Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը խտրականության
կանխարգելման համատեքստում

ԱՄՓՈՓ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ․
Սկսած 1990թ․-ից ամեն տարի մայիսի 17-ն աշխարհում նշվում է որպես
հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի և բիֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, (The
International Day Against Homophobia, transphobia and biphobia/ IDAHOBIT):
Օրը պատահական ընտրված չէ, քանզի 1990թ․-ի մայիսի 17-ին
Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպության
հիվանդությունների
միջազգային դասակարգչի 10-րդ վերանայմամբ նույնասեռականությունը հանվեց
հոգեկան խանգարումների ցանկից:
Օրը նշելու գաղափարը ներկայացրել է ֆրանսիացի գրող և գիտնական ԼուիԺորժ Տենը՝ հույս հայտնելով, որ այդ օրը կօգնի դեպի լավը փոխել այն մարդկանց
կյանքը, ովքեր ավելի շատ ունեն դրա կարիքը:
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի անդրադարձ է
կատարում օրվա խորհրդին և կազմակերպում միջոցառումներ՝ ակցիաների,
քննարկումների և ասուլիսների տեսքով՝ բնակչության ուշադրությունը ԼԳԲՏԻՔ
մարդկանց հիմնախնդիրների վրա կենտրոնացնելու նպատակով։
Այս տարի՝ 2019թ․-ի մայիսի 17-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն
կազմակերպել էր «Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը խտրականության
կանխարգելման համատեքստում» թեմայով փակ քննարկում:
Փակ քննարկման օրակարգում դրված էին հետևյալ թեմաները․
 «Խտրականության դեպքերի վերաբերյալ խորհրդատվությունների ընդհանուր
վիճակագրությունը»,
 «Առողջության իրավունքի խախտման դեպքերը և օրենսդրական բացերը»,
 «Գենդերային վերափոխության իրավական ճանաչման մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծ,
 «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ»,
 «Խտրականության հիմքով կատարվող հանցագործությունների վերաբերյալ
քրեական գործեր»,
 «Խտրականության հիմքով վիրավորանքի և զրպարտության վերաբերյալ
քաղաքացիական ռազմավարական գործեր»,
 «Անպատասխան գրություններ և հարցումներ պետական մարմիններին»,
 «Կրոնական անհանդուրժողականությունը և 21-րդ դարի մարտահրավերները»,
 «ԼԳԲՏ քրիստոնյաների 11-րդ միջազգային ֆորումի պատմությունը և
ընթացքը»,
 «ՔԿՀ-ներում ԳԲՏ ներկայացուցիչների նկատմամբ առկա խտրական դեպքերը»,
 «Իրավապաշտպանների նկատմամբ գոյություն ունեցող խտրականությունը և
ատելությունը, պետության դերը նրանց պաշտպանության մեջ»,
 «Փաստաբանների նկատմամբ գոյություն ունեցող խտրականությունը և
ատելությունը, պետության դերը նրանց պաշտպանության մեջ»,




«ԶԼՄ-ների դերը խտրականության ու ատելության դեմ պայքարի, ինչպես նաև
հասարակական կարծիքի ձևավորման գործում»,
«Շուռնուխ»-ի դեպքը և հետևանքները։

ՓԱԿ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ․
Այս տարի՝ 2019թ․-ի մայիսի 17-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի
կողմից կազմակերպված միջոցառումն անցկացվեց փակ քննարկման1 ձևաչափով`
հաշվի առնելով վերջին ամիսներին Հայաստանում առկա խտրականության
դրսևորման բարձր աստիճանը ԼԳԲՏԻՔ անձանց և նրանց աջակիցների նկատմամբ,
նրանց դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիաները, բռնության կոչերն ու
սպառնալիքները։
Փակ
քննարկման
թեման
էր՝
«Մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը
խտրականության
կանխարգելման
համատեքստում»:
Քննարկմանը ներկա էին Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունների,
միջազգային կազմակերպությունների, ՀՀ գերատեսչությունների, ՄԻՊ գրասենյակի
ներկայացուցիչներ, փաստաբաններ, իրավապաշտպաններ, ակտիվիստներ և այլոք։
Քննարկման սկզբում ողջույնի խոսքով հանդես եկան «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական
ՀԿ նախագահ Սերգեյ Գաբրիելյանը, օտարերկրյա դիվանագիտական կառույցների
ներկայացուցիչները, ովքեր վերահաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը`
հնարավորինս աջակցելու, որպեսզի Հայաստանում խարանը և խտրականությունը
դուրս մղվեն հասարակությունից:
Հրավիրված խոսնակները անդրադարձան վերջին մեկ տարում Հայաստանում
տեղի ունեցած հոմոֆոբիայի, բիֆոբիայի և տրանսֆոբիայի դրսևորումներին,
մասնավորապես՝ 2018թ․-ին Հայաստանում կայանալիք Արևելյան Եվրոպայի և
Կենտրոնական Ասիայի ԼԳԲՏ քրիստոնյա խմբերի տարեկան ֆորումի անցկացման
առնչությամբ
«Նոր
Սերունդ»
Մարդասիրական
ՀԿ-ի
հանդեպ
բարձրացված
անհանդուրժողականությանը,
ատելության ու բռնության կոչերին,
ատելություն
սերմանող
հանրային
միջոցառումներին, 2019թ.-ի ապրիլ
ամսին
ԱԺ-ում
ելույթ
ունեցած
տրանսգենդեր
կնոջ
հանդեպ
ատելության
խոսքերին,
սպառնալիքներին, Շուռնուխ գյուղում
ԼԳԲՏԻՔ անձանց հանդեպ կատարված
հարձակմանը, ԼԳԲՏԻՔ անձանց հետ կապված քրեական գործերի ընթացքին և այլն:
Աշխարհի շատ պետություններ ներկա ժամանակաշրջանում կատարելագործել
են հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի և բիֆոբիայի դեմ պայքարի մեխանիզմները և
ստեղծել են անվտանգ, ատելությունից ու բռնությունից զերծ միջավայր ԼԳԲՏԻՔ
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անձանց
համար:
Սակայն
Հայաստանում
ԼԳԲՏԻՔ
անձանց
հանդեպ անհանդուրժողականությունը, ատելությունն ու բռնությունը շարունակում
են մնալ լուրջ հրամայական ինչպես մարդու իրավունքներով զբաղվող
կազմակերպությունների, իրավապաշտպանների ու ակտիվիստների, այնպես էլ ՀՀ
կառավարության և հասարակության համար: ԼԳԲՏԻՔ անձինք ենթարկվում են
խտրականության ամենուր և տարբեր կազմակերպությունների, անհատների և
քաղաքական գործիչների համար դառնում շահարկումների, հասարակության մեջ
դժգոհություններ առաջացնելու, հասարակությանը բաժանելու և Եվրոպական ու
Արևմտյան արժեքների դեմ հակաքարոզի գործիք:
Քննարկման ժամանակ «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ նախագահ Սերգեյ
Գաբրիելյանն իր խոսքում կարևորեց նման քննարկումների անցկացումը և նշեց, որ
մարդու
իրավունքների
պաշտպանության
կոնտեքստում,
խտրականության,
ատելության, բռնությունների, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության
հիմքով հանցագործությունների
կանխարգելումը
Հայաստանում
առաջնային
կարևորության խնդիր է։ Վերջինս հավելեց, որ հայ հասարակությունը շարունակում է
մնալ որպես նախկին հետխորհրդային երկրի արժեհամակարգի կրող, որտեղ
նույնասեռականությունը համարվում է հոգեկան խանգարում և որ հասարակության
ցածր տեղեկացվածությունը հանգեցնում է նրան, որ նույնասեռականությունը
դիտարկվում է որպես արևմտյան երկրների, սորոսյան քաղաքականության և
միջազգային կազմակերպությունների կողմից ներմուծված երևույթ՝ հայկական
ավանդական արժեհամակարգը և հայ ընտանիքը քանդելու համար։ Սերգեյ
Գաբրիելյանը նշեց, որ հասարակության կողմից նման ծայրահեղ վերաբերմունքի
պատճառը նաև հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումն է, որը նույնպես մերժում է
ԼԳԲՏԻՔ անձանց և եկեղեցու կարծիքը մեծ ազդեցություն է թողնում հասարակության
լայն շերտերի վրա։
Քննարկմանը ելույթ ունեցավ նաև ԵՄ հայաստանյան պատվիրակության
քաղաքական, մամուլի և տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Եկատերինա
Դորոդնովան, ով նախ ընթերցեց ԵՄ արտաքին քաղաքականության գերագույն
հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինիի ուղերձը հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի
միջազգային օրվա կապակցությամբ, ապա ներկայացրեց ԵՄ-ի կողմից տարվող
աշխատանքները հոմոֆոբիայի դեմ պայքարում։ Վերջինս նշեց, որ Եվրոպական
միությունը շարունակում է և շարունակելու է պայքարել հոմոֆոբիայի և
անհանդուրժողականության դեմ։ Դրա լավագույն ապացույցը ԵՄ-ի կողմից
ֆինանսավորվող բազմաթիվ ծրագրերն են, որոնք իրականացվում են ինչպես
Եվրոպայում, այնպես էլ ողջ աշխարհում։ ԵՄ-ն նաև շարունակելու է օգնություն
տրամադրել հայաստանյան այն կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են
ԼԳԲՏԻՔ անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ, քանի որ հոմոֆոբիան և
անհանդուրժողականությունը տեղ չունեն քաղաքակիրթ հասարակություններում։ ԵՄ
ներկայացուցիչը նաև հիշեցրեց, որ Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակությունը
և
հավատարմագրված
ԵՄ
անդամ
պետությունների
դեսպանությունները հանդես էին եկել հայտարարությամբ՝ դատապարտելով
ատելության կոչերը և սպառնալիքները տրանսգենդեր կին Լիլիթ Մարտիրոսյանի
հասցեին, ով ելույթ էր ունեցել ՀՀ ԱԺ-ում։

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան նաև
Հայաստանում
Գերմանիայի
դաշնային
պետության փոխդեսպան Քլաուս Վենդելբերգերը,
Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչ Սթիվ
Դոդսը և Արգենտինայի փոխդեսպան Միգել
Չիլինգուրիանը,
ովքեր
մտահոգություն
հայտնեցին ԼԳԲՏԻՔ անձանց հանդեպ վերջին
տարում Հայաստանում կատարված բռնության
դեպքերի,
ատելության
և
սպառնալիքների
վերաբերյալ։
Մասնավորապես,
Գերմանիայի
դաշնային պետության փոխդեսպան Քլաուս
Վենդելբերգերը
նշեց,
որ
Հայաստանը
հանդիսանում է Եվրոպական Խորհրդի անդամ և
պարտավոր
է
համապատասխան
քայլեր
ձեռնարկել խտրականությունը և անհանդուրժողականությունը հասարակությունից
դուրս մղելու, ԼԳԲՏԻՔ անձանց
համար անվտանգ և բարենպաստ միջավայր
ստեղծելու համար։ Արգենտինայի փոխդեսպանը մասնակիցներին ներկայացրեց
Արգենտինայի փորձը խտրականության դեմ պայքարում։
Վերոնշյալ և այլ խորքային խնդիրների մասին խոսեցին նաև փակ քննարկմանը
հրավիրված ոլորտային մասնագետները` անդրադարձ կատարելով հատկապես առկա
առողջապահական և իրավական խնդիրներին: Վերջիններս ներկայացրեցին
տեղեկատվություն
Հայաստանում
ԼԳԲՏԻՔ
անձանց
հանդեպ
խտրական
վերաբերմունքի, սպառնալիքների, բռնության դեպքերի և դատական գործերի
ընթացքի մասին, ներկայացրեցին վիճակագրություններ և հետազոտություններ,
անդրադարձան քաղաքական ուժերի կողմից ԼԳԲՏԻՔ խնդիրների շահարկմանը՝
որպես քաղաքական դիվիդենտներ շահելու միջոց և արձանագրեցին, որ հաճախ հենց
քաղաքական գործիչներն են թիրախավորում ԼԳԲՏԻՔ անձանց, այդ կերպ փորձելով
դեպի իրենց կողմ գրավել հասարակության հոմոֆոբ հատվածին:
Քննարկմանը մասնակցություն չէր ապահովել ՀՀ Արդարադատության
նախարարությունը, իսկ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը
հրաժարվել
էր
մասնակցությունից
քննարկումից
30
րոպե
առաջ։
Նախարարությունների կողմից նման արձագանքը շատ ցավալի է, քանի որ միայն
երկխոսության միջոցով է հնարավոր լուծումներ գտնել առկա հիմնախնդրի
կարգավորման համար:
Քննարկման ավարտին ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն հնչեցված բոլոր
առաջարկությունները հավաքագրելու, խմբագրելու և պետական ու միջազգային
կառույցներին ներկայացնելու վերաբերյալ։
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՐԵՑ
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԸ.
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի խնդրանքով մայիսի 21-ին ՀՀ-ում
Արգենտինայի Հանրապետության դեսպանությունը բարձրացրեց բազմազանության

դրոշը2՝ ի նշան համերաշխության և ԼԳԲՏԻՔ
անձանց
մարդու
իրավունքների
պաշտպանության։ Այդ մասին Արգենտինայի
Հանրապետության
դեսպանությունը
հրապարակում է տեղադրել իր պաշտոնական
ֆեյսբուքյան
էջում,
կատարելով
հետևյալ
գրառումը․
-«ԼԳԲՏԻՔ մարդկանց իրավունքները մարդու
իրավունքներ են և մարդու իրավուքնները
ԼԳԲՏԻՔ մարդկանց իրավունքներ են։ Մայիսի
17-ին նշվող հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի և
բիֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա
կապակցությամբ, Հայաստանում Արգենտինայի
Հանրապետության դեսպանությունն ամրագրում
է մարդու իրավունքների նկատմամբ իր հանձնառությունը` վերահաստատելով դրանց
համամարդկային
լինելը,
բոլոր
մարդկանց
իրավահավասարությունն
ու
արժանապատվությունը, ինչպես նաև խտրականության, ռասիզմի և քսենոֆոբիայի
դեմ
պայքարը:
Մեր համերաշխությունն ենք հայտնում քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններին, որոնք ամբողջ աշխարհում աշխատում են, որպեսզի
երաշխավորվեն ԼԳԲՏԻՔ անձանց իրավունքները և դադարեն մարդկանց
արժանապատվության ու ազատության դեմ ուղղված գործողությունները:
Արգենտինան շարունակում է աշխատել միջազգային փոխըմբռնման կառուցման
ուղղությամբ` ամրագրելով ԼԳԲՏԻՔ համայնքի նկատմամբ բռնությունն ու
խտրականությունն հաստատապես արմատախիլ անելու հիմքերը:
Ըստ այդմ էլ, Հայաստանում Արգենտինայի դեսպանությունն առաջնորդում է և
ինտեգրվում այս թեմայի շուրջ ծավալվող բոլոր աշխատանքներում:
Ելնելով վերոնշյալից` Հայաստանում Արգենտինայի դեսպանությունը ևս մեկ անգամ
վճռում է բարձրացնել ծիածան դրոշը` ի նշան հանդուրժողականության և հարգանքի»:
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ․
Միջոցառման անցկացումից մեկ օր առաջ համացանցում սկսվեց շրջանառվել
տեղեկատվություն փակ քննարկման անցկացման վայրի, ժամի և հրավիրված անձանց
վերաբերյալ։ Ակնհայտ էր, որ տեղի էր ունեցել տեղեկատվության արտահոսք՝ «Նոր
Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից ուղարկված սահմանափակ թվով
անհատական հրավերներից, որոնք ենթակա չէին տարածման և հրապարակման։
Օգտվելով առիթից, որոշ ֆեյսբուքյան օգտատերեր սկսեցին կրկին ատելության ալիք
բարձրացնել հասարակության մեջ և վիրավորանք պարունակող գրառումներ
կատարել։
Դրանցից է ֆեյսբուքյան օգտատեր Լիա Ավետիսյանի գրառումը․
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-«Վաղը գժերին տանելու են հարսանիք՝ ԴաբլԹրի Բայ Հիլթոն հյուրանոց (ՀՀ, ք.
Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փող. 4/2 )։ Բա հյուրերի ցուցակը, է՝ ցուցա~կը։ Ողջ
պերեֆորմատ զորքը կանգնելու է տողանի՝ դրսի հավատարմագրված շեֆերի
հետ՝ մեկտեղ։ Տեսնես՝ հյուրանոցի դաբլթրիք տերը գո՞հ է ինքն իրենից։
Ստացած փողը կնոջը տա՝ ի՞նչ է ասելու»։
Գրառման մեկնաբանություններում, ի թիվս այլ մեկնաբանությունների, Լիա
Ավետիսյանը հավելում է․
-«Հայեր ջան, ես բան եմ գրում, որպեսզի խելք խելքի տանք ու քայլեր
ձեռնարկենք։ Քֆուր տալն ու վայ-վույ անելը անիմաստ գործ է, առավելապես՝
իմ էջում։ Վաղը վեր կացեք ու գնացեք էդ անիծված հյուրանոցը՝ Կրկեսի մոտ։
Ու բացատրեք էդ ցիրկի շներին, որ սա մե՛ր երկիրն է, մե՛ր պետությունը և մե՛ր
սերունդներն են, որ դրանք ուզում են պղծած լինել»։
յն օրերին «Տեղի է ունենալու այլասերվածների փակ հավաք ՀՀ
պաշտոնյաների և այլ երկրների դեսպանների մասնակցությամբ» վերնագրով
նյութեր են սկսում տարածել անհայտ ծագմամբ և անհասցե կայքերը3՝ հետևյալ
բովանդակությամբ․
-«Ս.թ. մայիսի 17-ին, ժամը 13:30-ին ԴաբլԹրի Բայ Հիլթոն հյուրանոցի (ՀՀ, ք.
Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փող. 4/2 ) «Փարիզ» սրահում Նորվեգիայի Հելսինկյան
կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ, միասեռականության քարոզչությամբ
հայտնի «Նոր սերունդ» ՀԿ-ն կազմակերպում է «Մարդու իրավունքների
պաշտպանությունը խտրականության կանխարգելման համատեքստում» թեմայով
փակ հանդիպում-քննարկում:
Քննարկմանը մասնակցելու համար հրավիրված են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի փոխնախարարը, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը, Հայաստանում ԵՄ
փոխդեսպանը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարը, ՀՀ-ում
ԱՄՆ և Ֆրանսիայի դեսպանատան աշխատակիցներ, միասեռականության հայտնի
քարոզիչներ և նրանց իրավունքների պաշտպաններ՝ ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի և
Գերմանիայի դեսպանները, Արգենտինայի փոխդեսպանը, միասեռականների,
նրանց քարոզիչների և պաշտպանների հիմնական ֆինանսավորող և
հովանավոր Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության
փոխտնօրենը,
միասեռականների
ջերմեռանդ
պաշտպաններ
Ավետիք
Իշխանյանը, Արման Սահակյանը, Արթուր Սաքունցը, Լևոն Բարսեղյանը, փաստաբանիրավաբաններ, միասեռական Գարիկ Ամոլիկյանը՝ Կարաբինան, տրանսգենդեր Լիլիթ
Մարտիրոսյանը, միասեռականների իրավունքների պաշտպան ՀԿ-ների
ներկայացուցիչներ Մաքսիմ Տրուբկինը, Նինա Կարապետյանցը, Անահիտ
Հարությունյանը, Հովհաննես Մադոյանը, Գրիգոր Երիցյանը և այլոք»:
Արդեն 2019թ․-ի մայիսի 17-ին փակ քննարկման անցկացմանը փորձում էր խոչընդոտել
ԼԳԲՏ անձանց դեմ ատկիվ պայքարում բազմիցս աչքի ընկած, բռնության կոչեր անող
ու ապատեղեկատվություն տարածող «Լույս» տեղեկատվական վերլուծական
կենտրոնի նախագահ Հայկ Այվազյանը։ Վերջինս փորձում էր ներխուժել քննարկման
դահլիճ՝ առանց համապատասխան հրավերի և թույլտվության։
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Գնահատելով նրա անկառավարելի վարքագիծը, հյուրանոցի անվտանգության
ծառայությունը ստիպված եղավ նրան հեռացնել քննարկման տարածքից։
Այդ ողջ ընթացքում Հայկ Այվազյանը ուղիղ հեռարձակմամբ4 ցուցադրում էր
իրադարձությունները, դրանք զուգակցելով թյուր տեղեկատվությամբ։
Չնայած մի խումբ անձանց կողմից փակ քննարկումը տապալելու փորձերին, այն
այնուամենայնիվ կայացավ պատշաճ մակարդակով, որում էականորեն իրենց
ներդրումն ունեցան նաև հյուրանոցի բանիմաց վարչակազմը և ՀՀ ոստիկանության
աշխատակիցները,
որոնք
ապահովեցին
միջոցառման
մասնակիցների
անվտանգությունը։

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ՀԱՎԱՔԱԳՐՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ․















Ձեռնարկել սահմանադրական բարեփոխումներին ուղղված գործողություններ և
Սահմանադրության 29-րդ հոդվածում որպես խտրականության հիմք
ուղղակիորեն նախատեսել սեռական կողմնորոշումն ու գենդերային
ինքնությունը։
Ընդունել ՀՀ-ում խտրականությունն արգելող և հավասարությունը ապահովող
համապարփակ օրենսդրություն, որում որպես խտրականության հիմք
ուղղակիորեն նախատեսված կլինեն սեռական կողմնորոշումն ու գենդերային
ինքնությունը։
Սահմանել վարչական պատասխանատվություն
անձանց գենդերային
ինքնությունը բացահայտելու համար։
Քրեականացնել խտրականության դրսևորումները։
ԼԳԲՏ անձանց շրջանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը
բարելավելու համար փոփոխություններ կատարել «Իրավահավասարության
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում՝ պաշտպանված հիմքերի ցանկում
ավելացնելով սեռական կողմնորոշումն ու գենդերային ինքնությունը։
Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2013թ․-ի
փետրվարի 7-ի N 06-ն հրամանի 2-րդ հավելվածի 1-ին հոդվածի 15-րդ կետի ա)
ենթակետը, որով սահմանվում է արյան դոնորության մշտական արգելք
նույնասեռական տղամարդկանց համար։
Տրանս անձանց շրջանում մարդու իրավունքների իրավիճակի բարելավման
նպատակով
նախատեսել
սեռափոխության
հետ
կապված
իրավակարգավորումներ։
Քննարկման դնել «Գենդերային ինքնության իրավական ճանաչման մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը։
Սահմանել խտրականության ենթարկված զոհերի պաշտպանության և զոհերի
փոխհատուցում ստանալու գործուն մեխանիզմներ։
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Կազմակերպել խտրականության վերաբերյալ գործեր քննող դատավորների
պարտադիր վերապատրաստման դասընթացներ՝ խտրականության թեմայով
Կազմակերպել բազմաթիվ կրթատեղեկատվական բնույթի դասընթացներ
պետական կառույցների, ՀԿ-ների, գործատուների և այլ անձանց համար
համագործակցելով ՔՀԿ-ների հետ՝ իրավական գիտելիքների մակարդակի
բարձրացման նպատակով՝ գեյ, այլ ՏՍՏ և տրանս անձանց իրավունքների
պաշտպանության համատեքստում։
Անցկացնել
ոստիկանության
աշխատակիցների
վերապատրաստում՝
խտրականության և ատելության խոսքի վերաբերյալ թեմաներով։
Ստեղծել տրանս անձանց կրթության ապահովման երաշխիքներ, քննարկումներ
կազմակերպելով ոլորտային ՔՀԿ-ների հետ։
Վերացնել սեռական ծառայության մատուցման համար նախատեսված
վարչական պատասխանատվությունը։
Ներկայացնել հաշվետվություններ ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմիններին։
ԶԼՄ-ներին կոչ անել զերծ մնալ մարդու պատիվն, արժանապատվությունն ու
բարի համբավը ոտնահարող, վիրավորանք և զրպարտություն պարունակող
նյութերի կազմումից ու տարածումից, ոչ հավաստի կամ կեղծ, անհայտ և
կասկածելի աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության տարածումից։
ՀՀ-ում միջազգային և Դիվանագիտական կառույցներին կոչ անել ցուցաբերել
աջակցություն և հետևողականություն ԼԳԲՏԻՔ անձանց իրավունքների
պաշտպանության և Հայաստանում բոլորի հավասարության ապահովման
գործընթացում։

