ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանության
քաղաքական–տնտեսական հարցերով խորհրդական

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ. 2014 Թ–Ի
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
20–րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած
տեղաշարժի ազատությունը, այդ թվում
և մարդկանց տեղաշարժի, սկսեց նշա
նակալի տեղ գրավել սոցիոլոգիական,
այնուհետև նաև քաղաքագիտական ու
սումնասիրությունների ոլորտում: Վեր
ջին շրջանում միգրացիան դարձել է
եվրոպական երկրներում քաղաքական
օրակարգի առաջնահերթ հարցերից մե
կը: Նշվածի մասին է վկայում նաև այն
փաստը, որ ԵՄ–ի մակարդակում քն
նարկումներ են սկսել ընդհանուր միգ
րացիոն քաղաքականության մշակման
ուղղությամբ: «Մենք չենք կարող լիովին
տարբեր կանոններ ունենալ այս հարցի
(խմբ.– միգրացիայի) շուրջ Եվրոպա
կան միության անդամ 28 երկրներում.
մենք ցանկանում ենք համագործակցել
ազատ շուկայի շրջանակներում, որոշ
չափով ունենք ընդհանուր արտաքին
սահման, ունենք Շենգենը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ` միգրացիա, քաղաքական
դիսկուրս, հանրային դիսկուրս, Եվրո
պական խորհրդարան, համաեվրոպա
կան ընտրություններ, աջ ծայրահեղա
կան կուսակցություններ, պոպուլիզմ,
հակաիսլամականություն, եվրոհոռե
տեսություն:
Մենք բո
լորս հետ
ևում ենք մի
ջազ
գային կանոններին, ինչպես օրինակ, Ժն
ևյան կոնվեցիան, և ունենք մի շարք ար
ժեքներ, որոնք բոլորս էլ ցանկանում ենք
պաշտպանել: Սակայն, ի վերջո այս բո
լորը հանգում են միգրացիային և տեղա
շարժի ազատությանը»,– հայտարարել
է ԵՄ ներքին գործերի հանձնակատար

Սեսիլիա Մալստրյոմը1: Ժողովրդագրա
կան փոփոխությունները ժամանակակից
Եվրոպայում պայմանավորված են ինչ
պես եվրոպական այդ երկրների պատ
մական գաղութային անցյալով, այնպես
էլ ժամանակակից աշխարհում առհա
սարակ տեղաշարժի, և մասնավորապես
աշխատուժի տեղաշարժի դյուրացմամբ:
Ավելին, եվրոպական երկրներում մահ
մեդական բնակչության հարաճուն ավե
լացումը նույնիսկ պայմանավորում է այդ
երկրների ներսում ընթացող հանրային
դիսկուրսի ձևավորման գործընթացը:
Փոփոխությունների աստիճանը հասկա
նալու համար մի փոքր անդրադարձ կա
տարենք վիճակագրությանը: Ըստ Եվրո
պական վիճակագրական ծառայության`
Եվրոստատի 2009թ–ի ընթացքում ԵՄ
անդամ երկրների ընդհանուր բնակչու
թյունն աճել է 1.4 միլիոնով, որի 37.3%–ն
ի շնորհիվ բնական աճի (այն սահման
վում է որպես ծնունդների և մահերի հա
րաբերակցություն): Շեշտվում է նաև, որ
բնակչության աճի հիմնական պատճառը
բացարձակ միգրացիան է (net migration),
ինչն իր հերթին սահմանվում է որպես
ներգաղթի և արտագաղթի հարաբե
րակցություն: 2009թ–ի բնակչության աճի
62.7%–ը կազմում է բացարձակ միգրա
ցիայի արդյունք է2: Այս տվյալները ցույց
են տալիս եվրոպական մայրցամաքում
1

2
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 ե՛ս Transcript: The Future of EU Migration Policy,
Տ
Chatham House, http://www.chathamhouse.org/sites/
files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/
default/files/20140304EUMigrationMalmstrom.pdf
(4 March, 2014: accessed 24.06.2014)
Տե՛ս Europe in figures: Eurostat yearbook 2011,

Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2011, էջ 123–129:

միգրացիայի հիմնախնդրի կարևորու
թյան աստիճանը:
Նշվածի համատեքստում, ինչպես
արդարացիորեն նշում է ֆրանսիացի հե
տազոտող Ֆիլիպ Բուրբոն, դիսկուրսը և
դրա հետազոտությունը մեծագույն կար
ևորություն ունի միգրացիայի անվտան
գայնացման (securitization) հարցում: Լի
նելով անվտանգայնացման տեսության
քննադատ` Բուրբոն, այնուամենայնիվ,
շեշտում է, որ «այդ տեսության մեծա
գույն ուժը պիտակավորման կարևո
րության գիտակցումն է»: Հենց այս գի
տակցումն էլ, ուսումնասիրության մեջ
ներառում է զուտ նյութական գործոն
ներից բացի նաև սոցիալ–մշակութային
գործոններ1: Այս տեսանկյունից ելնե
լով` մենք ուսումնասիրել ենք եվրոպա
կան մի շարք երկրներում միգրացիային
առնչվող դիսկուրսը, մասնավորապես
2014թ–ի Եվրոպական խորհրդարանի
ընտրությունների համատեքստում:
Հասկանալու համար թե ինչպիսի
ազդեցություն ունեցան միգրացիային
առնչվող հիմնախնդիրները Եվրոպա
կան խորհրդարանի նախընտրական
հանրային–քաղաքական դիսկուրսում,
նախ համառոտ անդրադարձ կատարենք
նշված ընտրությունների առանձնահատ
կություններին և արդյունքներին:
2014թ. Եվրոպական խորհրդարանի
ընտրություններում առաջացան տա
րաբնույթ քննարկումներ և բանավե
ճեր` կապված ինչպես նախընտրական
քարոզարշավի ընթացքի, այնպես էլ
ընտրությունների արդյունքների հետ:
Հիմնական մտահոգությունների թվում
ակնհայտորեն առանձնանում էին Եվրո
պական միության անդամ գրեթե բոլոր
պետ ութ յունն եր ում աջ ծայր ահ եղ ա
կան կուսակցությունների նշանակալի
հաջողությունները, որոնք մտորելու և
1

Տե՛ս Bourbeau, Philippe. “Migration and Security:
Securitization theory and its refinement.” San Diego:
ISA // Disponível em http://www. ligi. ubc. ca/sites/
liu/files/Publications/BourbeauISA2006Paper.pdf.
Consultado em 12 (2006).

լուրջ քննարկումների առիթ դարձան
եվրոպական երկրների քաղաքական և
ակադեմիական շրջանակներում: Մտա
հոգությունների առիթները տարաբնույթ
էին` սկսած այդ կուսակցությունների
եվրոհոռետեսական կամ եվրոսկեպ
տիկ հայացքներից մինչև վերջիններիս
արտաքին քաղաքական կողմնորոշում
ները, և, ինչը թերևս առավել լայն քն
նարկումների հիմք հանդիսացավ, միգ
րացիայի հիմնախնդրի առնչությամբ
նրանց դիրքորոշումը:
2014 թ. մայիսի 25–ին կայացան Եվ
րոպական խորհրդարանի հերթական
ընտրությունները, որոնց արդյունքնե
րով համաեվրոպական կուսակցություն
ներից և որևէ մեկը ի վիճակի չեղավ
մեծամասնություն կազմել եվրոպական
այս ինստիտուտում: Ընտրություններին
մասնակցության ցուցանիշը ևս բարձր
չէր. ըն տր ութ յունն եր ին մասն ակց եց
ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքա
ցիների 43.09 %–ը: Ստորև ներկայացնում
ենք ընտրությունների արդյունքները`
ըստ Եվրոպական խորհրդարանի պաշ
տոնական կայքի2:

Կուսակցու
թյունը
Եվրոպական
ժողովրդական
կուսակցություն
(EPP)
Սոցիալիստների
և դեմոկրատնե
րի առաջադի
մական ալիանս
(S&D)

2
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Ստացած
ձայները
տոկոսային
արտահայ
տությամբ

Եվրոպա
կան խորհր
դարանում
մանդատնե
րի քանակը

29.43 %

221

25.43 %

191

Տե՛ս European Parliament/ Results of the 2014 European
elections // http://www.results–elections2014.eu/en/
election–results–2014.html (official website of the
European Parliament, accessed 23.06.2014)

Եվրոպայի
պահպանո
ղականներ և
ռեֆորմիստներ
(ECR)
Եվրոպայի լի
բերալների և
դեմոկրատների
ալիանս (ALDE)
Եվրոպայի միա
ցյալ ձախ ուժեր
(GUE)
Կանաչներ–
եվրոպական
ազատ ալիանս
(Greens/EFA)
Ազատության և
ժողովրդավա
րության Եվ
րոպայի խումբ
(EFD)
Պատգամավոր
ներ, որոնք չեն
պատկանում
որևէ խմբի
Նոր ընտրված
անդամներ,
որոնք չեն մի
ացել նախորդ
խորհրդարա
նում ձևավոր
ված որևէ խմբի

9.5 %

68

8.92 %

67

6.92 %

52

6.66 %

50

6.39 %

48

5.73 %

43

1. 46 %

11

Արդյունքները մեծ մասամբ մեկնա
բանվեցին եվրոպական երկրներում
որպես «բողոքական քվեարկություն»,
քվեարկություն ոչ թե «հանուն», այլ
«ընդդեմ»: Միաժամանակ հարկ է հիշել,
որ Եվրոպական խորհրդարանի ընտրու
թյունները «ազգային քաղաքականու
թյունների» շարունակությունն են, քանի
որ ընտրողները մոտենում են քվեատու
փերին արտահայտելու համար իրենց
վերաբերմունքը «ազգային քաղաքա
կան գործիչների» նկատմամբ1: Այս հա
1

Տե՛ս Veuger, S., “European Parliament: Purposeful or
Pitiful?” // The National Interest, http://nationalinterest.
org/feature/european–parliament–purposeful–or–
pitiful–10564?page=show (May 30, 2014: accessed
23.06.2014)

մատեքստում կարող ենք նշել նաև, որ
համաեվրոպական ընտրություններում
քաղաքական օրակարգը ձևավորվում է
ազգային մակարդակում, քանի որ որո
շակի կուսակցության կամ թեկնածուին
ընտրելու քաղաքացու դրդապատճառ
ները հիմնականում առաջանում են ազ
գային քաղաքական օրակարգը հաշվի
առնելով: Նշվածի մասին են վկայում
նաև Եվրոպական խորհրդարանի ազ
գային մակարդակի ընտրությունների
արդյունքները, որտեղ ֆրանսիական
«Ազգային ճակատ» կուսակցությունն
(Front nationale) առաջին տեղը զբաղեց
րեց` ստանալով ընտրողների 25% ձայ
ները, մինչդեռ իշխող սոցիալիստական
կուսակցությունը ստացավ ընդամենը
14%2, իսկ Մեծ Բրիտանիայում «Անկա
խության» կուսակցությունը (UKIP) նորա
գույն պատմության ընթացքում առաջին
անգամ հաղթանակ տարավ բրիտանա
կան ավանդական պահպանողական և
լեյբորիստական կուսակցությունների
հանդեպ` ստանալով ընտրողների ձայ
ների 28 %–ը3:
Այս ընտրությունների առանձնահատ
կությունների մեկն էլ եվրոպական աջ
ծայրահեղական կուսակցությունների
նշանակալի առաջընթացը և նրանց ձևա
վորած քաղաքական օրակարգի առաջ
նային դեր զբաղեցնելը եվրոպական
երկրների քաղաքական դիսկուրսում:
Այս պարագայում հարց է առաջա
նում` ի՞նչն էր այս ընտրություններում
ձևավորված քաղաքական օրակար
գի առանձնահատկությունը և ինչու՞
հենց այս ընտրություններում ծայրա
հեղ աջակողմյան կուսակցությունները
2

3
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առաջընթացի հնարավորություն ստա
ցան համաեվրոպական քաղաքական
ասպարեզում ու ինչպիսի քաղաքական
հետևանքներ կարող են ունենալ նշված
զարգացումները:
Այս հարցերին պատասխանելու հա
մար անհրաժեշտ է ընդհանրացնել այն
մոտեցումներն ու դիրքորոշումները,
որոնք աջ ծայրահեղական կուսակցու
թյունները քաղաքական դիսկուրսի լու
սանցքային (մարգինալ) օրակարգից
տեղափոխեցին առաջնահերթ քաղա
քական օրակարգ: Նշենք դրանցից երկու
հիմնականները` միգրացիայի հիմնախն
դիրը և եվրոհոռետեսությունը: Վերջի
նիս մասով հարկ է նշել, որ ձեռքբերում
ներ արձանագրած բոլոր աջակողմյան
կուսակցությունները ցանկանում են լի
ազորությունների փոխանցում բրյուսե
լյան կենտրոնից դեպի ազգային մայ
րաքաղաքներ: Օրինակ` Բրիտանական
անկախության կուսակցությունը Եվրո
պական խորհրդարանի ընտրություննե
րին ընդառաջ ընդունած իր հռչակագ
րում նշում է, որ մի
այն ԵՄ–ից դուրս
գալով է հնարավոր դադարեցնել այն
շարունակական վնասը, որ հասցվում է
Մեծ Բրիտանիայի ազգային շահերի1: Այլ
եվրոպական երկրներում ևս աջ ծայրա
հեղական կուսակցություններն անվս
տահություն են հայտնում համաեվրո
պական կառույցների գործունեության
արդյունավետության հարցում, թերևս,
տարբեր ուժգնությամբ ու առաջարկվող
տարբեր լուծումներով:
Փորձենք առանձնացնել այն հիմ
նակ ան ուղղ ութ յունն եր ը, որոնց ով
կիրառվել է միգրացիային առնչվող
քաղ աք ակ ան դիսկ ուրս ը Եվր ոպ ա
կան խորհրդարանի վերջին ընտրու
թյունների ընթացքում: Շեշտենք այդ
ուղղություններից հիմնական երեքը`
1

ե՛ս “Create an earthquake: UKIP MANIFESTO
Տ
2014”
//
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/
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o r i g i n a l / 1 3 9 8 8 6 9 2 5 4 / Eu r o M a n i fe s t o L a u n c h .
pdf?1398869254 (accessed 23.06.2014)

միգրացիան որպես վախի և սպառնա
լիքի աղբյուր, որպես հակաիսլամա
կանության աղբյուր, որը, թերևս, շատ
ներհատուկ է եվրոպական պոպուլիս
տական քաղաքական դիսկուրսին, և
սոցիալ–տնտեսական իրականությա
նը միգրացիային առնչվող դիսկուրսի
անհամապատասխանություն: Նշված
ուղղություններից առաջինը և երրորդը
կիրառվել են նաև համաեվրոպական
կառույցների նկատմամբ անվստահու
թյան տարածման և եվրոհոռետեսու
թյան ամրապնդման համար: Միևնույն
ժամանակ նշված ուղղություններն ու
հարցերը քննարկելու համար անհրա
ժեշտություն է առաջանում մասնավո
րեցնել, թե տվյալ աշխատանքում «քա
ղաքական դիսկուրս» հասկացության
բազմաթիվ սահմանումներից որն ենք
ընտրում առավել մեծ բացատրողական
արդյունքի հասնելու համար: Այս համա
տեքստում մեզ համար թերևս առավել
օգտակար սահմանումը տվել է քաղա
քական դիսկուրսի երկարամյա հետա
զոտող, հոլանդացի Թեուն վան Դեյկը,
ով քաղաքական դիսկուրսը դիտում է
որպես քաղաքականության ակտորնե
րի կողմից ձևակերպված քաղաքական
տեքստ կամ խոսք: Սա
կայն, նա մի
ա
ժամանակ նշում է, որ հաղորդակցային
տեսանկյունից կարևոր է և դիսկուրսի
մաս է կազմում նաև այն արձագանքը,
որ տալիս են այդ տեքստի կամ խոսքի
«սպառողները», օրինակ` հանրությունը,
քաղաքացիները, խմբերը և այլն2: Ուստի
հետևելով այս մտքին` կփորձենք վեր
հանել այն քաղաքական տեքստերը,
որոնք նախընտրական շրջանում եվրո
պացի քաղաքական գործիչներն օգտա
գործել են միգրացիան բնութագրելու
համար և այն արձագանքը, որ ստացել
են հանրության կամ քաղաքականու
թյան այլ ակտորների կողմից:
2
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Առաջին դիտարկումը, որ ակնհայտ
է դառնում Եվրոպական խորհրդարա
նի վերջին ընտրություններին առնչվող
նախընտրական տեքստերը ուսումնա
սիրելիս, միգրացիայի հանդեպ շարու
նակաբար վախի տարածումն է (fear
mongering/ scare mongering): Միգրացի
ան իր ընդհանրության մեջ փորձ է ար
վում ներկայացնել որպես սպառնալիք
եվրոպական քաղաքակրթության, կեն
սակերպի, և, թերևս, ինչն ամենակար
ևորն է, եվրոպական բարեկեցության
գաղափարի հանդեպ: Միաժամանակ
զանց է առնվում միգրացիայի դրական
ազդեցությունը մի շարք եվրոպական
երկրների տնտեսական, և անհրաժեշ
տաբար նաև սոցիալական ծառայու
թյունների ապահովման համակարգե
րի վրա: Պոպուլիստական դիսկուրսին
բնորոշ կերպով եվրոպական ծայրահեղ
աջակողմյան կուսակցությունները հա
մահարթեցնում են միգրացիայի նման
բարդ սոցիալական երևույթը` այն հան
րությանը ներկայացնելով զուտ բացա
սական համատեքստում: Նույնացվում
են օրինական և անօրինական միգրա
ցիան, մասնագիտական հմտություն
ներով օժտված անհատների և ցածր
կրթական ցենզ ունեցող անհատների
ներգաղթը` այս ամբողջը մատուցելով
որպես «սպառնալիք»:
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ
տարբեր եվրոպական երկրներում մա
տուցվող այս «սպառնալիքի» տեսակ
նե
րը տար
բեր են: Օ
րի
նակ` Մեծ Բրի
տանիայում հիմնականում կիրառվում է
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի
ժողովուրդներին սպառնալիք ներկա
յացնելու ռազմավարությունը: Կրկին
անդրադառնանք Մեծ Բրիտանիայի Ան
կախության կուսակցության նախընտ
րական հռչակագրին, որի «Կորցրել ենք
վերահսկողությունը սեփական սահ
մանների նկատմամբ» ենթավերնագ
րի տակ կարդում ենք. «Հունվարի 1–ից
Մեծ Բրիտանիան իր սահմանները բա
ցեց Բուլղարիայի և Ռումիանիայի ան

սահմանափակ թվով քաղաքացիների
առաջ: Կառավարությունն ընդունում է,
որ չի կարող կառավարել ԵՄ երկրներից
եկող միգրանտների քանակը: Այլ կու
սակցությունները դեռևս հանձնառու են
ԵՄ–ի ընդլայնմանը` ներառելով Թուր
քիան, Ալբանիան, Մոլդովան և շատ այլ
երկրներ: Ըստ ԵՄ կանոնների նրանց բո
լոր քաղաքացիները հնարավորություն
կունենան ապրելու և աշխատելու Մեծ
Բրիտանիայում: Զանգվածային միգրա
ցիան համընկնում է երիտասարդների
գործազրկության աճի և աշխատավար
ձերի լճացած մակարդակի հետ, որոնք
չեն համընկնում գների հետ»,– նշվում է
հռչակագրում1:
Ֆրանսիայում ևս այս հարցը բարձ
րացվում է այս անգամ «Ազգային ճա
կատ» կուսակցության կողմից: Կու
սակցության ծրագրի մեջ նշվում է, որ
ներկայում միգրացիան հասել է ան
կառավարելի չափերի, իսկ այս խնդրի
լուծման համար նույնիսկ առաջարկ
վում է վերանայել Շենգենյան համա
ձայնագրերը և Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիան` տեղաշարժի
իրավունքի մասով2: Կուսակցությունն
իր պաշտոնական կայքէջում առաջար
կում է քաղաքացիներին ստորագրել մի
քանի խնդրագրեր, որոնք վերնագրված
են հետ
ևյալ կերպ` «
Մեզ ևս հնա
րա
վորություն տվեք հանրաքվե անցկաց
նել ներգաղթի վերաբերյալ», «Ընդդեմ
Ֆրանսիայի բալկանիզացիայի», «Ռու
մինիա, Բուլղարիա. սահմանների լիա
կատար բացումը խենթություն է»3: Նմա
նատիպ սահմանափակող և բացառող
(exclusive) միգրացիոն քաղաքականու
1

2

3
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ե՛ս “Create an earthquake: UKIP MANIFESTO
Տ
2014”
//
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/
themes/5308a93901925b5b09000002/attachments/
o r i g i n a l / 1 3 9 8 8 6 9 2 5 4 / Eu r o M a n i fe s t o L a u n c h .
pdf?1398869254 (accessed 28.06.2014)
Տե՛ս Notre Projet: Programme Politique du Front

National // http://www.frontnational.com/pdf/Prog
ramme.pdf (accessed 28.06.2014)
Տե՛ս Ազգային ճակատ կուսակցության պաշտոնա
կան կայքէջ frontnational.com, (accessed 28.06.2014)

թյան օրինակներ կարելի է գտնել նաև
բազմաթիվ այլ եվրոպական ծայրա
հեղ աջակողմյան կուսակցությունների
ծրագրերում, ինչպես օրինակ` «Իրական
ֆինները» (“True Finns”), Ազատության
կուսակցությունը` Նիդեռլանդներում,
«Հյուսիսի լիգան»` Իտալիայում, Ժո
ղովրդական կուսակցությունը` Շվեյցա
րիայում, Ազատության կուսակցությունը`
Ավստրիայում, Դանիայի ազգային կու
սակցությունը, Շվեդիայի դեմոկրատա
կան կուսակցությունը և այլն:
Իսկ ինչու՞մ է դրսևորվում նշված կու
սակցությունների կողմից վախի գոր
ծոնի կիրառումը: Չէ՞ որ միգրանտների
մեծ հոսքի առկայությունը դեպի եվրո
պական երկրներ անհերքելի փաստ է:
Հիմնական խնդիրը կայանում է իրակա
նության միակողմանի ներկայացման, և
միգրացիայի առաջացրած սոցիալա
կան ու մշակութային փոփոխություն
ների շեշտադրման մեջ: Ակնհայտ է, որ
մեծաթիվ միգրանտների առկայությունը
եվրոպական տարբեր երկրներում առա
ջացրել է նշանակալի սոցիալական փո
փո
խու
թյուն
ներ և իր հետ բե
րել նաև
խնդիրներ, ինչպես օրինակ` վերջիններս
սոցիալական նպաստների հատկացման
հարցը, նրանց կրթության ու հյուրընկա
լող հասարակության մեջ ինտեգրվե
լու հարցը: Միաժամանակ աջ ծայրա
հեղական կուսակցություններն իրենց
նախ ընտր ակ ան քար ոզ արշ ավն եր ի
ընթացքում զանց էին առնում միգրանտ
ների կողմից հյուրընկալող հասարա
կություններին բերած մեծ տնտեսական
օգուտների մասին փաստարկները` հիմ
նականում շեշտադրելով նշված խնդիր
ների վրա և դրանց միջոցով փորձելով
վախ առաջացնել միգրանտների նկատ
մամբ: Այս թեմայի առնչությամբ 2013  թ–ի
նոյեմբերի հրապարակված «Ներգաղ
թի ֆիսկալ ազդեցությունը Միացյալ
Թագ ավ որ ութ յուն ում» հետ ազ ոտ ու
թյան մեջ շեշտվում է, որ 1999 թ–ից ի
վեր Մեծ Բրիտանիա ներգաղթողներն
առավել մեծ չափով հարկեր են վճարել,

քան ստացել սոցիալական վճարներ
կամ ուղակել իրենց հայրենիք որպես
տրանսֆեր: Լոնդոնի Համալսարանա
կան Քոլեջի հետազոտողներ Քրիստի
ան Դասթման և Թոմասսո Ֆրատինին
եզրակացնում են. «2000–ականներից ի
վեր ներգաղթյալները զուտ ներդրում
են ունեցել հանրային ֆինանսների մեջ.
իրականություն, որը նշանակալիորեն
հակադրվում է հանրային քննարկում
ների ժամանակ առաջ քաշվող տեսա
կետներին»1:
Համեմատականներ անցկացնելով
Հայ աստ անում ձևավորվող նման ա
տիպ դիսկուրսին` հարկ է նշել, որ մեր
երկրում ևս առկա է վախի գործոնի
շահարկում հանրային քննարկումնե
րում, որոնք առնչվում են միգրացիային:
Հանր ային քնն արկ ումն եր ին բնոր ոշ
են արտագաղթի մասին կենցաղային
պատկ եր աց ումն եր ի շահ արկ ում ը և
մասնագիտական, փաստական հեն
քից կտրվածությունը: Մինաժամանակ
պետք է ընդգծել, որ հայաստանյան քն
նարկումները միայն ձևով են առնչվում
համաեվրոպական մակարդակում ըն
թացող միգրացիոն քաղաքականության
վերաբերյալ քննարկումներին: Մինչդեռ
բովանդակային առումով խնդիրները
խիստ տարբեր են. եթե եվրոպական
երկրների պարագայում քննարկում ենք
ներգաղթի, ապա Հայաստանի պարա
գայում արտագաղթի հարցը: Հենց մի
այն այս դիտարկումն արմատականորեն
փոխում է քննարկումների ուղղությունն
ու բովանդակությունը:
Արդեն իսկ նշեցինք, որ 2014թ–ի Եվ
րոպ ակ ան խորհրդ ար ան ի նախ ընտ
րական դիսկուրսում կիրառվել է նաև
հակ աիսլ ամ ակ ան դիսկ ուրս ը որպ ես
միգրացիոն խնդիրներին անդրադար
ձի մի տարատեսակ: Այս տեսանկյունից
ակնհայտորեն առանձանանում է Նի
1
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 ե՛ս Dustmann, Christian, and Tommaso Frattini. “The
Տ
fiscal effects of immigration to the UK.” CReAM DP 22
(2013), էջ 13:

դեռլանդների «Ազատություն» կուսակ
ցության առաջնորդ Գեերտ Վիլդերսը:
Վերջ ին իս ելույթն եր ը մշտ ապ ես հա
մեմվ ած են լին ում հակ աիսլ ամ ակ ան
հռետ որ աբ ան ութ յամբ: Մասն ավ որ ա
պես, իր ելույթներից մեկի ընթացքում
Վիլդերսը խոստացել էր իր կողմնա
կիցն եր ին այնպ ես անել, որ Նիդ եռ
լանդն եր ում. «լ ին են ավել ի քիչ մա
րոկկ աց ին եր»: Այս ծայր ահ եղ քայլ ը
բավ ակ ան ին մեծ հակ ազդ եց ութ յուն
էր առաջացրել նիդեռլանդական հա
սարակության շրջանում. նույնիսկ Վիլ
դերս ի ղեկ ավ ար ած կուս ակց ութ յան
որոշ անդամներ դուրս էին եկել կու
սակցությունից այդ հայտարարությու
նից հետ ո: Սոց իալ ակ ան ցանց եր ում
ձևավորված «Ես բողոք ունեմ Վիլդեր
սի դեմ» խումբը մեկ օրվա ընթացքում
շուրջ 48000 հետ
և որդ է ձեռք բե
ր ել:
Վիլդերսի հայտարարությանն արձա
գանքել է նաև Նիդեռլանդների վար
չապ ետ Մարկ Ռյուտտ են`աս ել ով, որ
նա. «չափն անցել է»1: Չնայած նմանա
տիպ սկանդալային հայտարարություն
ներին ու պահվածքին «Ազատության»
կուս ակց ութ յուն ը Նիդ եռլ անդն եր ում
հավաքեց ձայների 12.2%–ը` գրավելով
երր որդ տեղ ը 2: Չնա
յ ած սա որոշ
ծ ա
կի հետընթաց էր կուսակցության հա
մար, միաժամանակ կարելի է պնդել,
որ նիդեռլանդական հասարակության
շրջանում կա որոշակի զանգված, որն
ընկալունակ է նմանատիպ ծայրահե
ղակ ան հակ աիսլ ամ ակ ան ուղ երձն ե
րի հանդեպ: Սակայն չի կարելի նաև
1
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 ե՛ս “Dutch politician Geert Wilders takes aim at
Տ
Maroccans and sparks outrage” // The Guardian
,http://www.theguardian.com/world/2014/mar/20/
dutch–politician–geert–wilders–moroccans–outrage–
pvv–party–anti–islam (20 March 2014: accessed
30.06.2014)
Տե՛ս Waterfield, B, “European elections upset for
Geert Wilders as Dutch turn cold on anti–EU party”
// The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/netherlands/10850610/European–
election–upset–for–Geert–Wilders–as–Dutch–turn–
cold–on–anti–EU–party.html (22 May 2014: accessed
30.06.2014)

հաշվի չառնել այն բացասական ար
ձագանքը, որ ձևավորվեց հակասիս
լամ ակ ան ութ յան ծայր ահ եղ դրսև ո
րումների հանդեպ:
Նմանատիպ միտում դրսևորվեց նաև
Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ քաղա
քական սպեկտրի առավել ծայրահեղ
աջակողմյան կուսակցությունը` Բրի
տանական ազգային կուսակցությունը
(British National Party) բավականին մեծ
կորուստներ կրեց վերջին համաեվրո
պական ընտրությունների ընթացքում,
նույնիսկ այդ կուսակցության առաջ
նորդ Նիք Գրիֆֆինը զրկվեց Եվրո
պական խորհրդարանում իր տեղից3:
BNP–ն հենց այն կուսակցությունն էր, որ
հանդես էր գալիս առավել արմատա
կան հակաիսլամական դիրքերից Մեծ
Բրիտանիայում: 2014թ–ի համաեվրո
պական ընտրությունների իրենց նա
խընտրական անիմացիոն գովազդում
Բրիտանիայի մահմեդականները ներ
կայացվում են որպես սոցիալապես
վտանգավոր տարրեր, ովքեր պատ
րաստ են քրեական հանցանքներ գոր
ծել, և ումից շարքային բրիտանացիները
պետք է վախենան: Այս տեսահոլովա
կը ցուցադրվել է Մեծ Բրիտանիայում
մեծ հեղինակություն վայելող BBC և
ITV հեռուստաալիքներով քաղաքական
գովազդի ժամերին4: Այսպիսով, պետք
է նշենք, որ հակաիսլամականությունը
որպես միգրացիային առնչվող դիսկուր
սի կարևոր տարր մի շարք եվրոպական
երկրներում նաև որոշակի հետնահանջ
է արձանագրում: Միաժամանակ հա
կաիսլամական միտումները չեն կարող
3

4
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Տե՛ս Churcher, J. & Hurst, P. “European election
results 2014: BNP leader Nick Griffin loses seat”, // The
Independent, http://www.independent.co.uk/news/uk/
politics/european–election–results–2014–bnp–leader–
nick–griffin–loses–seat–9434204.html (26 May 2014:
accessed 30.06.2014):
Տե՛ս, Pitt, B., “BNP’s proposed election forecast
features vile anti–Muslim animation”, http://www.
islamophobiawatch.co.uk/bnps–proposed–election–
broadcast–features–vile–anti–muslim–animation/
(26 April 2014: accessed 30.06.2014)

արհամարհվել, քանի որ դրանք նաև
էական խթան հանդիսացան Եվրոպա
կան խորհրդարանի վերջին ընտրու
թյուններում «բողոքական քվեի» (protest
vote) ձևավորման և ծայրահեղ աջակող
մյան կուսակցությունների առաջընթացի
համար: Համեմատականներ անցկացնե
լով Հայաստանում նույնական դիսկուր
սի հետ կարող ենք արձանագրել նաև,
որ հակաիսլամականությունը հայաս
տանյան հանրային դիսկուրսում որպես
այդպիսին բացակա է, իսկ միգրացիոն
դրսևորումների հետ որևէ առնչություն
չունի: Սա նույնպես վկայում մեր կող
մից արդեն իսկ նշված այն մտքի մասին,
որ միգրացիային առնչվող հանրային ու
քաղաքական դիսկուրսը Հայաստանում
նշանակալիորեն տարբերվում է եվրո
պական երկրներում ծավալված նմանա
տիպ դիսկուրսից:
Երրորդ կարևոր հանգամանքը, որ
դրսևորվել է միգրացիային առնչվող
հանր ային–քաղ աք ակ ան դիսկ ուր
սում վերջին համաեվրոպական ընտ
րություններում սոց իա լ–տնտ եսական
իրականությունից այդ դիսկուրսի կտր
վածությունն էր ու դրան անհամապա
տասխ ան ութ յուն ը: Այս երև ույթ ը ևս
բնորոշ է պոպուլիստական դիսկուր
սին, որը ուղղված է հանրային–քաղա
քա
կան կյան
քի, իսկ տվյալ դեպ
քում
միգրացիոն երևույթների պարզունակ
ընկալմանը, որն ուղղված է մարդկանց
«բն ազդ ային ընկ ալումներին»` բարդ
խնդիրներին առաջարկելով հեշտ ու
պարզունակ լուծումներ1: Նշված հան
գամանքին արդեն իսկ անդրադարձանք
վերևում` ցույց տալով, թե ինչ տնտեսա
կան նշանակալի ներդրում են կատա
րում միգրանտները Մեծ Բրիտանիայի
տնտեսական համակարգում: Եվրոպա
կան խորհրդարանի վերջին ընտրու
թյունների նախընտրական քարոզար
շավ ի ընթ ացք ում բարձր աձ այնվ ում
1

Տե՛ս Mudde Cas. The populist zeitgeist, // Government
and Opposition 39, No. 4 (2004), էջ 542–563:

էին նաև բազմաթիվ մտահոգություն
ներ այն մասին, որ ԵՄ–ին նոր անդա
մակցած պետություններից, մասնավո
րապես, Ռումինիայից, Բուլղարիայից և
Խորվաթիայից, եկող էժան աշխատուժը
կարող է ողողել «հին Եվրոպայի» աշ
խատաշուկաները և զրկել տեղացինե
րին աշխատանքին: Այս մասին մտահո
գություններ բարձրացնում էին ինչպես
UKIP կուսակցության նախագահ Նայջել
Ֆարաժը, այնպես էլ Ֆրանսիայի «Ազ
գային ճակ ատ ի» առաջն որդ Մար ին
Լըպենը, ինչի մասին արդեն իսկ նշվել
է վերևում: Այս հարցադրմանը համա
պատասխան անդրադարձ կատարելու
համար անդրադառնանք ԵՄ նախորդ`
2004թ–ի ընլայնմանը, որի ժամանակ
ևս բազմաթիվ էին «հին Եվրոպայի»
աշխատաշուկաների արմատական վե
րափոխման մասին խոսակցություննե
րը: Եվրոպական Հանձնաժողովի տն
տեսական և ֆինանսական հարցերի
գլխավոր դիրեկտորատը այս հարցի
առնչությամբ հետազոտություն է իրա
կանացրել դեռևս 2008թ–ին, որում նշ
ված հարցադրման համապատասխա
նությունը տնտեսական իրականության
հետ չհիմնավորված է համարել: Հե
տազտությունը եզրակացնում է նաև,
որ չնայ ած ըն դլ այնմ ան ը, «հ ին Եվ
րոպայի» անդամ 15 պետությունների
միջև միգրանտների տեղաշարժը ավե
լի նշա
նա
կա
լի է եղել, քան 2004  թ–ի
ընդլայնման արդյունքում ԵՄ–ին մի
ացած նոր 10 անդամներից դեպի «հին
Եվրոպա» միգրանտների տեղաշարժը:
«Ընդհանուր առմամբ, այնուամենայ
նիվ, այս տեղաշարժերը նպաստել են
տնտեսական աճին: Մեր հետազոտու
թյան արդյունքներով կարող ենք եզ
րակացնել, որ ԵՄ 25–ի ներսում վերջին
շրջանի շարժունակության աճը նպաս
տել է ը
նդ
հա
նուր ՀՆԱ–ի աճին շուրջ
0.3 %–ով: Ընդլայնված ԵՄ–ի համար
այս թիվը կազմում է շուրջ 30 միլիոն
եվրո»,– եզրակացնում են հետազոտու
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թյան հեղինակները1: Ակնհայտ է դառ
նում, որ այս պարագայում ևս պոպու
լիստական դիսկուրսին բնորոշ ձևով
եվրոպական աջ ծայրահեղական կու
սակցությունները կրկին փորձում են
պարզ ուն ակ ացն ել իրակ ան ութ յուն ը
կամ այն առնվազն ներկայացնել միա
կողմանի` չշեշտելով այն տնտեսական
օգուտները, որ եվրոպական երկրները
կարող են ստանալ ներգաղթյալների
շնորհիվ: Կրկին փորձելով համեմա
տականներ անցկացնել Հայաստանում
ընթացքող նմանատիպ հանրային–քա
ղաքական քննարկումների հետ կա
րող ենք նշել, որ այս երևույթը բնորոշ
է հայաստանյան դիսկուրսին: Հայաս
տանում արտագաղթի կամ ներգաղթի
մասին պատկերացումները հիմնական
կառուցվում են առասպելային–կենցա
ղային քննարկումների դաշտում առանց
մասնագիտական վերլուծությունների
իրականացման, ինչն սովորաբար հան
գեցնում է դիսկուրսի և սոցիալ–տնտե
սակ ան ու քաղ աք ակ ան իրակ ան ու
թյան տարբերակվածության: Սակայն,
սա մեկ այլ հոդվածի նյութ է և դուրս
է գալիս քննարկվող թեմայի շրջանակ
ներից, այդ պատճառով էլ հանգամա
նալից անդրադարձ չենք կատարի այդ
հարցի վրա:
Այսպիսով, կարող ենք արձանագ
րել, որ Եվրոպական խորհրդարանի
վերջին ընտրություններում միգրացի
ային առնչվող հանրային–քաղաքական

1

դիսկուրսը լայն ընդգրկում է ստացել:
Այն հիմնականում կիրառվել է աջ ծայ
րահեղական կողմնորոշում ունեցող
քաղաքական ուժերի կողմից, իսկ ընտ
րություններում նրանց արձանագրած
բավականին նշանակալի արդյունքնե
րի համատեքստում կարող ենք նշել,
որ դրա կիրառումը լայն արձագանք է
գտել նաև մի շարք եվրոպական երկր
ների հասարակությունների շրջանում:
Այս աշխատանքում մենք առանձնացրել
ենք այն երեք հիմնական ուղղություն
ները, որոնցով կիրառվել է միգրացի
ային առնչվող հանրային–քաղաքա
կան դիսկուրսը, այն է` որպես վախի և
«սպառնալիքի» ձևավորման գործիք,
հակաիսլամականության տարածման
նպատակով, ինչպես նաև շահագործվել
է այդ դիսկուրսի և սոցիալ–տնտեսական
ու քաղաքական իրականության ան
համապատասխանությունն ու իրարից
կտրվածությունը: Որոշակի համեմատա
կաններ ենք անցկացրել Հայաստանում
ծավալվող նմանատիպ դիսկուրսի հետ
ու եզրակացրել, որ կիրառության առն
վազն առաջին երկու եղանակները հա
մապատասխան չեն հայկական իրակա
նությանը, իսկ երկրորդը բնորոշ է նաև
միգրացիային առնչվող հայաստանյան
դիսկուրսին: Միևնույն ժամանակ ակն
հայտ է, որ Հայաստանի պարագայում
այս թեման հավելյալ հետազոտության
կարիք ունի:

Տե՛ս D’Auria, Francesca, Kieran Mc Morrow, and
Karl Pichelmann, “Economic impact of migration
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МИГРАЦИОННЫЙ ДИСКУРС В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ:
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В статье рассматривается использование темы миграции и евроскептицизма в обществен
ном и политическом дискурсе некоторых европйских стран в котексте выборов в Европей
ский парламент 2014 года. Особо отмечается широкое использование данного дискурса пред
ставителями радикально правых партий. Из методов применения данного дискурса были
выделены три основных: как источника угрозы и страха, источника исламофобии и отчуж
дения данного дискурса от социально–экономических и политических реалий. Некоторые
сравнения были проведены с армянскими реалиями использования миграционного дискурса.

MIGRATION DISCOURSE IN EUROPEAN COUNTRIES:
THE EXAMPLE OF 2014 EUROPEAN PARLIAMENT ELECTIONS

ARMEN GHAZARYAN
RA Embassy of Poland,
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The article touches upon the issue of the application of the political and societal discourse on
the issues of migration and eurosceptocisim in the context of the European Parliament elections
of 2014. The wide use of the mentioned discourse and argumentation connected with migration
was particularly exploited by far right parties. Three specific methods of the application of this
discourse have been discussed: depicting migration as a sourse of “threat” and fear, as a source of
islamophobia and exlopiting the fact that the discourse was often alienated from socio–economic
and political realities. Some parallels have been drawn with the discourse on migration in Armenia.
Key words – migration, political discourse, societal discourse, European parliament, European
elections, far–right parties, populism, islamophobia, euroscepticism
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