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Being 20, Active and Inventive Armenian Girl-Student

HEADLINE:

Sem Baghdasaryan is 19; she was born in Gyumri and studies at Yerevan State
University. She became famous when participated in a demonstration involving toilet
paper.
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Yerevan, Armenia - 31/08/2018

SCRIPT:

At Yerevan State University
00: 01-00: 15 When I came to fill in the applications for the university admission, the
university was some kind of “Wow” to me. But it was a strange feeling on the first day
of September, why was it such a bad situation?
Footage of 2017 demonstrations on deferment
00: 17-00: 27, I felt I was a student and a citizen and I valued my freedom during the
demonstrations about deferment of military service.
In the garden
00: 28-00: 52 Currently, my main activities are at "Restart." "Restart" became known
for a demonstration involving toilet paper. Many people did not understand what
these students are doing; did they come to the university to demand toilet paper from
the rector? When you are attending a university and even basic living conditions are
not satisfying there, how can one talk about academic freedom and high quality
education?
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Footage of demonstrations of "Restart" at YSU Rector's office
00: 54-01: 04 We named our workers’ group Revolutionary Committee, and our final
objective was to revolutionize the country.
Footage of streets during the revolution days
01: 05-01: 08 - Chanting: "Take it to the street, take it to the street!"
01:08-01.24 We closed all four streets near the State Medical University, I looked
around and there were probably more than two hundred people with us, but I did not
understand how our numbers grew, how they joined us. Everyone came down and
joined us from the universities, in buses.
01: 24-01: 27 Chanting: "Free, Independent Student!"
01: 28-01: 41 The whole area was closed in a couple of hours, there were all the
students, and it became an area for some free students and we really felt very proud
that we were part of those days.
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Երեւանի պետական համալսարանում
00:01-00:15 Երբ եկել էի դեռ դիմումներ լրացնելու, որ ընդունվեի, համալսարնն
ինձ համար ինչ-որ վաու, էս ինչ- տեղ ա, բայց առաջին օրը՝ սեպտեմբերի 1-ին
տարօրինակ զգացողություն էր՝ ինչի ա սենց վատ վիճակ:
Կադրում՝ 2017թ տարկետման ակցիաներ
00:17-00:27 Ես որպես ուսանող, որպես քաղաքացի ինքս ինձ գտա ու ինքս իմ
ազատությունը գնահատեցի հենց տարկետման ակցիաների ժամանակ:
Կադրում- այգում
00:28-00:52 Հիմա հիմնական ակտիվությունս «Ռեստարտ»ում է:
«Ռեստարտ»-ը հայտնի դարձավ զուգարանի թղթի ակցիայով: Շատ մարդիկ
չէին ընկալում՝ ինչ են անում էս ուսանողները, մի՞թե եկել են համալսարան,
որ զուգարանի թուղթ պահանջեն ռեկտորից: Երբ դու հաճախում ես
համալսարան ու համալսարանում նույնիսկ տարրական կենցաղային
պայմաններդ չեն բավարարվում, ոնց խոսել արդեն ակադեմիական
ազատության մասին, կրթության բարձր որակի մասին:
Կադրում- «Ռեստարտ»ի ակցիան ԵՊՀ ռեկտորի սենյակում
00:54-01:04 Մենք էդ աշխատանքային մեր խմբին ներքին կարգով անվանում
էինք հեղկոմ՝ հեղափոխական կոմիտե, ու մեր վերջնական նպատակը
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երկրում հեղափոխություն անելն էր:
Կադրում- փողոցում հեղափոխության օրերին
01:05-01:08-Վանկարկումներ` «Դու՛րս արի փողոց, դու՛րս արի փողոց»
01:08-01.24 Բժշկականի մոտ բոլոր չորս փողոցնեը փակել էինք, նայեցի
շուրջս, ու մենք երևի երկու հարյուրից ավել էինք, բայց ես չհասկացա՝ ոնց
շատացանք, ոնց ուսանողներն եկան, ոնց կպան մեզ, համալսարաններից,
ավտոբուսներից բոլորը իջել էին ու մեզ էին միացել:
01:24-01:27 Վանկարկում՝ «Ազատ, անկախ ուսանող»
01:28-01:41 Մի երկու ժամ հետո ամբողջ տարածքն արդեն փակ էր, ամբողջը
ուսանողներ էին, ու էդ դարձել էր ինչ-որ ազատ ուսանողների տարածք, ու
մենք մեզ իրոք շատ հպարտ էինք զգում, որ մենք ինչ-որ մասն ենք կազմում
այդ օրերի։
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