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ЗВЕРНЕННЯ 
щодо підбурювання до дискримінації з боку патріарха Філарета 

Шановна Людмило Леонтієвно, 

з повідомлень у пресі (https://4channel.com.ua;  
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4207627-filaret-odnostatevi-shluiby-staly-prychynoui-koronavirusu) 
нам стало відомо що 22.03.2020 р. у ефірі «4-го каналу» Михайло Антонович Денисенко, також 
відомий як патріарх Філарет, глава Української Православної Церкви Київського патріархату, публічно 
висловився про те, що причиною пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби та те, що зараз, нібито, 
"дітей вчать вибирати собі стать". Ми поважаємо право громадянина Михайла Денисенка на свободу 
думки, слова та релігійних переконань, але хочемо звернути увагу на те, що подібні висловлювання у 
цей час тяжких випробувань для всього українського народу, частиною якого є ЛГБТ спільнота, 
вносять розбрат в наше суспільство та провокують ворожнечу і насильство проти ЛГБТ українців, які й 
так є однією з головних жертв дискримінації та насильства у нашій країні, що, зокрема, відзначено у 
Ваших щорічних доповідях про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. Так само, ці слова провокують ворожнечу та насильство проти всіх громадських активістів, які 
поділяють погляди та цінності Вільного світу та працюють задля наближення України до сучасних 
європейських стандартів у сфері рівності та прав людини. 
Крім цього, Комісія з журналістської етики у своєму повідомленні від 23.03.2020 р. 
(http://www.cje.org.ua/ua/news/zhurnalisty-porushyly-etychni-pryncypy-pid-chas-poshyrennya-
sensaciynyh-zayav-na-prykladi?) виразила своє занепокоєння та засудила тиражування «мови 
ворожнечі стосовно ЛГБТ-спільноти та заклики до нехтування вимогами карантину в медіа». 

Патріарх Філарет є шанованою у певних колах людиною – зокрема, він користується великим 
авторитетом серед ультраправих націоналістичних угрупувань, які останні роки демонструють сплеск 
насильства проти української ЛГБТ спільноти та громадських активістів. Ми вважаємо, що останні 
висловлювання глави УПЦ КП можуть спровокувати подальшу ескалацію гомофобного,  трансфобного 
та антиґендерного насильства і посилення дискримінації проти ЛГБТ українців.  

Просимо Вас перевірити наявність у словах патріарх Філарет ознак підбурювань до дискримінації, і за 
потреби вжити відповідних заходів. Також просимо оприлюднити позицію Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини щодо відповідальності публічних фігур за поширення в 
українському суспільстві гомофобії та трансфобії. 

Будемо вдячні за Вашу обґрунтовану відповідь у встановлені законом строки. 

 

З повагою, 

Координатор Центру       /Маймулахін А.Ю./ 
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