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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Սույն հետազոտությունը կոչված է բացահայտել հայաստանյան
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների վերաբեր
մունքը ջատագովություն իրականացնելու իրենց իսկ փորձի և, ընդ
հանուր առմամբ, ջատագովության հետ կապված որոշակի խնդիր
ների վերաբերյալ: Մի շարք ակտիվ քաղաքացիական կազմակեր
պությունների ներկայացուցիչների հետ խորքային հարցազրույցներ
իրականացնելու միջոցով բացահայտվել և ամփոփվել է խնդրո վե
րաբերյալ նրանց դիրքորոշումը ըստ հետևյալ հիմ
ն ական հարցերի՝
ջատագովության վերաբերյալ նախկին և ներկա իշխանությունների
վերաբերմունքը, ջատագովության հաջողված և անհաջող փորձը և
դրա պատճառները, ջատագովության համար առկա խոչընդոտնե
րը, ջատագովության ժամանակ կիրառվող հիմ
ն ական գործիքնե
րը: Հետազոտությունը պատրաստվել է «Քաղաքական երկխոսու
թյուն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Նիդերլանդների
Թագավորության ԱԳՆ-ի ֆինանսական աջակցությամբ։

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Էդգար Վարդանյան
Քաղաքագետ, հետազոտող
Էդգար Վարդանյանն ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի պետա
կան համալսարանի ասպիրանտուրան՝ ստանալով հետազոտողդասավանդողի որակավորում: Նա ստացել է քաղաքագիտության
մագիստրոսի աստիճան ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային
կենտրոնից: Նրա գիտական հետաքրքրության թեմաներն են՝ ժո
ղովրդավարության տեսությունը, ժողովրդավարացման գործըն
թացները, քաղաքացիական դիմադրությունը, Հայաստանի ներքին
քաղաքականությունը, քաղաքական գաղափարախոսությունները:
Այդ թեմաներով մի քանի հետազոտությունների հեղինակ է: Որպես
անկախ քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանը համա
գործակցել է մի շարք տեղական և միջազգային առաջատար հա
սարակական կազմակերպությունների, հիմ
ն ադրամ
ն երի հետ:
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«ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ».
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հետազոտության նպատակն էր պարզել, թե ինչպիսին է քաղա
քացիական հասարակության կողմից իրականացվող ջատագովու
թյան փորձը Հայաստանում:
Սույն հետազոտության շրջանակներում hայաստանյան քաղա
քացիական հասարակության կազմակերպությունների (այսուհետ
ՔՀԿ) կողմից ջատագովություն իրականացնելու փորձը ուսում
ն ա
սիրվել է ըստ երկու ժամանակաշրջանի՝ մինչ 2018թ.-ի թավշյա հե
ղափոխությունը և դրանից հետո ընկած ժամանակահատվածը: Այդ
երկու ժամանակաշրջանները տարբերվում են մեկը մյուսից հաս
տատված քաղաքական ռեժիմի բնույթով և մեր կանխավարկածն
այն էր, որ այդ հանգամանքը պետք է մեծապես ազդեր երկու տար
բեր ժամանակահատվածներում իրականացրած ջատագովության
բնույթի և արդյունքների վրա:
Հետազոտության մեթոդն է փորձագիտական խորքային հարցազ
րույցները։ Խորքային հարցազրույցներ են իրականացվել քաղա
քացիական հասարակության առաջատար կառույցների մի շարք
ներկայացուցիչների հետ, որոնք ունեն ակտիվիստական, իրավա
պաշտպանական և, ընդհանրապես, հասարակական գործունեու
թյան հարուստ փորձ՝ հիմ
ն ականում մարդու հիմ
ն արար իրավունք
ների պաշտպանության, ընտրությունների դիտարկման, կանանց
իրավունքների պաշտպանության, խոսքի և խղճի ազատության
պաշտպանության, քաղաքացիական հասարակության աջակցու
թյան և այլ որոլտներում։

ՄԻՆՉՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ
Ինչպես երևում է մեր զրուցակիցների ներքոշարադրյալ խոսքե
րից մինչհեղափոխական շրջանի վարչախումբը ֆորմալ մոտեցում
է ցուցաբերել քաղաքացիական հասարակության հետ համագոր
4

ծակցության նկատմամբ և բավարար կամք չի ցուցաբերել ՔՀԿ-նե
րի կողմից ներկայացված առաջարկների, բարձրացված խնդիր
ների ուսում
ն ասիրման, ճանաչման և ընդունման համար: Չնայած
ՔՀԿ-ները հաճախ հրավիրվել են տարատեսակ խորհրդատվու
թյունների, կլոր սեղանների, սակայն, ՔՀԿ-ների առաջարկները,
մեծամասամբ, չեն ներառվել նախկին իշխանությունների մշակված
փաստաթղթերում և քաղաքականություններում:

«Նախկինում կար համոզմունք, որ իշխանությունները պատ
րաստ չեն իրական համագործակցության, ինչ-որ բան փոխե
լու»։
«Իշխանությունները միտված էին «ցրելու» ՔՀԿ-ներին»:
«Նախկինում ուղարկել ենք հարցում
ն եր և ոչ մի պատասխան
չի եղել»:
«Անցյալում կամ երկխոսություն հնարավոր չէր, կամ այն շատ
էֆիկտիվ էր»։
«Չէինք բացառում համագործակցությունը պետության հետ,
սակայն վերջինս պատրաստ չէր համագործակցության»։
«Մենք վերջում բախվել ենք քաղաքական բնույթի խոչընդոտի,
որը պայմանավորված է եղել նախկին քաղաքական ռեժիմի
բնույթով»:
«Իշխանությունները լսել են մեզ, սակայն խնդիրներ լուծելու
համար կամք չեն ունեցել»:

Մեր զրուցակիցներից շատերը նշում էին, որ նախկին իշխանու
թյունների համար, այնու ամենայնիվ, կարևոր է եղել պատրանք
ստեղծել, որ իրենք սերտ համագործակցում են ՔՀԿ-ների հետ։ Հա
ճախ իշխանությունները, օրինակ, որոշ օրենքներ ընդունելիս հայ
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տարարել են, որ դրանք ՔՀԿ-ների հետ իրականացրած համատեղ
աշխատանքի արդյունք են, ինչը, ըստ ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչնե
րի, հիմ
ն ականում իրականությանը չի համապատասխանել։

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենք մտավ մեր
առաջարկների 20-30 տոկոսը և իշխանությունները ասեցին,
որ դա մեր համատեղ օրենքն է։ Մենք ասեցինք՝ ստոպ, ոչ, հա
մատեղ բան չստացվեց»։

ՄԻՆՉՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ
ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Մեր զրուցակիցները նշում էին, որ այն հազվադեպ դեպքերում,
երբ ՔՀԿ-ներին հաջողվել է իշխանությունների հետ աշխատանքի
մասով ջատագովության արդյունքում հասնել իրենց առջև դրված
նպատակներին, դա հիմ
ն ականում եղել է այն ժամանակ, երբ իշ
խանությունները հակված են եղել որոշ հարցերում որոշակի զիջում
ների գնալ՝ հիմ
ն ականում միջազգային հանրության, եվրոպական
կառույցներին սիրաշահելու նպատակով, կամ էլ դա արել են այն
պատճառով, որ մեծ է եղել նրանց նկատմամբ միջազգային հան
րության ճնշումը։

«Նրանք (իշխանությունները) ցանկացել են արտաքին աշխար
հին ցույց տալ, որ իրենք հարգում են դեմոկրատական ընթա
ցակարգերը, քանի որ ֆինանսական աջակցության ակնկալիք
են ունեցել նրանից»:
«Արևմուտքի աչքերին թոզ փչելու քաղաքականություն էր վար
վում»։
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«Մենք ընտրել ենք այն պահը, երբ, համընկել են միջազգային
հանրության, կառավարության և մեր շահերը»։
«Ես տեղ յակ չեմ այնպիսի դեպքերից, երբ առանց արևմտյան
կառույցների ՔՀԿ-ները կարողանային այնպիսի լոբինգ անել,
որ հասնեին շոշափելի արդյունքի»։
«Մինչ հեղափոխությունը լավ լոբինգ կարող էր լինել այն ժա
մանակ, երբ հենց իշխանություններն էին իրենց համար հար
մար հարցի վերաբերյալ գործընկեր փնտրում, որ ցույց տային
Արևմուտքին, թե իբր դա իրենց համատեղ առաջարկն է»:

Զրուցակիցները նաև հնչեցրել են տեսակետ, որ մինչ հեղափոխու
թյունը ընկած ժամանակահատվածում երբեմն հնարավոր էր լինում
մասնակի հաջողության հասնել նաև այն պատճառով, որ գտնվում
էին համագործակցության համար պատրաստ առաջադեմ պետա
կան պաշտոնյաներ։

«Որոշ գերատեսչությունների հետ հնարավոր էր լինում աշխա
տել, քանի որ լինում էին, օրինակ, փոխնախարարներ, որոնք
պրոգրեսիվ մտածողություն ունեին, օրինակ, արդարադատու
թյան նախարարությունում»։
«Նախկինում մի փոքր «ֆիդբեք» կար պաշտպանության նա
խարարության և արդարարդատության նախարարությունից»։

Մինչհեղափոխական շրջանում ՔՀԿ-ներից ոմանց հաջողվել է
իրականացնել արդյունավետ ջատագովություն որոշակի սահմա
նափակ խնդիրների վերաբերյալ:
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«Կանանց նկատմամբ բռնության մասով կանանց խնդիրնե
րով զբաղվող կազմակերպությունները կարողացել են իրա
կանացնել հանրային իրազեկում, գտնել գործընկեր ՀԿ-ներ
մարզերում, շահառու խմբերի հետ աշխատանք տանել, գտնել
բազմապատկող մարդկանց և արդյունքում շատացել են բռնու
թյունների վերաբերյալ հաղորդում
ն երը, ինչը կարելի է դիտար
կել որպես ջատագովության արդյունավետության ցուցիչ»։
«Սեռով պայմանավորված աբորտների թեմայի մասով քաղա
քացիական հասարակությունը կարողացավ հասարակության
մեջ այս խնդիրը բարձրացնել»:

Հարցազրույցների ժամանակ նաև տեսակետ է հնչել, որ շարունա
կական մոնիտորինգի գոյությունը, օրինակ, մարդու իրավունքների
ոլորտում արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում կա
արդյունավետ ջատագովության փորձ:
Պետական մարմինների հետ աշխատանքի մասով մեր զրուցակից
ների որպես ջատագովության առնվազն մասնակի հաջողված օրի
նակներից առանձնացրել ենք հետևյալները.
 առողջապահության ոլորտում բարեփոխում
ն երի հասնելը՝

«օրինակ, պալիատիվ խնամքի կատարման ոլորտում»,

 խղճի ազատության ոլորտում հետադիմական օրենքի ընդունում
կանխարգելելը՝
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«Կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենք էին ու
զում ընդունել և մենք հանդես եկանք բողոքով, դիմեցինք մի
ջազգային կառույցներին, որպեսզի նրանք կարծիք հայտնեն,
նրանք էլ շատ դեմ էին և մենք օգտագործելով նրանց կարծիքը
կանգնեցրեցինք օրենքի ընդունումը»,

 սեռական շահագործման դեմ պայքարի ոլորտում կառավարու
թյան կողմից առաջարկների ընդունումը՝

«երեխաներին սեռական բռնության ենթարկելու հարցերի վե
րաբերյալ կատարված հետազոտությունում ներառված առա
ջարկները ընդունվել են կառավարության կողմից»,

 խոսքի ազատության ոլորտում օրենսդրական փոփոխություննե
րի հասնելը՝

«ԶԼՄ-ի մասին օրենքը 80 տոկոսով դա մեր ուզած օրենքն էր»,

 իրավապահ մարմինների բարեփոխման հարցում օրենքում որո
շակի փոփոխությունների հասնելը՝

«оրենքում փոփոխություն եղավ նաև մեր կազմակերպության
շնորհիվ, թե ոստիկանները ի՞նչ իրավունք ունեն նկարելու, ինչ՝ ոչ»
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ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչ մեր զրուցակիցներից շատերը նշում էին,
որ մինչ հեղափոխությունը հիմ
ն ականում կոնվենցիոնալ ուղիների
փակ լինելու հանգամանքով պայմանավորված, փողոցային պայ
քարը, ոչ կոնվենցիոնալ քաղաքական մասնակցությունը, հաճախ
եղել է ջատագովության միակ ձևը, որի միջոցով հնարավոր էր եր
բեմն հասնել որոշակի խնդիրների լուծմանը: Հաջողված, կամ կի
սով չափ հաջողված այդպիսի օրինակներից են նշվել՝ Թռչկանի
ջրվեժի պահպանման շարժումը, Մաշտոցի պուրակի պահպանման
շաժումը, 100 դրամի շարժումը և այլն:

ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՐ ԱՌԿԱ ՆՊԱՍՏԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Մեր զրուցակիցներից շատերը ընդգծել են, որ հետհեղափոխական
շրջանում ջատագովության համար ստեղծվել են նպաստավոր պայ
մաններ այն առումով, որ պետական մարմինների, կառավարող ու
ժի ներկայացուցիչներից շատերը բաց են և պատրաստակամ հա
մագործակցության համար և բազմաթիվ հարցերում հանդիսանում
են ՔՀԿ-ների համախոհները։

«Հեղափոխությունից հետո կառավարությունը ավելի համա
գործակցային է, կա կամք իրական համագործակցություն ծա
վալելու համար»:
«Ներկայիս իշխանությունները հենց իրենք են նախաձեռնում
համագործակցության տարբեր հարթակներ և չափից ավելի
ակտիվ են»։
«Հիմա երկխոսությունները շատացել են, հիմա պաշտոնյանե
րը հանրային կարծիքից վախեցած են, ժողովուրդն է իրենց
ընտրել և իրենք հասկանում են, որ պետք է հաշվետու լինեն»։
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«Հիմա ավելի հեշտ է լոբինգ իրականացնելը: Օրինակ, սոցիալական ոլորտում շատ ավելի հեշտ է գործ անելը, քանի որ նա
խարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատրաս
տակամ են, առաջադեմ են»։
«Հիմա կա հսկայական փոփոխություն, իշխանությունները քեզ
հաղորդ են լինում»:
«Հիմա լսելի ենք և մեզ պատրաստ են ընդունել, հիմա իշխա
նությունները իրենք են ակնկալում, որ ՔՀԿ-ները պետք է ակ
տիվ մասնակցեն»:

ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՌԿԱ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ
Քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչ մեր
զրուցակիցները, որպես կանոն, նշում էին, որ չնայած այն հանգա
մանքին, որ այսօր առավել բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել
ջատագովության համար, սակայն առկա են նաև որոշակի խոչըն
դոտներ՝ ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ բնույթի։
Օրինակ, հաճախ նշվում էր, որ ՔՀԿ-ները առավել հաճախ համա
գործակցում են իշխանությունների այն ներկայացուցիչների հետ,
որոնց հետ ունեցել են սերտ գործընկերային կամ ընկերական կա
պեր մինչև նրանց իշխանության մաս կազմելը և դա ստեղծում է
անհավասար մրցակցային դաշտ։

«Բայց մենք շահեկան վիճակում ենք՝ ոչ թե ինստիտուցիոնալ
առումով, այլ անձնական կապեր ունենալու շնորհիվ ենք կա
րողանում հաջողության հասնել։ Նրանք ովքեր չունեն ծանոթ
ներ, դրանք կարող են դուրս մնալ խաղից: Մենք դեռ չգիտենք
այդ բացությունը բոլորի համար է, թե ընտրյալների համար է»:
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«Իշխանություններից շատերը կոմունիկացիայի մեջ են մտնում
նրանց հետ, ում հետ աշխատել են ժամանակին, երբ քաղա
քացիական հասարակության անդամ էին... այդպիսի ՀԿ-նե
րը կարող էին ասել՝ գիտես դու ինձ մի առանձնացրու, քանի
որ մենք ծանոթ ենք, միգուցե կան ուրիշ ՀԿ-ներ, որոնք ավելի
լավ առաջարկներ ունեն, բայց դա չեն անում, առիթից օգտվում
են... և կառավարությունը պետք է ստեղծի այնպիսի մեխա
նիզմ, որը հավասար պայմաններ կստեղծի լոբինգի համար»։

Մեր զրուցակիցները նաև հիշատակել են ջատագովության համար
առկա մի շարք այլ խոչընդոտների մասին, օրինակ՝

«Շատ դեպքում չկան գործիքներ, որոնց միջոցով բարեփո
խում
ն երի փաթեթներ հնարավոր լինի առաջարկել, Այսօր լսե
լու առումով պրոբլեմ չկա, բայց կան բյուրոկրատական խոչըն
դոտներ, նաև պաշտոնյաները համոզված չեն արդյո՞ք կարող
են առաջ տանել առաջարկը, կա պրոֆեսիոնալիզմի պակաս»։
«Կան նաև գերատեսչություններ, որոնք անհաղորդ են և պարզ
չէ, թե ինչու է այդպես; միգուցե ժամանակ չունեն, փորձ չունեն
և այլն, դեռ ժամանակ է պետք որպեսզի հասկանանք իրական
պատճառները»։
«Չկան ՀԿ-իշխանություններ համագործակցության մեխա
նիզմ
ն եր, բարի կամքի վրա է ամեն ինչ»:
«Հիմա նույնպես քաղաքացիական հասարակությունը չունի
քաղաքական գործընկեր, չկա բանավեճ, չունեն փորձագետ
ներ, միջազգային աջակիցներ»:
«Հիմա էլ ՔՀԿ-ները հաճախ չունեն անհրաժեշտ ռեսուրները,
ժամանակը, որպեսզի արձագանքեն համագործակցության բո
լոր առաջարկներին»:
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«Պետք է զրոյից մտագրոհով միասին գանք լուծում
ն երի, կա
ռավարությունը չպետք է արդեն իսկ մշակված փաստաթղթեր
առաջ քաշի և կարծիք հավաքի»:
«Բայց ՔՀԿ-ի քննադատության որակը, լեզուն լավը չի, իներ
ցիայով վերաբերվում են այնպես ինչպես նախկիններին և դա
վանում է պաշտոնյաներին, բացասաբար է ազդում ջատագովու
թյան որակի վրա»։
«Հնում քանդելու խնդիր կար։ Հիմա հստակ չի թիրախը, հստակ
չի, թե ով ինչի համար է պատասխանատու»:
«Չի կարելի ասել, որ այսօր խնդիրները միշտ լուծվում են, որ
կառավարությունը այսօր միշտ շատ ներառական է։ Որոշ հար
ցերում իրավիճակը նույնիսկ վատացել է, օրինակ, հարցում
ն ե
րի հիման վրա տեղեկատվություն ստանալու մասով։ Կառուցա
պատում
ն երի մասով հանրային մասնակցություն, ինչպես նախ
կինում էր հիմա էլ չկա, հիմա շատ դեպքերում չինով
ն իկներից
շատերը մեծամտորեն են վերաբերվում քաղաքացիներին։ Կա
այսպիսի մի խնդիր՝ պետական համակարգում չկա արժեքային
ընդհանուր մոտեցում, շատ սպոնտան է ամեն ինչ, գերատեսչու
թյունից գերատեսչություն վիճակը շատ տարբեր է, և մեզ համար
շատ բան անկանխատեսելի է»։
«Հիմա հարկ է լինել ավելի պրոակտիվ, հարկ է պրոակտիվ ձևով
օրակարգ ձևավորել։ Հաճախ քաղաքացիական հասարակու
թյան կառույցներին դա չի հաջողվում քանի որ լինում են շատ
խնդիրներ, որոնց մենք ստիպված ենք լինում արձագանքել»։
«Լավ է, որ նոր իշխանությունները շատ զգայուն են հանրային
կարծիքի նկատմամբ, սակայն նրանք գրեթե անհաղորդ են մի
ջազգային հանրության կարծիքի նկատմամբ և դա կարող է թու
լացնել ջատագովության արդյունավետությունը»։
«Հիմա որոշ առում
ն երով շատ ավելի դժվար է լոբինգ անել, քա
նի որ իշխանությունների բարձր լեգիտիմության հետևանքով
շատ քչերն են սատարում և աջակցում այն գործողություններին,
որոնք իշխանությունների նկատմամբ քննադատություն են պա
րունակում»։
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«Այսօրվա իշխանությունները որոշ դեպքերում չափից ավելի
ինքնավստահ են, հաճախ նրանք ասում են՝ մենք ստացել ենք
ժողովրդի մանդատը և մենք անելու ենք այն ամենն ինչ ճիշտ
ենք գտնում: Այսպիսի դիրքորոշումը մեծապես դժվարացնում
է նրանց տեսակետի հետ չհամընկնող մոտեցում
ն երի հիման
վրա իրականացվող ջատագովությունը»:
«Երբեմն որոշ ոլորտներում իշխանությունների որոշ ներկայա
ցուցիչներ թեև ուշադիր լսում են մեզ՝ քաղաքացիական հասա
րակության ներկայացուցիչներիս, սակայն վերջում պարզվում
է, որ նրանք արդեն ունեն որոշում և չեն պատրաստվում այն
փոխել: Այս պայմաններում ինչպե՞ս կարելի է փոխել նրանց մո
տեցում
ն երը, ինչպե՞ս կարող ենք արդյունավետ ջատագովու
թյուն անել՝ մենք չգիտենք»:

Հետաքրքրական է նաև, որ խոչընդոտների թվում նշվել է նաև վար
չապետի բարձր վարկանիշը, ինչը նշանակում է, որ իշխանություն
ների բարձր լեգիտիմությունը դեռևս երաշխիք չէ ՔՀԿ-ների և իշ
խանության արդյունավետ փոխգործակցության համար:

ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ
Մեր զրուցակիցները նշում էին, որ թեև դեռ վաղ է խոսել այն մա
սին, թե որքանով է արդյունավետ ՔՀԿ-ների ջատագովությունը
հետհեղափոխական փուլում, քանի որ դեռ քիչ ժամանակ է անցել
հասարակական-քաղաքական նոր խաղի կանոնների հաստատվե
լուց հետո, սակայն, արդեն իսկ կան ջատագովության որոշ հաջող
ված օրինակներ։ Նշված ձեռքբերում
ն երը վերաբերվում էին տար
բեր ոլորտներին։
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«Оրինակ, հոգեկան առողջության ոլորտում խնամք իրակա
նացնելու ինչ-որ կարգ կա, «իդրավթում» դրվել է, մենք առա
ջարկներ ենք արել և դրանք ընդունվել են»:
«Հիմա մենք կարողացել ենք ցույց տալ ու համոզել կրթության նա
խարարին, որ օրինակ գյուղական դպրոցներ չպետք է փակվեն»:
«Оրինակ, ուղիղ դեմոկրատիայի վերաբերյալ առաջարկներ
ենք արել, սեմինար ենք կազմակերպել կոնկրետ պատգամա
վորի մասնակցությամբ և արդյունքում օրենքի նախագծի մեջ
ներառվել են մեր առաջարկները»։
«Արդեն կուսակցությունների մասին կոնցեպտի մեջ կան մեր
առաջարկները, որոնք ընդունվել են որպես ընդունելի, կոնսեն
սուսային»:
«Մեդիա ոլորտի, ընտրությունների հետ կապված մեր առա
ջարկները արդեն ընդունվել են ՍԵՊԱ-ի ճանապարհային
քարտեզի մեջ»։

ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ
Մեր զրուցակիցները նշել են, որ ջատագովության շրջանակներում
ՔՀԿ-ները հիմ
ն ականում կիրառել և կիրառում են հետևյալ գործիք
ները՝
 իրազեկման արշավ
ն եր՝ բուկլետների բաժանման, վիզու ալ նյու
թերի պատրաստման և ցուցադրման, սեմինարների անցկաց
ման և այլ միջոցներով,
 կոնկրետ պետական պաշտոնյաներին ու ղղված ուղերձներ և
առաջարկներ պարունակող ինչպես էլէկտրոնային, այնպես էլ
թղթային տարբերակով նամակների ուղարկելը,
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 կոնկրետ պաշտոնյաների հետ տետ-ա-տետ հանդիպում
ն երի
կազմակերպումը,
 հանրային միջոցառում
ն երի անցկացում ԶԼՄ-երի և համապա
տասխան ոլորտի պաշտոնյաների ներգրավմամբ,
 կոնվենցիոնալ և ոչ կոնվենցիոնալ միջոցների օգտագործում՝ եր
թեր, ցույցեր, հացադուլ, դասադուլ, ճանապարհների շրջափա
կում և այլն:
Հարցազրույցների ժամանակ շատերի կողմից նշվում էր, որ ՔՀԿները, որպես կանոն, չունեն և չեն ունեցել ջատագովություն իրակա
նացնելու ռազմավարություն և մարտավարություն և հիմ
ն ականում
գործել են քաոտիկ կերպով, ըստ իրավիճակի:
Արձանագրվել է, որ արդյունավետ ջատագովություն կազմակեր
պելու հմտություններ սովորելու և համակարգված, կոալիցիաներով
գործելու կարիք կա։ Նշվում էր նաև, որ արդյունավետ ջատագո
վություն անելու համար շատ կարևոր է լինել պրոակտիվ և ունենալ
սեփական առաջարկները գրավոր տեսքով, որոնք հիմնված կլինեն
պրոֆեսիոնալ վերլուծության և գնահատականների վրա։

«Նախկինում պակասում էին «էվիդենս բեյսդ» հետազոտու
թյունները, թեև այդ հարցը կամաց-կամաց լուծվում էր»:

Մեր զրուցակիցները հնչեցրել են նաև տեսակետ, որ ջատագովու
թյունը պետք է հենվի տեղական առանձնահատկությունները, տե
ղական խնդիրները հաշվի առնելու վրա և որ չի կարելի ավտոմատ
կերպով կիրառել միջազգային փորձը։
Եվ վերջապես մեր զրուցակիցները խոսել են նաև այն մասին, որ
անհրաժեշտություն կա, որ ՔՀԿ-ները վերանայեն ջատագովության
մեթոդաբանությունը։
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«Այսօր հին, ծայրահեղ գործիքները շատ դեպքերում հնացած
են, լեգիտիմ չեն, նաև շատերը չեն դիմում դրանց, քանի որ
իրենց նման մարդիկ են իշխանությունում, սակայն խնդիրներ
կան, որոնք չեն լուծվում և հասկանալի չէ, թե ընդհանրապես
ինչպե՞ս հիմա պետք է ազդել, որ խնդիրները լուծվեն»։
«Ժամանակ է պետք, որ մենք ընտելանանք նոր իրավիճակին և
ջատագովության համար ճիշտ լեզու գտնենք: Քանի կա թշնա
մու ջրաղացին ջուր լցնելու գործոնը, քաղաքացիական հասա
րակությունը, միևնույն է, շատ առում
ն երով, իշխանությունների
համախոհի դիրքերից է հանդես գալիս, ինչը խիստ քննադա
տությունների դաշտը փակ է պահում քաղաքացիական հասա
րակության համար»:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հետազոտության արդյունքների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ
ՔՀԿ-ների կողմից մինչհեղափոխական շրջանում պետության ու ղ
ղությամբ իրականացված ջատագովությունը կարելի է մեծամա
սամբ ոչ արդյունավետ գնահատել: Դրա ամենահիմ
ն ական պատ
ճառը մինչհեղափոխական շրջանի վարչախմբի մոտ հանրային
շահ սպասարկելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամքի բա
ցակայությունն է: Իհարկե այնպես չէ, որ ՔՀԿ-ները ամբողջությամբ
օգտագործել են իրենց ներուժը և միշտ արդյունավետ են գործել,
սակայն գոյություն են ունեցել բազմաթիվ ոլորտներ և հարցեր,
որոնք փակ են եղել հանրության համար և, ամենայն հավանա
կանությամբ, որքան էլ մեծ ջանքեր գործադրեին ՔՀԿ-ները իրենց
հուզող օրակարգերը առաջ տանելու համար, միևնույն է դրանք
ապարդյուն էին լինելու:
Նախահեղափոխական շրջանում այն սահմանափակ հաջողու
թյունները, որ գրանցել են ՔՀԿ-ները, մեծամասամբ այն պատ
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ճա
ռով է, որ կոնկ
րետ դեպ
քե
րում մեծ է ե
ղել մի
ջազ
գային հան
րության ճնշումը իշխանությունների նկատմամբ, որի հետևանքով
վերջիններս ընդառաջել են ՔՀԿ-ներին և գոնե մասամբ ընդունել
են նրանց առաջարկները: Որոշ հաջողությունների նաև հնարա
վոր է եղել հասնել այն պատճառով, որ ՔՀԿ-ները կարողացել են
գտնել այնպիսի արհեստավարժ պետական պաշտոնյաների, որոնց
հետ ունեցել են որոշակի գաղափարական, արժեքային ընդհանրու
թյուններ, ինչի շնորհիվ հնարավոր է եղել արդյունավետ փոխգոր
ծակցություն կազմակերպել:
Այնու ամենայնիվ, մինչհեղափոխական շրջանում ՔՀԿ-ներից շատե
րը կարողացել են որոշ հարցերի մասով արդյունավետ աշխատանք
տանել հանրության հետ, ազդեցիկ իրազեկման արշավ
ն եր կազ
մակերպել: Կարող ենք նշել, որ վերոնշյալ շրջանում, ըստ էության,
ՔՀԿ-ները անհամեմատ ավելի արդյունավետ ջատագովություն են
իրականացրել հենց հանրության հետ աշխատանքի մասով:
Հետհեղափոխական շրջանի ՔՀԿ-ների ջատագովության փորձի
վերաբերյալ ամբողջական գնահատականներ տալու համար դեռևս
բավարար ժամանակ չի անցել: Սակայն հարկ է նշել, որ ՔՀԿ-նե
րի ներկայացուցիչների մեծ մասի համար այս փուլում ջատագովու
թյան համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել այն առումով,
որ իշխանությունների ներկայացուցիչներից շատերը ՔՀԿ-ներից
շատերի համախոհներն են և պատրաստակամ են արդյունավետ
համագործակցել նրանց հետ: Մեր զրուցակիցներից շատերը նշում
էին, որ կառավարող ուժի մոտ նկատվում է հանրության շահը սպա
սարկելու, ժողովրդավարական բարեփոխում
ն եր իրականացնելու
քաղաքական կամք:
Հետհեղափոխական շրջանի ջատագովությանը առավել քան հա
տուկ է անձնական կապերի օգտագործման երևույթը, ինչի շնոր
հիվ ՔՀԿ-ներից շատերը կարող են ավելի արդյունավետ կերպով
փոխգործակցել պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ:
Սակայն այդ հանգամանքը ոչ բոլորն են նշում որպես միանշանակ
դրական երևույթ, քանի որ վերջինս կարող է ստեղծել անհավասար
մրցակցային պայմաններ ջատագովության իրականացման դաշ
տում: Գոյություն ունի տեսակետ, որ կառավարող ուժը պետք է հա
վասար պայմաններ ստեղծի ջատագովության համար:
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Կարծիք կա, որ ՔՀԿ-ների համար ստեղծված չեն համապատաս
խան գործիքներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ տեղ հասցնել
առաջարկները: Ընդհանրապես, հաճախ է շեշտվել այն հանգա
մանքը, որ այժմ էլ իշխանությունների բարի կամքի վրա է ամեն ինչ,
և որ համագործակցութան համար ստեղծված չեն ինստիտուցիո
նալ հիմքեր: Սակայն, միևնույն ժամանակ կարևորվել է ՔՀԿ-ների
կողմից պրոակտիվ լինելը և նրանց կողմից որակյալ առաջարկների
ներկայացումը, ինչը, հաճախ չէ, որ ապահովվել է նախկինում:
ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների գնահատմամբ, չնայած իշխանու
թյուների հետ համագործակցության առումով մի շարք բարենպաստ
պայմանների առկայությանը հետհեղափոխական շրջանում, այնուամենայնիվ, չի կարելի ասել, որ բոլոր ոլորտները և բոլոր պաշտոնյաները բաց են համագործակցության համար: Հետաքրքիր է նաև
այն կարծիքը, որ կառավարող ուժի բարձր լեգիտիմությունը, որոշ
առում
ն երով, բացասաբար կարող է ազդել ՔՀԿ-ների ջատագովու
թյան արդյունավետության վրա: Նշվել է, որ կառավարության քննա
դատություն պարունակող որևէ գործողության համար շատ դժվար
է համախոհներ գտնել, մոբիլիզացնել մարդկանց: Որոշ դեպքերում,
մեր զրուցակիցներից ոմանց խոսքերով, ջատագովության համար
լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում որոշ պետական պաշտոնյաների
խիստ ինքնավստահությունը: Վերջինս արտահայտվում է նրանում,
որ նրանք հղում անելով այն հանգամանքի վրա ունեն ժողովրդի
մանդատը, հրաժարվում են ընդունել բոլոր այն դրական և հիմ
ն ա
վոր առաջարկները, որոնք սակայն չեն մտնում նրանք առաջնա
հերթությունների մեջ:
Մեր զրուցակիցներից շատերը կարևորել են այն փաստը, որ ինչպես
նախկինում, այնպես էլ հետհեղափոխական շրջանում, ՔՀԿ-ներից
շատերը ջատագովություն իրականացնելիս գործում են հախուռն,
իրավիճակային և որպես կանոն չունեն համապատասխան ռազմա
վարություն: Կարևորվել է նաև այն, որ ՔՀԿ-ները մեխանիկորեն
չկիրառեն այլ երկրների փորձը, ցուցաբերեն պրոֆեսիոնալ մոտե
ցում և կարողանան պետական մարմինների հետ հաղորդակցման
ճիշտ լեզու գտնել:
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տազո
նը պատրաստվել է
մակեր
թյան
«Քաղաքական երկխո
նախաձեռ թյամբ և Նիդերլանդների Թագավո թյան ԱԳՆ-ի
ֆինանսական աջակ թյամբ։

