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SLUGLINE:

Being 20, Armenian Velvet Revolution Activist with Disability

HEADLINE:

The video tells about 21-year-old Artak Davtyan, who has a disability. He moves
through a walker. Despite this problem, he personally participated in Armenia’s Velvet
Revolution in April-May, walking more than 22 km.

DATELINE:

Yerevan, Armenia - 21/09/2018

SCRIPT:

00:00:00 - 00:07:11 - A scene from live broadcast on the phone, Artak's friend's voice is
heard:
We are live now, this is Yerevan-Sevan road, Artak will welcome you. Speak, Artak Jan.
00:07:11 - 00:26:00 - TEXT
On his 21st birthday, Artak Davtyan hitchhiked 113 km from Yerevan to Sevan, and
live-streamed the process. He wanted to show that people with disabilities can do the
same things anyone does.
01:01:21 – 01:39:09 - Artak Davtyan
I was pushed by personal motives to take part in the Revolution. People say that we
are full members of society, but they always try to help. When you happen to fall on
the street, two people will approach to help. But if I happen to fall, so many people
approach me that I cannot even stand, so the attitude towards us is quite different,
they say “yeah, you are disabled after all.” But I walked 22 km on the Velvet
Revolution Day.
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Artak’s interview (filmed during the Revolution days)
I urge all people who have a disability not to just say that they are equal, but to also
come and show that they really are equal to everyone.
When the areas and places are accessible, our disabilities will not stand out so much.
Let's understand this, and please don’t cut this out. I have not fought against the
disability; I am fighting against those who fight against the problem of disability. In
other words, I am against the idea of being fully-healed and I am guided by the fourth
model of disability accepted in the world, which implies the full involvement of the
individual into the society and, most importantly, how the person with a disability can
contribute to the society.
THE END

SHOTLIST:

1. Live streaming shots from Yerevan-Sevan highway
2. Filming at the National Polytechnic University of Armenia
3. Artak at his university
4. Artak's Interview in One of the Gardens
5. Filmings from Velvet Revolution
6. One of Artak’s Interviews on the Revolution Days
7. Shots from revolution days
8. Artak's Interview in the Garden
9. Artak at the University

SCRIPT:
(Original language)

00:00:00 – 00:07:11 - Հեռախոսից նկարահանված ուղիղ հեռարձակման դրվագ,
լսվում է հերոսի՝ Արտակի ընկերոջ ձայնը
Մենք հիմա լայվ ենք, սա Երևան-Սևան ճանապարհն է, Արտակը հեսա ձեզ
կողջունի։ Խոսա Արտակ ջան։
00:07:11 – 00:26:00 – TEXT
Իր ծննդյան 21-ամյակին Արտակ Դավթյանը որոշեց ավտոստոպով Երևանից
գնալ Սևան՝ անցնելով 113 կմ և ուղիղ հեռարձակել այդ
ճանապարհորդությունը։ Նա ցանկանում է մարդկանց ցույց տալ, որ
հաշմանդամության խնդիր ունեցողները կարող են անել նույնը, ինչ
մյուսները։
01:01:21 – 01:39:09 – Արտակ Դավթյան
Ինձ Թավշյա հեղափոխության տարավ ներքին շահը, մարդիկ ասում են՝ դուք
հասարակության լիարժեք անդամ եք, էսկողմ-այն կողմ, բայց միշտ քեզ
փորձում են օգնել։ Դու որ փողոցում ընկնես քեզ կմոտենա երկու հոգի, ես որ
փողոցում ընկնում եմ, այնքան մարդ է մոտենում, որ ես կանգնել չեմ
կարողանում, այսինքն՝ մեր հանդեպ վերաբերմունքը լրիվ այլ է, ասում են՝ հա
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ամեն դեպքում հաշմանդամ են։ Թավշյա հեղափոխության օրը 22կմ քայլել եմ։
Արտակ Դավթյանի հարցազրույցը /նկարահանումն արված է Թավշյա
հեղափոխության ժամանակ/
Բոլոր հաշմանդամներին կոչ եմ անում, որ իրանք չասեն՝ պրոստը մենք իրար
հավասար են, այլ գան ու ցույց տան, որ իրանք իրոք սաղին հավասար են։
Երբ տարածքը լինի մատչելի, մեր հաշմանդամությունն այդքան չի ընդգծվի։
Հասկանանք մի հատ ու սա հանկարծ չկտրեք՝ ես չեմ պայքարել
հաշմանդամության դեմ, ես պայքարում եմ հաշմանդամության խնդրի դեմ
պայքարողների դեմ։ Այսինքն ես դեմ եմ բուժվեմ-բուժվեմ գաղափարին,
առաջնորդվում եմ աշխարհում ընդունված հաշմանդամության հետ
վարվելակերպի չորրորդ մոդելով, որը ենթադրում է իրենից հասարկության
լիարժեք ներառում ու առավելապես, թե ինչ օգուտ է տալիս հաշմանդամը
հասարակությանը։
ՎԵՐՋ
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