
 

 

Конференція 

НЕТЕРПИМІСТЬ БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: мова ворожнечі та злочини ненависті в Україні 

Київ, 12 грудня, середа, 2018 р. 

Злочини на ґрунті нетерпимості стають дедалі актульнішою проблемою для українського суспільства. 
Тільки з початку 2018 року в Україні зросла кількість нападів на представників ЛГБТ-спільноти та етнічних 
груп. Це, зокрема, й серія погромів ромських таборів та вбивство 24-річного рома, а також систематичні 
зриви правозахисних подій та мирних зібрань, присвячених гендерній та ЛГБТ-тематикам. 

Серйозні занепокоєння викликає, крім того, толерування деякими представниками держави мови 
ворожнечі – їхні відверто гомофобні та дискримінаційні публічні висловлювання – щодо людей, які є 
потенційними об’єктами ксенофобії.  

Про певні зрушення в роботі правоохоронців говорять безпечне проведення Маршу рівності та вручення 
підозри у здійсненні правопорушення координатору націоналістичної організації «С14» через напад на 
ромський табір у Києві. Утім, загальна ситуація з безкарністю за злочини ненависті залишається 
нагальною та вимагає підвищення стандартів захисту прав людини. Адже шанування нетерпимості 
загострює наявні проблеми та сприяє вчиненню нових злочинів, розпалює атмосферу страху і агресії в 
Україні, що загалом становить виклик демократичному майбутньому держави. 

В аспекті цього важливим є дотримання українським урядом централізованої політики щодо боротьби зі 
злочинами на ґрунті ненависті. Зокрема йдеться про реформування чинного законодавства та 
впровадження практик розслідування та реагування на злочини ненависті відповідно до стандартів 
недискримінації.  

Конференція «Нетерпимість без відповідальності: мова ворожнечі та злочини ненависті в Україні» 
присвячена розробленню пропозицій та рішень для влади щодо протидії поширенню злочинів ненависті, 
врегулюванню ситуації на законодавчому рівні та у сфері його застосування, а також дискусії щодо 
необхідності обов’язкового включенню в процес освітніх закладів та просвіти української громадськості. 

Попри те, що всі ці цінності наразі піддаються сумніву деякими політиками та верствами населення в 
провідних державах світу, ми, українськи громадські діячі впевненні – світле майбутнє України – це 
суспільство з повагою до кожного громадянина!  

Ні – нетерпимості! ТАК – толерантності! Такою є запорука громадського прогресу та посилення нашої 
держави.  

До участі в заході запрошені представники вразливих груп, які є жертвами поширення злочинів ненависті 
в Україні, громадські активісти та правозахисники, журналісти, представники української влади та друзі 
України з Європи та Північної Америки. 

 

 

* 10 грудня 2018 р. – Міжнародний день прав людини 
  



 

 

Конференція 
НЕТЕРПИМІСТЬ БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: мова ворожнечі та злочини ненависті в Україні 

Київ, 12 грудня, середа, 2018 р. 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

10:00 – 12:00 

Привітання та ключові меседжі 

модераторка - Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини 

Джудіт Гоф, Посол Великої Британії в Україні 

Едуард Хукс, Посол Нідерландів в Україні 

Світлана Заліщук, народна депутатка України 

Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у 
місті Києві Міністерства юстиції України 

Презентація всебічного звіту Злочини на ґрунті нетерпимості в Україні 
Андрій Кравчук, Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» 

Панельна дискусія :  
«Політика протидії злочинам на ґрунті ненависті – якими є необхідні зміни?» 

модератор - Максим Буткевич, координатор Проекту «Без кордонів» 

В’ячеслав Ліхачов, керівник Групи моніторингу прав національних меншин 
Конгресу національних громад України 

Сергій Пономарьов, менеджер Ромської програми Міжнародного Фонду 
«Відродження» 

Костянтин Тарасенко, Національний координатор з питань запобігання та протидії 
злочинам ненависті, Національна поліція України 

Оксана Гузь, адвокатка, старша партнерка Адвокатського об'єднання "ПРОВЕ" 

Олена Сапожнікова, юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської 
спілки з прав людини 

12:00 – 12:20 Перерва на каву 

12:20 – 14:00 

«Між свободою слова та мовою ненависті – як визначити межі?» 
Альона Луньова, менеджерка з адвокації Центру інформації про права людини 

Панельна дискусія щодо подолання мови ворожнечі  
модераторка - Єлизавета Сокуренко, Центр інформації про права людини 

Альона Луньова, менеджерка з адвокації Центру інформації про права людини 

Метью Шааф, директор Представництва Фрідом Хаус в Україні 

Максим Дворовий, юрист Центру демократії та верховенства права 

Анастасія Станко, журналістка "Громадське ТБ" 

Підсумки та заключне слово 

14:00 – 15:00 Обід 



 

 

Робочі мови: українська, англійська (синхронний переклад). 

 

Захід організовано Центром інформації про права людини та Правозахисним ЛГБТ Центром «Наш 
світ» за сприяння Фонду з прав людини Міністерства закордонних справ Нідерландів, Посольства 
Великої Британії у Києві. 

 

Центр інформації про права людини 

https://humanrights.org.ua/ 

Центр інформації про права людини – громадська організація, яка вже понад п’ять років займається 
інформаційно-просвітницькою, освітньою, моніторинговою та адвокаційною діяльністю у сфері прав 
людини. 

Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» 

https://gay.org.ua/ 

Протягом 20 років «Наш світ» займається моніторингом прав людини щодо ЛГБТ в Україні, надає правову 
допомогу жертвам дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, адвокатує права ЛГБТ-спільноти на 
законодавчому і політичному рівнях, сприяє обізнаності та толерантності щодо ЛГБТ в українському 
суспільстві. 

 

Додаткова інформація 

Злочини та інциденти ненависті в Україні 

https://gay.org.ua/publications/hatecrime2018.pdf 

Метою даної публікації є досить стисло, простою мовою, показати поточну ситуацію зі злочинами та 
інцидентами на ґрунті ненависті в Україні щодо різних вразливих груп. Ми хочемо використовувати цей 
звіт, щоб привернути увагу до проблеми, показати її багатогранність, адвокатувати потрібні зміни у 
законодавстві та державній політиці, а також для загальної освіти фахівців і громадськості у цій сфері.  

 

Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році (січень – серпень) 

https://gay.org.ua/publications/Situation_of_LGBT_in_Ukraine_Summer_2018_UKR.pdf 

У 2018 році помітно зросла активність та видимість української ЛГБТ-спільноти. Очевидним є певне 
покращення ставлення українського суспільства і держави до неї. Водночас українська влада виявилась 
не готовою виконати власні зобов'язання за Планом дій Національної стратегії у сфері прав людини щодо 
ухвалення принципово важливих змін у законодавстві. Проте держава остаточно не відмовилась від їх 
виконання та приймала певні рішення на захист інтересів ЛГБТ.  

Поліція забезпечувала надійну охорону ЛГБТ-заходів по всій країні у випадку попереднього узгодження 
з нею їхнього проведення. Утім, практика розслідування злочинів ненависті за мотивами гомо/трансфобії 
є вкрай неефективною та незадовільною.  

Українські церкви продовжували активно підтримувати дискримінаційні гомофобні ініціативи з боку 
інших громадських організацій та активістів, але, за винятком УПЦ (МП), утримувалися від мови 
ворожнечі та власних закликів до дискримінації. Головним слоганом, під яким тепер відбуваються анти-
ЛГБТ кампанії в Україні, став "захист традиційної сім'ї". 


