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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
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну загострило існуючі
проблеми для маргіналізованих спільнот, а також створило нові.
Іноземці, які проживають в Україні, зокрема з країн Африки,
повідомляли про дискримінаційне поводження під час спроб
виїхати з країни. Люди з обмеженими можливостями також
стикаються з перешкодами, які заважають їх евакуації. Крім
того, надходили повідомлення про те, що звичайні громадяни
вчиняли самосуд над ромами у Львові, нібито за крадіжки. В
Івано-Франківську голова єврейської громади Ігор Перельман
отримав ножові поранення, а напад супроводжувався
антисемітськими висловлюваннями.
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Представники ЛГБТ+ спільноти зазнають додаткової
дискримінації під час війни. У Львові напали на
очільницю ЛГБТ-організації «Інсайт» Олену Шевченко –
невідомий розпилив їй в обличчя сльозогінний газ, коли
вона вивантажувала гуманітарну допомогу. Зафіксовані
також випадки зловживання владою, коли люди у
військовій формі дискримінували та навіть нападали на
ЛГБТ+. На блокпосту в Одесі 5 квітня люди в формі побили
двох геїв. Крім того, ЛГБТ+, зареєстровані як мешканці
Донецької та Луганської областей, повідомляли, що
проходять більш детальне обстеження на блокпостах,
ніж інші громадяни.
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