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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 26 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
У процесі звільнення українськими військовими окупованих 
територій розкривається велика кількість воєнних злочинів, 
зокрема на ґрунті ненависті проти представників вразливих 
спільнот. Іноземні студенти зі Шрі-Ланки, які не змогли 
вчасно евакуюватися з Харківської області, були затримані 
та піддані катуванням російськими військовими в камерах 
слідчих ізоляторів, де їх виявили українські правоохоронці 
після звільнення області. При цьому представники 
меншин стикаються з загрозами не лише з боку російських 
військових, але й співгромадян. У липні екс-депутат Київради 
Михайло Ковальчук опублікував антисемітський пост у 
Facebook; правоохоронні органи не відреагували на заклики 
Об’єднаної єврейської общини України щодо притягнення 
його до відповідальності.
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СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+ 

Попри воєнний стан, у вересні ЛГБТ+ спільнота Харкова 
провела марш «МетроПрайд». Учасники одягнули 
вишиванки та пройшли тунелями метро задля безпеки 
у випадку обстрілів з боку РФ. Та все ж невідомі 
напали на одного з учасників. Молодий хлопець був 
у вишиванці й фотографував великий прапор України 
на телефон з райдужною наклейкою, тож напад міг 
ґрунтуватися як на гомофобії, так і на українофобії. 
Наразі стан здоров’я учасника задовільний, однак 
подібні напади є ще одним свідченням того, що 
випадки насильства на ґрунті ненависті продовжують 
відбуватися, незважаючи на позитивні зрушення в 
українському суспільстві.
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https://zmina.info/?fbclid=IwAR3LD8WIuzCPtiuu2eO8SgN4R1OE48twm_KkUOKk2Hbo6-hfZvvgWYOJJhY
http://ecpl.com.ua/?fbclid=IwAR3Ut5gGEZE21YYn6lIeMnrsbrU8b4o_M6AtrgCR2_OjVII0II58tcSPnVU
https://www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation/
https://gay.org.ua/?fbclid=IwAR0TD7CwKthpUstelhj9q2M8NspBMq8AQcmLwIsnOGShSWYkTE_sdz4j81w

