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Գևորգ Ղուկասյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԼՈԲԲԻՍՏԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. Սփյուռք, սփյուռքի բնորոշիչներ,
էթնիկ լոբբինգ, լոբբինգի ինստիտուտ, Եվրոպայի հայկական լոբբի։
ՄՈՒՏՔ
Ներկայումս, պայմանավորված գլոբալացման շարունակական գործընթացով, աշխարհում նկատվում է էթնիկ համայնքներում ապրողների թվի կտրուկ մեծացում։ Այսպես, եթե 1960ական թթ․ աշխարհում կար մոտ 75,5 միլիոն մարդ, որ ապրում էր սեփական հայրենիքից դուրս,
ապա 2000 թ․՝ 176,6 միլիոն, 2009 թ․՝ 213,9 միլիոն1, իսկ 2019 թ․՝ 272 միլիոն2։ Հետևաբար միգրացիոն տենդենցներն ազդում են նաև սփյուռքերի քաղաքական բազմաշերտ դերակատարության վրա և պարտադրում են նոր զարգացումների դիտանկյունից անդրադառնալ դրանց։
Որպես կանոն, սփյուռքերի քաղաքական դերակատարության հիմնական կազմակերպված
արտահայտչաձևը էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտն է։
Սույն աշխատանքի հիմնական նպատակն է վեր հանել և ակադեմիական քննարկման
նյութ դարձնել Արևմտյան Եվրոպայում հայկական լոբբինգի ընդհանուր վիճակը, դրա ազդեցությունը «հայրենիք-սփյուռք», «սփյուռք-հայրենիք» և «հայերնիք-սփյուռք-ընդունող երկիր»
եռաչափության և դրանց փոխհարաբերությունների վրա։ Հընթացս կներկայացվի Եվրոպայի
հայկական սփյուռքի ընդհանուր բնութագիրը, ի մասնավորի՝ էթնիկ լոբբինգի ինստիտուցիոնալ
ու բովանդակային ներուժը, անդրադարձ կկատարվի արդի միջազգային զարգացումներում լոբբինգի ինստիտուտի և հատկապես էթնիկ լոբբինգի զարգացմանը, պահանջարկի մեծացմանն
ու ազդեցության շրջանակի ընդյայնմանը։ Եվրոպայում Հայկական էթնիկ լոբբինգի ընդհանուր
արդյունավետությանը և ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններում եվրոպահայ լոբբիստական կազմակերպությունների դերին վերաբերող հարցերը նույնպես սույն աշխատանքում քննարկման նյութ են
դարձել։ Վերոգրյալը կիրականացվի սփյուռքերի և էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտի վերաբերյալ
առկա գիտական գրականության ետնապատկերի վրա՝ ի թիվս այլնի հատկանշելով հայկական
սփյուռքի գիտական դասակարգման խնդիրը և դրա ոչ միանշանակության հարցը։
Քաղաքական գիտության մեջ սփյուռքերին վերաբերող ուսումնասիրությունները ընդհանուր առմամբ սկսվեցին նախորդ դարի 80-90-ականն թթ.։ Թեև այդ ուսումնասիրություններն
էականորեն առնչվում էին նաև սփյուռքերի կողմից հայրենի պետությունների շահերի պաշտպանության հիմնահարցերին, այնուամենայնիվ էթնիկ լոբբինգի, իբրև քաղաքական գործընթացի ինստիտուտի, ուսումնասիրությունները հիմնավորապես խթանվեցին լոբբինգի ամբողջական ինստիտուտի ուսումնասիրությունների շրջանակներում։ Հետազոտողներից Թ. Լայնը և Ջ.
Մաքսվելը լոբբիստական կազմակերպությունները ըստ գործունեության ուղղվածության տարանջատում են հետևյալ կերպ. քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, տարածաշրջանային, օտարերկրյա-էթնիկական (ճնշման խմբեր) և հատուկ3: Այսինքն, էթնիկ լոբբինգի ուսումնասիրությունն ի սկզբանե ենթադրում է միջգիտակարգային մոտեցումների անհրաժեշտություն՝
հատկապես սփյուռքագիտության և քաղաքական գիտության սերտ փոխգործակցությամբ։ Այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ Լայնի և Մաքսվելի առաջարկած մոդելը էթնիկ լոբբիստական
խմբերի մասով որոշակիորեն խնդրահարույց է, որովհետև այդ խմբերը հեղինակների կողմից
* Հոդվածը ներկայացվել է 22.04.2020 թ., գրախոսվել՝ 23.05.2020 թ., ընդունվել տպագրության՝ 15.06.2020 թ.:
1
Տե´ս Trends in total migrant stock: The 2009 revision, http://esa.un.org/migration
2
Տե´ս The number of international migrants reaches 272 million, continuing an upward trend in all world regions, says
UN, https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrant-stock-2019.html
3
Տե´ս Thomas P. Lyon, John W. Maxwell, ''Astroturf: Interest group Lobbying and Corporate Strategy''. Journal of Economics & Management Strategy, Volume 13, Number 4, Boston 2004.
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սահմանվում են որպես «օտարերկրյա» լոբբիստական խմբեր։ Խնդիրն այն է, որ էթնիկ լոբբիստական խմբերը հաճախ ներկայանում են, որպես համայնքային կազմակերպություններ
(grassroots organization), որպես կանոն այդ կազմակերպությունների անդամներ են հանդիսանում տվյալ երկրում ծնված և գործունեություն ծավալող քաղաքացիներ, որոնք ընդամենը չեն
պատկանում տվյալ պետության տիտղոսակիր էթնոսին։ Կարծում ենք, որ տիտղոսակիր էթնոսին պատկանելության բացկայությունը բավարար հանգամանք չէ, էթնիկ լոբբիստական կառույցները սահմանել իբրև «օտարերկրյա»։ Այնուամենայնիվ, ընդգծենք, որ էթնիկ լոբբիստական խմբերը լոբբինգի բազմաշերտ ինստիտուտի մի մասն են կազմում, և այս ոլորտում առկա
թեկուզ և սակավաթիվ հետազոտությունները պայմանավորված են մի կողմից սփյուռքերին վերաբերող խնդիրների ուսումնասիրություններով, մյուս կողղմից՝ լոբբինգի ինստիտուտի զարգացումն ուսումնսասիրող քաղաքական գիտության ձեռքբերումներով։
Վերոգրյալից ենթադրվում է, որ էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտին վերաբերող ուսումնասիրությունների արժանահավատության և ակադեմիական արժեքի ապահովման համար անհրաժեշտ է էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտի ուսումնասիրությանը մոտենալ միջգիտակարգային մակարդակում, մանավանդ հայկական էթնիկ լոբբինգի ուսումնասիրության դեպքում, քանի որ
վերջինս, մի կողմից էապես ազդվել է հայկական սփյուռքի ներքին զարգացումներով ու փոփոխություններով, իսկ մյուս կողմից՝ Հայաստանի անկախության վերականգնմամբ, ղարաբաղյան
հիմնախնդրով ՝ միաժամանակ իր վրա կրելով հայկական սփյուռքի քաղաքական և կազմակերպական ձևավորման հիմնական պատճառի՝ ցեղասպանության ազդեցության կնիքը։
Պայմանավորված իր բազմաշերտությամբ, բարդ կազմությամբ ու զարգացման դինամիկայով՝ «սփյուռք» հասկացության վերաբերյալ վերջնական սահմանում, որը կբավարարի խնդրո
առարկային առնչակից ողջ գիտական հանրույթի սպասելիքները՝ չկա։ Այնուամենայնիվ նախընթաց տասնամյակների ընթացքում սփյուռքի վերաբերյալ արժեքավոր աշխատանքներ են
հրատարակվել, որոնք թեև վերջնականորեն չեն ձևավորել սփյուռքի՝ միարժեքորեն ընդունված
սահմանում, այնուամենայնիվ տեսական հետազոտությունների առումով չափազանց կարևոր
են, մանավանդ համեմատական վերլուծության և դրանց համալիր կիրառման տեսանկյունից։
Ի. Լոշկարյովը 2017 թվականին հրատարակված իր «Սփյուռք հասկացության էվոլյուցիան
քաղաքական գիտության մեջ» հոդվածում առաջարկում է սփյուռքի սահմանման և բնորոշման
մոտեցումները դասակարգել ըստ հետևյալ երեք խմբերի1՝
1) դասական (Վ. Սաֆրան, Գ. Շեֆֆեր, Ռ. Կոհեն),
2) կոնստրուկտիվիստական (Ռ. Բրուբեյքեր),
3) կոստմոդեռնիստական (Պ. Գիլրոյ, Ջ. Քլիֆորդ):
Դասական մոտեցման դեպքում շեշտը դրվում էր սփյուռքի էտալոնային մոդելներով ուսումնասիրությունների վրա, ինչի ընթացքում կիրառվում էր էտալոնային սփյուռքի ձևավորման
պատմական փորձը2։
Սփյուռքերի բնորոշման ու սահմանման դասական մեթոդը ենթադրում էր սահմանում և
բնորոշում` առանց տեսական դատողությունների մեջ խորանալու և առանց հատուկ քաղաքագիտական ու միջգիտակարգային հավելյալ ուսումնասիրությունների։
Կոնստրուկտիվիստական մեթոդը գիտական հետաքրքրության օբյեկտ, որպես այդպիսին, դիտում է ազգը և ազգայնականությունը, ինչպես նաև սփյուռքի ձևավորման գործընթացը։
Իրենց հերթին պոստմոդեռնիստները կարծում են, որ սփյուռքը կրողն է մի շարք հակասությունների՝ կենտրոնացում և գլոբալացում, արմատավորվածություն և վերաբնակեցում, փոփոխականություն և կայունություն։ Այս մոտեցման համաձայն սփյուռքը կապող օղակ է անցյալի

1
Տե´ս Лошкарёв И., Эволюция понятия «диаспора» в политической науке, «Этносоциум и межнациональная
культур», М․, 2017, № 4 (106), с. 70-78.
2
Տե´ս Թորոսյան Տ․, Սարադյան Մ․, Հայկական սփյուռքի հնարավորությունները և ազդեցությունը Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական գործընթացների վրա, Ե․, 2017, էջ 19․
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և ներկայի, ծագման երկրի և ընդունող երկրի միջև1։ Ուստի այս մոտեցման ակադեմիական առաջնահերթություններն ամենահամապատասխանն են սփյուռքերի և ուղղակիորեն առնչակից
հիմնախնդիրների ուսումնասիրության արդի պահանջներին։
Ի. Լոշկարյովի կողմից առաջարկող մոդելն ինքնին խոցելի է։ Բանն այն է, որ սփյուռքերի
ուսումնասիրությունը հընթացս զարգացող գիտաճյուղ է, որտեղ նաև անհրաժեշտ են միջգիտակարգային ուսումնասիրություններ, առաջարկվող լուծումների, սահմանումների ու բնորոշումների վերաբերյալ առկա չէ ձևավորված ակադեմիական վերջնական կարծիք, բազմաթիվ հեղինակներ, օրինակ, Գ. Շեֆֆերը, տարիների ընթացքում հենց իրենք են կատարել սեփական ակադեմիական կարծիքի փոփոխություններ, հետևաբար դեռևս վաղ է փորձել վերջնականապես
դասակարգել սփյուռքի բնորոշիչներն ու սահմանումները։ Այնուամենայնիվ նրա առաջարկած
տարբերակը, կարող է օգտական լինել առկա գրականության համեմատական վերլուծության և
բովանդակային դասակարգման տեսանկյունից։
Սփյուռքերի հետազոտողներից Վ. Սաֆրանն առանձնացնում է սփյուռքերի հետևյալ բնութագրիչներ՝ ժողովրդի հեռացում հայրենիքից, հայրենիքի վերաբերյալ հավաքական հիիշողության պահպանում, ընդունող հասարակության կողմից ամբողջական ընդունման բացառման գիտակցում, պայմանների բարելավության դեպքում՝ հայրենիք վերադարձի հանձնառության
պահպանում, հայրենի երկրի, իբրև միակ ճշմարիտ տան գիտակցում, հայրենիքի վերականգնմանն ու պահպամանը, ապահովությանն ու բարգավաճմանը հավաքական կերպով նվիրում,
հայրենիքի հետ անձնապես կամ միջնորդավորված շարունակական կապի ապահովում2:
Իր հերթին Ռ. Կոհենն առաջարկում է Վ. Սաֆրանի ներկայացրած բնորոշիչները համալրել
ևս չորսով՝ առավել համընդգրկուն արդյունք ունենալու համար։ Ռ. Կոհենն առաջարկում է նկատի ունենալ աշխատանքային և առևտրային գործունեության արդյունքում ձևավորված սփյուռքը, հաշվի առնել ժամանակային այն ընդգրկումը, որի արդյունքում էթնիկ համայնքը վերածվում
է սփյուռքի, ներառել սփյուռքի և վերջինիս շրջանակներում ձևավորված ինքնության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ընդունել, որ սփյուռքը ոչ միայն հավաքական ինքնություն
է ձևավորում, այլև ունի ընդհանուր ինքնություն այլ երկրներում ապրող նույնաէթնիկ խմբերի հետ3։
Գ. Շեֆֆերն առանձնացրել է թվով երեք բնորոշիչ, որոնց ամբողջությունը կարող է դիտվել
իբրև սփյուռքի սահմանում 4 ․ 1. Սփյուռքի հավաքական ինքնության պահպանում և զարգացում, 2. հայրենիքի և ընդունող երկրի ինստիտուցիոնալ միավորներից զատ ներքին կազմակերպվածության առկայություն, 3. հայրենիքի հետ իրական և նշանակալի փոխհարաբերությունների առկայություն: Ավելի ուշ, Շեֆֆերն առաջարկել է սփյուռքերի նոր, առավել ամբողջական դասակարգումներ ևս5։
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով սույն աշխատանքի առջև դրված խնդիրների շրջանակը՝
անհրաժեշտ ենք համարում սահմանափակվել սփյուռքերի սահմանումների և դասակարգումների վերաբերյալ վերոգրյալի քննարկմամբ։
Ինչ վերաբերում է հայկական սփյուռքին, ապա հիշյալ սահմանումների և բնորոշումների
հետ մեկտեղ պետք է նախ նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ հայկական սփյուռքը, որպես
այդպիսին, միատարր երևույթ չէ, և ինքնին չի կարող հավակնել մեկ գիտական բնորոշման, որովհետև հայկական սփյուռքի համայնքները իրարից տարբեր են, տարբեր են նաև հասարակական, սոցիալ-տնտեսական և քաղաքակրթական այն տարածքները, որտեղ ձևավորվել են
հայկական համայնքներ։
1

Տե´ս նույն տեղում․
Տե´ս Safran W., Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return, Diaspora, No. 1, Toronto 1991, pp.
83-99, p. 83.
3
Տե´ս Cohen R., Global Diasporas: An Introduction. Second edition, Routledge, 2008, p.7.
4
Տե´ս Թորոսյան Տ․, Սարադյան Մ․, նշվ․ աշխ․, էջ 28․
5
Տե´ս Sheffer G., The Diaspora Phenomenon in the 21st: Ideational, organizational and Behavioral challenges, published in “Opportunity Structures in Diaspora Relations: Comparisons in Contemporary Multi-Level Politics of Diaspora
and Transnational Identity”, Nevada, 2007․
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Պատահական չէ որ Խ. Թոլոլյանը գտնում է. «Նախկինում մենք գործածում էինք սփյուռք
եզրույթը՝ նկարագրեու համար հրեաների, հույների, հայերի ցրվածությունն աշխարհով մեկ,
այժմ այն ունի առավել մեծ իմաստաբանական տիրույթ՝ ներառելով ներգաղթյալներին, ոչ տիտղոսակիր քաղաքացիներին, փախստականներին, ժամանակավոր աշխատուժին, աքսորյալներին, առևտրային և էթնիկ համայնքներին և այլն»1։
Վերոգրյալից պարզ է դառնում, որ Եվրոպայում հայկական սփյուռքի համայնքները ենթակա չեն միարժեք բնորոշման, առավել ևս՝ դասակարգման: Այդ համայնքների միջև տարբերություններ կան՝ սկսած կազմավորման գործընթացից մինչև արդի սոցիալական, հասարակական
կամ քաղաքական ակտիվություն։ Հետևաբար Եվրոպայում հայկական էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտի էությունը հասկանալու համար կարևոր է՝ մի կողմից չգերագնահատել լոբբիստական
գործունեության արդյունավետության համար կոնկրետ համայնքի դերը, մյուս կողմից՝ չթերագնահատել այն, քանի որ սփյուռքյան համայնքների լոբբիստական գործունեությունը պայմանավորող գործոնները խիստ բազմաշերտ են՝ կախված ինչպես համայնքի կազմակերպական վիճակից, այնպես էլ ընդունող երկրի օրենսդրաիրավական առանձնահատկություններից, քաղաքական համակարգից ու այս ոլորտում առկա ավանդույթներից։
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԼՈԲԲԻՍՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵՏՆԵՐԸ
Համաձայն նախկինում ՀՀ կառավարության կառուցվածքում գործող սփյուռքի նախարարության տվյալների՝ ներկայումս Եվրոպական աշխարհամասում ապրող հայերի ընդհանուր թիվը գերազանցում է 1․670․000-ը2։ Հայության առավել խոշոր խմբեր են բնակվում Ֆրանսիայում,
Գերմանիայում, Իսպանիայում, Նիդեռլանդներում, Մեծ Բրիտանիայում, Բելգիայում և այլուր։
Ինչ վերաբերում է համայնքային կազմակերպություններին, ապա Արևմտյան Եվրոպայում
դրանց ընդհանուր թիվը 153 է, Հյուսիսային Եվրոպայի և Մերձբալթյան երկրների հայկական
համայնքներում՝ 31, Արլ․ Եվրոպայի և Բալկանյան երկրներում՝ 1103։
Սույն աշխատանքում մեզ հետաքրքրող խնդրի շրջանակներում պետք է նկատել, որ այս
կամ այն հայկական համայնքային կազմակերպության նույնականացմումը որպես լոբբիստական որոշակի դժվարություններ է ենթադրում, բացառությամբ մի քանի դեպքերի։ Խնդիրն այն
է, որ տարբեր երիրների ներքին օրենսդրաիրավական կարգավորումները և քաղաքական մշակույթը յուրահատուկ պայմաններ են ստեղծում լոբբիստական խմբերի գործունեության համար։
Ընդհանուր առմամբ, ուղղակի լոբբիստական կազմակերպությունների քանակը շատ փոքր է։
Նկատի ունենք այնպիսի կազմակերպությունները, որոնց նպատակն է իրականացնել հայկական շրջանակների և Հայաստանի Հանրապետության շահի պաշտպանություն՝ օգտագործելով
էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտին վերաբերող կոնկրետ գործիքակազմ։
Եվրոպայում հայկական էթնիկ լոբբիստական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների բնույթը, ցանցն ու գործունեության առանձնահատկությունները, ինչպես նախ
տեխնոլոգիական գործիքակազմերը հասկանալու ու դրանց տեղորոշելու համար կատարենք
էթնիկ լոբբիստական կոռւյցներին վերաբերող որոշ բնութագրումներ։
Էթնիկ լոբբիստական գործիքակազմի կիրառումը ենթադրում է այնպիսի վիճակ, երբ փորձ
է արվում ազգային, մշակութային կամ կրոնական համախմբան միջոցով ճնշումներ գործադրել
հյուրընկալող երկրի պետական իշխանության թևերի, տարածքային և տեղական իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների վրա՝ ի շահ իրենց հայրենի պետության։
Որպես կանոն, էթնիկ լոբբիստական խմբերն իրենց հայրենի երկրների հետ ունեն միջնորդավորված կամ ուղղակի կապեր։
Էթնիկ լոբբիստական խմբերի գործունեությունն առավել հաջող է նաև այն պատճառով, որ
նրանք հաճախ ուղղակի կամ անուղղակի հովանավորվում են տվյալ պետության ղեկավարության կողմից և հաճախ կարող են հանդես գալ որպես գործիք որևէ այլ՝ երրորդ պետության դեմ։
1
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Տե´ս Հակոբյան Հ., Հայկական սփյուռքը հարափափոխ աշխարհում, Ե․, 2018, էջ 97-120։
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Այս առումով, կարող ենք պնդել, որ էթնիկ լոբբիստական խմբերն իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև
հյուրընկալ պետության արտաքին քաղաքականության իրականացման ծիրի մեջ՝ իրենց քաղաքականության իրականացման ընթացքում՝ ըստ հարկի, սպասարկելով նաև հյուրընկալ պետության արտաքին քաղաքական շահը1։
Որպես գործունեության առանձնահատկություն, էթնիկ լոբբիստական խմբերի համար
կարելի է դիտարկել հետևյալը․
 հիմնահարցի ձևակերպում, երբ լոբբիստական խմբերը փորձում են ձևակերպել որևէ
հիմնական խնդիր և այն դարձնել հյուրընկալ պետության բարձրագույն իշխանության քննարկման և որոշման ենթակա հարց,
 տեղեկատվության ապահովում, երբ էթնիկ լոբբիստական խմբերը զգալի աշխատանքներ են կատարում անհրաժեշտ տեղեկատվության հայթայթման, վերլուծության, փորձագիտական կարծիքի վերածելու և դրանք իշխանության մարմիններին տրամադրելու համար,
 Քաղաքականության մոնիթորինգ, երբ էթնիկ լոբբիստական խմբերը մանրամասն մոնիթորինգի են ենթարկում իշխանությունների նախընթաց ու ներկա գործունեությունը և ըստ անհրաժեշտության կիրառում դրանք2:
 Տեխնոլոգիական առումով, էթնիկ լոբբիստական գործունեության առանձնահատություններ կարող են դիտվել հետևյալը․
 հասարակական կարծիքի համախմբումը՝ տարբեր քաղաքացիական-հասարակական
ձեռնարկների, իշխանություններին ուղղված դիմումների, ստորագրահավաքների, քարոզչական ակտիվ գործունեության և դատական գործընթացների նախաձեռնման միջոցով,
 ընտրարշավային գործիքակազմ, որը ներառում է ընտրություններին անհատական կամ
խմբային մասնակցության, դրանց ֆինանսավորման կամ աջակցման տեխնոլոգիաներ,
 պաշտոնական հնարավորությունների և կապերի կիրառում, երբ լոբբիստական կազմակերպություններն օրենքով իրենց վերապահված հնարավորությունների շրջանակում կարողանում են ապահովել մասնակցայնություն պետական ապարատի աշխատանքներում, ինչը
տվյալ դեպքում ենթադրում է տարբեր իրավական ակտերի, նախագծերի և դրանց քննարկումների կազմակերպում, իշխանության մարմինների համար խորհրդատվությունների իրականացում, փորձագիտական կարծիքների տրամադրում և այլն,
 ոչ պաշտոնական կապերի գործադրում, ինչը ենթադրում է տարբեր գիտաժողովների,
կլոր սեղանների, քննարկումների, սեմինարների և նմանաբնույթ այլ միջոցառումների կազմակերպում, ինչպես նաև անհատական հանդիպումներ և անձնական կապերի ստեղծում,
 պետական իշխանության թևերի և մարմինների վրա հոգեբանական ճնշման գործադրում, ինչն ի թիվս այլնի՝ կարող է արտացոլվել նամակների, հեռագրերի, զանգերի, հանրային միջոցառումների տեսքով3։
 Լոբբինգի տեխնոլոգիաներից արևմտյան աշխարհում շատ հայտնի է «Lobbing the
grassroots»։ Այն իրենից ներկայացնում է հանրային քաղաքականության մի համալիր գործիքակազմ, որի ընթացքում լոբբիստը դիմում է ոչ թե պետական հաստատություններին, այլ հասարակության ներկայացուցիչներին, իշխանության այս կամ այն որոշման վրա ազդելու ընդունակ
սովորական քաղաքացիներին։ Լոբբինգի այս տեխնոլոգիան, ըստ էության, հասարակական ներուժի հնարավոր գեներացում է կոնկրետ խնդիր լուծելու համար4։
Ինչպես վերը նշվեց, սփյուռքի լոբբիստական գործունեության վերհանման ականդեմիական խնդիրը ենթադրում է միջգիտակարգային համալիր մոտեցում։ Համադրելով սփյուռքերի
առաջացման ու գործունեության բնութագրիչները, էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտի առանձնահատկություններն ու տեխնոլոգիական օրինաչափությունները՝ փորձենք վեր հանել Արևմտյան
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Եվրոպայի հայկական էթնիկ լոբբինգի մոտավոր պատկերը, մասնավոր գործառութային առանձնահատկություններն ու տեխնոլոգիական մոտեցումները։
Վերոհիշյալ առաջադրանքի կատարման համար առաջարկում ենք եվրոպական երկրներում գործող հայկական համայնքային այն կազմակերպություններին, որոնք այս կամ այն կերպ
իրենց գործունեության արդյունքում նպաստում են հայկական պետությունների շահի սպասարկմանը, պայմանականորեն դիտել երկու հարթության մեջ՝ լոբբիստական և մերձլոբբիստական, միևնույն ժամանակ, որպես մերձլոբբիստական կազմակերպություններ ընդգծել տեղական-համայնքային և քաղաքական կազմակերպությունների դերն ու գործունեությունը։ Առաջարկվող բաժանումների կազմակերկական ընդհանրություններին և միջոլորտային փոխներգրավվածությանը կանդրադառնանք հընթացս։
Հիշյալ առանձնացումը նպատակահարմար ենք համարում հայկական տարաբնույթ կազմակերպությունների ցանցային դրսևորման այն պայմաններում, երբ դրանցից որոշներն իրականացնում են ուղղակի դասական լոբբիստական գործունեություն, իսկ մյուս, հիմնական մասն
իրենց առօրյա գործունեությամբ ենթադրում են էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտին առնչվող գործառութային և տեխնոլոգիական շերտեր, սակայն իրենց բնույթով, կանոնադրական նպատակներով ու առաքելությամբ լոբբիստական կազմակերպություններ չեն։ Եվրոպայում հայկական
լոբբիստական ակտիվության վերաբերյալ համապարփակ պատկերացում կազմելու համար
անհրաժեշտ է դիտարկել առաջարկվող երկու հարթությունների համահավաքը։
Մերձլոբբիստական կազմակերպություններ կարող են դիտվել տեղական համայնքային
կազմակերպությունները, քաղաքական կազմակերպությունները, ինչպես նաև եկեղեցական,
բարեգործական, մշակութային, կրթական, լրատվական, մարմնակրթական, մասնագիտական
ընկերակցությունները և այլ կազմակերպպությունները։
Տեղական-համայնքային կազմակերպությունները կամ «հայ համայնքները» հիմնականում
սահմանափակվում են համայնքային-ազգային կյանքի կազմակերպման տարբեր ոլորտներին
առնչվող խնդիրների լուծմամբ։ Այսպիսի միավորումների ինստիտուցիոնալ կապը հայրենիքի
հետ բավականին թույլ է, դրանք սովորաբար տեղավորվում են «սփյուռք-ընդունող երկիր» հարթությունում և իրականացնում են համայնքի անդամների սոցիալական, մշակութային կյանքի
իրացմանը վերաբերող միջոցառումներ։
Քաղաքական կազմակերպություններն ըստ էության ավանդական հայկական երեք կուսակցություններն են՝ Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան, Հայ յեղափոխական դաշնակցություն
և Ռամկավար ազատական կուսակցությունները։
Մերձլոբբիստական կազմակերպությունների մեկ այլ խումբ կարող են համարվել Թեքեյան
մշակութային միությունը, Հայ օգնության միությունը, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը, Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամը, Պողոսյան հիմնադրամը:․ Այս շարքը կարելի է շարունակել, սակայն սույն աշխատանքի
այս հատվածում առավելապես նպատակ ունենք ցուցելու մեր կողմից առաջարկվող տարաբաժանման ընդունելի տրամաբանությունը։
Նույն տրամաբանությամբ՝ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եվրոպահաստատ թեմերն ու այլ հաստատությունները, ինչպես նաև Մխիթարյան Միաբանության Վենետիկի և Վիեննայի կենտրոնները լավագույն օրինակներեն այն իրողության, որ հայկական սփյուռքի՝
Հայաստանի Հանրապետության շահերի ուղղակի կամ անուղղակի սպասարկման գործառույթները ավելի են, քան խնդրի զուտ քաղաքական կողմը։
Այս հաստատությունների դիտարկումը իբրև մերձլոբբիստական կազմակերպություններ՝
հնարավորություն կտա իրենց կանոնադրական գործառույթների իրացմանը մեկտեղ, «հայրենիք-սփյուռք-ընդունող երկիր» եռաչափության մեջ դիտել այդ կազմակերպությունների կողմից
լոբբիստական գործունեությանը բնորոշ որոշակի գործիքների կիրառման հնարավորությունն
ու նպատակահարմարությունը։ Վերջինս կարևոր հանգամանք է՝ բացառելու այս կազմակերպությունների նույնացումը լոբբիստական կառույցներին, քանի որ այդ պարագայում գործելու
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են կազմակերպաիրավական գործունեությանը, օրենսդրական հնարավորություններին վերաբերող այլ կարգավորումներ, որոնք կարող են կաշկանդել հիմնականում բարեգործական կազմակերպությունների աշխատանքը, հետևաբար այս դեպքում լոբբիստական գործունեությանը
բնորոշ առանձին գործառույթների իրականացումը հնարավոր է իրականացնել (իրականացվում է) որպես հիմնական գործունեությունից ածանցվող միջոցառումներ։
Կարևոր հանգամանք է հայկական սփյուռքի «մերձլոբբիստական» կազմակերպությունների՝ ընդունող երկրներում հիմնադրված լինելու հանգամանքը, որպես այդ երկրի քաղաքացիների կողմից հիմնադրված քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների (grassroots
organization) 1։ Այս դեպքում հայկական կազմակերպությունները խուսափում են Հայաստանի
Հանրապետության կողմից իր իսկ շահերին ծառայելու համար այլ պետության տարածքում հիմնադրված լինելու վերաբերյալ հնարավոր մեղադրանքներից կամ հավելյալ խնդիրներից։
Եվրոպայում հայկական լոբբիստական գործունեությունն ընդգրկում է երեք հիմնական
մակարդակներ․ Համաեվրոպական մակարդակ (միջազգային և ինտեգրացիոն տարբեր կազմակերպությունների կենտոնական գրասենյակների հետ աշխատանք), առանձին պետությունների մակարդակ (պետական իշխանությունների հետ հարաբերություններ) և համայնքային մակարդակ (ներհամայնքային կարիքների բավարարման և կազմակերպվածության բարձրացման
մակարդակ):
Եվրոպայում դասական իմաստով իբրև լոբբիստական կազմակերպություններ առաջարկում ենք դիտել Եվրոպայի Հայ դատի կենտրոնական հանձնախումբն ու դրա գրասենյակը
[European-Armenian Federation of Justice and Democracy (EAFJD)] և Ֆրանսիայի հայկական
կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը [Co-ordination Council of Armenian
organisations of France (CCAF)]։
Եվրոպայի Հայ դատի կենտրոնական հանձնախումբ/գրասենյակ: Հայ դատի կառույցը հիմնվել է ՀՅԴ-ի կողմից 1944 թ. Նյու Յորքում, այնուհետև տարածվել բազմաթիվ երկրներում։ Եվրոպայի Հայ դատի գրասենյակը հիմնվել է 2001 թ., սկզբում այն տեղակայված էր Փարիզում, այնուհետև, հաշվի առնելով ներեվրոպական քաղաքական գործընթացների և վարչական ապարատի կենտրոնացումը Բրյուսելում, տեղափոխվեց այնտեղ։ Ներկայումս Հայ դատի Եվրոպայի
գրասենյակը համակարգում է եվրոպական 14 երկրներում գործող Հայ դատի հանձնախմբերի
աշխատանքը, սակայն առավելապես ինքն է նախաձեռնում տարաբնույթ աշխատանքներ։
Կազմակերպության հայտարարված նպատակներն են Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը, Արցախի ժողովրդի հիմնական իրավունքների պաշտպանությունը, Արցախի հարցի միջազգայնացումը, ինչպես նաև ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների զարգացմանը նպաստելն ամենատարբեր հարթություններում՝ սկսած խորհրդարանական դիվանագիտությանն օժանդակելուց մինչև տնտեսական ներդրումների ներգրավումը2։
Գրասենյակը հիմնականում կենտրորանում է ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա։ Այս առումով գործունեության նպատակն է բարձրաձայնել Արցախի ժողովրդի՝ սեփական ապագան տնօրինելու, ինչպես նաև խաղաղության ու արժանապատվության մեջ ապրելու իրավունքները, ինչպես նաև ճեղքել Արցախի քաղաքական մեկուսացման ադրբեջանական գիծը, նպաստել Արցախի տնտեսական զարգացմանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակի
բարձրացմանը3։
Այս նպատակների իրականացման համար գրասենյակը բարձր ինտենսիվությամբ կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ՝ Արցախի բարձրաստիճան ղեկավարության եվրոպական
այցեր, եվրոպական պատգամավորների այցելություններ Արցախ, տարբեր սեմինարներ,
1

Բացառություն կարող են կազմել Հայաստան համահայկական հիմնադրամը և Հայաստանյայց Առաքեական
Սուրբ Եկեղեցու թեմերն ու կազմակերպությունները, որոնք սակայն իրենց բնույթով առանձնահատուկ են։ Եկեղեցական հաստատությունները գլխավորապես հոգևոր, կրթական, մշակութային կազմակերպություններ են, ամբողջապես ապաքաղաքական և չեն կարող ակնառու քաղաքական հավակնություն ունենալ։ Իր հերթին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բացառապես բարեգործական կազմակերպություն է, որը հավելյալ ոլորտներում հետաքրքրություն, որպես այդպիսին, չի ցուցաբերում։
2
Տե´ս European Armenian Federation for Justice and Democracy, http://www.eafjd.eu/about.html
3
Տե´ս նույն տեղում։
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խորհրդաժողովներ, ցուցահանդեսներ, մշակութային միջոցառումներ, շնորհանդեսներ և այլն:
Այս շրջաանակներում Արցախից Բրյուսել են մեկնել տարբեր պատվիրակություններ՝ Արցախի
նախագահի, ԱԺ նախագահի, մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավորությամբ: Գրասենյակի համակարգմամբ իրականացվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության և պետական համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր:
Գրասենյակը բարձր ակտիվություն է ցուցաբերում նաև Արցախի համապետական ընտրությունների ընթացքում՝ կազմակերպելով եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու
պատգամավորների դիտորդական առաքելություններ, որոնց ընթացքում հյուրերը հնարավորություն ունեն գնահատելու Արցախի ընտրական համակարգն ու ժողովրդավարության մակարդակն ընդհանրապես:
Տարբեր մակարդակներում (ապակենտրոն համագործակցություն, ապակենտրոն ճանաչում, խորհրդարանական դիվանագիտություն) Արցախի ճանաչման գործընթացներում մեծագույն նշանակություն ունի հենց այս կազմակերպությունը, որի ակտիվ նախաձեռնողականության շնորհիվ, օրինակ, համապատասխանաբար 2017թ . հոկտեմբերի 18-ին և 20-ին Բելգիայի
Թագավորության Ֆլանդրիական և Վալոնական խորհրդարաններում հայտարարվել է Արցախի
և Բելգիայի Ֆլամանդրիայի ու Վալոնիայի խորհրդարանների միջև բարեկամության խումբ և
շրջանակ ստեղծելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունների մասին, ինչպես նաև 2014 թ.
հոկտեմբերի 15-ին Եվրոպական Խորհրդարանում ԱՀ անկախության 23 ամյակին նվիրված
հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում Արցախի հետ բարեկամության խմբի ստեղծման գործընթացի մեկնարկը:
Հայ դատի Եվրոպայի գրասենյակի ընդհանուր համակարգմամբ գործող 14 հանձնախմբերից, առավել ակտիվ գործունեություն ծավալում են հատկապես Հունաստանի, Շվեդիայի,
Ֆրանսիայի, Կիպրոսի, Ավստրիայի, Լեհաստանի հանձնախմբերը։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդ: Իրավացիորեն
ընդունված է կարծել, որ Ֆրանսիայի հայկական համայնքը սփյուռքի ամենից կազմակերպված
համայնքներից է, որն ի թիվս այլնի՝ պայմանավորված է Ֆրանսիայում հայկական հետքի երկարատև գոյությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ղեկավարության առանցքային դեմքերի՝ Ֆրանսիայում հաստատմամբ: Հայերն այստեղ հաստատվել են դեռևս VI
դ. սկսած, համայնքի ընդհանուր թիվը ներկայումս շուրջ 700 հազար է, գործում են հայկական
հարյուրավոր կազմակերպություններ:
Շուրջ 500 հայկական կազմակերպություններ միավորում է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը [Co-ordination Council of Armenian organisations
of France (CCAF)], որը նաև ակտիվ լոբբիստական գործունեություն է իրականացնում:
Իր հերթին, Ֆրանսիայի Հայ դատի հանձնախումբը, որն ըստ էության գործում է CCAF-ի
կազմում, ֆրանս-հայկական մեծագույն քաղաքական կազմակերպությունն է, որի նպատակներն են.
1. նպաստել հասարակական իրազեկվածության բարձրացմանն՝ ի պաշտպանություն ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի,
2. հայկական համայնքին հուզող հարցերում ազդել Ֆրանսիայի և ԵՄ-ի քաղաքականության վրա,
3. ներկայացնել հայության միասնական տեսակետները պետական քաղաքական տարբեր հարցերի վերաբերյալ՝ ծառայելով իբրև կապ համայնքի և նրա ընտրած պաշտոնյաների
միջև:
Ֆրանսիայի Հայ դատի հանձնախումբը ամենաակտիվներից է այդպիսի հանձնախմբերի
մեջ, ընդ որում, ակտիվությունը չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին համակցված գործելով, այլ շոշափում է հայությանն առնչվող
հասարակաքաղաքական և սոցիալական կյանքի ամենատարբեր ոլորտներ:
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Կարևոր է նկատել, որ վերը քննարկված երկու կազմակերպությունները՝ Եվրոպայի Հայ
դատի գրասենյակը և Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդն (ՖՀԿՀԽ) ունեն ծագոււմնաբանական տարբերություններ։ ՀԿՀԽ-ն իր դրան անդամակից կառույցները ձևավորվել են Ֆրանսիայում հաստատված հայ համայնքի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ներուժի և դրանից բխած քաղաքական գործունեության արդյունքում, իսկ
Հայ դատի Եվրոպայի Գրասենյակը Բրյուսելում է հաստատվել՝ պայմանավորված Բրյուսելի,
իբրև տարածքի քաղաքական նշանակությամբ։ Մյուս կողմից Եվրոպայի Հայ դատի գրասենյակի՝ Բրյուսելում հաստատվելուց հետո, վերջին տարիների ընթացքում էականորեն ակտիվացել
է Հայ դատի Բելգիայի հանձնախմբի աշխատանքները, ինչը մեծապես պայմանավորված է տեղում Եվրոպայի Հայ դատի գրասենյակի առկայությամբ։ Հետևապես ակնհայտ է, որ համայնքի
քաղաքական ակտիվությունը էապես ազդում է դրա լոբբիստական գործունեության վրա։
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հիմք ընդունելով Արևմտյան Եվրոպայի հայկական սփյուռքի ընդհանուր բնութագիրը,
սփյուռքերի ուսումնասիրության, սահմանման ու բնորոշման արդի չափորոշիչները՝ հայկական
էթնիկ լոբբինգը պետք է դիտել իբրև բացառապես սփյուռքյան ֆենոմեն։
Կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքական գիտության մեջ էթնիկ լոբբինգի ինստիտուտը
որպես այդպիսին առարկայացնող՝ սույն աշխատանքում ներկայացված բնութագրիչները, ինչպիսիք են հիմնահարցի ձևակերպումը, տեղեկատվության ապահովումը, քաղաքականության
մոնիթորինգը, հասարակական կարծիքի համախմբումը, ընտրարշավային գործիքակազմը,
պաշտոնական հնարավորությունների և կապերի կիրառումը, ոչ պաշտոնական կապերի գործադրումը, պետական իշխանության թևերի և մարմինների վրա հոգեբանական ճնշման գործադրումը կամ «Lobbing the grassroots» տեխնոլոգիան աբողջապես օգտագործվում են Արևմտյան Եվրոպայի հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների կողմից։
Եվրոպայում հայկական էթնիկ լոբբիստական կառույցների կողքին գործունեություն են
ծավալում նաև այնպիսի կազմակերպություններ, որոնց կանոնադրական նպատակները թեև
չեն ներառում դասական լոբբիստական գործիքակազմ, այնուամենայնիվ դրանք առնչվում են
համայնքային կամ Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանությանը։
Հայկական լոբբիստական գործունեության արդյունավետության ավելի բարձրացման համար խնդիրներ են հանդիսանում ուղղակի լոբբիստական կառույցների սակավությունը, համայնքների քաղաքական կազմակերպվածության անբավարար մակարդակն ու համապատասխան ներուժի բացակայությունը, «հայրենիք-սփյուռք-ընդունող երկիր» եռանկյունու գագաթների դերաբաշխվածության անհստակությունը և այլն։
Геворг Гукасян, О ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. В данной работе рассматривается общее состояние армянского лоббирования в Западной Европе, его влияние на триединство «Родина-диаспора-принимающая страна» и их взаимосвязь как на общеевропейском уровне, так и в отдельных
государствах и общинах․
Исследование проводится в свете анализа особенностей армянской диаспоры, основанного на научно-аналитическом аспекте международного опыта и академической литературы
в этой области.
Особо упоминается институт этнического лоббирования, подчеркивающий, что подобное исследование изначально предполагает необходимость междисциплинарных подходов в
тесном взаимодействии с политологией и диаспорологией. Чтобы оценить лоббистскую активность армянской диаспоры в Европе в ее множественности, рекомендуется рассматривать армянские общественные организации в Европе, так или иначе способствующие служению
интересам армянских государств, двумя способами: лоббирование и закрытое лоббирование.
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Также предлагается, чтобы Институт этнического лоббирования рассматривался как основное организованное выражение политической роли диаспоры.
Ключевые слова: диаспора, идентификаторы диаспоры, этническое лоббирование,
институт лоббирования, армянское лобби Европы.
Gevorg Ghukasyan, ON THE LOBBYING ACTIVITIES OF THE ARMENIAN DIASPORA IN WESTERN EUROPE. The article presents the general situation of Armenian lobby
(advocacy) in Western Europe and its impact on the “Homeland-Diaspora-Hosting country” triangle
and their interrelations, both at the Pan-European level, as well as with individual states and communities. The task is implemented under the light of the analysis of the characteristics of the Armenian Diaspora, based on the scientific-analytical aspect of the international experience and academic literature in the field
Special reference is made to the institute of ethnic lobbying, stressing that first of all its
study implies the need for interdisciplinary approaches, in close interaction with political science
and the Diaspora. In order to evaluate the lobbying activity of the Armenian Diaspora in Europe in
its multiplicity, it is recommended that Armenian community organizations in Europe, which contribute to the service of the interests of Armenian states, be viewed in two ways: the lobbying and
the close-lobbying. It is also suggested that the Institute of Ethnic Lobbying should be seen as the
main organized expression of the political role of the Diaspora.
Key words: Diaspora, Diaspora descriptions, ethnic lobbying, the institute of ethnic lobbying,
Armenian lobby in Europe.
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