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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
Цей квартал відзначився тривожними випадками антисемітизму 
в Київській області. 17 жовтня в Ірпені, що в передмісті 
Києва, близько сотні представників праворадикальних та 
націоналістичних організацій вийшли на акцію протесту 
проти ромів, що живуть у місті. Від учасників протесту лунали 
дискримінаційні висловлювання та заклики до насильства 
стосовно ромського населення в разі, якщо вони на «колінах 
не вибачаться перед жертвами та українським народом». 
Українські правозахисні організації засудили розпалювання 
ворожнечі та звернулися до правоохоронних органів з 
проханням забезпечити громадський порядок та належним 
чином розслідувати випадки насильства на ґрунті ненависті.
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СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+ 

Протягом звітного періоду в різних містах України 
зафіксовано поодинокі напади на ЛГБТ+� У 
Хмельницькому біля одного з місцевих клубів підпалили 
волосся та обличчя 18-річній трансгендерній дівчині� 
У Львові кілька десятків праворадикалів намагалися 
зірвати квір-вечірку в клубі 151� У Києві за поцілунок 
з партнеркою на вулиці відкритій лесбійці, колишній 
проєктній координаторці “Київпрайду” Марині 
Герц плеснули в обличчя антисептиком� Водночас 
праворадикали продовжують закликати до нападів і 
розпалювати ненависть серед населення, публікуючи 
відкриті заклики до ненависті в соцмережах�
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