերեսվում են իրենց առօրյա կյանքում, 

այդ թվում նաև ծնողական ընտանիքում և ազգականների շրջանում: Եվ այս ամենը իրենց 

իրական կամ ընկալվող սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության պատճառով:  

«Երբ ընտանիքիցս ինչ-որ մեկը տեսնում էր իմ շրջապատում արտասովոր մարդկանց կամ 

համայնքից մարդկանց՝ իմ ընկերներին, ոնց որ թե միանգամից «զգային» իրանց, ու ինձ 

արգելում էին էդ մարդկանց հետ շփվելը, չէին թողնում դուրս գալ տնից: Օրինակ, իմ 

մեծագույն երազանքը Երևան գնալն էր, ինձ արգելում էին անգամ դա: Էդ ամենը ահավոր 

ծանր էր նստում իմ վրա, ես որց որ իզոլացված լինեի, ընկերներ չունեցած, ոնց որ մենակ 

լինեի ամբողջ աշխարհում։ Իսկ երբ ընտանիքս իմացավ սեռական կողմնորոշմանս մասին, 

ինձ ուղղակի փակեցին տանը. ինտերնետ չի կարելի, դուրս գալ չի կարելի, ընկերներ չի 
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կարելի։ Ու էդպես մի որոշակի ժամանակահատված, որը տարբեր հաճախականությամբ 

կրկնվում էր»։ (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

«Ընտանիքում իմ «coming out» լինելուց հետո ի հայտ եկան խտրականության բազմաթիվ 

դեպքեր. բաժակդ առանձնացրու, գդալդ առանձնացրու, սենյակ մտի ու դուրս մի արի, և 

այլն։ Անգամ երբ դպրոցում եղբայրս 5 էր ստանում, իր համար ուրախանում էին, 

խրախուսում էին, իսկ երբ ես էի 5 ստանում՝ ոչ մի ռեակցիա: Ծնողներս եղբորս իր 

ծախսերի համար գումար էին տալիս, իսկ ինձ՝ ոչ մի բան, անգամ իմ արած ինչ-ինչ գործերի 

համար «ապրես» չէին ասում: Ես ինձ միշտ ճնշված եմ զգացել, օտար… »: (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 

տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

«Ազգականներս ամեն անգամ ինձ տեսնելիս իրենց իրավունք էին վերապահում կարծիք 

հայտնելու. «էս ի՞նչ տեսք ունես, էսպես մի հագնվի, էս ձևով մի խոսա, մեր հետ մի շփվի, 

ընկերնե՞րդ ովքեր են, ինչու՞ չես անուսնանում, մեծ տղա ես…»։ Կամ նույն բարեկամները 

մի քանիսին դրդում էին, որ իմ հետ կռվի թեմա ստեղծեն ու կոնֆլիկտներն անխուսափելի 

էին»: (ԼԳԲՏ անձ, 30-39 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

 

3) ԹՆՕ-ների շրջանում 50 հարցվածներ առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտների 

ծառայություններից օգտվելիս հանդիպել են խտրականության տեսակների 59 

դրսևորումների, որոնց կեսից ավելին առողջապահական հաստատություններում (15 

դրսևորում կամ 25.4%), ոստիկանությունում (11 դրսևորում կամ 18.6%) և հանրային 

տարածքներում (10 դրսևորում կամ 16.9%, տե՛ս գծապատկեր 31): 

Գծ. 31. ԹՆՕ-ների նկատմամբ խտրականության տարատեսակ դրսևորումների կեսից ավելին՝ ըստ 

ոլորտների 
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փորձը դարձյալ բացահայտում է բժշկական անձնակազմի և՛ մասնագիտական գիտելիքների 

պակասը, և՛ գաղտնիության խախտման, և՛ խտրականության դրսևորման դեպքերը: 

«Երկար տրիաներ «սրսկվող» եմ եղել ու իմ լյարդն էլ, ինչպես շատերինը, շարքից դուրս էր 

եկել: Մի անգամ գիշերը բերանիցս արնահոսություն սկսեց, և առաջին հիվանդանոցը, 

չգիտեմ ինչ պատճառով, չընդունեց շտապ օգնության մեքենային, երկրորդ հիվանդանոցում 

բժիշկներն իմ սպիներից միանգամից հասկացան, որ «դեղ անող եմ» ու բախվեցի նրանց 

անտարբերությանն ու արհամարհանքին: Առավոտյան զանգեցի ընկերոջս, ով աշխատում 

էր իրավապաշտպան ՀԿ-ում, և միայն իր միջամտությունից հետո բաժնի վարիչն ու բուժ. 

անձնակազմը ինձ ուշադրություն դարձրեցին՝ իմ հասցեին մեղադրական խոսքեր ասելով. 

«Դու գնաս քո հաճույքների հետևից, հետո էլ մեր վրա մունաթ գա՞ք. չեք ուզում, կարաք 

գնաք ուրիշ հիվանդանոց»»: (ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Մինչև մեթադոնային ծրագրում ընդգրկվելը՝ ունեի երկրորդ կարգի հաշմանդամություն: 

Հերթական բժշկական թղթերը հավաքելու ժամանակ կանգնեցի այնպիսի խնդրի առջև, որը 

դարձավ իմ և իմ երկու որդիների համար ճակատագրական: Մեր հարևանն աշխատում էր 

այդ ԲՍՓ-ում՝ որպես գործավար: Բժիշկների խտրական վերաբերմունքի և իմ, որպես 

«նարկոմանի», կարգավիճակի բացահայտման արդյունքում, մեր բոլոր հարևանները 

հաջորդ օրվանից խոսում էին այդ մասին: Հարևանների վերաբերմունքի և տարածած 

կարգախոսի պատճառով՝ ինչ հերը, այն էլ տղաները, մինչ օրս զավակներս խուսափում են 

ընտանիք կազմնելու մտքից»: (ԹՆՕ, 50-59 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Մի քանի անգամ ընտանիքիս անդամները ինձ տարել են նարկոլոգիական հիվանդանոց, 

բայց ոչ մի օգուտ. միշտ թմրած վիաճակ էր մոտս, էլ չասեմ բժիշկների վերաբերմունքը: Մեր 

նմանների համար նախատեսված այդ հիվանդանոցում չեն հասկանում, որ 

թմրամոլությունը հիվանդություն է, որը պետք է բուժել, այնտեղ չկա մի մասնագետ, որը քեզ 

հետ կզրուցի, կփորձի օգնել, որ հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո նորից նույն 

ճանապարհով չգնաս, փոխարենը բժշկից կարող ես պարբերաբար լսել. «Նայի հա, խելոք 

չպահեցիր, միլիցեքին կկանչեմ, կտանեն-կփակեն»»: (ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, ք. 

Երևան) 

«Շատ հաճախ ատամնաբուժարաններում եմ խտրականության հանդիպում, բժիշկներին 

ասում եմ, որ «Հեպատիտ Ց» ունեմ, ու միանգամից հրաժարվում են ծառայություններ 

մատուցելուց, պատճառաբանելով, որ այդ գործիքները ինչքան էլ ախտահանեն, հնարավոր 

չի լինի «վարակն» ամբողջությամբ վերացնել»: (ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

Ըստ հարցված ԹՆՕ-ների՝ ոստիկանությունում առավել ակնհայտ են խարանի դրսևորման 

և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դեպքերը: 

«Սրսկվել սկսել եմ դեռևս Ռուսաստանում ապրելու ժամանակ: Այնտեղ շատ եմ ընկել 

ոստիկանների ձեռքը, գիտեի, թե ազգությունս է պատճառը, որ վատ էին վերաբերվում ինձ 

հետ: Բայց երբ եկա Հայաստան, հասկացա, որ ազգությունը կապ չունի, քանի որ 
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նարկոմանը ամեն տեղ էլ մարդ չի համարվում: Մի անգամ դեղ ծախողի տանի մոտից 

ոստիկանները բռնեցին և տարան քաղմաս: Ինձ վերաբերում էին շան պես. օպերը 

«կանդալը» գցել էր իր աթոռից ու ինձ ասում էր, որ իր կաբինետում միայն ինքը իրավունք 

ունի աթոռին նստել, քանի որ նարկոմանները մարդ չեն: Երբ ասեցի, որ չվիրավորի ինձ, 

պատասխանեց. «Մի հատ ինձ նայի ու քեզ նայի, կտեսնես՝ ով ա մեզանից մարդ՝ ե՞ս, թե՞ 

դու, ու քանի էդ կյանքով ես ապրում, միշտ էլ գետնին ընկած ես լինելու»»: (ԹՆՕ, 50-59 

տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

«Թաղային ոստիկանը շատ լավ գիտի, թե ով ինչով է զբաղվում: Մի անգամ մեր շենքում 

գողություն էր եղել, ու ինձ, որպես «դեղ անողի», առաջինը տարան ոստիկանության 

բաժանմունք: Այնտեղ իմ նկատմամբ վերաբերմունքը վիրավորական էր ու 

արհամարհական, ինձ վերաբերում էին որպես երկրորդ կարգի մարդու: Ում կասկածանքով 

բերում էին ու հարցաքննում, ընթացքում բաց էին թողնում, իսկ ես առավոտից մինչև ուշ 

գիշեր մնացի բաժնում»: (ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

Երևույթի հասարակական պիտակավորման հետևանքով ԹՆՕ-ներից շատերը թաքնվում են 

ամոթի պատի հետևում, որը հաճախ հանգեցնում է ընդհուպ մինչև բնակավայրի 

փոփոխության:  

«Երբ ծանոթացա ապագա ամուսնուս հետ, չգիտեի, որ նա թմրամոլ է: Ամուսնությունից 

ամիսներ անց ուզում էի բաժանվել նրանց, սակայն խոստացավ, երբ երեխա ունենանք, նա 

հետ կկանգնի այդ ճանապարհից: Սակայն ամեն բան մնա նույնը: Մեկ տարի պայքարելուց 

հետո, չհասկանալով մի օր փորձեցի ինքս, որի համար շատ եմ զղջում: Արդյունքում մենք 

բաժանվեցինք, որդիս փոքր էր և ես որոշեցի աշխատանք գտնել և առանձին ապրել: Ես 

մեկուսացրել էի ինձ հասարակությունից, քանի որ վախենում էի, որ կիմանան իմ մասին: 

Իմ բնակավայրում ծանոթներիցս մեկը, ով ճանաչում էր և՛ ինձ, և՛ ամուսնուս, 

հարևանության մեջ խոսել էր իմ մասին և ես նկատում էի, որ օր-օրի բոլորը ինձ «այլ աչքով 

են նայում»: Անգամ բակի խանութի վաճառողուհու մերժողական վերաբերմունքին էի 

արժանանում ամեն անգամ առևտուր անելիս: Հիմա որոշել եմ հեռանալ երկրից, հույս 

ույնենալով, որ այլ վայրում ինձ ու երեխայիս լավ կբվերաբերեն»: (ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, 

իգական, ք. Երևան) 

«Գյուղում աշխատանք չէի գտնում ու մեկնեցի արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան: 

Այնտեղ ընկա մեր գյուղացի տղերքի «ջրերը» ու սկսեցի սրսկվել: Ռուսաստանում իմ 

համագյուղացին «պերեդոզից» մահացավ և ես որոշեցի տեղափոխվել Հայաստան՝ իմ գյուղ, 

որտեղ հասկացա, որ իմ մասին արդեն վատ բաներ են խոսում, կնոջս ու երեխաներիս 

«թարս աչքով են նայում»: Կինս աշխատում էր դպրոցում ու իմ նարկոման լինելու 

պատճառով նրան աշխատանքից հեռացրեցին: Մի անգամ էլ խոսքը հասավ ինձ, թե 

նարկոմանից ով աղջիկ հարս կտանի… Արդեն երեք տարի դադարել եմ օգտագործելուց, 

քանի որ մեթադոնային ծրագրի մեջ եմ ընդգրկված, բայց միևնույն է, մարդիկ ինձ 

շարունակում են վատ վերաբերվել»: (ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, արական, Արմավիրի մարզ) 
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«Իմ «դեղ անելը» ինչպես ինձ է վնասել, այնպես էլ իմ ընտանիքի համբավն է տրորել: Ես 

միշտ գնում էի մանկապարտեզից թոռնիկիս վերցնում: Մի անգամ սպասում էի, որ թոռնիկս 

դուրս գա, և լսում եմ, թե ինչպես են դաստիարակներով խոսում. «Տեսնես ո՞նց են էս 

նարկոմանին երեխա վստահում»»: (ԹՆՕ, 60 տարեկանից բարձր, արական, ք. Երևան) 

«Երբ փոքր էի, հիշում եմ, թե ինչպես էին ծնողներս վիճում: Երբ դարձա տաս տարեկան, 

սկսեցի ահագին բան հասկանալ: Ես շատ էի նեղվում, երբ հարևաններն ասում էին՝ վաղ թե 

ուշ, ես էլ եմ իմ հոր նման լինելու… Տարիներ անցան, ընկա վատ շրջապատ և սկսեցի ես էլ 

սրսկվել: Մտածում էի՝ մի անգամ կանեմ և վերջ, սակայն դա դարձավ ապրելակերպ… 

Խոսակցությունները շատացան և շարունակվեցին: Մենք ստիպված տունը վաճառեցինք և 

տեղափոխվեցինք այլ բնակավայր»: (ԹՆՕ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

 

ԴՖԳՌԳՌԳԵԳԵՌԳԵՈՖՈԵՖՈԵՖ 
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ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԽՏՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Անցում կատարելով հասարակության մեջ խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնների 

վերլուծությանը` անհրաժեշտ է փաստել, որ հարցվածներն իրենց 1788 պատասխաններում 

սահմանափակվել են թվով 6 գործոնների հատկանշմամբ հետևյալ առաջնահերթությամբ 

(տե՛ս գծապատկեր 32). 

1) Ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակաս (23.8%), 

2) Ներքին վախեր կամ կարծրատիպեր (21.1%), 

3) Պահպանողական մտածելակերպ (20.4%), 

4) Իրավական մշակույթի բացակայություն (16.7%),  

5) Խտրականությունը դատապարտող դատական պրակտիկայի բացակայություն 

(14.8%), 

6) Պետական մարմինների գործողությունների նկատմամբ հավատի բացակայություն 

(3.2%): 

Գծ. 32. Խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնները 

 
   * Բազմակի պատասխանի հնարավորությամբ 

 

Այս հարցը առավել արժևորվում է փոխկապվածության մեջ այն դեպքում, երբ այն դիտարկում 

ենք 3 խմբերի հարցվածների համատեքստում առանձին-առանձին: Այսպիսով, գծապատկեր 

33-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց համար մեր 

հասարակության տարբեր ոլորտներում խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնների 

0 5 10 15 20 25

Պետական մարմինների գործողությունների 

նկատմամբ հավատի բացակայություն

Խտրականությունը դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն

Իրավական մշակույթի բացակայություն

Պահպանողական մտածելակերպ

Ներքին վախեր կամ կարծրատիպեր

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակաս

3.2

14.8

16.7

20.4

21.1

23.8
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հիմնական մասը հանդիսանում են իրենց կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության և 

գիտելիքի պակասը (31.4%), ինչպես նաև հասարակության անդամների ներքին վախերի 

առկայությունն ու կարծրատիպերով առաջնորդվելը (26.7%): ԼԳԲՏ անձանց մեծ մասի 

կարծիքով խտրական վերաբերմունք պայմանավորող գործոններն են դարձյալ իրենց 

կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության և գիտելիքի պակասը (22.8%), այնուհետև 

հասարակության մեջ պահպանողական մտածելակերպը (20.4%) և հասարակության 

անդամների ներքին վախերի առկայությունն ու կարծրատիպերով առաջնորդվելը (19.1%): Ինչ 

վերաբերում է ԹՆՕ-ներին, ապա նրանց կեսից ավելին որպես գործոններ հիշատակել է 

հասարակության անդամների ներքին վախերի առկայությունն ու կարծրատիպերով 

առաջնորդվելը (29.1%) և պահպանողական մտածելակերպը (23.1%): Հատկանշական է, որ 

պետական մարմինների գործողությունների նկատմամբ հավատի բացակայությունը, որպես 

խտրականությունը պայմանավորող գործոն, ամենաքիչն է նշվել բոլոր 3 խմբերի 

ներկայացուցիչների կողմից (համապատասխանաբար, 3.6% կամ 11 հիշատակում, 3.1% կամ 

42 հիշատակում, 3.7% կամ 5 հիշատակում): 

Գծ. 33. Խտրական մոտեցում պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

 

Ստորև ներկայացված աղյուսակներ 6.1-6.18-ում ամփոփված են խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները, որոնք դիտարկվել են փոխկապվածության մեջ ուսումնասիրված 

յուրաքանչյուր խմբի ներկայացուցիչների՝ առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտներում 

անհավասար մոտեցման առնչության փորձի հետ: 

Պետական մարմինների գործողությունների 

նկատմամբ հավատի բացակայություն

Խտրականությունը դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն

Իրավական մշակույթի բացակայություն

Պահպանողական մտածելակերպ

Ներքին վախեր կամ կարծրատիպեր

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակաս

3.6

9.2

9.6

19.5

26.7

31.4

3.1

16.4

18.3

20.4

19.1

22.8

3.7

11.2

16.4

23.1

29.1

16.4

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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Աղ. 6.1 Ծնողական ընտանիքում դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
8 33.3 43 31.2 1 50.0 52 31.7 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
7 29.2 39 28.3 - - 46 28.0 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
8 33.3 36 26.1 1 50.0 45 27.4 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
- - 12 8.7 - - 12 7.3 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

- - 8 5.8 - - 8 4.9 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

1 4.2 - - - - 1 0.6 

Ընդամենը 24  100.0 138  100.0 2  100.0 164 100.0 

 

Աղ. 6.2 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող 

գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
6 23.1 5 8.9 3 37.5 14 15.6 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
8 30.8 9 16.1 2 25.0 19 21.1 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
9 34.6 20 35.7 3 37.5 32 35.6 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
3 11.5 11 19.6 - - 14 15.6 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

- - 8 14.3 - - 8 8.9 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

- - 3 5.4 - - 3 3.3 

Ընդամենը 26 100.0 56 100.0 8 100.0 90 100.0 
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Աղ. 6.3 Հարցվածի ազգականների կողմից դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող 

գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
9 36.0 37 31.9 3 37.5 49 32.9 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
7 28.0 31 26.7 2 25.0 40 26.8 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
7 28.0 33 28.4 3 37.5 43 28.9 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
2 8.0 6 5.2 - - 8 5.4 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

- - 8 6.9 - - 8 5.4 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

- - 1 0.9 - - 1 0.7 

Ընդամենը 25 100.0 116 100.0 8 100.0 149 100.0 

 

Աղ. 6.4 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից դրսևորվող խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
11 37.9 5 19.2 7 46.7 23 32.9 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
8 27.6 5 19.2 2 13.3 15 21.4 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
8 27.6 9 34.6 6 40.0 23 32.9 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
- - 4 15.4 - - 4 5.7 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

1 3.4 3 11.5 - - 4 5.7 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

1 3.4 - - - - 1 1.4 

Ընդամենը 29 100.0 26 100.0 15 100.0 70 100.0 
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Աղ.6.5 Ընկերների կողմից դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
2 14.3 13 24.5 4 44.4 19 25.0 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
7 50.0 15 28.3 1 11.1 23 30.3 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
5 35.7 20 37.7 4 44.4 29 38.2 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
- - 3 5.7 - - 3 3.9 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

- - 2 3.8 - - 2 2.6 

Ընդամենը 14 100.0 53 100.0 9 100.0 76 100.0 

 

Աղ. 6.6 Հանրային տարածքներում (խանութ, փողոց) դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող 

գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
1 33.3 29 20.7 8 38.1 38 23.2 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
2 66.7 27 19.3 3 14.3 32 19.5 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
- - 24 17.1 9 42.9 33 20.1 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
- - 28 20.0 - - 28 17.1 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

- - 27 19.3 1 4.8 28 17.1 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

- - 5 3.6 - - 5 3.0 

Ընդամենը 3 100.0 140 100.0 21 100.0 164 100.0 

 

 

Աղ. 6.7 Հանրային սննդի վայրերում (սրճարան, ռեստորան) դրսևորվող խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
1 25.0 15 17.6  -  - 16 18.0 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
1 25.0 21 24.7  -  - 22 24.7 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
1 25.0 13 15.3  -  - 14 15.7 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 18 21.2  -  - 18 20.2 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

1 25.0 16 18.8  -  - 17 19.1 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 2 2.4  -  - 2 2.2 

Ընդամենը 4 100.0 85 100.0  -  - 89 100.0 

 

Աղ. 6.8 Ժամանցի վայրերում (ակումբ, այգի, պուրակ) դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող 

գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
 -  - 18 17.6  -  - 18 17.6 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
 -  - 21 20.6  -  - 21 20.6 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
 -  - 15 14.7  -  - 15 14.7 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 23 22.5  -  - 23 22.5 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 21 20.6  -  - 21 20.6 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 4 3.9  -  - 4 3.9 

Ընդամենը  -  - 102 100.0  -  - 102 100.0 

 

Աղ. 6.9 Մշակութային վայրերում (թատրոն, կինո, թանգարան) դրսևորվող խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
 -  - 10 29.4  -  - 10 29.4 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
 -  - 4 11.8  -  - 4 11.8 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
 -  - 5 14.7  -  - 5 14.7 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 8 23.5  -  - 8 23.5 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 6 17.6  -  - 6 17.6 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 1 2.9  -  - 1 2.9 

Ընդամենը  -  - 34 100.0  -  - 34 100.0 

 

Աղ. 6.10 Կրթական հաստատություններում (դպրոց) դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող 

գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
1 12.5 24 17.3 1 12.5 25 17.0 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
4 50.0 38 27.3 4 50.0 42 28.6 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
1 12.5 16 11.5 1 12.5 17 11.6 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
2 25.0 30 21.6 2 25.0 32 21.8 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 26 18.7  -  - 26 17.7 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 5 3.6  -  - 5 3.4 

Ընդամենը 8 100.0 139 100.0 8 100.0 147 100.0 

Աղ. 6.11 Կրթական հաստատություններում (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) դրսևորվող խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
 -  - 14 14.9  -  - 14 14.7 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
1 100.0 16 17.0  -  - 17 17.9 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
 -  - 16 17.0  -  - 16 16.8 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 21 22.3  -  - 21 22.1 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 20 21.3  -  - 20 21.1 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 7 7.4  -  - 7 7.4 

Ընդամենը 1 100.0 94 100.0  -  - 95 100.0 

 

Աղ. 6.12 Առողջապահական հաստատություններում (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) դրսևորվող խտրական 

մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
8 7.2 13 15.1 1 2.9 22 9.5 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
33 29.7 19 22.1 10 28.6 62 26.7 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
32 28.8 10 11.6 8 22.9 50 21.6 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
16 14.4 21 24.4 10 28.6 47 20.3 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

17 15.3 20 23.3 5 14.3 42 18.1 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

5 4.5 3 3.5 1 2.9 9 3.9 

Ընդամենը 111 100.0 86 100.0 35 100.0 232 100.0 

 

Աղ. 6.13 Բանակում դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
1 33.3 6 18.8  -  - 7 20.0 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
 -  - 6 18.8  -  - 6 17.1 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
1 33.3 1 3.1  -  - 2 5.7 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 8 25.0  -  - 8 22.9 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

1 33.3 9 28.1  -  - 10 28.6 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 2 6.3  -  - 2 5.7 

Ընդամենը 3 100.0 32 100.0  -  - 35 100.0 

 

Աղ. 6.14 Կրոնական կառույցում դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 

խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
4 66.7 10 40.0  -  - 14 45.2 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
1 16.7 6 24.0  -  - 7 22.6 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
1 16.7 4 16.0  -  - 5 16.1 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 1 4.0  -  - 1 3.2 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 4 16.0  -  - 4 12.9 

Ընդամենը 6 100.0 25 100.0  -  - 31 100.0 

 

 

 

Աղ. 6.15 Ոստիկանությունում դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 

խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
1 7.1 8 19.0 1 4.0 10 12.3 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
3 21.4 7 16.7 2 8.0 12 14.8 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
1 7.1 1 2.4 1 4.0 3 3.7 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
3 21.4 12 28.6 10 40.0 25 30.9 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

4 28.6 10 23.8 8 32.0 22 27.2 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

2 14.3 4 9.5 3 12.0 9 11.1 

Ընդամենը 14 100.0 42 100.0 25 100.0 81 100.0 

 

Աղ. 6.16 Դատարանում դրսևորվող խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
 -  - 2 22.2  -  - 2 15.4 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 3 33.3 1 33.3 4 30.8 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

1 100.0 3 33.3 1 33.3 5 38.5 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

 -  - 1 11.1 1 33.3 2 15.4 

Ընդամենը 1 100.0 9 100.0 3 100.0 13 100.0 
 

 

 

 

Աղ. 6.17 Աշխատավայրում կամ աշխատանքի դիմելիս դրսևորվող խտրական մոտեցումը 

պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 
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Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
3 11.1 20 16.4 3 37.5 26 16.6 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
11 40.7 30 24.6  -  - 41 26.1 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
5 18.5 20 16.4 4 50.0 29 18.5 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
3 11.1 26 21.3 1 12.5 30 19.1 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

3 11.1 22 18.0  -  - 25 15.9 

Պետական մարմինների 

գործողությունների 

նկատմամբ հավատի 

բացակայություն 

2 7.4 4 3.3  -  - 6 3.8 

Ընդամենը 27 100.0 122 100.0 8 100.0 157 100.0 

 

Աղ. 6.18 Խտրականության ենթարկված անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում դրսևորվող 

խտրական մոտեցումը պայմանավորող գործոնները՝ ըստ 3 խմբերի 

Գործոններ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պահպանողական 

մտածելակերպ 
3 42.9 5 9.6  -  - 8 13.6 

Ինֆորմացիայի և գիտելիքի 

պակաս 
2 28.6 12 23.1  -  - 14 23.7 

Ներքին վախեր կամ 

կարծրատիպեր 
2 28.6 15 28.8  -  - 17 28.8 

Իրավական մշակույթի 

բացակայություն 
 -  - 12 23.1  -  - 12 20.3 

Խտրականությունը 

դատապարտող դատական 

պրակտիկայի բացակայություն 

 -  - 8 15.4  -  - 8 13.6 

Ընդամենը 7 100.0 52 100.0  -  - 59 100.0 
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Վերոնշյալ աղյուսակների տվյալները թույլ են տալիս եզրահանգել, որ ընտանիքի անդամների, 

զուգընկերոջ, ազգականների, ընկերների կողմից, ինչպես նաև խտրականության ենթարկված 

անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում երբևէ դրսևորված խտրական 

վերաբերմունքը պայմանավորող հիմնական գործոններն, ընդհանուր առմամբ, հանդիսանում 

են պահպանողական մտածելակերպը, 3 խմբերի ներկայացուցիչների կարգավիճակի 

վերաբերյալ ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակասը, հասարակության անդամների ներքին 

վախերը կամ կարծրատիպերը, սակայն երբ խոսքը գնում է ծառայությունների տրամադրման 

ոլորտներին՝ ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակասի հետ, որպես գործոններ, կարևորվում են 

նաև խտրականությունը դատապարտող իրավական մշակույթի և դատական պրակտիկայի 

բացակայությունը, հատկապես, բանակում, ոստիկանությունում, դատարանում, կրթական 

հաստատություններում և ժամանցի վայրերում (տե՛ս աղյուսակ 7): 

Աղ. 7 Խտրականությունը պայմանավորող հիմնական գործոնները՝ ըստ ոլորտների                       (թվերը՝ 

արտահայտած տոկոսով) 

Ոլորտ 

Պահպանո 

ղական 

մտածելա 

կերպ 

Ինֆորմա 

ցիայի և 

գիտելիքի 

պակաս 

Ներքին 

վախեր 

կամ 

կարծրա 

տիպեր 

Իրավական 

մշակույթի 

բացակա 

յություն 

Խտրականությունը 

դատապարտող 

դատական 

պրակտիկայի 

բացակայություն 

1. Ծնողական ընտանիք 31.7 28.0 - - - 

2. Զուգընկեր, կին/ամուսին - 21.1 35.6 - - 

3. Հարցվածի ազգականներ 32.9 - 28.9 - - 

4. Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու 

ազգականներ 

32.9 - 32.9 - - 

5. Ընկերներ - 30.3 38.2 - - 

6. Հանրային տարածքներ 

(խանութ, փողոց) 
23.2 19.5 20.1 - - 

7. Հանրային սննդի վայրեր 

(սրճարան, ռեստորան) 
- 24.7 - 20.2 19.1 

8. Ժամանցի վայրեր 

(ակումբ, այգի,պուրակ) 
- 20.6 - 22.5 20.6 

9. Մշակութային վայրեր 

(թատրոն, կինո, 

թանգարան) 

29.4 - - 23.5 - 

10. Կրթական հաստ.-ներ 

(դպրոց) 
- 28.6 - 21.8 - 

11. Կրթական հաստ.-ներ 

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 
- 17.9 - 22.1 21.1 

12. Առողջ. հաստ.-ներ 

(պոլիկլինիկա, 

հիվանդանոց) 

- 26.7 21.6 20.3 - 



 
 

 

 65 

 

13. Բանակ - - - 22.9 28.6 

14. Կրոնական կառույց 45.2 22.6 - - - 

15. Ոստիկանություն - - - 30.9 27.2 

16. Դատարան - - - 30.8 38.5 

17. Աշխատավայր/ 

Աշխատանքի դիմելիս 
 26.1 18.5 19.1 - 

18. Խտրականության 

ենթարկված անձանց 

առաջնային սոց. 

միջավայր 

- 23.7 28.8 - - 
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ԽՏՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ                 ՎԱՐՔԱՅԻՆ 

ՄՈԴԵԼՆԵՐ 

Հետազոտության շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել նաև խտրական վերաբերմունքի 

դրսևորման պարագայում հարցվածների վարքային մոդելների ուսումնասիրությանը: 

Գծապատկեր 34-ի տվյալները փաստում են, որ ինչպես խտրականությունը դատապարտող 

դատական պրակտիկայի և իրավական մշակույթի բացակայությունը, այնպես էլ պետական 

մարմինների գործողությունների նկատմամբ հավատի բացակայությունը հանգեցնում են 

խտրականության դրսևորման պարագայում ամենաքիչը օրինապահ մարմիններին դիմելուն 

(6.0% կամ 69 պատասխան 1150-ից): 

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ խտրականության դրսևորման պարագայում 36.7% 

դեպքերում հարցվածներն անձամբ են խնդրին լուծում տալիս, 24.9% դեպքերում հավաստել են 

հեռու մնալու իրենց փորձի մասին, նման իրավիճակներում ոչինչ չեն ձեռնարկում 17.3% 

դեպքերում, և միայն 15.1% դեպքերում (174 պատասխան 1150-ից) պայքարում են իրենց 

իրավունքների իրացման համար ՀԿ-ների և ընկերների օգնությամբ (համապատասխանաբար, 

8.1% և 7.0%): 

Գծ. 34. Խտրական վերաբերմունքի հանդիպման դեպքում հարցվածների վարքային դրսևորումները 

 
       * Բազմակի պատասխանի հնարավորությամբ 

 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Դիմում եմ օրինապահ մարմիններին

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում

Փորձում եմ հեռու մնալ

Ինքս եմ խնդրին լուծում տալիս

6.0

7.0

8.1

17.3

24.9

36.7
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Դիտարկված հարցը 3 խմբերի օրինակով ուսումնասիրելիս, ակնհայտ է դառնում, որ 

ամենաքիչ դեպքերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ դիմում են ընկերների օգնությանը 

(3.3%) և օրինապահ մարմիններին (6.6%), ԼԳԲՏ անձինք՝ պայքարում իրենց իրավունքների 

իրացման համար ՀԿ-ների (3.6%), ընկերների (6.7%) և իրավապահ մարմինների օգնությամբ 

(6.8%), իսկ ԹՆՕ-ները՝ 11.2% դեպքերում նախընտրում են ոչինչ չձեռնարկել (տե՛ս 

գծապատկեր 35): 

Հատկանշական է, որ միայն ԹՆՕ-ները օրինապահ մարմիններին դիմելը, որպես 

խտրականությունից խուսափելու միջոց, ընդհանրապես չեն դիտարկել (տե՛ս նույն տեղում): 

Գծ. 35. Խտրական վերաբերմունքի հանդիպման դեպքում վարքային դրսևորումները` ըստ 3 խմբերի 

 
 

Ստորև ներկայացված աղյուսակներ 8.1-8.18-ում ամփոփված են խտրական վերաբերմունքի 

հանդիպելու պարագայում հարցվածների վարքային դրսևորումները, որոնք դիտարկվել են 

փոխկապվածության մեջ ուսումնասիրված յուրաքանչյուր խմբի ներկայացուցիչների՝ առօրյա 

կյանքում և տարբեր ոլորտներում անհավասար մոտեցման առնչության փորձի հետ: 

 

Դիմում եմ օրինապահ մարմիններին

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ

Պայքարում եմ իմ իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում

Փորձում եմ հեռու մնալ

Ինքս եմ խնդրին լուծում տալիս

6.6

3.3

18.9

17.2

27.9

26.2

6.8

6.7

3.6

18.3

23.4

41.2

16.8

15.2

11.2

28.0

28.8

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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Աղ. 8.1 Ծնողական ընտանիքում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային 

դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 4 19.0 19 23.5 1 50.0 24 23.1 

Փորձում եմ հեռու մնալ 5 23.8 15 18.5 - - 20 19.2 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 2 2.5 - - 2 1.9 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

3 14.3 2 2.5 - - 5 4.8 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 1.2 - - 1 1.0 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
9 42.9 42 51.9 1 50.0 52 50.0 

Ընդամենը 21 100.0 81 100.0 2 100.0 104 100.0 

 

 

Աղ. 8.2 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում 

վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 8 32.0 7 18.9 - - 15 22.7 

Փորձում եմ հեռու մնալ 8 32.0 8 21.6 - - 16 24.2 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

1 4.0 2 5.4 1 25.0 4 6.1 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

2 8.0 1 2.7 - - 3 4.5 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
1 4.0 2 5.4 - - 3 4.5 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
5 20.0 17 45.9 3 75.0 25 37.9 

Ընդամենը 25 100.0 37 100.0 4 100.0 66 100.0 
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Աղ. 8.3 Հարցվածի ազգականների կողմից խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում 

վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 4 20.0 13 22.0 1 14.3 18 20.9 

Փորձում եմ հեռու մնալ 7 35.0 21 35.6 3 42.9 31 36.0 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 3 5.1 - - 3 3.5 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

3 15.0 - - 1 14.3 4 4.7 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 1.7 - - 1 1.2 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
6 30.0 21 35.6 2 28.6 29 33.7 

Ընդամենը 20 100.0 59 100.0 7 100.0 86 100.0 

 

 

Աղ. 8.4 Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 5 25.0 2 13.3 2 13.3 9 18.0 

Փորձում եմ հեռու մնալ 11 55.0 7 46.7 6 40.0 24 48.0 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 2 13.3 1 6.7 3 6.0 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

- - - - 2 13.3 2 4.0 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
2 10.0 - - - - 2 4.0 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
2 10.0 4 26.7 4 26.7 10 20.0 

Ընդամենը 20 100.0 15 100.0 15 100.0 50 100.0 
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Աղ. 8.5 Ընկերների կողմից խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային 

դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 3 20.0 4 10.8 2 25.0 9 15.0 

Փորձում եմ հեռու մնալ 6 40.0 6 16.2 4 50.0 16 26.7 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 2 5.4 - - 2 3.3 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

1 6.7 1 2.7 - - 2 3.3 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 2.7 - - 1 1.7 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
5 33.3 23 62.2 2 25.0 30 50.0 

Ընդամենը 15 100.0 37 100.0 8 100.0 60 100.0 

 

 

Աղ. 8.6 Հանրային տարածքներում (խանութ, փողոց) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 1 50.0 12 14.1 5 23.8 18 16.7 

Փորձում եմ հեռու մնալ - - 14 16.5 10 47.6 24 22.2 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 11 12.9 1 4.8 12 11.1 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

- - 5 5.9 - - 5 4.6 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 13 15.3 - - 13 12.0 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
1 50.0 30 35.3 5 23.8 36 33.3 

Ընդամենը 2 100.0 85 100.0 21 100.0 108 100.0 
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Աղ. 8.7 Հանրային սննդի վայրերում (սրճարան, ռեստորան) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 1 25.0 5 11.9 - - 6 13.0 

Փորձում եմ հեռու մնալ 2 50.0 7 16.7 - - 9 19.6 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 4 9.5 - - 4 8.7 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

- - 2 4.8 - - 2 4.3 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 6 14.3 - - 6 13.0 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
1 25.0 18 42.9 - - 19 41.3 

Ընդամենը 4 100.0 42 100.0 - - 46 100.0 

 

 

Աղ. 8.8 Ժամանցի վայրերում (ակումբ, այգի, պուրակ) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 10 16.4 - - 10 16.4 

Փորձում եմ հեռու մնալ - - 16 26.2 - - 16 26.2 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 4 6.6 - - 4 6.6 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

- - 2 3.3 - - 2 3.3 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 6 9.8 - - 6 9.8 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
- - 23 37.7 - - 23 37.7 

Ընդամենը  -  - 61 100.0  -  - 61 100.0 

 

 



 
 

 

 72 

 

Աղ. 8.9 Մշակութային վայրերում (թատրոն, կինո, թանգարան) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 1 5.6 - - 1 5.6 

Փորձում եմ հեռու մնալ - - 7 38.9 - - 7 38.9 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 1 5.6 - - 1 5.6 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 5.6 - - 1 5.6 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
- - 8 44.4 - - 8 44.4 

Ընդամենը  -  - 18 100.0  -  - 18 100.0 

 

 

Աղ. 8.10 Կրթական հաստատություններում (դպրոց) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 1 14.3 14 16.5 - - 15 16.3 

Փորձում եմ հեռու մնալ 1 14.3 31 36.5 - - 32 34.8 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

1 14.3 5 5.9 - - 6 6.5 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

1 14.3 - - - - 1 1.1 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 4 4.7 - - 4 4.3 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
3 42.9 31 36.5 - - 34 37.0 

Ընդամենը 7 100.0 85 100.0 - - 92 100.0 
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Աղ. 8.11 Կրթական հաստատություններում (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 6 12.8 - - 6 12.5 

Փորձում եմ հեռու մնալ 1 100.0 10 21.3 - - 11 22.9 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 2 4.3 - - 2 4.2 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 5 10.6 - - 5 10.4 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
- - 24 51.1 - - 24 50.0 

Ընդամենը 1 100.0 47 100.0 - - 48 100.0 

 

 

Աղ. 8.12 Առողջապահական հաստատություններում (պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) խտրական 

վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 10 13.5 7 14.9 - - 17 11.1 

Փորձում եմ հեռու մնալ 11 14.9 6 12.8 2 6.3 19 12.4 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

2 2.7 4 8.5 10 31.3 16 10.5 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

26 35.1 4 8.5 10 31.3 40 26.1 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
7 9.5 6 12.8 - - 13 8.5 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
18 24.3 20 42.6 10 31.3 48 31.4 

Ընդամենը 74 100.0 47 100.0 32 100.0 153 100.0 
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Աղ. 8.13 Բանակում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային դրսևորումները՝ 

ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 8 53.3 - - 8 50.0 

Փորձում եմ հեռու մնալ - - 2 13.3 - - 2 12.5 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
1 100.0 5 33.3 - - 6 37.5 

Ընդամենը 1 100.0 15 100.0  -  - 16 100.0 
 

Աղ. 8.14 Կրոնական կառույցում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային 

դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 5 31.3 - - 5 23.8 

Փորձում եմ հեռու մնալ 2 40.0 2 12.5 - - 4 19.0 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 6.3 - - 1 4.8 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
3 60.0 8 50.0 - - 11 52.4 

Ընդամենը 5 100.0 16 100.0 - - 21 100.0 
 

Աղ. 8.15 Ոստիկանությունում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային 

դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում - - 6 20.7 3 12.0 9 12.9 

Փորձում եմ հեռու մնալ 1 6.3 3 10.3 9 36.0 13 18.6 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

3 18.8 2 6.9 5 20.0 10 14.3 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

4 25.0 6 20.7 3 12.0 13 18.6 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
4 25.0 4 13.8 - - 8 11.4 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
4 25.0 8 27.6 5 20.0 17 24.3 

Ընդամենը 16 100.0 29 100.0 25 100.0 70 100.0 



 
 

 

 75 

 

Աղ. 8.16 Դատարանում խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային 

դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 1 33.3 1 50.0 2 28.6 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

1 50.0 2 66.7 1 50.0 4 57.1 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
1 50.0 - - - - 1 14.3 

Ընդամենը 2 100.0 3 100.0 2 100.0 7 100.0 

 

 

Աղ. 8.17 Աշխատավայրում կամ աշխատանքի դիմելիս խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու 

պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 4 15.4 20 29.4 - - 24 23.3 

Փորձում եմ հեռու մնալ 11 42.3 18 26.5 1 11.1 30 29.1 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

1 3.8 3 4.4 2 22.2 6 5.8 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

4 15.4 1 1.5 2 22.2 7 6.8 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
1 3.8 1 1.5 - - 2 1.9 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
5 19.2 25 36.8 4 44.4 34 33.0 

Ընդամենը 26 100.0 68 100.0 9 100.0 103 100.0 
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Աղ. 8.18 Խտրականության ենթարկված անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում խտրական 

վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում վարքային դրսևորումները՝ ըստ 3 խմբերի 

Վարքային դրսևորումներ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 

ապրող մարդիկ 
ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ Ընդամենը 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Ոչինչ չեմ ձեռնարկում 1 20.0 4 11.1 - - 5 12.2 

Փորձում եմ հեռու մնալ 2 40.0 10 27.8 - - 12 29.3 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ընկերների օգնությամբ 

- - 4 11.1 - - 4 9.8 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների օգնությամբ 

1 20.0 2 5.6 - - 3 7.3 

Դիմում եմ օրինապահ 

մարմիններին 
- - 1 2.8 - - 1 2.4 

Ինքս եմ խնդրին լուծում 

տալիս 
1 20.0 15 41.7 - - 16 39.0 

Ընդամենը 5 100.0 36 100.0 - - 41 100.0 

 

Ընդհանրացնելով վերը ներկայացված աղյուսակների տվյալները՝ հարկ է նշել, որ բոլոր 

իրավիճակներում և տարբեր ոլորտներում (բացառությամբ՝ դատական ոլորտի) հարցվածները 

խտրական վերաբերմունքի հանդիպելիս հիմնականում ինքնուրույնաբար են խնդրին լուծում 

տալիս, ապա վստահ չլինելով դրական ելքի վրա՝ փորձում են զերծ մնալ կոնֆլիկտային 

իրավիճակից (տե՛ս աղյուսակ 9):  

Առանձնակի ուշագրավ են հարցվածների վարքային դրսևորումները առողջապահական 

հաստատություններում, ոստիկանությունում և դատական ատյաններում: Եթե 

առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և տրամադրման ժամանակ, ինչպես 

նաև ոստիկանությունում խտրական վերաբերմունքի դրսևորման դեպքում հարցվածների 

հիմնական պատասխաններում տեղ է գտել նաև սեփական իրավունքների իրացման համար 

ՀԿ-ների օգնությամբ պայքարելը, ապա դատական մարմիններում հարցվածները 

հիմնականում են դիմում ՀԿ-ների աջակցությանը: Առողջապահական հաստատություններում 

անհավասար մոտեցման հանդիպելիս ՀԿ-ների աջակցությանը դիմող հարցվածների մեջ մեծ 

խումբ են կազմում նախ՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ, ապա՝ ԹՆՕ-ները, և վերջում՝ ԼԳԲՏ 

անձինք, ոստիկանությունում՝ ԼԳԲՏ անձինք, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ, ապա՝ ԹՆՕ-

ները, իսկ դատարանում՝ ԼԳԲՏ անձինք, իսկ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց և ԹՆՕ-ների 

քանակը բաշխված է հավասարապես: 
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Աղ. 9. Խտրական վերաբերմունքի հանդիպելու պարագայում հիմնական վարքային դրսևորումները 

(թվերը՝ արտահայտած տոկոսով) 

Ոլորտ 
Ինքս եմ խնդրին 

լուծում տալիս 

Փորձում եմ 

հեռու մնալ 

Պայքարում եմ իմ 

իրավունքների իրացման 

համար ՀԿ-ների 

օգնությամբ 

1. Ծնողական ընտանիք 50.0 - - 

2. Զուգընկեր, կին/ամուսին 37.9 24.2 - 

3. Հարցվածի ազգականներ 33.7 36.0 - 

4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

ազգականներ 
20.0 48.0 - 

5. Ընկերներ 50.0 - - 

6. Հանրային տարածքներ 

(խանութ, փողոց) 
33.3 22.2 - 

7. Հանրային սննդի վայրեր 

(սրճարան, ռեստորան) 
41.3 19.6 - 

8. Ժամանցի վայրեր (ակումբ, 

այգի,պուրակ) 
37.7 26.2 - 

9. Մշակութային վայրեր 

(թատրոն, կինո, թանգարան) 
44.4 38.9 - 

10. Կրթական հաստ.-ներ 

(դպրոց) 
37.0 34.8 - 

11. Կրթական հաստ.-ներ  

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 
50.0 - - 

12. Առողջ. հաստ.-ներ 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) 
31.4 - 26.1 

13. Բանակ - 50.0 - 

14. Կրոնական կառույց 52.4 - - 

15. Ոստիկանություն 24.3 18.6 18.6 

16. Դատարան - - 57.1 

17. Աշխատավայր/ 

Աշխատանքի դիմելիս 
33.0 29.1 - 

18. Խտրականության 

ենթարկված անձանց 

առաջնային սոց. միջավայր 

39.0 29.3 - 
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ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Հաշվետվության այս հատվածը վերաբերում է Հայաստանում խտրականության դեմ պայքարի 

իրականացման մեխանիզմերի և դրանց հանրային ընկալումների վերլուծությանը: 

Հարցվածների կողմից կատարվել է ստորև ներկայացված մեխանիզմների գործունեության 

գնահատում 4 բալանոց սանդղակով: 

1) Մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ, 

2) Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, լուսաբանում ԶԼՄ-ներով, 

3) Հանդուրժողականության և բազմազանության վերաբերյալ իրազեկում, 

4) Դատական մարմնի աշխատանք, 

5) Իրավապահ մարմնի աշխատանք (ոստիկանություն), 

6) Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության միջոցներ, 

7) Կարողությունների զարգացում, 

8) Պետական մարմինների հետ աշխատանք (օրենքների ուղղությամբ ջատագովություն): 

Ուսումնասիրելով խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմերի 

գործունեության վերաբերյալ բոլոր հարցվածների դիրքորոշումները, ըստ գծապատկեր 36.1-ի 

արդյունքների, պարզ է դառնում, որ որպես միանշանակորեն գործող մեխանիզմներ՝ 

ամենաշատը բնորոշվել են խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության 

միջոցները (23.5%) և հանրային իրազեկման միջոցառումները (18.5%), փոխարենը, որպես 

չգործող մեխանիզմներ, հարցվածներն ամենաշատը հատկանշել են իրավապահ և դատական 

մարմինների աշխատանքը (համապատասխանաբար, 39.0% և 36.0%): 

Եթե խմբավորենք վերոնշյալ մեխանիզմերի գործունեության գնահատականները ըստ երկու 

տարբերակի՝ «Գործում է» («Միանշանակ գործում է» և «Ավելի շուտ գործում է, քան չի 

գործում») և «Չի գործում» («Միանշանակ չի գործում» և «Ավելի շուտ չի գործում, քան գործում 

է»), այնուհետև բացառենք «Դժվարանում եմ պատասխանել» տարբերակը, ապա ստորև 

ներկայացված գծապատկեր 36.2-ի տվյալների համաձայն կարող ենք ասել, որ նշանակալի 

տարբերությամբ որպես գործող մեխանիզմ առանձնանում է միայն խոցելի խմբերի շահերի և 

իրավունքների պաշտպանության միջոցները (75.4%), իսկ էապես չգործող մեխանիզմներից 

աչքի են ընկնում մի քանիսը՝ իրավապահ և դատական մարմինների աշխատանքը (19.9% և 

23.1%), hանդուրժողականության և բազմազանության վերաբերյալ իրազեկումը (37.6%), 

ինչպես նաև պետական մարմինների հետ աշխատանքը (37,7%): Ինչ վերաբերում է մյուս 3 

մեխանիզմներին՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ, 

կարողությունների զարգացում և հանրային իրազեկման միջոցառումներ, ապա վերջիններս 

չնչին տարբերությամբ, սակայն ևս դասվել են գործող մեխանիզմների շարքին: 
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Գծ. 36.1 Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեությունը 

 
 

Գծ. 36.2 Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեությունը 

 

Պետական մարմինների հետ աշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության 

միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականության և բազմազանության վերաբերյալ 

իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, լուսաբանում ԶԼՄ-

ներով

Մարդու իրավունեքների վերաբերյալ կրթական 

միջոցառումներ

8.5

17.5

23.5

8.0

5.5

7.5

18.5

15.5

26.0

29.0

47.0

10.0

14.0

27.5

31.0

37.5

31.5

24.5

12.5

33.5

29.0

32.5

30.5

22.0

25.5

19.0

10.5

39.0

36.0

25.5

16.5

19.0

8.5

10.0

6.5

9.5

15.5

7.0

3.5

6.0

Միանշանակ գործում է

Ավելի շուտ գործում է, քան չի գործում

Ավելի շուտ չի գործում, քան գործում է
Միանշանակ չի գործում

Դժվարանում եմ պատասխանել

Պետական մարմինների հետ աշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների

պաշտպանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականության և բազմազանության վերաբերյալ

իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, լուսաբանում ԶԼՄ-
ներով

Մարդու իրավունեքների վերաբերյալ կրթական

միջոցառումներ

37.7

51.7

75.4

19.9

23.1

37.6

51.3

56.4

62.3

48.3

24.6

80.1

76.9

62.4

48.7

43.6

Գործում է Չի գործում
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Հայաստանում խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմերի 

գործունեության գնահատման հարցը դիտարկելով 3 խմբերի հարցվածների շրջանում, 

ակնհայտ է դառնում, որ բացի խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության 

միջոցներից (որը միակ գործող մեխանիզմն է հանդիսանում՝ համաձայն 3 խմբերի գերակշռող 

ներկայացուցիչների տեսակետի)՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց խմբում ավելի բարձր են 

գնահատվել կարողությունների զարգացումը (56.1%) և հանրային իրազեկման 

միջոցառումները (55.6%, տե՛ս աղյուսակ 37): 

Այս առումով ԼԳԲՏ անձանց գնահատականները էականորեն տարբերվել են մյուսների 

ցուցանիշներից, քանի որ նրանք, որպես գործող մեխանիզմներ, ավելի բարձր են գնահատել 

կարողությունների զարգացումը (75.4%), մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական 

միջոցառումները (68.5%), ինչպես նաև հանդուրժողականության և բազմազանության 

վերաբերյալ իրազեկումը (56.2%): 

Ինչ վերբերում է ԹՆՕ-ների խմբի ներկայացուցիչների գնահատականներին, ապա այս 

պարագայում չնչին տարբերությամբ բարձր են գնահատվել առաջադրված մեխանիզմներից 

երկուսը՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումները (53.2%) և հանրային 

իրազեկման միջոցառումները (52.0%): 

Տրամաբանական է, որ տվյալ հարցն ուսումնասիրելով 3 խմբի հարցվածների համատեքստում՝ 

դարձյալ ամենացածրն է գնահատվել խտրականության դեմ պայքարի իրականացման 

հետևյալ մեխանիզմերի գործունեությունը (տե՛ս նույն տեղում). 

 Դատական մարմնի աշխատանք – ըստ խմբերի՝ 22.8%, 29.6% և 12.2%,  

 Իրավապահ մարմնի աշխատանք – ըստ խմբերի՝ 27.1%, 26.4% և 2.0%, 

 Պետական մարմինների հետ աշխատանք – ըստ խմբերի՝ 40.0%, 46.6% և 20.0%: 
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Գծ. 37. Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեությունը` ըստ 3 

խմբերի 

 

 

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է

Չի գործում

Գործում է
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60.0

40.0

43.9

56.1

30.3

69.7

72.9

27.1

77.2

22.8

72.9

27.1

44.4

55.6

54.4

45.6

53.4

46.6

24.6

75.4

29.3

70.7

73.6

26.4

70.4

29.6

43.8

56.2

53.5

46.5

31.5

68.5

80.0

20.0

91.1

8.9

8.7

91.3

98.0

2.0

87.8

12.2

76.7

23.3

48.0

52.0

46.8

53.2

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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Անդրադառնալով առաջարկված մեխանիզմների գործունեության արդյունավետության 

գնահատականին՝ գծապատկեր 38.1-ից պարզ է դառնում, որ հարցվածները ամենաշատ 

դեպքերում միանշանակորեն արդյունավետ են գնահատել նախ՝ խոցելի խմբերի շահերի և 

իրավունքների պաշտպանության միջոցների (23.5%), ապա կարողությունների զարգացման 

հնարավորությունները (21.3%), փոխարենը՝ ամենաշատ դեպքերում միանշանակորեն 

անարդյունավետ են գնահատել իրավապահ և դատական մարմինների գործունեությունը 

(համապատասխանաբար, 28.4% և 22.7%): 

Եթե խմբավորենք ներկայացված բոլոր մեխանիզմերի գործունեության անդյունավետության 

ցուցանշները ըստ երկու տարբերակի՝ «Արդյունավետ է» («Միանշանակ արդյունավետ է» և 

«Ավելի շուտ արդյունավետ է, քան արդյունավետ չէ») և «Արդյունավետ չէ» («Միանշանակ 

արդյունավետ չէ» և «Ավելի շուտ արդյունավետ չէ, քան արդյունավետ է»), այնուհետև 

բացառենք «Դժվարանում եմ պատասխանել» տարբերակը, ապա ստորև ներկայացված 

գծապատկեր 38.2-ի տվյալներից ելնելով` կարող ենք փաստել, որ արդյունավետ են 

գնահատվել գծապատկեր 32.2-ում որպես գործող մեխանիզմներ հատկանշվածները: 

Գծ. 38.1 Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեության 

արդյունավետությունը  

 

Պետական մարմինների հետ աշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների

պաշտպանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականության և բազմազանության

վերաբերյալ իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ, լուսաբանում
ԶԼՄ-ներով

Մարդու իրավունեքների վերաբերյալ կրթական

միջոցառումներ

13.6

21.3

23.5

10.8

10.3

13.3

19.4

17.3

25.8

36.2

47.6

27.5

24.7

32.6

32.5

46.0

40.2

29.8

22.3

32.4

40.2

43.0

33.8

24.7

15.9

10.6

3.6

28.4

22.7

8.1

12.5

9.3

4.5

2.1

3.0

1.0

2.1

3.0

1.9

2.7

Միանշանակ արդյունավետ է

Ավելի շուտ արդյունավետ է, քան արդյունավետ չէ

Ավելի շուտ արդյունավետ չէ, քան արդյունավետ է

Միանշանակ արդյունավետ չէ

Դժվարանում եմ պատասխանել
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Գծ. 38.2 Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեության 

արդյունավետությունը  

 
 

Տրոհելով խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմերի գործունեության 

արդյունավետության գնահատման հարցը 3 խմբերի ներկայացուցիչների շրջանում՝ պատկերը 

միանգամայն փոխվում է. համաձայն վերջիններիս գերակշիռ մեծամասնության տեսակետի՝ 

միակ արդյունավետ գործող մեխանիզմը հանդիսանում է հանդուրժողականության և 

բազմազանության վերաբերյալ իրազեկումը, համապատասխանաբար, ըստ խմբերի՝ 69.4%, 

67.6% և 86.4% (տե՛ս գծապատկեր 39): 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց խմբում բոլոր մեխանիզմների գործունեության 

արդյունավետությունը ավելի բարձր է գնահատվել, քան հակառակը: ԼԳԲՏ անձանց կողմից 

մեխանիզմների գործունեության արդյունավետության գնահատականները զրջում են միայն 

մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական միջոցառումների (42.4%) և դատական մարմնի 

աշխատանքի կազմակերպման հարցում (44.2%), իսկ ըստ ԹՆՕ-ների՝ ներկայացված բոլոր 

մեխանիզմների գործունեությունը հիմնականում գնահատվել է անարդյունավետ, քան 

արդյունավետ: Ավելին, նրանք բացառել են իրավապահ և դատական մարմինների 

աշխատանքի արդյունավետությունն ընդհանրապես (տե՛ս նույն տեղում): 

 

 

Պետական մարմինների հետաշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների

պաշտանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականությանև բազմազանության

վերաբերյալ իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական

միջոցառումներ

41.3

58.7

73.3

38.6

35.8

47.3

52.9

65.1

58.7

41.3

26.7

61.4

64.2

52.7

47.1

34.9

Արդյունավետ է Արդյունավետ չէ
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Գծ. 39. Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմների գործունեության 

արդյունավետությունը` ըստ 3 խմբերի 

 
 

Գծապատկեր 40-ում համադրվել են խտրականության դեմ պայքարի իրականացման գործող 

մեխանիզմների և վերջիններիս գործունեության անարդյունավետության ցուցանիշները: 

Գծապատկերի տվյալները թույլ են տալիս եզրահանգել, որ որքան մեծ է այս կամ այն 

մեխանիզմի գործունեության հարցում հարցվածների դրական տրամադրվածությունը, այնքան 

փոքր է անարդյունավետության ցուցանիշը, և հակառակը: 

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է

Արդյունավետ չէ

Արդյունավետ է
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21.6

78.4

36.5

63.5

40.0

60.0

42.3

57.7

20.0

80.0

30.6

69.4

29.3

70.7

29.4

70.6

21.2

78.8

41.4

58.6

40.6

59.4

45.7

54.3

55.8

44.2

32.4

67.6

21.0

79.0

57.6

42.4

67.4

32.6

66.0

34.0

90.6

9.4

100.0

100.0

13.6

86.4

91.4

8.6

90.9

9.1

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ԼԳԲՏ անձինք ԹՆՕ-ներ
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Գծ. 40. Խտրականության դեմ պայքարի իրականացման գործող մեխանիզմների համադրումը 

անարդյունավետության ցուցանիշի հետ 

 

 

 

 

 

  

Պետական մարմինների հետ աշխատանք

Կարողությունների զարգացում

Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների

պաշտանության միջոցներ

Իրավապահ մարմնի աշխատանք

Դատական մարմնի աշխատանք

Հանդուրժողականության և բազմազանության

վերաբերյալ իրազեկում

Հանրային իրազեկման միջոցառումներ

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ կրթական

միջոցառումներ

37.7

51.7

75.4

19.9

23.1

37.6

51.3

56.4

58.7

41.3

26.7

61.4

64.2

52.7

47.1

34.9

Արդյունավետ չէ Գործում է
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ամփոփելով իրականացված հետազոտության արդյունքները` անհրաժեշտ է նշել հետևյալ 

հիմնական բացահայտումները` 

 Առօրյա կյանքում, ընտանեկան հարաբերություններում, ինչպես նաև զբաղվածության, 

կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտների ծառայությունների հասանելիության և 

տրամադրման գործում հարցվածների միայն չնչին տոկոսն է (5.5%) զերծ մնում 

խարանի և խտրականության ենթարկվելուց, ընդ որում, խտրականության 

դրսևորումներին տարբեր հաճախականությամբ առերեսվում են ավելի շատ ԹՆՕ-ները, 

ապա ԼԳԲՏ անձինք, այնուհետև՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ: Եթե 

սեռատարիքային, կրթական և բնակավայրային որոշ ցուցանիշներ են պայմանավորում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց և ԹՆՕ-ների՝ խտրական վերաբերմունքի հետ 

հաճախ առնչության փորձը, ապա ԼԳԲՏ անձանց պարագայում նշված ցուցանիշներից 

որևէ մեկը էական դեր չի խաղում. վերջիններիս նկատմամբ խտրականության 

դրսևորումներն ունեն նույն ինտենսիվությունը և՛ Երևանում ու ՀՀ մարզերում, և՛ 

արական ու իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ, և՛ տարբեր կրթական մակարդակ 

ունեցողների շրջանում: 

 Մեր հասարակության մեջ խտրական վերաբերմունքի ենթարկվելու հիմքերը 

պայմանավորված են եղել անձի կամ սոցիալական խմբի 13 հատկանիշներով: Ավելին, 

խտրականության ենթարկված 189 հարցվածներ հիշատակել են առօրյա կյանքի և 

ծառայությունների 18 տարբեր ոլորտներում իրենց նկատմամբ դրսևորված խտրական 

վերաբերմունքի 458 դեպք: Ընդ որում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ 

խտրականության են ենթարկվում հիմնականում ֆիզիկական առողջության 

հատկանիշով, ԼԳԲՏ անձինք՝ սեռական կողմնորոշման, սեռի, ինչպես նաև գենդերային 

ինքնության և արտահայտման հատկանիշներով, իսկ ԹՆՕ-ները՝ ֆիզիկական 

առողջության, ապա ընտանեկան կարգավիճակի հատկանիշներով: 

 Ընդհանուր առմամբ, խտրականության դրսևորման հնարավորություններն առավել 

վառ արտահայտված են առողջապահական հաստատություններում (50.8%): Եթե 

տարբեր ոլորտներում խտրականության առնչվելու փորձը դիտարկենք 3 խմբերի 

օրինակով, ապա ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ ավելի շատ խտրական 

վերաբերմունքի են հանդիպում հենց առողջապահական հաստատություններում 

(76.2%), ապա զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից (27.0%), ԼԳԲՏ 

անձինք՝ ծնողական ընտանիքում և կրթական հաստատություններում (73.7-ական 

տոկոս), այնուհետև հանրային տարածքներում (68.4%), աշխատավայրում կամ 

աշխատանքի դիմելիս (63.2%) և իրենց ազգականների կողմից (61.8%), իսկ ԹՆՕ-ների 

շրջանում խտրականության գերակշռող դեպքերը դրսևորվում են կրկին 
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առողջապահական հաստատություններում (30.0%), ոստիկանությունում (22.0%) և 

հանրային տարածքներում (20.0%):  

 Չնայած հարցվածներն ունեն տարբեր ոլորտներում խտրականության 8 տեսակների 

հետ առնչության փորձ, սակայն մեծամասնության կողմից հատկանշվել են ուղղակի 

գործողություններով (33.2%) և անգործությամբ, վերաբերմունքով (31.3%) 

պայմանավորված խտրականության դրսևորումները:  

 Եթե ընտանիքի անդամների, զուգընկերոջ, ազգականների, ընկերների կողմից, ինչպես 

նաև խտրականության ենթարկված անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում 

երբևէ դրսևորված խտրական վերաբերմունքը պայմանավորող հիմնական գործոններն, 

ընդհանուր առմամբ, հանդիսանում են պահպանողական մտածելակերպը, 

հարցվածների կարգավիճակի վերաբերյալ ինֆորմացիայի և գիտելիքի պակասը, 

հասարակության անդամների ներքին վախերը կամ կարծրատիպերը, ապա տարբեր 

ոլորտների ծառայությունների տրամադրման դեպքերում, որպես խտրականությունը 

պայմանավորող գործոններ, շեշտադրվում են նաև խտրականությունը դատապարտող 

իրավական մշակույթի և դատական պրակտիկայի բացակայությունը (հատկապես, 

բանակում, ոստիկանությունում, դատարանում, կրթական հաստատություններում և 

ժամանցի վայրերում):  

 Խտրականությունը դատապարտող իրավական մշակույթի և դատական պրակտիկայի 

բացակայությունը, ինչպես նաև պետական մարմինների գործողությունների նկատմամբ 

հավատի բացակայությունը հանգեցնում են օրինապահ մարմիններին ամենաքիչը 

դիմելու պրակտիկային (6.0%), ընդ որում, ԹՆՕ-ները օրինապահ մարմիններին դիմելը, 

որպես խտրականությունից խուսափելու միջոց, ընդհանրապես չեն դիտարկում: 

Ընդհանուր առմամբ, խտրականության հանդիպելիս հարցվածներն ավելի հաճախ 

խնդրին ինքնուրույն են լուծում տալիս (36.7%) կամ փորձում են հեռու մնալ 

առճակատումից (24.9%), սակայն առողջապահական հաստատություններում, 

ոստիկանությունում և դատական մարմիններում հարցվածները նախընտրում են 

պայքարել սեփական իրավունքների իրացման համար նաև ՀԿ-ների օգնությամբ: 

 Խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանության միջոցները, որպես 

խտրականության դեմ պայքարի իրականացման մեխանիզմ, դիտարկում է 

հարցվածների կեսից ավելին (75.4%), իսկ իրավապահ և դատական մարմինների 

գործունեությանը, hանդուրժողականության և բազմազանության վերաբերյալ 

իրազեկմանը, ինչպես նաև պետական մարմինների հետ աշխատանքին (օրենքների 

ուղղությամբ ջատագովություն) վերաբերում են թերահավատորեն: 

 

  



 
 

 

 88 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հիմնվելով սույն հետազոտության շրջանակում հավաքագրված տվյալների ամփոփման վրա՝ 

կարելի է եզրակացնել, որ խտրականության խնդիրն առկա է Հայաստանի Հանրապետության 

հասարակական կյանքի բոլոր՝ սոցիալական, աշխատանքային, առողջապահական, կրթական 

և այլ տարբեր ոլորտներում, ինչն իր հերթին պայմանավորված է ինչպես խտրականության 

արգելման առանձին օրենքի, խտրականության արգելման խնդիրն ուղղակիորեն սահմանող 

ներքին կանոնակարգերի, խտրականության դեմ պայքարի ծրագրի կամ ռազմավարական 

փաստաթղթերի բացակայությամբ, այնպես էլ խտրականության՝ որպես հանրային երևույթի 

վերաբերյալ ցածր իրազեկմամբ և լուսաբանմամբ: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել և վավերացրել է խտրականությունը բացառող 

մի շարք միջազգային իրավական փաստաթղթեր և ներպետական օրենսդրությունում 

ստանդարտ ձևակերպումներով ամրագրել խտրականության արգելք սահմանող նորմերը, 

ինչը կարելի է համարել խտրականության դեմ պայքարի առաջին քայլերը: Սակայն հիշյալ 

փաստաթղթերի արդյունավետությունը կձգտի նվազագույնի, քանի դեռ դրանք գործնականում 

կյանքի չեն կոչվում և թերանում են ապահովել իրավական պաշտպանության միասնական և 

արդյունավետ համակարգ: Խտրականության կանխարգելման համար պետք է դրսևորել 

քաղաքական կամք և ունենալ աջակցություն հասարակության լայն շերտերի կողմից: Այս 

առումով կարևորվում է ինչպես հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների, այնպես էլ ԶԼՄ-ների դերը: 

Հարցվածների գերակշռող մասը խտրականության առկայությունը պայմանավորում է 

հասարակության պահպանողական մտածելակերպով, ազգային մտածողության մեջ առկա 

կարծրատիպերով և ավանդական արժեքներով: Սակայն խտրականության խնդիրը պետք է 

դիտարկվի նաև որպես պետական խնդիր, հետևաբար խնդրի լուծման գործում անհրաժեշտ է 

առաջ քաշել ինչպես հասարակության արժեքային համակարգի ու աշխարհայացքի 

փոփոխությունը, այնպես էլ խտրականությունը դատապարտող իրավական մշակույթի և 

դատական պրակտիկայի կիրառումը:  

Տրամաբանական է, որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում դատաիրավական պրակտիկայի 

բացակայության պարագայում խտրականությունը կունենա լուրջ բացասական հետևանքներ: 

Արդյունքում՝ խտրականության ենթարկված անձանց և սոցիալական խմբերի մեկուսացումը 

իր քայքայիչ ազդեցությունն է ունենում հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա՝ 

նպաստելով ոչ մրցունակ սոցիալական խմբերի ձևավորմանը, աղքատության խորացմանը, 

հասարակական կառուցվածքի խաթարմանը և այլն: 
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Այսպիսով, hիմնվելով իրականացված հետազոտության արդյունքների վրա` կարելի է առաջ 

քաշել հետևյալ գործնական առաջարկությունները, որոնք պարունակում են խտրականության 

արգելքը և խտրականության դեմ պայքարն առավել արդյունավետ դարձնելու քայլերն ու 

ուղղությունները: 

 ՀՀ Արդարադատության նախարարությանը հանդես գալ «Խտրականության բացառման 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի լրամշակման, ապա ՀՀ օրենսդիր մարմնին՝ 

«Խտրականության բացառման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման առաջարկով, որը 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության հակազդման և 

կանխարգելման հարցում հստակ մեխանիզմներ կապահովի անձի և սոցիալական 

խմբերի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության համար: 

 ՀՀ Առողջապահության նախարարության վերահսկողությամբ ապահովել ՀՀ-ում գործող 

բոլոր առողջապահական հաստատություններում պացիենտների՝ առանց 

խտրականության ծառայություն ստանալու իրավունքը, ինչպես նաև հանրային 

առողջության ծրագրերն իրականացնելիս առաջնորդվել իրավունքի գերակայության և 

խտրականության բացառման սկզբունքով: 

 Իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության 

արգելման խնդրին առնչվող ուսումնասիրություններ և կազմակերպել դրանց 

արդյունքների հանրայնացման միջոցառումներ: 

 Խտրականության դեմ պայքարի հարցում ձևավորել հասարակական 

կազմակերպությունների, քաղաքացիական նախաձեռնությունների և պետական 

կառույցների գործընկերություն: 

 Խթանել հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների, որպես խտրականության խնդրի 

բարձրաձայնման հարցում առավել շահագրգիռ կողմերի, գործունեությունը՝ 

խտրականության ենթարկված անձանց և խոցելի խմբերի շահերի ու իրավունքների 

պաշտպանության հարցում: 

 Գնահատել իրավապահ  և դատական մարմինների գործունեությունը խտրականության 

դեմ պայքարի առավել արդյունավետ գործառնության տեսանկյունից:  

 Պետական կառույցների ներքին կանոնակարգերում ներառել խտրականության 

բացառման էթիկական պահանջները: 
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 Խտրականության դեմ պայքարի և արգելման մոտեցումները, խտրական 

վերաբերմունքի բացառման և հանդուրժողականության սերմանման սկզբունքները 

ներառել պետական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներում՝ որպես 

վերապատրաստման առանձին թեմատիկ նյութ: 

 Նախաձեռնել և իրականացնել զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից 

հանդուրժողականություն և բազմազանություն իրազեկող ծրագրերի ցուցադրություն՝ 

բացառելով խտրականություն սերմանող հաղորդաշարերը: 

 Խթանել խտրականության դեմ պայքարի հանրային իրազեկման և լուսաբանման 

միջոցառումները խնդրի իրավական տեսանկյունից: 

 Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում կազմակերպել մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ կրթական միջոցառումներ՝ ուղղված մարդկանց իրավագիտակցության 

բարձրացմանը: 

 Պարբերաբար իրականացնել աշխատաշուկայում իրավիճակի ուսումնասիրություններ՝ 

խտրական վերաբերմունք դրսևորող գործատուների նկատմամբ կիրառելով 

պատժամիջոցներ: 

Սույն առաջարկությունները, խտրականության արգելման խնդրի լուծման հետ մեկտեղ, 

հնարավորություն կընձեռեն պետական կառույցների, հասարակական և միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերին՝  

դրսևորելու օբյեկտիվ, հիմնավորված և արդիական մոտեցումներ վերոնշյալ խնդրի 

վերաբերյալ քաղաքականության մշակման և իրականացման, ինչպես նաև համապատասխան 

որոշումների կայացման գործընթացներում:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ՀԱՐՑՎԱԾՆԵՐԻ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԸ 

ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

Ծնողական ընտանիքում 

«Իմ ծնողական ընտանիքում ունեմ իմ առանձին սպասքը, ես ընդհանուրի համար ճաշ չեմ 

պատրաստում, ընտանիքիս անդամնը գիտեն իմ ՄԻԱՎ դրական կարգավիճակի մասին: Ինձ համար 

սովորություն է դարձել ամեն գործողությունից հետո ախտահանել այն տարածքը, որտեղ ես գտնվել եմ՝ 

խոհանոց, սանհանգույց… Ես համակերպվել եմ այդ իրականության հետ, քանի որ առանձին ապրելու 

տարբերակ չունեմ»:  

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, իգական, ք. Երևան) 

«Իմ կարգավիճակի և հիվանդության պատճառով ընտանիքիս անդամները կտրականապես 

դադարեցին ինձ հետ շփվել, արգելեցին մոտենամ երեխայիս և պահանջեցին հեռանալ տանից: Այժմ 

միայնակ ապրում եմ ուրիշ մարզում»:  

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

 

Հարցվածի ազգականների կողմից 

«Ես մենակ եմ… քույրերս, հարազատներս, ազգականներս ինձ հետ շփվում են միայն հեռախոսի 

միջոցով: Ես իրավունք չունեմ այցելել իմ հարազատներին նույնիսկ հյուրի կարգավիճակով: Նրանք 

ինձ ասում են. «Հեռու մնա մեզանից, որ մեզ էլ չվարակես ՄԻԱՎ-ով»»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 60 տարեկանից բարձր, իգական, ք. Երևան) 

 

Կրթական հաստատություններում  

«Ես սովորում էի քոլեջում, որտեղ ժամանակի ընթացքում գրեթե բոլորն իմացան իմ կարգավիճակի 

մասին և կտրուկ հրաժարվեցին ինձ հետ շփվելուց: Ստիպված լքել եմ այդ մարզը, տեղափոխվել այլ 

բնակավար, որտեղ ոչ ոք չգիտեր իմ հիվանդության մասին»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, Արագածոտնի մարզ) 

«Դեռևս ամուսնուս հայրական տանը ինձ վերաբերում էին ինչպես ստրուկի. ամուսինս թմրամոլ և 

հարբեցող էր, իսկ իր բարեկամները ինձ էին մեղադրում նրա այդպիսին լինելու հարցում: Այլևս 

չկարողանալով դիմանալ այդ իրավիճակին՝ ես լքեցի նրան և երկու երեխաներիս հետ տեղափոխվեցի 

իմ ծնողական ընտանիք: Սակայն մի օր մայրս տեսավ իմ և երեխայիս դեղերը և առանց բացատրության 

սպասելու, ծնողներս ինձ ու երեխաներիս դուրս հանեցին իրենց տանից: Լուրը տարածվեց և դպրոցում 

ևս քաշքշուկների մեջ ընկանք երեխայիս կարգավիճակի համար: Դպրոցի անձնակազմը չէր 

ցանկանում, որ երեխաս սովորի այդ դպրոցում: Ես ստիպված էի փոխել և՛ դպրոցը, և՛ բնակավայրը»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Կոտայքի մարզ) 
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Կրոնական կառույցում  

«Երբ եկեղեցում բացահայտ ասացի իմ կարգավիճակի մասին, անմիջապես փոխվեց մարդկանց 

վերաբերմունքը իմ նկատմամբ. աշխատում էին ինձ հետ քիչ շփվել, դրսևորում էին անտարբերություն 

և ցույց էին տալիս իրենց անհանդուրժողականությունը»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Ոչ վաղ անցյալում այցելում էի ավետարանչական եկեղեցի, սակայն հոգևոր մարդիկ, իմանալով 

ՄԻԱՎ դրական կարգավիճակիս մասին, հրաժարվեցին ինձ հետ շփումից»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

Ոստիկանությունում  

«Ոստիկանության հետ խնդիրներ եղան և որպեսզի հարցերը նորմալ հունով լուծվեն, ներկայացրեցի 

բժշկական փաստաթուղթ իմ հիվանդությունների մասին: Դրանից հետ ոստիկանության 

ներկայացուցիչները եկել էին մեր թաղամաս և հարցուփորձ արել բնակիչներից՝ ինչպիսի 

անձնավորություն եմ, ինչով եմ զբաղված, ինչ հիվանդություններ ունեմ, թմրամոլ եմ, թե ոչ… Այս 

դեպքից հետ ընկերներիս և ինձ աջակցող ՀԿ-ի աշխատակիցների հետ մոտեցա ոստիկանության 

պետին և ներկայացրեցի իրավիճակը, զգուշացնելով, որ կդիմեմ դատարան նման անզգույշ 

գործողությունների համար: Այնուհետև ոստիկանության աշխատակիցները ներողություն խնդրեցին 

իրենց անփույթ պահվածքի համար, իսկ թաղամասի բնակիչներին եկան-ասացին, որ սխալվել են և 

թյուրիմացություն է տեղի ունեցել»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 40-49 տարեկան, արական, Շիրակի մարզ) 

 

Աշխատավայրում/Աշխատանքի դիմելիս  

«Երբ հերթական բժշկական ստուգման ընթացքում բացահայտվեց իմ ՄԻԱՎ դրական կարգավիճակը, 

իսկ դա հիվանդանոցում տեղի ունեցավ, որտես ես աշխատում էի որպես բուժքույր, ինձ ստիպեցին 

աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացնել՝ հիմնավորելով, որ այդպիսի հիվանդությամբ մարդիկ 

իրավունք չունեն աշխատել առողջապահական ոլորտում: Ցավալին այն էր, որ այդ ամենը կատարվեց 

բացահայտ կերպով և ես ստիպված էի հեռանալ, անգամ փոխել բնակավայրս, քանի որ անհնար էր 

ապրել մի միջավայրում, որտեղ գրեթե բոլորը մատնացույց էին անում, ասելով. «Նայեք, սպիդով 

հիվանդա»»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 50-59 տարեկան, իգական, Կոտայքի մարզ) 

«Աշխատանքային ընկերուհուս, համարելով ինձ մտերիմ, պատմել եմ իմ անձնական կյանքից և 

կարգավիճակիս մասին: Որոշ ժամանակ անց նա բարձրաձայնել է աշխատավայրում այդ թեման, որի 

արդյունքում աշխատակիցները սկսեցին վախենալ ինձ հետ շփումից: Այնուհետև գործատուին 

նախապես տեղյակ չպահելու պատճառով ինձ աձաջարկվեց ինքնակամ աշխատանքից ազատվելու 

դիմում գրել»: 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող անձ, 30-39 տարեկան, իգական, ք. Երևան) 
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ԼԳԲՏ ԱՆՁԱՆՑ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԸ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

Ընկերների կողմից 

«Տղա ընկերներիցս մեկի հետ 9 տարի մտերմիկ հարաբերությունների մեջ ենք եղել. ուր գնում էինք՝ 

իրար հետ, ինչ անում էինք՝ պարտադիր իրար հետ, կարելի է ասել՝ անբաժան ենք եղել, բայց երբ 

իմացավ իմ սեռական կողմնորոշման մասին, նա անգամ ինձ ուզում էր եկեղեցիներ 

ապաշխարությունների տանել, որպեսզի ինձ «ուղղի», ու քանի որ ես հրաժարվում էի էդ ամեն ինչն 

անելուց, նա հրաժարվեց ինձ հետ շփվելուց, անգամ հանդիպելիս չի էլ բարևում: …ցավալին նաև այն է, 

որ, նա շատերից մեկն է. շատ մարդիկ էդ նույն պատճառով չեն շփվում հետս, իսկ փողոցում տեսնելուց 

էլ կարող են ծաղրել»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից ցածր, իգական, Լոռու մարզ) 

«Շատ ընկերներ եմ կորցրել, երբ ես ինձ բացահայտել եմ իրենց, ասել եմ, որ ես քվիր նույնականացող 

անձ եմ, իրենք չեն ընդունել էդ փաստը, ասել են՝ դու մեզ ընկեր չես կարող լինել, ես էլ ասեմ  եմ՝ եթե 

դուք ինձ չեք կարող սիրել ու ընդունել այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, ուրեմն դուք իմ կողքին տեղ 

չունեք։ Պատահել է, որ մոտ ընկերներիս հետ էս թեման ծեծի վերացվի, գոռգոռցի, քաշքշուկի վերածվի»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

Մշակութային վայրերում  

«Ընկերներիս հետ թատրոն էինք հաճախել ու լսում էին, թե ինչպես էր անձնակազմը արտահայտվում 

մեր հասցեին. «…դուք անաստվածներ ենք, անբարոյական ենք… ձեր գողծողությունը հային 

համապատասխան գործողություն չի… էլ չլինեք էս տարածքում…»»:  

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

 

Առողջապահական հաստատություններում 

«Մի անգամ հիվանդանոցում ստուգվում էի ՄԻԱՎ-ի և այլ հիվանդությունների համար, բժշկուհին, որ 

մոտ էլի էի այցելել, ինձ տեսնելով միջանցքում սկսեց բարձրաձայն ու հեգնանքով խոսել. «էլի դո՞ւք… 

չգիտե՞ք, որ ձեր մոտ ամեն ինչ լավ է լինում… ինչի՞ եք էկել…  էլ չգաք էստեղ… իսկ եթե ուզում եք մնալ 

ու մտնել, ուրեմն սպասեք բոլորը կվերջացնեն-կգնան, հետո դուք վերջում կմտնեք»…  

Իսկ մի անգամ էլ նույն հիվանդանոցի աշխատակիցը, ով սայլակները տեղափոխողն է, ինձ տեսնելով 

իրեն թույլ տվեց սեքսուալ ոտնձգություններ իմ նկատմամբ՝ արտահայտվելով. «…էնպես չանես, որ  

բժշկին ասեմ թղթերիդ մեջ ամեն ինչ «լավ» գրի, որ գնաս բանակում ծառայես»: 

 (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

«Հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում մի քանի անգամ պարզապես հրաժարվել են տրամադրել 

բուժօգնություն»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Շիրակի մարզ) 
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«Տասնութ տարեկանում կանչել էին զինկոմիսարիատ բուժզնության, որտեղ ես հոգեբանին ասեցի իմ 

սեռական կողմնորոշման մասին: Ինձ տվեցին ուղեգիր հոգեբուժարանում ստուգումների համար, և էդ 

ամեն ինչը զինկոմիսարիատում աշխատակիցների կողմից ուղեկցվեց ծաղրով: Չնայած 

հոգեբուժարանում նույնպես շարունակվեց ծաղրը իմ նկատմամբ (բժիշկների կողմից` ավելի քիչ, իսկ 

ցածր բուժանձնակազմի կողմից՝ ավելի շատ), արդյունքում ստացիոնար բուժում չեմ ընդունել, բայց 

երեք օր շարունակ կանչել են, հարցեր են տվել, որի արդյունքում ցանկացել են պարզել արդյո՞ք 

հաստատված սեռական կողմնորոշումը ճիշտ է: Ի սկզբանե հարցը դիտվում էր որպես հիվանդություն 

ու փորձել են անամնեզ հավաքել, և երրորդ օրը որոշում են կայացրել, որտեղ գրված էր. «…կանացի 

սեթևաթանքով է, պարզունակ է պատասխանում հարցերին, անձի շեշտվածություն է նկատվում և 

այլն»: Այդ ամենի հիման վրա զինկոմիսարաիտը նախարարի հրամանի 8բ հոդվածով, որը վերաբերում 

է հոգեկան հիվանդություններին, որոշում է կայացրել ազատել պարտադիր զինծառայությունից 

խաղաղ ժամանակ: Դրանից հետո նշանակվել է ավելի բարձր ատյանի բժշկական կոմիսիայի 

ներկայացում, որի ժամանակ ծաղրի դոզան ավելի մեծ է եղել, և միայն որից հետո որոշում է կայացվել 

ազատել ինձ զինծառայությունից»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

«Հիվանդանոցում կամ տեղամասային պոլիկլինիկայում, իմանալով կամ ենթադրելով, որ գեյ եմ, 

սկսում էին «շպրտոտելով» հետս շփվել, անտեսում էին ինձ, արհամարհում… բայց ես ի՞նչ մեղք ունեմ, 

որ էսպիսին եմ, ես էլ եմ ուզում ապրել, ես էլ եմ ուզում ինձ նորմալ ընդունեն, ոնց որ ուրիշներին»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

 

Բանակում 

«Բանակում ինձ նսեմացնում էին, որովհետև ես տարբերվում էի բոլորից. բազմիցս ենթարկվել եմ 

ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության թե՛ զինվորականների, թե՛ զինծառայողների կողմից… անգամ 

ճաշարանում, երբ հավաքվում էինք հաց ուտելու, ես չգիտեի՝ որտեղ նստեմ, քանի որ բոլորն ատում էին 

ինձ: Մի անգամ ճաշ ուտելիս սերժանտներից մեկը մոտեցավ և թքեց ճաշիս մեջ ու ստիպեց, որ ուտեմ 

ամբողջը»:  

(ԼԳԲՏ անձ, 30-39 տարեկան, արական, Շիրակի մարզ) 

«Ծառայությանս առաջին մի տարին շատ դաժան էր: Իմ նկատմամբ, հազվադեպ, բայց լինում էին 

սեռական ոտնձգություններ, ստիպողաբար սեռական հարաբերություններ ունենալու փորձեր: Էդ մեկ 

տարվա ընթացքում ինձ առանձնացրել եմ բոլորից, փորձել եմ չշփվել ոչ ոքի հետ, ֆիզիկական 

բռնության եմ ենթարկվել. անցնելուց թքում էին վրաս, տարբեր հայհոյանքներ ու 

արտահայտություններ անում. «…դու ի՞նչ տղա ես… քո նմաններին պետք ա վառել, սատկացնել…»: 

Երբ տեղափոխվեցի այլ զորամաս, այդտեղ արդեն ընդհանրապես ոչ մեկի հետ չեմ շփվել: Հետագայում 

երկար ժամանակ այցելել եմ հոգեբանին: Իսկ հիմա, այլոց պես, պատրաստվում եմ մեկնել 

Հայաստանից»:  

(ԼԳԲՏ անձ, 30-39 տարեկան, արական, Շիրակի մարզ) 
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Կրոնական կառույցում 

«Մինչև 12 տարեկան մոլի հավատացյալ էի: Մի անգամ ապաշխարհության ժամանակ քահանան, ինձ 

հասկանալու փոխարեն, քիչ էր մնում ծեծեր իմ սեռական կողմնորոշման պահով։ Հիշում եմ՝ ինչպես էր 

գոռում վրաս. «… ես չգիտեմ, թե դու ընդհանրապես ինչի վրա ես հույսդ դրել, քեզ համար աստվածներ 

ես հորինել, ու մտածում ես, որ փրկվելու՞ ես… դու և քո պես բոլորը վառվելու եք դժողքում, շո՛ւտ գնա 

էստեղից, գնա՛ ու էլ քեզ էստեղ չտեսնեմ »»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից ցածր, իգական, Լոռու մարզ) 

«Երբ ես սկսեցի մի աղանդի հավաքույթներին մասնակցել, սկզբից շատ լավ էր ինձ համար: Հետո որոշ 

անդմաներ նկատեցին, որ ես ուրիշ շրջապատ ունեմ, հաճախ Երևան եմ գնում-գալիս, սկսեցին իմ 

ֆեյսբուքյան էջին հետևել, իմ ընկերական շրջապատին հետևել, ըստ այդմ՝ շատ բաներ իմացան իմ 

մասին: Արդյունքում նրանք արգելեցին և սահմանափակեցին էդտեղի երեխաների իմ հետ շփումը, 

էդտեղ իմ գնալը»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

 

Ոստիկանությունում 

«Ոստիկանությունում խտրականության եմ հանդիպել նախ իմ քաղաքական հայացների պատճառով։ 

Ես ինձ չեմ կոչում «ձախ», բայց փաստացի իմ ապրելակերպը «ձախական» է, ու դրա պատճառով ես 

շատ եմ մարգինալացվել ու թիրախի տակ հայտնվել ոստիկանության ու պետական մարմինների 

կողմից։ Ոստիկանությունն ինձ հետապնդել է… Եղել է դեպք, երբ իմ վրա կրարկելուց հետո դիմել եմ 

ոստիկանություն, իսկ պատասխանը եղել է այն, որ իրենք ոչ մի բան չեն կարող անել, քանի որ այդ 

տարածքում նկարահանող սարքեր չկան տեղադրված»։  

 (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

Աշխատավայրում/Աշխատանքի դիմելիս 

«Աշխատավայրում մենք 2 զուգարան ունենք. մեկը` հաճախորդների համար, մյուսը՝ աշխատողների: 

Ինձ պարզապես արգելված էր աշխատողների համար նախատեսված զուգարանից օգտվելը»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

«Տարբեր տեղերում եմ աշխատել, տարբեր աշխատանքներ կատարել… սրճարանում աշխատանքս 

իսկական մղձավանջ էր թե՛ կոլեկտիվի, թե՛ հաճախորդների հետ շփման տեսանկյունից. 

վիրավորական խոսքեր, ռեպլիկներ, քաշքշուկներ… Գրեթե միշտ հոգեբանական ծանր ճնշման մեջ եմ 

եղել»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18 տարեկանից, արական, Շիրակի մարզ) 

«Մի քանի անգամ դիմել եմ աշխատանքի համար ու նախապես ասել եմ, որ ես գեյ եմ, որպեսզի 

հետագայում խնդիրներ չլինեն: Ամեն տեղ էլ էդ փաստը կոնֆլիկտի պատճառ է եղել ու ինձ ցույց են 

տվել դռան տեղը՝ այլևս էդ կողմերը չերևալու ակնկալիքով»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ և 29-39 տարեկան, արական, ք. Երևան) 
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«Նախկին աշխատավայրում իմ հասցեին ուղղված բամբասանքեր ու վատ տրամադրվածություն է միշտ 

եղել, անարդատ մոտեցում ու գնահատական իմ կատարած քրտնաջան աշխատանքի դիմաց: 

Բնականաբար, այդ ամենի պատճառը իմ ինքնությունն էր և իմ կենսակերպը, որի մասին 

արտահայտվելն անգամ չթաքցրեցին»: 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Շիրակի մարզ) 

 

Խտրականության ենթարկած անձանց առաջնային սոցիալական միջավայրում 

«Երբ գտնվում ես ԼԳԲՏՔ մասսայի մեջ ու շփվում իրենց հետ, կարծես պիտի դառնաս որոշների 

ստեղծած կանոններով շարժվող մեկը. «… էս ինչի՞ ես ոճդ փոխել, ինչի՞ համար ես էսպես հագնվում 

(«յուբկա» մի հագի, ուրիշ բաներ հագի), ինչի ես էս ձևով աչքերդ ներկում… ինչի՞ ես էդ ուրիշ ոճով 

խոսում…»: Կարճ ժամանակ անց հասկանում ես, որ էդ տարբերակումները ազդում են շփման ձևի ու 

որակի վրա»:   

 (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

«Մի քանի անգամ հաճախել եմ տարբեր ՀԿ-ներ, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների 

պաշտպանությամբ և ԼԳԲՏ համայնքի հիմնախնդիրներով, մասնակցել եմ նաև նրանց կազմակերպած 

հավաքույթներին, ճամբարներին: Վերջին փորձս խիստ բացասական էր, քանի որ թե՛ ՀԿ-ի 

աշխատակիցները, թե՛ մասնակիցների մեծամասնությունը բաժանված էր խմբավորումների և կարծիք 

հայտնելու ու ինքնարտահայտվելու իրավունքը պատկանում էր միայն «ընտրայլներին», որոնք 

մտերմիկ հարաբերությունների մեջ էին ՀԿ-ի ներկայացուցիչների հետ: Ինձ մոտ տպավարություն է 

ստեղծվել, որ Հայաստանում այդ ՀԿ-ները բացառապես զբաղված են իրենց կազմակերպությունները 

պահելով, այլ ո՛չ համայնքային առողջ միջավայր ձևավորելու կարևորագույն աշխատանքով»:   

 (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Շիրակի մարզ) 

«Իմ բիսեքսուալ լինելու մասին գիտեն միայն ինձ շատ մոտիկ մարդիկ, և « coming out» ասվածը չեմ 

կիրառել ԼԳԲՏ համայնքի ներսում, հետևաբար համայնքի մարդիկ ինձ որպես համախոհ են 

դիտարկում: Ես նկատել եմ, որ համայնքը երկու մասի է կիսված՝ համայնքի և ոչ համայնքի մարդկանց, 

կամ սերտ համայնքային մարդկանց և համախոհների: Այս երկու «խմբերի» նկատմամբ վերաբերմունքը 

խիստ տարբեր է ու կողմնակալ: Առաջինների համար տարբեր սեմինարներ են կազմակերպվում, 

տարբեր օնլայն խմբեր են ստեղծվում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ «համախոհների» մեջ էլ կարող են 

լինել համայնքային մարդիկ, ովքեր դեռևս չեն խսում դրա մասին, պետք է հնարավորություններ 

ստեղծվեն արտահայտվելու համար»: 

 (ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, իգական, Լոռու մարզ) 

«Ես ինձ նույնականացնում եմ տղամարդու հետ ու ֆեմինիստներիդ հաճախ եմ լսում. «...ձեր արական 

սեռը շատ փնթի է, տհաս ու դեգեներացված…», ու դա իրենք ընդհանրացված են ասում, իսկ ես 

ընդհանուրի մեջ եմ մտնում, որովհետև ես էլ եմ ինձ տղամարդ իդենտիֆիկացնում»։ 

(ԼԳԲՏ անձ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 
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ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՆԵՐԱՐԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐՑՎԱԾՆԵՐԻ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԸ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

Ծնողական ընտանիքում 

«Ես թմրամոլ չեմ ծնվել, ես թմրամոլ դարձել եմ: Ճիշտ է սկզբից ալկոհոլն էի չարաշահում, հետո սկսեցի 

«պլան» ծխել, իսկ վերջում՝ սրսկվել: Եթե ժամանակին իմ ծնողներն իմ կարգավիճակին վատ 

չվերաբերվեին, ինձ մերժելու փոխարեն օգնության ձեռք մեկնեին, երևի բանը սրան չէր հասնի: Նրանք 

էդպես էլ չհասկացան, որ ես կարիք ունեի էս վատ ու դաժան ճանապարհից դուրս գալու, փոխարենը 

իրենց անտարբերությամբ ինձ ավելի խորը գլորեցին»:  

(ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից 

«Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեցի ԲՈՒՀ: Մի անգամ կուրսի տղաների հետ ակումբ գնացեինք, 

որտեղ ինձ մարիխուանա հյուրասիրեցին՝ տրամադրություններս ավելի բարձրացնելու համար: Ինձ 

դուր եկավ և այն դրա օգտագործումը եղավ շարունակական: Մի անգամ էլ առաջարկեցին հերոին: 

Դժվարն առաջին անգամ էր. այն դարձավ սովորություն և առանց դրա չէի կարողանում դիմանալ: Այդ 

ժամանակ ես մի աղջկա հետ էի հանդիպում և մեր հարաբերությունները շատ լուրջ էին, սակայն այդ 

ընթացքում նա իմացել էր իմ սվորությունների մասին և որոշեց վերջ դնել մեր հարաբերություններին, 

ասելով, թե ինքը նարկոմանի հետ չի պատրաստվում ամուսնանալ: Ես սթափվեցի էդ ամենից և 

նրանից ժամանակ խնդրեցի այդ վիճակից դուրս գալու համար, սակայն նա ինձանից հրաժարվեց, իսկ 

ես ավելի խորացա իմ պրոբլեմների մեջ»:  

(ԹՆՕ, 18-29 տարեկան, արական, Լոռու մարզ) 

«Երբ թմրանյութերի պատճառով հայտնվեցի բերդում, սկզբնական շրջանում կինս գալիս էր 

տեսակցության: Մի անգամ էլ եկավ ու ասաց, որ որոշել է բաժանվել, քանի որ անիմաստ է գտնում 

նման մարդու հետ շարունակել ապրելը: Շատ խնդրեցի, որ այդ քայլին չգնա, բայց միևնույն է, ինքը 

ծնողներին լսելով որոշումը կայացրել էր: Ավելին, ասաց, որ պատրաստվում է երեխայի հետ մեկնել այլ 

երկիր, որովհետև չի ուզում, որ մեր տղան մեծանա իմ կողքին և իմանա իմ ով լինելը: Անցել են երկար 

տարիներ, տղաս արդեն քսան տարեկան է: Մի օր սոցիալական կայքի միջոցով գտա իրեն, փորձեցի 

կապ հաստատել, բայց ցավոք, ոչ մի պատասխան չստացա»:  

(ԹՆՕ, 50-59 տարեկան, արական, ք. Երևան) 

 

Ազգականների կողմից 

«Իմ ընտանիքն ու եղբորս ընտանիքն ապրում էր մի տան մեջ: Իմ սրսկվելու պատճառով տանը 

համարյա ամեն օր կռիվ ու վեճ էր: Կինս միշտ ասում էր, որ կբաժանվի ու երեխաների հետ կհեռանա 

տանից, շատ ժամանակ հաց չէր պատրաստում ուտելու համար, բայց դա էլ ինձ չէր սթափեցնում: 

Ընտանիքում միակ աշխատողը եղբայրս էր, ով նույնպես հոգնել էր ինձանից ու իմ ընտանիքին 

պահելուց: Մի անգամ նա կնոջս ասաց, որ այլևս չի պատրաստվում իմ ընտանիքի կարիքները հոգալ և 
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մեզ տանից դուրս հանեց… Վերջին ժամանակներս ես ընդգրկված են մեթադոնային ծրագրում և 

մտածում եմ աշխատանք գտնելու ուղղությամբ»:  

(ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, արական, Գեղարքունիքի մարզ) 

«Ես սիրահարվել էի քրոջս ընկերուհուն և մեր հարաբերությունները բավականին լուրջ էին: Անգամ մեր 

ընտանիքում ոչ ոք չգիտեր իմ սրսկվելու մասին: Երբ այդ աղջկա հետ արդեն պայմանավորվել էինք, որ 

գնանք իրենց տուն՝ ծնողների հետ ծանոթանալու, մեկ օր առաջ նրա ծնողները իրենց աղջկա միջոցով 

փոխանցեցին, որ իրենց տուն գնալու կարիք չկա, քանի որ իրենք չեն պատրաստվում նարկոմանին 

աղջիկ տալ կնության»:  

(ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, արական, Արմավիրի մարզ) 

«Կնոջս ծնողներն ու բարեկամները, իմանալով իմ մասին, սկսեցին երեխաներիս տրամադրել իմ դեմ, 

ասելով, որ ձեր հայրը նարկոման է, ձեր պատվի է խաղում, տանից հանեք, թող գնա ու մի տեղ սատկի: 

Նրանք կնոջս էլ հեղափոխել էին, որ բաժանվի ինձանից: Կինս հաճախ էր վիճում իմ հետ և ասում, որ 

իր ծնողները խայտառակ են եղել իմ պատճառով, իսկ բարեկամներն ընդհանապես չեն ուզում շփվել 

մեր հետ: Երբ աներս փողոցում ինձ տեսնում էր ընկերներիս հետ կանգնած, բարձր ձայնով գոռում էր՝ 

այ նարկոմաններ, էլի հավաքվել եք իրար գլխի… ներկայումս մենք նույն տանն ենք ապրում միասին, 

սակայն առանձին սենյակներում և արհամարհված, իմ համար անգամ տաք ճաշ չեն պատրաստում»:  

(ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, արական, Արմավիրի մարզ) 

 

Կրթական հաստատությունում 

«Երբ ես սկսեցի սրսկվել ուսանողական ընկերներիս հետ, երկրորդ կուրսում էր սովորում: Քիչ 

ժամանակ էր անցել և ինստիտուտում իմացան այդ մասին և ինձ հեռացրեցին: Ինձանից երես թեքեցին 

նաև իմ տնեցիք, հարևանները, բարեկամները: Արհամարհված ու լքված էի: Էդ վիճակը ինձ տանում էր 

ինքնասպանություն գործելուն: Տարեց տարի ավելի էի խրվում այդ ճահճճի մեջ… մարդկանց ոչ նորմալ 

վերաբերմունքը իմ նմաններին ավելի է խորտակում»:  

(ԹՆՕ, 40-49 տարեկան, արական, Կոտայքի մարզ) 

 

Աշխատավայրում/Աշխատանքի դիմելիս 

«Պետական հաստատությունում աշխատում էի որպես մենեջեր: Նվիրված աշխատում էի այնքան 

ժամանակ, մինչև մի օր հայտնվեցի դժոխքում: Աշխատավայրում նկատել էին, որ ինձ հետ մի բան այն 

չի, քանի որ գործերս չէի հասցնում անել, ցրված էի, շատ ժամանակ խնդրում էի գործընկերներիս ինձ 

փոխարինել… Արդյունքում իմ ացան իմ մասին և տնօրինությունն ասաց, որ աշխատանքից ազատման 

դիմում գրեմ: Քանի որ դժվարությամբ էի գտել այդ գործը և շատ էի սիրում այն, խնդրեցի արձակուրդ 

ձևակերպեն և խոստացա, որ արձակուրդից հետո ամեն ինչ կլինի առաջվա պես»: Ցավոք, տնօրենը 

չհամաձայնեց և ասաց. «Կներես, բայց մինչև հիմա ով ա փրկվել դրանից, որ դու էլ փրկվես»: Ճիշտ է, 

հիմա գործ չունեմ, բայց համարում եմ փրկված, քանի որ արդեն հինգ տարի է մեթադոն եմ ստանում և 

ապրում եմ նորմալ կյանքով: 

(ԹՆՕ, 30-39 տարեկան, արական, ք. Երևան)  
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Հարցաթերթիկ 

դեմ առ դեմ հարցման 

Հարցման ամսաթիվ    ____/______/2018 Հարցազրուցավար ________________ Խումբ ___________________ 

Բարև Ձեզ, իմ անունը _______ է: _________________________________ ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ անցկացվում է 

հետազոտություն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց, ԼԳԲՏ անձանց և թմրանյութերը ներարկային օգտագործողների 

նկատմամբ խտրականության դրսևորումները ծառայությունների մատուցման ժամանակ ուսումնասիրելու նպատակով: Այն 

Ձեզանից կխլի ընդամենը 15 րոպե: Հարցազրույցի ընթացքում Ձեզ կտրվեն որոշակի հարցեր և կլրացվի հարցաթերթը: 

Հարցումն անանուն է, արդյունքները հրապարակվելու են միայն ընդհանրացված տվյալների տեսքով, որն անհնար է 

դարձնում բացահայտել տեղեկատվությունը տրամադրող անձի ինքնությունը: 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

P1. Ձեր տարիքը՝   1. 18-ից ցածր   2. 18-29         3. 30-39          4. 40-49          5. 50-59          6. 60 և ավելի 
 

P2. Սեռը՝    1. Արական   2. Իգական   3. Այլ 
 

P3. Գենդերային ինքնությունը՝ 1. Տղամարդ   2. Կին    3. Այլ 
 

P4. Ձեր կրթությունը՝ 1.Միջնակարգ  2. Միջին մասնագիտական  3. Բարձրագույն 
 

P5. Աշխատու՞մ եք արդյոք՝  1. Այո    2. Ոչ 

P6. Ձեր զբաղմունքը՝ 

1. Պետական կազմակերպության աշխատող  

2. Մասնավոր կազմակերպության աշխատող 

3. Ձեռնարկատեր, անհատ ձեռներեց, ինքնազբաղված (արհեստավոր) 

4. Միջազգային կամ տեղական հասարակական կազմակերպության աշխատող 

5. Արտագնա աշխատող 

6. Գործազուրկ 

7. Գյուղատնտեսություն 

8. Թոշակառու 

9. Ուսանող 

10. Կամավորություն 

11. Այլ ____________________________ 

12. Հրաժ. պատ. (չկարդալ) 

P7. Քանի՞ հոգուց է բաղկացած Ձեր ընտանիքը։ __________ 
 

P8. Ամուսնական կարգավիճակը՝   1. Երբեք չամուսնացած  3. Ամուսնալուծված/Բաժանված 

     2. Ամուսնացած   4. Այրի/Կնակորույս 
 

P9. Երեխաներ ունե՞ք՝  1. Այո _______(նշել քանիսը)  2. Ոչ 
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P10. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը։_________________ՀՀԴ 

1.Դժ. պատ.      2. Հրաժ. պատ. 

P11. Որքա՞ն է կազմում անձամբ Ձեր միջին ամսական եկամուտը։_________________ՀՀԴ 

1.Դժ. պատ.      2. Հրաժ. պատ. 

P12. Որտե՞ղ եք բնակվում.    ____________________________ մարզ   

1. ____________________________ գյուղ 

        2. ____________________________ քաղաք 

P13. Երևանի ո՞ր համայնքում եք բնակվում (եթե մարզի բնակիչ է, ապա այս հարցը  չլրացնել): 

1. Աջափնյակ  4. Դավիթաշեն 7. Շենգավիթ   10. Նորք Մարաշ  

2. Ավան     5. Էրեբունի  8. Մալաթիա-Սեբաստիա 11. Նուբարաշեն 

3. Արաբկիր  6. Կենտրոն  9. Նոր Նորք   12. Քանաքեռ-Զեյթուն 

 

 

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ  

1. Ասացեք, խնդրեմ, առօրյա կյանքում որքա՞ն հաճախ եք հանդիպում անարդարությունների: 

1. Հաճախ  2. Երբեմն  3. Հազվադեպ  4. Երբեք (անցնել Հարց 9-ին) 

 

2. Մեր հասարակության մեջ անձի կամ սոցիալական խմբի ո՞ր հատկանիշով է երբևէ 

պայմանավորված եղել Ձեր նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը (Նշել բոլոր վերաբերելի  

պատասխանները); 

1. Սեռը 

2. Կրոնը 

3. Ֆիզիկական առողջությունը 

4. Հոգեկան առողջությունը 

5. Տարիքը 

6. Ընտանեկան/ամուսնական կարգավիճակը 

7. Սեռական կողմնորոշումը 

8. Գենդերային ինքնությունը և արտահայտումը 

9. Կրթությունը 

10. Բնակության վայրը 

11. Քաղաքական հայացքներ 

12. Այլ ______________________ 
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3. Ասացեք խնդրեմ, առօրյա կյանքում և տարբեր ոլորտներում հանդիպե՞լ եք խտրական, 

անհավասար մոտեցման, վերաբերմունքի (Նախքան պատասխանելը՝ հարցվողին 

ներկայացնել խտրական վերաբերմունքի սահմանումն ըստ քարտի): 

Ոլորտը 
Միանշա 

նակ այո 

Ավելի 

շուտ 

այո, 

քան ոչ 

Ավելի 

շուտ ոչ, 

քան 

այո 

Միանշա 

նակ ոչ 

Վերաբերելի 

չէ/ 

Չեմ առնչվել 

Հրաժ. 

պատ. 

1. Ծնողական ընտանիքում 1 2 3 4 5 6 

2. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

կողմից 
1 2 3 4 5 6 

3. Իմ ազգականների կողմից 1 2 3 4 5 6 

4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

ազգականների կողմից 
1 2 3 4 5 6 

5. Ընկերների կողմից 1 2 3 4 5 6 

6. Հանրային տարածքներում 

(խանութ, փողոց) 
1 2 3 4 5 6 

7. Հանրային սննդի վայրերում  

(սրճարան, ռեստորան) 
1 2 3 4 5 6 

8. Ժամանցի վայրերում (ակումբ, 

այգի, պուրակ) 
1 2 3 4 5 6 

9. Մշակութային վայրերում 

(թատրոն, կինո, թանգարան) 
1 2 3 4 5 6 

10. Կրթական 

հաստատություններում 

(դպրոց) 

1 2 3 4 5 6 

11. Կրթական 

հաստատություններում 

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 

1 2 3 4 5 6 

12. Առողջապահական 

հաստատություններում 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) 

1 2 3 4 5 6 

13. Բանակում 1 2 3 4 5 6 

14. Կրոնական կառույցում 1 2 3 4 5 6 

15. Ոստիկանությունում 1 2 3 4 5 6 

16. Դատարանում 1 2 3 4 5 6 

17. Աշխատավայրում/Աշխատանքի 

դիմելիս 
1 2 3 4 5 6 

18. Խտրականության ենթարկած 

անձանց առաջնային սոց. 

միջավայրում 

1 2 3 4 5 6 

19. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 

20. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 

21. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 
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4. Նշեք, խնդրեմ, որք՞ան հաճախ: 

Ոլորտը Հաճախ Երբեմն Հազվադեպ Երբեք 
Վերա 

բերելի չէ 

Հրաժ. 

պատ. 

1. Ծնողական ընտանիքում 1 2 3 4 5 6 

2. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

կողմից 
1 2 3 4 5 6 

3. Իմ ազգականների կողմից 1 2 3 4 5 6 

4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

ազգականների կողմից 
1 2 3 4 5 6 

5. Ընկերների կողմից 1 2 3 4 5 6 

6. Հանրային տարածքներում 

(խանութ, փողոց) 
1 2 3 4 5 6 

7. Հանրային սննդի վայրերում  

(սրճարան, ռեստորան) 
1 2 3 4 5 6 

8. Ժամանցի վայրերում (ակումբ, 

այգի, պուրակ) 
1 2 3 4 5 6 

9. Մշակութային վայրերում 

(թատրոն, կինո, թանգարան) 
1 2 3 4 5 6 

10. Կրթական 

հաստատություններում 

(դպրոց) 

1 2 3 4 5 6 

11. Կրթական 

հաստատություններում 

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 

1 2 3 4 5 6 

12. Առողջապահական 

հաստատություններում 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) 

1 2 3 4 5 6 

13. Բանակում 1 2 3 4 5 6 

14. Կրոնական կառույցում 1 2 3 4 5 6 

15. Ոստիկանությունում 1 2 3 4 5 6 

16. Դատարանում 1 2 3 4 5 6 

17. Աշխատավայրում/Աշխատանքի 

դիմելիս 
1 2 3 4 5 6 

18. Խտրականության ենթարկած 

անձանց առաջնային սոց. 

միջավայրում 

1 2 3 4 5 6 

19. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 

20. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 

21. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 
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5. Ձեր նկատմամբ առավել հաճախ ինչպե՞ս է դրսևորվել խտրական մոտեցումը (1. Նախքան 

պատասխանելը՝ հարցվողին ներկայացնել յուրաքանչյուր խտրական վերաբերմունքի 

օրինակներն ըստ քարտի; 2. Եթե հարցվողը Հարց 4-ի որևէ ոլորտի համար նշել է «Երբեք» 

կամ «Վերաբերելի չէ» պատասխանը, ապա տվյալ ոլորտը Հարց 5-ում չընթերցել): 

Ոլորտը 

Ուղղակի 

գործո 

ղութ 

յուններով 

Անգործու 

թյամբ, 

վերաբեր 

մունքով 

Զուգորդ 

ված 

խտրակա 

նությամբ 

Հետա 

պնդ 

մամբ 

Սեռա 

կան 

ոտն 

ձգու 

թյամբ 

Հրահր 

մամբ, 

դրդ 

մամբ 

Վիկտի 

միզա 

ցիայով 

Սեգրե 

գացիա 

յով 

Հրաժ. 

պատ. 

1. Ծնողական ընտանիքում 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

կողմից 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Իմ ազգականների կողմից 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու 

ազգականների կողմից 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Ընկերների կողմից 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Հանրային տարածքներում 

(խանութ, փողոց) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Հանրային սննդի վայրերում 

(սրճարան, ռեստորան) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Ժամանցի վայրերում 

(ակումբ, այգի, պուրակ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Մշակութային վայրերում 

(թատրոն, կինո, թանգարան) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Կրթական 

հաստատություններում 

(դպրոց) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Կրթական 

հաստատություններում 

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Առողջապահական 

հաստատություններում 

(պոլիկլինիկա, հիվանդանոց) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Բանակում 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Կրոնական կառույցում 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Ոստիկանությունում 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Դատարանում 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17. Աշխատավայրում/ 

Աշխատանքի դիմելիս 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Խտրականության ենթարկած 

անձանց առաջնային սոց. 

միջավայրում 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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6. Խնդրում եմ, նկարագրել տեղ գտած անարդարությունները (Յուրաքանչյուր ոլորտի 

վերաբերյալ իրավիճակային նկարագրությունը սղագրել այնպես, ինչպես ներկայացնում է 

հարցվողը՝ առանց խմբագրումների: Օգտագործել հավելյալ թերթեր կամ ձայնագրել 

հարցվողը խոսքը՝ իր թույլտվությունը հարցնելուց հետո): 

Ոլորտը 
Իրավիճակի 

նկարագրություն 

1. Ծնողական ընտանիքում  

2. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու կողմից  

3. Իմ ազգականների կողմից  

4. Զուգընկերոջ, կնոջ/ամուսնու ազգականների կողմից  

5. Ընկերների կողմից  

6. Հանրային տարածքներում (խանութ, փողոց)  

7. Հանրային սննդի վայրերում (սրճարան, ռեստորան)  

8. Ժամանցի վայրերում (ակումբ, այգի, պուրակ)  

9. Մշակութային վայրերում (թատրոն, կինո, թանգարան)  

10. Կրթական հաստատություններում (դպրոց)  

11. Կրթական հաստատություններում (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ)  

12. Առողջապահական հաստատություններում (պոլիկլինիկա, 

հիվանդանոց) 
 

13. Բանակում  

14. Կրոնական կառույցում  

15. Ոստիկանությունում  

16. Դատարանում  

17. Աշխատավայրում/Աշխատանքի դիմելիս  

18. Խտրականության ենթարկած անձանց առաջնային սոց. միջավայրում  

19. Այլ ____________  

20. Այլ ____________  

21. Այլ ____________  

 

7. Ըստ Ձեզ, ինչո՞վ են պայմանավորված նման խտրական մոտեցումները մեր 

հասարակությունում (Նշել պատասխանի մինչև 3 տարբերակ): 

Ոլորտը 

Պահպա 

նողա 

կան 

մտածե 

լակեր 

պով 

Ինֆոր 

մա 

ցիայի 

և 

գիտե 

լիքի 

պակա 

սով 

Ներքին  

վախե 

րով կամ 

կարծրա 

տիպե 

րով 

Իրավա 

կան 

մշակույ 

թի 

բացա 

կա 

յութ 

յամբ 

Խտրակա 

նությունը 

դատա 

պարտող 

դատական 

պրակտի 

կայի 

բացակա 

յությամբ 

Պետական 

մարմին 

ների 

գործողութ 

յունների 

նկատմամբ 

հավատի 

բացակայու 

թյամբ 

Այլ 

պատ 

1. Ծնողական ընտանիքում 1 2 3 4 5 6 7 

2. Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու կողմից 
1 2 3 4 5 6 7 
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3. Իմ ազգականների կողմից 1 2 3 4 5 6 7 

4. Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու 

ազգականների կողմից 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ընկերների կողմից 1 2 3 4 5 6 7 

6. Հանրային տարածքներում 

(խանութ, փողոց) 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Հանրային սննդի վայրերում 

(սրճարան, ռեստորան) 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Ժամանցի վայրերում 

(ակումբ, այգի, պուրակ) 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Մշակութային վայրերում 

(թատրոն, կինո, 

թանգարան) 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Կրթական 

հաստատություններում 

(դպրոց) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Կրթական 

հաստատություններում 

(ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Առողջապահական 

հաստատություններում 

(պոլիկլինիկա, 

հիվանդանոց) 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Բանակում 1 2 3 4 5 6 7 

14. Կրոնական կառույցում 1 2 3 4 5 6 7 

15. Ոստիկանությունում 1 2 3 4 5 6 7 

16. Դատարանում 1 2 3 4 5 6 7 

17. Աշխատավայրում/ 

Աշխատանքի դիմելիս 
1 2 3 4 5 6 7 

18. Խտրականության 

ենթարկած անձանց 

առաջնային սոց. 

միջավայրում 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 

20. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 

21. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 
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8. Ասացեք, խնդրեմ, ինչպե՞ս եք վարվում, երբ Ձեր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է 

դրսևորվում (Նշել պատասխանի մինչև 3 տարբերակ): 

Ոլորտը 

Ոչինչ 

չեմ 

ձեռնար 

կում 

Փորձում 

եմ 

հեռու 

մնալ 

Պայքարում 

եմ իմ 

իրավունքների 

իրացման 

համար 

ընկերների 

օգնությամբ 

Պայքարում 

եմ իմ 

իրավունքների 

իրացման 

համար ՀԿ-

ների 

օգնությամբ 

Դիմում 

եմ 

օրինա 

պահ 

մարմին 

ներին 

Ինքս 

եմ 

խնդրին 

լուծում 

տալիս 

Այլ 

պատ 

1. Ծնողական 

ընտանիքում 
1 2 3 4 5 6 

7 

2. Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու 

կողմից 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Իմ ազգականների 

կողմից 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Զուգընկերոջ, 

կնոջ/ամուսնու 

ազգականների 

կողմից 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ընկերների կողմից 1 2 3 4 5 6 7 

6. Հանրային 

տարածքներում 

(խանութ, փողոց) 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Հանրային սննդի 

վայրերում 

(սրճարան, 

ռեստորան) 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ժամանցի 

վայրերում (ակումբ, 

այգի, պուրակ) 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Մշակութային 

վայրերում (թատրոն, 

կինո, թանգարան) 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Կրթական 

հաստատություններ

ում (դպրոց) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Կրթական 

հաստատություններ

ում (ՄՄՈՒՀ, ԲՈՒՀ) 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Առողջապահական 

հաստատություններ

ում (պոլիկլինիկա, 

հիվանդանոց) 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Բանակում 1 2 3 4 5 6 7 

14. Կրոնական 

կառույցում 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Ոստիկանությունում 1 2 3 4 5 6 7 

16. Դատարանում 1 2 3 4 5 6 7 

17. Աշխատավայրում/ 

Աշխատանքի 

դիմելիս 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Խտրականության 

ենթարկած անձանց 

առաջնային սոց. 

միջավայրում 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 

20. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 

21. Այլ _______________ 1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Ըստ Ձեզ, այսօր Հայաստանում խտրականության դեմ պայքարի իրականացման համար ո՞ր 

մեխանիզմներն են գործում: 

Մեխանիզմներ 
Միանշանակ 

գործում է 

Ավելի շուտ 

գործում է, 

քան ոչ 

Ավելի շուտ 

չի գործում, 

քան այո 

Միանշանակ 

չի գործում 

Դժ. 

պատ. 

Հրաժ. 

պատ. 

1. Մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ կրթական 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 5 6 

2. Հանրային իրազեկման 

միջոցառումներ, 

լուսաբանում ԶԼՄ-

ներով 

1 2 3 4 5 6 

3. Հանդուրժողականությ

ան և բազմազանության 

վերաբերյալ իրազեկում 

1 2 3 4 5 6 

4. Դատական մարմնի 

աշխատանք 
1 2 3 4 5 6 

5. Իրավապահ մարմնի 

աշխատանք 

(Ոստիկանություն) 

1 2 3 4 5 6 

6. Խոցելի խմբերի շահերի 

և իրավունքների 

պաշտպանության 

միջոցներ 

1 2 3 4 5 6 

7. Կարողությունների 

զարգացում 
1 2 3 4 5 6 

8. Պետական մարմինների 

հետ աշխատանք 
1 2 3 4 5 6 
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(Oրենքների 

ուղղությամբ 

ջատագովություն և 

այլն) 

9. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 

10. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 

11. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 
 

10. Որքանո՞վ է արդյունավետ այդ գործունեությունը:  

Մեխանիզմներ 
Միանշանակ 

գործում է 

Ավելի շուտ 

գործում է, 

քան ոչ 

Ավելի շուտ 

չի գործում, 

քան այո 

Միանշանակ 

չի գործում 

Դժ. 

պատ. 

Հրաժ. 

պատ. 

1. Մարդու իրավունքների 

վերաբերյալ կրթական 

միջոցառումներ 

1 2 3 4 5 6 

2. Հանրային իրազեկման 

միջոցառումներ, 

լուսաբանում ԶԼՄ-

ներով 

1 2 3 4 5 6 

3. Հանդուրժողականությ

ան և բազմազանության 

վերաբերյալ իրազեկում 

1 2 3 4 5 6 

4. Դատական մարմնի 

աշխատանք 
1 2 3 4 5 6 

5. Իրավապահ մարմնի 

աշխատանք 

(Ոստիկանություն) 

1 2 3 4 5 6 

6. Խոցելի խմբերի շահերի 

և իրավունքների 

պաշտպանության 

միջոցներ 

1 2 3 4 5 6 

7. Կարողությունների 

զարգացում 
1 2 3 4 5 6 

8. Պետական մարմինների 

հետ աշխատանք 

9. (Oրենքների 

ուղղությամբ 

ջատագովություն և 

այլն) 

1 2 3 4 5 6 

10. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 

11. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 

12. Այլ ____________ 1 2 3 4 5 6 

 

 

11. Օգտվու՞մ եք արդյոք ՀԿ-ների ծառայություններից: 
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1. Այո, օգտվում եմ ներկայումս ________ (քանի՞ տարի) 

2. Օգտվել եմ նախկինում ________ (քանի՞ տարի)  

3. Երբեք չեմ օգտվել 

 

12. Դուք որքա՞ն հաճախ եք շփվում նշված խմբերի ներկայացուցիչների հետ: 

Խումբ Հաճախ Երբեմն Հազվադեպ Երբեք 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ 1 2 3 4 

ԼԳԲՏ անձինք 1 2 3 4 

Թմրանյութերը ներարկային օգտագործողներ 1 2 3 4 

 

13.  Ինչպե՞ս եք շփվում այդ խմբերի ներկայացուցիչների հետ (Եթե հարցվողը Հարց 12-ի որևէ 

խմբի համար նշել է «Երբեք» պատասխանը, ապա տվյալ խումբը Հարց 5-ում չընթերցել): 

Խումբ 
Մտերմիկ, 

ընկերական 

Այնպես, 

ինչպես 

այլոց հետ 

Խուսափում 

եմ շփումից 
Այլ _____ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդիկ 1 2 3 4 

ԼԳԲՏ անձինք 1 2 3 4 

Թմրանյութերը ներարկային օգտագործողներ 1 2 3 4 

 
 

Լրացուցիչ նշումներ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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