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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
Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на
всі маргіналізовані спільноти України. Роми стикаються з
проблемами, спричиненими расовою та етнічною стигмою, а
також відсутністю документів, що посвідчують особу. Близько
100 000 ромів виїхали до Закарпатської області; ще 50 000 ромів
перебувають у країнах Європейського Союзу. Ромські сім'ї, які
переїхали до західних областей України, повідомляють про
дискримінацію з боку волонтерів, постачальників послуг та інших
українців. Для тих, хто залишився на окупованих територіях,
ситуація не краща — поширеними є випадки пограбування,
викрадення та насильницьких зникнень журналістів та активістів
(включно з ромами).

ІНЦИДЕНТИ НА ГРУНТІ НЕНАВИСТІ
Зафіксовані випадки��������������������������������������� 32
Кількість заяв, поданих до поліції������������������ 9
Активні судові процеси������������������������������������ 2

Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+

СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ
↑1
Луцьк

↑3

↑1

Львів

↑1

↑2

Рівне

Житомир

Хмельницький
Тернопіль

ІваноФранківськ
Закарпаття

Чернівці

Інциденти ненависті
Вандалізм
↑ Тенденції збільшення
↓ Тенденції зменшення
Мапа станом на 01.07.2022

Вінниця

↑1

Чернігів

Суми

↑1

↑7
Київ

Полтава

Черкаси

Одеса

↑2
↑2

Миколаїв

↑6

↑3

Луганськ

Донецьк

Дніпро

Кропивницький

↑1

Харків

↑1

Запоріжжя

Херсон

НАСИЛЬСТВО ЗА ОЗНАКОЮ

АКР Крим

Не підконтрольна Україні
територія станом до 24.02.2022

Українці позитивно сприймають внесок і жертовність
ЛГБТ+ осіб у війні з РФ. Багато біженців приєдналися
до прайдів у Відні, Ризі та Варшаві, висловивиши свою
підтримку українській ЛГБТ+ спільноті та закликавши
до свободи від російської агресії. Попри це, випадки
насильства щодо ЛГБТ+ на ґрунті ненависті трапляються
в Україні і зараз. У червні троє поліцейських напали на
Марка Крапку, небінарну особу, і завдали їм тілесних
ушкоджень. Під час іншого інциденту поліцейські, які
прибули на місце нападу на гея та трансгендерну жінку
біля клубу в Києві, не лише не протидіяли агресивній
поведінці правопорушників, але й спілкувалися з ними
по-приятельськи.

Не підконтрольна Україні
територія станом після 24.02.2022
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