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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
Повномасштабне  вторгнення РФ загострило існуючі 
проблеми для вразливих спільнот. У листопаді на окупованій 
території Донецької області російські військові розстріляли 
28 ромів, стверджуючи, що ті отруїли групу російських 
військових горілкою. У грудні в окупованій Макіївці була 
розстріляна ромська родина з восьми осіб, серед яких 
четверо дітей. В ніч на 24 грудня на Театральній площі              
м. Ужгород на стіні однієї з будівель з'явилися антисемітські 
написи із закликами до вбивства євреїв і вигнання їх з країни. 
Хоча інцидент буде важко кваліфікувати як злочин на ґрунті 
ненависті, враховуючи те, що зловмисники нанесли написи 
не безпосередньо на єврейський об’єкт, поліція розпочала 
розслідування.

Жовтень-Грудень
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Не підконтрольна Україні 
територія станом до  24�02�2022

Не підконтрольна Україні 
територія станом після  24�02�2022Мапа станом на 01�01�2023

СТАТИСТИКА ПО РЕГІОНАХ

НАСИЛЬСТВО ЗА ОЗНАКОЮ

Інциденти спрямовані проти ЛГБТ+

18 грудня на концерт ЛГБТ+ співака Melovin у Києві 
близько десяти чоловіків у масках і балаклавах 
прийшли з плакатом «ЛГБТ+ руйнують сім’ю». 
Відмова співробітників служби безпеки вигнати 
чоловіків та дружелюбна манера спілкування 
поліції зі зловмисниками, підкреслюють постійну 
дискримінацію, з якою ЛГБТ+ спільнота  стикається 
з боку звичайних громадян і державних установ. 
Погрози вбивством у соціальних мережах 
ЛГБТ+ активісту Едварду Різу після того, як лідер 
праворадикальної організації C14 опублікував у 
Twitter фотографію Різа з гомофобним підписом, 
ще більше демонструють необхідність адвокації 
з метою протидії насильству на ґрунті ненависті.

Етнічності
СОГІ
Інше

 Інциденти ненависті
 Знищення релігійних споруд
  Вандалізм

↑ Тенденції збільшення
↓ Тенденції зменшення 4%

57%
39%

Львів

Луцьк
Рівне

Закарпаття Чернівці

Івано-
Франківськ

Тернопіль

Житомир
Київ

Чернігів Суми

Полтава
Харків Луганськ

Запоріжжя

      Дніпро

Одеса
Херсон

Кропивницький

Черкаси

Миколаїв

Вінниця

Хмельницький

АРК Крим

↑1
Донецьк

↑5

↑15
↑3

↑1

↑3 ↑1

↑1
↑3

↑2

↑1
↑1

↑1


