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«Իրավապաշտպաններ, ակտիվիզմ և մեդիա. իրավիճակներ, խնդիրներ 
և ելքեր» ուղեցույցը պատրաստվել է «Սոցիոսկոպ» հասարակական 
ուսումնասիրությունների և խորհրդատվության կենտրոնի կողմից 
Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեի աջակցությամբ: Այն միտված է 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական գործունեությունների` 
հանրության հետ երկխոսության հնարավորությունների բարելավ-
մանը։ Ուղեցույցը հիմնված է «Սոցիոսկոպ» հասարակական ուսում-
նասիրությունների և խորհրդատվության կենտրոնի կողմից 2015-2016 
թվականներին իրականացված թեմատիկ ուսումնասիրության, ինչպես 
նաև 2017 թ. հունիս-հուլիսին կայացած «Իրավապաշտպանները մեդիայի 
ֆոկուսում, թիրախում, թե՞ լուսանցքում» կլոր սեղանների արդյունքների 
վրա: 

Ուղեցույցը հնարավոր է եղել մշակել իրավապաշտպանության և 
մեդիաոլորտի բազմաթիվ գործընկեր կազմակերպությունների և անհատ 
փորձագետների հետ համագործակցության շնորհիվ, ինչի համար նրանց 
հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը։

Human Rights Defenders, Activism and the Media: Cases, Challenges and 
Solutions guide has been prepared by Socioscope Societal Research and 
Consultancy Center NGO with the support of the Norwegian Helsinki Com-
mittee. It aims at promoting the dialogue between human rights protection 
and activism and the public. The Guide is based on a thematic study con-
ducted by Socioscope Societal Research and Consultancy Center NGO  in 
2015 – 2016, as well as on the outcomes of “Human Rights Defenders: in 
the Spotlight, Target or Margin of Media Attention?” round table discussion 
series held in June – July 2017. 

This guide was made possible through the collaboration of a number of part-
ner organizations and individual experts in human rights and in the media, 
and we express our gratitude to them.
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Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների շուրջ բանավեճերը 
հասարակագիտության մեջ և հանրային 
խոսքում կայուն տեղ ունեն: Քննարկման 
թեմա են դառնում այս գործունեությունների 
ամենատարբեր կողմերը՝ եզրույթների իմաս-
տաբանական վերլուծությունից և դրանց 
կիրառման նպատակահարմարությունից մին-
չև հասարակական տարբեր խմբերի հետ փո-
խառնչությունների մանրամասներ: Ինքնին 
իրավապաշտպանությունն ու ակտիվիզմը, 
իրավապաշտպանն ու ակտիվիստը՝ իբրև 
տերմիններ, բավական խնդրահարույց են 
և սահմանման դժվարություններ են առաջ 
բերում: 

Այս աշխատանքում մենք որպես իրավա-
պաշտպանական կսահմանենք մարդու իրա-
վունքների որևէ ոլորտում գործունեություն 
իրականացնող, իսկ ակտիվիստական կսահ-
մանենք հանրային, այլ ոչ թե կառավարող 
կամ տնտեսական էլիտաների շահերի 
պաշտպանությանն առնչվող պայքարները: 

Այն, ինչ անկախ քննարկման բուն առար-
կայից, կարող է հիմնաքարային համարվել, 
այս գործունեությունների հանրային բնույ-
թի ընդունումն է: Դրանով իսկ մենք 
փորձում ենք իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունների 
դիտարկումն իրականացնել կոնկրետ 
դիրքից, որի պարագայում կենտրոնական 
գործորդները հանրությունն ու վերոնշյալ 
գործունեություններով ներկայացող ան-
հատները, խմբերն ու կազմակերպու-
թյուններն են: 

Գործընթացների այնպիսի կողմերը, ինչ-
պիսիք են իշխանությունը և մեդիան, 
դիտարկվում են միայն կենտրոնական 
գործորդների փոխառնչությունների տես-
անկյունից: Ընդ որում՝ այս ուղեցույցի 
շրջանակներում իշխանության ուղղակի 
դիտարկում չի իրականացվել, այլ իրա-
կանացվել է հղում դրան մեդիայի միջոցով:

Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների հանրային բնույթը 
պնդելով՝ խոսում ենք դրա մի շարք 
դրսևորումների մասին.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. 
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 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ելնում են հանրային իրադրության որոշակի 
[խնդրահարույց] սահմանումից,

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
նպատակադրում են հանրային որոշակի 
[սահմանված խնդրի տեսանկյունից 
բարելավված] իրադրության ձևավորումը,

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
նպատակադրման տեսանկյունից 
արդյունքի հասնելու համար պահանջում 
են փոխառնչություն այն հանրության 
հետ, որը խնդրահարույց և բարելավված 
իրադրությունների կրողն ու [ենթադրվող] 
մասնակիցն է:

Միևնույն ժամանակ այդ գործունեությունները, 
հանրային լինելով հանդերձ, հանդիպում 
են հանրության կողմից ոչ միանշանակ 
արձագանքի: Այն կարող է հետևանք լինել մի 
շարք երևույթների, որոնցից են.

•	 Հայաստանյան հանրության՝ ընդհանուր 
առմամբ գործորդության ցածր աստիճանը, 
ինչի մասին են վկայում հանրային 
մասնակցություն պահանջող տարբեր 
գործընթացների դիտարկումները (քաղա-
քական ընտրություններ, համայնքային 
մասնակցություն և այլն): Սա ընդհանուր 
առմամբ աղքատ հասարակության բնու-
թագրիչ է, քանի որ աղքատության 
կարևորագույն չափումներից մեկը ձայնա-
զրկությունն է, հասարակության անդամի 
կողմից սեփական ոչնչության կամ 
աննշանության ընդունումը հանրային 
նշանակություն ունեցող գործընթացների 
վրա ազդելու տեսանկյունից: Այսպի-
սով՝ իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեությունները, հղելով 
հանրությանը, տեղի են ունենում հանրային 
մի միջավայրում, որտեղ գործորդության 

ցածր աստիճանը ի սկզբանե դրանց 
արդյունավետությունը նվազեցնող պայ-
ման է:

•	 Հայաստանյան հանրության բազմաշերտու-
թյունը և կենտրոն-ծայրամաս բևեռացվա-
ծությունը. սա նշանակում է, որ հանրային 
միջավայրերն ու օրակարգերը տարբեր 
են: Այդ տարբերությունը զգալի է իրա-
վապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների տեսանկյունից, 
որոնց գերակշիռ մասը, նույնիսկ եթե 
թիրախավորում է ոչ մայրաքաղաքում 
[կենտրոնում] տեղի ունեցող իրադար-
ձություններն ու որոշումները, սկզբնա-
վորվում է մայրաքաղաքից [կենտրոնից]: 
Այն խոսքը, որ հնչում է իբրև նշանակալի 
կենտրոնում, մեծ հավանականությամբ 
կորցնում է իր նշանակալիությունը և 
հասկացված լինելու հնարավորությունը 
կենտրոնից դուրս տեղի ունեցող 
հանրային պրակտիկաներում: Նշված 
բևեռացվածությանը նպաստում է նաև 
սոցիալական վիրտուալ հարթակների 
օգտագործումը, որը վիրտուալ հարթակի 
զգացողությունը տեղափոխում է ֆիզի-
կական տարածություն՝ ձևավորելով ճանա-
չողական անհամադրելիություն դրանց 
միջև: Ունենալով ակտիվ հետևորդների 
որոշակի շրջանակ հիմնականում կենտ-
րոնում՝ իրավապաշտպանական և ակ-
տիվիստական գործունեությունները հան-
րության հետ թվացյալ առնչություն են 
ունենում: Օրակարգային և միջավայրային 
տարբերությունները իրավապաշտպանա-
կան և ակտիվիստական գործունեու-
թյունների տեսանկյունից ձեռք են բերում 
նաև լեզվական և եզրույթային խզում:  Ըստ 
էության խոսելով այն խնդիրների մասին, 
որոնք պետք է որ լինեն հանրային խմբե-
րի խնդիրները՝ իրավապաշտպանական 
և ակտիվիստական գործունեությունները 
հնչում են իբրև օտար և հանրային կյանքին 
չառնչված խոսք:

•	 Վերոնշյալ երկու հանգամանքները ձևա-
վորում են մի իրավիճակ, երբ իրավա-
պաշտպանական ու ակտիվիստական 
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գործունեությամբ ներկայացող գործորդ-
ների ու հանրության առնչությունը 
առավելապես ոչ թե անմիջական է, այլ 
միջնորդավորված: Միջնորդի դերում 
հիմնականում հանդես են գալիս մե-
դիան1 և իշխանական դիրքում գտնվող 
տարբեր ինստիտուցիաները, խմբերն 
ու անհատները՝ նաև մեդիայի միջոցով:  
Հանրային դրության խնդրահարույց 
սահմանելը իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական շրջանակներին արդեն 
իսկ դնում է այն դիրքում, որը դյուրին է 
մեկնաբանել իբրև հակաիշխանական: 
Հետևաբար այդ գործունեությունների՝ 
հանրության հետ առնչվելու միջնորդա-
վորումը մեդիայի և դրա միջոցով 
իշխանության կողմից առավելապես 
օգտագործվում է դրանք արգելակելու 
համար, ոչ թե ուղղորդելու ի նպաստ:

Այս համատեքստում կարելի է դիտարկել 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների՝ հանրության հետ 
փոխառնչությունների  հետևյալ իրավիճակ-
ները.

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ընթանում են հանրային ակտիվ 
աջակցության պայմաններում,

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ընթանում են հանրային պասիվ 
աջակցության պայմաններում,

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ընթանում են հանրային ակտիվ 
խոչընդոտման պայմաններում,

1 Այստեղ նկատի չունենք առանձին՝ տեղական 
իրավապաշտպան կամ հանրային շահերի պաշտպան 
մեդիա կառույցներին, որոնք գործում են բացառապես 
ինտերնետային տարածքում, և որքան էլ կայուն, 
միևնույն է սահմանափակ լսարան ունեն:

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ընթանում են հանրային պասիվ 
խոչընդոտման պայմաններում,

 - իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 
ընթանում են հանրային անտարբերության 
պայմաններում:

Իհարկե, սրանք առավելապես տեսական 
մոդելներ են, որոնք իրականության մեջ 
չունեն անաղարտ դրսևորում: Այսպես, 
իրավապաշտպան և ակտիվիստական 
գործունեություններին կարող է աջակցու-
թյուն ցուցաբերվել հանրային մի խմբի 
կողմից, այնինչ այլ խմբեր կարող են դեմ 
արտահայտվել այդ գործունեություններին 
կամ նույնիսկ ընդհանրապես անտարբեր 
լինել: Բացի այդ՝ որևէ իրավիճակ կարող է 
զարգանալ հենց այդ փոխառնչությունների 
տեսանկյունից, երբ սկզբնապես հանրու-
թյան կողմից մերժելի գործունեությունը 
այնուհետև ստանում կամ չի ստանում 
հանրային աջակցություն կամ էլ թե ունենում 
է աջակցության և խոչընդոտման շատ ավելի 
բարդ զիգզագներ: 

Այդուհանդերձ, իրավիճակներից յուրա-
քանչյուրում իրավապաշտպան և ակտի-
վիստական գործունեություններ իրականաց-
նողների՝ հանրության հետ առնչությունների 
վրա մեծապես ազդեցություն է թողնում 
մեդիան մի քանի առումներով: 

Որպես հարթակ, որտեղ կողմերը պետք է 
երկխոսելու հնարավորություն ստանան: 
Հանրային բարելավված դրության համար 
ջանք ներդնող կողմերը պետք է կարողանան 
խոսել և իրազեկել հանրությանը, ստեղծել 
հաղորդակցության միջոց՝ ապահովելով 
նաև հետադարձ կապը, հանրության ար-
ձագանքի ստացումը: 
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Որպես գործիք, որը հատկապես իշխանա-
կան շրջանակների դրդմամբ կարող է 
ուղղորդել այդ առնչությունները վեր-
ջիններիս համար բարենպաստ հունով, ներ-
կայացնել այդ գործունեությունները իբրև 
հանրության համար ոչ ցանկալի, վերջինիս 
վնասող և այլն: Նաև լրատվադաշտի 
լռությամբ, որն ըստ էության կարող է 
անտեսանելի դարձնել իրավապաշտպան 
և ակտիվիստական գործունեությունները 
հանրության համար և դրանով իսկ մեծացնել 
դրանց խոցելիությունը:

Ասվածի լույսի ներքո իրավապաշտպանա-
կան և ակտիվիստական գործունեություն-
ների՝ հանրության հետ միջնորդավոր-
ված կամ առանց միջնորդի արդյունավետ 
երկխոսելու կարողությունները դառնում են 
առանցքային:
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Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների՝ հանրության հետ երկ-
խոսելու կարողությունների բարելավման 
նպատակով անհրաժեշտ է դիտարկել 
նախորդ բաժնում թվարկված իրավիճակ-
ներից յուրաքանչյուրը՝ վերլուծության ար-
դյունքում դուրս բերելով հանրության հետ 
երկխոսության առավել նախընտրելի ձևերն 
ու քայլերը: Արդեն նշվեց՝ հանրության 
հետ երկխոսությունը դիտարկվում է 
միջնորդավորված մեդիայի կողմից: Ընդ 
որում, մեդիան, ելնելով նաև «Սոցիոսկոպ»-ի՝ 
վերջին տարիների ուսումնասիրություններից, 
երկու հիմնական խմբի է բաժանվում 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների հանդեպ ցուցաբերած 
ուշադրության տեսանկյունից1.

1 Այս մասին առավել մանրամասն 
տեղեկատվություն հասանելի է «Սոցիոսկոպ»-ի՝ 
2015 և 2016 թթ. իրականացրած 
մեդիամոնիթորինգի «Իրավապաշտպանների 
և ակտիվիստների մեդիախոցելիությունը» և 
«Մեդիահանդուրժողականության ինդեքսը 
իրավապաշտպանների և ակտիվիստների 
հանդեպ Հայաստանում» հաշվետվություններում, 
որոնք հասանելի են socioscope.am կայքի 
Հրատարակություններ բաժնում (տե՛ս այստեղ՝  http://
socioscope.am/archives/category/publications):

•	 լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնու-
թյունը (ընդ որում սրանք այն լրատվամի-
ջոցներն են, որոնք առավել մեծ լսարան 
ունեն) իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեությունները լուսա-
բանում է միայն այն դեպքերում, երբ 
կա տեղեկատվական առիթ, որը խիստ 
բարձր հանրային հնչեղություն է ստանում. 
բոլոր մյուս դեպքերում հիմնականում 
անդրադարձ չի կատարվում,

•	 լրատվամիջոցների շատ ավելի փոքր 
խումբը՝ ընդ որում առաջին խմբի համե-
մատ նաև զգալի սահմանափակ լսարանով, 
առավել մեծ հետևողականությամբ է լու-
սաբանում իրավապաշտպանական և ակ- 
տիվիստական գործունեությունները՝ անդրա-
դառնալով նաև հանրային ուշադրության 
տեսանկյունից աննշան դեպքերին2:

Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեության առավել հետևողական լու-
սաբանումը փոքր լսարան ունեցող լրատվա-
միջոցների կողմից ստեղծում է մի իրա-

2 Հարկ է նշել, որ մեդիա դաշտում առկա են նաև 
իրավապաշտպանական գործունեության և 
իրավապաշտպանների հանդեպ թիրախային 
թշնամանք ունեցող հարթակներ, որոնք ունեն թեև ոչ 
շատ զանգվածային, սակայն հատուկ լսարան:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
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վիճակ, երբ հանրային երկխոսության 
արդյունավետությունը ի սկզբանե սահմանա-
փակված է հանրային լայն շրջանակին 
հասնելու գրեթե անհնարինությամբ: Ավե-
լին, հաճախ ստացվում է այնպես, որ 
այդ լրատվամիջոցների և՛ լուսաբանման 
թիրախները, և՛ ընթերցողները գրեթե նույն 
շրջանակն են, ինչը հանրային լայն խմբերին 
հասնելու փոխարեն փակում է շղթան միև-
նույն խմբերի միջև ընդհանուր օրակարգը 
անընդհատ կիսելու պրակտիկայով: Չնայած 
իրավապաշտպան և ակտիվիստական հա-
մայնքին այսպիսի մեդիագործընկերներ 
ունենալը զորացնող կենսանշանակություն 
ունի, այս մեդիա կառույցներն իրենք, 
դառնալով իրավապաշտպան կամ հանրային 
պաշտպան համայնքի մաս, սկսում են կիսել 
իրավապաշտպանների և ակտիվիստների 
խնդիրները և չլսված լինելու դրությունը: 

Այսպիսով՝ հանրային արդյունավետ երկ-
խոսությունը իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունների տես- 
անկյունից նշանակում է նախևառաջ հաղոր-
դակցության որոշակի՝ այդ գործունեու-
թյունների համար շահավետ եղանակների 
նախանշում՝ հանրային լայն շրջանակների 
համար տեղեկատվության աղբյուր հան-
դիսացող լրատվամիջոցների միջոցով:

Մեկ այլ յուրահատկություն է նաև այն, որ 
չնայած նախորդ բաժնում թվարկված իրավի-
ճակները հինգն էին, սակայն սկզբունքորեն 
տարբեր են իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեությունների խնդիրները 
հանրային ակտիվության և պասիվության 
պայմաններում: Այսպես, եթե առկա է 
հանրային ակտիվություն՝ անկախ դրա 
աջակից կամ խոչընդոտող բնույթին, իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գործու-
նեությունները գտնվում են մի դիրքում, 
երբ դրանց վրա հառված է լայն լսարան 
ունեցող լրատվամիջոցների ուշադրությունը 
և առաջնային խնդիր է այդ ուշադրության 
ուղղորդումը գործունեությունների համար 
ցանկալի հունով: Մինչդեռ երբ իրավա-
պաշտպանական ու ակտիվիստական գոր-
ծունեությունները հանրային պասիվության 
պայմաններում են, ապա առաջնային խնդի-
րը այդ լրատվամիջոցների ուշադրությունն 
իրենց վրա հրավիրելն է: 

Իրավիճակային առավել յուրահատուկ ազ-
դեցությունները ներկայացված են ըստ տի-
պային դեպքերի:
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Որպես կանոն նմանատիպ գործունեու-
թյուններն առնչվում են համապետական 
կամ զանգվածային հետևանք ունեցող 
քաղ-տնտեսական որոշումներին, ինչ-
պիսիք են, օրինակ, Հայաստանում վերջին 
տարիներին հանրային մեծ հնչեղություն 
ստացած սոցիալ-տնտեսական հիմքով 
բողոքի դեպքերը՝ կուտակային կենսա-
թոշակների օրինագծի դեմ ծավալված 
«Դեմ եմ» շարժումը, էլեկտրաէներգիա-
յի սակագների բարձրացման դեմ ծա-
վալված «Էլեկտրիկ Երևան» շարժումը 
(հատկապես իշխանությունների կողմից 
սկզբնական փուլում ցույցը ցրելուց 
հետո), հանրային տրանսպորտի ուղե-
վարձի թանկացման դեմ ծավալված 
պայքարը՝ «100 դրամ» անունը  ստացած 
շարժումը:

Հանրային ակտիվ աջակցության պայման-
ներում իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեություններում ընդգըրկ-
վածների համար հիմնական վտանգներն են.

 - Շարժման մեդիականացումը, ինչը 
նշանակում է առանձին մեդիադեմքերի 
կառուցակցման ձգտում մեդիայի կողմից: 
Սա կարող է հակասել անառաջնորդ 
և ոչ հիերարխիկ շարժումների ձգտող 
գործունեություններին՝ առնվազն 
ստեղծելով առաջնորդության 
տպավորություն, իսկ առավելագույնը 
իրապես ազդելով ու ձևավորելով որոշակի 
աստիճանակարգություններ շարժման 
ներսում, առաջ բերելով մեդիադեմքերի 
վերածված անձանց կողմից սեփական 
դերի գերագնահատում և այլն:

 - Ակտիվ ու դրական մեդիաուշադրությունը 
իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները 

ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱԿՏԻՎԻՍՏՆԵՐԸ 
ՏԱՐԲԵՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ
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դարձնում է նշանակալի ավելի լայն 
հանրային խմբերի համար, նպաստում 
այդ խմբերի ներառմանը դրանցում: 
Միաժամանակ սոցիալական հաստատվող 
բազմազանությամբ առաջ է գալիս 
գործունեությունների ուղերձների և 
գաղափարների լղոզվածության վտանգ, 
որը պատշաճ քայլերի բացակայության 
պարագայում կարող է ամրապնդելու 
փոխարեն թուլացնել շարժումը: 

 - Մեդիաուշադրությունը 
էապես բարձրացնում է նաև 
ապատեղեկատվության տարածման 
հնարավորությունները՝ պահանջելով 
իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեություններում 
ընդգրկվածներից առավել մեծ 
հմտություններ տարածվող 
տեղեկատվական հոսքերին 
հետևելու, դրանց ճշմարտացիության 
մեջ վստահանալու և հարկ եղած 
դեպքում արագ արձագանքելու 
ապատեղեկատվությանը՝ նաև տարածելով 
ճշմարիտ տեղեկատվությունը: 

Այսպիսով՝ մեդիաուշադրության ոչ ճիշտ 
օգտագործումը իրավապաշտպանական ու 
ակտիվիստական գործունեություններում 
կարող է հանգեցնել ծուղակի, երբ մեդիան 
է սկսում ձևավորել գործունեության օրա-
կարգը՝ երբեմն նաև անուշադրության 
մատնելով ի սկզբանե հռչակված օրա-
կարգն ու սկզբունքները: Սրա վատագույն 
տարբերակն այն է, երբ վերոնշյալ 
ազդեցությամբ գործունեությունը վերած-
վում է հակագործունեության:

Մեդիականացման միջոցով շարժման 
օրակարգի վրա ազդեցության ամենավառ 
օրինակները հայտնի են «Էլեկտրիկ Երևան»-ի 
դեպքում, երբ լրատվամիջոցները մեծապես 
ուրվագծում էին շարժման օրակարգը և 
հերոսներին՝ կերտելով մեդիացանկալի 
գծերով առաջնորդների կերպարներ ոչ 

միայն շարժման անդամների շարքերից1, 
այլև ոստիկանության բարձրագույն ղեկավա-
րությունից: Հետագայում՝ անգամ շարժումից 
դուրս, մեդիան շարունակեց վերակիրառել 
արդեն ձևավորված առաջնորդների մե-
դիակերպարները, ինչպես օրինակ՝ 2015 
թվականի սահմանադրական փոփոխություն-
ներին ընդառաջ այո-ոչ հեռուստաշոուին 
ակտիվիստական գործունեության որոշ ներ-
կայացուցիչների ներգրավման դեպքում2:

Հետևաբար, մեդիաուշադրության պայման-
ներում իրավունքների և  հանրային շա-
հերի պաշտպան ակտիվիստները իրենց 
գործունեության արդյունավետությունը կա-
րող են ապահովել միայն հետևողականորեն 
սեփական նպատակի և օրակարգի քաղա-
քական դիրքն ընդգծելով՝ թույլ չտալով 
գործընթացների ապաքաղաքականացումը 
կամ ժամանցայնությունը: Նպատակներում 
քաղաքական բաղադրիչի ու շահի խմբերի 
հստակ սահմանումը և դրա նկատմամբ 
հետևողականությունը, միաժամանակ շարժ-
մանը միացող նոր զանգվածների 
դերակատարությունների հնարավորությու-
նը թույլ են տալիս, որ մարդկանց բազ-
մազանությունը և տարաբնույթ ու տար-
բերվող գործունեության ձևերը միևնույն 
է մնան նույն քաղաքական օրակարգի 
շրջանակում և չկորցնեն իրենց իմաստները: 
Այս առումով ամենահաջողված օրինակն է 
մնում «100 դրամ» շարժումը;

1 Ոչ թե շարժման ասելիքի ու քաղաքականության, 
այլ երկու ակտիվ մասնակցի մեդիացանկալի 
դիմանկարների կերտման հարցազրույցի օրինակը 
տե՛ս այստեղ՝ #ElectricYerevan. Վաղինակն ու 
Մաքսիմը (2015 հունիս 27): 2017.08.09-ի դրությամբ 
հասանելի է այստեղ՝ http://www.mediamax.am/am/
news/society/14661/: Շարժման «խոսող սուբյեկտների» 
մասին տե՛ս նաև Մանուսյան, Ա. (2016) «Էլեկտրիկ 
Երևանը» վերարտադրության և փոփոխության միջև. 
Փոփոխության որոնումներ (97-98) Երևան: Սոցիոսկոպ 
ՀԿ (հասանելի է նաև առցանց՝ http://socioscope.am/
archives/881):

2 [ԱՐՄՆՅՈՒԶ ARMNEWS Հեռուստատեսություն]: (2015 
նոյեմբեր 15): ԱՅՈ և ՈՉ–Հրանտ Բագրատյանը և 
Վաղինակ Շուշանյանը երգում են ...,[Տեսագրություն]: 
2017.08.09 դրությամբ հասանելի է այստեղ՝ https://
www.youtube.com/watch?v=PH-CuAxNqnw:
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Նման իրավիճակները հիմնականում 
վերաբերում են պետական և իշխանական 
հաստատությունների միջին և ստորին 
օղակների ներկայացուցիչների կող-
մից կատարված չարաշահումներին: 
Որպես օրինակներ կարելի է նշել 
այնպիսի դեպքերը, ինչպիսիք են 
2017 թ. ԱԺ նախընտրական շրջանում 
դպրոցների և մանկապարտեզների 
տնօրենների կողմից պաշտոնեական 
իրավասությունների չարաշահման վե-
րաբերյալ ՀԿ-ներից մեկի բացահայ-
տումները1, բանակային խնդիրների 
առնչությամբ տարիներ շարունակ տեղի 
ունեցող տարբեր ակցիաները:

1 ՀՀԿ-ն չարաշահում է վարչական ռեսուրսը 
դպրոցներում ու մանկապարտեզներում (114 
ձայնագրություններ) (2017 ապրիլ 27): 2017.08.09-ի 
դրությամբ հասանելի է այստեղ՝ https://sut.am/ar-
chives/803:

Այս դեպքում իրապես գործ ունենք իրավի-
ճակի հետ, երբ հանրային աջակցությունը 
կարծես թե իրավապաշտպանական ու ակ-
տիվիստական գործունեությունների կողմն 
է, սակայն այն մնում է լուռ աջակցության 
մակարդակում՝ բարձրաձայն չձևակերպվե-
լով և հաճախ լուսանցքում մնալով: Այդու-
հանդերձ, նույնիսկ նման չձևակերպված ու 
չարտահայտված հանրային աջակցությունը 
որոշակի պայմաններում ակտիվ աջակ-
ցության վերածվելու ներուժ ունի: Սա կարող 
է խթան հանդիսանալ այս ուղղությամբ 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստա-
կան գործունեությունների ծավալման համար: 
Ինչպես տեսնում ենք թվարկված դեպքերում, 
լուսաբանումը առավելապես այսպես կոչված 
դաշնակից՝ իրավապաշտպան մեդիայի կող-
մից է: Առավել զանգվածային և հիմնահոս 
լրատվամիջոցները հակված չեն հետևողա-
կան լուսաբանել նման իրավիճակները:

Որպես հանրությանը հասնելու միջոցներ այս 
գործունեություններով զբաղվողները տար-
բեր ռազմավարություններ են ընտրում:
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Մեծ լսարանի և առավել զանգվածային 
լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրա-
վելու եղանակներից մեկը գործունեության 
հանրային հնչեղության փոխարինումն է 
հանրային հեռանկարային հնչեղության 
ցուցադրությամբ՝ հիմնականում սկանդա-
լային բնույթ հաղորդելով փոխանցման 
ենթակա տեղեկատվությանը, ինչպես 
տեղի ունեցավ, օրինակ, դպրոցների և 
մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի 
ձայնագրությունների պարագայում, երբ 
տարածվեցին հենց ձայնագրությունները, 
որոնք սպառնում էին աննախադեպ 
բացահայտումներով: Այս դեպքում, սա-
կայն, առկա է նույնանման վտանգ, ինչ 
ունեինք հանրային ակտիվ աջակցության 
պայմաններում առաջ եկող սոցիալական  
բազմազանությամբ իրավապաշտպանա-
կան և ակտիվիստական  գործունեություն-
ների ուղերձների լղոզման հարցում: Մի 
դեպքում ուղերձների ու նպատակների 
ձևափոխումը տեղի է ունենում հանրային 
ավելի լայն շրջանակի ներառման ար-
դյունքում, մյուս դեպքում՝ հանրային այդ 
լայն շրջանակը ներառելու նպատակով: 
Երկու դեպքում էլ դա ի ցույց է դնում 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների կողմից լայն հանրու-
թյան հետ արդյունավետ առնչվելու դժվա-
րությունները:

Մյուս տարբերակը, որ կարող ենք տեսնել 
բանակային խնդիրների դեպքում, այդ 
դեպքերի մեդիականացումն է առանձին 
մարդկանց պատմությունների ներկայացման 
միջոցով, ինչպես օրինակ` բանակում տեղի 
ունեցած սպանության զոհի, նրա անձնական 
պատմության ներկայացման ձևով: Սա 
միաժամանակ առաջ է բերում անձնական 
պատմությունը կրողների և վերջիններիս 
հարազատների հավելյալ խոցելիություն, 
քանի որ նրանք հրապարակավ բացա-
հայտում են անձնական կյանքի ման-
րամասներ, ինչին այլ պայմաններում չէին 
դիմի, և դրանով իսկ դառնում են ավելի 
հեշտ թիրախավորվող զանգվածային 

մեդիայի և իշխանական կառույցների կողմից 
նման անհրաժեշտություն առաջանալու 
պարագայում:

Այս իրավիճակում գլխավոր երկմտանքը, 
որի հետ պետք է հաշվի նստեն 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեություններ վարողները մեդիաու-
շադրությունը գրավելու խնդրի իրագործման 
ճանապարհին, այդ գործունեությունների 
սկզբունքներն ու նպատակները անճա-
նաչելիորեն չձևափոխելու խնդիրն է, քանի 
որ մեդիաուշադրությունը ոչ թե նպատակ 
է, այլ միջոց: Խնդիրն առավել կարևոր 
է, քանի որ մենք խոսում ենք հանրային 
պասիվ աջակցության առկայության մասին: 
Այսինքն՝ իրականում հանրության և իրա-
վապաշտպանական ու ակտիվիստական 
օրակարգերը, թեև չձևակերպված ու չար-
տիկուլացված ձևով, բայցևայնպես համ-
ընկնում են: Խնդիրն իսկապես դրանց 
համարժեք ձևակերպումների փնտրտուքն 
է և հանրային ծածուկ բողոքը բարձրաձայն 
դարձնելու հնարավորության ստեղծումը:

Այստեղ առաջնային է դառնում մինչև 
մեդիականացումը իրավապաշտպանական 
ու ակտիվիստական գործունեություններում 
ընդգրկվածների կողմից հանրային լայն 
շրջանակների կարիքներին, օրակարգին, 
լեզվին ու սահմանումներին առնչվելը, դրանց 
հաղորդակից լինելն ու հասկանալը, ինչը 
թույլ կտա վերլուծել ու հասկանալ դրանց հետ 
սեփական օրակարգերի համընկնման ու դա 
բարձրաձայնելու խոչընդոտման կետերը, 
դրանց պատճառները, հետևանքները և այլն՝ 
մեդիային դիմելով շատ ավելի պատրաստ 
դրությամբ: Այս աշխատանքը հնարավոր է 
իրականացնել համախոհ հասարակագետ 
հետազոտողների կամ հետազոտական 
խմբերի հետ համագործակցության միջոցով՝ 
քննարկումների և ուսումնասիրությունների 
նախաձեռնությամբ։
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Հանրային պասիվ աջակցությունը ակ-
տիվացնելը ունի ոչ միայն կոնկրետ 
խնդրի լուծման, այլև տվյալ խնդրից 
խոսելու համարձակություն ունեցողներին 
պաշտպանելու նպատակ: Իշխանության 
թիրախում հայտնված մարդկանց պաշտ-
պանելը կարող է բավարար շարժառիթ 
դառնալ լուռ մարդկանց շրջանում սե-
փական ձայնը հնչեցնելու համար: Այս 
նպատակով կարևոր է ապահովել որոշակի 
անվտանգության և նույնիսկ անանունության 
երաշխիքներ նոր խոսողների համար: Դա 
հնարավոր է իրականացնել հանրային 
(նույնիսկ անանուն) արտահայտման (ինք-
նագեներացվող բովանդակությամբ) հար-
թակներ ձևավորելով և սեփական պատ-
մությունները կիսել խրախուսելով:

Անհատական պատմությունների ետևում ոչ թե 
անհատական խնդիրների, այլ սոցիալական 
արմատների շեշտադրումը և դրա գի-
տակցման տարածումը (հետազոտական և 
լրագրողական հետաքննությունների շարու-
նակական իրականացման միջոցներով) 
ևս կարող են խթան լինել նոր ձայների 
հնչեցման և խնդրի մեդիականացման 
համար՝ միաժամանակ մտքում ունենալով 
մեդիականացման ռիսկերի կարգավորման 
անհրաժեշտությունը:
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Այս ուղղությամբ օրինակները ներա-
ռում են դոմինանտ մշակույթի ողջա-
խոհությունից դուրս գտնվող նախա-
ձեռնությունները՝ հիմնականում ԼԳԲՏ+ 
մարդկանց խնդիրներին վերաբերող 
և դրանք բարձրաձայնող ակցիաները, 
իրադարձությունները, ինչպես նաև խա-
ղաղասիրական և հակամիլիտարիստա-
կան նախաձեռնությունները, որոնք հա-
սարակության՝ գնալով ավելի ծավալվող 
ռազմականացման պարագայում ներկա-
յացվում են իբրև սպառնալիք ազգային 
անվտանգությանը:

Այս իրավիճակները նույնպես մեդիաուշա-
դրության ներքո են հայտնվում, սակայն 
բացասական նշանով: Ընդ որում, հանրային 
ակտիվ խոչընդոտումը նախևառաջ նշա-
նակում է իրավապաշտպանական ու ակտի-
վիստական գործունեությունների մեջ ներառ-
վածների անձնական թիրախավորման ու 
խոցելիության էական բարձրացման ուղղակի 
վտանգ: Այսպիսով՝ այս պարագայում մե-
դիայի հետ շփումը կարող է փոխադարձվել 
լուսաբանման քայլին գնացած անհատի 
անձնական անվտանգության խնդիրներով, 
ինչպես արդեն իսկ գրանցվել է մի շարք 
անգամներ թե՛ ԼԳԲՏ+ խնդիրներով, թե՛ 
հակամիլիտարիստական նախաձեռնություն-
ների դեպքում: 

Նման իրավիճակներում իրավապաշտպա-
նական ու ակտիվիստական գործունեու-
թյունները մեդիաուշադրությունից խուսա-
փելու հստակ միտում են ցուցաբերում՝ 
բացառությամբ սոցիալական կապիտալ 
ունեցող որոշ անհատների, որոնք իրենց 
պաշտպանվածությունը ձևավորում են 
այդ սոցիալական կապիտալի հիմքի վրա: 
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Ինչպես օրինակ՝ հայտնի մարդկանց դեպ-
քում, կամ միջազգային տարբեր կառույցների 
հետ կապեր ունեցողների դեպքում, որոնք 
կարող են հարկ եղած պահին հայտնել 
իրենց համերաշխությունը՝ դրանով իսկ 
դիմադրելով այդ անձի նկատմամբ եղած 
ճնշմանը: Հետևաբար ԼԳԲՏ+ համայնքից 
առանձին մարդկանց զորացմանն ու 
անձնային աճին՝ սոցիալական կապիտալի 
ձեռքբերմանն աջակցելն ինքնին (ինչը 
նրանց թույլ կտա շատ ավելի տեսանելի 
լինել) քաղաքական նշանակություն ունի։

Պաշտպանվածության բարձրացման և մե-
դիայի հետ հաղորդակցության ուղղորդման 
հաջորդ ճանապարհը օրինականության 
և հակաօրինականության երկընտրանքի 
շեշտադրման ռազմավարությունն է, երբ 
ընդգծվում է գործունեությունների օրինական 
և դրանց դեմ ձեռնարկվող այսպես կոչված 
հանրային խոչընդոտման հակաօրինական 
լինելը: Սովորաբար, հռչակումների մակար-
դակում նման շեշտադրումները բերում են 
իշխանության կողմից օրինականության 
գերակայության թեկուզև իմիջիայլոց  հիշա-
տակմանը՝ ստեղծելով այդ գործունեու-
թյունների նվազագույն անվտանգության 
ապահովման որոշակի հիմք: Այդուհանդերձ, 
բոլոր այս մեխանիզմները ոչ թե աջակցում են 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների արդյունավետության 
բարձրացմանը, այլ ընդամենը ստեղ-
ծում նվազագույն պայմաններ այդ գոր-
ծունեություններում ընդգրկվածների ան-
վտանգության ապահովման համար: 

Շատ ավելի նշանակալի են ոչ թե օրեն-
քի (որ կարող է փոխվել ծայրահեղ պահ-
պանողականության աճի դեպքում), այլ 
մարդու իրավունքի վրա հղումներն ու 
շեշտադրումները, իրավունքի, անձնային 
ազատության ու անվտանգության և ազ-
գային անվտանգության համադրելիության 
գիտակցման շուրջ աշխատանքները։

Հանրային ակտիվ խոչընդոտման պայման-
ներում իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեությունները, ներփակվելով 
և զանգվածային հիմնահոս լրատվամիջոց-
ների եթերից ու հարթակներից հրաժար-
վելով, հիմնվում են սեփական կամ ոլոր-
տային մեդիա կառույցի վրա, ինչպիսին է 
օրինակ՝ lgbtnews.com-ը։ Իրականում նման 
հարթակները որքան էլ անհրաժեշտ են 
սեփական համայնքի զորացման համար, 
բավարար չեն հանրային լայն խմբերի հետ 
հաղորդակցման և հանրային երկխոսության 
առկա անջրպետը հաղթահարելու համար: 

Հետևաբար ԼԳԲՏ+ և հակամիլիտարիս-
տական գործունեությունների համար 
առաջնային խնդիր է ոչ միայն սեփական 
լրատվահարթակները զարգացնելը, այլև 
զանգվածային լսարան ունեցող հիմնահոս 
մեդիա հարթակներում ներկայանալը։

Այսպիսի հնարավորություն է թեմատիկ, 
սակայն տեղական իրավապաշտպան 
գործունեության հետ անմիջականորեն 
չկապված տեղեկատվական հոսքերի ար-
դյունավետ օգտագործումը: Զորօրինակ՝ 
հայկական ծագմամբ համաշխարհային 
մեդիադեմք Քիմ Քարդաշյանի ակտիվ 
լուսաբանումը տեղական բարձր վարկանիշ 
ու լայն լսարան ունեցող լրատվամիջոցների 
կողմից պարբերաբար ներառում է լուրեր 
վերջինիս սեռափոխ խորթ հոր մասին: 
Այս կենսաոճի ներկայացումը, ուղղակի 
առնչություն չունենալով տեղական խնդիր-
ների հետ, որպես չնախատեսված հետևանք 
ունենում է նաև հանրային ընդհանուր 
թեմատիկ իրազեկվածություն: Բացի այդ՝ 
այն ստիպում է լրատվամիջոցներին հղկել 
այն լեզուն, որով ներկայացվում են ոլորտին 
առնչվող նյութերը՝ բացառելով ատելության 
խոսքի տարածումը, ինչը, ինչպես ցույց 
են տալիս Հանրային տեղեկատվություն և 
գիտելիքի կարիք (Փինք Արմենիա) ՀԿ-ի 



ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐ, ԱԿՏԻՎԻԶՄ ԵՎ ՄԵԴԻԱ. ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ, ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԵՐ

   18

տարեկան զեկույցները1, տարածված պրակ-
տիկա է, երբ խոսքը տեղական թեմատիկ 
խնդիրներին է վերաբերում: Այսպիսով՝ 
հանրային ակտիվ խոչընդոտումը տեղական 
գործունեությունների հանդեպ առաջ չի բերում 
հանրային ակտիվ պարսավանք, երբ թեման, 
օրինակ, հայտնի երգիչ Ռիկի Մարտինի 
հայազգի զուգընկերոջ մասին լուրերն են: Այս 
հակասությունների ի հայտ բերելը, վերլուծելն 
ու գործունեության հանրայնացման մեջ 
օգտագործելը կարող են զգալի բարելավել 
դրանց արդյունավետությունը:  

Իհարկե, իրավիճակը չափազանց բարդ է 
խաղաղասիրական և հակամիլիտարիս-
տական նախաձեռնությունների մասով 
2016 թ. ապրիլին ղարաբաղյան կոնֆլիկտի 
լարվածության հերթական փուլից հետո 
հանրության ռազմականացման ծավալման 
պայմաններում: Վերհիշելով 2010 և 2012 
թվականներին ադրբեջանական ֆիլմերի 
փառատոն անցկացնելու նախաձեռնու-
թյունները ու դրանց հանդեպ կազմա- 
կերպված դիմադրությունը, ինչպես նաև 
epress.am-ի հանդեպ 2016 ապրիլյան 
թեժացման օրերին հանրության և մեդիա 
կառույցների կողմից հարձակումները՝ 
ակնհայտ է դառնում, որ այս համատեքստում 
այդ գործունեությունները խիստ բարդ 
իրավիճակում են: Ավելին, սա բերում է 
նրան, որ նույնիսկ այն դաշնակից մեդիան, 
որ հակամիլիտարիստական դիրքորոշում է 
հանդես բերում, ինքն է հայտնվում խոցելի 

1 2017.08.09-ի դրությամբ հասանելի են pinkarmenia.org 
կայքի Զեկույցներ բաժնում (տե՛ս այստեղ՝ http://www.
pinkarmenia.org/hy/cat/reports/):

կարգավիճակում՝ պիտակավորվելով իբրև 
ադրբեջանամետ և հակահայ: Տիպական 
օրինակ է epress.am-ը, որը հետևողական 
հակամիլիտարիստական դիրքորոշման կրող 
է իր հրապարակումներում, և հայտնվում  
է մնացյալ լրատվադաշտի և հանրության 
թիրախում՝ ծայրահեղ դրևսորմամբ պի-
տակավորվելով իբրև «թշնամի երկրի 
գործակալ», ստանում անձնական սպառնա-
լիքներ: Հռչակված ազգայնականության 
գերիշխման պայմաններում այս գործու-
նեությունների՝ հանրային երկխոսության 
փորձերը կարճաժամկետ առումով դատա-
պարտված են անհաջողության, սակայն 
դրանք անհրաժեշտ են այլընտրանք ձևա-
կերպելու, այն ցուցադրելու ու տեսանելի 
դարձնելու առումով:

Ինչպես ԼԳԲՏ+ խնդիրների, այնպես էլ 
հակամիլիտարիստական ուղղվածությամբ 
գործունեությունները դատապարտված են 
երկարաժամկետ, դժվարին ճանապարհ 
անցնել։ Դրա ընթացքում նաև ծանրակշիռ 
հետազոտական ու սեփական հասարակու-
թյունը ամբողջական ճանաչելուն ուղղված 
աշխատանք է պահանջվում՝ հասկանալու 
համար անվտանգության և ազգայինի հար-
ցերի շուրջ պատկերացումների պատմական 
արմատները և դրանց ընդլայնման ու փոփո-
խության հնարավորությունները։ Ինչպես 
նախորդ, այս դեպքում ևս անհրաժեշտ է 
հասարակագիտական դաշտի հետ հիմ-
նարար համագործակցությունը։
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Այս մասով կարելի է նշել հիմնա-
կանում մշակութայնորեն երկակի 
վերաբերմունքի պոտենցիալ ունեցող 
խնդիրների, ինչպես օրինակ՝ կա-
նանց իրավունքներին առնչվող իրա-
վապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունները, կնասպանության 
դեպքերի կամ ընտանեկան բռնության 
այլ դեպքերի առնչությամբ, այդ թվում՝ 
դատավարությունների շուրջ ծավալվող 
հանրային ակցիաները։

Մի կողմից այն, ինչ խոչընդոտումը դարձնում 
է պասիվ, բռնության՝ որպես երևույթի 
հանրային անընդունելիության նորմն է, 
որ առնվազն արտաքին ներկայացման՝ 
հռչակագրման մակարդակում գործառում 
է: Հետևաբար բռնության դեմ ուղղված 
գործունեություններին ակտիվ խոչընդոտում 
տեղի չի ունենում: Սակայն մյուս կողմից՝ 
հանրային խոչընդոտումն առավել ակն-
հայտ է դառնում այն պարագայում, երբ 
իրավապաշտպանական ու ակտիվիստական 
գործունեությունները փորձում են անհրա-
ժեշտաբար հանրայնացնել խնդիրները, 
խնդրականացնել ընտանիքներում առկա 
բռնության ձևերը և զորացնել կանանց:

Այս դեպքում հանրային ընկալման հիմքը, 
որ նաև իշխանական ինստիտուցիաների 
կողմից հետևողական աջակցություն է 
ստանում ու պարբերաբար հիշեցվում 
առավել զանգվածային լսարան ունեցող 
մեդիադաշտում, մշակութային պահպա-
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նողականությունն է և «ազգային» ընտանիքի 
հռչակված սրբացումը: Սրբացումը վերա-
բերում է ոչ թե մարդկանց, այլ կոն-
ստրուկտներին. ըստ այդմ, սուրբ է «հայ 
ընտանիքի» գաղափարը՝ որպես այդպիսին, 
սուրբ են իդեալական կինն ու մայրը, այս 
պարագայում կոնկրետ մարդիկ ոչ միայն 
սուրբ չեն, այլև, դիտարկվելով  սրբացված 
կոնստրուկտներից հեռացած, կարիք 
ունեն «վերադաստիարակման»՝ բռնության, 
իդեալական նախատիպերին համապա-
տասխանելու համար: Սրբացումը տրա-
մաբանորեն հանգեցվում է ընտանիքի 
փակմանը՝ որպես մի տարածք, որտեղ տեղի 
ունեցողը պետք է մնա ներսում: 

Հետևաբար խնդիրների հանրայնացումը 
արդեն իսկ ընտանիքի էությանը հակադիր 
մի բան է ընկալվում, որին դիմելը նշանակում 
է գործել ընտանիքի դեմ: Այս տարփողվող 
նորմի ներքո կանանց իրավունքներին 
առնչվող իրավապաշտպանական և ակտի-
վիստական գործունեությունները ի ըսկզ-
բանե դիտարկվում են իբրև օտար և 
վնասակար ազդեցություն և ներկայացվում 
իբրև այդպիսին զանգվածային լսարան 
ունեցող մեդիա կառույցների կողմից: 
Օտարածին լինելու կարծրատիպը այս 
գործունեությունների՝ հանրության հետ 
երկխոսության բարդությանը, նախկինում 
նկարագրված դեպքերին հատուկ խնդիր-
ներին գումարում է նաև չհասկացված 
լինելու և մերժվելու հավելյալ փաստարկը: 
Այդ կարծրատիպը էլ ավելի է սաստկանում 
կանանց խնդիրները գենդերային իրա-
վունքների հարցերին առնչելու դեպքում, 
երբ կանանց իրավահավասարության և 
ազատության հարցերը սկսում են ընկալվել 

իբրև նույնքան սպառնալից, որքան ԼԳԲՏ+ 
իրավապաշտպանությունը: Ակնհայտ են 
այն օրինակները, երբ այս պարագայում 
պասիվ խոչընդոտումը նույնիսկ վերածվում 
է ակտիվ խոչընդոտման (բազմաթիվ ԼԳԲՏ+ 
աջակից և կին իրավապաշտպանների  
հանդեպ սոցցանցային հարձակումները 
կամ մարտի 8-ի երթերին տղամարդկանց 
միջամտությունները), հատկապես երբ 
պահպանողական մեդիան, նույնացնելով 
կանանց խնդիրներով զբաղվող իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գոր-
ծունեությունների և ԼԳԲՏ+ խնդիրներով 
զբաղվող գործունեությունների օրակար-
գերը, ձեռք է բերում դոմինանտ մշակույթի 
աջակցությունը` այսպիսի գործունեությունը 
հեղինակազրկելու փորձեր ձեռնարկելու 
համար։

Հետևաբար այս դեպքում ևս, ինչպես 
հանրային ակտիվ խոչընդոտման պայման-
ներում, հասարակության հետ առավել 
երկարատև և հետևողական աշխատանքի 
հանձնառություն է պահանջվում։ Այս-
տեղ կարևոր է կանանց (ինչպես նաև 
ԼԳԲՏ+ մարդկանց) իրավունքների սահ-
մանափակման, նրանց վարքի և սեռականու-
թյան   վերահսկողության հարցը դիտարկել 
և հանրության հետ քննարկել իշխանական 
վերահսկողության ընդլայնված շրջանա-
կում։ Բացի սրանից, սակայն, անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել կանանց հարցի առանձնահատ- 
կությունը՝ հատկապես ընտանիքները բա-
րենորոգելու հանրային պատրաստակամու-
թյան աստիճանը, և գործունեության որոշ 
ուղղություններ առանձին տրամադրել 
դրան՝ աջակցելով ընտանիքներում ապրող 
կանանց զորացմանը։
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Այս շարքին կարելի է դասել հիմ-
նականում լայն հանրության ուշադրու-
թյունից և հոգատարությունից դուրս 
լուսանցքային խմբերի մարդկանց 
(խիստ աղքատներ, սեքս աշխատողներ, 
ալկո-հոլային կախվածություն ունեցող-
ներ և այլն) պաշտպանության դեպ-
քերը կամ էլ հանրության համար 
անլուծելի թվացող խնդիրների, ինչ-
պես օրինակ՝ բնապահպանական 
բնույթ ունեցող հարցերին առնչվող 
գործունեությունները, որոնցից վերջին 
շրջանում տեղի ունեցածներից կարելի 
է նշել Սևանա լճից ջրառի օրինագծի 
առնչությամբ ծավալված քննարկում-
ները, Ամուլսարի հանքի շահագործման 
շուրջ ձևավորված նախաձեռնությունը 
և այլն:

Բնապահպանական թեմաներով իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գործու-
նեությունները հավերժի հանրային ընկալում 
ունեն, ինչը նշանակում է, որ հանրության 
տեսանկյունից մարդու կողմից բնության 
օգտագործման խնդիրը եղել է, կա և կլինի 
բոլոր ժամանակների և հասարակությունների 
համար: Խնդրի վերածումը ակնհայտ և 
անփոփոխ մի գիտելիքի առաջ է բերում 
բնապահպանական խնդիրներով իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գործու-
նեությունների հանդեպ լայն հանրության 
անտարբերություն՝ բացի խնդրի հանդեպ 
զգայուն համայնքներից: Առավել ևս այդ 
անտարբերությունը ամրապնդվում է հան-
րային շրջանակներում սեփական միջավայրի 
հանդեպ հոգատարության վարքականոնի 
բացակայությամբ:

Իրավիճակը փոխվում է այն պարագայում, 
երբ բնապահպանական խնդիրը դառնում 
է անմիջական տնտեսական խնդիր տվյալ 
համայնքի համար, ինչպես, օրինակ, տեղի 
ունեցավ Գառնի գյուղի դեպքում՝ Ազատ 
գետի հունը փոխելու նախաձեռնությանը 
դիմադրություն ցույց տալու պարագայում, 
երբ գետի հունը փոխելը անմիջականորեն 
սպառնալու էր համայնքի բնակչության 
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առօրյա կենսագործունեությանը, համա-
նման դիմադրություն բարձրացավ նաև 
Մարց գյուղի պարագայում: Այս դեպքում 
առանձնահատկությունն այն է, որ խոսքը 
ոչ թե տիպական՝ կենտրոնից եկող իրա-
վապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների մասին է, այլ առավելա-
պես տեղի հանրության ինքնակազմա-
կերպման, որին սկսում են արձագանքել 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունները:

Միաժամանակ առկա են դեպքեր, երբ 
բնապահպանական խնդիրը առնչվում է 
կոնկրետ համայնքի տնտեսությանը, սակայն 
համայնքը ոչ միայն չի նախաձեռնում դի-
մադրություն, այլև մեծ մասամբ անհաղորդ 
է մնում խնդիրը բարձրաձայնել փորձող 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեություններին: Նման մի իրավիճակ 
էր Թեղուտում, երբ իրավապաշտպանական 
ու ակտիվիստական մեծ ջանքերը հանդիպում 
էին տեղի բնակչության մեծամասնության 
առավել սառը վերաբերմունքին:

Կարելի է ենթադրել, որ հանրային 
անտարբերության կամ անգործության 
պատճառը այս դեպքում իսկապես տնտե-
սական խնդիրն է, ընդ որում՝ հասկացված 
իբրև աղքատ հանրության տնտեսական 
խնդիր, որն իրեն դիտում է իբրև ձայնա-
զուրկ և ազդեցություն չունեցող, ուստի 
գերադասում է իշխանական դիրք զբա-
ղեցնողից և ռեսուրսներ ունեցողից ստանալ 
իր բաժինը՝ դիմադրության դեպքում 
կոտրած տաշտակի առաջ մնալու անորոշ 
հեռանկարի փոխարեն:

Բնապահպանական հարցերում մեդիա կա-
ռույցները կաշկանդված են քաղաքական 
և մեծ բիզնես շահերով, և նույնիսկ եթե 
խոսում են, ապաքաղաքական դիրքից են 
ներկայացնում հարցը՝ լայն հանրության 
անտարբեր վերաբերմունքի փոփոխության 
հնարավորություն չառաջացնելով։ 

Անտարբերությունն այս պարագայում 
իրականում հանրային շատ ավելի հստակ  
դիրքավորում է ցուցանում: Իրավապաշտ-
պանական և ակտիվիստական գործու-
նեությունները հանրային անտարբերության 
պայմաններում ավելի մեծ անջրպետ 
պետք է հաղթահարեն՝ հանրության հետ 
երկխոսությունը հնարավոր դարձնելու 
համար, քան նույնիսկ գուցե վերջինիս 
ակտիվ խոչընդոտման պայմանում: Որով-
հետև երբ խոսքը խոչընդոտման մասին է, 
այնուամենայնիվ այն նշում է սոցիալական 
գործողություն՝ ուղղված դիմացինին՝ 
թեկուզ վերջինիս հակադրվելու իմաստով: 
Անտարբերությունը սոցիալական գործողու-
թյուն չէ այն իմաստով, որ այն ուղղված չէ 
որևէ մեկին: 

Այսպիսով՝ երկխոսություն սկսելու համար 
նախևառաջ հարկ է հանրային անտարբերու-
թյունը ձևափոխել սոցիալական գործողության, 
այնպես ինչպես ԼԳԲՏ+ մարդկանց և 
կանանց իրավունքների հարցերի հանդեպ 
նախնական անտարբերությունը տարիների 
աշխատանքի ընթացքում վերածվեց որոշակի 
քաղաքական դիրքավորման պահանջի:

Լայն հանրության անտարբերության հաղ-
թահարմանը նպաստող հանգամանք է 
նաև արդեն իսկ ձևավորված աջակցող 
համայնքի տեսանելիության բարձրացումը։ 
Այսինքն՝ իրավապաշտպան և հանրային 
շահերի պաշտպան համայնքի յուրաքանչյուր 
անդամ անհրաժեշտաբար պետք է 
ներգրավված լինի ոչ միայն անմիջապես իր 
գործունեության մեջ, այլև աջակից դառնա 
գործընկերների գործունեությանը՝ ներկա 
գտնվելով բնապահպանների, ինչպես նաև 
պակաս հայտնի, լուսանցքային մարդկանց 
պաշտպանության դատական նիստերին, 
նրանց շահերի պաշտպանության ակցիա-
ներին, հանրայնորեն սոլիդարություն հայտ-
նելով լայն հանրության անտարբերության 
գոտում գտնվող հարցերի պաշտպանու-
թյանը։
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Մինչ այժմ քննարկեցինք բազմաթիվ պայ-
մաններ և դրանց դեպքում իրավապաշտ- 
պանների և ակտիվիստների մարտահրա-
վերներն ու լուծման հնարավոր ուղիները, 
սակայն շատ ավելի հաճախ դաշտի գոր-
ծորդները բախվում են գործնական այնպիսի 
խնդիրների, որոնք չունեն միանվագ և 
միանշանակ լուծումներ։ 

2017 թվականի հունիս-հուլիսին «Սոցիոսկոպ»-ը 
նախաձեռնեց «Իրավապաշտպանները մե-
դիայի ֆոկուսում, թիրախում, թե՞ լուսանցքում» 
կլոր սեղան-քննարկումներ1՝ հենց այս տար-
բերվող հայացքները քննարկելու նպատակով։ 
Քննարկմանը մասնակից իրավապաշտպաններն 
ու մեդիադաշտի ներկայացուցիչները առաջ 
քաշեցին սեփական դիտարկումները իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գործու-

1 Քննարկումներից առաջինը նվիրված էր նաև 10 
ինտերնետային լրատվամիջոցների բովանդակության 
մոնիթորինգի հիման վրա «Սոցիոսկոպ»-ի 
իրականացրած «Իրավապաշտպանների և 
ակտիվիստների մեդիախոցելիության ինդեքսը» (2016) 
հետազոտության արդյունքների ներկայացմանը 
(2017.08.09-ի դրությամբ հասանելի է այստեղ՝ http://
socioscope.am/archives/852)։

նեության հանրային առնչությունների մասով: 
Դրանք մասամբ արտացոլված են ուղեցույցի 
նախորդ բաժիններում, սակայն որոշ 
դիտարկումներ ներկայացված են ստորև՝ 
որպես դաշտի մասնակիցների համար 
կարևոր և բաց հարցեր, որոնց հնարավոր 
պատասխանները կարող են անգամ 
պառակտել այդ գործունեություններում 
ընդգրկված տարբեր խմբերին, հանգեցնել 
իրավապաշտպանների և ակտիվիստների 
միջև անձնական և գործնական խզումների։

Լրատվամիջոցներն իբրև 
խոցելիություն կրող և/թե՞ առաջ բերող

Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, 
լրագրողները ևս պաշտպանված լինելու 
կարիք ունեն, հատկապես որպես խումբ, 
որոնց աշխատանքային իրավունքները հաճախ 
ապահովված չեն: Հետևաբար լրատվամի-
ջոցների ներկայացուցիչները պետք է որ 
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գործընկեր լինեին իրավապաշտպանական 
գործունեությանը: Սակայն՝ մեդիասեփա-
կանատերերի կողմից, կուսակցականացվա-
ծության օղակներով, գովազդային շուկայից 
և այլ օղակներից տարբեր ճնշումներ 
կրելով՝ հիմնականում ձևավորում են ներքին 
գրաքննության մի իրավիճակ, որում իրավա-
պաշտպանական ու ակտիվիստական գործու-
նեությունների լուսաբանումը դառնում է խիստ 
իրադարձային ու հպանցիկ, իսկ վատագույն 
դեպքում՝ հակաիրավապաշտպան դիրքից 
իրականացվող լուսաբանում, որը կարող է 
նաև ատելության խոսքի տարածման միջոց 
դառնալ:

Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների հանդեպ զանգվա-
ծային լսարան ունեցող լրատվամիջոցների 
մակերեսային վերաբերմունքի վկայությունը 
ինքնին դարձավ կազմակերպված քննար-
կումներից մեկը, որի ժամանակ հրավիր-
ված բազմաթիվ լրատվամիջոցներ2 բացա-
կայում էին, իսկ երկու լրատվամիջոցի 
ներկայացուցիչների այցելությունը դարձավ 
առանձին նյութ քննարկման ժամանակ։ 
Առաջինի բավական հայտնի, պրոֆեսիոնալ 
լրագրողն անգամ մուտք չգործեց քննարկ-
ման սրահ, այլ, ինչպես պարզվեց, եկել 
էր իր համար նախընտրելի՝ հանրահայտ 
իրավապաշտպանի հետ անձնական հար-
ցազրույց նկարահանելու նպատակով՝ ըստ 
էության ոչ միայն իր անհետաքրքրությունը 
ցուցաբերելով քննարկմանը, այլև խան-
գարելով այն։ Երկրորդ լրատվամիջոցի 
ներկայացուցիչները շատ արագ լքեցին 
քննարկումը՝ միայն հարակից մարդկանց 
համար լսելի ձայնով արձագանքելով, 
թե փաստորեն եկել են լսելու, թե ինչպես 
են իրենց քննադատում։ Նկատում ենք, 
որ այստեղ դրսևորվում է, ոչ միայն 
զանգվածային լրատվամիջոցների փակու-
թյունը իրավապաշտպանական և ակտիվիս-
տական գործունեության, դրա լուսաբան-
ման խնդիրների մասին քննարկումների 

2 Այդ թվում քննարկմանը ներկայացվող 
հետազոտության առարկա հանդիսացած 
լրատվամիջոցներ։

հանդեպ, այլև իրենց սեփական՝ արդեն իսկ 
սահմանված-փակ օրակարգերի առաջնա-
հերթությունը ու դրանց շարքում հայտնվելու 
դժվարությունները։

Այս պարագայում հարցեր են առաջանում. 
ինչպես օրինակ՝ արդյոք իմաստ ունի՞ 
ջանքեր և ռեսուրսներ ներդնել զանգվածային 
լսարանով և հիմնահոս մեդիայի հետ համա-
գործակցության ուղղությամբ։ Կամ ավելի 
արմատական մի հարց՝ ունի՞ արդյոք իրա-
վապաշտպանական և ակտիվիստական գոր-
ծունեություններում ներգրավվածը լրատվա-
միջոցի բոյկոտի իրավունք: Խնդիրը առաջ 
է գալիս հատկապես այն պարագայում, երբ 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեություններում ներգրավված գոր-
ծորդը հստակ պատկերացնում է իրեն 
դիմող լրատվամիջոցի ուղղվածությունը, 
ունի նախկին փորձի վրա հիմնված հա-
մոզվածություն՝ հիմնական ուղերձների 
կրճատման, ապատեղեկատվության տարած- 
ման, ուղերձների խեղաթյուրման և ատե-
լության խոսքի տարածման մեջ, հետևաբար 
մերժում է այդ լրատվամիջոցում հանդես 
գալը: Միևնույն ժամանակ չի օգտագործվում 
այն հարթակը, որի լսարանը հանրային 
այլ շրջանակ է, և այդքանով կարող էր 
նաև ծառայել իրավապաշտպանական ու 
ակտիվիստական գործունեությունների հան-
րայնացմանը: Հարթակի հանդեպ ան-
վստահությունը հարթակը չօգտագործելու 
կանոնին է հանգեցնում: Սակայն մյուս 
կողմից զանգվածային լսարաններին չհաս-
նելու և ինքնապարփակված գործելու խնդիրն 
այստեղ մնում է առկախված։ 
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Մասնակցե՞լ՝ նախապես սեփական օրա-
կարգը ներկայացնելու խիստ դժվարինու-
թյան գիտակցումով, թե՞ հրաժարվել. հարցի 
պատասխանը, կարծում ենք, անհրաժեշտ 
է գտնել ամեն կոնկրետ դեպքում՝ ամեն 
կոնկրետ լրատվահարթակի ու լրագրողի, 
մեդիանյութի ձևաչափի, սոցիալական հա-
մատեքստի և սեփական ինքնավստահության 
աստիճանի գործոնները հաշվի առնելով։ 
Կարևոր է մեդիակառույցների ինստի-
տուցիոնալ պատերի ներսում տեսնել և 
գտնել համախոհ անհատների և նրանց 
միջոցով բանակցել ու նախընտրելի ձևա-
չափի և պայմանների փոփոխության առա-
ջարկներով հանդես գալ։

Այս իրավիճակի հայելային տարբերակն են 
այն դեպքերը, երբ իրավապաշտպանական 
ու ակտիվիստական գործունեություններ 
իրականացնողները կոնկրետ լրատվամի-
ջոցներին զրկում են իրենց առնչվող 
իրադարձությունների ընթացքում լուսաբա-
նում իրականացնելու հնարավորությունից: 
Մասնավորապես, քննարկվեց Երևան քա-
ղաքում հանրային տրանսպորտի ուղե-
վարձերի թանկացման դեմ «100 դրամ»-ի 
նախաձեռնության շրջանակներում Մաշտոցի 
պուրակում անցկացված բացօթյա հավաքին 
կոնկրետ լրատվամիջոցների մուտքը ար-
գելելու 2013 թ. միջադեպը3: Ընդ որում՝ 
լրատվամիջոցների մուտքի արգելումը նա-
խապես սահմանափակումների հայտա-
րարված չլինելու պարագայում բարձրացնում 
է դրանց իրավաչափ լինելու հարցը, ինչպես 
նաև գործունեությունների վրա հետագա՝ 
առավելապես դրական, թե՞ բացասական 
ազդեցության խնդիրը: 

3 Միջադեպի մասին մանրամասներ տե՛ս Ժամակոչյան, 
Ա. (2013 օգոստոսի 6) Լրագրողներ և քաղաքացիներ. 
իրավունքների պաշտպանության պրակտիկաներ: 
2017.08.09-ի դրությամբ հասանելի է այստեղ՝ http://
hetq.am/arm/news/28569/lragroxner-ev-qaxaqacin-
er-iravunqneri-pashtpanutyan-praktikaner.html:

Այսպիսով՝ խեղաթյուրված լուսաբանման 
դեմ պայքարը լրատվամիջոցների իրավունք-
ների սահմանափակման միջոցով իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գործու-
նեությունները կարող է դարձնել առավել 
խոցելի: Այս պարագայում կարևոր է հստակ 
ձևակերպել, փաստարկել և հանրայնացնել 
գործունեությունների այն մոտեցումը, թե 
տվյալ իրավիճակում արգելք է սահմանվում 
ոչ թե լրատվամիջոցների հանդեպ, այլ 
իշխանական ինստիտուցիաների, որոնք 
այդ գործունեությունները խոչընդոտող հիմ-
նական գործորդներն են: 

Համանման մի իրավիճակ արձանագրվեց 
նաև էլեկտրաէներգիայի սակագների թան-
կացման դեմ նախաձեռնված «Էլեկտրիկ 
Երևան» կոչված շարժման ընթացքում, երբ 
իրադարձությունների վայրից՝ Բաղրամյան 
պողոտայից, իրավապաշտպանական և ակ-
տիվիստական գործունեությունների կողմից 
ըստ էության արգելակվեց ռուսական մեդիայի 
կողմից իրականացվող լուսաբանումը՝ հենց 
այն հիմնավորմամբ, որ իրականում գործ 
ունեին ոչ թե մեդիայի հետ, այլ ռուսական 
իշխանական ինստիտուցիաների:

Մեդիադաշտի կողմից իրավապաշտպանա-
կան և ակտիվիստական գործունեություն-
ների լուսաբանումը և դրանով իսկ հան-
րության հետ երկխոսությունը հնարավոր 
դարձնելը խոչընդոտված է նաև մեդիա-
դաշտի ցածր պատրաստվածությամբ, երբ 
լրագրողների շրջանում հիմնականում 
բացակայում է հատկապես հանրային 
զգայուն թեմաներին անդրադառնալու 
համարժեք լեզուն ու մոտեցումը: Ընդ որում, 
ինչպես նշվեց տարբեր մասնակիցների 
կողմից, չնայած թեմատիկ տարաբնույթ 
սեմինարների և վերապատրաստումների 
կազմակերպմանը լրատվադաշտի համար՝ 
դրանց հանդեպ հետաքրքրվածությունը 
ցածր է. հիմնականում մասնակցում են այն 
մեդիա կառույցները, որոնք առանց այդ էլ 
շատ ավելի պատրաստված ու հետևողական 
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են թեմատիկ լուսաբանման տեսանկյունից:

Ուշագրավ է, որ ելնելով նշվածից, 
մասնակիցները նաև տարբեր դերակատա-
րումներ առանձնացրին իրավապաշտպա-
նական և ակտիվիստական գործունեություն-
ներին դաշնակից և մնացյալ՝ առավել լայն 
շրջանակ ունեցող մեդիա կառույցների 
համար՝ նշելով, որ դաշնակից մեդիայում 
հրապարակվող թեմատիկ նյութերը պետք է 
լինեն որակյալ՝ դառնալով օրինակ մյուսների 
համար:

Դիրքավորո՞ւմ, թե՞ 
հավասարակշռություն

Որոշ դեպքերում իրավապաշտպանական 
ու ակտիվիստական գործունեություններում 
ներգրավված գործորդները սկսում են իրա-
կանացնել նաև մեդիագործունեություն, կամ 
այսպես կոչված դաշնակից մեդիան իր վրա 
է վերցնում նաև իրավապաշտպանական ու 
ակտիվիստական գործառույթ: 

Այս դեպքերին ներհատուկ են հակասություններ, 
որոնք բխում են տարբեր գործունեությունների՝ 
հակոտնյա հասկացվող պահանջներից: 
Այսպես, մեդիագործունեությունը հասկացվում 
է իբրև հավասարակշռված լուսաբանում պա-
հանջող, այնինչ իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները են-
թադրում են կոնկրետ դիրք և աչառու վերաբեր-
մունք: Քննարկվեց այս առումով ուշագրավ 
մի միջադեպ՝ Գյումրու Ժուռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակումբի կողմից գենդերային 
խնդիրների լուսաբանման ուղղությամբ նա-
խաձեռնված հարցազրույցների առնչությամբ, 
երբ վերջինս փորձել էր միաժամանակ և 
հավասար տեղ հատկացնել գենդերային 
խնդիրների առնչությամբ երկու հակադիր 
տեսակետ ներկայացնող հասարակական 
կազմակերպություններին, որոնցից մեկը իշխա- 

նական-պահպանողական դիրքն էր ներ-
կայացնում, իսկ մյուսը գենդերային խնդիրների 
բարձրաձայնման և բացահայտման ջատա-
գովությամբ է զբաղված: Այս պարագայում 
հավասարակշռված լուսաբանման պահանջը 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
խմբերի կողմից քննադատվել էր, քանի որ այդ 
լուսաբանումն ի սկզբանե հավասարակշռված 
չէ ընդհանուր մեդիադաշտի համատեքստում։

Իշխանական դիրքը կրողին հասանելի 
են ավելի լայն հարթակներ, առկա են 
սեփական խոսքը տարածելու ավելի 
մեծ հնարավորություններ, և երբ իրա-
վապաշտպանական ու ակտիվիստական 
գործունեություններին համակրող մեդիա-
յում նույնպես տեղ է հատկացվում իշխանա-
կան դիրքի ներկայացմանը՝ լուսաբանումն 
արհեստականորեն հավասարակշռելով մեկ 
առանձին մեդիա կառույցի շրջանակներում, 
իրականում կրկնվում է այն անհավա-
սարությունը, որ գոյություն ունի հասարա-
կությունում: 

Համաձայն մյուս տեսակետի՝ այսպիսի «հա-
վասարակշռված» մոտեցումը թույլ է տալիս, 
որ բանավեճի մեջ իրավապաշտպանական 
ու ակտիվիստական գործունեությունները 
ավելի մեծ հնարավորություններ ունենան՝ 
լսված և հասկանալի դառնալով հանրության 
համար իշխանական դիրքի հանդեպ 
իրենց հակափաստարկների կառուցման 
միջոցով: Բացի այդ՝ երբ մեդիա կառույցն 
ամբողջովին իր վրա է վերցնում միայն 
իրավապաշտպանական ու ակտիվիստական 
գործառույթ, այդ դաշտի խոցելիությունը 
փոխանցվում է նաև մեդիա կառույցի վրա, 
այն սկսում է ընկալվել ոչ թե իբրև մեդիա, 
այլ որպես կոնկրետ խմբերի խոսափող, 
և վերջինիս փոքր լսարանը միտում է 
ցուցաբերում առավել նեղանալու:

Ասված խնդիրների ներքո կարևոր է մեդիա 
դաշտի հանդեպ հանրային պահանջա-
տիրության ձևավորումը ինչպես արդեն իսկ 
ձևավորված իրավապաշտպան և ակտի-
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վիստական խմբերի, այնպես էլ ավելի լայն 
հանրային խմբերի ձայնը հնչեցնելու միջոցով: 

Հանրային խմբերի ճնշմամբ լրատվադաշտը 
ստիպված կլինի իրականացնել իրավա-
պաշտպանական և ակտիվիստական գոր-
ծունեությունների առավել հետևողական և 
ճշմարիտ լուսաբանում: 

Ասվածի օրինակը 2016 թվականի հուլիսին 
Երևանում ՊՊԾ գունդը գրաված «Սասնա 
Ծռեր» զինված խմբավորմանը ահաբեկիչներ 
կոչելու մեդիափորձի ձախողումն էր փողոցում 
խմբին աջակցող լայն զանգվածների ամենօրյա 
ներկայության պայմաններում. արդյունքում այդ 
շրջանում հանրային դիմադրության ճնշման 
տակ ահաբեկիչ պիտակավորումը հանվեց 
մեդիաշրջանառությունից:

Նեղացող քաղաքացիական դաշտի 
մարտահրավերը

Քննարկումների ընթացքում ձևակերպվեց 
նաև իրավապաշտպանական ու ակտիվիս-
տական գործունեություններին առնչվող 
և հանրության հետ երկխոսության վրա 
բացասաբար ազդող մեկ այլ խնդիր, որն է 
քաղաքացիական հասարակության գնալով 
նեղացող դաշտը: 

Այս պարագայում տեղի է ունենում ներխուժում 
իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեություններ իշխանական դիրք 
և տնտեսական ռեսուրսներ ունեցող ինս-
տիտուցիաների կողմից, որոնք ստեղծում են 
սեփական արբանյակ-կազմակերպություննե-
րը՝ արտաքնապես հռչակելով հանրային 
իրադրության նույնպիսի փոփոխությունների 

նպատակներ, ինչպիսիք ունեն իրավապաշտ-
պաններն ու ակտիվիստները: Ակնհայտ  
է, որ այդ դեպքում հռչակված նպատակը 
իմիտացիոն բնույթ ունի, որի իրական 
խնդիրը դաշտից դուրս մղելն է իրավա-
պաշտպանական ու ակտիվիստական այն 
շրջանակներին, որոնք տարբերվում են 
իշխանական դիրք կրողներից և կարող են 
ունենալ այլընտրանքի վերածվելու ներուժ: 
Ընդ որում, այդ ներխուժումը հաճախ 
ուղեկցվում է իրավապաշտպանական ու 
ակտիվիստական իրական շրջանակների 
անհատների ներգրավման, ասել է թե 
կոոպտացման միջոցով, ինչպես նաև 
մյուսների հեղինակազրկման փորձերով: 

Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների նեղացող դաշտը հանրու-
թյան հետ երկխոսության սակավ հնարավո-
րությունները կարծես ավելի սուղ է դարձնում, 
սակայն միաժամանակ այն ձևակերպում է այդ 
երկխոսության կարևորությունը իբրև առանց-
քային մարտահրավեր իրավապաշտպանական 
և ակտիվիստական շրջանակների համար: 

Երկխոսության հնարավորությունը կարող է 
մեծապես բարելավվել սեփական քաղաքա-
կան սկզբունքների նկատմամբ հետևո-
ղականությամբ, համախոհ համայնքների 
հետ համագործակցայնությամբ, ինչպես 
նաև քննադատական հասարակագիտու-
թյան հետ դաշնակցությամբ, որը, ցավոք, 
Հայաստանում ձևավորման փուլում է և 
նույնպես չունի հանրության հետ երկխոսու-
թյան մշակված ուղի: Ուստի հանրության 
հետ առնչությունները բարելավելու ճանա-
պարհին հասարակագիտության և իրավա-
պաշտպանական ու ակտիվիստական գոր-
ծունեությունների համատեղ ջանքերը թվում 
են առավել քան պահանջված, հիմնավորված 
և նպատակային:
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Իրավապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեությունների՝ հանրության հետ ար-
դյունավետ երկխոսությունն այն պայմաննե-
րում, երբ հանրությունը սեփական գործոր-
դությունը իմաստավորելու ճանապարհի 
սկզբին է, իսկ այդ ճանապարհը հղկելու ինս-
տիտուցիոնալ ուղիներ և շահագրգռվածու-
թյուն չկա, դրանք թվում են դատապարտված 
կղզյակային գոյության:

Այդուհանդերձ, հանրությունն է իրավա-
պաշտպան և ակտիվիստական գործունեու-
թյունների բնական դաշնակիցը, հետևաբար 
հանրությանը գործորդ վերածելու նպատակը 
պետք է լինի այդ գործունեությունների 
անփոփոխ նպատակը՝ անկախ կոնկրետ այն 
խնդրից, որի շուրջ դրանք նախաձեռնվում 
են: 

Իրավապաշտպանական ու ակտիվիստական 
գործունեություններ վարող անհատները, 
խմբերն ու կազմակերպությունները հանրու-
թյան հետ արդյունավետ երկխոսության 
համար պետք է հետևեն մի շարք 
սկզբունքների.

•	 Հանրային կոնկրետ իրադրության 
հնարավորինս խորը և բազմակողմանի 
հասկացում՝ այս ընթացքում համա-
գործակցելով քննադատական հասարա-
կագիտության, փորձագիտական այլ 
շրջանակների, հանրային լայն շրջա-
նակներում իրավիճակը խնդրակա-
նացնել փորձող անհատների, դաշնակից 
մեդիակառույցների հետ:

Կարևոր է հանրային իրադրությունը հաս-
կանալ իր պատճառահետևանքային կապերի 
մեջ՝ իբրև որոշակի պատմամշակութային, 
տնտեսական  և քաղաքական համակարգի 
շարժման ընթացք. յուրաքանչյուր դեպք 
դիտարկել փոխկապված այն սոցիալական 
հարաբերությունների և կառուցվածքների 
համատեքստում, որոնք կառուցում է տեղի 
հասարակությունը: 
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•	 Գործունեության լեզվի և օրակարգի 
մշակում. ելնելով իրադրության հաս-
կացումից՝ անհրաժեշտ է ունենալ իրա-
վապաշտպանական ու ակտիվիստական 
գործունեությունների օրակարգ և լեզու: 
Ընդ որում, այդ օրակարգն ու լեզուն 
պետք է հնարավորինս թարգմանելի 
լինեն հանրային իրադրության կրող 
և դրա մասնակից հանրույթի լեզվին՝ 
բնականորեն ապահովելով վերջինիս 
կողմից գործունեությունների ըմբռնումը 
և իմաստավորումը՝ իբրև իրականում 
իրենց շահերից բխող՝ անկախ իրենց 
պրակտիկաներին ներդաշնակության 
աստիճանից:

•	 Հանրության հետ հետադարձ կապի և 
համագործակցության հնարների մշա-
կում լրատվահարթակների և տեղեկատ-
վության տարածման այլ միջոցների 
հնարավորինս բազմազանության ապա-
հովման միջոցով:

Կարևոր է առանձնացնել այն միջոցները, 
որոնք հանդիսանում են հանրային տեղե-
կատվության ստանալու առավել տարածված 
և վստահելի աղբյուրներ ընդհանուր առմամբ 
հասարակության և կոնկրետ համայնքների 
դեպքում: Անհրաժեշտ է քննարկել և 
հասկանալ դրանց հասանելիությունը, օգտա-
գործման, տեղեկատվության տարածման 
այլ եղանակների ներդրման հնարավորու-
թյունները:

•	 Հանրային կոնկրետ իրադրության 
շրջանակներում աջակիցների և խոչըն-
դոտողների քարտեզագրում:

Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես 
կարելի է համատեղ և առավել արդյունավետ 
օգտագործել աջակից համայնքների, խմբե-
րի և անհատների ներուժը՝ ընդհանուր 
օրակարգը իրագործելու համար: Խոչընդո-
տող կողմերի վերլուծությունը առավելապես 

պետք է իրականացվի՝ հասկանալու համար 
վերջիններիս հանրային արդյունավետ ազ-
դեցության պատճառահետևանքային շղթան:

•	 Մեդիայի հետ հաղորդակցության հստակ 
վարքականոնի մշակում և հետևում՝ նվա-
զեցնելով մանիպուլյատիվ մեխանիզմ-
ներին կուլ գնալու և սեփական գոր-
ծունեության օրակարգի և ուղերձների 
նենգափոխման հնարավորությունը, այդ 
թվում ստեղծվող իրավիճակների սեփա- 
կան ձևակերպումների գեներացման և 
տարածման արագ հնարավորություն-
ների ապահովում:

Հստակ գիտակցելով հանկարծահաս և 
չվերահսկվող իրավիճակների ի հայտ գալու 
հնարավորությունը՝ լրատվահարթակների 
օգտագործման ընթացքում անհրաժեշտ է 
ձևակերպել և ունենալ տարբեր իրավիճակ-
ներում գործելու հստակ ուղեցույցեր: 
Անհրաժեշտ է ապահովել այդ ուղեցույցների 
հանդեպ պատշաճ իրազեկվածություն իրա-
վապաշտպանական և ակտիվիստական 
գործունեություններում ներգրավված բոլոր 
անհատների, խմբերի և կազմակերպություն-
ների շրջանում: Իսկ այդ իրազեկվածությունը, 
ինչպես նաև համերաշխությունը մեդիա-
հաղորդակցության նպատակով ընտրված 
վարքականոնին հնարավոր է ապահովել 
միայն նշված վարքականոնի համատեղ 
մշակման պայմաններում:

Այդուհանդերձ, իրավապաշտպանական և 
ակտիվիստական գործունեությունները հան-
րության գործորդության ցածր աստիճանի 
և քաղաքացիական նեղացող դաշտի 
պայմաններում ունեն սահմանափակ 
ներուժ՝ հանրային իրադրության իրական 
և նշանակալի փոփոխությունների համար: 
Ավելին, այդ գործունեությունները հաճախ 
իրենք ունեն զորացման կարիք: Զորացումը
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պետք է լինի աջակից կառույցների և 
ինստիտուտների, անհատների և խմբերի 
օրակարգում՝ ի թիվս քննադատական 
հասարակագետների, Հայաստանի քաղա-
քացիական հասարակության զարգացման 
մեջ շահագրգիռ խմբերի և կազմակեր-
պությունների: Աջակցության ձևերը կարող 
են տարբեր լինել՝ ներառելով անկախ և 
իրավապաշտպան մեդիահարթակների ու

հետաքննող լրագրողների զորացման, 
իրավապաշտպանների, ակտիվիստների 
քննադատական մտածողության և ռազմա-
վարական պլանավորման հմտությունների 
զարգացման, անկախ հասարակագետ-
հետազոտողների և իրավապաշտպանների, 
ակտիվիստների համատեղ գործունեության 
հարթակներին աջակցության և այլ 
ծրագրերի ձևերով:
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Debates on human rights and activism hold 
a firm place both in the social sciences and 
in public discourse. Various aspects of ac-
tivism, ranging from the semantic analysis of 
the field-specific terms and their practical rel-
evance to nuances in the interactions with dif-
ferent social groups are now subject matters of 
discussion. Human rights and activism are as 
such quite troublesome terms difficult to define. 

For the purposes of this guide, struggles and 
activities in any area of human rights will be 
defined as human rights activities, whereas ac-
tivism will be used to refer to the protection of 
public interests as opposed to those of the rul-
ing or the economic elite. What is common to 
these two areas that needs to be acknowledged 
as a key departing point is their public nature, 
irrespective of their specific subject matters.   

For the purposes of this guide, struggles and 
activities in any area of human rights will be 
defined as human rights activities, whereas 
activism will be used to refer to the protection 
of public interests as opposed to those of the 

ruling or the economic elite. What is common 
to these two areas that needs to be acknowl-
edged as a key departing point is their public 
nature, irrespective of their specific subject 
matters.   

By asserting the public nature of human rights 
protection and activism, we imply a number of 
its manifestations;

 - Both human rights protection and activism 
depart from a certain [problematized] defini-
tion of the social situation, 

 - Human rights protection and activism pursue 
the establishment of a certain [improved in 
terms of the defined problem] social situation,

 - To achieve results consistent with the pur-
sued objective, these two activities require 
interrelation with the public which is the 
bearer and the [supposed] participant of both 
problematic and improved situations

INTRODUCTION: 
CLARIFYING THE VIEWPOINT
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Despite their public nature, however, these 
activities do not receive an unequivocal public 
response. It may be due to a number of phe-
nomena, including:

•	 The overall low level of agency within the 
Armenian public as evidenced by the ob-
servations of various processes that imply 
public participation (such as political elec-
tions, community participation, etc.). In gen-
eral terms, this is typical of societies with 
high poverty level, since one of the key di-
mensions of poverty is the ‘no-say’ and the 
acknowledgment of one’s own nullity or in-
significance in terms of influencing public 
processes by a member of a society. Thus, 
human rights protection and activism, with 
public as their point of reference, are taking 
place in a public milieu where the initial low 
level of agency is a condition compromising 
their effectiveness.  

•	 The multilayeredness of the Armenian so-
ciety and the centre-periphery polarization. 
This means that the social environment and 
the agenda are different. This difference is 
significant in terms of human rights and ac-
tivism related activities: the vast majority of 
them start in the capital [center], even when 
addressing events and decisions outside 
the capital [the center]. The articulation that 
sounds significant in the center most prob-
ably loses its significance and the chances 
of being grasped in public practices outside 
the center. The use of virtual social platforms 
furthers this polarization: the sense of being 
in a virtual platform is transferred also onto 
the physical domain, thus creating a cogni-
tive dissonance between them. With a circle 
of active followers mainly in the center, the 
human rights protection and activism have a 
seemingly existent relation with the public. 
The differences in the agenda and environ-
ment from the human rights protection and 
activism perspective become aligned with 
discursive and terminological gaps: While 
problems are voiced which are in fact sup-

posed to be the problems of social groups, 
human rights protection and activism related 
activities sound foreign and unrelated to the 
public life.

•	 The foregoing two circumstances are in-
strumental in making the relations between 
agents in human rights protection and activ-
ism and the society predominately mediated 
rather than direct. The media  and various 
institutions, groups, and individuals in pow-
er (who also act through the media) act as 
mediators in this case.  The very definition of 
the social situation as problematic puts the 
human rights defenders and activists in a po-
sition to be easily interpreted as anti-govern-
mental. Hence, the mediation of interrelations 
between these activities and the public by the 
media and (through that) by the authorities is 
mainly used to inhibit rather than promote 
them. 

Against this backdrop, the following situations/
modes of interrelations of the human rights pro-
tection and activism domain with the public do-
main can be examined:

 - Human rights protection and activism take 
place under conditions of active public sup-
port,

 - Human rights protection and activism occur 
under passive public support, 

 - Human rights protection and activism occur 
under active public hindrance,

 - Human rights protection and activism occur 
under passive public hindrance,

 - Human rights protection and activism occur 
under public disinterest.
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Certainly, these are theoretical models, none 
of which manifests in reality in its pure form. 
Thus, human rights protection and activism 
can be supported by one social group, while 
opposed to by some other groups, and, final-
ly, leaving another group totally indifferent. 
Furthermore, situations with regard to these 
interrelations may develop where an activity 
initially disapproved by the public would later 
enjoy public support or vice versa or may fall 
into much more intricate zigzags of support and 
hindrance.

Certainly, these are theoretical models, none 
of which manifests in reality in its pure form. 
Thus, human rights protection and activism 
can be supported by one social group, while 
opposed to by some other groups, and, final-
ly, leaving another group totally indifferent. 
Furthermore, situations with regard to these 
interrelations may develop where an activity 
initially disapproved by the public would later 
enjoy public support or vice versa or may fall 
into much more intricate zigzags of support 
and hindrance.

•	 As a platform where the parties should be 
given an opportunity for dialogue. Parties 
investing efforts for the improvement of 
the social situation should be able to speak 
and inform the public, create a communi-
cation means while also ensuring feedback 
from the public;

•	 As a tool which can be used, especially 
at the instigation of governmental cir-
cles, to  channel these relationships in 
a direction favorable for of the latter, by 
representing protection and activism as 
undesirable, harmful or in any other way 
negative for the public;

•	 As silent media which can essentially make 
human rights protection and activism-relat-
ed activities invisible to the public and thus 
increase their vulnerability.

In the light of what has been said, the potential 
of human rights protection and activism to ef-
fectively interact with the public, whether with 
or without mediation, become crucial.
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For the purpose of improving the capacity of 
human rights protection and activism to inter-
act with the public, it is necessary to examine 
each of the situations listed in the previous sec-
tion, identifying the most preferable ways and 
steps of dialogue as a result of an analysis. As 
it has already been mentioned, dialogue with 
the public is viewed as mediated by the media. 
Moreover, the media, based on Socioscope’s 
recent research, can fall into two main groups 
from the perspective of attention paid to protec-
tion and activism: 1

•	 the overwhelming majority of media outlets 
(as a matter of fact, these are the media out-
lets that have the largest audience) cover 
human rights protection and activism only in 
cases when there is a highly publicized infor-
mation  opportunity with mainly no coverage 
at all in other cases,

1 For more detailed information see “Media Vulnerability of 
Human Rights Defenders and Activists” and  “Media Tol-
erance Index for Human Rights Defenders and Activists 
in Armenia” reports of Socioscope 2015 and 2016 media 
monitoring efforts, available in the “Publications” section 
of the website socioscope.am (http://socioscope.am/
archives/category/publications):

•	 a much smaller group of media outlets, with a 
rather limited audience if compared with the 
first group, covers human rights protection 
and activism with greater consistency, even 
with reference to events which are insignifi-
cant from the perspective of public interest.2 

The more consistent coverage of human rights 
protection and activism by the media with small 
audiences creates a situation in which the ef-
fectiveness of public dialogue is initially limit-
ed, and it is hardly possible to reach out to the 
general public. Moreover, frequently the targets 
of coverage and the audiences of these media 
outlets are almost within the same scope, and 
instead of reaching out to the general public, 
the circle closes with the practice of constant-
ly sharing the common agenda amongst the 
same groups. Nevertheless, it is of vital impor-
tance for human rights defenders and activists’ 
community to have media partners of the kind; 
2 It should be noted that in the media there are also 

platforms, characterized by targeted hostility against 
human rights protection activities as well as human rights 
defenders. Theirs is not a very large, yet a specific audi-
ence.

GENERAL TRENDS
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these media organizations often become part 
of the protection and activism community and 
start to share the human rights defenders and 
activists’ problems and the state of remaining 
unheard. 

Thus, effective public dialogue from protec-
tion and activism perspective implies, first of 
all, the identification of concrete ways of me-
dia communication beneficial for those activ-
ities, where media is a source of information 
for the general public.

Another peculiarity to be noted is that, though 
the preceding section has listed only five situa-
tions, the problems faced by human rights pro-

tection and activism are fundamentally different 
in conditions of public activity and passivity. 
Thus, if there is public activity, irrespective 
of its supportive or preventive nature, human 
rights protection and activism are in the focus 
of the attention of mass media outlets with 
large audiences and the priority is to channel 
that attention in a desirable direction for them. 
Meanwhile, when human rights protection and 
activism are in conditions of public passivity, 
the primary task is to attract the attention of 
these media outlets.

The more specific effects per and by concrete 
situation are presented through illustrative cas-
es.
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As a rule, such activities are related to 
nation-wide political-economic decisions 
or to decisions with massive consequenc-
es, namely the general public protests 
against socio-economic developments in 
Armenia over the recent years such as the 
“Dem em” (“I am Against”) protest cam-
paign against the bill on Pension Funds, 
the “Electric Yerevan” protest against the 
rise in electricity tariffs (especially after 
the protesters were driven away  by the 
authorities at the beginning), the struggle 
against the rise in the public transport fare 
– the campaign was named “100 drams”. 

The main threats for people involved in human 
rights protection and activism in conditions of 
active public support are as follows:

 - Mediatization of the movement, which means 
an aspiration by the media to construct 
certain media figures.This may contradict 
those activities that seek for non-leadership 
and non-hierarchical movements at least by 
creating an impression of leadership, and, at 
most, by directly influencing and forming cer-
tain hierarchies within the movement, leading 
to the over-estimation of their roles by those 
who have turned into media figures. 

 - Active and positive media attention makes 
the human rights protection and activism 
significant for larger social groups, promot-
ing the inclusion of these groups in suchlike 
activities. At the same time, the spreading 
social diversity leads to the danger of blur-
ring up the messages and ideas of activi-
ties, which, in case of lack of appropriate 

HUMAN RIGHTS PROTECTION AND ACTIVISM 
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steps, can weaken the movement instead of 
strengthening it.

 - Media attention also significantly increases 
the spread of misinformation, requiring from 
those involved in human rights protection bet-
ter skills for following the flow of information, 
ensuring its trustworthiness and promptly 
responding to misinformation, if necessary, 
spreading accurate information.

Thus, the misuse of media attention in hu-
man rights protection and activism can lead 
to a trap when the media begins to form the 
agenda of activity, sometimes overlooking the 
initially  adopted agendas and principles. The 
worst case of the kind is when the above-men-
tioned influence turns activity into anti-activ-
ity. 

The most vivid examples of influencing a move-
ment agenda through mediatization are known 
from “Electric Yerevan” when the media out-
lined the movement’s agenda and heroes, cre-
ating images of leaders with features desirable 
for the media not only from among the partici-
pants of the movement1, but also from among 
senior administration of the Police. Later on, 
even beyond the movement, the media contin-
ued to reuse these media images of the already 
established leaders by means of inviting some 
activists to the “Yes-No” TV show on the eve of 
the 2015 constitutional amendments2.
1 See an example of an interview that is creating the 

media-desired images of two active participants, rather 
than the message or policy of the movement; #Elec-
tricYerevan. Vaghinak and Maxim (27 June 2015). 
Available as of 2017.08.09 at: http://www.mediamax.am/
am/news/society/14661/. About the “talking heads” of 
the movement see also Manusyan, A. (2016) ““Electric 
Yerevan” between Reproduction and Change:  Searching 
for Change (97-98)”, Yerevan, Socioscope NGO (also 
available online, at http://socioscope.am/archives/881).

2 [ ARMNEWS TV]: (15 November 2015). “Yes and No” 
–Hrant Bagratyan and Vaghinak Shushanyan sing… [Vid-
eo]. As of 2017.08:09 available at:https://www.youtube.
com/watch?v=PH-CuAxNqnw:

Therefore, in conditions of media attention, ac-
tivists who are human rights and public inter-
ests defenders can ensure the effectiveness 
of their activity only by consistently empha-
sizing the political position of their objective 
and agenda, by not allowing the apolitization 
of their activities or the perception of the lat-
ter as entertainment. The precise definition of 
the political component in the objectives and 
their consistency as well as the probability of 
roles to be played by new masses joining the 
movement allow the diversity of people and 
the diverse forms of activities to remain within 
the same political agenda and not to lose their 
sense. The most successful example is that of 
the “100 dram” movement. 
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Such situations mainly refer to the abuses 
committed by the representatives of the 
middle and lower levels of state and gov-
ernmental institutions. Examples of such 
cases can be an NGO’s disclosure1 of the 
abuse of authority by school and kinder-
garten Principals in the 2017 National 
Assembly electoral campaign, as well as 
various other campaigns on  issues in the 
army organized for years now.

1 The Republican Party of Armenia misuses the admin-
istrative resources in schools and kindergartens (114 
records) (April 27, 2017); available as of 2017.08.09 at: 
https://sut.am/archives/803

In this case we are in fact dealing with a situa-
tion when public support seems to be in favor 
of the human rights protection and activism; 
however, it remains at the level of tacit support 
– unvoiced and often within a margin. Never-
theless, even such unformulated and unex-
pressed public support, under certain circum-
stances, has the potential of turning into active 
support. This can be a stimulus for the expan-
sion of human rights protection and activism. 
As it can be seen in the above-mentioned cas-
es, coverage is largely provided by ally, human 
rights advocate media outlets. More massive 
and mainstream media outlets are not inclined 
to consistently cover such situations.

Those involved in such activities choose differ-
ent strategies in order to reach out:

•	 One of the ways to attract the attention of 
larger audiences and more massive media is 
the substitution of public resonance on the 
activity by the display of potential public res-
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onance; mostly by adding scandalous nature 
to the transmitted information, which hap-
pened in case of the notorious recordings of 
schools and kindergartens principals, when 
the recordings themselves were leaked out, 
threatening with unprecedented disclosures. 
Here, however, looms a threat similar to the 
one we had with the blurring up of messages 
of human rights protection and activism cam-
paigns with emerging social diversity in con-
ditions of active public support. On the one 
hand, the transformation of messages and 
objectives takes place as a result of involving 
the general public, on the other hand, with 
the purpose of involving the general public. 
In both cases, it demonstrates the challenges 
of effective interaction with the general pub-
lic by human rights protection and activism 
efforts.

The other strategy that is observed with regard 
to issues in the army is mediatization through 
individual stories, such as the profile of a vic-
tim murdered in the army and the story of his 
personal life. At the same time, this causes in-
creased vulnerability for the characters of the 
story and their relatives, as they publicly reveal 
details of their personal life which they other-
wise would not and, thus, become easily tar-
geted by the mass media and governmental 
structures, if necessary.

In this situation, the main constraint which 
should be considered by those engaged in 
human rights protection and activism is the 
problem of not altering the principles and ob-
jectives of those activities unrecognizably on 
the way of solving the problem of media in-
volvement, as the media’s attention is not an 
ultimate goal but a tool. The problem becomes 
even more significant when we consider the  
conditions of passive public support. Thus, in 
fact, the agenda of the public and that of hu-
man rights protection and activism (though 
unformulated and unarticulated) do coincide. 

The problem actually consists in the search 
for their equivalent formulations and the cre-
ation of opportunities for voicing covert public 
complaints.

In this context it is a priority for those involved in 
human rights protection and activism to identify, 
relate to and comprehend the needs, agendas, 
discourse and definitions among the general 
public before mediatization. This will enable an 
analysis and identification of overlaps between 
the general public’s and activists’ agendas and 
the hindrances of voicing this common agen-
da, underlying causes, consequences, etc. 
Hence, they will be better prepared when ad-
dressing the media. This activity can be car-
ried out through collaboration with supporting 
social science researchers or research groups 
by means of initiatives for discussions and sur-
veys.

The activation of passive public support 
serves the purpose of not only solving a spe-
cific problem but also protecting those who 
have the courage to speak up. The protection 
of people, targeted by the authorities, may be 
enough to increase the motivation for silent 
people to raise their voices. Hence, it is im-
portant to provide new people willing to speak 
up with some security and even anonymity 
guarantees. It is possible through establish-
ing public (even anonymous) expression (with 
self-generating content) platforms and en-
couraging to share their personal stories.

The background for personal stories, namely 
not the personal issues, but rather the focus 
on deep-rooted social issues and awareness 
raising (through continuous research and jour-
nalistic investigations) can also be a stimulus 
for others to speak up and for the mediatization 
of the issue, at the same time bearing in mind 
the necessity for regulating the risks of medi-
atization.
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The examples of such cases include ini-
tiatives beyond the sound judgment of the 
dominant culture, mainly campaigns and 
events related to and raising awareness 
of LGBT+ issues, as well as peacekeeping 
and anti-militarist initiatives which, in the 
context of the increasing militarization of 
the society, are presented as a threat to 
the national security.

These cases are in the spotlight of media atten-
tion, however with an expressed negative atti-
tude. Moreover, active public hidnrance primar-
ily means a direct threat of substantial increase 
in personal targeting and vulnerability of those 
involved in human rights protection and activ-
ism. Thus, in this case, communication with the 
media can be reciprocated with personal safety 
issues of the individual in the spotlight of media 
coverage, as has been recorded for a number 
of times both in case of LGBT+ issues and an-
ti-militarist initiatives.

In such situations, those engaged in human 
rights protection and activism, demonstrate 
a clear tendency to avoid media attention, 
with the exception of some individuals who 
have social capital and ensure their security 
on the basis of that social capital. These are 
the cases with celebrities, well-known figures 
or individuals collaborating with various in-
ternational organizations, who may, if need 
be, express their solidarity, thus, resisting 

HUMAN RIGHTS PROTECTION AND ACTIVISM 

UNDER DIFFERENT CIRCUMSTANCES   

3. UNDER ACTIVE PUBLIC HINDRANCE 



HUMAN RIGHTS DEFENDERS, ACTIVISM, AND THE MEDIA

   42

pressures against that individual. Therefore, 
support for the empowerment of individuals 
from the LGBT+ community and their person-
al growth, namely through the acquisition of 
social capital (that will enable them to become 
much more visible) is of political significance.

Another way to increase the level of protection 
and to direct communication with the media is 
the strategy of emphasizing the dilemma of le-
gitimacy and illegitimacy, when the legitimacy 
of activities and the so-called illegitimacy of 
public hindrance are underlined. Typically, such 
emphases, at the level of declarations, lead to 
at least casual references by the government 
to the supremacy of legitimacy, which lays a 
foundation for ensuring minimum security for 
those activities. However, all these mecha-
nisms do not ensure the increased efficiency 
of human rights protection and activism, but 
provide minimum conditions for the security of 
those involved in these activities.

Citations from and focus on the law (which 
can be amended in case increased extreme 
conservatism) are much less significant than 
references to and focus on the human rights 
as well as activities towards the recognition 
of comparability among rights, personal free-
dom and security, and national security.

In conditions of active public hindrance, human 
rights protection and activism become self-con-
tained and refuse from mainstream broadcast 
and platforms. They rely on their own or sectoral 
media organization, such as lgbtnews.com. In 
fact, however necessary such platforms may be 
for strengthening their own community, they are 
not sufficient for communication with more diverse 
groups and for overcoming the barrier for a public 
dialogue. 

Thus, not only the development of their own 
media platforms but also involvement in key 
media platforms with a massive audience 
should be a priority for LGBT+ and anti-milita-
rist initiatives.

The effective use of thematic information flow, 
not directly related to local human rights is 
an opportunity of the kind. For example, the 
world’s most famous media star of Armenian 
descent Kim Kardashian’s active media cover-
age by popular local media with a large audi-
ence regularly includes news about her step-
father who has undergone sex reassignment. 
The coverage of such protection lifestyle that 
has no direct relation to local issues generates 
as increased public awareness on the topic as 
a side effect. Moreover, it forces the media to 
polish up the language of presented, field-re-
lated information, excluding dissemination of 
hate speech, which, according to the annu-
al reports1  of Public Information and Need of 
Knowledge NGO (PINK Armenia), is a common 
practice, when we speak of local topics. Thus, 
active public hindrance of local activities does 
not lead to active public condemnation, when 
the news is, for example, about Ricky Martin’s 
partner of Armenian descent. The identification 
of such contradictions, their analysis and the 
use in publicizing the activities can improve 
their effectiveness.  

Obviously, the situation is extremely com-
plicated for peacekeeping and anti-milita-
rist initiatives, after the recurrent tension of 
Nagorno-Karabakh conflict in April, 2016 in 
conditions of public mobilization. Recalling 
the initiatives of holding an Azerbaijani film 
festival in 2010 and 2012 and the resistance 
against them, as well as the attacks by public 
and media organizations on epress.am during 
the escalation in April, 2016, it is obvious that, 

1 Available at Reports section of pinkarmenia.org (see: 
http://www.pinkarmenia.org/hy/cat/reports/)
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under such circumstances, these activities 
are in an extremely complicated situation. 
Moreover, this leads to the fact that even the 
like-minded media which promote anti-milita-
rist position appear in a vulnerable situation 
and are labeled pro-Azerbaijani and anti-Ar-
menian. An example of this case is epress.am 
which expresses a consistent anti-militarist 
position in its publications and is in the spot-
light of the media and public attention. Being 
labeled an “agent of the enemy state” in the 
extreme case it has been receiving personal 
threats. In conditions of predominating pro-
claimed nationalism, the attempts of public 
dialogue within these activates are doomed 

to fail in the short term perspective, however, 
they are necessary for developing an alterna-
tive, demonstrating and making it visible.

Both LGBT+ issues and anti-militarist activi-
ties are doomed to cover a long and difficult 
path. In the meanwhile, it will take solid re-
search and comprehensive studies of our own 
society in order to understand the historical 
roots of security and national issues as well as 
the opportunities for their enhancement and 
change. As in the previous case, here as well a 
fundamental cooperation with social sciences 
is required.
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In this regard, mainly issues with a po-
tential of culturally dual attitudes shall be 
mentioned, such as human rights pro-
tection and activism related to women’s 
rights, cases of uxoricide or other cases 
of domestic violence, including public 
campaigns around court hearings.

On the one hand, hindrance is passive due to 
the norm of public unacceptability of violence 
as a phenomenon, which functions, at least, 
at the level of appearances and declarations. 
Therefore, no active hindrance of the activities 
against violence happens. However, on the 
other hand, public hindrance is more obvious 
when human rights protection and activism try 
to necessarily publicize these issues, prob-
lematize the forms of violence in the family and 
to empower women.

In such cases, the foundations for public per-
ception, which also gets consistent support 
from the government institutions and is reg-
ularly featured in the media with a massive 
audience, is the cultural conservatism and 
the proclaimed sanctification of the “nation-
al” family. Sanctification refers not to peo-
ple but to constructs, therefore, the idea of 
the “Armenian family” is sacred as the ideal 
woman and mother are sacred: in such cas-
es concrete people are not only unsacred 
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but, being detached from sacred constructs, 
need to be “re-educated” about violence to 
fit the ideal prototypes. Sanctification logical-
ly leads to closing up the family as an area, 
where everything should stay inside that fam-
ily. Therefore, politicization of issues already 
contradicts the nature of the family, which 
means to act against the family. Under this 
ambitious norm human rights protection and 
activism with regard to women’s rights are ini-
tially viewed as a foreign and harmful impact 
and are presented as such by media organi-
zations with a massive audience. The com-
plexity of public dialogue and problems typi-
cal of the cases described above are crowned 
by the stereotypical perception of the foreign 
origin of proposed issues bringing along the 
additional argument of misunderstanding and 
rejection. This stereotype becomes stronger 
when women’s issues are related to gender 
equality issues, when women’s equality rights 
and freedoms are perceived as threatening as 
LGBT+ rights defense. There are clear exam-
ples when passive hindrance has turned into 
an active one in such cases (attacks against 

many LGBT+ supporters and the women’s 
rights defenders on social networks or men’s 
interventions on March 8th marches), espe-
cially when the conservative media, equating 
the agendas of women’s rights protection with 
that of the LGBT+ rights, obtains the support 
of the dominant culture to undertake attempts 
of discrediting such activities.

Therefore, as in conditions of active public 
hindrance, here as well a longer and more 
consistent work with the society is required. 
Here, the issues related to the restrictions of 
women’s rights (including LGBT+ people), the 
control of their behavior and sexuality should 
be considered and discussed with the pub-
lic within the extended scope of government 
oversight. Moreover, the peculiarities of wom-
en’s issues should be taken into account, par-
ticularly the level of public readiness to reform 
families and to dedicate some directions of ac-
tivity to support the empowerment of women 
living in families.

 



HUMAN RIGHTS DEFENDERS, ACTIVISM, AND THE MEDIA

   46

Cases of the protection of marginal groups 
(the extremely poor, sex workers, alco-
holics and so on) who are mainly left out 
of the attention and care of the general 
public, as well as activities with regard to 
issues that seem insoluble to the public, 
e.g. environmental issues, would fall into 
this category. The discussions on the bill 
on the additional water intake from Lake 
Sevan and the initiative formed against 
the exploitation of the Amulsar mine can 
be mentioned as recent examples from 
the latter set. 

Environmental protection and activism enjoy a 
public perception of perpetuity which means that 
from the perspective of the public the issue of the 
use of natural resources by the human kind has 
always been and will be there in all times and for 
every society. The transformation of the problem 
into obvious and unchangeable knowledge brings 
forth the indifference of the general public to-
wards environmental protection and activism, ex-
cept for communities sensitive to (affected by) the 
issue. Moreover, this indifference becomes even 
stronger due to a lack of a public code of conduct, 
stipulating a caring attitude towards one’s own 
habitat.  

The situation changes when an environmental 
issue develops into a direct economic prob-
lem for the given community, as in the case 
of Garni village with the resistance to the ini-
tiative of changing the Azat river bed, for the 
changing of the river bed would immediately 
threaten the everyday life and activities of the 
community population. Analogous resistance 
emerged also in the case of Marts village. In 
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this case the specificity consisted in the fact 
that the protection and activism effort was not 
imported from the center, as typically is the 
case, but was principally due to the self-orga-
nization of the local community which protec-
tion and activism are starting to react to. 

At the same time, there are cases when an envi-
ronmental issue affects the economy of a concrete 
community, but the community does not under-
take any resistance: moreover, it remains inert by 
not reacting to the protection and activism efforts 
trying to voice the issue. Teghut could serve as 
an example of the kind when the great efforts of 
protection and activism agents encountered the 
relatively callous attitude of the local population.  

It can be assumed that public indifference or 
idleness in this case is in fact caused by the 
economic issue, moreover, perceived as the 
economic issue of a poor society that sees it-
self as insignificant and inefficacious, hence 
they prefer to receive their own share from 
those who hold power and own resources 
instead of the uncertain prospect of finding 
themselves with nothing in case of resistance.       

In terms of environmental issues the media 
structures are constrained with political and 
big business interests and even if they do 
choose to speak up, they present the matter 
from the apolitical perspective not generating 
any opportunity for any change in the indiffer-
ent attitude of the general public. In fact, in

this case indifference illustrates a much clear-
er public positioning. Human rights protection 
and activism have to overcome a larger barrier 
in conditions of public indifference in order to 
enable a dialogue with the public than in the 
case of even active public hindrance. Because 
when we speak about hindrance, it in any case 
denotes a social action against others, even if 
it is in the sense of opposing the latter. Indif-
ference is not a social action for it is not direct-
ed to anybody.

Thus, in order to start a dialogue it is, first of all, 
necessary to transform public indifference into a 
social action just as the initial indifference towards 
issues related to the rights of LGBT+ men and 
women was transformed into a demand for a cer-
tain political positioning.

The increased visibility of the already estab-
lished supporting community is a factor that 
contributes to overcoming the indifference of 
the general public. That is to say every mem-
ber of the human rights protection and public 
interests defense community should neces-
sarily be directly involved in not only this kind 
of activity, but should support the activities of 
partners, being present at trials for the defense 
environmentalists as well as less famous and 
marginal people, should participate in actions 
for the protection of these people’s interests 
by publicly expressing solidarity with protec-
tion on issues that fall within the scope of gen-
eral public’s indifference.
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Until now we have been discussing various 
conditions, the challenges and probable ways 
of overcoming them  in specific conditions, 
however, much more frequently, the agents 
in the field encounter practical problems that 
do not have one-time and unambiguous solu-
tions.   

In June – July, 2017, Socioscope initiated 
round-table discussions Human Rights Activ-
ists in the Spotlight, Target or Margin of Media 
Attention1 in order to discuss these diverging 
views. Human rights activists and represen-
tatives of the media participating in the dis-
cussion put forward their own observations in 
terms of the interaction of human rights pro-
tection and activism with the public. They are 
partially covered in the previous sections of the 

1 The first discussion was also devoted to the presentation 
of the results of Socioscope’s research “Human Rights’ 
Defenders and Activists’ Media Vulnerability” based on 
content monitoring of 10 Internet media outlets (2016) 
(Available at http://socioscope.am/archives/852).

Guide, however some observations are pre-
sented below as important, yet open questions 
for the actors in the field: a probable answer 
to these questions may even disunite various 
groups involved in these activities, result in dis-
ruptions of personal and business ties among 
human rights defenders and activists. 

Media Outlets: Experiencing and/or Pro-
ducing Vulnerability?

The representatives of the media, journalists 
also need protection, especially as a group 
whose labor rights are frequently infringed 
upon. Consequently, the representatives of the 
media should be the partners of human rights 
protection. However, being under various pres-
sures by the owners of the media outlet, by ad-
vertising markets, through partisan channels, 
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and so on, a situation of internal censorship 
mainly emerges in which coverage of human 
rights protection and activism becomes quite 
sporadic and superficial, and in the worst case 
scenario, coverage is provided from a perspec-
tive that opposes human rights activism thus 
probably becoming a means of disseminating 
hate speech.

The organized discussion itself served as a 
proof of the superficial attitude towards hu-
man rights protection and activism demon-
strated by media outlets with large audiences: 
many invited media outlets did not attend the 
event2, and the presence of the representa-
tives of 2 media outlets became a separate 
topic of discussion. The rather well-known 
and professional journalist, representing one 
of the two outlets, did not enter the discussion 
hall at all, and as it turned out later, had come 
there to shoot a personal interview with a re-
nowned human rights defender she preferred 
to talk to, thus not only demonstrating indif-
ference towards the discussion, but even dis-
turbing it. The representatives of the second 
media outlet left the discussion very briefly 
after the start, wondering in a low voice to 
the people sitting close by whether they had 
come to listen to criticism against them. This 
denotes that the mass media is closed not 
only for the coverage of human rights defense 
and activism and discussions on the issues in 
the field, but also testifies to the prioritization 
of their own, already established and closed 
agendas and the difficulties of being included 
in them.

In this case questions arise: such as, is it worth-
while to invest efforts and resources to ensure 
collaboration with mainstream media with mass 
audiences? Or a more radical question: does 
a person engaged in human rights protection 
and activism have a right to boycott a media 
outlet? The problem arises especially when an 

2 Including media outlets that became a topic of research 
referred to in the discussion.

agent engages in human rights protection and 
activism has a clear understanding of the orien-
tation of the media outlet that he/she has been 
contacted by, has a conviction based on for-
mer experience of the abridgement of the main 
message, dissemination of misinformation, dis-
tortion of messages and dissemination of hate 
speech, hence refuses to be presented by that 
media outlet. At the same time the platform the 
audience of which constitutes a different social 
group and in this sense could serve the pur-
pose of promoting human rights protection and 
activism remains unused. Mistrust towards the 
platform leads to the non-use of the platform. 
However, on the other hand, the problem of not 
reaching mass audiences and being self-con-
strained remains pending and open here.  

To participate with a pre-conception of the ex-
treme difficulty in promoting your own agenda 
or to refuse? The answer to this question, we 
believe, should be found for every concrete 
case, taking into consideration such factors as 
the concrete media platform, the journalist, the 
format of the media output, the social context 
and the degree of one’s own self-confidence.

The mirror reflection of the above-described 
situation is presented by cases when those 
implementing human rights protection and ac-
tivism deprive concrete media outlets of the 
possibility of covering events related to their 
activity. Particularly, the incident of hindering 
concrete media outlets from accessing the 
open-air assembly within the framework of 
“100 Drams” against the rise in public trans-
port fare in Yerevan in 2013 was discussed.3 
Moreover, hindering the access by the media 
under the circumstances of no prior announce-
ment of any access limitation raises the ques-
3 For details on the incident see Zhamkochyan A., 

Journalists and Citizens: Practices of Rights Protection 
(2013 August 6, 2013). Available as of 2017.08.09  at 
http://hetq.am/arm/news/28569/lragroxner-ev-qaxaqacin-
er-iravunqneri-pashtpanutyan-praktikaner.html
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tion of legitimacy as well as the issue of largely 
positive or negative impact on the activities in 
the future.  

Thus, fight against distorted coverage through 
the limitation of the media’s rights can make 
human rights protection and activism more 
vulnerable. In this case it is important to clear-
ly formulate, argue and publicize an approach 
practiced by these activities according to 
which the established prohibition applies not 
to media outlets but authorities who are the 
major agents hindering protection and activ-
ism.

The situation was analogous also during the 
“Electric Yerevan” movement initiated against 
the rise in electricity tariffs when Russian me-
dia outlets’ livestreaming from the site of the 
events, namely Baghramyan Avenue, was hin-
dered by the human rights defenders and ac-
tivists on the grounds that they were dealing 
with Russian governmental institutions, not the 
media. 

The coverage of human rights protection and 
activism by the media as an enabling factor 
for public dialogue is also hindered by the low 
level of media preparedness when journalists 
mainly do not demonstrate an appropriate dis-
course and approach to cover issues that are 
sensitive to the public. At that, as it was men-
tioned by different participants, regardless of 
numerous thematic workshops and training 
programs organized for the media, the degree 
of interest is low. Mainly those media outlets 
participate who are already quite well-pre-
pared and consistent in their thematic cover-
age. 

It is noteworthy that coming from the above-stat-
ed the participants of the discussion also sin-
gled out different roles for human rights protec-
tion and activism allies and other media entities 
with broader scope of coverage, mentioning 

that thematic materials published in like-mind-
ed media must be of high quality, serving as an 
example to others. 

Positioning or Balancing? 

In some cases agents engaged in human rights 
protection and activism start to implement media 
activities, too, or the so-called like-minded media 
assume a human rights protection and activism 
function. Contradictions stemming from different 
controversially perceived requirements are inher-
ent to such cases. Thus, media activity is per-
ceived as requiring balanced coverage, whereas 
human rights protection and activism assume a 
concrete position and unbiased attitude.  An in-
cident noteworthy from this perspective was dis-
cussed in relation with interviews to ensure cover-
age of gender issues undertaken by Journalists’ 
Club Asparez when the latter tried to simultane-
ous allocate equal space for non-governmental 
institutions holding two opposite views on gender 
issues: one of the NGOs was presenting the gov-
ernmental and conservative position and the oth-
er engaged in the promotion of gender issues and 
protection of revelation of existing problems. In 
this case the requirement for ensuring balanced 
coverage was criticized by human rights protec-
tion and activism groups since that coverage from 
the very beginning was unbalanced within the 
general media context. 

The one who holds the governmental position 
has access to a wider range of platforms and 
avails of wider opportunities to disseminate 
their message; hence, when a media outlet 
sympathetic to human rights protection and 
activism also allocates time and space for pre-
senting the governmental position, artificially 
balancing the coverage within an individual 
media entity, the factual inequality that exists 
within the society is reconstructed. According 
to the other perspective, such a “balanced”  
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approach allows human rights protection and 
activism to have broader opportunities within 
the debate by being heard and understood by 
the public through counterarguments con-
structed against the governmental position. 
Besides, when the media entity fully assumes 
only a media protection and activism function, 
the vulnerability of that field is also transferred 
onto and covers the media outlet, for it starts 
to be perceived not as a media structure but 
as the mouthpiece of concrete groups. This 
leads to the shrinking of the already limited 
audience of the media outlet. 

In conditions of the above-mentioned issues, the de-
mands of the public towards the media are important 
to be established through making the already formed 
human rights protection and activism groups and also 
wider social groups vocal. 

Under pressure of wider public groups the me-
dia will have to ensure a more consistent and 
accurate coverage of human rights protection 
and activism.

An example to illustrate the above-stated is the 
failure of the media to call the term “terrorists” 
for the armed “Daredevils of Sassoun” group that 
stormed a police station in Yerevan in 2016 due 
to the everyday presence of large masses sup-
porting the group in the streets: consequently, at 
this time the label of a “terrorist” was ousted from 
media circulation under public pressure. 

The Challenge of Shrinking Civil Sphere 

Another issue related to human rights protec-
tion and activism that also adversely affects 
public dialogue, i.e. the continuously shrinking 
civil society, was formulated during the discus-
sions. 

This entails intrusion of institutions holding rul-
ing positions or economic resources into the 
domain of human rights protection and activ-
ism. The former create their own satellite-or-
ganizations, declaring goals of changing the 
social situation that are outwardly similar to 
those of human rights defenders and activists. 
It is obvious that in that case the declared goal 
is an imitation the true objective of which is 
to oust human rights protection and activism 
circles differing from those holding ruling posi-
tions and with a potential of developing into an 
alternative. Furthermore, that intrusion is often 
accompanied by the involvement of individuals 
from real human rights protection and activism 
efforts that is through co option, as well as by 
attempts to discredit others.  

The shrinking human rights and activism commu-
nity seems to make the few opportunities of public 
dialogue even more scarce, however at the same 
time it states the importance of that dialogue as 
a key challenge for human rights defenders and 
activists. 

The opportunities of such a dialogue could 
largely enhance consistency in terms of one’s 
own political principles, cooperation with sup-
portive communities, as well as an alliance 
with critical social science which, unfortunate-
ly, is still in the making in Armenia and does 
not have sophisticated channels to dialogue 
with the public. Hence, pursuing the improve-
ment of interrelation with the public the joint 
efforts of social science, human rights protec-
tion and activism seem to be more than de-
manded, grounded and targeted.
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Any effective dialogue between human rights 
defenders and activists and the wider public 
is likely to be doomed to insular existence in 
such conditions whereby society is making the 
very first steps towards sense-making of its 
own agency at the absence of either institution-
al paths or interest in paving the way for such 
steps.

This being said, however, it is the public that 
is the natural ally of human rights protection 
and activism; hence making the public agent 
should be the invariable goal of human rights 
protection and activism regardless of the spe-
cific issue that these activities have been initi-
ated to target.

To ensure an effective dialogue with the public, 
individuals, groups and organizations engaged 
in human rights protection and activism should 
keep to a number of principles:

•	 A deep and comprehensive understanding 
of the specific social situation while collab-
orating with critical social scholarship and 
other professional circles, individuals try-
ing to problematize the situation, as well as  
with like-minded media structures.

It is important to understand the social situation 
within cause-and-effect relationships as a dy-
namic of a certain historical, cultural, economic 
and political system, examining each case in 
the context of interconnected social relations 
and structures built by the society. 

•	 Development of discourse and agenda for 
their activity: Based on the understanding 
of the situation, it is necessary to have an 
agenda and a discourse for human rights 
protection and activism. Moreover, this 
agenda and discourse should be as trans-
latable as possible into the language of the
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•	 community that is in the situation both as 
carrier and as participant of it, thus ensur-
ing the perception and sense-making of 
these activities by the larger public as truly 
coming from their own interests, regard-
less of the degree of conformity with their 
own practices. 

•	 Development of feedback mechanisms 
and techniques for collaboration with the 
public, ensuring a wide variety of media 
platforms and other means of information 
dissemination. 

It is important to identify those means that are 
the most common and credible sources of in-
formation for the general public and for specific 
communities.  It is also needed to discuss and 
understand their accessibility, usability, as well 
as the opportunities for the introduction of other 
modes of information dissemination. 

•	 Mapping both supporters and obstructers 
within each social situation. 

It is necessary to have a clear idea as to how 
the potential of supportive communities, groups 
and individuals can be used jointly and effec-
tively in order to implement the common agen-
da. An analysis of obstructing parties is needed 
for better understanding the cause-and-effect 
chain of the latter’s public efficiency. 

•	 Development of and compliance with a 
clear code of conduct for media commu-
nication, thus minimizing the possibility 
of being overrun by manipulative mecha-
nisms and the falsification of agenda and 
messages. This includes ensuring oppor-
tunities of short-notice generation and 
dissemination of own formulations to de-
scribe emerging situations.

Being widely aware of the possibility of facing 
sudden and uncontrollable situations while us-
ing media platforms, it is necessary to develop 
and comply with clear guidelines of practice in 
diverse situations. It is necessary to ensure a 
proper level of awareness of those guidelines 
among all the members, groups and organiza-
tions involved in human rights protection and 
activism. And this awareness of, as well as ad-
herence to the code of conduct chosen for me-
dia communication purposes is possible only 
through the joint development of the code.

However, human rights protection and activ-
ism have limited potential to bring about real 
and significant changes in the social situation 
in conditions of low level of public agency and 
shrinking field of civil society. Moreover, these 
activities themselves often need empower-
ment, which should be on the agenda of sup-
porting structures and institutions, as well as 
individuals and groups, including critical so-
cial scholars, concerned groups and organiza-
tions engaged in the development of the civil 
society.  Forms of support may vary, including 
the empowerment of independent and human 
rights defender media platforms and inves-
tigative journalists, the fostering of critical 
thinking and strategic planning skills among 
human rights defenders/activists, assistance 
to platforms where independent social science 
researchers and human rights defenders/ac-
tivists can jointly work, etc.




