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Նախաբան
Չնայած նրան, որ ապրում ենք մի աշխարհում, որը լի է բռնու
թյամբ, ճնշումներով և տարբեր այլ խնդիրներով, գոյություն ունի
մեկ այլ իրականություն, որտեղ կա հսկայական ներուժ փոփոխու
թյան և լավ ապագա կերտելու համար: Իհարկե մենք չենք կարող
վերափոխել աշխարհը մեկ օրում, բայց կարող ենք կարևոր քայ
լեր իրականացնել փոխելու այն՝ փորձելով լուծումներ գտնել մեր
առջև ծառացած խնդիրներին. դուրս գալ ճնշման ծանրությունից,
նվազեցնել բռնի կոնֆլիկտները, հասնել սոցիալական համերաշ
խության: Կարևոր է հասկանալ, որ գոյություն ունի այլընտրանք,
ինչն էլ անընդմեջ պայքարն է՝ հասնելու շոշափելի փոփոխություն
ների: Սոցիալական շարժումերի պրակտիկան շատ կարևոր է, այն
ապացուցում է, որ պայքարի այս մեթոդը լայնորեն կիրառվել է և
այսօր էլ դրական փոփոխությունների հասնելու համար արդյու
նավետ է: Դա միասնականությունն է, պատասխանատվությունը,
վախն ու անվստահությունը հաղթահարելը և փոփոխության հաս
նելու հավատը, որն ամփոփված է մարդկային ուժի մեջ: Տարբեր
սոցիալական շարժումների օրինակներ (Սերբիա, Բուրմա, Լեհաս
տան, ԱՄՆ) աշխարհի տարբեր անկ յուններում ապացուցում են
հասարակական համախմբվածության, հասարակական շարժման
ուժը, որն ուղղված է հասարակական բոլոր խմբերի, անհատի ար
ժանապատիվ, ազատ և խաղաղ ապրելու իրավունքի պայքարին:
Ինչպես Պաուլո Ֆրեյրեն է նշում իր «Ճնշվածների մանկավար
ժություն» (Pedagogy of Oppressed) աշխատության մեջ. «Կոնֆլիկ
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տը միասնական կամ տարանջատված լինելու, ճնշողին ընդունե
լու կամ նրան մերժելու, մարդկային համերաշխության կամ օտար
ման, տրված դեղատ ոմսերին հետևելու կամ ընտրություն ունենա
լու, հանդիսատես կամ դերասան լինելու, ինքնուրույն գործելու
կամ ճնշողի ազդեցությամբ գործելու, խոսելու կամ լռելու, իրենց
իսկ ուժով ճնշված լինելու կամ այդ ուժով աշխարհը վերափոխելու
մեջ է» (Ֆրեյրե, 1972):
Մարդու հիմնարար իրավունքներից է ապրել անվտանգ, մա
քուր միջավայրում, ինչն առողջ հասարակության, միջավայ
րի և տնտեսության հիմք է հանդիսանում: Բնապահպանական
խնդիրները, որոնք այսօր ծառացած են երկրագնդի վրա, ուղիղ
հետևանքն են այն բանի, որ տարբեր երկրների տնտեսական զար
գացումը հիմնված է եղել և մնում է այնպ իսի քաղաքականության
և ինստիտուտների ձևավորման վրա, որոնք նպաստում են միայն
որոշ ուժերի շահույթ (գերշահույթ) ստանալուն, մինչդեռ հասարա
կությունը հանդիպում է խոչընդոտների, որոնք արգելք են հանդի
սանում վերջինիս մասնակցությանը կարևոր բնապահպանական
որոշումների կայացման գործընթացին:
Հայաստանում, սկսած անկախացումից, բնապահպանական
շարժումները մեծ թափ ստացան, որի հիմնական նպատակն է
եղել և մնում է մարդու և բնության՝ որպես փոխկապված միավո
րի, իրավունքների պաշտպանությունը (Թեղուտ, Թռչկան, Շիկա
հող, Քաջարան, Գառնի, Ջերմուկ):
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«Հասարակական գործողություններից դեպի ինստիտուցիո
նալ փոփ ոխություններ. բնապահպանական քաղաքականության
երկխոսություն» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երկու
կլոր սեղան-քննարկումների նպատակն էր վերհանել այն խնդիր
ները, որոնք առկա են այսօր բնապահպանական շարժման գոր
ծունեության մեջ և խոչընդոտ ում են վերջինիս հասնել շոշափե
լի արդյունքների՝ ինստիտ ուցիոնալ փոփոխության: Կազմակերպ
ված քննարկումներին մասնակցել են ակտիվիստներ, տարբեր
բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ,
լրագրողներ, փորձագետներ, ինչպես նաև բնապահպանական
խնդիրների հետ առնչություն ունեցող նախարարությունների ներ
կայացուցիչներ: Տվ յալ փաստաթուղթը և ստացված արդ յունքները
երկու կլոր սեղան-քննարկումների ամփոփումն է:
Քննարկումների ժամանակ ուրվագծվեցին բազմաթիվ գոր
ծոններ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում բնապահպանական
շարժման նպատակների իրագործման ճանապարհին: Մասնա
կիցների կողմից առաջարկվեցին նաև ուղ իներ, որոնք արդյունա
վետ կդարձնեն շարժման գործունեությունը և կբերեն հնարավոր
փոփ ոխությունների:
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Բնապահպանական շարժում.
առաջընթաց, խոչընդոտներ,
հեռանկարներ
Մեր անդառնալի փորձից գիտենք,
որ ազատությունը երբևէ հենց այնպես
չի տրվում: Այն պահանջում են ճնշվածները:
Մարտին Լյութեր Քինգ, 1963
Սոցիալական շարժումները տարիներ շարունակ եղել են քաղա
քական կյանքի մի մասը, որոնք նպաստ ում էին սոցիալական բա
րեփոխումների իրականացմանը, խտրականության, բռնության և
այլ հիմնախնդիրների լուծմանը: Վերջին տարիներին նկատվել է
սոցիալական շարժումների աճ, որոնք ոչ միայն բերել են քաղա
քական և սոցիալական էական փոփոխ ությունների, այլև կարո
ղացել են փոխել իշխ ող համակարգը: Ամենավերջին օրինակներն
են Եգիպտոսը, Ուկրաինան, Սերբիան, Վրաստանը և այլն: Շար
ժումների աճի պատճառները տարբեր են՝ սոցիալական հիմնախն
դիրների ճգնաժամ, քաղաքական համակարգի տապալում, ինչը
պետք է ուղղված լիներ ժողովրդավար, համերաշխ բազմակարծիք
հասարակության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպա
նությանը, սոցիալական և մարդկային զարգացմանը: Մարդիկ աս
տիճանաբար սկսում են հավատալ իրենց ուժին, որ իրենք կարող
են գործել, փոխել և պաշտպանել (Զյունս, 2005):
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Քննարկում առաջին
Ծրագրի առաջին քննարկմանը հրավիրված էին ակտիվիստ
ներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ
ներ, լրագրողներ, ովքեր ներգրավված էին բնապահպանական
տարբեր շարժումների մեջ: Կլոր-սեղանին քննարկվեցին այնպիսի
հարցեր և խնդիրներ, ինչպիսիք են բնապահպանական շարժում գիտական ինստիտ ուտներ - քաղաքական կառույցներ համագոր
ծակցությունը, մոբիլիզացիայի խնդիրը, տարբեր մակարդակնե
րում բնապահպանական շարժմանը խանգարող գործոնները, ինչ
պես նաև այն հնարավոր ուղիները, որոնք կնպաստեին շարժման
նպատակների իրականացմանը:
Բնապահպանական շարժմանը խոչընդոտող գործոնները կա
րելի է խմբավորել ըստ մակարդակների կամ ոլորտների: Խոչըն
դոտների առկայությունը ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ
ցանկացած սոցիալական շարժման գործընթացում արգելք են
հանդիսանում հաջողության հասնելու և շոշափելի արդյունքներ
գրանցելու ի դեմս ինստիտ ուցիոնալ փոփոխությունների:
֍֍ Քաղաքա-տնտեսական գործոններ.
Քննարկման ընթացքում ներկա ակտիվիստների, հասարակա
կան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից նշվեցին
մի շարք քաղաքա-տնտեսական գործոններ, որոնք իրենց բացա
սական ազդեցությունն են թողնում բնապահպանական շարժման
ընթացքի և ինստիտ ուցիոնալ փոփոխ ության հասնելու վրա:
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֏֏ Այդ գործոններից մեկը, գուցե հիմնականը, ժողովրդավարական
ինստիտուտների դեռևս սաղմնային վիճակում լինելն է. հասարա
կությունը ինքնին դուրս է մղված հասարակական քննարկումնե
րից և մասնակցային գործընթացում շատ քիչ դեր է խաղում: Երբ
հասարակությունը գործում է այնպիսի ուղղությամբ, որ նպաս
տում է միայն «արտոնյալ» փոքրամասնության շահերի բավա
րարմանը, հասարակության մնացած խմբերի մասին մտահո
գությունը դառնում է ոչ արդիական: Նման իրավիճակը ստեղ
ծում է բնության շահագործմանը , զանգվածային աղքատությա
նը նպաստող պայմաններ: Հասարակական լայն զանգվածնե
րը, որոնք նպաստում են նման իրավիճակի շարունակականու
թյանը, խթանում են դրա գոյությունը այնքան ժամանակ, մինչև
իշխանությունը ընկալվում է նրանց կողմից որպես հասարակա
կան արժեքները և վստահությունը բավարարող և պահպանող:
Սա է պատճառը, որ գրեթե բոլոր իշխանական համակարգե
րը հսկայական միջոցներ են ծախսում լեգիտիմացնելու համար
իրենց իշխանությունը և վարած քաղաքականությունը: Այս մե
խանիզմը կիրառվում է նաև բնապահպանական խնդիրների վե
րաբերյալ, երբ այն լայն զանգվածներին ներկայացվում է որպես
պայքար «ծառի կամ թփի համար», իսկ ակտիվիստների գոր
ծունեությունը անհիմն կամ անլուրջ: Այս հանգամանքը դժվա
րացնում է ակտիվիստների գործունեությունը, նրանց առաջխա
ղացումը դեպի որոշումների ընդունման մակարդակ, քանի որ,
նախ, գրեթե բացակայում է այն տարածքը, որտեղ նրանք հնա
րավորություն ունեն ազատ գործունեություն ծավալելու, ինչպես
նաև չկա լայն զանգվածների կողմից աջակցություն:
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֏֏ Կոռուպցիան և իշխանության չարաշահումը, որոնք բխում են ժո
ղովրդավարական սկզբունքների բացակայությունից, նույնպես
ահռելի դեր են խաղում այս գործընթացում: Համակարգը, որ
տեղ որոշումներն ընդունվում են հասարակական լսումներին
ինքնին հասարակության բացակայության պարագայում, որ
տեղ անհատին և հասարակությանը քաղաքական մակարդա
կում ներկայացնող գործիչը ծառայում է առավելապես սեփա
կան շահերին, որտեղ իշխանական դիրքը չարաշահվում է անձ
նական նպատակներին հասնելու համար, հասարակական շա
հը դարձնում է ոչ առաջնային: Առավելապես հաճախ արծարծ
վող խնդիրների շարքում առանձնանում է կոռուպցիայի հսկա
յական չափը, որ բավական ծանրակշիռ խոչընդոտ է հանդի
սանում: Հասարակական տարածքների բռնազավթումը, բնու
թյունը առանձին անհատներին ծառայեցնելու հանգամանքը
հաճախ բնապահպանական ոլորտ ում ընդունվող որոշումների
իրական խթանն են հանդիսանում, որտեղ հասարակությունը,
որպես այդպ իսին որևէ դեր չի խաղում: Շատ բնապահպանա
կան խնդիրներ, որոնք կապված են ջրային պաշարների, հան
քարդյունաբերության, անտառների, պահպանվող տարածքնե
րի հետ, ասոցացվում են կոռուպցիայի հետ: Բնական ռեսուրս
ների շահագործման վերաբերյալ հասարակությանը տրամադր
վող տեղեկատվությունը խիստ սահմանափակ է (PFA 2010):
֏֏ Տնտեսական զարգացման այլընտրանքների բացակայությունն է:
Շատ ակտիվիստների կողմից նշվեց տնտեսական աճի և վեր
ջինիս հետ կապված հասարակության սոցիալ-տնտեսական իրա
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վիճակի բարելավման ուղղակի կապի շահարկումը: Մինչդեռ
բնապահպանական խնդիրները, որոնք առաջացել են բնությունը
«ստրկացնելուց և ծառայեցնելուց», հանգեցնում են բազմաթիվ սո
ցիալական հիմնախնդիրների սրացմանը՝ ժողովրդագրական բա
ցասական միտումներ, առողջապահական խնդիրներ և այլն: Տն
տեսությունը և բնապահպանությունը հակադրելը դարձել է գոր
ծիք, որը շատ հաճախ շահարկվում է տնտեսական նպատակնե
րի հասնելու համար: Այս հակադրությունը արհեստականորեն կա
ռուցված է.այն բնական գործընթաց չէ և դրա շրջանակներում բնա
պահպանությունը դիտարկվում է որպես ոչ կարևոր, երկրորդա
կան, նույնիսկ խոչընդոտ, որը արգելք է հանդիսանում տնտեսա
կան զարգացմանը և սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը:
֏֏ Քաղաքական կուսակցությունների ոչ ակտիվ ներգրավվածու
թյունը բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը ևս խո
չընդոտ է համարվում: Բնապահպանությունը այս մակարդա
կում ևս, կարծես թե, համարվում է ոչ առաջնային, այնինչ, այն
սերտորեն փոխկապակցված է պետ ության և հասարակության
քաղաքա-տնտեսական զարգացման հետ: Քաղաքական կու
սակցությունների ներգարվվումը այս գործընթացում կարող է
դառնալ բավականին ուժեղ զենք պայքարի հաջողության հա
մար: Այստեղ է, որ հնարավոր է երկխ ոսություն ծավալել, պա
հանջել կուսակցություններից ունենալ բնապահպանական հիմ
նախնդիրներին վերաբերող ծրագրեր, դրանք դնել հանրային
քննարկման և հետամուտ լինել, որպեսզի վերջիններս իրագոր
ծեն իրենց ծրագրերը: Կարևոր է, որ շարժման ակիտիվիստ
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ներն իրենք ստեղծեն այն ազատ ու բաց տարածությունը, որ
տեղ հնարավոր կլինի կառուցողական դիսկուրս ծավալել:
֏֏ Բնապահպանական խնդիրները, որոնք այսօր ծառացած են ոչ
միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի վրա լիբերալ, նեո
լիբերալ տնտեսական քաղաքականության հետևանք են: Հասա
րակության լայն զանգվածներին իրազեկելու հարցում էլ, այսօր
շատ քիչ, կամ ընդհանրապես չի շոշափվում այս հարցը: Քա
ղաքական կուսակցությունները, լրատվամիջոցները չեն ներկա
յացնում խնդիրը գլոբալ տեսանկյունից, իսկ բնապահպանական
շարժումն էլ որպես գլոբալ բնապահպանական շարժում՝ ուղղ
ված վարվող տնտեսական քաղաքականությանը:
֍֍ Մշակութային գործոններ
Մշակութապես ձևավորված արժեքները էական, եթե ոչ որոշիչ,
դեր են ունենում ցանկացած շարժման գործունեության մեջ: Բնա
պահպանական շարժման հիմնական խոչընդոտներից նշվեց տա
րանջատվածությունը, ոչ համախմբվածությունը: Սակայն, եթե դա
նախկինում ավելի ակնհայտ էր, և ակտիվիստները ավելի փոքր էին
թվաքանակով, ապա վերջին շրջանում կարծես թե նկատելի փոփո
խություններ են արձանագրվում: Հասարակության տարբեր խմբեր,
կարծես թե, ձերբազատվում են այն ավանդական մտածելակերպից,
ըստ որի նրանք «ունակ չեն քաղաքական մակարդակում որևէ բան
փոխելու», նույնիսկ եթե նրանք ակտիվ են և պայքարող: Մտածողու
թյան փոփոխությունը, որ երկար ժամանակ է պահանջում և արդ
յունքում հանգեցնում է երկարատև և կայուն փոփոխության, ցան
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կացած սոցիալական շարժման հիմքն է հանդիսանում: Ակտիվիզ
մը նաև քանդում է այն կարծրատիպերը, որոնք ձևավորված են և
գոյություն ունեն հասարակության մեջ: Այն ստեղծում է ազատ տա
րածություն, որտեղ կարող է դիսկուրս ծավալվել, որտեղ մարդիկ
ազատ են արտահայտելու իրենց կարծիքը որպես ինքնավար քա
ղաքացիներ: Այս տարածության մեջ էլ ստեղծվում կամ բացահայտ
վում են այն այլընտրանքները, որոնք կարող են առաջարկվել շարժ
ման կողմից: Այս ազատ և բաց տարածությունը բացահայտում և
միաժամանակ ստեղծում է հնարավորություն, որպեսզի հասարա
կության որոշ խմբեր սկսեն տարբեր մտածել և կարողանան հարցեր
բարձրաձայնել:
֍֍ Կրթական գործոններ
Կրթությունը առաջնային դեր է խաղում ցանկացած փոփո
խության մեջ: Ազատությունը, ստեղծագործականությունը, քննա
դատական մտքի զարգացումը այն հիմնական գործոններն են,
որոնք փոփոխությունների են հանգեցնում: Անձը պետք է ազատ
լինի, որպեսզի կարողանա ստեղծել, բացել նոր հեռանկարներ և
առաջ քաշել այլընտրանքներ: Կրթությունը պետք է լինի նաև հա
մագործակցային, ինչը փոփոխության հասնելու էական բաղադ
րիչ է հանդիսանում: Կրթությունը, որն ուղղված է մարդու զար
գացմանը, կարևոր է նաև իրազեկման, արդիականության, պատ
մության մեջ մեր դերի և իրականության բացահայտման տեսանկ
յունից: Գործողությունների միջոցով է հնարավոր դառնում հասնել
համատեղ փոփ ոխ ության: Կրթական փոփոխությունները պետք է
ուղղված լինեն ոչ միայն բնապահպանական կամ քաղաքացիական
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կրթությունը ուսում նական պլանում
ընդգրկելուն, այլև նրան, թե ինչպես

Շատ կարևոր է

են այդ առարկաները դասավանդ
վում: Կրթական փոփոխ ություննե

համալսարաններում

րը պետք է ապահովեն ակտիվ մաս
նակցություն, քննադատական մտա
ծողության զարգացում, քաղաքական
և գաղափարական կառույցների մա
սին գիտելիքներ: Սկզբունքային է, որ
կրթական ծրագիրը կազմված լինի
անհատ-համայնք-հասարակությունբնություն փոխկապվածության գա
ղափարի հիման վրա, ինչն էլ կձևա
վորի հոգատար վերաբերմունք և հա
սարակական ակտիվություն:
Կրթական

գործոնի

մեջ

մաս

նակիցների կողմից նշվեց ևս մեկ
առանցքային կետ: Դա գիտական

մշակել հատուկ
թեմաներ բնապահ
պանական շարժման
թեմաներով և
ուսումնասիրություն
ներ իրականացնել:
Քննարկման մասնակից

ոլորտի ներգրավվածությունն է բնապահպանական խնդիրնե
րի բացահայտման, հետազոտման, արդյունքների լուսաբանման
մեջ: Մասնակիցների կարծիքները տարաձայն էին. մի մասը նշեց
համապատասխան մասնագետների պակասը, սակայն մյուսները
ընդգծում էին, որ ոլորտ ում մասնագետների պակաս չկա և արվում
են հետազոտություններ: Սակայն հիմնական խնդիրն արդյունք
ների հասարակայնացման և մասնագետների ազատության հետ է
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կապված: Շատ մասնագետներ վախենում են դեմ արտահայտվել
իշխ ող համակարգին, ինչն էլ, իր հերթին, ճնշում է մասնագիտա
կան ազատությունը: Սա պայմանավորված է սոցիալ-տնտեսական
պայմաններով (աշխատանքի կորուստ, գործազրկության բարձր
մակարդակ, ոլորտում սահմանափակ հնարավորություններ):
Գիտական ոլորտ ում բնապահպանական խնդիրների ուսում
նասիրությունը կարելի է սկսել համալսարանական առաջին իսկ
տարիներից՝ անցկացնելով հետազոտություններ, պատրաստելով
դիպլոմային աշխատանքներ և թեզեր ոչ միայն բնապահպանական
թեմայով, այլև դրանց ու քաղաքացիական շարժումների համադ
րության համատեքստում:
֍֍ Իրավական գործոններ
Իրավական գործոնը, որը քննարկման ընթացքում բազում ան
գամներ նշվեց ակտիվիստների կողմից (մասնավորապես իրավա
կան ոլորտի մասնագետների), կապված էր պայքարի իրավական
կողմերի հետ: Հիմնական խնդիրն այս ոլորտում իրավական հա
մակարգի թերություններն են՝ մարդու հիմնարար իրավունքների
ոտնահարումը, սահմանադրական կետերի բազմաթիվ խախտում
ները, արդարության բացակայությունը և, ինչը շատ կարևոր է,
իրավական գիտակցության և ոլորտի մասին իրազեկվածության
ցածր մակարդակը: Հասարակական լայն զանգվածներ տեղե
կացված չեն իրենց գոնե հիմնարար իրավունքների մասին, կրթա
կան ինստիտուտները չեն տրամադրում որակյալ ծրագրեր, որոնք
ուղղված են իրավագիտակցության բարձրացմանը:
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Հայաստանը ընդունել է մի շարք կոնվենցիաներ, ստորագրել
միջազգային տարբեր համաձայնագրեր, որոնք հասցեագրված
են այնպիսի խնդիրների, ինչպ իսիք են կենսաբազմազանությու
նը, կլիմայի փոփոխ ությունը, ինչպես նաև մշակութային և բնական
ժառանգության պահպանումը: Ավելին, ՀՀ Սահմանադրությունում
նշվում է բնության պաշտպանության և մարդու առողջ ապրելու
իրավունքի մասին (Թասլիկյան, 2010): Սակայն, իրականում, կա
ռավարությունը գործնական քայլեր չի իրականացնում բնապահ
պանական այս փաստաթղթերում ամրագրված կետերը կյանքի
կոչելու:
֍֍ Լրատվամիջոցներ/ժողովրդավարություն/
խոսքի ազատություն
Մեդիան կարևոր դեր ունի հասարակության տարբեր խմբերին
տեղեկատվություն տրամադրելու, կրթե լու, բազմակարծիք տարա
ծություն կառ ուցե լու մեջ: Շատ կարևոր է, որպեսզ ի հասարակու
թյունը հնարավոր ություն ունենա մասնակ ից լինելու բնապահպա
նական քննարկում ներին, արտա հայտի իր կարծիքը և տե սանկ
յունների փոխանակում տեղ ի ունենա: Սրանք այն կարևոր պայ
մաններն են, որ ոնց անհրաժեշտ է հասնել: Սոցիալական /բնա
պահպանական/ շարժման հաջողության համար կարևոր է տեղե
կատվության ոլորտի ազատ ության հանգամանքը: Տե ղեկատվու
թյան հասանել իությունը նպաստ ում է տնտե սական, սոցիալական,
քաղաքական զարգացմանը, ինչն էլ իր հերթին խթան է հանդիսա
նում տարբեր կոնֆլ իկտների (այս դեպ քում բնապահպանական)
լուծմանը: Լրատվամ իջոցները ահռել ի դեր ունեն բնապահպանա
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Խնդիրը միայն
բնապահպանական

կան հիմ նախն դիրնե րի արծ արծ
ման մեջ՝ ձևավորելով մտած ողու
թյուն և պատասխանատ ու վերա
բերմ ունք բնության նկատմամբ:

ակտիվիզմը չէ, այլ
քաղաքացիական

Մասնակիցների կողմից նշվեց
նաև լրատվամիջոցների հետ աշ

ակտիվությունը: Մենք

խատելու /համագործակցելու ռազ

պետք է իմանանք մեր

կամ վերջինիս չմշակված ծրագի

իրավունքների մասին

մավարության

բացակայությունը

րը: Ցանկացած սոցիալական շար
ժում, լինի դա մարդու իրավունքնե

և պայքարենք դրանց

րի պայքար, բնապահպանություն,

համար:

րի հետ աշխատանքով և հատուկ

կարևորվում է

լրատվամիջոցնե

մշակված քայլերով: Ցավոք, այսօր
Հայաստանում ազատ լրատվամիջոցների սահամանափակությունն
իր բացասական ազդեցությունն է ունենում բնապահպանական
շարժման առաջընթացի մեջ: Սակայն այլընտրանքային լրատվամի
ջոցները (ինտերնետ, բլոգ, անկախ լրագրողներ, բնապահպանա
կան խմբեր), այնուամենայնիվ, կարողանում են որոշակի հարթակ
կառուցել և ապահովել տեղեկատվության տարածում:
֍֍ Կազմակերպչական գործոններ
Ցանկացած սոցիալական շարժման հիմնակետը դա ռազմա
վար ությունն է, որն ուղղորդ ում է շարժ ումը, գծում վերջ ինիս
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երկարաժ ամկետ հաջողության ուղ ին: Ռազմավար ության մշա
կումը հնարավոր ություն է տալ իս ավել ի պարզ տեսնել, վեր
հանել այն կարևոր կետերը, որ ոնք բնոր ոշ են տվյալ շարժմա
նը և համատեքստին՝ լսել ի դարձնել ձայնը, համախմբել պոտեն
ցիալ ուժերը, կրթել, ազդեցություն ունենալ որ ոշում ների ըն
դունման մակարդակում, փոփ ոխ ություններ իրականացնել տե
ղական և պետական քաղաքական ության մեջ, հասնել շոշափել ի
փոփ ոխ ությունների:
Սոցիալական շարժումների նպատակը հասարակական ար
ժեքների փոփ ոխ ությունն է, այդ արժեքների վրա հիմնված հա
րաբերությունների վերաձևավորումը, ինչպես նաև քաղաքական,
տնտեսական և մշակութային իշխանության կենտրոնացումը դե
պի գործողությունների մակարդակ: Այն, ինչ այսօր դեռևս բաց է և
պակասում է Հայաստանում ծավալված բնապահպանական շարժ
մանը, ինչը նաև շատ կարևոր է, դա հստակ ռազմավարություն է:
Մշակված գործողությունների շարքը, շարժման ներսում դերե
րի և ֆունկցիաների բաժանումը էական են, որպեսզի շարժումը
հետևողական բնույթ կրի: Հասարակական տարածության բացա
կայությունը նույնպես խոչընդոտում է շարժման հաջողությանը:
Լայն զանգվածների հարմարվողականությունը, հասարակական
տարածության թյուր ընկալման խնդիրները, սեփական տարածքի
նկատմամբ պատասխանատվության զգացողության բացակայու
թյունը այն գործոններն են, որոնք նույնպես որոշիչ դեր ունեն բնա
պահպանական շարժման ընթացքում:
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Կապեր/ցանցի ստեղծում և համագործակցություն այլ հասա
րակական կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեն նույն նպա
տակը և գործում են, որպեսզի փոխեն առկա իրավիճակը:
֍֍ Հոգևոր-աշխարհայացքային գործոններ
Հոգևոր աշխարհայացքային գործոնը նույնպես առանձնաց
վեց մասնակիցների կողմից: Դա այն արժեքային համակարգն է,
աշխարհընկալումը, որն այսօր առկա է մեր հասարակությունում:
Կապիտալիզմը, որը իշխ ում է գրեթե ամբողջ աշխարհում, իր
հետևանքներն է թողել և թողնում բնություն-մարդ-հասարակու
թյուն փոխհարաբերությունների վրա: Կապիտալը դիտվում է որ
պես արժեք, գերարժեք և, ինչպես անհատական, այնպես էլ հա
սարակական և պետական մակարդակում, ուղղորդում կապիտա
լին՝ որպես գերագույն նպատակին հասնելու ձգտմամբ: Սպառո
ղական հասարակությունը բնությունը օգտագործում է սեփական
պահանջմունքները բավարարելու համար՝ առանց գիտակցելու սե
փական գործողությունների անդառնալի հետևանքները: Այստեղ
կարևորվում է իմպերատիվ գիտելիքը, որը ներառում է մարդու
հինգ զգայարանները, որոնք աշխարհընկալման ձևավորման մեջ
մեծ դերակատարություն ունեն: Այդ գիտելիքը կարող է արդյունա
վետ որեն օգտագործվել նաև լրատվամիջոցների (մեդիայի) կող
մից՝ ցուցահանդեսներ, այլընտրանքային արվեստ, էքսպերիմեն
տալ արվեստ և այլն:
Կայուն զարգացման, կանաչ տնտեսության հիմքեր ստեղծե
լու համար առաջնային է մնում կրթությունը, որն ուղղված է բնու
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թյան պահպանությանը: Բնապահպան ակտիվիստները, տիրա
պետելով համապատասխան գիտելիքի, հնարավորություն ունեն
ամենատարբեր դասընթացների, տեղեկատվական ակցիաների,
միջոցառումների միջոցով կրթել և տեղեկացնել հասարակական
տարբեր խմբերին: Կյանքի որակը և բնապահպանական ակտի
վիզմը կախված են այն արժեքային համակարգից, որն իշխում է
հասարակությունում: Բնապահպանական հիմնախնդիրների մա
սին ազատ և բաց տեղեկատվության հասանելիությունը ստեղծում,
ձևավորում, փոխանցում է գիտելիք առկա հիմնախնդիրների մա
սին: Իրենց հերթին, լրատվամիջոցները տեղեկացնում և կրթում
են հասարակության լայն շերտերին բնապահպանական հարցերի
մասին, որոնք շահարկում են կառավարությունը բնապահպանա
կան քաղաքականության իրականացման ճանապարհին: Շոշափե
լի հաջողությունների կարելի է հասնել միայն հասարակական բաց
և ազատ տարածություն ստեղծելու, պահպանելու և այն նպատա
կաուղղված օգտագործելու դեպքում, որտեղ շարժման բոլոր շա
հագրգիռ կողմերը հնարավորություն ունեն արտահայտվելու և
կառուցողական դիսկուրս ծավալելու:

Քննարկում երկրորդ
«Հասարակական գործողություններից դեպի ինստիտուցիո
նալ փոփ ոխություններ. բնապահպանական քաղաքականության
երկխոսություն» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երկ
րորդ կլոր սեղանին մասնակցեցին ինչպես բնապահպան ակտի
վիստներ, այնպես էլ ոլորտի փորձագետներ, ՀՀ բնապահպա
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Եթե ակտիվ չմաս
նակցենք հասարա
կական լսումներին,
ցանկացած նախագիծ

նության, էներգետիկայի, բնական
պաշարների նախարարություննե
րի ներկայացուցիչներ: Այս հան
դիպման նպատակն էր համատեղ
ուժերով ծավալել կառուցողական
քննարկում

առկա

բնապահպա

նական հիմնախնդիրների շուրջ:

կանցնի: Տեղեկատ

Քննարկումը հետաքրքիր էր այն

վությունը շատ սահ

տվեց ոչ միայն ներկաներին անդ

մանափակ է և

նենալ դաշտ, որտեղ լսելի էին ներ

գրեթե անհասանելի:

հիմնական խնդիրն էր պարզաբա

քանով, որ այն հնարավորություն
րադառնալ խնդիրներին, այլև ու
կաների կարծիքները: Քննարկման
նել, թե ինչպիսին է բնապահպա

նական քաղաքականության մշակման գործընթացում կառավա
րություն-քաղաքացիական հասարակություն համագործակցությու
նը, ինչպիսի խնդիրներ են առկա և որքանով է հասարակությունն
ընդգրկված մի գործընթացում, որը հասարակության գոյության և
հետագա զարգացման համար առաջնային նշանակություն ունի:
Հիմնական հարցը, որը քննարկվեց կլոր սեղանի ընթացքում,
դա հասարակության մասնակցության խնդիրն էր որոշումների ըն
դունման գործընթացներում: Եթե նախկինում ցանկացած որոշման
պատասխանատուն պետությունն էր, մասնավորապես՝ Սովետա
կան Միությունը, ապա անկախացումից հետո, երբ պետք է հաս
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տատվեին և գործեին ժողովրդավարական ինստիտուտները, այդ
ուժը պատկանելու էր ժողովրդին: Սակայն ժողովրդավարության
մասնակցային մոդելը այսօր չի գործում, քանի որ չկա դրա համար
դաշտ, բացի այդ, դեռևս իր ազդեցությունն ունի նախկին սովետա
կան մշակույթը:
Հասարակական քննարկումներին/լսումներին մասնակից էր
հասարակության միայն մի փոքր զանգված՝ բնապահպան-ակտի
վիստները, միչդեռ հասարակական լայն զանգվածները դուրս են
մասնակցային գործընթացից: Բավականին բարդ և դժվար հասա
նելի է նաև հասարակական լսումների մասին տեղեկատվությունը,
որը գրեթե միշտ ուշ է տեղադրվում համապատասախան նախա
րարությունների կայքերում կամ տարածվում լրատվամիջոցներով:
Էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչը քննարկման
շրջանակներում ժխտեց ակտիվիստների մասնակցության համար
պայմանների բացակայության խնդիրը: Ըստ նրա՝ բնապահպան
ները ռեալ առաջարկություններ չեն անում, նրանք չեն մասնակ
ցում և ոչինչ չեն ներկայացնում կառավարության նիստերին կամ
քննարկումներին:
Մեկ այլ խնդիր, որը նշվեց մասնակիցների կողմից, դա բնա
պահպանական մոնիտ որինգների բացակայությունն է: Գոյություն
չունի մոնիտորինգի պլան, ոչ մի գործողություն չի վերահսկվում
և գնահատվում: Այս բացը լրացնելու համար քննարկման ժամա
նակ առաջարկվեց ստեղծել հանրային վերահսկման խորհուրդ:
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Աշխատանքները կլինեն կամավորական սկզբունքով՝ հիմքում ու
նենալով համագործակցության գաղափարը: Խորհուրդը կազմված
կլինի տարբեր բնագավառներ ներառող խմբերից, որոնցից յուրա
քանչյուրը կզբաղվի իր ոլորտի ուսումնասիրություններով՝ համա
գործակցելով այլ խմբերի հետ: Սա կարող է դառնալ վերահսկման
մի համակարգ, որը կզբաղվի մոնիտ որինգով և հետևողական կլի
նի կառավարության գործունեությանը:
Այս քննարկման ժամանակ նույնպես հատուկ տեղ հատկաց
վեց կրթության ինստիտ ուտին, որը հանդիսանում է անձի սոցիա
լականացման կարևոր ագնետներից մեկը և որտեղ, առաջին հեր
թին, ձևավորվում է քաղաքացին: Բնապահպանական խնդիրները
դասագրքերում չեն արծարծվում, էկոկրթական հաղորդաշարերը,
որոնք մատչելի կլինեն հասարակության տարբեր խմբերի համար
նույնպես բացակայում են:
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Առաջարկություններ
֏֏ Բնապահպան ակտիվիստները և բնապահպանական կազմա
կերպությունները պետք է նպաստեն տարբեր ուսումնասիրու
թյունների, հետազոտ ությունների իրականացմանը,
֏֏ Ակտիվ իստները պետք է կազմակերպեն կրթական միջոցա
ռումներ, իրազեկվածության բարձրացում բնապահպանական
ամենտարբեր հիմնախնդիրների շուրջ՝ ընդգրկելով հասարա
կության տարբեր խմբեր,
֏֏ Յուրաքանչյուր

գործողություն

իրականացնելիս

պետք է

առանձնացնել իրենց նպատակային խմբերը և դրանց ուղղված
մարտավարությունները,
֏֏ Ինքնաբուխ գործողությունները պետք է համադրված լինեն
հստակ մշակված ռազմավարական ծրագրի հետ,
֏֏ Բնապահպան ակտիվիստները, բնապահպանական կազմա
կերպությունները պետք է համախմբված լինեն և համագոր
ծակցեն միմյանց հետ,
֏֏ Քաղաքական կարևոր իրադարձությունները պետք է դառ
նան նշանակետ, բնապահպանական հիմնախնդիրների մասին
քննարկումներ ծավալելու համար,
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֏֏ Ակտիվ իստները պետք է օգտագործեն ցանկացած ազատ
պլատֆորմ և կառուցեն շարժման ուժեղ ցանց, իրականացնեն
գիտելիքի և փորձի փոխանակում,
֏֏ Իրազեկվածության բարձրացման, բնապահպանական կրթա
կան ծրագրերի միջոցով մոբիլիզացնեն հասրաակական տար
բեր խմբերին,
֏֏ Ոչ տեղեկացված լինելը, բնապահպանական խնդիրնեից օտար
վածությունը ստեղծում է անորոշության և անտարբերության
զգացում: Դա հաղթահարելու համար ակտիվիստները պետք է
լինեն որքան հնարավոր է կոնկրետ, ինչպես իրենց գործողու
թյունների, այնպես էլ թիրխային խմբի հետ աշխատելիս,
֏֏ Կարևոր է ճկուն լինել, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ է երկխոսու
թյան գնալ հակադիր կողմերի հետ: Նման քայլը հնարավորու
թյուն է տալիս ավելի լավ ճանաչելու իրավիճակը, բացահայ
տելու նոր մեթոդներ պայքարի հետագա քայլերի վերաբերյալ,
֏֏ Հարկավոր է օգտագործել ցանկացած մեդիա ռեսուրս, որը տե
ղեկատվություն կտարածի շարժման մասին (մասնակցություն
տարբեր ծրագրերի, զարգացնել անձնական հարաբերություն
ներ շարժմանը լրագրողներին ներգրավելու համար),
֏֏ Մատուցվող տեղեկատվությունը պետք է լինի ինֆորմատիվ,
հստակ և փաստարկված: Հաճախ ակտիվիստների «ծայրահեղ»
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գործողությունները կարող են հակառակ ազդեցությունն ունե
նալ հասրակական տարբեր խմբերի վրա, որոնք ակտիվորեն
ընդգրկված չեն շարժմանը:
֏֏ Ակտիվ իստները իրենք պետք է կրթությանն ու իրազեկմանն
ուղղված միջոցառումներ մշակեն և կազմակերպեն՝ ընդգրկե
լով հնարավորինս տարբեր խմբեր (մշակութային միջոցառում
ներ՝ համերգներ, ցուցահադեսներ, ֆիլմեր, բլոգերի ստեղծում,
սիմվոլիկ ակցիաներ)
֏֏ Ակտիվիստները պետք է ոչ թե օտարացած լինեն հասարա
կությունից այլ դրա մի մասը լինեն՝ ընդգրկելով մյուսներին էլ
շարժման մեջ: Նրանք պետք է համագործակցեն հասարակու
թյան տարբեր խմբերի հետ:
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Վերջաբան
Առկա հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է տեղե
կացված, ուժեղ, քաղաքականապես ակտիվ հասարակություն, որը
կպահանջի մասնակցություն, արդարություն, անվտանգություն,
հավասարություն, խաղաղություն և բնության պաշտպանություն ու
պահպանություն:
Սոցիալական շարժումները եղել և այժմ էլ մնում են արդյունա
վետ միջոց ուղղակիորեն մասնակցելու և հասնելու սոցիալական
դրական փոփոխությունների: Հատկապես սա գործում է այն դեպ
քում, երբ հասարակության մասնակցությունը քաղաքական որոշում
ներին հասանելի չէ կամ բացակայում է: Կան բազմաթիվ սոցիալա
կան շարժումների օրինակներ, որոնք, հստակ ռազմավարություն ու
նենալով, հսկայական փոփոխությունների են հասել (1950-60ական
ներ ԱՄՆ քաղաքացիական իրավունքների պայքար, Բուրմա, 1988,
Սերբիա, Հոկտեմբեր 2000, Թռչկան, Հայաստան): Այլ հարց է, թե
ինչպես և ինչքանով են լուսաբանվում այդ շարժումները, և որքանով
են հասարակական լայն զանգվածները տեղեկացված այդ շարժում
ների և վերջիններիս հաջողությունների մասին:
Սոցիալական շարժումները հիմնված են ժողովրադավարու
թյան, սոցիալական արդարության, քաղաքացիական իրավունքնե
րի ազատության և անվտանգության արժեքների վրա: Այդ շար
ժումները շատ հաճախ ընդգրկում են հասարակության փոքր
զանգվածներ կամ առանձին խմբեր: Շարժման հաջողության հա
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մար շատ կարևոր է, որպեսզի երկխ ոսություն ծավալվի ոչ միայն
շարժման ակտիվիստների և իշխանության միջև, այլև ակտիվիստ
ների և հասարակության տարբեր խմբերի միջև: Անհրաժեշտ է, որ
պեսզի շարժման ակտիվ իստները կարողանան ընդգրկել հասա
րակության մեծամասնությանը՝ տեղեկացնելով և կրթելով մարդ
կանց իրական խնդիրների, դրանց վտանգների մասին և ներկա
յացնելով այն իրական արժեքները, որոնց նրանք հետևում են:
Ինչպես արդեն նշվեց, շարժման հաջողության համար կարևոր է
նաև իշխանական կառույցների հետ երկխ ոսություն ծավալելը: Տի
րապետելով քաղաքական, տնտեսական լծակների՝ իշխող փոք
րամասնությունը օգտագործում է այն ի նպաստ հենց նույն փոք
րամասնության շահերի համար և շարժման ակտիվացման դեպ
քում էլ պատրաստ է ամեն ինչի, որպեսզի կարողանա պաշտպա
նել այդ իշխանությունը: Ակտիվ իստները այստեղ կարող են օգ
տագործել իրենց ճկունությունը, գտնել այլընտրանքներ, որոնք
հնարավոր կդարձնեն համագործակցության կառուցողական ուղի
ներ փնտրել: Նրանք, իրենց հերթին, պետք է բաց լինեն ներգրավ
վելու քաղաքական տարբեր ուժերի շարքերը, հստակ պահանջներ
ներկայացնեն վերջիններիս, մասնակից լինեն այդ պահանջների
իրագործմանը և ծրագրերի մշակմանը:
Եթե մի քանի տարի առաջ Հայաստանում սոցիալական շար
ժումները ավելի փոքր մասշտաբների էին, ապա այսօր դրանք
ավելի ակտիվ են և նպատակաուղղված: Ձևավորվել են խմբեր,
որոնք ակտիվորեն ընդգրկված են և շարժվում են իրենց կանոն
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ներով, պարտադրում, ստիպում, որպեսզի իրենց ձայնը լսելի լինի
(օրինակ՝ Թռչկանի նախաձեռնությունը, Մաշտոցի պուրակը): Սա
այն դեպքն էր, երբ տեսանելի դարձավ քաղաքացու ուժը, երբ լայն
զանգվածները տեղեկացան խնդրի մասին և շոշափելի փոփոխու
թյուններ կատարվեցին (Թռչկանի ջրվեժ՝ որպես հատուկ պահ
պանվող տարածք): Հարկավոր է հաշվ ի առնել նաև էական մի
հանգամանք. փոփոխ ության հասնելը, երբ խոսքը գնում է համա
կարգային փոփ ոխ ության մասին, բավականին ժամանակ է պա
հանջում: Սոցիալական շարժման, մասնավորապես՝ բնապահպա
նական շարժման, ռազմավարությունը պետք է լինի մշակված քայլ
առ քայլ՝ հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերն ու հնարավորություննե
րը, ընգգրկել բոլոր հնարավոր կողմերին: Ակտիվիստները պետք է
ուսումնասիրեն և գնահատեն այն համատեքստը, որտեղ գործում
են, հասկանան, թե ինչպես է շարժումը առաջ գնում, ինչ հաջողու
թյունների է հասել և որոնք են բացթողումները: Պետք է հաշվի
առնել, որ ցանկացած փոքր թվացող հաջողություն տանում է դե
պի ավելի մեծին և չդիտարկել այն որպես ոչ էական:
Լավ մշակված ծրագիրը հնարավորություն է տալիս էական փո
փոխությունների հասնել՝ առաջին հերթին փոխակերպելով տիրող
սոցիալական անարդար իրավիճակը: Անհրաժեշտ է մանրամասնո
րեն ուսումնասիրել իրավիճակը, պատճառները և դրա հետևանք
ները, ապա ընտրել կոնկրետ նպատակ և փորձել երկխոսություն
ծավալել հակառակ կողմի հետ: Կարևոր է, որպեսզի հասարակա
կան լայն զանգվածները տեղեկացված լինեն (ոչ ֆորմալ բնապահ
պանական ծրագրեր, հասարակության իրազեկվածության բարձ

29

Լ

ին

ե

լ

ա

կտ

ի

վ

րացում տարբեր գիտական, մշակութային ծրագրերի միջոցով) և
միանան շարժմանը: Սա նույնպես երկարատև գործընթաց է, եթե
հաշվի առնենք զանգվածային լրատվամիջոցների սահմանափակ
հնարավորությունները հենց բնապահպանական շարժման լուսա
բանման տեսանկյունից: Հնարավոր է կազմակերպել կրթական/
տեղեկատվական միջոցառումներ: Դրանք ավելի արդյունավետ
կազմակերպելու համար ընդգրկել տեղական ուժեր և օգտագործել
այն ստեղծագործ ներուժը, որն առկա է շարժման մեջ:
Կրթությունը, երկխոսությունը և գործողությունը համատեղ կա
րող են ստեղծել այնպ իսի պայմաններ, որպեսզի շարժումը հա
ջողության հասնի: Հասարակական գիտակցության բարձրացումը,
երբ լայն շերտեր կգիտակցեն և կընդունեն այն, որ բնապահպա
նական խնդիրներն անքակտելիորեն կապված են երկրի ապագա
յի, վերջինիս քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և մարդ
կային զարգացման հետ, կնպաստի բնապահպանական շարժման
հաջողություններին և հասարակությունն ինքնին պահանջ կներ
կայացնի և կմասնակցի որոշումների ընդունման և քաղաքականու
թյան մշակման գործընթացներին՝ ավելի հետևողական լինելով և
գնահատելով դրանց հետագա իրագործումը:
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