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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 35 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 останнього кварталу пройшли чотири Прайдмарші: у Кривому Розі 25 липня, Одесі 28 серпня, Харкові
12 вересня та Києві 19 вересня. Про другий в історії
КривбасПрайд написали навіть ті місцеві ЗМІ, які раніше
уникали висвітлення подій, пов’язаних з ЛГБТ+. Марші
рівності в Одесі та Харкові пройшли без суттєвих порушень,
що є значним покращенням у порівнянні з попередніми
роками. У Києві в марші взяли участь близько 7 тисяч
людей. Незважаючи на присутність контрмітингувальників,
правоохоронці запобігли будь-яким зривам. Цьогорічний
КиївПрайд став найбезпечнішим і найспокійнішим в історії
міста.

ІНЦИДЕНТИ НА ГРУНТІ НЕНАВИСТІ
Зафіксовані випадки��������������������������������������� 25
Кількість заяв, поданих до поліції���������������� 14
Активні судові процеси������������������������������������ 3
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Офіси ЛГБТ+ організації «Ліга» в Миколаєві та Одесі
зазнали посиленого тиску та залякування з боку
праворадикальних груп. Представники ЛГБТ+ організації
Insight теж зазнали агресії після того, як радикальна група
«Традиція та порядок» зірвала два заходи, присвячені
захисту прав ЛГБТ+ і жінок. Голова ГО «УкраїнаПрайд»
Софія Лапіна повідомила про погрози та спроби
отримати доступ до її банківського рахунку. Уперше
за весь період моніторингу ситуації щодо нападів
на правозахисників та громадських активістів ЛГБТактивізм став найнебезпечнішою формою громадської
діяльності.
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