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ЩО Є ЗЛОЧИНОМ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ?

Для цілей цього проєкту злочини на ґрунті ненависті 
визначені як дії, заборонені кримінальним законо
давством України, мотивовані нетерпимістю щодо 
людей з певними ключовими характеристиками 
(див.  таблицю). Зокрема, під моніторинг підпадають:

• Випадки фізичного насилля щодо людей з певними 
ознаками, скоєні у публічному просторі чи деінде, 
зокрема випадки зі змішаними мотивами нападників;

• Випадки вандалізму та/або пошкодження майна 
релігійних чи етнічних громад, наприклад випадки 
пошкодження релігійних споруд, цвинтарів, 
меморіальних пам’яток та  пам’ятників, ком’юніті
центрів, тощо;

• Напади на та чи агресивна поведінка під час публічних 
заходів, зокрема без застосування фізичної сили, у формі 
блокування, погроз або інших дій для зриву заходу;

• Випадки систематичного та/чи організованого 
полювання на людей з метою погроз, шантажу, 
залякування та вчинення насилля; 

• Випадки організованого масового насилля щодо 
конкретної групи людей.

ЯКІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 
ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ?

Монітори користуються багатьма джерелами 
інформації, включаючи заяви жертв та свідків, 
публічну інформацією з медіа, відкриті чи інші 
дописи у соціальних мережах, заяви представників 
правоохоронних та судових органів, представників 
спільнот. Монітори документують тільки ті випадки, 
у яких можна безпосередньо зв’язатися з ймовірною 
жертвою та які сталися на підконтрольній території 
України.

ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА МОНІТОРИНГ, 
ДОКУМЕНТАЦІЮ, ТА АНАЛІТИКУ? 

Моніторинг здійснюється мережею із 28ми 
спеціально навчених моніторів, яку координують 
Наш Світ (ЛГБТ+ спільнота), Правозахисний ромський 
центр (Роми), та КНГУ (інші національні меншини). 
Всі монітори користуються спільною методологією, 
розробленою відповідно до міжнародних стандартів 
та кращих практик.
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ТА/ЧИ ІНШІ СИМВОЛИ

У цьому документі описується методологія моніторингу злочинів 
на ґрунті ненависті та насильства на ґрунті ненависті в Україні в 
рамках проєкту «Об’єднанні в боротьбі з насильством на ґрунті 
ненависті в Україні» від Freedom House та партнерських організацій 
Центр прав людини ZMINA, Експертний Центр з Прав Людини, Truth 
Hounds, Українська Фундація Правової Допомоги, Правозахисний 
ЛГБТ Центр «НАШ СВІТ», Правозахисний ромський центр та Конгрес 
національних громад України (КНГУ). Результати моніторингу та 
документації стануть ключовим аспектом аналітики та адвокації 
реформи, заснованих на фактичних даних, які реалізують Freedom 
House і партнери по проекту.

https://zmina.info/?fbclid=IwAR3LD8WIuzCPtiuu2eO8SgN4R1OE48twm_KkUOKk2Hbo6-hfZvvgWYOJJhY
http://ecpl.com.ua/?fbclid=IwAR3Ut5gGEZE21YYn6lIeMnrsbrU8b4o_M6AtrgCR2_OjVII0II58tcSPnVU
https://www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation/
https://gay.org.ua/?fbclid=IwAR0TD7CwKthpUstelhj9q2M8NspBMq8AQcmLwIsnOGShSWYkTE_sdz4j81w

