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Նա խա բան

Չ նա յած նրան, որ ապ րում ենք մի աշ խար հում, ո րը լի է բռնու
թյամբ, ճնշում նե րով և տար բեր այլ խնդիր նե րով, գո յու թյուն ու նի 
մեկ այլ ի րա կա նու թյուն, որ տեղ կա հսկա յա կան նե րուժ փո փո խու
թյան և լավ ա պա գա կեր տե լու հա մար: Ի հար կե մենք չենք կա րող 
վե րա փո խել աշ խար հը մեկ օ րում, բայց կա րող ենք կարևոր քայ
լեր ի րա կա նաց նել փո խե լու այն՝ փոր ձե լով լու ծում ներ գտնել մեր 
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րին. դուրս գալ ճնշման ծան րու թյու նից, 
նվա զեց նել բռնի կոնֆ լիկ տնե րը, հաս նել սո ցիա լա կան հա մե րաշ
խու թյան: Կարևոր է հաս կա նալ, որ գո յու թյուն ու նի այ լընտ րանք, 
ինչն էլ ա նընդ մեջ պայ քարն է՝ հաս նե լու շո շա փե լի փո փո խու թյուն
նե րի: Սո ցիա լա կան շար ժու մե րի պրակ տի կան շատ կարևոր է, այն 
ա պա ցու ցում է, որ պայ քա րի այս մե թո դը լայ նո րեն կի րառ վել է և 
այ սօր էլ դրա կան փո փո խու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար արդ յու
նա վետ է: Դա միաս նա կա նու թյունն է, պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
վախն ու անվս տա հու թյու նը հաղ թա հա րե լը և փո փո խու թյան հաս
նե լու հա վա տը, որն ամ փոփ ված է մարդ կա յին ու ժի մեջ: Տար բեր 
սո ցիա լա կան շար ժում նե րի օ րի նակ ներ (Սեր բիա, Բուր մա, Լե հաս
տան, ԱՄՆ) աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րում ա պա ցու ցում են 
հա սա րա կա կան հա մախմբ վա ծու թյան, հա սա րա կա կան շարժ ման 
ու ժը, որն ուղղ ված է հա սա րա կա կան բո լոր խմբե րի, ան հա տի ար
ժա նա պա տիվ, ա զատ և խա ղաղ ապ րե լու ի րա վուն քի պայ քա րին: 
Ինչ պես Պաու լո Ֆ րեյ րեն է նշում իր «Ճնշ ված նե րի ման կա վար
ժու թյուն» (Pedagogy of Oppressed) աշ խա տու թյան մեջ. «Կոնֆ լիկ
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տը միաս նա կան կամ տա րան ջատ ված լի նե լու, ճնշո ղին ըն դու նե
լու կամ նրան մեր ժե լու, մարդ կա յին հա մե րաշ խու թյան կամ օ տար
ման, տրված դե ղա տոմ սե րին հետևե լու կամ ընտ րու թյուն ու նե նա
լու, հան դի սա տես կամ դե րա սան լի նե լու, ինք նու րույն գոր ծե լու 
կամ ճնշո ղի ազ դե ցու թյամբ գոր ծե լու, խո սե լու կամ լռե լու, ի րենց 
իսկ ու ժով ճնշված լի նե լու կամ այդ ու ժով աշ խար հը վե րա փո խե լու 
մեջ է» (Ֆ րեյ րե, 1972):

Մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րից է ապ րել անվ տանգ, մա
քուր մի ջա վայ րում, ինչն ա ռողջ հա սա րա կու թյան, մի ջա վայ
րի և տն տե սու թյան հիմք է հան դի սա նում: Բ նա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րը, ո րոնք այ սօր ծա ռա ցած են երկ րագն դի վրա, ու ղիղ 
հետևանքն են այն բա նի, որ տար բեր երկր նե րի տնտե սա կան զար
գա ցու մը հիմն ված է ե ղել և մ նում է այն պի սի քա ղա քա կա նու թյան 
և ինս տի տուտ նե րի ձևա վոր ման վրա, ո րոնք նպաս տում են միայն 
ո րոշ ու ժե րի շա հույթ (գեր շա հույթ) ստա նա լուն, մինչ դեռ հա սա րա
կու թյու նը հան դի պում է խո չըն դոտ նե րի, ո րոնք ար գելք են հան դի
սա նում վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյա նը կարևոր բնա պահ պա նա կան 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին:

Հա յաս տա նում, սկսած ան կա խա ցու մից, բնա պահ պա նա կան 
շար ժում նե րը մեծ թափ ստա ցան, ո րի հիմ նա կան նպա տակն է 
ե ղել և մ նում է մար դու և բ նու թյան՝ որ պես փոխ կապ ված միա վո
րի, ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը (Թե ղուտ, Թռչ կան, Շի կա
հող, Քա ջա րան, Գառ նի, Ջեր մուկ):
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«Հա սա րա կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից դե պի ինս տի տու ցիո
նալ փո փո խու թյուն ներ. բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
երկ խո սու թյուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված եր կու 
կլոր սե ղանքննար կում նե րի նպա տակն էր վեր հա նել այն խնդիր
նե րը, ո րոնք առ կա են այ սօր բնա պահ պա նա կան շարժ ման գոր
ծու նեու թյան մեջ և խո չըն դո տում են վեր ջի նիս հաս նել շո շա փե
լի արդ յունք նե րի՝ ինս տի տու ցիո նալ փո փո խու թյան: Կազ մա կերպ
ված քննար կում նե րին մաս նակ ցել են ակ տի վիստ ներ, տար բեր 
բնա պահ պա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
լրագ րող ներ, փոր ձա գետ ներ, ինչ պես նաև բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի հետ առն չու թյուն ու նե ցող նա խա րա րու թյուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ներ: Տվ յալ փաս տա թուղ թը և ս տաց ված արդ յունք նե րը 
եր կու կլոր սե ղանքննար կում նե րի ամ փո փումն է:

Քն նար կում նե րի ժա մա նակ ուր վագծ վե ցին բազ մա թիվ գոր
ծոն ներ, ո րոնք խո չըն դոտ են հան դի սա նում բնա պահ պա նա կան 
շարժ ման նպա տակ նե րի ի րա գործ ման ճա նա պար հին: Մաս նա
կից նե րի կող մից ա ռա ջարկ վե ցին նաև ու ղի ներ, ո րոնք արդ յու նա
վետ կդարձ նեն շարժ ման գոր ծու նեու թյու նը և կ բե րեն հնա րա վոր 
փո փո խու թյուն նե րի:
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Բ նա պահ պա նա կան շար ժում. 
ա ռա ջըն թաց, խո չըն դոտ ներ, 
հե ռան կար ներ

Մեր ան դառ նա լի փոր ձից գի տենք,
որ ա զա տու թյու նը երբևէ հենց այն պես

չի տրվում: Այն պա հան ջում են ճնշված նե րը:
Մար տին Լ յու թեր Քինգ, 1963

Սո ցիա լա կան շար ժում նե րը տա րի ներ շա րու նակ ե ղել են քա ղա
քա կան կյան քի մի մա սը, ո րոնք նպաս տում էին սո ցիա լա կան բա
րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա նը, խտրա կա նու թյան, բռնու թյան և 
այլ հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը: Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վել է 
սո ցիա լա կան շար ժում նե րի աճ, ո րոնք ոչ միայն բե րել են քա ղա
քա կան և սո ցիա լա կան էա կան փո փո խու թյուն նե րի, այլև կա րո
ղա ցել են փո խել իշ խող հա մա կար գը: Ա մե նա վեր ջին օ րի նակ ներն 
են Ե գիպ տո սը, Ուկ րաի նան, Սեր բիան, Վ րաս տա նը և այլն: Շար
ժում նե րի ա ճի պատ ճառ նե րը տար բեր են՝ սո ցիա լա կան հիմ նախն
դիր նե րի ճգնա ժամ, քա ղա քա կան հա մա կար գի տա պա լում, ին չը 
պետք է ուղղ ված լի ներ ժո ղովր դա վար, հա մե րաշխ բազ մա կար ծիք 
հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նու թյա նը, սո ցիա լա կան և մարդ կա յին զար գաց մա նը: Մար դիկ աս
տի ճա նա բար սկսում են հա վա տալ ի րենց ու ժին, որ ի րենք կա րող 
են գոր ծել, փո խել և պաշտ պա նել (Զ յունս, 2005):
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Քն նար կում ա ռա ջին

Ծ րագ րի ա ռա ջին քննարկ մա նը հրա վիր ված էին ակ տի վիստ
ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներ, լրագ րող ներ, ով քեր ներգ րավ ված էին բնա պահ պա նա կան 
տար բեր շար ժում նե րի մեջ: Կ լորսե ղա նին քննարկ վե ցին այն պի սի 
հար ցեր և խն դիր ներ, ինչ պի սիք են բնա պահ պա նա կան շար ժում  
գի տա կան ինս տի տուտ ներ  քա ղա քա կան կա ռույց ներ հա մա գոր
ծակ ցու թյու նը, մո բի լի զա ցիա յի խնդի րը, տար բեր մա կար դակ նե
րում բնա պահ պա նա կան շարժ մա նը խան գա րող գոր ծոն նե րը, ինչ
պես նաև այն հնա րա վոր ու ղի նե րը, ո րոնք կնպաս տեին շարժ ման 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը:

Բ նա պահ պա նա կան շարժ մա նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րը կա
րե լի է խմբա վո րել ըստ մա կար դակ նե րի կամ ո լորտ նե րի: Խո չըն
դոտ նե րի առ կա յու թյու նը ինչ պես բնա պահ պա նա կան, այն պես էլ 
ցան կա ցած սո ցիա լա կան շարժ ման գոր ծըն թա ցում ար գելք են 
հան դի սա նում հա ջո ղու թյան հաս նե լու և շո շա փե լի արդ յունք ներ 
գրան ցե լու ի դեմս ինս տի տու ցիո նալ փո փո խու թյուն նե րի:

 ֍ Քա ղա քա-տնտե սա կան գոր ծոն ներ.
Քն նարկ ման ըն թաց քում ներ կա ակ տի վիստ նե րի, հա սա րա կա

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից նշվե ցին 
մի շարք քա ղա քատնտե սա կան գոր ծոն ներ, ո րոնք ի րենց բա ցա
սա կան ազ դե ցու թյունն են թող նում բնա պահ պա նա կան շարժ ման 
ըն թաց քի և ինս տի տու ցիո նալ փո փո խու թյան հաս նե լու վրա:
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 ֏ Այդ գոր ծոն նե րից մե կը, գու ցե հիմ նա կա նը, ժո ղովր դա վա րա կան 
ինս տի տուտ նե րի դեռևս սաղմ նա յին վի ճա կում լի նելն է. հա սա րա
կու թյու նը ինք նին դուրս է մղված հա սա րա կա կան քննար կում նե
րից և մաս նակ ցա յին գոր ծըն թա ցում շատ քիչ դեր է խա ղում: Երբ 
հա սա րա կու թյու նը գոր ծում է այն պի սի ուղ ղու թյամբ, որ նպաս
տում է միայն «ար տոն յալ» փոք րա մաս նու թյան շա հե րի բա վա
րար մա նը, հա սա րա կու թյան մնա ցած խմբե րի մա սին մտա հո
գու թյու նը դառ նում է ոչ ար դիա կան: Ն ման ի րա վի ճա կը ստեղ
ծում է բնու թյան շա հա գործ մա նը , զանգ վա ծա յին աղ քա տու թյա
նը նպաս տող պայ ման ներ: Հա սա րա կա կան լայն զանգ ված նե
րը, ո րոնք նպաս տում են նման ի րա վի ճա կի շա րու նա կա կա նու
թյա նը, խթա նում են դրա գո յու թյու նը այն քան ժա մա նակ, մինչև 
իշ խա նու թյու նը ըն կալ վում է նրանց կող մից որ պես հա սա րա կա
կան ար ժեք նե րը և վս տա հու թյու նը բա վա րա րող և պահ պա նող: 
Սա է պատ ճա ռը, որ գրե թե բո լոր իշ խա նա կան հա մա կար գե
րը հսկա յա կան մի ջոց ներ են ծախ սում լե գի տի մաց նե լու հա մար 
ի րենց իշ խա նու թյու նը և վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը: Այս մե
խա նիզ մը կի րառ վում է նաև բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի վե
րա բեր յալ, երբ այն լայն զանգ ված նե րին ներ կա յաց վում է որ պես 
պայ քար «ծա ռի կամ թփի հա մար», իսկ ակ տի վիստ նե րի գոր
ծու նեու թյու նը ան հիմն կամ ան լուրջ: Այս հան գա ման քը դժվա
րաց նում է ակ տի վիստ նե րի գոր ծու նեու թյու նը, նրանց ա ռաջ խա
ղա ցու մը դե պի ո րո շում նե րի ըն դուն ման մա կար դակ, քա նի որ, 
նախ, գրե թե բա ցա կա յում է այն տա րած քը, որ տեղ նրանք հնա
րա վո րու թյուն ու նեն ա զատ գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու, ինչ պես 
նաև չկա լայն զանգ ված նե րի կող մից ա ջակ ցու թյուն:
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 ֏ Կո ռուպ ցիան և իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը, ո րոնք բխում են ժո
ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րի բա ցա կա յու թյու նից, նույն պես 
ահ ռե լի դեր են խա ղում այս գոր ծըն թա ցում: Հա մա կար գը, որ
տեղ ո րո շում ներն ըն դուն վում են հա սա րա կա կան լսում նե րին 
ինք նին հա սա րա կու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում, որ
տեղ ան հա տին և հա սա րա կու թյա նը քա ղա քա կան մա կար դա
կում ներ կա յաց նող գոր ծի չը ծա ռա յում է ա ռա վե լա պես սե փա
կան շա հե րին, որ տեղ իշ խա նա կան դիր քը չա րա շահ վում է անձ
նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար, հա սա րա կա կան շա
հը դարձ նում է ոչ ա ռաջ նա յին: Ա ռա վե լա պես հա ճախ ար ծարծ
վող խնդիր նե րի շար քում ա ռանձ նա նում է կո ռուպ ցիա յի հսկա
յա կան չա փը, որ բա վա կան ծան րակ շիռ խո չըն դոտ է հան դի
սա նում: Հա սա րա կա կան տա րածք նե րի բռնա զավ թու մը, բնու
թյու նը ա ռան ձին ան հատ նե րին ծա ռա յեց նե լու հան գա ման քը 
հա ճախ բնա պահ պա նա կան ո լոր տում ըն դուն վող ո րո շում նե րի 
ի րա կան խթանն են հան դի սա նում, որ տեղ հա սա րա կու թյու նը, 
որ պես այդ պի սին որևէ դեր չի խա ղում: Շատ բնա պահ պա նա
կան խնդիր ներ, ո րոնք կապ ված են ջրա յին պա շար նե րի, հան
քարդ յու նա բե րու թյան, ան տառ նե րի, պահ պան վող տա րածք նե
րի հետ, ա սո ցաց վում են կո ռուպ ցիա յի հետ: Բ նա կան ռե սուրս
նե րի շա հա գործ ման վե րա բեր յալ հա սա րա կու թյա նը տրա մադր
վող տե ղե կատ վու թյու նը խիստ սահ մա նա փակ է (PFA 2010):

 ֏ Տն տե սա կան զար գաց ման այ լընտ րանք նե րի բա ցա կա յու թյունն է:
Շատ ակ տի վիստ նե րի կող մից նշվեց տնտե սա կան ա ճի և վեր

ջի նիս հետ կապ ված հա սա րա կու թյան սո ցիալտնտե սա կան ի րա



Մ  ն ա լ  ա կ  տ ի  վ ի ս տ

11

վի ճա կի բա րե լավ ման ուղ ղա կի կա պի շա հար կու մը: Մինչ դեռ 
բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են բնու թյու նը 
«ստրկաց նե լուց և ծա ռա յեց նե լուց», հան գեց նում են բազ մա թիվ սո
ցիա լա կան հիմ նախն դիր նե րի սրաց մա նը՝ ժո ղովր դագ րա կան բա
ցա սա կան մի տում ներ, ա ռող ջա պա հա կան խնդիր ներ և այլն: Տն
տե սու թյու նը և բ նա պահ պա նու թյու նը հա կադ րե լը դար ձել է գոր
ծիք, ո րը շատ հա ճախ շա հարկ վում է տնտե սա կան նպա տակ նե
րի հաս նե լու հա մար: Այս հա կադ րու թյու նը ար հես տա կա նո րեն կա
ռուց ված է.այն բնա կան գոր ծըն թաց չէ և դ րա շրջա նակ նե րում բնա
պահ պա նու թյու նը դի տարկ վում է որ պես ոչ կարևոր, երկ րոր դա
կան, նույ նիսկ խո չըն դոտ, ո րը ար գելք է հան դի սա նում տնտե սա
կան զար գաց մա նը և սո ցիալտնտե սա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը:

 ֏ Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ոչ ակ տիվ ներգ րավ վա ծու
թյու նը բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը ևս խո
չըն դոտ է հա մար վում: Բ նա պահ պա նու թյու նը այս մա կար դա
կում ևս, կար ծես թե, հա մար վում է ոչ ա ռաջ նա յին, այ նինչ, այն 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
քա ղա քատնտե սա կան զար գաց ման հետ: Քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի ներ գարվ վու մը այս գոր ծըն թա ցում կա րող է 
դառ նալ բա վա կա նին ու ժեղ զենք պայ քա րի հա ջո ղու թյան հա
մար: Այս տեղ է, որ հնա րա վոր է երկ խո սու թյուն ծա վա լել, պա
հան ջել կու սակ ցու թյուն նե րից ու նե նալ բնա պահ պա նա կան հիմ
նախն դիր նե րին վե րա բե րող ծրագ րեր, դրանք դնել հան րա յին 
քննարկ ման և հե տա մուտ լի նել, որ պես զի վեր ջին ներս ի րա գոր
ծեն ի րենց ծրագ րե րը: Կարևոր է, որ շարժ ման ա կի տի վիստ
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ներն ի րենք ստեղ ծեն այն ա զատ ու բաց տա րա ծու թյու նը, որ
տեղ հնա րա վոր կլի նի կա ռու ցո ղա կան դիս կուրս ծա վա լել:

 ֏ Բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րը, ո րոնք այ սօր ծա ռա ցած են ոչ 
միայն Հա յաս տա նի, այլև ամ բողջ աշ խար հի վրա լի բե րալ, նեո
լի բե րալ տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան հետևանք են: Հա սա
րա կու թյան լայն զանգ ված նե րին ի րա զե կե լու հար ցում էլ, այ սօր 
շատ քիչ, կամ ընդ հան րա պես չի շո շափ վում այս հար ցը: Քա
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, լրատ վա մի ջոց նե րը չեն ներ կա
յաց նում խնդի րը գլո բալ տես անկ յու նից, իսկ բնա պահ պա նա կան 
շար ժումն էլ որ պես գլո բալ բնա պահ պա նա կան շար ժում՝ ուղղ
ված վար վող տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյա նը:

 ֍ Մ շա կու թա յին գոր ծոն ներ
Մ շա կու թա պես ձևա վոր ված ար ժեք նե րը էա կան, ե թե ոչ ո րո շիչ, 

դեր են ու նե նում ցան կա ցած շարժ ման գոր ծու նեու թյան մեջ: Բ նա
պահ պա նա կան շարժ ման հիմ նա կան խո չըն դոտ նե րից նշվեց տա
րան ջատ վա ծու թյու նը, ոչ հա մախմբ վա ծու թյու նը: Սա կայն, ե թե դա 
նախ կի նում ա վե լի ակն հայտ էր, և ակ տի վիստ նե րը ա վե լի փոքր էին 
թվա քա նա կով, ա պա վեր ջին շրջա նում կար ծես թե նկա տե լի փո փո
խու թյուն ներ են ար ձա նագր վում: Հա սա րա կու թյան տար բեր խմբեր, 
կար ծես թե, ձեր բա զատ վում են այն ա վան դա կան մտա ծե լա կեր պից, 
ըստ ո րի նրանք «ու նակ չեն քա ղա քա կան մա կար դա կում որևէ բան 
փո խե լու», նույ նիսկ ե թե նրանք ակ տիվ են և պայ քա րող: Մ տա ծո ղու
թյան փո փո խու թյու նը, որ եր կար ժա մա նակ է պա հան ջում և արդ
յուն քում հան գեց նում է եր կա րատև և կա յուն փո փո խու թյան, ցան
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կա ցած սո ցիա լա կան շարժ ման հիմքն է հան դի սա նում: Ակ տի վիզ
մը նաև քան դում է այն կարծ րա տի պե րը, ո րոնք ձևա վոր ված են և 
գո յու թյուն ու նեն հա սա րա կու թյան մեջ: Այն ստեղ ծում է ա զատ տա
րա ծու թյուն, որ տեղ կա րող է դիս կուրս ծա վալ վել, որ տեղ մար դիկ 
ա զատ են ար տա հայ տե լու ի րենց կար ծի քը որ պես ինք նա վար քա
ղա քա ցի ներ: Այս տա րա ծու թյան մեջ էլ ստեղծ վում կամ բա ցա հայտ
վում են այն այ լընտ րանք նե րը, ո րոնք կա րող են ա ռա ջարկ վել շարժ
ման կող մից: Այս ա զատ և բաց տա րա ծու թյու նը բա ցա հայ տում և 
միա ժա մա նակ ստեղ ծում է հնա րա վո րու թյուն, որ պես զի հա սա րա
կու թյան ո րոշ խմբեր սկսեն տար բեր մտա ծել և կա րո ղա նան հար ցեր 
բարձ րա ձայ նել:

 ֍ Կր թա կան գոր ծոն ներ
Կր թու թյու նը ա ռաջ նա յին դեր է խա ղում ցան կա ցած փո փո

խու թյան մեջ: Ա զա տու թյու նը, ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը, քննա
դա տա կան մտքի զար գա ցու մը այն հիմ նա կան գոր ծոն ներն են, 
ո րոնք փո փո խու թյուն նե րի են հան գեց նում: Ան ձը պետք է ա զատ 
լի նի, որ պես զի կա րո ղա նա ստեղ ծել, բա ցել նոր հե ռան կար ներ և 
ա ռաջ քա շել այ լընտ րանք ներ: Կր թու թյու նը պետք է լի նի նաև հա
մա գոր ծակ ցա յին, ին չը փո փո խու թյան հաս նե լու էա կան բա ղադ
րիչ է հան դի սա նում: Կր թու թյու նը, որն ուղղ ված է մար դու զար
գաց մա նը, կարևոր է նաև ի րա զեկ ման, ար դիա կա նու թյան, պատ
մու թյան մեջ մեր դե րի և ի րա կա նու թյան բա ցա հայտ ման տե սանկ
յու նից: Գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով է հնա րա վոր դառ նում հաս նել 
հա մա տեղ փո փո խու թյան: Կր թա կան փո փո խու թյուն նե րը պետք է 
ուղղ ված լի նեն ոչ միայն բնա պահ պա նա կան կամ քա ղա քա ցիա կան 
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կրթու թյու նը ու սում նա կան պլա նում 
ընդգր կե լուն, այլև նրան, թե ինչ պես 
են այդ ա ռար կա նե րը դա սա վանդ
վում: Կր թա կան փո փո խու թյուն նե
րը պետք է ա պա հո վեն ակ տիվ մաս
նակ ցու թյուն, քննա դա տա կան մտա
ծո ղու թյան զար գա ցում, քա ղա քա կան 
և գա ղա փա րա կան կա ռույց նե րի մա
սին գի տե լիք ներ: Սկզ բուն քա յին է, որ 
կրթա կան ծրա գի րը կազմ ված լի նի 
ան հատհա մայնքհա սա րա կու թյուն
բնու թյուն փոխ կապ վա ծու թյան գա
ղա փա րի հի ման վրա, ինչն էլ կձևա
վո րի հո գա տար վե րա բեր մունք և հա
սա րա կա կան ակ տի վու թյուն:

Կր թա կան գոր ծո նի մեջ մաս
նա կից նե րի կող մից նշվեց ևս մեկ 
ա ռանց քա յին կետ: Դա գի տա կան 
ո լոր տի ներգ րավ վա ծու թյունն է բնա պահ պա նա կան խնդիր նե
րի բա ցա հայտ ման, հե տա զոտ ման, արդ յունք նե րի լու սա բան ման 
մեջ: Մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը տա րա ձայն էին. մի մա սը նշեց 
հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի պա կա սը, սա կայն մյուս նե րը 
ընդգ ծում էին, որ ո լոր տում մաս նա գետ նե րի պա կաս չկա և ար վում 
են հե տա զո տու թյուն ներ: Սա կայն հիմ նա կան խնդիրն արդ յունք
նե րի հա սա րա կայ նաց ման և մաս նա գետ նե րի ա զա տու թյան հետ է 

Շատ կարևոր է  

հա մալ սա րան նե րում  

մշա կել հա տուկ  

թե մա ներ բնա պահ

պա նա կան շարժ ման  

թե մա նե րով և  

ու սում նա սի րու թյուն

ներ ի րա կա նաց նել:

Քն նարկ ման մաս նա կից
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կապ ված: Շատ մաս նա գետ ներ վա խե նում են դեմ ար տա հայտ վել 
իշ խող հա մա կար գին, ինչն էլ, իր հեր թին, ճնշում է մաս նա գի տա
կան ա զա տու թյու նը: Սա պայ մա նա վոր ված է սո ցիալտնտե սա կան 
պայ ման նե րով (աշ խա տան քի կո րուստ, գոր ծազր կու թյան բարձր 
մա կար դակ, ո լոր տում սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ):

Գի տա կան ո լոր տում բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի ու սում
նա սի րու թյու նը կա րե լի է սկսել հա մալ սա րա նա կան ա ռա ջին իսկ 
տա րի նե րից՝ անց կաց նե լով հե տա զո տու թյուն ներ, պատ րաս տե լով 
դիպ լո մա յին աշ խա տանք ներ և թե զեր ոչ միայն բնա պահ պա նա կան 
թե մա յով, այլև դրանց ու քա ղա քա ցիա կան շար ժում նե րի հա մադ
րու թյան հա մա տեքս տում:

 ֍ Ի րա վա կան գոր ծոն ներ
Ի րա վա կան գոր ծո նը, ո րը քննարկ ման ըն թաց քում բա զում ան

գամ ներ նշվեց ակ տի վիստ նե րի կող մից (մաս նա վո րա պես ի րա վա
կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի), կապ ված էր պայ քա րի ի րա վա կան 
կող մե րի հետ: Հիմ նա կան խնդիրն այս ո լոր տում ի րա վա կան հա
մա կար գի թե րու թյուն ներն են՝ մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հա րու մը, սահ մա նադ րա կան կե տե րի բազ մա թիվ խախ տում
նե րը, ար դա րու թյան բա ցա կա յու թյու նը և, ին չը շատ կարևոր է, 
ի րա վա կան գի տակ ցու թյան և ո լոր տի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյան 
ցածր մա կար դա կը: Հա սա րա կա կան լայն զանգ ված ներ տե ղե
կաց ված չեն ի րենց գո նե հիմ նա րար ի րա վունք նե րի մա սին, կրթա
կան ինս տի տուտ նե րը չեն տրա մադ րում ո րակ յալ ծրագ րեր, ո րոնք 
ուղղ ված են ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րաց մա նը:
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Հա յաս տա նը ըն դու նել է մի շարք կոն վեն ցիա ներ, ստո րագ րել 
մի ջազ գա յին տար բեր հա մա ձայ նագ րեր, ո րոնք հաս ցեագր ված 
են այն պի սի խնդիր նե րի, ինչ պի սիք են կեն սա բազ մա զա նու թյու
նը, կլի մա յի փո փո խու թյու նը, ինչ պես նաև մշա կու թա յին և բ նա կան 
ժա ռան գու թյան պահ պա նու մը: Ա վե լին, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում 
նշվում է բնու թյան պաշտ պա նու թյան և մար դու ա ռողջ ապ րե լու 
ի րա վուն քի մա սին (Թաս լիկ յան, 2010): Սա կայն, ի րա կա նում, կա
ռա վա րու թյու նը գործ նա կան քայ լեր չի ի րա կա նաց նում բնա պահ
պա նա կան այս փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված կե տե րը կյան քի 
կո չե լու:

 ֍ Լ րատ վա մի ջոց ներ/ժո ղովր դա վա րու թյուն/ 
խոս քի ա զա տու թյուն
Մե դիան կարևոր դեր ու նի հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րին 

տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու, կրթե լու, բազ մա կար ծիք տա րա
ծու թյուն կա ռու ցե լու մեջ: Շատ կարևոր է, որ պես զի հա սա րա կու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա մաս նա կից լի նե լու բնա պահ պա
նա կան քննար կում նե րին, ար տա հայ տի իր կար ծի քը և տե սանկ
յուն նե րի փո խա նա կում տե ղի ու նե նա: Ս րանք այն կարևոր պայ
ման ներն են, ո րոնց անհ րա ժեշտ է հաս նել: Սո ցիա լա կան /բնա
պահ պա նա կան/ շարժ ման հա ջո ղու թյան հա մար կարևոր է տե ղե
կատ վու թյան ո լոր տի ա զա տու թյան հան գա ման քը: Տե ղե կատ վու
թյան հա սա նե լիու թյու նը նպաս տում է տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, 
քա ղա քա կան զար գաց մա նը, ինչն էլ իր հեր թին խթան է հան դի սա
նում տար բեր կոնֆ լիկտ նե րի (այս դեպ քում բնա պահ պա նա կան) 
լուծ մա նը: Լ րատ վա մի ջոց նե րը ահ ռե լի դեր ու նեն բնա պահ պա նա
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կան հիմ նախն դիր նե րի ար ծարծ
ման մեջ՝ ձևա վո րե լով մտա ծո ղու
թյուն և պա տաս խա նա տու վե րա
բեր մունք բնու թյան նկատ մամբ:

Մաս նա կից նե րի կող մից նշվեց 
նաև լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ
խա տե լու /հա մա գոր ծակ ցե լու ռազ
մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
կամ վեր ջի նիս չմշակ ված ծրա գի
րը: Ցան կա ցած սո ցիա լա կան շար
ժում, լի նի դա մար դու ի րա վունք նե
րի պայ քար, բնա պահ պա նու թյուն, 
կարևոր վում է լրատ վա մի ջոց նե
րի հետ աշ խա տան քով և հա տուկ 
մշակ ված քայ լե րով: Ցա վոք, այ սօր 

Հա յաս տա նում ա զատ լրատ վա մի ջոց նե րի սա հա մա նա փա կու թյունն 
իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է ու նե նում բնա պահ պա նա կան 
շարժ ման ա ռա ջըն թա ցի մեջ: Սա կայն այ լընտ րան քա յին լրատ վա մի
ջոց նե րը (ին տեր նետ, բլոգ, ան կախ լրագ րող ներ, բնա պահ պա նա
կան խմբեր), այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րո ղա նում են ո րո շա կի հար թակ 
կա ռու ցել և ա պա հո վել տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում:

 ֍ Կազ մա կերպ չա կան գոր ծոն ներ
Ցան կա ցած սո ցիա լա կան շարժ ման հիմ նա կե տը դա ռազ մա

վա րու թյունն է, որն ու ղղոր դում է շար ժու մը, գծում վեր ջի նիս 

Խն դի րը միայն  

բնա պահ պա նա կան 

ակ տի վիզ մը չէ, այլ 

քա ղա քա ցիա կան  

ակ տի վու թյու նը: Մենք 

պետք է ի մա նանք մեր 

ի րա վունք նե րի մա սին 

և պայ քա րենք դրանց 

հա մար:
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եր կա րա ժամ կետ հա ջո ղու թյան ու ղին: Ռազ մա վա րու թյան մշա
կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա վե լի պարզ տես նել, վեր
հա նել այն կարևոր կե տե րը, ո րոնք բնո րոշ են տվյալ շարժ մա
նը և հա մա տեքս տին՝ լսե լի դարձ նել ձայ նը, հա մախմ բել պո տեն
ցիալ ու ժե րը, կրթել, ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ո րո շում նե րի ըն
դուն ման մա կար դա կում, փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նել տե
ղա կան և պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, հաս նել շո շա փե լի 
փո փո խու թյուն նե րի:

Սո ցիա լա կան շար ժում նե րի նպա տա կը հա սա րա կա կան ար
ժեք նե րի փո փո խու թյունն է, այդ ար ժեք նե րի վրա հիմն ված հա
րա բե րու թյուն նե րի վե րաձևա վո րու մը, ինչ պես նաև քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան և մ շա կու թա յին իշ խա նու թյան կենտ րո նա ցու մը դե
պի գոր ծո ղու թյուն նե րի մա կար դակ: Այն, ինչ այ սօր դեռևս բաց է և 
պա կա սում է Հա յաս տա նում ծա վալ ված բնա պահ պա նա կան շարժ
մա նը, ին չը նաև շատ կարևոր է, դա հստակ ռազ մա վա րու թյուն է: 
Մ շակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քը, շարժ ման ներ սում դե րե
րի և ֆունկ ցիա նե րի բա ժա նու մը էա կան են, որ պես զի շար ժու մը 
հետևո ղա կան բնույթ կրի: Հա սա րա կա կան տա րա ծու թյան բա ցա
կա յու թյու նը նույն պես խո չըն դո տում է շարժ ման հա ջո ղու թյա նը: 
Լայն զանգ ված նե րի հար մար վո ղա կա նու թյու նը, հա սա րա կա կան 
տա րա ծու թյան թյուր ըն կալ ման խնդիր նե րը, սե փա կան տա րած քի 
նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցո ղու թյան բա ցա կա յու
թյու նը այն գոր ծոն ներն են, ո րոնք նույն պես ո րո շիչ դեր ու նեն բնա
պահ պա նա կան շարժ ման ըն թաց քում:
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Կա պեր/ցան ցի ստեղ ծում և հա մա գոր ծակ ցու թյուն այլ հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ու նեն նույն նպա
տա կը և գոր ծում են, որ պես զի փո խեն առ կա ի րա վի ճա կը:

 ֍ Հոգևոր-աշ խար հա յաց քա յին գոր ծոն ներ
Հոգևոր աշ խար հա յաց քա յին գոր ծո նը նույն պես ա ռանձ նաց

վեց մաս նա կից նե րի կող մից: Դա այն ար ժե քա յին հա մա կարգն է, 
աշ խար հըն կա լու մը, որն այ սօր առ կա է մեր հա սա րա կու թյու նում: 
Կա պի տա լիզ մը, ո րը իշ խում է գրե թե ամ բողջ աշ խար հում, իր 
հետևանք ներն է թո ղել և թող նում բնու թյունմարդհա սա րա կու
թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Կա պի տա լը դիտ վում է որ
պես ար ժեք, գե րար ժեք և, ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ հա
սա րա կա կան և պե տա կան մա կար դա կում, ուղ ղոր դում կա պի տա
լին՝ որ պես գե րա գույն նպա տա կին հաս նե լու ձգտմամբ: Ս պա ռո
ղա կան հա սա րա կու թյու նը բնու թյու նը օգ տա գոր ծում է սե փա կան 
պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հա մար՝ ա ռանց գի տակ ցե լու սե
փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան դառ նա լի հետևանք նե րը: Այս տեղ 
կարևոր վում է իմ պե րա տիվ գի տե լի քը, ո րը նե րա ռում է մար դու 
հինգ զգա յա րան նե րը, ո րոնք աշ խար հըն կալ ման ձևա վոր ման մեջ 
մեծ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն: Այդ գի տե լի քը կա րող է արդ յու նա
վե տո րեն օգ տա գործ վել նաև լրատ վա մի ջոց նե րի (մե դիա յի) կող
մից՝ ցու ցա հան դես ներ, այ լընտ րան քա յին ար վեստ, էքս պե րի մեն
տալ ար վեստ և այլն:

Կա յուն զար գաց ման, կա նաչ տնտե սու թյան հիմ քեր ստեղ ծե
լու հա մար ա ռաջ նա յին է մնում կրթու թյու նը, որն ուղղ ված է բնու
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թյան պահ պա նու թյա նը: Բ նա պահ պան ակ տի վիստ նե րը, տի րա
պե տե լով հա մա պա տաս խան գի տե լի քի, հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
ա մե նա տար բեր դա սըն թաց նե րի, տե ղե կատ վա կան ակ ցիա նե րի, 
մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով կրթել և տե ղե կաց նել հա սա րա կա կան 
տար բեր խմբե րին: Կ յան քի ո րա կը և բ նա պահ պա նա կան ակ տի
վիզ մը կախ ված են այն ար ժե քա յին հա մա կար գից, որն իշ խում է 
հա սա րա կու թյու նում: Բ նա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի մա
սին ա զատ և բաց տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյու նը ստեղ ծում, 
ձևա վո րում, փո խան ցում է գի տե լիք առ կա հիմ նախն դիր նե րի մա
սին: Ի րենց հեր թին, լրատ վա մի ջոց նե րը տե ղե կաց նում և կր թում 
են հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րին բնա պահ պա նա կան հար ցե րի 
մա սին, ո րոնք շա հար կում են կա ռա վա րու թյու նը բնա պահ պա նա
կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ճա նա պար հին: Շո շա փե
լի հա ջո ղու թյուն նե րի կա րե լի է հաս նել միայն հա սա րա կա կան բաց 
և ա զատ տա րա ծու թյուն ստեղ ծե լու, պահ պա նե լու և այն նպա տա
կաուղղ ված օգ տա գոր ծե լու դեպ քում, որ տեղ շարժ ման բո լոր շա
հագր գիռ կող մե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն ար տա հայտ վե լու և 
կա ռու ցո ղա կան դիս կուրս ծա վա լե լու:

Քն նար կում երկ րորդ

«Հա սա րա կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից դե պի ինս տի տու ցիո
նալ փո փո խու թյուն ներ. բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
երկ խո սու թյուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված երկ
րորդ կլոր սե ղա նին մաս նակ ցե ցին ինչ պես բնա պահ պան ակ տի
վիստ ներ, այն պես էլ ո լոր տի փոր ձա գետ ներ, ՀՀ բնա պահ պա
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նու թյան, է ներ գե տի կա յի, բնա կան 
պա շար նե րի նա խա րա րու թյուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Այս հան
դիպ ման նպա տակն էր հա մա տեղ 
ու ժե րով ծա վա լել կա ռու ցո ղա կան 
քննար կում առ կա բնա պահ պա
նա կան հիմ նախն դիր նե րի շուրջ: 
Քն նար կու մը հե տաքր քիր էր այն
քա նով, որ այն հնա րա վո րու թյուն 
տվեց ոչ միայն ներ կա նե րին անդ
րա դառ նալ խնդիր նե րին, այլև ու
նե նալ դաշտ, որ տեղ լսե լի էին ներ
կա նե րի կար ծիք նե րը: Քն նարկ ման 
հիմ նա կան խնդիրն էր պար զա բա
նել, թե ինչ պի սին է բնա պահ պա

նա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում կա ռա վա
րու թյունքա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյուն հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը, ինչ պի սի խնդիր ներ են առ կա և որ քա նով է հա սա րա կու թյունն 
ընդգրկ ված մի գոր ծըն թա ցում, ո րը հա սա րա կու թյան գո յու թյան և 
հե տա գա զար գաց ման հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նի:

Հիմ նա կան հար ցը, ո րը քննարկ վեց կլոր սե ղա նի ըն թաց քում, 
դա հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան խնդիրն էր ո րո շում նե րի ըն
դուն ման գոր ծըն թաց նե րում: Ե թե նախ կի նում ցան կա ցած ո րոշ ման 
պա տաս խա նա տուն պե տու թյունն էր, մաս նա վո րա պես՝ Սո վե տա
կան Միու թյու նը, ա պա ան կա խա ցու մից հե տո, երբ պետք է հաս

Ե թե ակ տիվ չմաս

նակ ցենք հա սա րա

կա կան լսում նե րին, 

ցան կա ցած նա խա գիծ  

կանց նի: Տե ղե կատ

վու թյու նը շատ սահ

մա նա փակ է և  

գ րե թե ան հա սանե լի:
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տատ վեին և գոր ծեին ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րը, այդ 
ու ժը պատ կա նե լու էր ժո ղովր դին: Սա կայն ժո ղովր դա վա րու թյան 
մաս նակ ցա յին մո դե լը այ սօր չի գոր ծում, քա նի որ չկա դրա հա մար 
դաշտ, բա ցի այդ, դեռևս իր ազ դե ցու թյունն ու նի նախ կին սո վե տա
կան մշա կույ թը:

Հա սա րա կա կան քննար կում նե րին/լսում նե րին մաս նա կից էր 
հա սա րա կու թյան միայն մի փոքր զանգ ված՝ բնա պահ պանակ տի
վիստ նե րը, միչ դեռ հա սա րա կա կան լայն զանգ ված նե րը դուրս են 
մաս նակ ցա յին գոր ծըն թա ցից: Բա վա կա նին բարդ և դժ վար հա սա
նե լի է նաև հա սա րա կա կան լսում նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, 
ո րը գրե թե միշտ ուշ է տե ղադր վում հա մա պա տա սա խան նա խա
րա րու թյուն նե րի կայ քե րում կամ տա րած վում լրատ վա մի ջոց նե րով:

Է ներ գե տի կա յի նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը քննարկ ման 
շրջա նակ նե րում ժխտեց ակ տի վիստ նե րի մաս նակ ցու թյան հա մար 
պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյան խնդի րը: Ըստ նրա՝ բնա պահ պան
նե րը ռեալ ա ռա ջար կու թյուն ներ չեն ա նում, նրանք չեն մաս նակ
ցում և ո չինչ չեն ներ կա յաց նում կա ռա վա րու թյան նիս տե րին կամ 
քննար կում նե րին:

Մեկ այլ խնդիր, ո րը նշվեց մաս նա կից նե րի կող մից, դա բնա
պահ պա նա կան մո նի տո րինգ նե րի բա ցա կա յու թյունն է: Գո յու թյուն 
չու նի մո նի տո րին գի պլան, ոչ մի գոր ծո ղու թյուն չի վե րահսկ վում 
և գ նա հատ վում: Այս բա ցը լրաց նե լու հա մար քննարկ ման ժա մա
նակ ա ռա ջարկ վեց ստեղ ծել հան րա յին վե րահսկ ման խոր հուրդ: 
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Աշ խա տանք նե րը կլի նեն կա մա վո րա կան սկզբուն քով՝ հիմ քում ու
նե նա լով հա մա գոր ծակ ցու թյան գա ղա փա րը: Խոր հուր դը կազմ ված 
կլի նի տար բեր բնա գա վառ ներ նե րա ռող խմբե րից, ո րոն ցից յու րա
քանչ յու րը կզբաղ վի իր ո լոր տի ու սում նա սի րու թյուն նե րով՝ հա մա
գոր ծակ ցե լով այլ խմբե րի հետ: Սա կա րող է դառ նալ վե րահսկ ման 
մի հա մա կարգ, ո րը կզբաղ վի մո նի տո րին գով և հետևո ղա կան կլի
նի կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյա նը:

Այս քննարկ ման ժա մա նակ նույն պես հա տուկ տեղ հատ կաց
վեց կրթու թյան ինս տի տու տին, ո րը հան դի սա նում է ան ձի սո ցիա
լա կա նաց ման կարևոր ագ նետ նե րից մե կը և որ տեղ, ա ռա ջին հեր
թին, ձևա վոր վում է քա ղա քա ցին: Բ նա պահ պա նա կան խնդիր նե րը 
դա սագր քե րում չեն ար ծարծ վում, է կոկր թա կան հա ղոր դա շա րե րը, 
ո րոնք մատ չե լի կլի նեն հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րի հա մար 
նույն պես բա ցա կա յում են:
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ

 ֏ Բ նա պահ պան ակ տի վիստ նե րը և բ նա պահ պա նա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը պետք է նպաս տեն տար բեր ու սում նա սի րու
թյուն նե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը,

 ֏ Ակ տի վիստ նե րը պետք է կազ մա կեր պեն կրթա կան մի ջո ցա
ռում ներ, ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րա ցում բնա պահ պա նա կան 
ա մեն տար բեր հիմ նախն դիր նե րի շուրջ՝ ընդգր կե լով հա սա րա
կու թյան տար բեր խմբեր,

 ֏ Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պետք է 
ա ռանձ նաց նել ի րենց նպա տա կա յին խմբե րը և դ րանց ուղղ ված 
մար տա վա րու թյուն նե րը,

 ֏ Ինք նա բուխ գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հա մադր ված լի նեն 
հստակ մշակ ված ռազ մա վա րա կան ծրագ րի հետ,

 ֏ Բ նա պահ պան ակ տի վիստ նե րը, բնա պահ պա նա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը պետք է հա մախմբ ված լի նեն և հա մա գոր
ծակ ցեն միմ յանց հետ,

 ֏ Քա ղա քա կան կարևոր ի րա դար ձու թյուն նե րը պետք է դառ
նան նշա նա կետ, բնա պահ պա նա կան հիմ նախն դիր նե րի մա սին 
քննար կում ներ ծա վա լե լու հա մար,
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 ֏ Ակ տի վիստ նե րը պետք է օգ տա գոր ծեն ցան կա ցած ա զատ 
պլատ ֆորմ և կա ռու ցեն շարժ ման ու ժեղ ցանց, ի րա կա նաց նեն 
գի տե լի քի և փոր ձի փո խա նա կում,

 ֏ Ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց ման, բնա պահ պա նա կան կրթա
կան ծրագ րե րի մի ջո ցով մո բի լի զաց նեն հաս րաա կա կան տար
բեր խմբե րին,

 ֏ Ոչ տե ղե կաց ված լի նե լը, բնա պահ պա նա կան խնդիր նեից օ տար
վա ծու թյու նը ստեղ ծում է ա նո րո շու թյան և ան տար բե րու թյան 
զգա ցում: Դա հաղ թա հա րե լու հա մար ակ տի վիստ նե րը պետք է 
լի նեն որ քան հնա րա վոր է կոնկ րետ, ինչ պես ի րենց գոր ծո ղու
թյուն նե րի, այն պես էլ թիր խա յին խմբի հետ աշ խա տե լիս,

 ֏ Կարևոր է ճկուն լի նել, ե թե նույ նիսկ անհ րա ժեշտ է երկ խո սու
թյան գնալ հա կա դիր կող մե րի հետ: Ն ման քայ լը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս ա վե լի լավ ճա նա չե լու ի րա վի ճա կը, բա ցա հայ
տե լու նոր մե թոդ ներ պայ քա րի հե տա գա քայ լե րի վե րա բեր յալ,

 ֏ Հար կա վոր է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած մե դիա ռե սուրս, ո րը տե
ղե կատ վու թյուն կտա րա ծի շարժ ման մա սին (մաս նակ ցու թյուն 
տար բեր ծրագ րե րի, զար գաց նել անձ նա կան հա րա բե րու թյուն
ներ շարժ մա նը լրագ րող նե րին ներգ րա վե լու հա մար),

 ֏ Մա տուց վող տե ղե կատ վու թյու նը պետք է լի նի ին ֆոր մա տիվ, 
հստակ և փաս տարկ ված: Հա ճախ ակ տի վիստ նե րի «ծայ րա հեղ» 
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գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են հա կա ռակ ազ դե ցու թյունն ու նե
նալ հաս րա կա կան տար բեր խմբե րի վրա, ո րոնք ակ տի վո րեն 
ընդգրկ ված չեն շարժ մա նը:

 ֏ Ակ տի վիստ նե րը ի րենք պետք է կրթու թյանն ու ի րա զեկ մանն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ մշա կեն և կազ մա կեր պեն՝ ընդգր կե
լով հնա րա վո րինս տար բեր խմբեր (մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում
ներ՝ հա մերգ ներ, ցու ցա հա դես ներ, ֆիլ մեր, բլո գե րի ստեղ ծում, 
սիմ վո լիկ ակ ցիա ներ)

 ֏ Ակ տի վիստ նե րը պետք է ոչ թե օ տա րա ցած լի նեն հա սա րա
կու թյու նից այլ դրա մի մա սը լի նեն՝ ընդգր կե լով մյուս նե րին էլ 
շարժ ման մեջ: Ն րանք պետք է հա մա գոր ծակ ցեն հաս արա կու
թյան տար բեր խմբե րի հետ:
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Վեր ջա բան

Առ կա հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ է տե ղե
կաց ված, ու ժեղ, քա ղա քա կա նա պես ակ տիվ հա սա րա կու թյուն, ո րը 
կպա հան ջի մաս նակ ցու թյուն, ար դա րու թյուն, անվ տան գու թյուն, 
հա վա սա րու թյուն, խա ղա ղու թյուն և բ նու թյան պաշտ պա նու թյուն ու 
պահ պա նու թյուն:

Սո ցիա լա կան շար ժում նե րը ե ղել և այժմ էլ մնում են արդ յու նա
վետ մի ջոց ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցե լու և հաս նե լու սո ցիա լա կան 
դրա կան փո փո խու թյուն նե րի: Հատ կա պես սա գոր ծում է այն դեպ
քում, երբ հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա կան ո րո շում
նե րին հա սա նե լի չէ կամ բա ցա կա յում է: Կան բազ մա թիվ սո ցիա լա
կան շար ժում նե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք, հստակ ռազ մա վա րու թյուն ու
նե նա լով, հսկա յա կան փո փո խու թյուն նե րի են հա սել (195060ա կան
ներ ԱՄՆ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պայ քար, Բուր մա, 1988, 
Սեր բիա, Հոկ տեմ բեր 2000, Թռչ կան, Հայաս տան): Այլ հարց է, թե 
ինչ պես և ինչ քա նով են լու սա բան վում այդ շար ժում նե րը, և որ քա նով 
են հա սա րա կա կան լայն զանգ ված նե րը տե ղե կաց ված այդ շար ժում
նե րի և վեր ջին նե րիս հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին:

Սո ցիա լա կան շար ժում նե րը հիմն ված են ժո ղով րա դա վա րու
թյան, սո ցիա լա կան ար դա րու թյան, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե
րի ա զա տու թյան և անվ տան գու թյան ար ժեք նե րի վրա: Այդ շար
ժում նե րը շատ հա ճախ ընդգր կում են հա սա րա կու թյան փոքր 
զանգ ված ներ կամ ա ռան ձին խմբեր: Շարժ ման հա ջո ղու թյան հա
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մար շատ կարևոր է, որ պես զի երկ խո սու թյուն ծա վալ վի ոչ միայն 
շարժ ման ակ տի վիստ նե րի և իշ խա նու թյան միջև, այլև ակ տի վիստ
նե րի և հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րի միջև: Անհ րա ժեշտ է, որ
պես զի շարժ ման ակ տի վիստ նե րը կա րո ղա նան ընդգր կել հա սա
րա կու թյան մե ծա մաս նու թյա նը՝ տե ղե կաց նե լով և կր թե լով մարդ
կանց ի րա կան խնդիր նե րի, դրանց վտանգ նե րի մա սին և ներ կա
յաց նե լով այն ի րա կան ար ժեք նե րը, ո րոնց նրանք հետևում են:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, շարժ ման հա ջո ղու թյան հա մար կարևոր է 
նաև իշ խա նա կան կա ռույց նե րի հետ երկ խո սու թյուն ծա վա լե լը: Տի
րա պե տե լով քա ղա քա կան, տնտե սա կան լծակ նե րի՝ իշ խող փոք
րա մաս նու թյու նը օգ տա գոր ծում է այն ի նպաստ հենց նույն փոք
րա մաս նու թյան շա հե րի հա մար և շարժ ման ակ տի վաց ման դեպ
քում էլ պատ րաստ է ա մեն ին չի, որ պես զի կա րո ղա նա պաշտ պա
նել այդ իշ խա նու թյու նը: Ակ տի վիստ նե րը այս տեղ կա րող են օգ
տա գոր ծել ի րենց ճկու նու թյու նը, գտնել այ լընտ րանք ներ, ո րոնք 
հնա րա վոր կդարձ նեն հա մա գոր ծակ ցու թյան կա ռու ցո ղա կան ու ղի
ներ փնտրել: Ն րանք, ի րենց հեր թին, պետք է բաց լի նեն ներգ րավ
վե լու քա ղա քա կան տար բեր ու ժե րի շար քե րը, հստակ պա հանջ ներ 
ներ կա յաց նեն վեր ջին նե րիս, մաս նա կից լի նեն այդ պա հանջ նե րի 
ի րա գործ մա նը և ծ րագ րե րի մշակ մա նը:

Ե թե մի քա նի տա րի ա ռաջ Հա յաս տա նում սո ցիա լա կան շար
ժում նե րը ա վե լի փոքր մասշ տաբ նե րի էին, ա պա այ սօր դրանք 
ա վե լի ակ տիվ են և ն պա տա կաուղղ ված: Ձևա վոր վել են խմբեր, 
ո րոնք ակ տի վո րեն ընդգրկ ված են և շարժ վում են ի րենց կա նոն
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նե րով, պար տադ րում, ստի պում, որ պես զի ի րենց ձայ նը լսե լի լի նի 
(օ րի նակ՝ Թռչ կա նի նա խա ձեռ նու թյու նը, Մաշ տո ցի պու րա կը): Սա 
այն դեպքն էր, երբ տե սա նե լի դար ձավ քա ղա քա ցու ու ժը, երբ լայն 
զանգ ված նե րը տե ղե կա ցան խնդրի մա սին և շո շա փե լի փո փո խու
թյուն ներ կա տար վե ցին (Թռչ կա նի ջրվեժ՝ որ պես հա տուկ պահ
պան վող տա րածք): Հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև էա կան մի 
հան գա մանք. փո փո խու թյան հաս նե լը, երբ խոս քը գնում է հա մա
կար գա յին փո փո խու թյան մա սին, բա վա կա նին ժա մա նակ է պա
հան ջում: Սո ցիա լա կան շարժ ման, մաս նա վո րա պես՝ բնա պահ պա
նա կան շարժ ման, ռազ մա վա րու թյու նը պետք է լի նի մշակ ված քայլ 
առ քայլ՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր ռիս կերն ու հնա րա վո րու թյուն նե
րը, ընգգր կել բո լոր հնա րա վոր կող մե րին: Ակ տի վիստ նե րը պետք է 
ու սում նա սի րեն և գ նա հա տեն այն հա մա տեքս տը, որ տեղ գոր ծում 
են, հաս կա նան, թե ինչ պես է շար ժու մը ա ռաջ գնում, ինչ հա ջո ղու
թյուն նե րի է հա սել և ո րոնք են բաց թո ղում նե րը: Պետք է հաշ վի 
առ նել, որ ցան կա ցած փոքր թվա ցող հա ջո ղու թյուն տա նում է դե
պի ա վե լի մե ծին և չ դի տար կել այն որ պես ոչ էա կան:

Լավ մշակ ված ծրա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս էա կան փո
փո խու թյուն նե րի հաս նել՝ ա ռա ջին հեր թին փո խա կեր պե լով տի րող 
սո ցիա լա կան ա նար դար ի րա վի ճա կը: Անհ րա ժեշտ է ման րա մաս նո
րեն ու սում նա սի րել ի րա վի ճա կը, պատ ճառ նե րը և դ րա հետևանք
նե րը, ա պա ընտ րել կոնկ րետ նպա տակ և փոր ձել երկ խո սու թյուն 
ծա վա լել հա կա ռակ կող մի հետ: Կարևոր է, որ պես զի հա սա րա կա
կան լայն զանգ ված նե րը տե ղե կաց ված լի նեն (ոչ ֆոր մալ բնա պահ
պա նա կան ծրագ րեր, հա սա րա կու թյան ի րա զեկ վա ծու թյան բարձ
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րա ցում տար բեր գի տա կան, մշա կու թա յին ծրագ րե րի մի ջո ցով) և 
միա նան շարժ մա նը: Սա նույն պես եր կա րատև գոր ծըն թաց է, ե թե 
հաշ վի առ նենք զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը հենց բնա պահ պա նա կան շարժ ման լու սա
բան ման տե սանկ յու նից: Հ նա րա վոր է կազ մա կեր պել կրթա կան/
տե ղե կատ վա կան մի ջո ցա ռում ներ: Դ րանք ա վե լի արդ յու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու հա մար ընդգր կել տե ղա կան ու ժեր և օգ տա գոր ծել 
այն ստեղ ծա գործ նե րու ժը, որն առ կա է շարժ ման մեջ:

Կր թու թյու նը, երկ խո սու թյու նը և գոր ծո ղու թյու նը հա մա տեղ կա
րող են ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, որ պես զի շար ժու մը հա
ջո ղու թյան հաս նի: Հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան բարձ րա ցու մը, 
երբ լայն շեր տեր կգի տակ ցեն և կըն դու նեն այն, որ բնա պահ պա
նա կան խնդիր ներն ան քակ տե լիո րեն կապ ված են երկ րի ա պա գա
յի, վեր ջի նիս քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին և մարդ
կա յին զար գաց ման հետ, կնպաս տի բնա պահ պա նա կան շարժ ման 
հա ջո ղու թյուն նե րին և հա սա րա կու թյունն ինք նին պա հանջ կներ
կա յաց նի և կ մաս նակ ցի ո րո շում նե րի ըն դուն ման և քա ղա քա կա նու
թյան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րին՝ ա վե լի հետևո ղա կան լի նե լով և 
գ նա հա տե լով դրանց հե տա գա ի րա գոր ծու մը:
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