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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. 
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Додаткова інформація
Протягом звітного періоду Поділ, центральний район 
Києва, популярний серед прогресивної молоді, залишався 
осередком вчинення інцидентів на ґрунті ненависті. 23 січня 
групою невідомих чоловіків було вчинено напад на студента 
престижного Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». Під час бійки зловмисники висміяли довге волосся 
студента та застосували расові вигуки. Наступного дня на Подолі 
група білих шовіністів напала на ЛГБТ+ активістку  Дзвениславу 
Щербу з Amnesty International в Україні. Як повідомляється, 
ультраправа група «Альтернатива» провела кілька рейдів на 
Подолі, щоб «протидіяти вживанню алкоголю в громадських 
приміщеннях». У всіх випадках зловмисники застосовували 
фізичне насильство та образливі висловлювання щодо жертв.
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СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ

НАСИЛЬСТВО ЗА ОЗНАКОЮ

Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+ 

Цей квартал відзначився кількома нападами на ЛГБТ+ 
людей, які залишилися поза увагою правоохоронців� 
Яскравий приклад стався на київському Подолі, де 
наприкінці січня та на початку лютого двічі нападали 
на трансґендерну людину через веселкову маску� 
У першому випадку троє чоловіків вигукували на її 
адресу образи та бризнули в очі з газового балону� У 
другому випадку потерпілу переслідували на станції 
метро, погрожували та штовхали� Працівниця метро 
викликала поліцію, але правоохоронці не стали 
відкривати провадження�
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