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Freedom House та партнери в рамках нашої спільної ініціативи "Об’єднанні в боротьбі з насильством на ґрунті 
ненависті в Україні" намагаються вдосконалити політику України щодо запобігання насильству, мотивованому 
ненавистю, та реагуванню на нього. Ми об'єднали зусилля, щоб сформувати широку коаліцію громадянського 
суспільства для ведення моніторингу, документації, аналізу та динаміки нападів на ґрунті ненависті на спільноти 
в Україні.  Маючи дані, зібрані як із відкритих джерел, так і з інтерв'ю, ми забезпечуємо просування адвокаційних 
ініціатив, спрямованих на аналіз і вдосконалення політики запобігання і розслідування випадків насильства на 
ґрунті ненависті на національному рівні.  Цей Монітор ненависті є короткою ілюстрацією моніторингу, документації 
та верифікації інцидентів,  зафіксованих мережею з 28 моніторів по всій країні. Предметом моніторингу є випадки 
насильства, мотивованого ненавистю, та насильства щодо подій, організованих з метою популяризації прав громад, 
на яких спрямоване насильство, мотивоване ненавистю. 

ІДЕНТИФІКОВАНІ ІНЦИДЕНТИ 38

30 6 2
ФІЗИЧНЕ     

НАСИЛЬСТВО
ЗНИЩЕННЯ 

МАЙНА
ЗНЕВАЖЛИВІ 

ГРАФІТІ

0 0 0
ОСКВЕРНЕННЯ 

КЛАДОВИЩ
СИМВОЛИ 
НЕНАВИСТІ

ДОМАГАННЯ

ІНЦИДЕНТИ НА ГРУНТІ НЕНАВИСТІ

Зафіксовані випадки ��������������������������������������� 38
Кількість заяв, поданих до поліції�����������������  27
Активні судові процеси������������������������������������� 1

РЕАГУВАННЯ 73

3 69 1
ЗАЯВИ  

ОГС
ПУБЛІКАЦІЇ 

В МЕДІА
РЕАКЦІЯ  
ВЛАДИ

Додаткова інформація
Протягом липня-вересня 2020 року партнери спільноти 
зафіксували 38 випадків насильства, мотивованого 
ненавистю, та 2 випадків вандалізму в 16 регіонах  України. 
П'ять інцидентів були спрямовані проти ромів, більшість з 
яких були відкрито мотивовані напади за расовою ознакою. 
В чотирьох  з п'яти випадків жертви нападів подали заяви 
до поліції, в одному з випадків жертва відмовилась від 
звернення до правоохоронних органів.

З 28 випадків, пов’язаних з насильством щодо ЛГБТІ, 
зафіксованих в цей період Правозахисним ЛГБТ Центром 
"Наш Світ",  лише двадцять жертв подали скарги в поліцію.
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Напад на ромів у Харківській області 

29 серпня велика група жителів села Андріївка в 
Харківській області зібралася, щоб висловити гнів з 
приводу ймовірних припущень щодо зловживань з 
боку ромів в громаді за останнє десятиліття� Перед 
зборами на місцевих сторінках у соціальних мережах 
з'явилось декілька публікацій, що містили заклики 
до насильства та нелюдську риторику, заклики до 
насильства також звучали на самих зборах, що не 
викликало публічної реакції з боку правоохоронних 
органів� Після проведення мітингу  велика група людей 
напала на будинок сім'ї ромів, які були евакуйовані під 
охороною поліції�
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