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Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Переднє слово
Це видання подає результати виконання проекту «Моніторинг злочинів
на ґрунті ненависті в Україні, захист жертв і аналіз українського законодав
ства і практики, що стосуються запобігання злочинів на ґрунті ненависті»,
здійснюваного Харківською правозахисною групою спільно с партнерськими організаціями – Асоціацією українських моніторів прав людини в правоохоронних органах, Херсонським обласним фондом милосердя та здоров’я,
Центром політичних і правових досліджень «СІМ» (Львів), Комітетом з моніторингу свободи преси в Криму (Сімферополь) та громадською організацією
«Центр правових та політичних досліджень «ДУМА». Проект виконувався за
підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін).
Проект передбачав розгляд злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації, поєднаної з насильством, за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, мови і національності, національного чи етнічного походження та сексуальної
орієнтації. Предметом проекту був моніторинг фактів злочинів на ґрунті
ненависті; мови ворожнечі та дискримінації, поєднаної з насильством, з боку державних органів, а також реакція держави, зокрема, правоохоронних
органів, у таких випадках. Проект передбачав також аналіз законодавства
і практики з позиції запобігання злочинам на ґрунті ненависті, пошук забезпечення ефективних заходів захисту та профілактики, регулярне інформування органів влади, громадськості і тих, хто за кордоном стежить за подіями
в Україну у цьому питанні, через сайти ХПГ та партнерських організацій. Мова
ненависті і дискримінація з боку фізичних осіб і недержавних суб’єктів не розглядалися.
Моніторинг проводився з квітня 2011 р. по квітень 2012 р. в 17 адміністративних регіонах країни: Автономна республіка Крим; Харківська, Полтавська
та Сумська області; Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області;
Київ та Київська області; Донецька і Луганська області; Черкаська, Вінницька
та Житомирська області; Херсонська та Миколаївська області.



Переднє слово

Результати проекту засвідчили, що проблема зростання расизму, ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті в Україні серйозно загострилася. Помітно виросли кількість насильницьких дій на расовому ґрунті, мігрантофобія,
ісламофобія. Загалом моніторинг довів, що жертвами ксенофобії та злочинів
на ґрунті ненависті є переважно представники таких вразливих груп: іноземці; громадяни України з «неєвропейською зовнішністю»; роми; кримські
татари; іудеї; представники ЛГБТ-спільноти. Слід зауважити, що за даними
центру «Наш мир» було 8 випадків насильницьких нападів на представників ЛГБТ-спільноти протягом періоду проекту, але жоден з цих випадків не
потрапив до публічної сфери і тому не відображений в нашому моніторингу.
Щодо кваліфікації ще однієї вразливої групи – наркозалежних та осіб, хворих
на ВІЛ/СНІД,– як жертв ксенофобії та злочинів на ґрунті ненависті думки експертів розділилися.
Протягом періоду проекту зафіксовано 62 злочини на ґрунті ненависті,
в тому числі 27 нападів на іноземців з дальнього зарубіжжя, від яких постраждало 48 іноземців – це значно більше, ніж в 2009–2010 роках (у 2011 р.
наш моніторинг насильства щодо іноземців з дальнього зарубіжжя засвідчив
35 постраждалих від насильницьких нападів, а за даними МВС було 33 постраждалих, але жоден з цих нападів не кваліфікований як злочин на ґрунті
ненависті). Крім того, збільшилась кількість актів вандалізму – опоганення
могил, релігійних та інших споруд, пам’ятників. Таких інцидентів було 23, і левову більшість з них, на нашу думку, слід кваліфікувати як злочини на ґрунті
ненависті. В ході моніторингу було зафіксовано 38 промов ненависті з боку
представників державних органів, 30 з яких стосувалися ромів. Звертає на себе увагу той факт, що більшість промов ненависті припадає на західні регіони
країни, при тому, що географічних особливостей щодо злочинів на ґрунті ненависті та актів вандалізму майже не спостерігалося. Найбільш напруженою
залишається ситуація в Криму, де рівень агресивної ксенофобії є більшим, ніж
в інших регіонах країни.
Моніторинг виявив, що у теперішній час є підстави говорити про появу
в Україні порівняно нових мотивів для ксенофобних настроїв – мовного, територіального і світоглядного, коли причиною для ворожого ставлення є не
раса і етнічне походження об’єкта неприязні, а його мова спілкування або
місце проживання на тій чи іншій території усередині однієї країни. Враховуючи стрімке поширення подібної ксенофобії, вона стає серйозною загрозою.
Спостерігалося 12 таких випадків, з яких 7 було кваліфіковано як злочини на
ґрунті ненависті.



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

У цьому ж ряду почастішання насильства праворадикальних політичних
сил та організацій – ВО «Свобода», «Патріот України» та інших – відносно їхніх політичних та світоглядних опонентів, зокрема, лівих та антифашистських
організацій та груп. Були і протилежні випадки – напади лівих радикалів на
правих. Різниця в поглядах стає причиною ненависті і навіть умисних нападів,
які можна кваліфікувати як злочини на ґрунті ненависті. Ми зафіксували 8 таких інцидентів.
Моніторинг також підтвердив експерті висновки щодо росту молодіжної субкультури в праворадикальних групах, пов’язаної із пропагандою здорового способу життя, пропагандою проти вживання алкоголю та наркотиків і щодо переростання пропаганди в насильницькі дії проти алкоголіків,
наркоманів, бомжів та інших носіїв «нездорового» способу життя. Був навіть
випадок вбивства ромської жінки в Макіївці, яку вбивці вважали «наркодилершею».
Оцінюючи ситуацію із злочинами на ґрунті ненависті, урядові організації опираються виключно на дані правоохоронних органів, а статистика
правоохоронців зводиться виключно до підраховування кількості резонансних нападів на іноземців та кількості кримінальних справ, порушених за
профільною статтею 161 Кримінального кодексу України. Проте, ця практика
є принципово невірною, а подібну статистику не можна вважати об’єктивним
критерієм (протягом періоду проекту було лише два вироки за статтею 161).
В Україні жертвами «злочинів ненависті» є не тільки іноземці і, навіть, не лише
особи з «неєвропейською» зовнішністю, а й громадяни України, в тому числі й українці за етнічним походженням. Крім того, правоохоронні структури
чомусь розглядають виключно кількість випадків чинення фізичної розправи
над «чужими», не враховуючи і не надаючи відповідної оцінки іншим складовим агресивної ксенофобії і злочинів на ґрунті ненависті – фактам наруги на
могилами та релігійними спорудами, розв’язаній в Україні «війні пам’ятників»,
цілеспрямованому пошкодженню майна представників певних груп тощо.
Статтю 67 Кримінального кодексу, яка кваліфікує вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату, як обставину,
що обтяжує покарання, жодного разу в 2011–2012 роках не використовували.
Внесення змін до ряду статей Кримінального кодексу в частині встановлення
так званого «мотиву ненависті» в якості кваліфікуючої обставини не змінило
ситуацію на краще. Фіксуючи відповідні злочини, МВС не поспішає вбачати
мотиви релігійної, етнічної чи расової ворожнечі.



Переднє слово

Наразі законодавство залишається вкрай недосконалим. В книзі надаються рекомендації щодо покращення правових механізмів, зокрема,
пропозиції щодо зміни статті 161 Кримінального кодексу та встановлення
адміністративної відповідальності за певні конкретні ксенофобні дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних та посадових осіб, юридичних осіб. Але є проблеми, які
не вирішуються на правовому рівні,– це встановлення атмосфери поваги
і терпимості до іншого. Зміна ставлення державних чиновників і суспільства
в цілому до вразливих груп, укорінення усталеної атмосфери толерантності
є однією з пріоритетних задач, без рішення якої викорінити злочини на ґрунті
ненависті буде просто неможливо.
Книга містить аналіз законодавства і практики та виклад результатів
моніторингу.
Харківська правозахисна група висловлює щиру подяку учасникам
проекту, які здійснювали аналіз і моніторинг злочинів на ґрунті ненависті:
Валерію Архіпову, Володимиру Батчаєву, Петру Грибану, Наталії Козаренко,
Олегу Мартиненку, Арсену Османову, Івану Телічкіну, Руслану Тополевському,
Юрію Чумаку та Сергію Швецю. Ми також щиро дякуємо В’ячеславу Ліхачову,
Ірині Федорович, Максиму Буткевичу та Яні Салаховій за цінні зауваження.
Окрему подяку висловлюємо фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», який надав фінансову допомогу для проведення цього дослідження.
Євген Захаров



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

I.

Аналіз законодавства і практики
з позиції запобігання злочинам на ґрунті ненависті1

У цьому розділі подається аналіз злочинів на ґрунті ненависті в Україні, законодавство і практика, які стосуються цих злочинів. Розглянуті різноманітні
прояви таких злочинів та реакція органів влади на них, суб’єкт цих злочинів,
становище жертв. Розглянуті також правові механізми боротьби із злочинами
на ґрунті ненависті і дані рекомендації щодо удосконалення законодавства.


Рівень злочинів на ґрунті ненависті та реакція держави

До 2005 року рівень злочинів на ґрунті ненависті в Україні залишався
порівняно невисоким і не перевищував інші посттоталітарні країни. Він був
меншим, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи – Болгарії, Румунії,
Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччини, балканських країнах, і значно меншим, ніж
в Росії. Але в 2005 році активізувалися різні молодіжні неформальні об’єднання,
діяльність яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної ворожнечі, зокрема скінхеди («бритоголові»). Ці войовничо і агресивно
налаштовані молоді люди, які часто використовували нацистську символіку,
нападали на людей неслов’янської зовнішності, як мешканців України, так й іноземців, в тому числі, вихідців з Азії, Африки, Середнього Сходу, Кавказу – іноземних студентів, шукачів притулку, біженців та іммігрантів, бізнесменів, туристів.
Жертвами нападів стали також декілька працівників посольств та представництва ООН, а також члени їх родин. Посольства США та Франції вмістили на
своїх сайтах попередження своїм громадянам щодо такого роду насильства.


	Автори аналізу – Володимир Батчаєв, Євген Захаров, Олег Мартиненко та Сергій Швець.





Європейська комісія проти расизму та нетерпимості. Третя доповідь по Україні. Страсбург: CRI (2008)4, 2008, п. 117.

I.

Аналіз законодавства і практики з позиції запобігання злочинам на ґрунті ненависті

Статистичні дані МВС України зафіксували чітку тенденцію до зростання
злочинів, вчинених стосовно іноземців, їхня кількість за п’ять років збільшилася вдвічі – з 604 у 2002 році до 1178 у 2007 році. При цьому переважали злочини відносно громадян країн СНД. У 2007 році щодо них скоєно 749 злочинів
(63.5%), щодо іноземців з інших країн – 429 злочинів (36.4%). Відносно африканців було вчинено 25 злочинів, з яких 21 розкрито. Відділити злочини, скоєні на
расовому або етнічному ґрунті неможливо, оскільки статистика не передбачала окремого обліку таких злочинів. Зрозуміло, що ця статистика не відображає
повну картину злочинів, вчинених на ґрунті ненависті: не щодо всіх іноземців
вчинено посягання через їхню іншу національність, а також ці дані не показують злочини проти громадян України іншого етнічного походження.
За повідомленнями Конгресу національних громад України (КНГУ), часті
напади почалися з жовтня 2006 року і з тих пір не припинялися, їхня кількість швидко зростала. У 2006 році моніторинг КНГУ зафіксував 16 нападів,
два з яких закінчилися смертю жертв, у 2007 році було вже 86 жертв, з яких
5 загинуло, а у 2008 року постраждало 83 іммігранта, 4 з них загинули. На
думку експертів КНГУ, це тільки верхівка айсберга, оскільки фіксувалися тільки випадки, які потрапили до публічної сфери, коли був наявний расистський
характер злочинів. Згідно з відповіддю МВС на запит Харківської правозахисної групи, за січень-квітень 2008 року було скоєно 160 злочинів проти іноземців, серед них 7 умисних вбивств, розкрито 91 злочин, в тому числі 6 вбивств.
За словами тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Михайла Вербенського, два вбивства вчинені на расистському ґрунті. МВС зафіксовано за
цей період 33 злочинних посягання проти життя та здоров’я вихідців з Азії
та Африки, з яких розкрито 28. А за словами президента Африканського
центру в Україні Чарльза Асанте-Йебоа, за цей період постраждало більше
тисячі іноземців, головним чином, вихідців з Африки, Індії, Китаю, Пакистану
та Ірану. Такий різнобій в даних пояснюється тим, що скарги на насильницькі
напади подаються, як правило, тільки у випадку тяжких наслідків нападу.
Зростання насильства на расовому ґрунті змусило органи влади реагувати. МВС ухвалило 31 травня 2007 року «План заходів МВС України щодо
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протидії расизму на період до 2009 року». Основні пріоритетні напрями роботи за Планом – заходи превентивного характеру: виявлення рухів радикальних молодіжних угруповань та організацій, проведення роз’яснювальнопрофілактичної роботи серед їх членів, забезпечення правопорядку в місцях
компактного проживання та перебування іноземних громадян, формування
толерантного світогляду серед молоді. План містив освітні заходи: навчання співробітників органів внутрішніх справ щодо недопущення ксенофобії
та дискримінації, протидії таким явищам, правові засади боротьби з ними,
вивчення позитивного досвіду правоохоронних органів зарубіжних держав
з цієї проблеми тощо. Даний План передбачав також аналіз чинного законодавства та внесення пропозицій щодо його удосконалення, створення спеціалізованого підрозділу по розслідуванню злочинів, скоєних іноземцями
і проти іноземців, а також підрозділу по розслідуванню злочинів, скоєних на
расовому або етнічному ґрунті.
У листопаді 2007 р. Міністерство закордонних справ України ввело окрему посаду Посла с особливих доручень з питань протидії расизму, ксенофобії
та дискримінації. Основним завданням Посла є дії, спрямовані на попередження міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів в Україні та координація заходів та дій в цьому контексті з іншими міністерствами та відомствами. В СБУ було створено окремий підрозділ із виявлення та припинення дій,
спрямованих на розпалювання расової чи національної ворожнечі.
Президент не ухвалював нормативні акти стосовно визначення державної політики щодо протидії дискримінації. Але він неодноразово звертав
увагу правоохоронних органів на це питання, а також подав до парламенту законопроект № 1395 про посилення відповідальності за статтею 161 ККУ.
За закликом Президента деякі органи влади почали впроваджувати антидискримінаційну політику, проте узгодження і системності у цих діях не спостерігалося.
Окремою проблемою є покарання за расистські та ксенофобні дії. Стаття
161 ККУ застосовується вкрай рідко. До 2007 року тільки одна людина була
засуджена за цією статтею (організатор погрому в Київській синагозі після
футбольного матчу в квітні 2002 року). Загалом у 2005-2007 році було порушено тільки сім кримінальних справ за статтею 161 ККУ. У 2005 було порушено
3 справи, які направлені до суду (Кіровоградська, Черкаська та Чернівецька
області), в 2006 році – три справи в Києві, з них дві направлено до суду, а одна
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закрита за п. 2 ст. 6 КПК, у 2007 р.– одну кримінальну справу в Одесі, яка передана до суду.
З початку 2008 року в управліннях МВС в Києві, Одесі, Львові та Луганську
почали діяти спеціальні підрозділи кримінального розшуку для боротьби
з насильницькими злочинами расистського характеру. За перші чотири місяці
2008 року було винесено чотири вироки за 161 статтею за напади на іноземців. Загалом у 2008 році у провадженні знаходилося 10 злочинів за статтею
161, зареєстровано 8 злочинів, 6 з яких скоєно групою осіб. Це 5 злочинів насильницького характеру (три вбивства в Києві, нанесення тілесних ушкоджень
на расовому ґрунті в Києві і Тернополі), розповсюдження листівок антисемітського змісту в Одесі та погром кримськотатарського кладовища в Криму.
Кількість порушених справ за статтею 161 і ще більше кількість вироків
вочевидь не відповідає масштабам расистських та ксенофобних дій. До того ж,
відсутня інформація про обсяги застосування п. 3 ч. 1 статті 67 Кримінального
кодексу, що передбачає в якості обставини, що обтяжує покарання «вчинення
злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату». 6 лютого 2009 року Генпрокуратура та МВС України видали спільну вказівку № 11/128 «Про облік злочинів, що вчинені на ґрунті расової, національної чи
релігійної нетерпимості, а також результати їх розслідування». Правоохоронні органи отримали можливість проводили окремий облік злочинів, скоєних
з мотивів расової чи національної ворожнечі. Слід зауважити, що необхідно
поширити статистичну звітність і на випадки застосування ч. 3 статті 67 ККУ.
Одна з причин неадекватної реакції правоохоронних органів і держави
в цілому на расистські і ксенофобні дії – відсутність скарг від жертв расистських нападів, які не сподіваються отримати реальний захист. Інша причина – невдале, на нашу думку, формулювання складу злочину, яке у багатьох
випадках серйозно утруднює доведення вини.
Тим не менше зусилля МВС дали результат: хвиля насильницьких нападів,
яка невпинно росла з кінця 2006 року, починаючи з травня 2008 р. пішла на
спад. Це зафіксував моніторинг КНГУ, за яким за перші 5 місяців 2008 року
було 34 насильницьких напади, а за останні 7 місяців – 27 нападів. Звичайно,
це свідчить про призупинення найбільш брутальних проявів расизму та ксенофобії і не означає суттєвої зміни на краще.
Завдяки заходам держави верхній шар злочинів на ґрунті ненависті був
знятий, кількість їх у 2009–2010 роках пішла на спад, що засвідчує і державна
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статистика, і моніторинг недержавних організацій. Тим не менше, очевидно,
що проблема злочинів на ґрунті ненависті залишалася гострою.
У 2009 році було зареєстровано 1249 злочинних посягань, учинених відносно іноземців. 804 з них, або 64,3%, було вчинено стосовно вихідців з країн
СНД. Найбільша кількість потерпілих від таких злочинів приходиться на громадян Російської Федерації (586 осіб), за ними з великий відривом йдуть
представники Білорусі (91 особа) та Молдови (51 особа).
Інші 445 злочинів (35,7%) були учинені відносно громадян країн так званого дальнього зарубіжжя, серед яких 8 – умисних убивств (розкрито – 6), тяжких
тілесних ушкоджень – 6 (5), середньої тяжкості тілесних ушкоджень – 7 (4). Серед
злочинів, вчинених стосовно представників дальнього зарубіжжя, за своєю питомою вагою переважають наступні: розбій (71% від усіх випадків розбою, вчинених стосовно іноземців), хуліганство (59,6%, грабіж (52%), спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень (36,8%), крадіжки (28,4%). Випадки вбивства
та спричинення тяжких тілесних ушкоджень стосовно негромадян СНД учинялися у 22,3% усіх випадків, що мали місце стосовно іноземців.
Для порівняння з даними 2008 року слід вказати, що у 2008 р. було учинено
403 злочинних посягання щодо іноземців дальнього зарубіжжя, з яких 15 злочинів проти особи, у тому числі навмисних вбивств 12 (розкрито 8), тяжких
тілесних ушкоджень – 13 (10), середньої тяжкості тілесних ушкоджень – 9 (7).
Оцінюючи ситуацію із злочинами на ґрунті ненависті, урядові організації опираються виключно на дані правоохоронних органів, а статистика правоохоронців зводиться виключно до підраховування кількості резонансних
нападів на іноземців та кількості кримінальних справ, порушених за профільною статтею 161 ККУ. Звідси й випливають такі наприклад, оцінки.
«Попередження і розкриття злочинів на національному ґрунті перебуває під особливим контролем керівництва МВС України»,– запевнив начальник Департаменту охорони громадського порядку Віктор Ратушняк Посла
Ісламської Республіки Пакистан в Україні під час зустрічі 31 березня 2011 р.
І додатково проінформував: «Українські правоохоронці проводять роботу
для недопущення порушень прав людини, незалежно від її національності
і приділяють дуже серйозну увагу злочинам, вчиненим на ґрунті ксенофобії
проти осіб з іншою національною приналежністю». За словами Віктора Ратушняка, більшість злочинів, скоєних в Україні стосовно представників іншого етносу, мають загальнокримінальний характер і не містять у собі ознак
расизму чи ксенофобії.
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Аналогічне твердження було озвучене представниками МВС і 5 квітня 2011 року, під час зустрічі з членами Європейської комісії проти расизму
та нетерпимості, яка прибула в Україну для оцінки ситуації та напрацювання
рекомендацій щодо розв’язання зазначених проблем. Фахівець Департаменту карного розшуку МВС Сергій Тихонов заспокоїв гостей, вказавши на незначну кількість вчинення «злочинів ненависті» в Україні та гарантував: «Для
запобігання правопорушенням на ґрунті расизму та нетерпимості органами
внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами проводиться відповідна профілактична робота».
Проте і українські, і зарубіжні експерти з хвилюванням відмічають стрімкий розвиток одразу декількох негативних тенденцій в цій царині. В звіті Human
Rights Watch, оприлюдненому в січні 2011 року, експерти відзначили послаблення в Україні боротьби зі злочинами на ґрунті расової ненависті. Зокрема, вони
вказали на існування в країні расових проблем, упередженого ставлення до
осіб неслов’янської зовнішності та проблем в міграційній політиці.
Правозахисні організації та об’єднання національних меншин стверджують: настрої «нетерпимості до іншого» в українському суспільстві з року
в рік зростають, і їх прояви вже набули в Україні масштабного й системного
характеру.
Дійсно – з 2009 року кількість офіційно зафіксованих випадків вчинення насильницьких дій стосовно іноземних громадян в Україні зменшується,
а кількість порушених прокуратурою й розглянутих судами справ за статтею
161 КК України залишається незначною. Проте, подібну статистику правоохоронців навряд чи доречно вважати об’єктивним критерієм для оцінки загальної ситуації в державі.
По-перше, в Україні жертвами «злочинів ненависті» є не тільки іноземці і, навіть, не лише особи з «неєвропейською» зовнішністю. Як не парадоксально, але об’єктами переслідування в нашій державі доволі часто стають її
громадяни, в тому числі й українці за етнічним походженням. Такі факти, як
правило, залишаються поза увагою правоохоронців і не фіксуються як порушення законодавства з мотивів ненависті. По-друге, правоохоронні структури чомусь вважають покажчиком етнічної напруженості виключно кількість
випадків чинення фізичної розправи над «чужими», не враховуючи і не надаючи відповідної оцінки іншим складовим агресивної ксенофобії і злочинів
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на ґрунті ненависті – фактам наруги на могилами та релігійними спорудами,
розв’язаній в Україні «війні пам’ятників», цілеспрямованому пошкодженню
майна представників певних груп тощо.
Принципово невірною є і практика визнання правоохоронними органами кількості справ, заведених за статтею 161 КК, як індикатора рівня поширення ксенофобії і злочинів на ґрунті ненависті в державі. Вказану статтю фахівці,
з певною долею іронії, називають «статтею-привидом», оскільки у Кримінальному кодексі вона є, але її практичне застосування настільки скромне, що,
взагалі, виникають сумніви у доцільності існування такої статті, принаймні,
у тому вигляді, в якому вона зараз виписана.
На запити правозахисних організацій до правоохоронних структур стосовно причин обмеженого використання «статті-привиду», міліція традиційно
відповідає: «Це – компетенція прокуратури». Остання, в свою чергу, скаржиться
на суди, які з неохотою кваліфікують злочин, як такий, що вчинений на ґрунті ненависті. Суди посилаються на труднощі з підтвердженням мотиву та умисності
дій правопорушника. У певній мірі все це вірно і можна погодитися – стаття 161
КК України, у силу своєї розмитої диспозиції та специфіки застосування, просто
не в силах забезпечити абсолютний захист рівноправності громадян.
Але це навряд чи може виправдати пасивну позицію правоохоронної системи, яка не використовує інші можливі важелі впливу на ситуацію – наприклад,
статтю 67 Кримінального кодексу, яка кваліфікує вчинення злочину на ґрунті
расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату, як обставину, що
обтяжує покарання. Застосування вимог статті 67 КК України не потребує передачі кримінальної справи із міліції до прокуратури і, при очевидності мотивів
ворожнечі, дає можливість слідчому додатково кваліфікувати будь-яке злочинне діяння, передбачене Кримінальним кодексом – від хуліганства й нанесення
тілесних ушкоджень до знищення майна, осквернення релігійних святинь чи
наруги над могилою. Однак в органах внутрішніх справ така практика не поширена, що, з одного боку пом’якшує покарання для злочинця, з іншого – зменшує
статистичні дані щодо реальної кількості злочинів на ґрунті ненависті.
Внесення змін до ряду статей КК України в частині встановлення так званого «мотиву ненависті» в якості кваліфікуючої обставини (ст.ст. 115, 121, 122,
126, 127, 129, 300) не змінило ситуацію на краще. Фіксуючи злочини, вчинені
стосовно іноземних громадян, МВС не поспішає вбачати в них злочини, вмотивовані релігійною чи расовою ворожнечею.
Так, вивчення статистичної звітності МВС за період 2009-2011 років (форма 1-ІНГ) демонструє, що стосовно іноземних громадян (не з країн СНД) було
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вчинено щонайменше 126 таких насильницьких злочинів, як умисне вбивство,
спричинення тілесних ушкоджень, хуліганство (табл. 1):

Табл. 1. Кількість насильницьких злочинів,
вчинених стосовно іноземних громадян (не з країн СНД)
Вид злочину

2009

2010

2011

Умисне вбивство (та замах) (ст.ст. 115–118 КК)

8

8

3

Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК)

6

7

0

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК)

7

8

11

Хуліганство (ст. 296 КК)

28

21

19

Разом:

49

44

33

Разом з тим, активність ОВС України та органів прокуратури щодо реєстрації так званих «злочинів на ґрунті ненависті» залишає бажати кращого. Звіти
МВС (форма 1-РД) свідчать, що за три роки було порушено лише 11 кримінальних справ стосовно 12 осіб (табл. 2). Іншими словами, серед 126 насильницьких нападів на іноземців правоохоронці змогли кваліфікувати як злочини на
ґрунті ненависті лише 11 з них, тобто лише 10%.

Табл. 2. Показники злочинності на ґрунті расової,
національної чи релігійної нетерпимості
Кількість порушених Стосовно Кількість
кримінальних справ
осіб
потерпілих

Стаття КК України
2009 рік
ст. 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від
расової, національної належності або ставлення до релігії)

1

2

2

ст. 180 (перешкоджання здійсненню релігійного обряду)

1

2

0

5

4

7

ст. 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від
расової, національної належності або ставлення до релігії)

2

2

0

ст. 129 (погроза вбивством)

1

2

1

2010 рік
ст. 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від
расової, національної належності або ставлення до релігії)
2011 рік
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Безумовно, застосування означених статей КК України не є простим, передусім через неопрацьованість механізму отримання експертного висновку про наявність у діях або висловах певних форм ненависті, приниження,
образи національної честі і гідності, намірів посіяти міжетнічну ворожнечу.
Проте, навіть незважаючи на експертні розробки останнього часу науковців Інституту держави і права НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та інших установ, слідчі та прокурори
уникають кваліфікувати «злочини на ґрунті ненависті», прагнучи «перевести
стрілки» на хуліганські вчинки (якщо це напади) чи недостатність доказів щодо умислу на розпалювання ворожнечі в цих діях (якщо йдеться про ксенофобські публікації в ЗМІ). Типовим випадком такого підходу став коментар
столичної міліції з приводу нападу на українця нігерійського походження
(мовою оригіналу)10:



Столичная милиция не заметила расизма в избиении нигерийца
06.04.11
В субботу вечером, 2 апреля, в киевском метро трое молодых людей избили
45-летнего нигерийца, гражданина Украины. Милиция квалифицирует инцидент, который произошел между станциями «Крещатик» и «Арсенальная»,
как хулиганство без расистских мотивов. Об этом сообщает пресс-офицер
милиции метрополитена Наталья Керницкая.
«Поводов считать этот случай преступлением на почве расовой дискриминации нет. Пострадавший по происхождению нигериец, но он давно гражданин
Украины. Парни просто выпили, поспорили с ним, наступили друг другу на ноги. Преступление квалифицировали как хулиганство и именно в такой форме
уже передали следствию».

На відміну від правоохоронних структур, неурядові організації мають
інші критерії й методи дослідження проблеми і, в умовах існуючого дефіциту необхідної інформації, оцінюють ситуацію шляхом вивчення громадської
думки, враховуючи результати опитування жителів України і представників «стигматичних» груп та здійснюючи моніторинг ЗМІ. Безперечно, що такий спосіб, у поєднанні з одночасним аналізом цифр офіційної статистики,
дає можливість більш об’єктивно й розгорнуто судити про стан ксенофобії
в країні. Крім цього, на відміну від правоохоронних органів, неурядові органі10

http://www.umdpl.info/index.php?id=1329078473
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зації керуються нормами міжнародного права з більш широким трактуванням понять «ксенофобія», «дискримінація» тощо.
Можна зробити висновок – в Україні наразі відсутня офіційна статистика, яка дала б можливість об’єктивно оцінювати як загальний рівень ксенофобії, так і поширеність викликаних нею злочинів на ґрунті ненависті. Також
слід констатувати, що сучасні статистичні показники необхідно розглядати як
індикатор того, що правоохоронна система України просто не готова запобігати «злочинам на ґрунті ненависті» правовими методами.
Нагадаємо, що протягом 2009 року рішеннями Кабінету Міністрів було затверджено «План заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової
та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2008–2009 роки»,
призначено Національного координатора по взаємодії правоохоронних органів України з Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, на розгляд комітетів Верховної Ради подано 4 законопроекти з питань підвищення
ефективності протидії проявам расизму та ксенофобії, внесено зміни до ряду
статей КК України. Неурядові організації були запрошені до широкого кола
таких спільних заходів, як надання правової допомоги жертвам проявів ксенофобії та дискримінації; здійснення експертизи національного законодавства щодо боротьби з проявами дискримінації та ксенофобії; розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з метою протидії
правопорушенням, які мають расове підґрунтя; вдосконалення механізмів
реагування на використання засобами масової інформації ксенофобських
штампів та висловів; розробка відповідних навчальних програм. Після президентських виборів усього цього розмаїття заходів в Україні не стало.
Замість цього українцям активно нав’язуються дві по своїй суті протилежні тези: з одного боку – владою категорично заперечується проблема
поширення ксенофобії у суспільстві, водночас з іншого боку – активно впроваджується ідея щодо існування значних загроз безпеці і стабільності України від так званих «етнічних чужих». Вказане призводить до того, що завуальовані форми ксенофобії і дискримінації, які і раніше мали місце у соціальних
звичаях та побутовому житті жителів України, у теперішній час стають більш
поширеними та небезпечними і, за бездіяльності влади, поступово укорінюються у людських стереотипах та забобонах. Саме такий, латентний та зовні
непримітний вид ксенофобії, стає найбільш серйозним і загрозливим, оскільки навіть прийняття державою самого досконалого і суворого антидискримінаційного закону автоматично не призведе до змін у свідомості її громадян.
На жаль, сучасний уряд не розуміє, що саме від його позиції та виваженості
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дій, його сконцентрованості на вирішенні цієї проблеми суттєво залежить
той рівень толерантності, який і робить країну цивілізованою.
У свою чергу Міністерство внутрішніх справ України, повністю приймаючи встановлені владою правила гри щодо ігнорування розвитку міжетнічної
напруженості у суспільстві, у 2010–2011 роках згорнуло роботу по профілактиці ксенофобії та дискримінації та почало керуватись не реальним станом
справ у державі, а заспокійливою для себе відомчою статистикою, помилково розцінюючи зменшення кількості злочинів на ґрунті расизму як індикатор
благополуччя у міжнаціональних відносинах.
Можна стверджувати, що 2010 рік став роком нелогічних та незрозумілих громадськості управлінських рішень керівництва МВС. Під лозунгом
так званої «оптимізації кадрів», у березні місяці було ліквідоване Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх
справ – підрозділ, одним з пріоритетних завдань якого була саме протидія
расизму, дискримінації та ксенофобії, робота якого була ефективною і підтримувалась правозахисними організаціями України. Наступним помилковим
кроком очільників міліцейського відомства стало розформування підрозділів у складі Департаменту кримінального розшуку, які безпосередньо займались розкриттям злочинів на ґрунті національної, расової чи релігійної ворожнечі або ненависті. Скорочення співробітників, які вже набули необхідні
знання та певний практичний досвід, призвело до некомпетентності у діях
правоохоронців, а іноді і до відверто-незаконних спроб з їх боку перекваліфікувати расистські злочини на менш резонансні та більш зручні у розслідуванні побутові злочини.
Міністерством внутрішніх справ практично провалено виконання власного «Плану заходів щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року», більшість пунктів якого, запланованих до виконання у 2010–2011 роках,
залишилось не реалізованими. З боку уряду цей факт залишився без належного реагування.
Наразі перед такими правоохоронними відомствами, як МВС та СБУ стоїть
багато важливих і невідкладних завдань: від ініціювання внесення доповнень
і змін у відповідні законодавчі акти до дієвого контролю за діяльністю радикальних ультраправих та ультралівих рухів, від проведення роз’яснювальної
роботи серед всіх верств населення до активізації здійснення оперативнорозшукових заходів по розкриттю та недопущенню вчинення злочинів на
ґрунті ненависті, від дій по унеможливленню поширення расистської ідеології
через мережу Інтернет до відкритого та відвертого діалогу з національними
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меншинами. Але у теперішній час робити оптимістичні прогнози щодо зміни
ситуацій на краще підстав не має.
Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що під впливом ряду економічних, соціальних та політичних чинників дискримінація та злочини
на ґрунті ненависті в Україні мають стабільну тенденцію до зростання. Психологія неприйняття та відкидання «чужого», нетерпимість до представників
іншої національності, віросповідання, носіїв мови набуває ознак небезпечної соціальної хвороби, що вимагає невідкладного державного, у тому числі
і кримінально-правового, реагування. Проте влада, загалом погоджуючись
з вимогами міжнародного суспільства щодо заборони всіх форм дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті, залишається осторонь від розроблення
та впровадження ефективних механізмів по реальній протидії цим ганебним
явищам.


Правоохоронні органи як джерело ксенофобії і злочинів
на ґрунті ненависті

Головна проблема щодо злочинів на ґрунті ненависті – вони в багатьох
випадках залишаються просто не поміченими правоохоронними структурами. У чому причина цього явища? Можливо, у недбалості працівників компетентних органів або у їх недостатній професійній кваліфікації, можливо,
у психологічної адаптації правоохоронців до повсякденних і повсякчасних
проявів етнічної нетерпимості. І як не парадоксально, але дуже часто саме
МВС допускає порушення, які не тільки вказують на існування в міліції етнічного профайлінгу, а і мають ознаки скоєння злочину, відповідальність за який
передбачається статтею 161 Кримінального кодексу України.
Так, пунктом 13 розпорядження МВС України від 08.04.10 №236 «Про
вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки пасажирів на об’єктах залізничного транспорту» було необґрунтовано поширено
владні повноваження посадових осіб ОВС України, оскільки від керівників
підрозділів вимагалося забезпечити «…постійний контроль за перебуванням іноземців на об’єктах обслуговування, здійснювати ретельні перевірки
документів у іноземних громадян, особливу увагу приділяти наявності реєстраційних карт, виданих прикордонниками». Нагадаємо, що і постійне спостереження за особою, і перевірка її документів є процедурами специфічними,
суворо індивідуалізованими та досить жорстко регламентовані законами Ук-
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раїни, через що їх не можна було застосовувати як масову практику чи то до
громадян країни, чи то до іноземців.
Також слід звернути увагу на положення пункту 14, яким вимагалося
здійснювати заходи щодо «…виявлення осіб, які надають допомогу житлом,
транспортом нелегальним мігрантам, злочинцям та іншим особам, які представляють оперативний інтерес для органів внутрішніх справ». Використання
такого терміну, як «оперативний інтерес», має досить непрогнозовані наслідки, оскільки на сьогодні немає його юридичного визначення та нормативного закріплення. На практиці ж під цю категорію потрапляє необмежене коло
людей, що є хибним підходом від самого початку.
У розпорядженні від 09.02.11 № 136 «Про проведення відпрацювань вищих навчальних закладів, що здійснюють набір іноземців для навчання в Україні». В ньому міститься вимога міністра МВС провести «профілактичні відпрацювання» вузів спільно з органами Міністерства освіти, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, місцевими органами виконавчої влади.
Метою цієї акції було визначено «зміцнення контролю за режимом перебування іноземних студентів у державі».
Під час таких «відпрацювань» протягом 2 тижнів (9–23 лютого) належало:
– перевірити правильність видачі запрошень на навчання іноземцям
з «країн ризикової міграції»;
– здійснити вибіркове вивчення особових справ іноземних студентів з
метою перевірки наявності всіх документів, що повинні подаватися
іноземцями для вступу до ВНЗ;
– провести звірку фактичної кількості іноземців, присутніх на заняттях, з їх загальною кількістю, зарахованих у 2010 році на підготовчі
відділення ВНЗ;
– перевірити гуртожитки, інші місця проживання студентів-іноземців,
а також місця можливої концентрації (ринки, місця масового відпочинку тощо) іноземців, які в’їхали в Україну з метою навчання;
– скласти за результатами перевірок акти за підписами перевіряючих
та представників навчальних закладів.
Положення цього документу мають потенційну загрозу дискримінаційного поводження з іноземцями через декілька причин. По-перше, відпрацювання передбачало вивчення особових справ, перевірку місць проживання
та відпочинку студентів, що прямо загрожує праву на недоторканність приватного життя. По-друге, масштаб профілактичного відпрацювання передбачало наявність великого людського ресурсу, обізнаного зі специфікою такої
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діяльності, а також належним чином підготовленого з професійної точки зору. На жаль, такого ресурсу, за оцінками різних експертів, МВС не має й досі.
По-третє, швидкість, з якою МВС запланувало провести загальнонаціональне
відпрацювання, підвищує ризик дискримінаційного поводження з іноземцями через нестачу часу для належної підготовки персоналу ОВС та розробки
відповідних алгоритмів їх дій.
Іноземці, як потенційний об’єкт невиправдано активної міліцейської
уваги, знов були окреслені у Рішенні колегії МВС України від 14.07.2011 «Про
підсумки роботи органів внутрішніх справ за перше півріччя 2011 року» (наказ МВС України від 22.07.2011 № 477). В ньому, зокрема, звертається увага
керівників ГУМВС, УМВС на той «прикрий» факт, що у «…Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській,
Хмельницькій, Чернігівській областях, місті Києві не виявлялися організовані
групи, сформовані на етнічній основі».
Цим жорстким зауваженням-формулюванням працівники міліції 15 регіонів вимушено були поставлені у ситуацію, коли вони повинні викрити за
будь-яку ціну щонайменше по одному злочинному угрупуванню, сформованому «на етнічній основі». Навіть, якщо таких в регіоні не існує. Цілком очевидно, що першими в якості потенційних підозрюваних та фігурантів оперативних дій правоохоронців мають стати представники етнічних меншин,
іноземці та особи без громадянства, що відповідає ознакам дискримінаційної
політики.
Характерним прикладом ставлення міліціонерів до іноземців є така історія11



У мене задзвонив телефон. Той, хто дзвонив, представився як Б., біженець з Гвінеї, шукач притулку. Він попросив про зустріч, сказав, що хоче розповісти про
свою історію «спілкування» з харківською міліцією. При зустрічі з’ясувалося,
що Б.– молодий африканець, який вже кілька років живе в Україні, але ніяк не
може звикнутися з пануючим в Харкові міліцейським свавіллям у відношенні
до іноземців.
Б. розповів мені, що в кінці серпня поточного року в квартиру, яку він знімає
зі своїм другом-студентом (теж іноземцем), подзвонили співробітники міліції.
«Ми відразу відкрили»,– говорить Б.,– «тому що навчені завжди йти назустріч

11

	Юрій Нужний. Бійся скінхедів та міліціонерів», 25.09.11, http://www.khpg.org/index.php?id=
1316906444
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вимогам міліціонерів». Коли «правоохоронці» опинилися в приміщенні, то діловито взялися нишпорити по кімнатах, буквально перериваючи всі речі. При
цьому жодних документів не пред’являли. Єдиним їх «аргументом» була фраза:
«Ми шукаємо наркотики – адже всі іноземці торгують наркотиками». Б. і його
товариш намагалися сперечатися, відповіддю на що були погрози, лайка і образи. «Нас називали «нігерами», матюгалісь і говорили, щоб ми «заткнулися»,–
згадує Б. Коли він спробував подзвонити в громадську організацію, що надає
консультативну та юридичну допомогу біженцям та мігрантам, міліціонери
просто відібрали в нього мобільний телефон. Зрозуміло, ніяких наркотиків
непрохані гості не знайшли, зате їм вдалося виявити 200 грн., які й були «вилучені» (ймовірно, у дохід агентів держави, які вважають, що вона матеріально
недостатньо високо оцінює їхню роботу).
Б. розповідає, що міліціонери постійно чіпляються до іноземців, під приводом
перевірки документів, і ЗАВЖДИ відбирають гроші, навіть коли документи
з собою і в повному порядку. «Мені, коли я приїхав до Харкова, друзі сказали:
бійся скінхедів і міліцію! Але скінхедів я всього кілька разів бачив у районі метро «Студентська»,коли вони нападали на арабів… А міліціонери в Харкові на
кожному кроці»,– говорить Б., мало не плачучи.

Звітуючись про свої успіхи, правоохоронні органи звикли рапортувати
про зменшення рівня активності в Україні радикальних формувань «скінхедівського» спрямування з притаманними для них лозунгами про чистоту
білої раси та звичними атрибутами і фетишами – бритими головами, нацистськими свастиками тощо. Одночасно правоохоронці вперто не бачать інших
кричущих проявів ксенофобії і дискримінації, коли їх суб’єктами та об’єктами
є особи однієї раси і громадяни однієї країни.
В МВС прояви ксенофобії і випадки дискримінації, невпинно поширюючись, стають невід’ємним атрибутом стосунків правоохоронців з окремими
групами населення. В уявленні багатьох співробітників міліції відновилась
точка зору про існування так званої «етнічної злочинності», притаманної
представникам певних національностей, що мешкають в Україні. Мало того,
що цей хибний стереотип є типовим для багатьох працівників органів внутрішніх справ, він ще й тиражується у масову свідомість через повідомлення
Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України. Як не парадоксально,
але подекуди саме цей орган міліції, замість виховання толерантного ставлення у співробітників міліції, стає джерелом ксенофобії і незбалансованої
інформації стосовно етнічних меншин.
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Незважаючи на те, що, відповідно до міжнародних зобов’язань Україна повинна забороняти та засуджувати використання засобами масової
інформації мови ворожнечі, висловлювання з неприкрито зневажливим
ставленням до людей інших національностей становляться звичайним явищем у діяльності мас-медіа. ОВС України, не маючи спеціально розробленої
інформаційної політики у цій галузі, також нерідко допускає розміщення на
офіційних веб-сайтах своїх територіальних підрозділів публікацій з неприховано-зневажливим ставленням і навіть закликами до дискримінації такої окремої етнічної меншини, як роми. Головним месседжем для суспільства у цих
публікаціях є традиційна для міліції сентенція «Обережно – цигани!».
Наведемо лише окремі приклади міліцейської «мови ворожнечі»,які були зафіксовані громадськими активістами під час виконання завдань проекту «Моніторинг злочинів на ґрунті ненависті в Україні, захист жертв і аналіз
українського законодавства і практики, що стосуються запобіганню злочинів
на ґрунті ненависті»,який реалізується за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».
4 липня 2011 року на офіційному сайті Ялтинського МУ ГУМВС України
у республіці Крим була опублікована присвячена ромам стаття під назвою
«Не впускайте в квартиру ни под каким предлогом !». У дописі зазначається,
що (мовою оригіналу) «…у правоохранителей имеется информация о том,
что преступления совершают группы цыган «славянской внешности». Для
маскировки нынешние цыганки выкрашивают волосы в светлый цвет, не носят ярких юбок и платков, и тем более не ходят табором, ломая, тем самым,
сложившийся со временем четкий стереопит «людей-кочевников».
19 липня 2011 р. на цьому ж сайті розміщений матеріал «Мошенничество
путём гипноза» у якому читачі інформуються про скоєння ряду злочинів.



«…13 июля в Кореизе в районе остановки «Ай-Петри» к торговому объекту по
реализации фруктов подошла женщина с девушкой, которая попросила продавца взвесить три киллограмма овощей и фруктов. Протянув пятисотенную купюру за товар, женщина стала мило разговаривать с реализатором
и вскоре, взяв купленное вместе со сдачей, а еще и забрав назад добровольно
отданные свои деньги, покинула торговый прилавок. Только спустя некоторое время, продавец обнаружил отсутствие 950 гривен. Подобная ситуация
повторилась еще на одной торговой точке по реализации фруктов, второй
пострадавший обнаружил пропажу семиста гривен. Ни один из пострадавших
не мог дать отчет своим действиям и объяснить, что все-таки произошло.
Оба мужчины были словно под гипнозом».
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Ще в одному матеріалі під назвою «Мой дом – моя крепость» , ялтинська міліція зі свого сайту радить громадянам «Отказывайтесь от предложения незнакомцев (особенно лиц цыганской национальности), которые хотят
погадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды, дать
лекарства и тому подобное. Как правило, такие посещения завершаются
кражами».
Аналогічна «роз’яснювальна» робота проводиться з громадянами на
сайті УМВС України у Волинській області у дописі «Доки грім не вдарить… або
коли люди навчаться не довіряти шахраям»:



«…Таким злочинним промислом займаються усі: жінки, діти, чоловіки, і зов
сім літні люди. Жіноча частина діє групами, на чолі якої перебуває досвідчена
злодійка. Під час виходу на «справу» кожна з циганок виконує свою, заздалегідь
визначену функцію. Дзвонять у двері та просять «напитися» чи «переповити
дитину». Варто неуважній жертві відчинити двері, як циганки продемонструють їй масу дивовижних фокусів. Не встигне господиня і оком моргнути, як
з квартири миттєво зникнуть усі гроші та коштовності. Увага потерпілої
відволікатиметься, доки хтось непомітно промайнувши до квартири, впевнено та безпомилково віднайде здобич, після чого миттєво зникне з місця
злочину. Саме тому квартирні крадіжки та грабунки, скоєні циганами, важко
підлягають розкриттю.
Останнім часом цигани опанували ще однією суміжною професією – грошовим
«киданням» поблизу комерційних кіосків, пунктів обміну валют, на вокзалах
і на ринках.
Промишляють цигани переважно гаданням великими групами поблизу ринків
та вокзалів. Саме їхніми жертвами стають довірливі громадяни, яким вони
пропонують погадати чи зняти «порчу».
Судячи зі всього, циганки певною мірою володіють мистецтвом гіпнозу та навіювання. Інакше складно пояснити причину, чому психічно здорові та освічені
люди добровільно віддають шахрайкам великі суми грошей та коштовні вироби. «Нічого не пам’ятаю… Робила усе як уві сні…»,– такі пояснення дають потерпілі співробітникам міліції. Але траплялися такі випадки: діти виносили
гроші навіть тоді, коли батьки були вдома.
Правоохоронцям вкрай складно протидіяти циганським шахрайствам. Крім
того, співробітники карного розшуку не знають ані циганських звичаїв, ані
мови. До того ж, притягнути циган до кримінальної відповідальності надто
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важко. Вони або хворіють, або вагітні, або неповнолітні, або взагалі зникли
у невідомому напрямку. Міліція і преса вже втомилися застерігати довірливих
людей, аби ті трималися подалі від цих оманливих людей і не вступали з ними
у контакт».

28 квітня на сайті УМВС України у Вінницькій області розміщена стаття
з красномовною назвою «Обережно! Циганські хитрощі!», яка характеризує
ромський народ наступним чином :



«Цигани мешкають на теренах України декілька століть. Одне з традиційних
їхніх занять – жебрацтво. Це заняття передавалося у спадщину і не розглядалось циганами, як щось ганебне. Цим промислом займалися виключно жінки
та діти. Циганські діти рано призвичаюються до антигромадського способу
життя – разом з батьками жебрують, спекулюють різними дрібницями.
Складною проблемою залишається проблема взаємин циган з оточуючим населенням. У формуванні негативного образу цілого народу великою мірою винні самі цигани: «липучі»,невідчепні зі своїм ворожінням або продажем на вокзалах чи базарах.
Час від часу з’являються факти шахрайств, вчинені особами циганської зовнішності, які під різноманітними приводами (ворожіння, зняття порчі, попити води, відпочити і тому подібне) заволодівають грошима та цінними речами громадян.
Схеми бувають різними та найбільш ефективною залишається «класична» –
зняття порчі.
Розкрити працівникам міліції здійснені циганами шахрайства чи крадіжки,
а тим більш затримати самих винуватців, досить складно. Адже особи циганської зовнішності, що скоюють злочини, не ведуть осідлий спосіб життя,
а переміщуються по різним областям.
Міліція попереджає! Щоб не потрапити у пастку до циган, перш за все ні в якому разі не потрібно вступати з ними у розмову. Не реагуйте на будь-які їхні
прохання. Будьте розумнішими за шахраїв та не дозволяйте втягнути себе у
неприємну ситуацію».

Сайт ГУМВС України в м. Києві у статті «Ворожба чи банальний грабіж?
Бережіться вуличних ворожій» застерігає мешканців Києва:



«…зустрівши на вулиці циган, багато хто намагається не зіткнутися з ними, обійти стороною. Але ці галасливі жінки не всім дають таку можливість:
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чіпляються з питаннями, пристають з поганими вістями, пропонують поворожити і врятувати від порчі. У результаті: зіпсований настрій і нестача
грошей в гаманці.
В основному від дій нечистих на руку ворожок страждає «слабка» стать:
жінки більш сентиментальні й легковірні, більш піддаються на «недобрі
пророцтва»,беззастережно знімають з себе дорогі прикраси і «викупають»
здоров’я та щастя близьких…
Ми хочемо дати кілька порад громадянам, як уберегтися від докучань ворожок.
Навчіться говорити впевнено «ні» циганкам, які чіпляються до вас на вулиці!
Для цього, по-перше, в жодному разі не зустрічайтеся поглядом з ворожкою.
І, по-друге, ніяких словесних контактів, навіть якщо її прогнози поступово перейдуть у загрози для вас особисто чи для вашої родини. Не вірте, вони лише
намагаються заробити на вашій довірі та любові до рідних».

Навіть головний міліцейський вісник – сайт МВС України – не уникнув згадування ромського населення у негативному контексті. У статті «Довіряй, але
перевіряй!» вказується



«…Як правило, циганки зупиняють на вулиці молодь та залякують, що на їхніх батьків наведена порча — на важку хворобу чи на смерть. Тому й пропонують швидко виправити ситуацію, врятувавши близьку людину. Щоб «зняти
порчу»,потрібно або одразу віддати всі коштовності та гроші, або принести
з дому»,— пояснюють правоохоронці. На жаль, люди вірять шахрайкам та віддають чималі суми. Іноді — десятки тисяч гривень».

Це не повний перелік матеріалів сумнівного змісту, які були опубліковані на сайтах регіональних управлінь Міністерства внутрішніх справ України
протягом 2011 року. Не хочеться робити припущення, що подібне масштабне застосування «мови ворожнечі» стосовно ромів, створення у свідомості
громадян негативного образу «цигана-злочинця» та його проектування на
весь народ, використання закликів відверто дискримінаційного характеру
(«не спілкуйтесь», «не пускайте», «не зустрічайтесь поглядами», «уникайте
контактів») є ознаками свідомо спланованої та запровадженої за допомогою
міліцейських Інтернет-ресурсів кампанії ненависті.
Вірогідно, працівники підрозділів зв’язків із громадськістю, які відповідають за інформаційну політику МВС, просто мали намір попередити громадян про випадки скоєння окремих видів злочинів і у такий спосіб запобігти їх
повторенню. Але зробили це бездумно і непрофесійно, адже законодавство
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не передбачає захист прав однієї групи населення за рахунок обмеження
прав іншої.
Безперечно, наведені вище статті мають відверто антиромську спрямованість, містять негативні узагальнення щодо народу ромів та вказують на
його схильність до скоєння злочинів, саме як окремої етнічної групи. Зміст
статей принижує національну честь й гідність ромського народу та викликає
у читачів почуття неприязні до нього, формує відверто упереджене і негативне ставлення до цієї етнічної групи в цілому, що можна розцінювати як наміри, спрямовані на розпалювання міжетнічної ворожнечі.
Подібні дії цілком можуть кваліфікуватися як злочинні у диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян
залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань»,
а у коментарю до цієї статті зазначається: «…під діями, спрямованими на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності слід розуміти будь-які дії, метою яких є значне посилення
серед певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі
та огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, приниження позитивних якостей тієї чи іншої нації…».
Проте особливе здивування викликає той факт, що наявність подібних
публікацій на міліцейських Інтернет-ресурсах є відвертим ігноруванням вимог відомчих нормативних документів навіть самого Міністерства внутрішніх справ.
Резюмуючи, можна зазначити: інформаційна політика МВС щодо ром
ського населення є політикою завуальованого, а іноді й відверто відкритого
заохочування громадян до ксенофобії та певних видів побутової дискримінації ромів. Парадоксально, але у теперішній час Міністерство внутрішніх
справ, за допомогою відомчих Інтернет-ресурсів, активно популяризує дві
протилежні за змістом тези: з одного боку, керівники відомства декларують
свої наміри забезпечити послідовну протидію всім проявам дискримінації
і неухильне дотримання міжнародних стандартів з цього питання, з іншого боку – органи внутрішніх справ не менш послідовно приймають участь
у поступовому формуванні в суспільстві думки щодо можливості дискримінації окремих етнічних груп.
Подібна тактика є сприятливим підґрунтям для поширення серед працівників ОВС України ксенофобії, яка вже зараз призводить до фактів відвертої
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дискримінації ромів, скоєння масових порушень прав цієї етнічної меншини.
Ось типовий приклад12.



Роми скаржаться обласним депутатам на дії міліції. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю. Інформує інтернет-видання «Волинська правда».
З цього приводу голова організації «Терне Рома» Сергій Григориченко написав
звернення на адресу голови Волинської облдержадміністрації Бориса Клімчука,
облради – Володимира Войтовича, начальника обласного управління УМВСУ
В’ячеслава Ходирєва та прокурора області Андрія Гіля.
«10 березня працівниками міліції було проведено рейд в селищі Торчин (Луцький
район). Суть рейду полягала в тому, що від восьмої години ранку міліціонери,
без дозволу, заходили до помешкань ромських родин: перевіряли паспорти,
переписували номери мобільних телефонів, фотографували мешканців осель,
знімали у них відбитки пальців.
При цьому працівники міліції відмовлялись повідомити про ціль свого візиту, наказу чи розпорядження, на основі якого вони вчиняли свої дії. Більшість,
а їх близько двадцяти осіб, відмовлялись пред’явити службове посвідчення
та назвати своє прізвище та ім’я. Деякі з міліціонерів обмежились повідомленням, що вони представляють карний розшук»,– йдеться у тексті
звернення.

У тексті звернення йдеться про те, що під час перебування в оселях
міліціонери поводились некоректно: погрожували фізичною розправою,
фізичною розправою щодо їх малолітніх дітей; погрожували виселити всіх
ромів з Торчина. Також, як зазначив голова організації «Терне Рома», десятикласника однієї ромської родини відвели до торчинського опорного
пункту, де побили. Іншу молоду людину, яка має струс мозку та перебуває
на постільному режимі, попри благання матері, підняли з постелі і змусили
надати потрібну міліціонерам інформацію. «За свідченнями потерпілих, такі
«рейди» відбуваються два, три рази на рік. Дані акції супроводжуються вимаганням грошей під виглядом штрафів та у вигляді погроз, що невиконання спричинить гірші наслідки – включно до фізичної розправи»,– йдеться
у зверненні.
12

http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/28489/
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У свою чергу, заступник начальника управління УМВСУ у Волинській
області Тарас Пазин повідомив депутатів, що криміногенна ситуація у Луцькому районі, зокрема у Торчині,– «не проста». «Надходили скарги від громадян про погрози фізичною розправою між конфліктуючим сторонами. Все це
реєструється і дається правова оцінка»,– каже міліцейський чиновник. Тарас
Пазин розповів, що відповідно до розпорядження Луцького районного відділу міліції, було видане розпорядження про проведення перевірок паспортного режиму. Разом з тим службовець каже, що аналогічні відпрацювання
міліція проводила у Цумані, Голобах в межах профілактичних заходів з поліпшенням правової ситуації.
Тарас Пазин повідомив присутнім, що на території Волинської області
проживає понад 5 тисяч осіб ромської національності. Відсутність в них документів ускладнює процес навчання в школах, працевлаштування. На сьогоднішній день, за даними паспортного столу, в області з документами проживає
більше 2 тисяч 200 громадян ромської національності.
На бік міліції під час розгляду цього питання став депутат Анатолій
Вітів. «Якщо одна сторона вважає, що працівники міліції чинили незаконно,
це має бути крім слів підтверджено документацією – побої, заяви, свідки.
І передані матеріали в суд. Бо ми зараз будемо звинувачувати у всьому
міліцію»,– сказав Вітів, додавши що висновки слід чекати від прокуратури і
суду. «Хтось має наводити порядок в державі»,– апелював на захист міліції
Анатолій Вітів.
До слова, у зверненні голови організації «Терне Рома» йдеться і про те,
що вищезгадані дії правоохоронців «провокують національну меншину до
громадського обурення. Для прикладу – погрози виселити ромів з Торчина.
«Сільський голова с. Переспа (Рожищенський район), Курилович С.А. збирає
підписи односельців під заявою, підбурює інших сільських голів на подібну акцію, щодо примусового відселення ромів з даних поселень»,– йдеться
у зверненні.
Зрештою депутатська комісія рекомендувала скерувати звернення на
розгляд прокуратури, аби та дала належну правову оцінку викладеним обставинам та дала відповідь на звернення.
Загалом у 2010-2011 роках на сайті МВС України було розміщено десятки негативних матеріалів із зазначенням етнічного походження людини. На
прес-конференціях із ЗМІ та зустрічах з представниками міжнародної спільноти очільники МВС постійно заперечують існування ксенофобії у міліції та
декларують свою готовність до змін на краще. Проте такі декларації і реалії
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повсякденної діяльності, як правило, залишаються далекими одні від одних –
керівниками МВС України не підготовлено жодної вказівки, у якій до відома
рядових співробітників доводилась би принципова позиція Міністра щодо
неприпустимості порушень його підлеглими прав людини через її етнічну
приналежність.
Суб’єкт вчинення злочинів на ґрунті ненависті.
Організовані дії расистського та ксенофобного характеру



Однім з підтверджень малої ефективності дій держави проти ксенофобії
є поблажливе ставлення до організацій, які постійно вчиняють расистські та
ксенофобні дії та пропагують такі ідеї. Можна зрозуміти бажання органів влади не репресувати членів таких організацій і не заганяти такі організації в підпілля, а обмежуватися превентивними діями. Проте безкарність більшості
расистських та ксенофобних дій породжує атмосферу їхньої вседозволеності
і сприяє все більшої їх поширеності. Це, в свою чергу, створює стан пригніченості і морального терору у іноземців та громадян України, які є об’єктом
таких дій.
На українському просторі найбільш активними та агресивними вважаються ультраправі групи з числа так званого руху «Біла Влада-Скінхед Спектрум» (White Power – Skinhead Spektrum), українська філія світової екстремістської мережі «Кров і Честь» (Blood & Honour), воєнізована неонацистська
секта «Світова Церква Творця Рутенія» (World Church of the Creator Ruthenia,
WCOTC). Їх об’єднує загальна ідеологія расизму та націоналізму, яка діє на принципах установлення переваги над особами інших рас та національностей.
Найбільш чисельні групи скінхедів були зафіксовані у містах Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Севастополі, Чернігові та Автономній Республіці
Крим. Якщо у Росії масштаб скінхедівського руху обчислюється десятками
тисяч осіб, то в Україні, за попередніми даними МВС України, їх налічується не
менше 500 осіб віком від 14 до 27 років, об’єднаних у групи чисельністю від 20
до 50 осіб без чіткої структури та організаційної побудови13.
Згідно з інформацією прес-служби СБУ14, співробітники Служби приділяють пильну увагу діяльності деяких неонацистських угрупувань скінхедів
13

	Олег Мартиненко. Расизм та ксенофобія в Україні – нові виклики у сфері захисту прав
людини. Див.: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/114079

14

«Киевские ведомости», 22 лютого 2008 р.
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в Одесі, Севастополі, Ялті, Києві, Харкові, Херсоні, Сумах, Донецьку, Дніпропетровську, Вінниці та Житомирі. Як бачимо, дані МВС та СБУ дещо різняться.
Моніторинг правозахисних організацій свідчить, що масштаб дій та організованість неонацистських угрупувань більший, ніж це уявляться правоохоронним органам.
Так, на території міста Харкова та області активно розгорнула свою
діяльність Харківська обласна громадська організація «Патріот України» (зареєстрована 17.01.2006). Діяльність цієї організації (персональний склад якої
налічує близько 150 членів), згідно зі статутними документами, спрямована
на відродження української націоналістичної ідеї, вшанування пам’яті борців за незалежність України (воїнів ОУН і УПА), протидію незаконній міграції
мешканців країн Азії та Африки до України. Проте, відповідно до програми
«Патріоту України», розміщеної на її сайті www.patriotukr.org.ua (див. також
http://community.livejournal.com/patriotukrainy/), організація «виступає за монорасове мононаціональне суспільство». Її очільник А. Білецький прямо заявляє про те, що «український расовий соціал-націоналізм – ідеологія організації «Патріот України» (саме таку назву має його стаття, надрукована у збірці
ідеологічних робіт та програмних документів «Український соціальний націоналізм»). А ідеолог організації О. Однороженко відверто пише у матеріалі
«Соціал-націоналістичний рух та його основні завдання»: «Обмеженню та
контролю будуть піддані всі інородчеські етно-расові групи, з їх подальшою
депортацією на історичні батьківщини… Ми, українські соціал-націоналісти, розглядаємо так звані «людські раси» як окремі біологічні види, а людиною
розумною в біологічному розумінні вважаємо лише Білу Європейську Людину».
З промови «Головного Провідника Організації» – Андрія Білецького на
загальних зборах «Патріоту України»: «Для того, щоб вийти переможцем з боротьби треба знати ворога – з ким боротися. Як же можна охарактеризувати нашого ворога?! Загальна влада і олігархи. Хіба є у них щось спільне? Так,
одне спільне є – вони євреї, або за ними стоять їх справжні господарі – євреї.
Зі ста оприлюднених найбагатших людей України – 92 євреї, ще декілька татарського походження (Ахмєтов і т. д.)».
«Патріот України» має формування, які організовані за військовим принципом та проводить постійні «вишколи» для своїх членів. «Щоб утвердити
право нації, є прийнятними будь-які методи: від публічних до підпільних, від
місцево-локальних до глобально-масштабних, від парламентських до збройно-силових… Виправдані будь-які доцільні та достатні насильство та жор
стокість»,– пишуть у своєму буклеті новоявлені «патріоти».
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Не можна недооцінювати серйозність дій цієї організації. «Патріот України» – організація в самому дійсному змісті цього слова, що має чітку ієрархію,
план дій, методи роботи з молоддю та засобами масової інформації. Сьогодні вона веде інформаційну роботу, рекрутінг, ідеологічну обробку своїх членів, фізичну підготовку, дає навички володіння зброєю. Зареєструвавши майже всіх членів
організації як членів харківського товариства «Просвіта», організація одержала
можливість легально вести роботу з молоддю в навчальних закладах15.
Расистський фронт в Україні, попри знижену у порівнянні з Росією активність у проведенні демонстративного фізичного переслідування «чужинців»,
поступово поширюється і набуває нових прихильників, як правило, з числа
молоді. На сьогодні в Україні існує низка організацій і рухів з різним ступенем радикальності, що проголошують або ідею необхідності підтримання
чистоти білої раси у цілому або тезу «Україна виключно для українців». Якщо
декілька років тому радикальний расизм з його класичними міжнародними
ознаками фактично імпортувався в Україну із-за кордону (переважно з Росії),
то останніми роками спостерігається тенденція на консолідацію внутрішніх
шовіністичних сил, що мають за мету затвердження ідеї про виключну роль
«титульної нації» у суспільному житті країни. Так, у державі поширюють свій
вплив на суспільство такі організації і об’єднання, як «Патріот України», «Слава і Честь», ВО «Тризуб» тощо, активісти яких неодноразово брали участь
у виступах проти так званого «засилля неукраїнців».
У 2011 році окремі шовіністично та расистські налаштовані організації
неодноразово демонстрували свої сили проведенням публічних акцій, під
час яких проголошувались відверто расистські лозунги та заклики до дискримінації на етнічному ґрунті.
Втім, буде невірним вважати, що ксенофобія в Україні має виключно українсько-націоналістичний вектор. Неоднозначна на думку частини населення зміна напрямку «політичної прихильності» України у бік Російської Федерації, яка активно впроваджується з часу зміни керівництва держави, та специфіка територіального розподілу проживання етнічних груп на території країни,
призвела до поширення випадків «зустрічної дискримінації», коли об’єктами
певних видів утискань становляться етнічні українці. Показовим у цьому сенсі
є схід та південь країни, де діє чимало рухів і груп («Русское содружество»,
«Православний вибір», «Союз русского народа», «Євразійська спілка молоді»
15

	Кобзін Д.О., Черноусов А.М. Нетолерантна діяльність та організації в Україні. Результати
соціологічного дослідження.– Харків, ХІСД.– 2008. http://www.umdpl.info/index.php?id=
1234950701
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та інші), які викривляють ідею «слов’янського братерства з росіянами», мають
та висловлюють відверто негативні настрої стосовно української мови, самих
українців, цілісності держави тощо. При цьому використовуються аналогічні з українськими шовіністами методи – проведення мітингів, пікетів, демон
страцій та інших публічних акцій, паплюження пам’ятників тощо.
20 червня Центральний районний суд міста Сімферополь визнав винним у вчиненні кримінального злочину – розпалюванні міжнаціональної ворожнечі – лідера козачої громади «Соболь» Віталія Храмова і призначив йому
покарання у вигляді штрафу на суму 23 тисячі.
Інший приклад – події в Дніпропетровську.



В Днепропетровске вся милиция города, патрульная служба, включая наряды ГАИ,
спецназ «Беркута» и даже муниципальная гвардия, ищут авторов ксенофобских
надписей, которыми запестрел Днепропетровск на этой неделе. Сначала фразы
«Смерть хохлам!» стали появляться во дворах и подворотнях многоэтажек Левого берега – в начале Донецкого шоссе. Однако через несколько дней авторы антиукраинских лозунгов стали бомбить и центр города: «Смерть хохлам!» и «Смерть
украинцам!» возникли на фасадах некоторых домов, а пару дней назад появились
в студгородке на проспекте Гагарина – в окресностях Днепропетровских национального и транспортного университетов. Милиция пока сбита с толку. С одной
стороны, факты нанесения надписей подтверждаются многочисленными фото
в городских интернет-СМИ и форумах, с другой стороны, коммунальщики успевают закрасить «писульки» до того, как их задокументируют правоохранители.
«У нас было зафиксировано два заявления, на которые мы моментально среагировали. Оперативные группы выехали на Донецкое шоссе, 1, и в район первого корпуса
ДНУ. Ни один из фактов не подтвердился – коммунальные службы убрали их еще до
прибытия милиции. Мы просим коммунальщиков не удалять надписи до момента,
когда они будут запротоколированы»,– сказал замглавы горМВД Владимир Седлецкий. Сейчас, по его словам, милиция активно ищет хулиганов, но не исключено, что
за «Смерть украинцам!» последние на скамью подсудимых не сядут. «Это «тянет»
на админнаказание как нарушение благоустройства города. Злоумышленников про
сто оштрафуют. Если мы задержим этих людей и в ходе расследования выяснится,
что они делали это намеренно, желая разжечь межнациональную рознь, то будет
рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела»,– заявил Седлецкий».16

Аналогічний випадок стався в Донецьку, де на житлових будинках з’явився
напис чорною фарбою «Убивайте хохлов»17.
16

http://www.segodnya.ua/news/14299230.html

17

http://khpg.org/index.php?id=1335447305
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Жертви злочинів на ґрунті ненависті

Результати моніторингу злочинів на ґрунті ненависті в 17 регіонах України протягом проектного періоду чітко показали, що ці злочини переважно
спрямовані проти представників конкретних груп населення: іноземці; громадяни України з «неєвропейською» зовнішністю; роми; кримські татари; іудеї, ЛГБТ-спільнота; наркозалежні. Щоб зрозуміти причини цього феномену,
коротко розглянемо становище цих уразливих груп.
Іноземці
Останніми роками в українському суспільстві продовжує спостерігатись насторожене ставлення до мігрантів, біженців та шукачів притулку, яке,
у відношенні до іноземних громадян окремих країн, переросло у ставлення
неприховано вороже і навіть у злочинні дії. Висловлені європейською спільнотою до України побажання щодо посилення рівня протидії незаконній
міграції з метою забезпечення належного контролю за міграційними процесами, були сприйняти урядом, як заклик до боротьби з мігрантами у цілому.
Індикатором такої деформованої політики стала робота засобів масової інформації, якими українцям нав’язуються відверто ксенофобні штампи стосовно мігрантів – «злочинець», «носій інфекційних хвороб», «претендент на
твоє робоче місце», а також суперечливі і не підтверджені офіційними статистичними відомостями тези про те, що «нелегали» (без роз’яснення цього
поняття) прибувають в Україну з наміром торгівлі наркотиками, є носіями
невідомих і небезпечних хвороб, а українці вимушені виїжджати за кордон
у пошуках праці тому, що їх витісняють іноземні трудові мігранти. При цьому
у публікаціях стосовно нелегальних мігрантів допускаються презирливі вислови на кшталт «люди-непотріб», «напівлюди». До вказаної кампанії «чорного
піару» активно залучилось Міністерство внутрішніх справ, постійно публікуючи на відомчих сайтах повідомлення про затримання в Україні незаконних
мігрантів та інформуючи про скоєння іноземцями злочинів з акцентуванням
уваги на національному походженні правопорушників. Таким чином, у суспільстві силами правоохоронного відомства протягом 2010 року штучно
формувалася думка про «вторгнення» у державу значної кількості іноземців
з чужим, а отже, ворожим світосприйняттям, та їх значний вплив на економічну і криміногенну ситуацію в державі.
Сентенції щодо наявності загроз для існування України, як держави, з боку мігрантів, неодноразово публічно висловлювались політичними діячами.
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Ветеран українського дисидентського руху Левко Лук’яненко в інтерв’ю журналу «Експерт» заявив, що міграційні процеси у Європі призвели до того, що Європейсько-християнська цивілізація перебуває на межі гибелі, мусульмани мають
всі шанси перемогти християн, а чорні подолають білих. На думку Лук’яненка,
Україна перебуває у більш вигідному становищі: «Ми не зобов’язані пускати до
себе негрів і індійців, а тому можемо уникнути біди».18
Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок характеризує загрозу від міграції іноземців
в Україну наступним чином: «Ми можемо тільки уявити, що вони принесуть.
Вони принесуть етнічну злочинність, бо їм на щось треба жити; принесуть екзотичні хвороби, це я вам як колишній доктор можу сказати…. Вони принесуть
сюди і новий виток наркоманії, і сексуальних збочень, і проституції, тим більше,
що ці люди будуть шукати собі життєвий простір… Європа вже цього наїлася
досхочу, і через це вона їх із задоволенням відкидає в Україну, бо будьте певні, що
кращі з них в Європі залишаться – ті, які можуть робити науку, хто є багатшими, які мають якісь таланти, авторитет і таке інше. А нам пришлють таких,
які вчинять не тільки те, про що я зараз говорив, а й будуть витісняти українців з робочих місць, бо нелегальні мігранти погодяться працювати і за тарілку
супу і, відповідно, українці будуть втрачати свою роботу».19

Тому не дивно, що значна частина українського суспільства штучно заражена ксенофобією, сповідує принципи недовіри та агресії стосовно мігрантів
і, керуючись нав’язаним стереотипом «мігрант-ворог», схвалює послідовножорсткі дії силових структур стосовно іноземців.
Показовим є те, що «мігрантофобія» в українському суспільстві і, в першу
чергу, в органах внутрішніх справ взагалі є вибірковою: нейтральне ставлення до
іноземців європеоїдного типу поєднується з настороженим ставленням до представників інших етнічних груп. Відмінність кольору шкіри, розрізу очей, мовний
акцент або інші ознаки неєвропейського типу обов’язково привертають увагу
правоохоронців і становляться підставою для необґрунтованих актів примусу –
затримання і доставляння у міліцію та примусового проведення дактилоскопії.
В окремих випадках такі затримання поєднується з відверто образливими і неприкрито расистськими висловами на їх адресу, жорстоким ставленням і побиттям.
У 2011 р. наш моніторинг насильства щодо іноземців з дальнього зарубіжжя засвідчив 35 фактів насильницьких нападів. За даними МВС було
33 напади, але жоден з них не кваліфікований як злочин на ґрунті ненависті.
18

http://www.expert.ua/articles/8/0/8001/

19

http://www.radioera.com.ua/eranews/?idArticle=19690
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Громадяни України з «неєвропейською» зовнішністю
Cтатус іммігрантів та громадян України з «неєвропейською» зовнішністю
має розглядатися в контексті расової дискримінації. Дослідження Інституту
соціології НАНУ рівня соціальної дистанції з використанням шкали Богардуса
свідчать, що індекс нетерпимості до цих груп останні роки перевищує 5 балів.
Таким чином, масова свідомість не сприймає ці групи як постійних мешканців
України. Відсутність усталеної міграційної політики, зневажливе ставлення до
них працівників правоохоронних органів підсилює ксенофобні настрої у суспільстві. Порушення прав представників цих категорій населення вже стало
ганебною міліцейською «традицією», яка публічно засуджується керівниками
правоохоронних органів, а неофіційно – всіляко підтримується і заохочується. Безпідставні перевірка документів, затримання і проведення особистого
огляду, доставляння до райвідділів міліції і утримування у них необґрунтовано тривалий час, проведення обшуку домоволодінь і автотранспорту, зняття
інформації з мобільних телефонів і відбитків пальців – саме такі заходи «профілактики» широко застосовує міліція щодо цих категорій населення країни
без огляду на закон, який забороняє проведення таких процедур примусу
без відповідних підстав.
Роми
Як і раніше, найбільш дискримінованою етнічною меншиною залишаються роми. Ставлення суспільства до ромів залишається негативним. Соціологічні опитування свідчать, що упередження до ромів є більш розповсюдженим, ніж до осіб, що належать до інших національних меншин. Щорічні
дослідження індексу соціальної дистанції за шкалою Богардуса показали, що
цей індекс щодо ромів всі роки перевищував 5 балів і поступово зростав.
Таким чином, роми не сприймаються масовою свідомістю як постійні мешканці України.
Маючи найвищий індекс соціальної дистанції в Україні, роми дуже
страждають від соціальної дискримінації. Рівень безробіття серед ромів
є найвищим, в середньому, умови їх життя є гіршими, ніж умови життя інших
етнічних груп. Вони мають більше труднощів в доступі до освіти, медичного
обслуговування та судової системи.
За свідченнями правозахисних організацій, які захищають права ромів,
найбільше скарг стосується свавілля правоохоронців. Більшість з ромів малограмотні або взагалі ніде і ніколи не навчалися. Вони дуже залякані і боять-
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ся скаржитися. Тому, відчуваючи повну безкарність, правоохоронці примушують брати ромів на себе нерозкриті злочини. У місцях компактного проживання ромів міліція застосовує таку собі «профілактичну форму боротьби
зі злочинністю». Рано вранці у ромський табір заїжджає група міліціонерів,
заштовхує всіх чоловіків в автобус і везе в управління внутрішніх справ. Там
люди знаходяться 3–4 години, потім з них знімають відбитки пальців і без пояснення причин відпускають. Ці дії є незаконними, але вони постійно повторюються.
За повідомленням ромських організацій, лише 68% ромів є грамотними
і лише 2% мають вищу освіту. Основною причиною цього є бідність і відсутність ефективних програм, спрямованих на зміну стереотипів щодо ромів.
Батьки інших дітей не хочуть, щоб діти навчалися разом з ромами, зокрема,
ще й тому, серед ромів туберкульоз поширений значно більше, ніж серед
інших етнічних спільнот. Багато ромів не мають доступу до проточної води,
електрики, доріг, транспортних засобів і засобів комунікацій, і кожен десятий
ром мешкає в антисанітарних умовах. Лише половина ромів має змогу їсти
щодня. Внаслідок відсутності коштів доступ до медичного обслуговування
значно гірше, ніж у представників інших спільнот. Безробіття серед ромів
продовжує залишатися значною проблемою: за повідомленням ромських
організацій, працює лише 38% ромів, і лише 28% з них мають повний робочий день. Взаємозв’язок між проблемами ромів у сферах освіти, зайнятості,
житла, охорони здоров’я вимагає проведення досліджень і узгоджених дій
з метою їх вирішення20.
До дискримінації ромів долучаються не тільки посадовці або правоохоронці, але й численні ЗМІ. Заголовки і зміст матеріалів на кшталт «На промисел вийшла циганська бригада» або «Селяни Черкащини потерпають від
розгулу приїжджих циган» не піддаються критиці. Якщо у вчиненні злочину
підозрюється представник ромської меншини, то і працівники міліції, і журналісти завжди наголошують, що йдеться про циган.
Кримські татари
Останніми роками помітно посилилася дискримінація кримських татар
і злочини на ґрунті ненависті проти них. Насамперед це пов’язано із конфліктами щодо самозахоплення земельних ділянок, які загострилися у 2007 році.
20

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості. Третя доповідь по Україні. Страсбург: CRI (2008) 4, 2008, п.п. 65–83.
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Самозахоплення були для усіх мешканців Криму майже не єдиним можливим
засобом отримати землю для будівництва житла і ведення хазяйства, і його
використовували не тільки кримські татари, а й інші мешканці Криму. Станом
на листопад 2007 року прокуратура автономії нараховувала п’ять тисяч випадків незаконного використання землі, із них близько п’ятисот самозахоплень здійснено кримськими татарами21. Але російськомовна преса Криму,
спекулюючи на цій темі, писала тільки про кримськотатарські захоплення
і розв’язала справжню антитатарську та ісламофобську інформаційну кампанію. Ксенофобія проти татар вихлюпується у вигляді образ, актів вандалізму щодо святих місць, зокрема, мусульманських кладовищ, і навіть фізичних
нападів. Іноді конфлікти з-за земельної ділянки або побутові сварки переростали у масштабні міжетнічні зіткнення із великою кількістю учасників з обох
сторін і великою кількістю постраждалих.
Євреї
Якщо дискримінація вищевказаних уразливих груп в 2007–2011 роках помітно виросла порівняльне з попередніми роками, то публічні прояви антисемітизму за цей період, навпаки, зменшилися. І це не зважаючи на політичну
кризу і вибори, які завжди ставали періодами росту антисемітизму. Слід зауважити, що і в період вересневих дострокових виборів 2007 року були намагання деяких політтехнологів розіграти антисемітську карту: пов’язуванням
з єврейським корінням спробували дискредитувати деяких лідерів виборчих
перегонів, зокрема, Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. Але на вибір електорату розповсюдження кількох антисемітських матеріалів не вплинув. А єдина
політична сила, яка брала участь у виборах і мала в програмі ксенофобський
принцип етнічно-пропорційного представництва, Всеукраїнське об’єднання
«Свобода» отримала 0,76% голосів виборців.
Причини зменшення публічних проявів антисемітизму полягають, на
нашу думку, в згортанні з вересня 2007 року антисемітської діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). Це дає підстави визначати характер публічних проявів антисемітизму в Україні як штучний.
Останніми роками МАУП був єдиним помітним центром видання антисемітських матеріалів. Якщо в 2006 році було зафіксовано 676 антисемітських
публікацій, то в 2007 році – 542, при цьому вона спадала все різкіше: 183 публікації в першому кварталі, 137 – у другому, 147 – у третьому (в цей період про21

«Голос Крыма», № 47, 16 листопада 2007 р.

38

I.

Аналіз законодавства і практики з позиції запобігання злочинам на ґрунті ненависті

ходила виборча кампанія) і 75 – в четвертому. Тенденція зменшення кількості
антисемітських публікацій подовжилася і в 2008 році, коли спостерігалося десятикратне зменшення антисемітських публікацій порівняльно з 2007 роком22.
У першому кварталі зафіксовано 17 публікацій, у другому – 15, у третьому – 11,
і в четвертому – 10. Складається враження, що критика діяльності МАУП українським суспільством і державою (активізація протидії антисемітизму з боку
держави стала особливо помітною з осені 2007 року), намагання Міністерства
освіти і науки позбавити МАУП ліцензії, закриття декількох філіалів примусили
МАУП загальмувати свою антисемітську кампанію.
Слід зауважити також, що ріст індексу соціальної дистанції за шкалою Богардуса, який щорічно вимірювався Інститутом соціології НАНУ, починаючи з
1994 року, торкнувся євреїв значно меншою мірою, ніж представників інших
етнічних меншин і груп, що проживають в Україні. Відносно євреїв він виріс
з 3,63 у 1994 році до 4,6 в 2007 році, а в 2008 році зменшився до 4,1. Соціальна дистанція українців відносно євреїв менше, ніж відносно румунів, угорців,
поляків та представників інших європейських спільнот, не кажучи вже про
традиційних «лідерів» – ромів, вихідців з Африки, Азії та Кавказу. Зазначимо
також, що ріст насильства на ґрунті расової та етнічної ненависті, який спо
стерігається відносно вихідців з Африки, Азії та Кавказу, євреїв не торкнувся.
При цьому слід відзначити зростання ненависті проти релігійних євреїв,
і антисемітську кампанію проти паломників-хасидів.
Хасидські паломники зі всього світу щороку приїжджають в Умань, невеличке місто в Черкаській області, де похований реб Нахман (4 квітня 1772 –
16 жовтня 1810), засновник руху Брацлавських хасидів. Паломництво збігається з Рош а-Шана, єврейським Новим роком в кінці вересня. Кожного року тут
буває 25–30 тисяч паломників.
Черкаське відділення Всеукраїнського об’єднання «Свобода» висловило
обурення бездіяльністю міліції, котра не вчинила жодних дій, «щоб припинити та відвернути агресію хасидів до українців, не намагається унеможливити
та зупинити масовий безлад, який щороку вчиняють хасиди в Умані на своє
релігійне свято». ВО «Свобода» оголосило про початок безстрокової кампанії
«Умань без хасидів». 25 вересня поліція затримала щонайменше 50 активістів
парті ВО Свобода після того, як вони проігнорували рішення суду про заборону їхнього мітингу проти хасидського паломників в Умані і розпочали мітинг.
Міліція вилучила газові балончики, димові шашки та рогатки. Один з протес22
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туючих був госпіталізований. Це 18-річний учень школи, який прибув до Умані
з Миколаївської області. У той же час інші члени ВО «Свобода» стверджували,
що палиці і спецзасоби проти учасників акції майже не застосовувалися, крім
тих, хто чинив опір міліції. Також активісти вказали в приватних бесідах, що
прибули в Умань з різних регіонів України, а зокрема з Київської, Кіровоградської, Вінницької та Миколаївської областей.
Сексуальні меншини
Розглянемо коротко становище спільноти лесбійок, ґеїв, бісексуалів та
трансґендерних людей (ЛГБТ) Як стверджують лідери українських неурядових організацій сексуальних меншин «Ліга», «Наш світ», «Гей-альянс» та інших,
чисельність ґеїв та лесбійок в Україні досягає одного мільйона, а гомосексуальних родин – кількох десятків тисяч23. ЛГБТ-спільнота стверджує, що відносно них має місце дискримінація в усіх сферах суспільного життя.
Регіональний інформаційний і правозахисний центр ґеїв та лесбійок
«Наш світ» провів дослідження «Дискримінація українських громадян за
ознакою сексуальної орієнтації»24. Дослідження проводилося шляхом анкетування людей гомосексуальної орієнтації, інші демографічні показники до
уваги не брались. Було отримано 330 заповнених анкет поштою і отримані
відповіді на питання в ході усного інтерв’ю у 575 респондентів. У результаті
дослідникам вдалося охопити різні групи ЛГБТ, що відрізняються за статтю,
віком, регіоном, місцем проживання, соціальним статусом. Для аналізу було
відібрано 901 анкету.
Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації має ту особливість, що
вона прямо залежить від того, приховує людина свою орієнтацію чи не приховує. На запитання відносно відкритості людини 4% відповіли, що приховують сексуальну орієнтацію від всіх, 38.2% відповіли, що про це знає небагато
друзів бі- чи гомосексуальної орієнтації, 27,8% вказали, що знають лише родичі чи близькі друзі, і лише 29,3% відповіли, що вони ні від кого не приховують своє орієнтації чи про неї знає широке коло людей. Між відкритістю
людини і проявами дискримінації щодо неї є пряма залежність. Серед тих, хто
не приховує своєї сексуальної орієнтації, 76,3% визнали, що були дискриміновані в тій чи іншій сфері їхнього життя. У міру зменшення ступеню відкри23
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	Дискримінація за ознакою кохання. Звіт про дотримання прав ґеїв та лесбійок в Україні.–
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тості кількість тих, хто зазнає дискримінації, поступово зменшується (56,7%
серед тих, про чию орієнтацію знають лише близькі друзі і дехто з родичів,
і 37,8% серед тих, про чию орієнтацію знає лише вузьке коло людей гомо/бісексуальної орієнтації) і досягає 13% дискримінованих серед тих, хто нікому
не розповідає про свою сексуальну орієнтацію. Дослідження виявило, що
жінки є більш відкритими, ніж чоловіки, і водночас зазнають дискримінації
набагато менше. Ступінь відкритості зменшується з віком, відповідно зменшується кількість людей, які відчувають дискримінацію.
Дослідження показало, що найбільшу дискримінацію представники
ЛГБТ-спільноти відчувають в сфері трудових відносин. Умовою відповіді на
питання щодо сфери праці було праця або працевлаштування протягом
останніх чотирьох років. Таких анкет виявилося 417,326 з них (78,2%) відзначили, що зіткнулись з порушенням прав і дискримінацією в сфері праці. При
цьому 216 опитаних (51,8%) заявили, що про їхню орієнтацію в колективі, де
вони працювали, знали. Найбільш характерними порушеннями були названі
перешкоди у просуванні по службі – 12,9% і упереджене в порівнянні з іншими працюючими ставленні до себе – 21,1%. Що більш відкритою є інформацію
про сексуальну орієнтацію працівника, то більшою є ймовірність дискримінації або іншого порушення трудових прав. 35% опитаних (з них майже 80%
тих, про чию орієнтацію було відомо) визнали, що зазнали морального тиску
з боку своїх колег. 19 опитаних (в тому числі 3 жінки) заявили, що зазнали сексуальних домагань. До 20 працівників (в тому числі до 4-х жінок) було застосоване фізичне насильство. 4-х чоловіків зґвалтували в трудовому колективі.
Друга за частотою згадувань сфера – приватності і права на інформацію.
42.8% всіх опитаних стикались з тим чи іншим порушенням в цій сфері. Майже
чверть респондентів (23,8%) визнали, що була розголошена інформація про
їхню сексуальну орієнтацію без їх згоди, ще 18,7% респондентів отримували
погрози розголошення такої інформації. 8,5% не змогли розмістити інформацію про одностатеве знайомство, їм в цьому було відмовлено. 28,2% опитаних заявили, що зустрічали в ЗМІ викривлену, неправдиву інформацію про
людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
Найбільша кількість випадків дискримінації, упередженого чи грубого ставлення до осіб нетрадиційної орієнтації, відбувається на рівні міжособистісних відносин. Про моральний тиск, приниження та образи сказали
360 чоловік (40% усіх опитаних). Важливо відзначити, що частка відкритих
респондентів (тих, хто не приховує свою орієнтацію) в цьому випадку – 43,6%
(частка таких людей у загальній виборці – 29,3%). 54 респондента (у тому числі
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12 жінок) зазнавали сексуальних домагань, 82 опитаних (з них 7 жінок) зазнали фізичного насильства, а 13 чоловіків і одна жінка – сексуального насильства з боку приватних осіб.
У 2011 році центр «Наш мир» провів аналогічне соціологічне досліджен25
ня . Його результати були майже такими ж, як і в 2005. Слід зауважити, що
центр зафіксував 8 випадків насильницьких нападів на представників ЛГБТспільноти протягом періоду проекту, але жоден з цих випадків не потрапив
до публічної сфери і тому не відображений в нашому моніторингу.
Наркозалежні
Спеціальні дослідження свідчать про те, що в Україні реальна кількість
споживачів наркотиків перевищує 500 тис. осіб. Результати інших досліджень
дають більш вражаючу цифру – 1 млн. осіб, половину з яких складають ті, хто
вживає наркотики ін’єкційне26.
Навіть офіційна статистика двадцяти років боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні свідчить, що кількість осіб, які незаконно вживають
наркотики, різко збільшується. Якщо на початку незалежності нашої держави
у 1991 році на обліку МВС України перебувало 31 тисяча осіб, які допускали
немедичне вживання наркотиків, то у 1995 році таких осіб налічувалось вже
55,7 тисяч, у 2001 році – понад 91 тис. осіб, а станом на 1 січня 2012 року –
151,7 тис. осіб. Питома вага наркозалежних осіб, які офіційно стоять на обліках, збільшилась з 0,18% загальної кількості населення України у 2001 році до
0,33% – у 2011 році. В дійсності ж, як бачимо, ці цифри у багато разів більші.
За всіма ознаками (сталість спільності, особливості ролі і місця у системі
соціальних зв’язків суспільства, об’єднаність за певною об’єктивною ознакою
тощо) наркотично залежні особи утворюють соціальну групу людей з притаманною ним низкою особливостей.
Відповідно до норм національного та міжнародного законодавства наркотична залежність – це хвороба, а тому саме хвороба є одною з основних
об’єктивних ознак зазначеної соціальної групи людей. Крім наркотичної залежності, члени цієї соціальної групи масово потерпають від інших супутніх
хвороб, пов’язаних з ін’єкційним вживанням наркотиків. Це перш за все інфекція ВІЛ/СНІДу, гепатити тощо. Частка споживачів ін’єкційних наркотиків
25
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у загальній масі ВІЛ-інфікованих становить близько 70%27. Як свідчить статистика, частка наркотично залежних осіб у нових випадках ВІЛ-інфікування поступово знижується, проте абсолютна кількість нових випадків ВІЛ серед цієї
категорії осіб зростає.
Відповідно до позиції Європейського Співтовариства наркотично залежні особи є жертвами організованої наркозлочинності. Заради власного
збагачення торгівці наркотиками все більше розширюють коло своєї клієнтури, залучають до наркотичної залежності все нові й нові жертви, котрих
вони вербують в основному з молоді. Наркодилерам потрібні, в першу чергу,
платоспроможні клієнти, тому наркотики цілеспрямовано проникають також
в середовища вихідців із благополучних, особливо заможних родин (в престижні навчальні заклади всіх рівнів тощо).
Особам, що вже вживають наркотики, потрібні нові люди, залучені до
цієї пристрасті. Вони потрібні їм як середовище, в якому всі перебувають
в однаковому наркотичному стані; як клієнти, яким вони збувають наркотики;
нарешті, як піддослідні, на яких випробовується разова доза нового наркотику. Вважається, що кожен наркозалежний за час своєї наркотичної «кар’єри»
залучає до наркоманії 13–14 чоловік.
Оскільки середовище наркотично залежних осіб з огляду на фізіологічні
та маргінальні особливості сприятливе до вчинення правопорушень, кримінальні структури використовують ці особливості у своїх цілях. Руками наркозалежних осіб скоюють грабежі, убивства, розповсюджують наркотики.
Наркотично залежні особи – жертви стигматизації і дискримінації. Переслідування влади і агресія з боку населення робить наркотично залежну
особу ізгоєм у суспільстві. Їй легше продовжувати вживати наркотики і залишатися серед таких, як і вона, ніж спробувати покінчити зі своєю пристрастю.
Це, у свою чергу, призводить до загнання проблеми в підпілля, що істотно
підвищує ризик і суперечить суспільним інтересам. Недотримання прав наркотично залежних людей, зокрема тих, які живуть із ВІЛ, негативно впливає на
ефективність боротьби з поширенням наркоманії та ВІЛ-інфекції в Україні.
Абсолютна більшість осіб, які страждають наркотичною залежністю, не
можуть адекватно захищати свої права у зв’язку з фізіологічними та іншими
особливостями.
Державна політика протидії наркоманії носить жорстокий, репресивний
щодо наркотично залежних осіб характер. За існуючої наркополітики легі27
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тимне існування в суспільстві соціальної групи споживачів ін’єкційних наркотиків вважається неприпустимим. За таких умов наркотично залежні особи
піддаються жорсткій дискримінації як з боку суспільства в цілому, так і з боку
державних органів зокрема. При цьому, у силу свого уразливого становища,
вони практично позбавлені можливості домогтися відновлення своїх порушених прав і залучити до відповідальності винних у цьому.
Слід також згадати, що практика підтверджує експертні висновки щодо
росту молодіжної субкультури в праворадикальних групах, пов’язаної із пропагандою здорового способу життя, пропагандою проти вживання алкоголю
та наркотиків, і щодо переростання пропаганди в насильницькі дії проти алкоголіків, наркоманів, бомжів та інших носіїв «нездорового» способу життя.
Був навіть випадок вбивства ромської жінки в Макіївці, яку вбивці вважали
«наркодилершею».


Особливості сучасної ксенофобії в Україні

Об’єднання зусиль державних структур і неурядових організацій у дослідженні соціальних проблем, які породжують злочини на ґрунті ненависті, без
сумніву, сприяло би і їх вирішенню, але влада не вважає доцільним налагодження подібної співпраці, вірогідно, через відсутність мотивації у з’ясуванні
реального стану справ та певну специфіку вітчизняної політики.
Саме амбіційність і зосередженість на власних інтересах українських
політиків, відверта політизованість уряду та його спроби сховатися від неприємного, але цілком очевидного загострення соціальної хвороби під назвою «ксенофобія» у благополучну статистику правоохоронних органів, призвели до феномену виникнення специфічних, притаманних саме для нашої
країни, проявів нетерпимості та скоєння злочинів ненависті з «українським
колоритом». І такі злочини, як правило, або залишаються поза увагою правоохоронних органів або, через недосконалість законодавства, не можуть
кваліфікуватись як «злочини ворожнечі», незважаючи на те, що такими являються.
Через відверто непродумані, але, у певній мірі, показово-радикальні
дії обох останніх президентів та їх команд, в Україні спостерігається активне
формування двох аутентичних соціумів – україномовного Заходу та російськомовного Сходу й Півдня, представники яких, маючи одне громадянство
і проживаючи в одній країні, по суті існують у своїх відокремлених групах,
з власною ідеологію, сповідуванням несхожих духовних та культурних цін-
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ностей, з різною інтерпретацією історії України та поглядами на її майбутнє,
жорсткою конкуренцією у спробах впливати на внутрішню й зовнішню політику в державі тощо.
Подібна неоднаковість світосприйняття завжди була сприятливою основою для зростання рівня ксенофобії, але в Україні, на відміну від багатьох
інших країн, існуюча поляризація суспільства виникла не внаслідок міграційних процесів чи особливостей релігійних взаємовідносин, а була фактично
нав’язана політиками у процесі боротьби за владу. Закономірно, що кожний із
вищевказаних соціумів має свої ідеологічні канони та їх активних і радикально
налаштованих прихильників, які заперечують можливість досягнення компромісу, співіснування життєвих цінностей і неприховано вороже ставляться один до одного, іноді вдаючись до агресивних дій. Активне нав’язування
своїх ідей пропагандистами обох таборів та неприхована й не менш активна
підтримка їх дій політиками й урядовцями, які використовують суперечності,
що виникли, для зміцнення свого впливу на той чи інший регіон країни, по
ступово призвели до швидкого поширення настроїв зневаги й ворожнечі жителів одних областей України щодо інших. Протистояння політиків і лідерів
було перенесено на все українське суспільство і перемістилося з площини
боротьби ідеологій на побутовий рівень. Розподіл країни на Захід і Схід з поняття географічного перетворилося на поняття соціальне, яке більш точніше
характеризує термін «навмисний розкол».
Прикладів існування такої ксенофобії доволі багато, наведемо лише окремі з них.
Депутат Львівської міської ради Юрій Михальчишин, у публічному
виступі28 перед мешканцями Львова, висловив своє обурення й незгоду
з діями провладної політичної сили, при цьому акцентуючи увагу на містах –
символах східних і центральних територій України та поширюючи відверто
негативне ставлення не тільки на своїх політичних опонентів, а й на всіх жителів цих регіонів. «…Набридло бути толерастами? Набридло говорити про
компроміс, примирення, про Схід і Захід разом?… Наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донецьк і викине ту синьожопу банду з України… Проти
Львова стоять три центри сили – це є Москва, це є Донецьк і це є Київ. Правда,
Київ ними окупований, Київ здався…»
З не менш агресивними й образливими заявами, у яких чітко відслідковуються наміри принизити гідність мешканців західних областей України,
28
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виступила прихильниця протилежної політичної сили, головний лікар м. Калуш Віталіна Радецька, яка охарактеризувала галичан наступним чином29:
«Вы – генетически недоразвитый регион, цыгане вы немытые и нечесаные…
Мне говорили, что в этом регионе была зона, теперь понятно, откуда такие
гены…, вы разбиваете себе лбы, когда бьете поклоны в церкви, а ничего в душе
святого у вас нет… Пишите заявления об увольнении, всех уволю, уволю за
саботаж руководителей любого уровня».
Показово, що в обох випадках розмова ведеться не про окремих осіб,
а про жителів певних регіонів у цілому, і саме територія проживання є мотивом для зневаги та агресії.
Про поширення в Україні подібної «територіальної ворожнечі» на побутовому рівні можуть свідчити і настрої у середовищі футбольних фанатів, які,
традиційно (і не тільки в нашій країні), є певним покажчиком рівня ксенофобії
серед населення. Навіть у протистояннях і «футбольних війнах» між вболівальниками різних клубів, можна спостерігати тенденцію на об’єднання за
ознаками територіальності. Так, ультрас «Карпати» (Львів) та «Динамо» (Київ)
спільно виступають проти іншого союзу фанатів футбольних клубів із Сходу
та Півдня України – «Чорноморець» (Одеса), «Шахтар» (Донецьк), «Металіст»
(Харків), а широко відоме скандування вболівальників київського «Динамо» –
«Спасибо жителям Донбаса…» – має чітко виражене територіальне забарвлення з негативним ставленням саме до його мешканців.
До специфічних видів ксенофобії, притаманних сучасній України, необхідно віднести «мовну ксенофобію», викликану не стільки мовними уподобаннями жителів країни – їх схильністю до використання у побуті української
або російської мови, скільки багаторічними битвами політиків за електорат,
коли «мовне питання» було чи не головним гаслом у передвиборчій кампанії, підміняючи відсутність у кандидатів стабілізаційних економічних програм. У теперішній час епідемія «мовної сегрегації» українського суспільства,
яка розпочалась ще за минулого уряду, продовжує набувати все більших
масштабів, і розподіл України на два табори – українськомовний та російськомовний, постійно підживлюється з ініціативи політиків, які знаходять ідеологічне й культурологічне обґрунтування цьому негативному процесу. Для
пересічного українця вибір української чи російської мови, як мови спілкування, поступово став не тільки показовою ознакою прихильності до тієї чи
іншої політичної сили, а й своєрідним індикатором впізнання «свій-чужий»
29
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та сигналом до неприйняття або навіть агресії щодо визначеного таким чином «чужого».
Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк під час спілкування з громадянами на ринку міста, прохання розмовляти на українській
мові охарактеризував, як провокацію30 і відповів «Іди у Івано-Франківськ –
там з тобою поспілкуються на рідній мові».
У Дніпропетровську був звільнений з роботи Юрій Єгоров, який працював ревізором у мережі супермаркетів. Як стверджує31 він сам, причина звільнення – його україномовність. «10 березня я повернувся з Києва і вийшов на
роботу,– розповідає Юрій.– Приїхав начальник, старший ревізор, і сказав, що
йому поставлене завдання, щоб я не пройшов атестацію – бо на мене скаржився управляючий магазину за мою українську мову».
У місті Києві власник ресторану відмовився прийняти на роботу32 Олену Воронову, за твердженням жінки, через те, що вона розмовляє українською мовою.
З тієї же причини адміністрацією київського магазину “Spazio Boutique”
було відмовлено у працевлаштуванні Юлії Скородом. «Я принесла резюме
особисто адміністратору і воно було українською… Але, адміністратор досить грубо мені сказала: «Девушка, вы вообще на русском разговариваете?».
Мене здивувало навіть не питання, це був не перший випадок, а сам тон, яким
про це спитали – так зневажливо».
З аналогічною проблемою зіштовхнулась Діна Антощенко: «Я прийшла
на співбесіду у магазин дитячого одягу „Lapin House“, і представник цього магазину сказала мені, що би я негайно перейшла на російську мову, якщо хочу,
аби вони надалі зі мною співпрацювали, бо до їх магазину приходять дуже важливі клієнти».
У відповідь прихильники українського національного руху, під відеозапис, розгромили вітрини магазинів „Spazio Boutique“ і „Lapin House“ і виклали
в Інтернет агітаційний ролик33 із закликом бойкотувати їх роботу.
Подібна відверта дискримінація носіїв іншої мови та мешканців «ворожих регіонів» вже не зводиться тільки до взаємних образ, а поступово
переходить у фазу активної агресії та супроводжується чиненням насильницьких дій.
30
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9 травня 2011 р. у місті Севастополь було скоєно напад на помічника
депутата Тернопільської обласної ради, 60-річного Анатолія Декіна34. Перед
цим йому зателефонував невідомий, який представився земляком із Західної
України та запропонував зустрітися. Коли Анатолій Декін прийшов на заздалегідь обговорене місце зустрічі, на нього напали троє молодиків, силоміць
затягнули до парку, де почали жорстоко бити, незважаючи на похилий вік та
інвалідність потерпілого. В результаті Анатолій Декін із зламаними ребрами,
пошкодженням ноги та чисельними гематомами потрапив у лікарню. Мотиви своїх насильницьких дій нападники пояснили жертві просто: «Севастополь – русский город. Мы всех вас истребим». У подальшому було встановлено особи двох нападників, які, за інформацією прес-медіа, являлись членами
однієї з організацій проросійської спрямованості. Лідер ВО «Свобода» Олег
Тягнибок впевнений, що причиною нападу на Анатолія Декіна була його українська національність, мова та активна позиція у відстоюванні прав українців. Показово і те, що представники ВО «Свобода» висловили свою зневіру
у можливостях і бажанні місцевих правоохоронців надати належну оцінку
скоєному злочину, заявивши: «Звертатися до кримських правоохоронних органів давно не має сенсу, адже вони часто є механізмом репресій проти «Свободи» у Криму. На це вказує навіть той факт, що злочинці дотепер розгулюють
по вулицям Севастополя, а тому ми звертаємося до МВС та СБУ з вимогою
розслідувати цей злочин та наказати винних».
У тому ж Севастополі 17 серпня 2011 р. у маршрутному таксі місцевий
житель вдарив ножем туриста35. Причиною конфлікту стала сварка – чоловіки посперечалися через те, хто раніше зайняв чергу на зупинці. Очевидці
вказують, що мешканець Севастополя по акценту свого опонента зрозумів,
що той не місцевий і, після цього, почав ображати приїжджого, вказувати,
що «москалю» слід «валити до себе додому»,а потім вдарив ножем і, після зупинки таксі, втік. Злочинець був невдовзі затриманий, про що на сайті УМВС
України у м. Севастополь було розміщене відповідне повідомлення36, де, вже
у звичній для міліції манері, замовчується складова національної ворожнечі
у мотивах вчинення злочину, сам злочин переводиться виключно в побутову
площину та вказується про прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи за статтею 125 КК України (легкі тілесні ушкодження).
34
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Напередодні Дня незалежності у місті Харкові відбулась сутичка37 із застосуванням зброї травматичної дії. За повідомленням членів місцевого осередку організації «Патріот України», до їх офісу за адресою вулиця Римарська,
18 вторгнувся громадянин, який почав стріляти по них гумовими кулями.
У свою чергу представники вказаної організації, обороняючись, нанесли нападнику тілесні ушкодження.
Іншу версію висловила Харківська прокуратура, яка заявила, що в офісі
«Патріотів України» з використанням ріжучих предметів та молотка було
скоєно напад на журналіста-позаштатника, який, з метою самозахисту, застосував пістолет травматичної дії.
В результаті інциденту були серйозно травмовані представники обох
сторін, але, незважаючи на це, органами правопорядку не надані офіційні коментарі щодо причин виникнення цього резонансного протистояння із використанням зброї. Проте, такі причини встановили журналісти, які вказують,
що конфлікт виник під час спілкування його учасників на одному з Інтернетфорумів38, з якого видно що радикально налаштовані українофоб і русофоб
вирішили з’ясувати стосунки під час особистої зустрічі.
У цьому ж ряду почастішання насильства праворадикальних політичних
сил та організацій – ВО «Свобода», «Патріот України» та інших – відносно їхніх
політичних та світоглядних опонентів, зокрема, лівих та антифашистських організацій та груп. Були і протилежні випадки – напади лівих радикалів на правих. Різниця в поглядах стає причиною ненависті і навіть умисних нападів, які
можна кваліфікувати як злочини на ґрунті ненависті. Так, 19 січня 2012 року
в Києві та Сімферополі були здійснені напади на учасників акцій, присвячених пам’яті Станіслава Маркєлова та Анастасії Бабуріної, а в Харкові такий же
напад не відбувся тільки тому, що йому завадила міліція39, 20 квітня 2012 року
четверо невідомих напали на журналіста, активіста студентського руху Андрія Мовчана і побили його40.
Таким чином, у теперішній час є підстави говорити про появу в Україні
порівняно нових мотивів для ксенофобних настроїв – мовного й територіального, коли причиною для ворожого ставлення є не раса і національність
об’єкта неприязні, а його мова спілкування погляди або місце проживання на
37
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тій чи іншій території усередині однієї країни. Враховуючи стрімке поширення подібної ксенофобії, вона стає серйозною загрозою, джерелом злочинів
на ґрунті ненависті та одним з факторів дестабілізації ситуації в країні.
Можна стверджувати й те, що вітчизняне законодавство та правоохоронні органи не готові до такого виклику. Стаття 161 КК України передбачає
відповідальність за обмеження прав громадян за ознаками мови чи місця
проживання, але при цьому визнає злочином приниження, образу почуттів, честі та гідності, розпалювання ворожнечі і ненависті лише на расовому,
національному чи релігійному ґрунті. Із статтею 161 співзвучний і пункт 3
статті 67 КК України, відповідно до якого обтяження покарання можливе за
вчинення злочину на ґрунті виключно расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. При цьому диспозиції обох зазначених статей не передбачають того, що злочинні ненависницькі дії можуть бути вчинені стосовно
особи через територію її проживання, мову спілкування або погляди.
Звітуючись про свої успіхи, правоохоронні органи вже звикли рапортувати про зменшення рівня активності в Україні радикальних формувань
«скінхедівського» спрямування з притаманними для них лозунгами про чистоту білої раси та звичними атрибутами і фетишами – бритими головами, нацистськими свастиками тощо. Проте, правоохоронці вперто не бачать інших
кричущих проявів ксенофобії і дискримінації, коли їх суб’єктами та об’єктами
є особи однієї раси і громадяни однієї країни, коли не колір шкіри, розріз
очей чи інші особливості зовнішності, а мова (іноді державна), погляди або
місце проживання стають причиною для утиснення прав, виявів ворожнечі
та агресії.


Правові механізми боротьби із злочинами на ґрунті ненависті

У сучасному світі боротьба з расизмом, дискримінацією, ксенофобією та
нетерпимістю вважається першочерговим завданням держави41. Зобов’язання
захисту від них містяться в загальних (Міжнародні пакти про громадянські та
політичні права і соціальні, економічні та культурні права 1966 року, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейська соціальна хартія) і великій кількості спеціальних (Міжнародна конвенція ліквідації усіх
форм расової дискримінації, деякі конвенції Міжнародної організації праці,
41

	Рішення Всесвітньої конференції з боротьби проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості, ухвалене 20 серпня 1998 року.
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Європейська рамкова конвенція захисту прав національних меншин, Європейська хартія регіональних мов і мовних меншин тощо) міжнародних договорах з прав людини. Велику увагу цим питання приділяє Європейський Союз,
який від 2000 року вимагає від кандидатів на членство в ЄС запровадження
в національному законодавстві і практиці стандартів, визначених в Директиві
2000/43/ЕС, про дотримання принципу «рівного ставлення до всіх попри його/її расове чи етнічне походження».
Відповідно до статті 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, повинно забезпечуватися без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або
соціального походження, належності до національних меншин, майнового
стану, народження або інших обставин. Оскільки Україна є учасником Конвенції, то рішення Європейського суду з прав людини за статтею 14 Конвенції
мають бути враховані в українському законодавстві і практиці. Слід зазначити, що Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє дискримінацію за необмеженим колом ознак. Він
ратифікований Україною у 2006 р.
Злочини на ґрунті ненависті є крайньою формою прояву дискримінації. П. 3 частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України (ККУ) визнає вчинення злочинів на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або
розбрату обставиною, яка обтяжує покарання. В статті 161 ККУ «Порушення
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної залежності
або релігійних переконань» визнаються злочином «умисні дії, спрямовані на
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті,
на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян
у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме
обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками».
5 листопада 2009 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу, ініційовані народним депутатом Тарасом Чорноволом. Запроваджена кримінальна відповідальність за скоєння з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості таких злочинів, як умисне вбивство
(ст. 115 ККУ), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ), умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 ККУ), побої і мордування (ст. 126 ККУ),
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катування (ст. 127 ККУ), погроза вбивством (ст. 129 ККУ) та ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 ККУ). Крім того, підвищена санкція за статтею 161 КК України.
Проте ці зміни не вплинули на практику застосування вказаних статтей, оскільки доведення умислу на виконання зазначених дій дуже важко, особливо,
коли мова йде про публікацію текстів ксенофобного характеру.
Події 2006–2011 рр. в Україні переконливо довели, що законодавство
вимагає змін у зв’язку з посиленням злочинів на ґрунті ненависті, зокрема,
насильства на расовому та етнічному ґрунті, і загостренням відносин між різними групами населення.
Держава повинна забезпечити гнучку систему відповідальності за злочини на ґрунті ненависті, що встановлювала б пропорційне покарання та надавала можливість жертві злочину на ґрунті ненависті отримати належну
компенсацію за порушення своїх прав.
На нашу думку, держава повинна не так посилювати відповідальність, як
завдяки гнучкій й чіткій системі відповідальності забезпечити неухильність
відповідальності, можливо, навіть й не зі значним її розміром.
Кримінальне законодавство
Стаття 161 ККУ потребує змін. По-перше, її дія має бути розширена на
всіх, а не тільки на громадян України. По-друге, стаття 161 не визначає чітко
дії расистської та ксенофобної природи як злочини.
По-третє, довести умисел на виконання зазначених дій дуже важко,
особливо, коли мова йде про публікацію текстів ксенофобського характеру.
З суб’єктивної сторони такий злочин характеризується прямим умислом,
з наявністю спеціальної спрямованості – розпалити національну ворожнечу
в країні чи окремому регіоні, принизити честь і гідність представників окремих національних груп. Це означає, що в суді автор провокаційної публікації
повинен визнати намір розпалити національну ворожнечу. Більше того, за
загальним правилом, визнання вини підсудним не може бути єдиним доказом у кримінальній справі. Тобто до справи має бути долучений, наприклад,
написаний власноручно підсудним до вчинення злочину документ, який підтверджує намір розпалити національну ворожнечу. Відтак очевидно, що така
кримінальна справа перспектив не має.
По-четверте, за цією статтею неможливо притягнути до відповідальності у випадках, які трапляються, на жаль, доволі часто, коли в публікаціях
вбачається образа почуттів чи приниження національної честі і гідності не
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конкретної людини, а етнічної групи чи народу в цілому. Думки кримінологів
щодо можливості застосування статті 161 в таких випадках розходяться. Так,
в одному науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу України
читаємо: «при вчиненні цього злочину у формі образи почуттів громадянина
у зв’язку з його національністю або релігійними переконаннями винний має
на меті тим самим принизити націю в цілому. Тому вияв лише особистої неприязні до представника іншої нації (раси) – небажання поріднитися, прийняти обряд сповідання іншої релігії, одружитися – не утворює складу злочину,
передбаченого ст. 161»42. А в іншому коментарі висловлюється протилежна
думка: «приниження національної честі та гідності громадян матиме місце
у разі умисної образи в особі конкретного громадянина у зв’язку з належністю його до певної нації»43.
На наш погляд, застосувати статтю 161 до етнічної групи чи народу не
можна, оскільки в статті 161 йдеться про «умисні дії, спрямовані на … приниження національної честі та гідності або образу почуттів» саме громадян.
Тим більше, що і в назві статті 161 йдеться про громадян, і сама стаття вміщена
до розділу V Особливої частини Кримінального кодексу «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина».
Чинна редакція кодексу взагалі не передбачає кримінальну відповідальність
за посягання на честь і гідність народів, рас, націй та етнічних груп. Тому необхідно додавати до кодексу статті із відповідними складами злочинів, не
забуваючи при цьому про необхідність пропорційності втручання в свободу
вираження поглядів.
На наш погляд, потрібні такі зміни статті 161 ККУ.
1) Необхідно розширити суб’єктний склад жертв цього злочину, оскільки в чинній редакції вона стосується виключно громадян України, хоча й на
практиці застосовується й не до громадян.
2) Оскільки фактично в цій статті міститься декілька складів злочинів, що
стосується як публічних так і приватних відносин, необхідно змінити склад
цього злочину:
42

	Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.– 4-те вид., переробл.
і доп. / Ю.В. Александров, П.П. Андрушко, В.І. Антипов та ін. Відп. ред. С.С. Яценко.– К.:
А.С.К., 2005.– С. 300.

43

	Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У трьох книгах. Книга 2. Особлива частина (статті 109–254) / П.П. Андрушко, Т.М. Арсенюк, О.Ф. Бантишев
та ін. За заг. ред. В.Г. Гончаренка, П.П. Анрушка.– К.: Форум, 2005.– С. 164.
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– відповідальність за «Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті» виділити
в окрему статтю й перенести її до Розділу ХХ Кримінального кодексу
(стаття 440-1), оскільки це більше б відповідало характеристиці цього
злочину;
– декриміналізувати, тобто вилучити з Кримінального кодексу відповідальність за «умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми
релігійними переконаннями», оскільки застосування кримінального
покарання за образу, приниження честі і гідності не є пропорційними покаранням й порушуватиме свободу вираження поглядів відповідно до практики Європейського суду з прав людини;
– викласти частину першу цієї статті в такій редакції: «Систематичні
умисні дії, спрямовані на пряме чи непряме обмеження прав або
встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками».
На нашу думку, немає потреби посилювати санкції за цей злочин, а необхідно забезпечити неухильне застосування цих санкцій до винних осіб.
Традиційно подібні статті в недемократичних країнах використовуються з репресивною метою. Такі приклади можна навести з практики застосування подібних статей у Росії. З огляду на це, усунення прямого умислу та не
внесення ознаки систематичності вчинення таких дій до складу злочину у ч. 1
статті 161 Кримінального кодексу може призвести до негативних наслідків,
шкода від яких буде значно більшою від можливого позитиву.
Необхідно значно частіше використовувати п. 3 ч. 1 статті 67 Кримінального кодексу України, що обтяжує відповідальність і впливає на розмір і вид
призначеного покарання. Також можливо розширити зміст цієї ознаки, сформулювавши цю норму таким чином: «вчинення злочину з мотивів дискримінації, расової, національної, етнічної чи релігійної ворожнечі».
Необхідно також розширити коло правопорушень, за вчинення яких
передбачається кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 4 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації кримінальним злочином є будь-яке поширення ідей, заснованих на расовій перевазі
або ненависті; будь-яке підбурювання до расової дискримінації; всі акти насильства або підбурювання до таких актів, спрямованих проти будь-якої раси

54

I.

Аналіз законодавства і практики з позиції запобігання злочинам на ґрунті ненависті

чи групи людей іншого кольору шкіри або етнічного походження; надання
будь-якої допомоги для проведення расистської діяльності, включаючи її
фінансування; участь в організаціях, що заохочують расову дискримінацію і
підбурюють до неї, а також участь у таких організаціях чи в такій діяльності.
Стаття 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права визначає
як кримінальний злочин створення організацій і пропаганду ідей, пов’язаних
з дискримінацією, передусім расовою. Отже, для забезпечення відповідності
законодавства України міжнародним договорам необхідно вводити відповідні склади злочинів до Кримінального кодексу України.
Законодавство про адміністративні правопорушення
Значно ефективнішим, ніж застосування норм Кримінального кодексу,
є встановлення чіткої адміністративної відповідальності за певні конкретні ксенофобні дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної влади
та місцевого самоврядування, фізичних та посадових осіб юридичних осіб.
На нашу думку, проблема полягає в значній мірі не так у встановленні
відповідальності в законі, як у впровадженні культури притягнення до відповідальності за ксенофобію. Таким чином, доцільніше частіше застосувати
відносно не значне покарання, ніж надзвичайно рідко достатньо суворе покарання. Така політика, на нашу думку, призведе до значно більш ефективної
протидії ксенофобії, оскільки суспільство та органи влади стануть чіткіше розуміти, які дії не можна вчиняти, оскільки вони становлять склад адміністративного правопорушення.
Також це полегшить застосування відповідальності й до поширювачів
відповідних матеріалів, у тому числі й ЗМІ, оскільки буде можливість застосовувати пропорційне покарання у вигляді штрафів до його авторів чи посадових осіб суб’єктів, що поширили таку інформацію.
На сьогодні, в Кодексі про адміністративні правопорушення відсутні правопорушення, котрі стосуються ксенофобії. Доцільно встановити адміністративну відповідальність за:
– публічні заклики до дискримінації особи чи груп осіб або злочинів на
ґрунті ненависті;
– поширення інформації, що містить до злочинів на ґрунті ненависті;
– виготовлення чи поширення реклами, що містить заклики злочинів
на ґрунті ненависті;
– виготовлення чи розповсюдження друкованих видань, що містять
заклики до злочинів на ґрунті ненависті;
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– незначне пошкодження майна, вчиненого з мотивів расової, етнічної, національної чи релігійної ворожнечі;
– дрібне хуліганство, вчинене з мотивів расової, етнічної, національної
чи релігійної ворожнечі.
Цей перелік не є вичерпним і додатково може встановлюватися відповідальність за інші конкретні дії. Можливо, певні вказані положення є дискусійними і потребують більш докладного доопрацювання при розробці відповідного законопроекту.
Санкції повинні передбачити штрафи від 10 до 100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян зі збільшенням у разі вчинення цього ж правопорушення повторно протягом року чи громадські роботі.
Складання протоколів про такі адміністративні правопорушення можуть забезпечити працівники міліції, органів державної влади, що здійснюють контрольні функції по по запобіганню злочинів на ґрунті ненависті, а накладення стягнень повинно здійснюватися в судовому порядку.
Важливо також внести зміни до статті 35 Кодексу про адміністративні
правопорушення, що визначає обставини, які обтяжують відповідальність
за адміністративне правопорушення. Зокрема, необхідно внести додаткову
обставину в такій редакції:
– «вчинення правопорушення з мотивів расової, національної, етнічної чи релігійної ворожнечі;».
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Нападение на иностранцев в Харькове
http://www.eajc.org/page445

В середине мая в Харькове неподалеку от Барабашовского рынка несколько молодых людей неспровоцированно напали на иностранцев, пострадали два выходца из Иордании (Информация Международной организации
миграции со ссылкой на харьковскую Ассоциацию иностранных студентов
и иммигрантов).


В Харькове в центральном парке избили троих иракцев
http://www.eajc.org/page445

23 мая в парке Тараса Шевченко в центре Харькова группа из 8–12 молодых людей, некоторые в масках, с применением холодного оружия напали
и избили трех студентов из Ирака. Все трое пострадавших были госпитализированы (Информация Международной организации миграции, Центра Социальное действие и Харьковской правозащитной группы).


У Тернополі побили громадянина США, бо він розмовляв англійською
07.07.2011

http://khpg.org/index.php?id=1334065285

Джерело: http://zik.ua/ua/news/2011/07/07/297469
У Тернополі, поблизу розважального центру «Марципан», у ніч з 4 на
5 липня троє молодиків атлетичної будови тіла жорстоко побили 23-річного
громадянина США.
Потерпілий виходив із закладу, проводжаючи до таксі подругу. Нападникам не сподобалося, що він розмовляє англійською, і вони зробили йому
зауваження. Той спробував пояснити, що є громадянином іншої держави,
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однак це ще більше роздратувало парубків. Вони кинули його на землю і почали бити ногами в обличчя,– повідомляє газета «Номер один».
Як з’ясувалось, потерпілий народився у Тернополі, однак згодом виїхав
з матір’ю на постійне проживання у США і майже 10 років мешкав там. У місто
свого дитинства повернувся на навчання в місцевому медичному університеті. Тут отримав диплом і взяв шлюб. З дружиною якраз планували повертатися у Штати, однак поїздку доведеться відкласти.
Зараз юнак перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні.
За словами тітки потерпілого, що живе у Тернополі, у її племінника зламаний
ніс, у верхній щелепі тріщини. Остаточних медичних висновків немає, оскільки лікарі ще не завершили обстеження.
В обласній міліції зазначили, що за фактом побиття ведеться слідство.


Избиение выходца из Индии
http://eajc.org/page516

14 июля в Киеве в жилом массиве Позняки трое неизвестных молодых
людей неожиданно и неспровоцированно напали на выходца из Индии и избили его (Информация Инициативы разнообразия со ссылкой на индийскую
общину).


В Киеве пьяный милиционер хотел избить иностранца за цвет кожи
07.07.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1315408703

Джерело: http://www.segodnya.ua/news/14285716.html
В киевском Макдональдсе произошел инцидент. Правоохранитель начал цепляться к присутствующим, ругаться и спровоцировал драку.
Как оказалось, ему не понравился темнокожий парень, который стоял
в очереди. Милиционер обругал его нецензурными словами, рассказал, что
думает о его национальности, и предложил выйти. По мнению правоохранителя, люди, стоящие в очереди, должны были пропустить его.
Однако иностранец был с компанией и согласился выйти «для беседы»
на улицу.
Увидев «группу поддержки», сержант милиции начал кому-то звонить.
Позже на место прибыли сотрудники МВД, которые и выяснили обстоятельства произошедшего.
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У Львові побили двох британців?
13.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1315935015

Джерело: galinfo.com.ua
«Два туриста з Великої Британії, колір шкіри, яких близький скоріше до
темного, ніж до білого, зазнали нападу групи молодих людей характерної
зовнішності у Львові. Марк Благгінс і Девід Фейрчайлд приїхали в Україну на
тиждень. Їх завданням було написати невелике дослідження про Східну Європу»,– про це сьогодні, 13 вересня, пише сайт antifashist.com.
Зокрема, у повідомленні зазначено: «Львів став третім містом для підданих Британської корони в Україні. Спершу вони відвідали Київ, потім Одесу
і тільки потім прихали до Львова. За їхніми словами, у момент побиття було близько першої ночі. Хлопці йшли з кафе в готель. До них підійшло п’ять
львів’ян у віці від сімнадцяти до двадцяти одного року. Британців били близько трьох хвилин. Забрали тільки два годинники, гроші та кредитні картки
ніхто не вимагав. Під час побиття молоді люди вигукували фашистські гасла
німецькою. І все це в центрі міста, неподалік вулиці Коперника.
Львівська міліція перевірить інформацію, опубліковану на сайті antifashist.com про побиття двох темношкірих британців у Львові. Про це Гал-інфо
повідомила представник прес-центру ГУ МВСУ у Львівській області Галина
Лемішко.


Необъявленная война сумских скинхедов?
17.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316253868

Максим Новиков, Ярослав Берест
Джерело: http://shans.com.ua/?m=nr&in=339&ir=199&id=37290
У матеріялі, який опубліковано сумською газетою «Ваш шанс», йдеться про
підпал кімнати в гуртожитку Сумського медінституту, де мешкали чорношкірі
студентки. Чи зацікавлені правоохоронці в тому, щоби знайти винуватців? Про
можливі протизаконні дії міліції йдеться в повідомленні ІА «Поряд з вами».
Предыстория
Летом в Сумах появились афиши, призывающие местное население
к борьбе с «иностранной чумой». Представители других рас и национальностей обвинялись в чем только можно – начиная от распространения нар-
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котиков и СПИДа и заканчивая проблемой безработицы и повышения цен.
Указывался и сайт, где можно было больше узнать, как именно борются
с иностранцами и почему. А вот о том, кто именно эти «борцы» и где их найти
в Сумах, там не указывалось. Обо всем этом мы рассказали пресс-службе СБУ
и попросили сообщить, какими будут дальнейшие действия правоохранителей. На что нам ответили: поиск лиц, распространяющих подобного рода
информацию, не в их компетенции и по этому поводу следует обращаться
в милицию. Что мы и сделали.
Расизм. От слов к делу
Но пока мы ждали ответа милиции, произошло ЧП. 29 августа около
23:00 в одной из комнат общежития мединститута, где проживали иностранные чернокожие студентки, начался пожар. Сотрудники МЧС в течение получаса боролись с огнем, не дав ему распространиться по зданию. К счастью,
никто во время пожара не пострадал, все три студентки вовремя покинули
комнату. Огонь лишь уничтожил их личные вещи: одежду, оргтехнику и т. п.
Сумма ущерба устанавливается.
Узнав об этом, мы отправились в общежитие. По обеим сторонам окна
красовались свастика и надпись “Go home». Надпись уже успели закрасить,
но она проступала. Комендант отказалась что-либо комментировать, а потому свои вопросы мы решили задать проректору по учебно-воспитательным
и социальным вопросам СумГУ Елене Король.
– Мы уже привезли ограждение, которое в ближайшие дни установят
вокруг общежитий. Будет значительно усилено видеонаблюдение не только
на территории студгородка, но и вокруг него. Милиция проводит расследование, и мы надеемся, что виновные будут найдены.
Незадолго до этого у общежития видели 10–12 бритоголовых парней
в темных спортивных костюмах. Ходят слухи, что именно они и бросили в окно комнаты бутылку с зажигательной смесью.
Замкнутый круг
В ССО УМВД в Сумской области сообщили, что по факту умышленного
поджога возбуждено уголовное дело, ведется поиск лиц, причастных к преступлению. А как же расистские афишки по городу? В милиции говорят, что
поиск и привлечение к ответственности лиц, призывающих к межрасовой
вражде, компетенция СБУ, и не понимают, почему Служба безопасности Украины перекладывает свои обязанности на них.
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Нужно принимать меры
За последние два года это не первое столкновение между иностранными студентами и местным населением. Вспомним хотя бы 3 апреля сего года,
когда иностранцы решили отомстить за серьезно избитого и ограбленного
студента из Конго. Темнокожие студенты тогда не вышли на учебу, а вооружившись подручными предметами, избили нескольких украинских студентов
из общежития, которые были вообще ни при чем. Если же прочитать в Интернете комментарии к материалам об этих событиях, нетрудно заметить, что
людей, настроенных против иностранцев, много. И если не предпринимать
никаких мер, а перекладывать поиск неофашистов с одной структуры на другую, пожар 29 августа будет далеко не последним.
В целом же в Украине расовая дискриминация действительно становится проблемой. Еще в 2008 году организация «Международная Амнистия» заявила в своем докладе о росте случаев расовой дискриминации у нас
в стране. В конце 2008-го – начале 2009 года в центральном аппарате МВД
и в регионах были введены специальные структурные единицы, занимающиеся этническими преступлениями. А в конце 2009 года были подписаны
изменения к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность по ст. 161
(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Согласно этим изменениям,
нарушение равноправия граждан… а также умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды
и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства либо оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями… или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы,
цвета кожи, политических, религиозных или других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, места проживания, по языковым или
другим признакам караются штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом
минимумов доходов граждан. Либо ограничением свободы на срок до 5 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (либо без такового).
Закон также устанавливает, что те же действия в совокупности с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, караются штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов
граждан, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права
занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без такового). Такие же действия, но совершен-
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ные организованной группой лиц или повлекшие за собой тяжелые последствия, караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
В конце августа в числе государств-участников Конвенции ООН официальные лица Украины представили доклад о том, как в нашей стране борются с расовой дискриминацией, и заявили, что в Украине сокращается число
преступлений на расовой почве и нет серьезных национальных конфликтов.
Примерно в это же время директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко в радиоэфире заявил, что на сегодня конфликты
исключительно на расовой почве в Украине не случались. Впрочем, судя по
всему, в Сумах произошел как раз такой конфликт. Кстати, если неизвестные
борцы с молоденькими девушками – будущими врачами будут установлены,
им грозит ответственность еще и по ст. 258 УК Украины – террористический
акт. Согласно этой статье, лицам, совершившим поджог с целью нарушения
общественной безопасности и создания международных осложнений, угрожает от семи до двенадцати лет лишения свободы. Если их, конечно, найдут
– хотя, наверное, довольно сложно не найти в нашем небольшом городе лиц,
так открыто декларирующих свои небезопасные для общества взгляды. Остается только узнать, какую же ответственность они понесут.
Наступну інформацію вміщено на сайті ІА «Поряд з вами»44. Навряд чи
йдеться про різні випадки підпалу гуртожитку в місті Суми. Можемо припустити, що правоохоронці будь-що-будь намагаються розкрити злочин, вдаючись до дій і методів, якими добре володіють («Права людини»).
У Сумах активіста Автономного опору звинувачують у підпалі?
16.09.2011



Лист такого змісту прибув на адресу інформаційного агентства від
одного з активістів Автономного Опору. Звісно, ця інформація ще потребує
перевірки. Але схоже, що вказані факти дійсно мали місце, тому ми вирішили
навести листа повністю.
«Затриманий активіст Автономного Опору із міста Суми Ігор Ганненко.
Був затриманий вчора (14.09 – ред.) в 11:00. При затримані був присутній спецзагін у масках.
До 22:00 був протриманий у Заріченському відділку м. Сум по вул Ахтирська 14.
44

http://www.poryad.com/?p=12854
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Обвинувачують у підпалі гуртожитка з іноземцями, міліція стверджує,
що у них є свідок.
До підпалу він не причетний, так що «свідок» або вигаданий або підставний.
Батьки Ігора стверджують, що все тіло їх сина було в синцях. У відділку
перерізав собі вени через побої та знущання.
На сьогодні йому була вручена повістка до відділку на перевірку каліграфії!
Він пішов туди з адвокатом. Наразі його вже випустили. Але це не означає, що
репресії припинено. Як буде відома якась нова інфа, то одразу повідомимо».


Знову про підпал гуртожитку в Сумах
27.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1317109508

Джерело: http://shans.com.ua/?m=inews&nid=2856
У кишені в палія випадково опинилася димова шашка, яку він нещодавно
купив через інтернет.
На інтернет-сайті газети «Ваш шанс» 23 вересня з’явилося повідомленні під назвою «Виновных в поджоге комнаты иностранных студенток
задержали». Повідомлення малоінформативне, деякі моменти викликають сумнів і здивування. Наводимо його в тому вигляді, як воно. Нагадаємо,
29 серпня в м. Суми сталася пожежа в кімнаті гуртожитку, де мешкали чорношкірі студентки, а з двох боків вікна з’явилася свастика й напис “Go home».
Як повідомило ІА «Поряд з вами», 14 вересня за звинуваченням у підпалі затриманий активіст Автономного опору Ігор Ганненко, до якого правоохоронці
застосували недозволені методи і він перерізав собі вени. Після цього його
випустили.
«Права людини»

Виновных в поджоге комнаты иностранных студенток задержали
Правоохранители установили, кто же 30 августа бросил предмет, вызвавший пожар в комнате нигерийских студенток в общежитии СумГУ. По результатам экспертизы оказалось, что это дымовая шашка.
Как сообщает ССО УМВД Украины в Сумской области, 18-летний студент
и 21-летний охранник частной охранной фирмы были знакомы давно: оба
увлекались футболом и граффити. Молодых сумчан установили благодаря
целому ряду оперативно-розыскных мероприятий, в которых участвовало
множество людей.
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Как они сообщили, намерения что-либо поджигать у них не было, они
шли разрисовывать стены, а в кармане у охранника случайно (підкреслення
наше – «ПЛ») лежала дымовая шашка – он недавно купил четыре таких через
интернет. Вот они и решили ее испытать и не придумали ничего лучшего, чем
бросить ее в одну из комнат первого этажа общежития. По словам задержанных, они не предполагали, что начнется пожар, а увидев результаты своего
«подвига», убежали. Откуда в тот же вечер появилась надпись «Go home!» на
стене общежития, в сообщении правоохранителей не уточняется. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины
(умышленное уничтожение или повреждение имущества), согласно которой
им может угрожать от трех до пятнадцати лет.


«Бійся скінхедів та міліціонерів»
25.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316906444

Юрій Нужний
У мене задзвонив телефон. Той, хто дзвонив, представився як Б., біженець з Гвінеї, шукач притулку. Він попросив про зустріч, сказав, що хоче розповісти про свою історію «спілкування» з харківською міліцією.
При зустрічі з’ясувалося, що Б.– молодий африканець, який вже кілька
років живе в Україні, але ніяк не може звикнутися з пануючим в Харкові міліцейським свавіллям у відношенні до іноземців.
«Ви напишіть про це! Може бути, великі міліцейські начальники не знають
про всі ці порушення, а коли прочитають, накажуть їх зупинити»,– благав Б.
«Свята наївність»,– подумав я. Але прохання чорношкірого біженця вирішив виконати: а раптом, якщо про це писати і говорити вголос (а не
сором’язливо замовчувати, роблячи вигляд, що такої проблеми не існує), щось
та й зміниться на краще.
Б. розповів мені, що в кінці серпня поточного року в квартиру, яку він
знімає зі своїм другом-студентом (теж іноземцем), подзвонили співробітники міліції. «Ми відразу відкрили»,– говорить Б.,– «тому що навчені завжди йти
назустріч вимогам міліціонерів».Коли «правоохоронці» опинилися в приміщенні, то діловито взялися нишпорити по кімнатах, буквально перериваючи всі речі. При цьому жодних документів не пред’являли. Єдиним їх «аргументом» була фраза: «Ми шукаємо наркотики – адже всі іноземці торгують
наркотиками».
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Б. і його товариш намагалися сперечатися, відповіддю на що були погрози, лайка і образи. «Нас називали «нігерами», матюгалісь і говорили, щоб ми
«заткнулися»,– згадує Б.
Коли він спробував подзвонити в громадську організацію, що надає консультативну та юридичну допомогу біженцям та мігрантам, міліціонери просто відібрали в нього мобільний телефон…
Зрозуміло, ніяких наркотиків непрохані гості не знайшли, зате їм вдалося виявити 200 грн., які й були «вилучені» (ймовірно, у дохід агентів держави,
які вважають, що вона матеріально недостатньо високо оцінює їхню роботу).
Йдучи, міліціонери змилувалися і повернули телефон, при цьому недвозначно натякнули, що спроби скаржитися для іноземців можуть закінчитися вельми плачевно.
Наступного дня Б. звернувся до правозахисників. Як вдалося з’ясувати,
з недружнім візитом до 2-х іноземців приходили співробітники… патрульнопостової служби Київського райвідділу міліції м. Харкова. Але Б. не став писати офіційну скаргу ні до відділу внутрішньої безпеки обласної міліції, ні до
прокуратури.
На питання «чому?» відповів сумно: «Міліція своїх майже ніколи не карає.
Зате нас потім можуть покарати по-різному: побити, підкинути наркотики,
депортувати».
Б. розповідає, що міліціонери постійно чіпляються до іноземців, під приводом перевірки документів, і ЗАВЖДИ відбирають гроші, навіть коли документи з собою і в повному порядку.
«Мені, коли я приїхав до Харкова, друзі сказали: бійся скінхедів і міліцію!
Але скінхедів я всього кілька разів бачив у районі метро «Студентська», коли
вони нападали на арабів… А міліціонери в Харкові на кожному кроці»,– говорить Б., мало не плачучи.
При цьому «міліціонери з погонами без зірочок» (мабуть, молодший
особовий склад), за його словами, завжди ображають, кажуть: «Негр, що ти
робиш в Україні, навіщо сюди приїхав?!». І обзивають: «мавпа», «банана».
Прикро, принизливо. І, що саме вражаюче, за словами багатьох іноземців, що живуть у Харкові, саме це місто «прославилося» такою затятою міліцейською ксенофобією по відношенню до вихідців з Кавказу, Азії та Африки.
Кажуть, що в Дніпропетровську і Донецьку міліція іноземців не ображає,
а в Одесі навіть можна без побоювання ходити вулицями, не маючи з собою
документів: облави на приїжджих там не практикуються.
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«А Харків – небезпечний. Іноземці з інших міст, коли я їх запрошую в гості,
відмовляються, заявляють, що не хочуть їхати, оскільки міліція буде обзивати
і гроші забирати»,– нарікає Б.
І справедливо запитує: «Як Харків збирається зустрічати Євро-2012, якщо
тут люди, які повинні захищати від злочинності, самі представляють постійну
загрозу для іноземців?!».
P. S.: Звичайно ж, скаже читач, за розповіддю лише одного іноземця, хай
навіть і дуже емоційною, не можна робити висновки про міліцейське свавілля щодо мігрантів в цілому. Але проблема в тому, що подібні історії в Харкові доводиться чути мало не щодня. І правозахисники, які працюють в сфері
надання допомоги біженцям і мігрантам, просто б’ють на сполох: дзвінки
та звернення від іноземців з приводу грубого і хамського ставлення з боку
працівників міліції, прямого вимагання грошей, відверто ксенофобних нападок і образ надходять все частіше. Схоже, що для міліцейського керівництва
в Харківській області важливими є лише показники виявлених незаконних
мігрантів, а права іноземців є чимось примарним і ефемерним.


Нападение на студентов из Кореи
http://www.eajc.org/page554

В ночь на 28 октября в Киеве несколько молодых людей, вооруженных ножами и кастетами, напали на двух студентов Национального лингвистического университета из Кореи. Студенты смогли вырваться и убежать, отделавшись синяками и незначительными ножевыми ранениями.
Нападение произошло возле общежития, где проживают иностранные
студенты. Потерпевшим была оказана необходимая медицинская помощь,
МВД Голосеевского района возбудило по факту нападения уголовное
дело (Информация Галины Бочевой, Проект «Без границ» Центра «Социальное действие»).


Иностранцами заинтересовались неместные скинхеды? (Луганск)
02.11.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1320246581

Джерело: http://lugansk.comments.ua/article/2011/11/02/144226.html
02.10.2011 В Луганске произошла очередная драка между украинцами
и студентами-иностранцами. Особенностью последней потасовки являет-
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ся тот факт, что, по всей видимости, Луганском заинтересовались скинхеды
из другого города.
Вчера, 1 ноября, группа неизвестных людей в масках избила студентовиностранцев Луганского национального университета им. Т. Шевченко (пед
универститета).
Сначала в СМИ прошла информация со ссылкой на очевидцев о том, что
вчера около 18:00 возле ЛНУ им. Шевченко был разгромлен киоск, в котором
продавали шаурму, а затем на территории университета подверглись нападению студенты-иностранцы. Очевидцы оценили количество нападавших
в 50 человек.
По версии источника одного из местных интернет-изданий, накануне,
31 октября, в Луганске «лица кавказкой национальности» «побили нескольких русских». В ответ те пошли громить киоск с шаурмой. «Позавчера возле
центра «Юла» (бывший корпус бытового обслуживания ЛНУ), где праздновался Хеллоуин, и все были в масках, к присутствующим начали приставать
азербайджанцы. Завязалась драка. Перевес оказался на стороне азербайджанцев»,– рассказал источник. Таким образом, по его мнению, случившееся
1 ноября является продолжением событий 31 октября.
Согласно же официальной версии, предоставленной отделом связей
с общественностью УМВД Украины в Луганской области, погромщиков было
вдвое меньше – от 15 до 25 человек. Их возраст – 20–25 лет. На лицах у них
были медицинские маски.
Примерно в 17:45 они, используя бейсбольные биты, повредили стеклянные витрины и оборудование киосков «Шаурма Фастфуд Стамбул» и «Мобильные телефоны», расположенных на центральной улице Луганска – Оборонной.
После этого они направились к общежитиям Луганского национального университета им. Т. Шевченко. Возле общежития произошла драка между
этими лицами и иностранными студентами вуза. Во время драки 4 иностранных студентов получили телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и ушибов мягких частей тела.
Кроме того, у одного иностранного студента были похищены деньги и мобильный телефон.
К месту ЧП были направлены наряды батальона патрульной службы,
батальона милиции оперативного реагирования «Беркут», государственной
службы охраны, следственно-оперативные группы. Информацию о задержанных лицах милиция не предоставляла.
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В итоге по вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела по
ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Первая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до
7 лет, другая статья УК – на срок от 7 до 10 лет.
По состоянию на сегодняшний день из четверых пострадавших двое
уже выписаны.
Руководство Луганского национального университета им. Т. Шевченко
обратилось в городское управление милиции с просьбой обеспечить безопасность иностранных студентов в связи с событиями 1 ноября (в настоящее
время в университете обучаются более 500 иностранцев). Вместе с тем некоторые вузы Луганска уже усилили охрану общежитий, в которых проживают
студенты из других стран.
Напомним, ранее, 14 октября, в Луганске члены ОО «Луганцы» провели пикет с требованием запретить продажу шаурмы в городе и области. А 26 октября в Луганске возле учебного корпуса юридического
факультета ВНУ им. Даля состоялась акция протеста «против беспредела иностранных студентов», организованная «Луганцами». Поводом для
проведения акции стала драка, которая произошла в развлекательном
заведении «Таис».
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Фото с сайта 0642.com.ua45

Студенческое посольство и Правозащитный центр «Поступ» осудили
акцию ОО «Луганцы», направленную против иностранных студентов. А милиция сделала ответственным за возможные правонарушения во время акции
против беспредела иностранных студентов в Луганске главу ОО «Луганцы»
Сергея Коваленко.
Сегодня, 2 ноября, общественная организация «Луганцы» официально
заявила, что не имеет отношения к разгрому киоска шаурмы в Луганске.
Отметим, что это не первый инцидент в Луганске между «лицами славянской национальности» и иностранцами. Так, в ночь с 3 на 4 апреля в одном из
увеселительных заведений в центре Луганска произошла драка между мест
ными жителями и студентами-иностранцами (учащимися медуниверситета
и ВНУ им. В. Даля). В результате 5 человек получили телесные повреждения.
По информации журналистов газеты «XXI век», конфликт произошел из-за
слишком большого шума, который якобы устроили иностранцы. По версии
правоохранителей, драка произошла из-за девушки.
По данным источника «Луганск. Комментарии», вчера в городе орудовали скинхеды из другого города. По предварительной информации, они приехали из Харьковской области.
45

http://www.0642.ua/article/87700
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У Луганську відбуваються бійки із вихідцями з Кавказу та Африки
10.11.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1320960143

Джерело: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2011/11/111110_lugansk_
students_foreigners_sd.shtml
У Луганську почастішали випадки бійок і сутичок між місцевими жителями та іноземцями – вихідцями із Кавказу, Середньої Азії та Африки.
Міліція вважає, що всі ці злочини здійснюються на побутовому ґрунті,
але захисники постраждалих іноземців переконані, що ідеться про злочини
через національну приналежність.
Другий тиждень студентське містечко Луганського національного університету охороняють посилені патрулі міліції.
Студентам, передусім іноземцям, радять не виходити із гуртожитків без
особливої потреби.
Підвищені заходи безпеки впровадили після нападу на студентів – вихідців із інших країн.
Шаурма і тайбоксери
Увечері 1-го листопада декілька десятків молодиків у медичних масках і
озброєні бітами розбили вітрини і пошкодили устаткування в кіоску, де продають шаурму.
Кіоск, що належить вихідцю із Азербайджану, розташований біля головного навчального корпусу університету. Потім нападники перемістилися
до одного з дев’ятиповерхових гуртожитків університету і побили іноземців.
Четверо з них потрапили до лікарні.
Міліція вже затримала кількох організаторів нападу, повідомила пресслужба обласної міліції. Адвокат одного із постраждалих Ігор Чудовський
твердить, що всі затримані – відомі спортсмени-тайбоксери, які тренуються
в одному зі спортивних клубів Луганська.
Головний підозрюваний є тренером команди, яка цього року виграла
Кубок губернатора Луганщини. Цього спортсмена залишили під вартою, двох
інших відпустили під підписку про невиїзд.
За інформацією пана Чудовського, справу про напад на іноземців можуть перекваліфіковувати із «хуліганства» на «розпалювання міжнаціональної ворожнечі» і передати до органів Служби безпеки.
«Постраждав кіоск, де іноземці готували страви національної кухні. Відразу після знищення кіоску шаурми постраждали іноземні студенти. На їхню
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адресу вигукували гасла «Іноземці, забирайтеся геть з України»,– заявив адвокат Чудовський.
Смерть луганчанина внаслідок бійки
Окрім цього інциденту, у Луганську за останній місяць сталося ще дві
бійки за участю іноземців. Один із них, що закінчився смертю луганчанина,
став, на думку місцевих оглядачів, причиною подальших конфліктів.
Один інцидент стався біля одного із луганських нічних клубів. Під час
бійки іноземний студент – представник Середньої Азії – поранив ножем двох
луганчан, один із них помер.
Незабаром після цього місцева громадська організація «Луганці» провела у Луганську два пікети під гаслами «Проти свавілля іноземців» і «Проти
шаурми» як продукту, що нібито не притаманний українцям.
Другий пікет відбувся біля кіоску, який через декілька днів розтрощили
невідомі у масках.
Але лідер «Луганців» Сергій Коваленко заперечує причетність до погрому.
«Ми не закликаємо людей трощити кіоски і бити студентів-іноземців.
Потрібно всі питання вирішувати у законний спосіб»,– говорить пан Коваленко. Проте, його визнали свідком в справі про напад на кіоск шаурми і вже
викликали в міліцію на допит.
Чергова різанина за участю іноземців в Луганську сталася в ніч на п’яте
листопада. У під’їзді однієї із «хрущовок», де орендували квартиру двоє студентів-африканців, виник конфлікт із студентами – громадянами України.
Один із них розбитою пляшкою порізав чотирьох африканців. Студентів затримала міліція, хто винен у цьому інциденті, зараз з’ясовує слідство.
Подалі від Луганська
Після цього випадку в Алчевську, де вчиться декілька сотень іноземців,
студентське самоврядування місцевого університету виступило з ініціативою
створити добровільну народну дружину для захисту іноземців.
«Іноземці в Україні мають такі ж права, як і інші громадяни. І ми прекрасно розуміємо, що іноземні студенти – це додатковий заробіток для вишу»,–
заявив почесний голова студентського самоврядування Донбаського гірничо-технічного університету Павло Лисянський.
Тим часом студенти-іноземці обговорюють можливість перейти у виші
інших міст або взагалі виїхати з України.
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«До нападу на студмістечко все було нормально, а зараз на вулицях перехожі на нас стали озиратися. Я хочу вчитися в Україні, але з Луганська, напевно, виїду»,– розповів bbc.ua студент-азербайджанець Аріф Садигов.
Він та його товариші вчаться в Луганському національному університеті,
вони стали свідками нападу на студмістечко, і тепер планують продовжити
навчання у Харкові.
Утім, офіційних заяв від іноземців про переведення або виїзд з України
поки не надходило, повідомили у ректораті університету.


Иностранный студент как выгодная инвестиция
18.11.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1321639144

Светлана Золотарёва, «ОстроВ»
Джерело: http://ostro.org/articles/article-286541/
Практически месяц в Луганске не утихают страсти по поводу избиения
иностранных студентов на территории ЛНУ им. Шевченко и погрома киоска
по продаже шаурмы. Как сделать, чтобы такие инциденты не повторялись?
Вниманию читателей предлагается обзор луганской прессы, опубликованный интернет-сайтом «ОстроВ».
Практически месяц в Луганске не утихают страсти по поводу избиения
иностранных студентов на территории ЛНУ им. Шевченко и погрома киоска
по продаже шаурмы. На минувшей неделе адвокат, который защищает одну
из сторон конфликта, открыто назвал имена подозреваемых в погроме лиц:
ими оказались известные в Луганске тайбоксёры. Это придало делу особую
окраску и потянуло за собой новые факты. Кому было выгодно использовать
спортсменов в конфликте и как сделать, чтобы такие инциденты не повторялись? На эти вопросы и пытались ответить луганские журналисты на минувшей неделе.
Шаурма как «камень» преткновения



«1 ноября в Луганске несколько десятков агрессивно настроенных неизвестных, прячущих лица под медицинскими масками и вооруженных бейсбольными
битами, пришли «на разборки» в киоск по продаже шаурмы в центре города,
около Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Через несколько секунд несколько нападавших были уже внутри киоска – выкрикивая оскорбления в адрес представителей неславянских национальностей,
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они начали крушить барную стойку. Остальные орудовали битами на улице.
Через несколько минут погромщики выскочили из кафе и стали преследовать
убегающих посетителей.
В тот вечер пострадали и соседние киоски с экзотической едой. Кроме того,
по рассказам очевидцев, неизвестные, вооруженные битами, ворвались на
территорию Луганского национального университета и пытались спровоцировать драку возле общежития № 4 (того самого, где живут иностранцы).
В результате этих разборок пострадали 3 студента-иностранца. Все они на
следующий день были выписаны из больницы»,– вспоминает о конфликте «Восточный вариант».

9 ноября по подозрению в нападении на киоск шаурмы и избиении
студентов-иностранцев задержали чемпиона мира по панкратиону, пятикратного чемпиона Украины по тайскому боксу, призера и чемпиона мира
Валентина «Пиранья» Рыбалку, его тренера Владимира Скавинского и ещё
одного, правда, бывшего боксёра, а ныне – вице-президента спортивного
клуба «Донбасс» Андрея Спивака. Эту информацию распространил адвокат
Игорь Чудовский, которого для защиты нанял хозяин пострадавшего коска
по продаже шаурмы.



«Горькая ирония в том, что совсем недавно, 26 июня 2011 года, на соревнованиях по тайскому боксу на Кубок председателя Луганской облгосадминистрации,
Скавинский был награжден почетной грамотой Владимира Пристюка. Спортсмена поздравляли, жали руку, называли надеждой региона, а теперь фамилия
чемпиона фигурирует в таком скандале»,– продолжает издание.

Кому выгодно использовать спортсменов в данном конфликте?
По мнению журналиста «ВВ», возможно, разжигание ксенофобских настроений используется в борьбе за власть:



«Я завтра приведу свою городскую федерацию тайских боксёров, это двести
специально подготовленных ребят, которые начнут рваться к трибуне. Кто
из вас их остановит?». Этот комментарий председателя Луганской городской
федерации тайского бокса, депутата Луганского городского совета от Партии Регионов Виктора Шкуры, был дан одному из местных интернет-изданий
за день до погрома. Депутат комментировал изменение правил посещения
сессий горсовета. Шкура – непубличный политик, но в городском совете является председателем постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, охраны прав и свобод граждан
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территориальной громады города и депутатской этики. Неформально он
считается человеком, которые имеет определенное влияние на распределение транспортных маршрутов и другие вопросы, связанные с этой «золотой
жилой». Ну а кроме всего прочего, Шкура еще и офицер КГБ в прошлом».

Есть у издания и другой вариант причины произошедшего:



«Почему для погрома выбрали именно окрестности Луганского национального университета? Ведь студентов-иностранцев и в других вузах предостаточно. Уж не в политических ли амбициях почётного президента ЛНУ Виталия Курила дело? Близятся парламентские выборы. По понятным причинам,
попасть в ВР в рядах «тимошенковцев» не получится. Регионалы уже однажды
использовали против Курило дутый компромат с целью навредить имиджу
университета. И ничто не мешает им (или кому-то другому) повторить маневр»,– считает журналист.
Правоохранители очень просят не нагнетать обстановку. «Преступления, совершаемые в Луганской области неславянами, не носят системного
характера. Поэтому любые заявления об „этнической преступности“ явно
преувеличены»,– говорят в милиции. Но в таком случае политический подтекст в действиях внезапно активизировавшихся общественников и, что
куда более показательно, спортсменов в компании с подпольными национал-социалистами, кажется еще более правдоподобным. И те люди, которые пытаются управлять маргинальными настроениями и спекулировать
на комплексах молодых людей, скорее всего, действительно преследуют политические цели»,– уверен автор материала.



Поиски крайнего

Поделился мнением насчёт происходящего и журналист «Нашей газеты» – издания Луганского областного совета. По мнению автора, адвокат Чудовский «сделал ошибку», предав огласке имена подозреваемых в погроме:
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«Прав адвокат или нет, но в любом случае до окончания судебного расследования не стоило делать подобных заявлений. Даже если очень хотелось во что
бы то ни стало отстоять интересы «шаурменов» и самому в процессе подняться над приевшимся «хулиганством». На мой взгляд, никогда не стоит
связывать гастрономические вопросы (какая еда вредная желудку и кто там
травит украинцев чужеродными продуктами) с вопросами этническими
и политическими, а бытовые разборки – с национальными и расовыми конфликтами. Подобные «цепочки» чреваты, и прежде всего для самих «связующих».
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Журналист также обращает внимание, что в контексте данного дела никто
не упоминает что, «как свидетельствуют милицейские протоколы, нападавших
было 25 –30 возрастом от 20 до 30 лет, а в спортивной секции, название которой
также прогремело, занимаются от силы человек 10 –15 этого возраста».



«Никто не отметил и такой факт, что в секции занимались, занимаются и,
уверен, будут заниматься представители как раз разных народов… Подобная «оперативная», но однобокая публичность может привести к тому, что
настоящие зачинщики нападений скроются в неизвестном направлении и наказания не понесут, а спортсменов, как недавно выразился руководитель луганской федерации тайского бокса, «сделают крайними»,– пишет издание.

Журналист «Нашей газеты» не отрицает, что проблемы во взаимоотношениях между коренными жителями Луганщины и иностранцами действительно имеются.





«Но обусловлены они не личной неприязнью «наших к ненашим», а отсут
ствием необходимой подготовки со стороны представителей различных
учреждений, как государственных, так и международных. Не будем их называть – все в равной степени несут ответственность, ведь они не занимаются надлежащим просвещением мигрантов, разъяснением особенностей культуры и традиций тех людей, которые живут здесь из поколения в поколение.
Безусловно, луганчане (и украинцы в целом) тоже должны по-дружески и даже
в какой-то степени снисходительно относиться к гостям, но, понятно, гораздо легче объяснить приезжим, что принято здесь, чем украинцам выучить
особенности поведения и традиций всех народов, представители которых
сюда приезжают»,– продолжает журналист.

Иностранный студент – выгодная инвестиция

Идею о том, что луганчанам и иностранцам стоит «притираться» друг
к другу, поддерживает и президент ЛНУ им. Шевченко (вуз, на территории
которого произошел конфликт), нардеп Виталий Курило. Об этом он заявил
в интервью изданию «Луганск. Комментарии». По мнению нардепа, в условиях, когда в местных вузах хочет учиться всё больше иностранцев, «необходимо адаптироваться, и сразу всем, т. к. иностранные студенты приносят
выгоду городу и при этом являются «транзитными людьми»:



«Горожанам стоит не забывать, что иностранный студент выгоден тем,
что это внешняя валютная инвестиция. Не только в университет, но и в город. Приезжает иностранный студент – оплачивает до 2 тысяч долларов
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за обучение. Но он и живет в этом городе, ему еще надо не менее 5–10 тысяч
долларов в год потратить на жизнь в Луганске. Это следует понимать всем:
и жителям, и властям. Благополучие логично несет и какую-то нагрузку. Иностранный студент отличается от тех, кто нелегально мигрирует или приезжают, как рабочая сила. Последние приехали, заняли чьи-то рабочие места,
создают постоянные анклавы, привносят какие-то изменения в общество.
Это происходит уже много лет в Европе. Студент-иностранец выгоден тем,
что он приехал, отучился пять-шесть лет и уехал к себе на родину или в другую страну. Это транзитные люди. Поэтому во всем мире все университеты
и государственная власть борется за приток студентов-иностранцев».

При этом он не стал отрицать, что иностранцы сами могут провоцировать негативное отношение к себе:



«Возникают проблемы и со стороны самих иностранцев. К большому сожалению, самые продвинутые, богатые, талантливые едут не в Украину, а в Англию, Америку. К нам едут бедные, потому что у нас стоимость образования
очень низкая. В Азербайджане, к примеру, стоимость года обучения для азербайджанца 3 тыс. долларов, а у нас 1 тысяча. Поэтому в украинские вузы едут
не самые состоятельные, не самые образованные».

Также, по мнению В. Курило, решать проблему диалога между населением и приезжими иностранными студентами должны и университеты, и муниципалитет, и государство:



«Это общая проблема. Нужна взаимная терпимость и понимание. При этом
иностранцы должны вести себя соответственно правилам и нормам жизни
в украинском государстве».

Напоследок нардеп заявил, что считает нужным селить украинцев
и иностранцев в одном общежитии:





«Только вместе. Практика нашего вуза показывает, что так быстрее идет
адаптация к стране и культуре, быстрее изучается язык».

Дерзкий вызов обществу

Газете «Неделя+» своё мнение о конфликте высказал председатель правления религиозной организации «Салам», доцент Восточноукраинского университета им. В. Даля Сейфулла Рашидов:
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«Я думаю, что это серьезная проблема. Это наглый, дерзкий вызов всему обществу. Быть может, это акт устрашения, возможно, направленный против
иностранных студентов. Возможно, есть другие подводные течения и камни,
например, борьба за вузы. Возможно, это акции, направленные против руководства города, правоохранительных органов.
Здесь могут быть и бытовые причины. К примеру, иностранных студентов могут не любить за то, что им освобождают места в общежитиях за счет наших, которые вынуждены искать себе квартиры. Могут быть и экономические
причины – люди, недовольные своим экономическим положением или социальным статусом, находят козла отпущения и выплескивают свои эмоции по любому поводу. Поэтому это тревожный сигнал для всех нас. Накануне серьезных
спортивных состязаний Евро-2012, я думаю, правоохранители дадут должную
оценку этому. В Европе тоже наблюдается рост ксенофобских националистических настроений, экономическая ситуация и кризис тому причина».

Также он сообщил журналисту издания, что, во избежание подобных
конфликтов, считает необходимым создание комплексной программы по
систематической работе в вузах правоохранительных органов, правозащитных организаций, национально-культурных общин. На данное время, по
мнению Рашидова, в Украине проблемой адаптации иностранных студентов
практически никто не занимается:



«Ведь главная задача вузов сегодня – пополнить бюджет. Образование и воспитание – дело десятое. К примеру, почему бы министерству не разработать специальную программу по адаптации иностранных студентов. Скажем, издать
брошюру для иностранных студентов, где были бы перечислены принятые
в стране правила поведения. На своем опыте могу сказать, что я приехал сюда
33 года назад. Впервые в жизни увидел поезд. Я в кедах приехал и майке, помню, не
знал слов «Вы», «извините», «пожалуйста», я не знал, что даме нужно уступить
место, руку подать. Я не знал потому, что в моем родном языке и культуре
таких элементов нет. А в другой части этой брошюры должны быть зафиксированы «заслуги» – в кавычках – иностранных студентов: скольких детей они
оставили без отцов, потому что бросили семьи в Украине, сколько случаев разводов с иностранцами, сколько сидит в местах лишения свободы за поножовщину и другие преступления, сколько их утопилось в наших водоемах…».

В разговоре с журналистом Сейфулла Рашидов не стал отрицать, что
к преступлениям, которые совершаются в Украине иностранными гражданами, привлекают гораздо больше внимания, чем к тем же преступлениям, но
совершенным самими украинцами:
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«Возможно, кому-то это выгодно, кто-то зарабатывает политические дивиденды, возможно, повышает свой рейтинг, возможно, у политиков арсенал
политико-технологических средств исчерпан. Обратите внимание, в тот
же день, когда в кафе иностранец порезал местного жителя, была информация в криминальной хронике, что «луганский студент зарезал сожительницу,
расчленил труп на четыре части и прятал труп четверо суток». Сообщение
прошло незамеченным, ни в одном комментарии не было указано, кто он – русский, украинец, белорус или кто-либо еще. В то же время туркмен совершил
преступление в ночном клубе, и масса комментариев, масса оскорбительных
высказываний. К сожалению, у нас вообще очень высокий уровень преступности. Но я не знаю ни одного такого случая, чтобы иностранные студенты
занимались поножовщиной в силу того, что кто-либо из их противников русский, украинец или белорус. Зато знаю несколько случаев, когда на иностранцев нападали потому, что они иностранцы, нападали с оскорбительными выкриками. Хотя я не думаю, что ситуация неуправляемая, русские и украинцы
намного толерантнее, чем некоторые народности».



З-під слідства втікли двоє підозрюваних у справі «тайських боксерів»
05.12.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1323100306

Джерело: http://www.unian.net/ukr/news/news-472311.html
У Луганську затримано ще одного підозрюваного у справі про побиття
іноземних студентів і розгромлення кіоску шаурми.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат власника кіоску Ігор
Чудовський. За його словами, підозрюваний чоловік перебуває під арештом.
«Ще дві людини, які проходили у цій справі і були відпущені під підписку про
невиїзд, переховуються від слідства. Вони оголошені у розшук»,– сказав І. Чудовський.
Водночас прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна Погукай у коментарі УНІАН не підтвердила слова адвоката, однак і не спростувала їх. «Я нічого не можу говорити щодо цієї справи. Триває слідство, на час якого його
подробиці не розголошуються»,– сказала Т. Погукай.
Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 листопада 25 невідомих в медичних
масках розгромили кіоски і побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. За даними фактами
порушені кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій)
Кримінального кодексу України.
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9 листопада 2011 року обласне УМВС заявило про те, що в обласному
центрі було затримано організатора інциденту.
14 листопада, зі слів адвоката І. Чуковського, стало відомо, що затриманий організатор – тренер з тайського боксу спортивного клубу «Донбас». За його інформацією, разом з тренером було затримано двох боксерів:
п’ятикратного чемпіона України з тайського боксу, призера і чемпіона світу
і ще одного тренера того самого спортклубу. Вони перебувають під підпискою про невиїзд.
21 листопада І. Чудовський повідомив, що суд продовжив арешт на 2 місяці тренеру з тайського боксу.


Иностранцам, на которых напали тайбоксеры,
полностью возместили ущерб
10.04.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1334748735

Джерело: http://v-variant.lg.ua/region/42018-inostrancam-na-kotoryh-napalitayboksery-polnostyu-vozmestili-uscherb.html
Иностранцам, на которых в Луганске совершили нападение тайбоксеры,
и разгромили киоск «Шаурма фастфуд Стамбул», полностью возместили нанесенный ущерб.
Иностранцам, на которых в Луганске совершили нападение тайбоксеры,
и разгромили киоск «Шаурма фастфуд Стамбул», полностью возместили нанесенный ущерб.
Об этом корреспонденту «Восточного варианта» в эксклюзивном комментарии рассказал Президент Адвокатской компании «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский.
По словам Игоря Чудовского, вчера, 9 апреля, в Ленинском районом суде
должно было состояться очередное заседание по делу тренера спортивного
клуба «Донбасс» Владимира Скавинского, который обвиняется в нападении
на иностранцев. Однако, в связи с тем, что адвокат Скавинского – Владимир
Раков был задействован в другом процессе и на заседание суда не пришел,
в связи с этим слушание перенесли.
Однако, как рассказал Игорь Чудовский, «неизвестные лица полностью
возместили ущерб пострадавшим. Таким образом, вопрос разрешен, что будет с тайбоксерами – решит суд».
Как известно, в ночь с 1 на 2 ноября возле Луганского национального университета произошла драка. В ходе конфликта пострадали несколько иност-
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ранцев, которые являются студентами ЛНУ имени Шевченко. Также вечером
в тот же день около ЛНУ был разгромлен киоск, в котором продавали шаурму.
По информации милиции, установлено, что 01.11.2011 года примерно
в 17:45 неизвестные лица в возрасте 20–25 лет в количестве от 15 до 25 человек, на лицах которых были медицинские маски, с использованием бейсбольных бит повредили стеклянные витрины и оборудование киосков. После
этого направились в общежития Луганского педагогического университета.
После собственник киоска «Шаурма фастфуд Стамбул» начал получать
анонимные телефонные угрозы.
9 ноября 2011 года по подозрению в организации нападения на студентов и погрома киоск по продаже шаурмы в центре города был задержан известный луганский тренер по тайскому боксу Владимир Скавинский. 18 ноября
2011 года Ленинский районный суд г. Луганска продлил срок ареста старшему
тренеру спортивного клуба «Донбасс» Владимиру Скавинскому на 2 месяца.
В конце декабря 2011 года расследованием дела тайбоксеров, разгромивших киоск с шаурмой в центре Луганска, занялись следователи из облуправления милиции.
Кстати, 4 января 2012 года суд освободил из-под стражи подозреваемого в организации погрома киоска с шаурмой и нападении на иностранцев
тренера по тайскому боксу Владимира Скавинского. Тренера выпустили под
залог в 30 тыс. грн.
В середине февраля дело подозреваемого в организации погрома киоска с шаурмой и нападении на иностранцев тренера по тайскому боксу Владимира Скавинского передали в суд.
13 марта должно было состояться первое заседание по делу Скавинского, однако суд перенесли на 9 апреля.
Кстати напомним, что по состоянию на 29 марта было известно, что один
из тайбоксеров Скавинского, находившийся в розыске, задержан в Москве.
Еще трое – в розыске.
10.04.2012


Нападение на студента из Индии
http://www.eajc.org/page555

В первых числах ноября стало известно о нападении на студентов из Индии, обучающихся в Запорожском национальном медицинском университете. Серьезно пострадали три человека. Подробности инцидента выясняются
(Информация Яны Салаховой (МОМ).
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Особенности «национальной охоты» на иностранцев по-харьковски
06.12.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1320541885

Юрий Чумак
2 года назад, еще работая помощником министра МВД по правам человека в Харьковской области, мне довелось встретиться с А.– студентом из
Марокко. Встретиться при довольно обычных, как для харьковской действительности, обстоятельствах: на улице его остановили для проверки документов сотрудники патрульно-постовой службы милиции, потому что он, по
их словам, «на русского не похож».
Однако, согласно ч. 2 ст. 11 Закона Украины «О милиции», ее сотрудникам
предоставлено право проверять у граждан документы, которые подтверждают личность, только «при підозрі у вчиненні правопорушень». Пришлось
объяснять доблестным стражам порядка (замечу – не ПРАВОпорядка, а такого порядка, по которому милиции удобней работать), что только непохожесть человека на русского либо украинца никак не является основанием
подозревать его в совершении правонарушения.
Тогда милиционеры, хоть и отпустили А., но долго возмущались, говорили, что их учат выявлять незаконных мигрантов именно путем поголовной
проверки документов у всех иностранцев. А иначе, мол, показатели выполнить никак не удастся. Будучи помощником министра, я не стал вдаваться
с ППС-никами в долгую дискуссию относительно того, что борьба с незаконной миграцией – вообще не их профиль, и что соблюдение прав человека – гораздо важнее, чем пресловутые показатели. Боюсь, что они бы меня тогда не
поняли. Уверен – не поняли бы и сейчас.
Как не понимают этого и сегодня милицейские чины гораздо более
высоких рангов и званий, убежденные в том, что чуть ли не все иностранцы – потенциальные преступники и правонарушители, и лишний раз их
«тряхнуть» никогда не помешает. Ведь, по убеждению многих милицейских
начальников, в деле «святой» борьбы за показатели (а нередко – и за денежные знаки, которые после «остановок по требованию» зачастую перекочевывают из кошельков иностранцев в карманы милиционеров), «лишних» раз
быть не может.
На днях я снова повстречал А. Он обрадовался мне, как старому знакомому. Но, когда я спросил его на тему того, кому из иностранцев жить в Харькове хорошо, А. заметно погрустнел.
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И рассказал о том, что за последнее время ситуация заметно осложнилась. С одной стороны, и раньше приходилось встречаться с хулиганствующей, часто подвыпившей молодежью, часть которой считает за правило
прицепиться к иностранцу, если тот обладает характерной «неславянской»
внешностью (какое странное совпадение: этнический профайлинг используют как милиционеры, так и хулиганы!). Так, в апреле 2011 года на той же
улице Пушкинской, возле кафе «Лагуна», группа подростков, которые пили
алкогольные напитки просто «из горла», оскорбляли А., называли его, простите, «черной ж…».
Активизировались и неонацисты, их нападения на иностранцев в Харькове, к сожалению, происходят регулярно. По словам А., молодые люди в высоких ботинках и камуфляжных штанах неоднократно подходили к нему,
просили закурить, пытаясь разговорить,– такова их методика 100-процентного выявления «чужаков»: мол, внешность может быть обманчивой, но акцент явно выдаст иностранца. Уже определив в А. такового, скины провоцировали его, показывали ему «факи», угрожали. Происходило это в довольно
людных местах, иногда даже – в метро, поэтому открыто нападать скинхеды
так и не решались.
Но знакомому А. весной текущего года повезло меньше. Марокканец
с девушкой прогуливался возле торгового центра «Караван», что расположен недалеко от станции метро «Героев труда». На него напали 3 неонациста,
завязалась драка. Девушка стала кричать и звать на помощь. Показательно,
что за иностранца заступились местные жители, и прогнали камуфлированных бойцов с позором.
Но в милицию по данному факту никто так и не обратился. «Потому что
иностранцы предпочитают с харьковской милицией не связываться, ведь
может выйти еще хуже»,– печально заметил А.
И поведал о том, как милиция организовывает настоящую ловлю иностранных студентов в моменты, когда те наиболее уязвимы. Каждый год в сентябре, когда студенты из других стран приезжают на учебу в Харьков, они
сдают в ВУЗах свои паспорта на регистрацию. И именно в это время милиционеры чрезвычайно активизируются: зная, что у иностранцев день-два
не будет паспорта, они буквально пасут их на каждом углу, останавливают,
проверяют документы и… По словам А., либо «сбивают» энную сумму, либо
задерживают несчастных «незаконных мигрантов».
Учитывая, что регистрацию студенты-иностранцы, как правило, оформляют на полгода – год (ни у кого же нет гарантий успешной сдачи сессии),
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через полгода милицейская «охота» возле ВУЗов и студенческих общежитий
повторяется.
Интересно, что, как утверждает А., ни в Днепропетровске, ни в Донецке,
ни в Киеве милиция себя так не ведет, иностранцев беспричинно не останавливает. «В столице Украины к милиционеру можно спокойно подойти, спросить, как пройти куда-нибудь, и мне все расскажут, подскажут, «с добрым лицом»,– уверяет А.– «Но в Харькове иностранцы милицию боятся и обходят ее
десятой дорогой».
Правда, по словам А., в 2005–2007-м годах харьковские милиционеры
в отношении иностранных граждан еще более свирепствовали, а в 2008–
2009-м наступило относительное затишье. Сейчас же все возвратилось
к худшим временам, и полагаться на милицию в деле защиты от хулиганов
и скинхедов, по его мнению, не имеет смысла. Нужно искать защиты от самой
милиции. Только вот где?! – вопрошает А.
Будем надеяться, что вопрос этот – не риторический.



В Луганске побили и ограбили гражданина Туниса
17.11.11

http://khpg.org/index.php?id=1336242516

Джерело: http://v-variant.lg.ua/region/35383-u-kioska-s-shaurmoj-navostochnom- rynke-pobili-i.html
Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Луганской области.
Было установлено, что 16 ноября примерно в 5 часов утра возле
торгового модуля «Шаверма» между гражданином Туниса 1986 г. р. и тремя неизвестными лицами произошел конфликт, в ходе которого из рук
иностранного гражданина выпал пакет с шаурмой, которую он приобрел
в модуле.
В присутствии переводчика гражданин Туниса пояснил, что причиной
конфликта стал языковой барьер.
В ходе произошедшего конфликта гражданину Туниса неизвестными
лицами были причинены телесные повреждения в виде гематомы на лбу. Пакет с шаурмой продавщицей модуля был ему возвращен. В настоящее время
гражданину Туниса дано направление на судебно-медицинское освидетельствование.
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Нападения на иностранцев в Тернополе
http://www.eajc.org/page555

В течение шести дней, 15–20 ноября, в Тернополе несколько иностранных студентов, выходцев из стран Азии и Африки, стали объектом атак неонацистов, подкарауливавших иностранцев возле общежития Тернопольского медицинского университета. В результате нападений пострадали как
минимум восемь человек из Судана, Нигерии, Сомали, Камеруна и Ганы.


Во Львове избили студента из Марокко
http://www.eajc.org/page555

19 ноября в центре Львова на улице несколько молодых людей избили
студента из Морокко. Нападение произошло внезапно, со спины. Пострадавший и случайный свидетель предполагают, что нападение было совершено
на почве расовой ненависти.
В милиции заявление принимать отказались, поскольку никто в отделении не понимал английского, а принять помощь свидетеля якобы запрещают
формальные правила, требующие использования услуг только официальных
переводчиков (Информация Яны Салаховой (МОМ); сообщение электронной
правозащитной рассылки UKRRIHGTS за 20 ноября 2011).


Футболист киевского «Арсенала» избит хулиганами
28.11.11

http://khpg.org/index.php?id=1336242851

Джерело: http://www.fcarsenal.com.ua/index.php?option=com_content&
view=article&id=799&catid=35&Itemid=93
У полузащитника «Асенала» африканца Абейку Куансах – сотрясение мозга.
Инцидент произошел в уик-энд, накануне игры киевского «Арсенала»
с одесским «Черноморцем» в левобережной части Киева. Полузащитник
Абейку Куансах вместе со своим родственником делал покупки в одном из
столичных супермаркетов, где заметил на себе пристальное внимание двух
подозрительных личностей. Затем с ними же футболист и его родственник
встретились на улице. А дальше Абейку Куансах почувствовал сильный удар
сзади по голове. Оказалось, ударили бутылкой, однако, на ногах футболист
удержался, а хулиганы убежали после короткой стычки с родственником потерпевшего, который оказал сопротивление нападавшим.
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Футболист «Арсенала» доставлен в больницу с сильным сотрясением
мозга, ушибами, кровоподтеками. Его состояние стабильное. По факту нападения на Абейку Куансаха возбуждено уголовное дело в Дарницком райотделе милиции города Киева. Среди версий – попытка ограбления.
Президент клуба «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович установил премиальные за поимку хулиганов. Сумма премиальных не разглашается.


Расизм в Київському зоопарку
29.11.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1322587348

«Захист Праці», клуб журналістських розслідувань
Джерело: http://journalism-ua.livejournal.com/1658220.html
Кінець кінцем Фреду було заявлено вже максимально відверто, що начальство не хоче бачити «чорнож…» серед працівників зоопарку, і що йому ліпше
піти самому.
Багато з нас звикли дивитися американські фільми про чорношкірих
вуличних наркоторговців та бандитів. В багатьох з нас вселилася думка, що
майже всі чорношкірі начебто бандити та наркоторговці.
Цей стереотип є зовсім неправильним, а наша безглузда ненависть –
усього-навсього наслідок нашого страху, і саме вона рушить нами коли ми,
наче для виплеску буденної злості і образ від побутових проблем, намагаємося звинуватити в негараздах когось, не схожого на нас. Та ненависть буде
рушити нами доти, доки ми не спробуємо зрозуміти, чому саме так, поки
ми не почнемо дивитися саме в соціальний, а не расовий корінь будь-якої
проблеми…
Чорношкірий чоловік Фред Окоро приїхав до України з невеличкого
нігерійського містечка та вже через рік отримав українське громадянство.
Фред за своє життя побував і в Італії, і в Німеччині, проте своїм домом вважає Україну, бо тут його сім’я… Дружина Фреда вийшла за нього не тому
що Фред міліонер чи африканський принц, ні,– він простий працьовитий нігерієць з бідної родини, який ніколи не працював на високооплачуваних «престижних» роботах… Різноробочий, сміттяр, прибиральник,
будівельник…
Фред завжди працював чесно і старанно, але всюди натикався на непорозуміння з начальством, адже він мігрант, а значить – слабший, тому всім кортіло
нажитися на його праці, вони намагалися експлуатувати Фреда. Проте Фред
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ніколи не був рабом – він завжди, при будь-яких обставинах і в будь-якій ситуації намагався стояти за себе та захищати свою людську гідність. Коли Фред
повернувся з Нігерії в Україну, втративши попередню роботу за час поїздки на
батьківщину, він одразу пішов до центру зайнятості.
Спочатку Фред мав йти на вакансію різноробочого до бригади озеленення в аеропорту «Бориспіль», проте щось там не склалося і йому через
три місяці на біржі запропонували працювати в зоопарку. Фред дуже зрадів,
адже в нього є сім’я, яку йому треба годувати.
Все йшло непогано: чорношкірий громадянин України Фред Окоро
працював робочим з озеленення й отримував свою низьку, але стабільну заробітну плату. Через пару місяців Фреду запропонували піти на інший зоопарківський об’єкт прибиральником. Фред погодився, адже його попросили,
а він щиро бажав бути вправним працівником.
Офіційно посада називалася щось на кшталт «прибиральник приміщення», але фактично в обов’язки входила і важка робота двірника. Нам вдалося
дізнатися, що на тому об’єкті завжди працювало по дві людини. Проте Фред старанно працював і справлявся сам, старанно прибираючи і дев’ятиповерхове
приміщення, і всю прилеглу територію. Фред дізнався що він один виконує
роботу двох аж на шостий місяць роботи – йому розповіла одна колишня працівниця… І якось Фред підійшов з цією проблемою до свого керівництва, на
що йому було сказано, що він буде працювати там сам і отримувати ту ж саму
заробітну плату.
За словами Фреда Окоро, заступник директора зоопарку з госпчастини – Євген Долженко завжди казав, що в зоопарку головний саме він, що він
і директор, і заступник директора, і все буде так, як захоче він. Фред вирішив
приходити на роботу о п’ятій ранку та уходити, відповідно (після
8 годин роботи), після другої години дня. Слід зазначити, що Фред цілком справлявся з поставленою задачею і відпрацьовував визначений восьмигодинний робочий день.
Майже одразу Фред став помічати, що в табелі «приходу-уходу» на роботу, який знаходиться у охоронця, викреслено час його приходу і написано
іншу цифру. Таким чином за табелем виходило, що Фред працював не з 5-ї до
14-ї, а з 9-ї до 14-ї. Фред спитав охоронця, навіщо той робить це та фальсифікує офіційний документ, але охоронець сказав що це робить сам… заступник
директора зоопарку з госпчастини Долженко.
За кілька днів Фреда повідомив один з його начальників, що Долженко
дуже прагне його звільнення. Тоді Фред почав питати мешканців того будин-
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ку, де він прибирав (будинок стоїть на балансі зоопарку) чи задоволені вони його роботою. В результаті жодна людина не сказала нічого поганого про
професійні якості та працьовитість Фреда як прибиральника двору, і Фред
назбирав близька 60-ти підписів на свою підтримку – мешканці підтвердили,
що задоволені якістю прибирання. Пізніше Фред додавав ці підписи до своїх
звернень до досі байдужої влади…
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З тих пір почалася хвиля морального тиску на Фреда Окоро. Начальство
приставило до нього охоронця, котрий спостерігав за ним, роблячи по декілька разів на день обхід. Фред почав також помічати, що в підвальному підсобному приміщенні, де він тримав прибиральний інвентар та робочий одяг,
хтось буває в час його відсутності та навіть щось шукає в тому одязі. Ключі від
приміщення були лише в нього та… охоронця. Також у розмовах з мешканцями Фреду неодноразово про це розповідали.
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Ситуація загострилася, коли на нього стали давити іншими методами – казати, ніби бачили його в метро в робочий час, хоча він був в той час на роботі, і були
свідки (при тому, що і начальник, котрий казав це, також був на роботі в той час).
В результаті з Фреда цілком безпідставно вирахували гроші за чотири робочі дні.
Коли Фред Окоро отримав свою законну річну відпустку, йому у вигляді
відпускних дали якусь смішну мізерну суму – менше 200 гривень. Коли Фред
спробував розібратись в цій ситуації, його лише посилали від одного начальника до іншого, перекладаючи відповідальність за брутальні та антизаконні
дії один на одного. Кожен день Фреду натякали на те, що йому треба звільнитись… Проте вони не могли звільнити Фреда просто так, адже в нього на
руках були підписи мешканців та свою роботу він виконував вправно.
Якось охоронець підійшов до Фреда і сказав: «Долженко хоче тебе бачити».
Фред зайшов до кабінету та заступник директора Київського зоопарку з госпчастини одразу почав випитувати різні подробиці Фредового життя, а потім дав
йому анкету, питання якої були наступного характеру: про кредити в банках,
про дітей, про те, чи не був Фред судимий в Нігерії, інформацію про родину та
зв’язки за кордоном тощо. Фред відмовився заповнювати незрозумілу анкету.
Тиск на чорношкірого громадянина України Фреда Окоро відчувався в усьому. Заступник з госпчастини Долженко прикладав всіх зусиль, щоби ізолювати
Фреда від колективу зоопарку, щоби принизити його… Проявлявся тиск навіть
в дрібницях: всі співробітники зоопарку отримували заробітну плату на банківську картку, яку робили кожному співробітнику в перший місяць роботи – Фред її
не мав і після півроку роботи, а коли пішов до бухгалтерії поцікавитись, чому йому не роблять картку – йому сказали, що це наказ заступника директора зоопарку з госпчастини пана Долженка. Крім того, за Фредом постійно слідкували. Співробітники боялися спілкуватися з ним, інакше вони автоматично потрапляли до
«чорного списку». Вже після того, як Фред звільнився з зоопарку, його побачили
розмовляючого з однією з робітниць зоопарку – її після того звільнили.
Кінець кінцем Фреду було заявлено вже максимально відверто, що начальство не хоче бачити «чорножопих» серед працівників зоопарку, і що йому
ліпше піти самому. Тоді Фред Окоро звернувся до офіційної зоопарківської
профспілки, де йому навіть пообіцяла допомогти одна жінка. Проте з часом
заступник директора Долженко жорстко надавив на неї і діло було «зам’яте».
Після цього Фред дізнався про заснування незалежної профспілки «Захист
Праці» в Київському зоопарку і одразу вступив в її лави. Дізнавшись про це,
начальство жорстко «пресануло» Фреда, використовуючи відверті погрози та
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залякування. В цих умовах, пам’ятаючи про всю небезпеку для своєї сім’ї, Фред
був вимушений написати заяву про звільнення «за власним бажанням».
Проте мужній чорношкірий хлопець Фред Окоро не здався… Він почав
писати листи в органи влади. Нажаль, єдина реакція – лише обіцянки розібратися. Хоча було і дві комісії по трудових спорах… Вперше до нього прийшов
додому листоноша і вручив листа від зоопарку, за який Фред розписався. Відкривши конверт він побачив лише білий чистий лист паперу… Фреду пощастило, що йому випадково подзвонили в день засідання комісії за участю представників КМДА та охорони праці в час, коли воно вже починалося, інакше б
він туди не потрапив. Фред каже, що під час роботи комісії йому сказали чекати, а члени комісії закрилися в кабінеті з директором та заступником хвилин
на 10 та про щось розмовляли. Вдруге Фреда повідомили пересічні співробітники зоопарку. Якби не вони, то він не був би там присутній.

Фред Окоро також зазначає, що заступник директора з господарської
частини Київського зоопарку Долженко Є. В., який і стоїть в авангарді расистської атаки в Київському зоопарку, мешкає безкоштовно, тобто за рахунок
зоопарку, прямо в адмінкорпусі в готельному номері, навіть не сплачуючи
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за комунальні послуги. Так зазначає Фред Окоро і свої небезпідставні припущення, не боячись, висловлює у своїх листах до влади.
Фред уже нічого не хоче від адміністрації зоопарку, лише хоче, щоби
люди знали про ті несправедливості, лише хоче доказати, що право людини
на працю не має попиратися і всі громадяни України мають право на роботу та достойне до себе ставлення. Навіть коли людина народилася в іншій
країні, і навіть коли вона має інший колір шкіри.
Невже ж положення Конвенції Міжнародної Організації Праці № 111 про заборону дискримінації у праві на працю через расову та національну приналежність не діють у провідному зоопарку України? Чи довго ми й далі будемо миритися з відвертими та брутальними проявами расизму в самому серці нашої країни?
© Захист Праці. Клуб Журналістських Розслідувань


Одолеет ли харьковская милиция расизм и ксенофобию?
31.11.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1328007061

Георгий Кобзарь
Джерело: http://www.centrduma.org.ua/news/odoleet_li_kharkovskaja_
milicija_rasizm_i_ksenofobiju/2012-01-30-5


Харьковская милиция глазами иностранных граждан

44% иностранцев, проживающих в Харькове, в 2010–2011-м годах подвергались преследованиям на религиозной/расовой/национальной почве,– результаты опроса.
В рамках проекта по мониторингу нарушений прав человека на почве расизма и дискриминации, осуществляемого Харьковской правозащитной группой
при поддержке немецкого Фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ),
в конце 2011 г. был проведен опрос иностранных граждан, проживающих в Харькове, на тему: «Иностранцы и милиция: взаимоотношения и оценки перспектив».
Анкетирование осуществляли волонтеры общественного Центра правовых и политических исследований «ДУМА». Содействие оказывали представители центра консультирования беженцев и мигрантов Харьковского
областного благотворительного фонда «Социальная служба помощи».
Всего был опрошен 91 иностранец, приехавший в Украину из Иордании,
Палестинской автономии (Израиля), Марокко, Камеруна, Руанды, Индии, Китая, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
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Анкета, разработанная специалистами ЦППД «ДУМА», была нацелена на изучение 3-х основных вопросов во взаимоотношениях иностранцев и милиции:
1.	Подвергаются ли иностранцы, проживающие в Харькове, преследованиям на религиозной, расовой либо национальной почве? И как
реагирует на такие факты милиция?
2.	Применяют ли милиционеры по отношению к иностранцам дискриминационную практику так называемого «этнического профайлинга», останавливая (задерживая) их по внешним признакам для проверки документов?
3.	Подвергаются ли иностранцы, проживающие в Харькове, преследованиям на религиозной, расовой либо национальной почве со стороны самих работников милиции?
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Некоторые обобщенные данные опроса приводятся ниже:
Сколько лет Вы проживаете в Украине?
– до 1 года – 28 (30,8%);
– 2 –3 года – 22 (24,2%);
– 4 –5 лет – 26 (28,6%);
– более 5 лет – 15 (16,5%).
Ваш пол?
– мужчины – 61 чел. (67%);
– женщины – 30 чел. (33%).
Подвергались ли Вы в 2010 –2011 гг. преследованиям на религиозной/расовой/национальной почве?
– да, часто – 3 чел. (3,3%);
– да, бывало – 37 чел. (40,7%);
– нет, никогда – 51 чел. (56%).
Каким преследованиям Вы подвергались?
– оскорбления – 26 чел. (28,6%);
– угрозы – 12 чел. (13,2%);
– избиения – 7 чел. (7,7%).
(Количество ответов более 40, т. к. некоторым иностранцам «повезло»
познать в Харькове и оскорбления, и угрозы, а одному – сразу весь «букет»).
Обращались ли Вы в милицию с жалобами на оскорбления, угрозы, нападения на религиозной/расовой/национальной почве?
– да, часто – 4 чел. (4,4%);
– да, бывало – 15 чел. (16,5%);
– нет, никогда – 21 чел. (23,1%).
Если Вы обращались с такими жалобами в милицию, какая была ответная реакция? К сожалению, все 19 обращавшихся ответили (в разных вариациях: «не действует», «без толку» и т. п.), что реакция правоохранителей была
«нулевой».
Задерживали (останавливали) ли Вас когда-либо сотрудники харьков
ской милиции?
– да, часто – 16 чел. (17,6%);
– да, бывало – 72 чел. (79,1%);
– нет, никогда – 3 чел. (3,3%).
Если Вас задерживали (останавливали) сотрудники милиции, по какой
причине это происходило?
– проверка документов – 61 чел. (67%);
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– требовали (просили) документы и деньги – 12 чел. (13,2%);
– из-за внешности – 6 чел. (6,6%);
– искали наркотики – 2 чел. (2,2%);
– без причины – 7 чел. (7,7%).
(Следует заметить, что в сумме эти ответы дают 88 чел., т. к. в предыдущем вопросе 3 указали, что их никогда не задерживали).
Задерживали ли Вас сотрудники милиции даже в том случае, если Вы имели при себе документы?
– да, часто – 8 чел. (8,8%);
– да, бывало – 38 чел. (41,8%);
– нет, никогда – 42 чел. (46,2%).
(Напоминаем, что в сумме эти ответы дают 88 чел., т. к. 3 чел. указали, что
их вообще никогда не задерживали).
Каким образом Вы добивались освобождения?
– давали деньги – 41 чел. (45%);
– покупали что-либо (пиво, сигареты, кофе), дарили вещи – 6 чел.
(6,6%);
– милиционеры продержали долго (от 30 мин. до 6 часов) и отпустили
– 6 чел. (6,6%);
– доказывали свою правоту (например, «сказали, чтобы милиционеры
позвонили в деканат, там подтвердили, что мы находимся в Украине
законно») – 8 чел. (8,8%);
– отпускали «после звонка Валерию Викторовичу» (представителю
УВКБ ООН в Харькове) – 3 чел. (3,3%);
– ничего не платили – 8 чел. (8,8%);
(Остальные 16 респондентов на вопрос не ответили).
Подвергались ли Вы в 2010 –2011 гг. преследованиям на религиозной/расовой/национальной почве со стороны сотрудников милиции?
– да, часто – 0 чел. (0%);
– да, бывало – 21 чел. (23,1%);
– нет, никогда – 70 чел. (77%).
Опрошенные, признавшиеся, что подвергались гонениям со стороны
сотрудников милиции, виды этих притеснений распределили следующим
образом:
– оскорбления – 12 чел. (13,2%);
– угрозы – 9 чел. (9,9%);
– избиения – 3 чел. (3,3%).
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(Количество ответов больше 21, т. к. некоторым иностранцам стать объектами нескольких видов дискриминационных действий со стороны милиционеров).
Обращались ли Вы с жалобами по поводу незаконных действий сотрудников милиции?
– да, часто – 2 чел. (2,2%);
– да, бывало – 11 чел. (12,1%);
– нет, никогда – 63 чел. (69,2%).
(Остальные 15 респондентов на вопрос не ответили).
Если Вы не обращались с жалобами по поводу незаконных действий сотрудников милиции, объясните, по какой причине Вы не стали этого делать?
– не было сильных притеснений – 8 чел. (8,8%);
– боялись – 10 чел. (10,9%);
– времени не было – 3 чел. (3,3%);
– не знали, куда и как обращаться – 5 чел. (5,5%);
– плохо говорят по-русски – 3 чел. (3,3%);
– потому что нет смысла («проверяющие будут на стороне милиционеров», «потому что все равно никто их не накажет», «никто не поможет», «не действует» и т. п.) – 31 чел. (34,1%);
– я вообще в милицию не обращаюсь – 9 чел. (9,9%).
(Остальные 22 респондента на вопрос не ответили).
Разумеется, данный опрос не может быть назван репрезентативным
социологическим исследованием. Хоть проводился он и в студенческих аудиториях, и на рынках, и просто на улицах Харькова, опрашиваемыми были
только те иностранцы, кто согласился пойти на анонимное анкетирование.
Большинство же вообще на тему взаимоотношений с милицией категориче
ски отказывались говорить. Но то, что опрос позволил выявить имеющиеся
тенденции, можно утверждать с безусловной уверенностью.
Напомним, в 2008-м году ХПГ уже проводила подобное анкетирование,
тогда целевой группой были выбраны исключительно иностранные студенты (см. Многие люди думают, что это нормально46).
Позитивным моментом, в сравнении с прошлым исследованием, можно назвать появление целой группы иностранных граждан, которые, в общении с милиционерами, остановившими их, сумели доказать свою правоту. Кто-то звонил
в институт, кто-то – своим знакомым из правозащитных организаций, находя46

http://www.khpg.org/index.php?id=1215648060
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щиеся под защитой Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев обращались к представителю УВКБ ООН в Харькове – Валерию Задоренко.
И результат был положительным – безосновательно задержанных иноземцев
отпускали. Значит, правовое просвещение среди иностранцев действительно
дает свои, пока пусть еще не очень значительные, но позитивные плоды.
Но остальные проблемы, выявленные во время опроса, вызывают немалую тревогу. Так, по его результатам, 44% иностранцев, проживающих
в Харькове, в 2010–2011-м годах подвергались преследованиям на религиозной, расовой либо национальной почве. И все обращения в милицию по
такого рода фактам, по мнению опрошенных иностранцев, закончились «нулевым» результатом.
При этом 96,7% иностранных граждан регулярно останавливаются милиционерами. А вот для чего – «для проверки документов» либо же для того,
чтобы «давали деньги»? – уже давно пора дать ответ на уровне ГУМВД Украины в Харьковской области.
И, конечно же, не может не настораживать цифра в 23,1% иностранцев,
считающих, что их в Харькове подвергали оскорблениям, угрозам и избиениям на религиозной, расовой либо национальной почве сами… правоохранители. Т. е. те, кто в преддверии «Евро-2012» неустанно рапортует о «постоянном проведении мероприятий по противодействию расизму и ксенофобии»47.
Неужто можно бороться с расизмом, применяя расизм в милицейских
погонах?!

ДОДАТОК
до статті Георгія Кобзаря «Одолеет ли харьковская милиция расизм
и ксенофобию?»
Працівниками міліції постійно проводяться заходи
щодо протидії расизму і ксенофобії
http://police.kharkov.ua/human-rights/news/1963.html



22.04.2010. Українське право закріплює норми, що стоять на захисті людини від проявів дискримінації та расизму. Зокрема, Кримінальним кодексом
47

див. Додаток до статті. «Працівниками міліції постійно проводяться заходи щодо протидії
расизму і ксенофобії» (http://police.kharkov.ua/human-rights/news/1963.html)
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України відповідно до пункту 3 ст. 67 передбачено, що обтяжуючими обставинами будь-якого злочину є вчинення такого злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату. Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України щодо публічних закликів або розповсюдження матеріалів із закликами до змін меж території або державного
кордону України, є вчинення указаних дій, поєднаних з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі. Кваліфікуючими ознаками злочинів проти
життя та здоров’я людини, передбачених частинами другими статей 115, 121,
122, 126, 127, 129 КК України, є їх вчинення з мотивів расової, національної чи
релігійної нетерпимості. Відповідно до ст. 161 КК України вважаються злочинними будь-які умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової
чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих
чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Відповідно до ст. 300 КК України вважаються злочинними дії з метою збуту
або розповсюдження творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію. Відповідно до ст. 442 КК України вважаються геноцидом умисні
дії, заклики, виготовлення з метою розповсюдження або розповсюдження матеріалів із закликами до дій з метою повного або часткового знищення будьякої національності, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення
життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне
знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або
шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу.
Протягом першого кварталу поточного року на території області проведено ряд оперативно-профілактичних відпрацювань, у тому числі: додаткові
правоохоронні заходи у період передвиборчої компанії, оперативно-профілактичні заходи з відпрацювання ринку інтелектуальної власності, відпрацювання навчальних закладів, що проводять набір іноземців для навчання
в Україні, оперативно-профілактичну операцію «Мігрант», зовнішнє профілактичне відпрацювання.
В результаті проведення указаних заходів фактів розпалювання етнічної,
расової чи релігійної ворожнечі й ненависті, приниження національної честі
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та гідності або образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, не виявлено.
У результаті проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів
з попередження та розкриття злочинів, учинених проти іноземців, представників етнічних та релігійних меншин у поточному році розкрито 9 злочинів,
учинених у відношенні іноземних громадян, у тому числі: 1 – вбивство, 1 –
розбій, 3 – грабежі, 1 – шахрайство, 3 – крадіжки. Унаслідок яких постраждало
3 громадянина Іраку, 3 громадянина Росії, по одному громадянину Азербайджану, Вірменії, Лівану, Китаю та В’єтнаму. За вчинення вказаних злочинів затримано 10 громадян України, 9 з яких узято під варту.


В Україні на знак протесту голодують десятки сомалійців
19.10.12

http://khpg.org/index.php?id=1336252678

Джерело: http://www.kyivpost.ua/ukraine/article/v-ukrayini-na-znak-protestugoloduyut-desyatki-somalijciv-35210.html
Светлана Тучинская
У пункті тимчасового утримання у Волинській області голодують кілька
десятків сомалійців, які вимагають звільнення та видачі їм документів для перебування в Україні. Про це Kyiv Post повідомили самі учасники голодування
та правозахисники.
«Ми стали заручниками ситуації, коли не можемо отримати ніяких документів для перебування на території України, а без документів нас затримує
міліція та місяцями утримує в пунктах тимчасового утримання»,– говориться
в заяві учасників голодування, яку отримала Kyiv Post.
У пунктах тимчасового утримання люди можуть перебувати до 12 місяців, потім їх просто відпускають на волю, не видаючи при цьому жодних документів. Тому більшість з них дуже швидко знову опиняються у пункті тимчасового утримання. «Деякі з нас вже кілька разів пройшли через це, при тому, що
багато з нас проживають на території України 5–6 років»,– каже Султан Хаіб,
представник голодуючих.
За його словами, Державна міграційна служба не надає шукачам притулку в Україні ніяких документів, з якими вони могли б законно перебувати
в країні до отримання рішення з приводу отримання статусу біженця.
Процедура отримання статусу біженця в Україні ускладнена тим, що Дер
жавний комітет з питань національностей та релігій був ліквідований мину-
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лого року, а новий орган, який повинен займатися мігрантами – Державна
Міграційна служба, ще до кінця не сформований.
«Ті з нас, хто мав цей статус раніше не можуть продовжити його. Таким
чином ми вимушено стали нелегалами, за що нас і затримано»,– каже Хаіб.
Сомалійці кажуть, що через таку ситуацію в Україні дехто із них намагались нелегально перейти кордон до Євросоюзу щоб просити про притулок
там. Проте їх затримали українські прикордонники.
«Таким чином ми не можемо ані жити тут, ані шукати кращої долі в інших
країнах. Ми не злочинці, ми люди, які втекли із Сомалі щоб врятувати своє
життя»,– каже Хаіб.
Правозахисники кажуть, що у пункті тимчасового утримання у Журавичах Волинської області сомалійці голодують «щонайменше тиждень».
«Наразі не можемо перевірити скільки саме голодує людей, проте очевидно, що декілька десятків. Відомо, що серед них є жінки та неповнолітні»,–
каже Максим Буткевич із проекту «Без кордонів», який займається допомогою біженцям та шукачам притулку.
Неофіційно інформацію про голодування Kyiv Post підтверджують і в міжнародних правозахисникх організаціях, проте поки що офіційно її не коментують.
Державна міграційна служба поки що не відповідає на запитання Kyiv
Post про ситуацію у Журавичах.
Сомалі визнана країною, де життю та безпеці людей загрожує постійна
небезпека. Висилати туди громадян, які просять притулку в іншій країні заборонено.
Незважаючи на те, що Україна ратифікувала Конвенцію з прав біженців,
а значить зобов’язалась надавати статус біженців людям, яким загрожує небезпека у їх країнах, дуже мало із тих, хто звертається за статусом, отримують
його. Так у 2010 році ця цифра становили лише біля 10%.
Станом на 2010 рік в Україні проживало всього 2 тисячі 334 біженців.


Українська рада з питань біженців оприлюднює звернення шукачів притулку з Cомалі в Україні
19.02.12

http://khpg.org/index.php?id=1329662677

Українська Рада з питань біженців отримала від вихідців із Сомалі, які
перебувають у Пунктах тимчасового перебування іноземців, звернення до
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українського уряду, яке вважає за необхідне оприлюднити. Текст звернення
наведено нижче.



«17 лютого 2012 р.
Ми, сомалійські учасники голодування з Луцького та Чернігівського центрів
ув’язнення мігрантів вирішили припинити сьогодні голодування, яке тривало
близько 6 тижнів.
Ми вирішили заповнити заяви про надання нам міжнародного захисту, оскільки, як ми розуміємо, Уряд тепер погодився, що із проханням про притулок
жодного сомалійця не можна поводитися як із «очевидно безпідставним» та
таким, яке можна відкинути без належного розгляду заяви – що дотепер було
звичайною практикою. Український Уряд та українська Державна Міграційна Служба знають, що сомалійцям треба надавати статус біженця за Конвенцією про статус біженців, або ж додатковий захист – у відповідності до
Статті 3 Європейської Конвенції про права людини.
Крім цього, ми будемо оскаржувати наше ув’язнення в українських судах. Уряд
України та українська Державна Міграційна Служба добре знають, що наше
ув’язнення є незаконним, на основі юридичних аргументів, які викладенні у заявах Української Ради з питань Біженців, Управління Верховного Комісара ООН
у справах біженців, Amnesty International та Human Rights Watch. Ми очікуємо,
що українські суди скасують рішення про наше ув’язнення, а Уряд забезпечить
нас документами, аби упередити подальші залякування та вимагання грошей
з боку міліції.
Ми дякуємо всім тим, хто підтримував наше голодування в Україні та по всьому світу. Ми просимо вас не припиняти підтримку всіх шукачів притулку в Україні, які ведуть боротьбу за припинення порушень їх прав людини в Україні.
Сомалійські учасники голодування в Луцьку та Чернігові».

Українська Рада з питань біженців (УРБ), зі свого боку, вітає зусилля Дер
жавної міграційної служби України, спрямовані на покращення її роботи та
ситуації ув’язнених шукачів притулку: відновлення, після тривалої перерви,
роботи Волинської обласної міграційної служби; присутність у Пункті тимчасового перебування іноземців її співробітників та консультування затриманих; прийняття заяв щодо надання статусу біженця чи додаткового захисту.
УРБ сподівається, що розгляд цих заяв буде швидким, неупередженим, та що
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ситуація заявників буде розглянута із урахуванням інформації про країни походження та належним професіоналізмом.
УРБ із жалем відзначає, що органи влади не пішли на діалог із громадянським суспільством, який міг би сприяти швидшому вирішенню ситуації,
що склалася. Відтак, на звернення організацій-учасниць УРБ – про ситуацію
ув’язнених сомалійців та із проханням про доступ до затриманих – органи
влади так жодним чином і не відгукнулися.
Події початку 2012 р. показують, що застосування щодо певних груп осіб,
які потребують міжнародного захисту, винятково репресивних та дискримінаційних методів, не вирішує жодної проблеми – лише закладаючи бомбу
з годинниковим механізмом під майбутнє цих людей та під репутацію самої
України.
Також ці події є ще одним прикладом, який демонструє, що, попри членство України у Раді Європи, належне ставлення як органів виконавчої влади
України, так і українських судів до рішень Європейського Суду з прав людини
(у даному випадку – рішення у справі Суфі та Елмі проти Великої Британії)
має забезпечуватися за допомогою додаткових зусиль громадських та міжнародних організацій.
Також стало очевидним, що закритість Пунктів тимчасового перебування іноземців для представників громадських організацій та ЗМІ негативно
впливає як на моніторинг ситуації у Пунктах, так і на отримання достовірної
інформації звідти.
Українська рада з питань біженців (УРБ) – неформальне об’єднання
українських громадських організацій та благодійних фондів, які працюють
для захисту прав та інтересів біженців та шукачів притулку. Члени УРПБ:
БФ «Рокада» (м. Київ), БФ «Донецький фонд соціального захисту та милосердя», Міжнародна громадська організація «Міжнародний рух «Міжнародна
Амністія в Україні“», Одеська громадська організація «Віра, Надія, Любов»,
Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» (NEEKA), Фундація з натуралізації прав та прав людини «Сприяння» (м. Сімферополь), ГО «Вінницька правозахисна група», Юридичноконсультаційний Центр профспілки «Солідарність» «Права людини не мають кордонів»(м. Львів), ГО «Південноукраїнський центр молодих юристів»
(м. Одеса), БФ «Карітас-Caritas» МГКЄ, ГО Центр «Соціальна дія» (м. Київ),
ХОБФ «Соціальна служба допомоги» (м. Харків), БО «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» (м. Ужгород).
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Українська Рада з питань біженців у рік 10-річчя приєднання України
до Конвенції ООН 1951 р. про статус біженців, закликає українську владу невідкладно застосувати всі необхідні заходи задля врегулювання становища
шукачів притулку з Сомалі та інших країн, видворення до яких неможливе,
які перебувають на території України. Подібне врегулювання має відбуватися
у відповідності до міжнародних стандартів, із використанням інструментів,
наданих новим Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту», та створенням, у разі необхідності, нових механізмів захисту прав людини в рамках українського законодавства.
Як і раніше, Українська Рада з питань біженців заявляє про необхідність
звільнення ув’язнених вихідців із Сомалі.
Контакти координаторів Української Ради з питань біженців:
Марина Курочкіна +380 67 9302799
Олександра Назарова +380 97 2386386


Создан Консорциум молодежных организаций
«Луганщина против ксенофобии»
20.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1336239710

Джерело: http://lugansk.comments.ua/news/2012/01/19/125937.html
19 января молодежные организации Луганска создали Консорциум молодежных организаций «Луганщина против ксенофобии». Об этом «Луганск.
Комментарии» сообщает координатор гражданской сети «Опора» в Луган
ской области Алексей Кормилецкий.
Инициатором объединения стало Студенческое Братство Луганской
области. К объединению присоединились: Луганская городская молодежная организация «Фундация Региональных Инициатив» (лидер объединения
Вячеслав Швачко), Луганская областная молодежная организация «Европейская Молодежь Луганщины» (лидер объединения Владимир Смоляков),
«Центр Европейских Инициатив Луганщины» (лидер – Максим Михальков),
молодежная организация «Феррум» (лидер – Иван Жеведь), общественная
молодежная организация «Обновление страны» (лидер – Александр Никаноров), организация «Молодежный центр регионального сотрудничества»
(лидер – Оксана Дехтярева).
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Также присоединились к инициативе в качестве партнеров Луганская
организация «Гражданская Сеть „ОПОРА“», и общественная организация «Общественная Служба Правовой Помощи».



«За 2011 год мы располагаем сведениями о 9 случаях нападений, причиной которых стал расизм. Мы сейчас изучаем каждый из случаев. Для сравнения, за 2010 год
таких случаев, по нашим данным, было всего 2. При том, реальных конфликтов на
межэтнической почве и нетерпимости гораздо больше,– рассказал один из инициаторов объединения, правозащитник Алексей Кормилецкий.– Студенты-иностранцы боятся за свою жизнь а у луганчан формируются негативное отношение к ино
странцам и опасения что иностранцы могут причинить им вред. Официальная
статистика улучшается оттого, что прокуратура и милиция не желают «усложнять»
расследование довольно серьезной статьей «расизм» и предпочитают списывать
все на «хулиганку» или другие статьи. Но проблему таким образом не решить».

По его словам, сейчас очень важно чтобы молодые луганчане и студенты-иностранцы, которые обучаются в Луганских вузах, были толерантны по
отношению друг к другу и достойно себя вели, а для этого необходима культурная среда, основанная на толерантности.



«И молодежные организации должны помочь сформировать такую среду. Украина присоединилась к международной конвенции, которая запрещает все
формы расовой дискриминации, однако как выполнять эти обязательства,
в украинских законах не прописано. Государство должно иметь свою этнонациональную политику, такую же, как и социальную. Если социальная сглаживает какие-то социальные проекты, национальная должна бороться с проявлениями ксенофобии, антисемитизма, неофашизма. У нас нет четко прописанных
законов и исполнения этих законов»,– добавил он.

Лидер молодежного объединения «Феррум» Иван Жеведь, рассказал о том,
что в планах Консорциума «Луганщина против ксенофобии» – провести ряд публичных акций и мероприятий, направленных на формирование толерантного
отношения у молодых украинцев и молодых иностранцев, обучающихся в Луганских вузах, друг к другу, провести ряд публичных мероприятий, направленных на сближение наших культур и лучшего понимания культур наших стран.
Среди первых планов Консорциума – учредить дебатный клуб «Пространство толерантности», провести фестиваль межэтнических культур, информационную кампанию в студенческой среде.
Деятельность Консорциума осуществляется при поддержке ABA Rule of
Law Initiative Program to Combat Xenophobia and Racism in Ukraine.
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Избиение искателя убежища из Конго (Одесса)
http://www.eajc.org/page564

27 января в Одессе в районе парка победы четверо молодых людей напали и избили искателя убежища из Конго. В процессе избиения, в частности, жертве нанесли ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован
(Информация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев).


На Слобожанщині расистських злочинів не буває. Так міліція вважає
12.02.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1329076463

Георгій Кобзар
В рамках проекту з моніторингу порушень прав людини на ґрунті расизму й дискримінації, здійснюваного Харківською правозахисною групою
за підтримки німецького Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ),
громадською організацією «Центр правових та політичних досліджень
«ДУМА» в січні поточного року було спрямовано запити на інформацію до
управлінь МВС у Полтавській та Сумській областях та Головного управління
МВС України в Харківській області.
У них запитувалась наступна інформація:
1.	Кількість справ, порушених за п. 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство з мотивів расової, національної чи
релігійної нетерпимості (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
2.	Кількість справ, порушених за ч. 2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з мотивів расової, національної або
релігійної нетерпимості (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
3.	Кількість справ, порушених за ч. 2 ст. 122 КК України за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене з мотивів расової,
національної чи релігійної нетерпимості (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули
справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
4.	Кількість справ, порушених за ч. 2 ст. 126 КК України за побої і мордування, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та
імен кривдників та потерпілих).
5.	Кількість справ, порушених за ч. 2 ст. 127 КК України за катування,
вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
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(у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен
кривдників та потерпілих).
6.	Кількість справ, порушених за ч. 2 ст. 129 КК України за погрозу
вбивством, вчинену з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
7.	Кількість справ, порушених за ст. 161 КК України за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності
або релігійних переконань (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без
зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
8.	Кількість справ, порушених за ст. 296 КК України за хуліганство по відношенню до іноземних громадян (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ
(без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).
9.	Кількість справ, порушених за ст. 300 КК України за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен осіб, що скоїли злочин).
10.	Кількість скарг іноземних громадян на побиття, незаконне затримання їх працівниками МВС України (у 2010 та у 2011 рр.). Фабули справ
(без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих). Кількість
скарг, що знайшли своє підтвердження в ході службових перевірок.
При цьому наголошувалось, що інформація, яка запитується, стосується
питань дотримання прав людини, тому, згідно зі ст. 29 Закону України «Про
інформацію», вона є предметом суспільного інтересу.
Днями надійшли відповіді на запити, змістовну частину яких ми наводимо нижче:
УМВС України в Полтавській області, лист від 03.02.2012 № 8/1002/і:



«На виконання запиту повідомляємо, що впродовж 2010-2011 кримінальні
справи за п. 14 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 121, ч. 2ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129
КК України, за злочини, вчинені з мотивів расової, національної чи релiгiйної
нетерпимості, за ст. 161, ст. 296 КК України, по відношенню до іноземних громадян, за ст. 300 КК України, що пропагують расову, національну чи релiгiйну
нетерпимість та дискримiнацiю, слідчими пiдроздiлами УМВС області не порушувались та до провадження не приймались.
Окрім того, скарги іноземних громадян на побиття, незаконне затримання працівниками мiлiцiї впродовж 2010–2011 poків в пiдроздiлах УМВС не зареєстровано».
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УМВС України в Сумській області, лист від 03.02.2012 № 7/1-Ч-1зі:



«На Ваш запит повідомляємо, що умисних вбивств, тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, фактів катування, побоїв та мордування, погроз
убивством, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань, а також ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують расову, національну
чи релігійну нетерпимість, по Сумській області протягом 2010–2011 років не
зареєстровано. Скарг іноземних громадян на побиття, незаконне затримання
їх працівниками УМВС України в Сумській області протягом 2010–2011 років до
органів та підрозділів УМВС України в Сумській області також не надходило».

Крім того, у відомостях про хуліганства, вчинені відносно іноземних
громадян на території Сумської області протягом 2012 р., зазначено, що таких випадків було зареєстровано 6. Звісно, всі вони кваліфіковані за ст. 296
КК України.
ГУМВС України в Харківській області, лист від 03.02.2012 №8/1-320:



«Інформуємо, що за даними Головного управління, кримінальних справ, порушених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на території
Харківської області у 2010–2011 роках не зареєстровано.
Одночасно повідомляємо, що скарги іноземних громадян на побиття чи незаконне затримання працівниками міліції, до ГУМВС України в Харківській області протягом 2010–2011 років не надходили».

Крім того, повідомлено, що кількість справ, порушених у Харківській області за хуліганство по відношенню до іноземних громадян у 2011 р., склала 7.
Таким чином, можна констатувати, що:
1. Міліція відповіла на запити досить оперативно.
2. УМВСУ в Полтавській області «забуло» надати інформацію про хуліганські дії по відношенню до іноземних громадян, через що залишається незрозумілим, чи таких фактів взагалі не було, чи вони не
фіксувалися, чи міліція просто не хоче поширювати дані відомості.
3. За даними міліції, на Слобожанщині протягом останніх 2-х років не
порушувались кримінальні справи за злочини, скоєні з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.
Проте, останню тезу доводиться ставити під сумнів, адже, принаймні
1 раз, правоохоронці привселюдно оголошували про те, що кримінальна
справа порушувалась за ст. 300 КК України (розповсюдження творів, що про-
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пагують культ насильства, жорстокості та расової, національної чи релігійної
нетерпимості).
Так, у матеріалі інформаційного агентства «УНІАН» від 23.02.2011 р. «Прокурор порушив справу за продаж книг Гітлера та Істархова»48, зазначається,
що «прокурор Харкова Євген Попович порушив кримінальну справу за фактами продажу книг Адольфа Гітлера «Mein Kampf» («Моя боротьба») та Владіміра Істархова «Удар русских богов».
Як передав кореспондент УНІАН, про це прокурор повідомив на сесії
Харківської міської ради, виступаючи з інформацією про стан дотримання законності на території Харкова.



«Є. Попович повідомив, що кримінальну справу порушено за ст. 300 Кримінального кодексу України… У справі триває слідство, зазначив прокурор».

Цю інформацію поширили й інші ЗМІ, прокуратурою вона не спростовувалася. Виходячи з того, що дані про всі кримінальні справи, порушені на
території певної області, збігаються до управлінь інформаційних технологій
(УІТ) обласних УМВС (ГУМВС), можна припустити, що:
– або міліція «загубила» ці відомості;
– або прокуратура «передумала» порушувати вищезазначену кримінальну справу за поширення «Mein Kampf».
Взагалі, як свідчить практика, відсутність кримінальних справ за статтями,
в ознаках кваліфікації яких містяться расистські та ксенофобські мотиви, аж ніяк
не означає відсутності самих таких злочинів. Характерною ілюстрацією цього
може служити факт відверто неонацистського злодіяння, скоєного у серпні минулого року в Сумах та реакції на нього з боку місцевих стражів порядку.
Нагадаємо, що за інформацією моніторингу «Ксенофобія в Україні: серпень 2011»49, «пізно ввечері 29 серпня в Сумах на вул. Санаторна невідомі злочинці кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно однієї з кімнат гуртожитку
медичного факультету Сумського державного університету, де проживали
студентки з Нігерії. Від «коктейлю Молотова» загорілися особисті речі студенток, що знаходилися в приміщенні. В результаті підпалу ніхто не постраждав.
Вогонь був згашений протягом півгодини, кімната сильно обгоріла. Зовні
будівлі по обом сторонам вікна злочинці нанесли зображення свастики і напис
48

http://www.unian.net/ukr/news/news-422733.html

49

http://eajc.org/page538
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«Go home». Написи схожого змісту, а також фашистську символіку на наступний
день виявили навколо гуртожитку і на сусідніх будівлях у великій кількості».
При цьому кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 194 КК України («умисне знищення або пошкодження майна»). Звичайно, ніяких «умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності», що
є ознаками злочину за ст. 161 КК України, у діях зловмисників правоохоронці
не побачили (або не захотіли побачити).
Менш ніж за місяць «міліція встановила винних у підпалі кімнати гуртожитку медичного факультету Сумського державного університету, який стався 30 серпня. Ними виявилися двоє жителів м. Суми: 18-річний студент другого курсу одного з місцевих вузів і 21-річний охоронець приватної охоронної
фірми, яких об’єднували спільні захоплення –футбол і «графіті»,– повідомило
23.09.2011 р. сумське видання «Панорама»50. Спортсмени, що полюбляють
«графіті» у вигляді свастик, розуміється, «наносити кому-небудь шкоду не
збиралися, йшли просто малювати на стінах»…
Чому навіть такі злочини наші правоохоронні органи кваліфікують як
завгодно, але НЕ як вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної
нетерпимості?! Можливо, таким чином намагаються прикрасити вітчизняну
статистику напередодні Євро-2012? А може бути, їм просто не вистачає відповідного фаху та професіоналізму? Хотілось би почути відповіді на ці питання від прокуратури та МВС.
Луганськ: расисти нападають. Що влада?.. (+фото)



12.04.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1334236167

Джерело: 11.04.2012 http://www.day.kiev.ua/226791/
Дмитро Десятерик, «День»



9 квітня студенти й громадянські активісти прийшли до будівлі Ленінського
районного суду міста Луганська з вимогами звільнити з-під варти громадянина Нігерії Олаолу Сунканмі Фемі, звинуваченого в замаху на вбивство шістьох
осіб, які напали на нього в під’їзді будинку в листопаді минулого року.

У нашій повсякденності, особливо останні два роки, вистачає поганих новин. Деякі з них, через страшні наслідки, стають відомими всій країні й обгово50

http://rama.com.ua/news+article.storyid+9566.htm
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рюються місяцями. Проте в тіні залишається безліч інших подій – не менш кричущих прикладів свавілля й безкарності влади на всіх рівнях.
Позавчора студенти й громадянські активісти – всього близько 50 осіб –
прийшли до будівлі Ленінського районного суду міста Луганська з вимогами
звільнити з-під варти громадянина Нігерії Олаолу Сунканмі Фемі, звинуваченого в замаху на вбивство шістьох осіб, які напали на нього в під’їзді будинку
5 листопада 2011 року.

Фото з сайту Сxid.info

Як повідомило інформагентство Сxid.info з посиланням на організаторів
акції, активісти звернулися до міліції із запитаннями, які Олаола, вже шостий
місяць перебуваючи в Луганському СІЗО, не може озвучити публічно: «Я ви-
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нен у тому, що доводиться захищатися?», «Я винен у тому, що на мене нападають?», «Я винен у тому, що розмовляю інакшою мовою?», «Я винен у тому, що
маю інакший колір шкіри?».
5 листопада минулого року в Луганську на Олаолу та його знайомого, також студента з Нігерії, в під’їзді напали четверо хлопців і двоє дівчат. Нападники викрикували на адресу студентів образи на расовому підґрунті, повалили
на землю, били ногами й кидали в них камені. Фемі вдалося піднятися, й він
почав оборонятися горловиною розбитої пляшки. Нападники відступили, але
щойно на місце пригоди приїхала міліція, знахабнілі расисти раптом перетворилися на «потерпілих», а Фемі були висунуті звинувачення за статтею 115, частина 2 – замах на вбивство двох і більше осіб (нагадую – одному проти шести).
Як стверджують організатори акції, їм з перевірених джерел стало відомо, що мати одного з нападників, Леменчука Д. Ю., працює в Ленінському
РВ УМВС, у провадженні якого і перебуває кримінальна справа проти іноземного студента. Поза сумнівом, цей факт міг істотно вплинути на кваліфікацію
справи за такою серйозною статтею.
Член Правозахисного центру «Поступ» Ярослав Мінкін прокоментував
ситуацію так: «Сьогодні громадянин Нігерії фактично звинувачується в тому,
що, підвівшись з землі після побиття ногами, почав захищатися від підлітків, які напали на нього. Незважаючи на явні факти расистського нападу на
двох нігерійських студентів, міліція веде справу зі звинувачувальним ухилом,
а обставини того, що сталося, інтерпретуються неправильно. У цій ситуації
до кримінальної відповідальності слід притягти осіб, що напали на Олаолу
вшістьох на ґрунті расової неприязні!.. Найтривожніше в цій ситуації саме
те, що працівники міліції продовжують звинувачувати іноземних студентів
і вигороджувати покидьків, здатних принижувати й бити людей за їхній колір
шкіри та переконання».
Слід також додати, що судове засідання було перенесено втретє. Прокуратура та державний обвинувач уже півроку (!) не можуть знайти перекладача з англійської для підсудного.
Прихованим або явним ксенофобам, готовим позловтішатися, що ось,
мовляв, посадили «чорного» й правильно зробили, раджу пригадати, як
старанно наша міліція оберігає від найменших неприємностей як власних
працівників і їхніх родичів, так і високопоставлених бюрократів та їхніх дітеймажорів. Будь-хто може завтра потрапити під кулаки хуліганів, серед яких виявиться син депутата, міністра або хоч трохи впливового чиновника, й у результаті виявиться винуватим.
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Так, жити в Україні зараз невесело, й новини підтверджують це щодня.
А коли влада – все одно з яких причин – починає, на додаток до своїх звичайних неподобств, ще й потурати расистам, то життя в країні з великою ймовірністю може стати геть нестерпним.


Трьох американських волонтерів з Корпусу миру побили на Донеччині
03.05.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1336047148

Джерело: http://tsn.ua/ukrayina/doneckiy-zhebrak-pobiv-3-amerikancivdayte-groshey-amerikosi-vi-zh-bagati.html
У Донецькій області в місті Костянтинівка невідомий бритоголовий молодик у нічному клубі побив трьох американців – волонтерів Корпусу миру.
У Донецькій області в місті Костянтинівка невідомий бритоголовий молодик у нічному клубі побив трьох американців – волонтерів Корпусу миру.
Інцидент стався 28 квітня в диско-барі «Тризона» на бульварі Космонавтів.
МВС даний факт зафіксувало.
Як стало відомо, в Костянтинівку іноземці приїхали на баскетбольну гру
у складі команди збірної волонтерів-американців з Корпусу миру. Після перемоги над командою збірної Костянтинівки іноземці відправилися в місцевий
нічний клуб.



«До столу підійшов якийсь бритоголовий хлопець і почав жебракувати. Мовляв, дайте 50 гривень, америкоси, ви ж багаті. Ті, сміючись, відмахувалися, і незабаром перестали звертати увагу на настирливого молодика»,– повідомив
очевидець події Володимир Березін.
«Все відбулося протягом хвилини. Вибравши момент, хлопець ударив волонтера Робінсона в ніс – американець впав весь в крові. Йому на допомогу кинувся
Бредді, але і він впав від удару ногою в обличчя, втративши свідомість. До них
кинувся третій, а й тому дісталося… Молодик, отямившись, спритно зник,
а друзі потерпілих викликали швидку і доставили їх в травмпункт міськлікарні № 5»,– розповів Березін.

Як стало відомо, співробітники міліції вже вилучили записи камер відео
спостереження, які перебували в нічному клубі, з ними проводиться робота.
Проводиться розслідування події.
30.04.2012 16:46
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III.


Умань. Паломництво хасидів

Уманчани влаштували «єврейський погром»? (ВІДЕО)
20.06.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1308573223

Джерело: http://umdpl.info/index.php?id=1307962436
Озброєні «болгарками» уманчани за один вечір зрізали паркан хасидського супермаркету, біґ-борд єврейського перевізника та саморобні огорожі.
Хасидському ресторану дали три дня, щоб узаконити своє існування – інакше
теж знесуть. Усім паломникам, що ведуть бізнес в Умані, висунули ультиматум – усі написи мають бути з українським перекладом, а бізнес – легалізовано. Ізраїльська преса уже назвала цей захід проявом «антисемітизму» та
«єврейським погромом». Тоді як місцеві мешканці заявляють – питання були
не до віри, а до бізнесу та способу його ведення…51


Єврейський погляд на події в Умані 7 червня
від Об’єднаної Єврейської Громади України

«Умань: погромники «чекають» на єврейських паломників»:
«7 червня в «єврейському кварталі» українського містечка Умань пройшла антисемітська демонстрація – невелика група людей, представляючись
представниками громадськості і правоохоронних органів, зривала вивіски
на івриті. У Умані похований Раббі Нахман з Бреслава (Брацлава) – засновник
одного з напрямків хасидизму. Щорічно на свято Рош-ха-Шана (єврейський
Новий рік) на його могилу з’їжджаються десятки тисяч хасидів-ізраїльтян.
Погромники стверджували, що вивіски є «незаконними», а вони з’явилися
в район, щоб навести порядок. «Євреї повинні нас слухатися»,– кричали антисеміти.
51

http://www.youtube.com/v/rj4c5Ilnzks?version=3
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Мабуть, «демонстранти» чекали, що зуміють спровокувати хасидів, які
живуть в кварталі, на безлади й запросили з собою журналістів. Проте євреї
поводилися спокійно й стримано, не реагуючи на образи з боку погромників. Безладів вдалося уникнути навіть тоді, коли погромники зірвали пам’ятну
табличку, встановлену на місці загибелі 19-річного ізраїльтянина Шмуеля
Тубула, зарізаного в Умані 26 вересня 2010 року. Не дивлячись на те, що табличка була встановлена за узгодженням з мешканцями будинку, антисеміти
демонтували її і збиралися відвезти. Хасидам вдалося відібрати табличку
у вандалів.
Згідно з повідомленням Євроазіатського єврейського конгресу (ЄАЄК),
групою антисемітів керував Віктор Дунаєв, голова нової міської громадської організації «Ми – уманчани», яка ще навіть не пройшла всієї процедури
офіційної реєстрації. Згідно зі статутним завданням цієї організації, вона покликана «захищати інтереси уманчан від іноземців-паломників».
Раніше, виступаючи від імені якоїсь Ради громадських організацій Умані,
Дунаєв погрозив взагалі не пускати паломників в місто.
Як повідомляв портал IzRus, цього року, в результаті відміни візового
режиму з Україною до Умані збираються приїхати близько 70 тисяч паломників-хасидів, в основному з Ізраїлю. Ще в березні цього року власті Черкаської
області заявили про початок підготовки до їх прийому. Як позначиться створення в місті антисемітської організації на числі паломників, поки невідомо».
Зовсім по-іншому коментує ситуацію протилежна сторона:
– Ми три місяці просили владу навести порядок у районі паломництва,– розповідає член Ради громадських організацій Віктор Дунаєв.– Але нас
не слухали. Хасиди самовільно встановлювали ресторани, магазини, біґ-борди, перекрили стовпами дорогу і сміялися з штрафів пожежників, санстанції
та архітектури. Терпець урвався, коли хасиди почали цілодобово «крутити»
музику, не реагуючи на заяви місцевих жителів. Особливо «горлало» на вихідні дні, коли уманчани хочуть виспатись. Ми попередили владу, що всі самовільно установлені конструкції знесемо. Влада не пручалася. Разом з міліцією
і представником комунальників ми прийшли до власників конструкцій. Коли
ж ті не з’явились, просто знесли незаконні будови.
Один з хасидських бізнесменів Рафаель Тубул, який тримає в районі супермаркет і контролює 80% перевезень хасидів своєю фірмою UmanEX, спочатку не з’являвся. Але коли під болгаркою впав біг-борд його фірми, відразу ж знайшовся.
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– Я поставив біґ-борд, щоб паломники знали, де сідати в автобуси. Адже
щоб дозволила влада, потрібно чекати рік. Місцева влада взагалі не хоче йти
нам назустріч,– кричав Рафаель.– Ви не маєте права зносити. Ось подивіться,
всі автобуси зареєстровані, все законно.
Начальник Уманського міськвідділу міліції Борис Сухецький дії людей
прокоментував так: «Поряд з людьми міліція і комунальники. Люди просто
допомагають зносити незаконні будови».
Проте на відео жодного співробітника міліції у формі не спостерігається.
Довідка: Ситуація з нелегальними конструкціями в районі паломництва
катастрофічна. Там діють цілі готелі і ресторани, яких «немає» на папері. Влада заявляє, що саме бізнесмени-хасиди не узгоджують. Тоді як самі хасиди кажуть, що тільки затверджувати проект займе два роки і сотню тисяч доларів.
Також в минулому році від ножового поранення в серце загинув брат Рафаеля Тубула – Шмуель. У вбивстві звинуватили уманчан. Правда, в ході слідства
виявилося, що Шмуель був депортований з України за бійку з ДАІ і перебував
на території міста незаконно. Самі ж уманчани заявили, що захищалися – хасид першим завдав удар ножем у спину…
За матеріалами Інтернет-видань «Прочерк»
(http://procherk.info/all-news/2792-umanchani-vlashtuvali-evrejskij-pogromv-rajoni-palomnitstva-video) і «Провінція» (http://www.pro-vincia.com.ua/
news-h-8500.html)



ВО «Свобода» оголосило акцію «Умань без хасидів»
22.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316688760

Джерело: http://www.ut.net.ua/News/31224
Про це 21 вересня повідомив «Український тиждень», посилаючись на пресслужбу ВО «Свобода». Нагадаємо, кожного року до Умані, де похований рабі Нахман, приїздять брацлавські хасиди з усього світу відсвяткувати Рош га-Шана
(Єврейський Новий рік), який припадає на вересень-жовтень.
«Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
висловлює обурення бездіяльністю влади всіх рівнів, котра не вчинила жодних дій, щоб припинити та відвернути агресію хасидів до українців, не намагається унеможливити та зупинити масовий безлад, який щороку вчиняють
хасиди в Умані на своє релігійне свято»,– йдеться у заяві.
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У «Свободі» відзначають, що «влада ігнорує попередження свободівців
про небезпеки внаслідок відсутності контролю дій хасидів та відсутності покарання за скоювані ними злочини та правопорушення, що, як наслідок, дають прибульцям відчуття повної вседозволеності та безкарності».
«Тому Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода», зважаючи на гарантоване Конституцією України право громадян захищати своє життя і здоров’я та життя і здоров’я інших громадян від протиправних посягань, а також, користуючись своїм, визначеним Конституцією
України статусом народу, як єдиного джерела влади, оголошує про початок безстрокової кампанії «Умань без хасидів», яка об’єднуватиме в собі інформаційні методи, публічні заходи, акції прямої дії та буде спрямована на
розв’язання хасидського питання52 в Умані, виконання вимог громадськості
з приводу налагодження цивілізованого відвідання Умані прибульцями-хасидами»,– йдеться у заяві.
Нагадаємо, приїзд паломників до Умані минулого року відзначився
кількома серйозними скандалами. Так, 12 вересня 2010 року Україна депортувала 10 хасидів до Ізраїлю із забороною в’їзду на свою територію протягом
5 років.
Депортовані порушили громадський порядок під час затримання підозрюваних у побитті двох уманчан. Конфлікт виник між власницею квартири і хасидами, які винаймали у неї житло. Внаслідок цього інциденту постраждало
двоє місцевих жителів, один з яких отримав кілька легких ножових поранень.
Черкаська обласна державна адміністрація прогнозує візит близько
30 тис. прочан-брацлавських хасидів в Умань Черкаської області на могилу
цадика Нахмана на щорічне святкування Рош Ха-Шана.
Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб вважає, що для
впорядкування щорічного паломництва хасидів до Умані, необхідно прийняти закон, який би чітко визначав статус паломників в Україні.
«Український тиждень»

Таке повідомлення з’явилося на Черкаському інтернет-порталі «Прочерк»53 20 вересня 2011 року:
52

	Підкреслення ХПГ. Цілком очевидно, звідки списано формулу «розв’язання хасидського
питання», не вистачає лише слова «остаточне».

53

http://procherk.info/news/7-cherkassy/4227-opozitsija-za-te-schob-palomniki-vivezli-prahsvogo-svjatogo-v-izrayil
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Опозиція за те, щоб паломники вивезли прах свого святого в Ізраїль

У питанні паломництва брацлавських хасидів на Черкащину влада відстоює інтереси не своїх громадян, а іноземців. Незабаром паломників до Умані
приїздитиме більше, аніж уманчан. І місто може взагалі перестати бути українським. Така ситуація непокоїть представників черкаської опозиції.
Як розповіла під час прес-конференції ради опозиційних сил голова обласної організації ВО «Свобода» Тетяна Чорномаз, влада дозволила хасидам вважати себе не тільки хазяями в Умані, а й порушувати загальні правила співжиття.

Черкаська опозиція звинувачує владу
у неналежному прийомі паломників в Умані

– У відомому на весь світ парку «Софіївка» вони не тільки провокують сутички з місцевими жителями, а запросто можуть роздягнутися догола і полізти купатися в озеро,– каже пані Тетяна.– Я вже не кажу про те, що прибувають паломники з країн, де є бубонна чума, холера. Вся країна під дамокловим мечем. Бо якщо
щось станеться – якась інфекція – то на всю Україну буде накладено карантин54.
За словами пані Тетяни, якщо раніше приїзд хасидів уманчани сприймали
позитивно, розраховуючи на заробіток, то зараз в місті навіть таксисти – і ті з Києва, місцевим заробити не дають. Так само – з житлом. Паломники викуповують
квартири і селять туди своїх співгромадян, не платячи жодних податків місту.
– Колись була гарна ідея, яку висловлювали самі хасиди – про можливість
перенесення праху цадика Нахмана в Ізраїль,– каже голова ради опозиційних
сил Черкащини Леонід Даценко.– Ми від ради опозиції підготували звернення
Президенту України, голові обласної державної адміністрації і міському голові Умані з пропозицією перенести прах, аби не було в подальшому нагнітання
54

	Підкреслення ХПГ.
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ситуації… Ми мусимо про це говорити, хоча не хочемо образити релігійні почуття, але останнім часом паломники вже починають переступати межу…
Утім, за словами Тетяни Чорномаз, існує версія, що ніякого праху на місці
паломництва в Умані немає.
Наступне повідомлення55 14.09.2011 з’явилося на сайті GAZETA.UA. Цілком можливо, що згадувані конфлікти виникли на побутовому ґрунті, але
заголовок матеріялу—очевидний прояв мови ворожнечі. І це, звісно, не сприяє
розв’язанню конфлікту.
Хасиди в Умані б’ють українців



Вчора близько 17:00 в місті Умань на Черкащині в районі паломництва
брацлавських хасидів п’ятеро паломників побили місцевого жителя. В уманця
струс мозку та садна, правоохоронці шукають нападників.



«Ми сиділи за столиком, говорили,– розповідає постраждалий Ігор Гурбіч.– Підійшло двоє хасидів. Один поставив ногу на лавочку, ми йому зробили зауваження,
щоб забрав ногу, він не реагував, почав говорити образливі слова на своїй мові.
Я хотів забрати його ногу, але він другою ногою вдарив мене в лице. Я побіг за
ним, щоб розібратися в ситуації, але коли наздогнав, то на мене накинулися п’ять
хасидів, оточили і почали з усіх сторін бити по чому бачили. Сам я нічого зробити
їм не міг. Підбігли наші хлопці, які це побачили і розборонили нас».

Конфлікт стався на очах десятків людей.



«Я бачив, як це все було,– розповів уманець Олександр Гуменюк.– Хлопці на лавці сиділи, хасид прийшов поставив ногу на лавку і стоїть. Йому кажуть – забери,
він не хотів. А тоді з ноги вдарив в лице того, що його ногу хотів зняти».

Розібратися у ситуації разом з правоохоронцями, прийшов і голова Благодійного фонду імені Рабі Нахмана Даніель Даян. Він пояснив що такі випадки трапляються, коли в одному місці скупчується багато людей.
На минулому тижні 6 вересня син Даніеля Даяна – Натан – побив лопатою місцевого студента. Інцидент стався на вулиці Пушкіна, коли 19-річний
Олег Денисюк разом з двома друзями йшов до магазину.
«Я йшов дорогою збоку,– розповів Олег.– Ззаду їхав скутер, наїхав мені
на ногу. Скутером керував хасид. Я зробив йому зауваження. Він плюнув мені
на ноги і поїхав. Я кажу, зачекай поговоримо, що ж ти робиш? Пішов за ним.
55

http://gazeta.ua/articles/np/_hasidi-v-umani-b-yut-ukrajinciv/399637
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Трохи далі по Пушкіна була група хасидів, він десь подівся. Я хотів запитати тих
хасидів, хто це, і щоб вони пояснили йому, що так робити не можна. Я ж ніякої агресії не виявляв до нього. Звідкись з’явився цей хасид, в руках тримав
лопату. Я одразу нічого не зрозумів, а він накинувся на мене з цією лопатою.
Я ухилився, відбив удар рукою, другий удар попав мені в голову».

Побитий Олег Денисюк

Місцеві жителі, що вибігли рятувати хлопця, викликали міліцію.
«Я кажу, викинь лопату і поговоримо, але він втік,– каже Олег.– Мені принесли газету з фото цього хасида. Це син Даніеля Даяна – Натан».
Деталі обох інцидентів з’ясовують правоохоронці.
Ірина Патлатюк (фото автора)


В Умани готовят отпор хасидам
23.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316771755

Татьяна Ивженко
Джерело: http://www.ng.ru/cis/2011-09-22/1_uman.html
Радикально настроенные местные жители требуют от власти передать Израилю прах праведника раби Нахмана.
Традиционное сентябрьское паломничество евреев-хасидов в Черкасскую область в этом году стало причиной ряда скандалов. Радикально настроенные местные жители требуют от власти передать Израилю прах пра-
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ведника Цадика Нахмана, поклоняться которому в город Умань приезжают
хасиды. Официальный Киев не примет такого решения, которое усложнило
бы украинско-израильские отношения, уверены эксперты.
Праведник Нахман, заложивший основы «учения благочестия» – хасидизма, в 1802 году завещал похоронить его в Умани, рядом с могилами тысяч
жертв еврейских погромов XVIII века. Свое последнее поучение он произнес
в 1810 году, в праздник Рош а-Шана – отмечающееся по лунному календарю начало еврейского нового года. Дата праздника приходится на период
с 5 сентября по 5 октября, в этом году – 29 сентября.
В последней речи Цадик Нахман обратился к своим последователям
с призывом каждый год в эти дни приходить к нему на могилу.
Во времена СССР паломничество пресекали спецслужбы. Еврейское кладбище и могила праведника превратились в пустырь, частично переданный
под застройку и огороды. С начала 1990-х хасиды снова начали навещать духовного учителя, восстановив святыню. Одновременно начались и проблемы
в отношениях с местным населением: священная земля хасидов – это обычная
улица провинциального города, ритм жизни которого меняется из-за наплыва
гостей. Тем более что праздник, который собирает паломников, предполагает
безудержное веселье, длящееся пару недель. Пока счет паломников шел на десятки и сотни, местные жители, зарабатывая на приезжих, не возражали. Но когда в Умань стали съезжаться десятки тысяч хасидов, а инфраструктура города
перестала справляться с этим потоком, установилась напряженная атмосфера.
Сотрудник местной газеты, попросивший не называть его имени, пояснил «НГ»: «В прошлом году, когда Украина и Израиль отменили визовый режим, приехали свыше 25 тысяч человек. Мусора – горы, музыка – круглосуточно. Большую часть времени они шатаются без дела, пьют-гуляют. На улице
Пушкина стало невозможно жить, но это наша улица, наш город. Конечно, люди зарабатывают, сдавая квартиры и обслуживая паломников. Но хотят человеческого к себе отношения». Прошлогодний «слет хасидов» завершился
драками, несколькими случаями поножовщины, выдворением с территории
Украины десятка паломников и последовавшим задержанием на территории
Израиля еще около 400 человек.
Еще одним следствием стала активизация в городе радикальных организаций, которые требуют от власти ограничить рамки паломничества. В июне
с. г. «представители общественности» нанесли превентивный удар: срезали
забор хасидского супермаркета, снесли бигборды, обозначавшие стоянки
автобусов, регулярно в дни праздника курсирующие между киевским аэро-
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портом «Борисполь» и Уманью.56 В тот момент активист движения Виктор Дунаев сказал украинским СМИ, что власть обязана к осени навести порядок в
документации хасидских ресторанов, магазинов. Он пояснил, что приезжие
вытесняют местных, постепенно обживаясь и создавая собственную инфраструктуру: «Они даже перекрыли дорогу и смеялись над штрафами пожарных,
санстанции и отдела архитектуры. Мы предупредили власть, что все снесем».
Местная власть изо всех сил пытается избежать конфликтов. Однако,
как утверждает журналист-собеседник «НГ», не справляется с масштабами
проблем: «В этом году обещают прислать больше милиции, наладить круглосуточную работу коммунальных служб, вывозящих мусор. Но ожидается
приезд уже не 25, а 60–70 тысяч хасидов. Город с 90 тысячами собственного населения не может выдержать такой наплыв». Он отметил, что с начала
сентября, когда первые паломники стали прибывать в Умань, уже было два
инцидента, закончившихся госпитализацией пострадавших.
Черкасская оппозиция на днях объявила о своем обращении к президенту Виктору Януковичу с предложением о таком решении проблемы: передать хасидам прах Цадика Нахмана, чтобы они перенесли захоронение
в другое место, за пределами Украины. Об этом заявил в ходе пресс-конференции координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид Даценко. Он, правда, считает, что паломников будет не более 30 тыс., но
уверен, что и это станет огромной проблемой не только для города, но и для
официального Киева. «Когда-то хасиды высказали идею о возможности переноса праха Цадика Нахмана в Израиль. Мы от Совета оппозиции подготовили
обращение, чтобы осуществить это, чтобы не было далее нагнетания ситуации»,– сказал Даценко. Он предположил, что в противном случае локальные
конфликты и стычки могут перерасти в противостояние по этническому либо религиозному признаку.
В середине 1990-х инициативная группа последователей хасидского праведника действительно обратилась к президенту Леониду Кучме с просьбой о
переносе праха Нахмана. Однако украинская сторона отказалась, сославшись
на культурную ценность захоронения. В то время группа хасидов попыталась
даже похитить прах, однако активистов задержали и выслали из Украины. Официальный Киев придерживался линии гостеприимства, хотя в прошлом году
56

«Уманчани влаштували «єврейський погром»? (ВІДЕО)» (http://www.khpg.org/index.
php?id=1308573223)
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президентская администрация, обратив внимание на проблему, попросила хасидов извлечь урок из скандалов, сопровождавших паломничество.
Прежний посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман предложила
решить проблему иначе: принять в Верховной Раде специальный закон, который урегулировал бы статус приезжих и ввел официальные рамки паломничества. Однако этот документ, по словам депутатов, так и не был разработан.
А с августа в Украине работает новый израильский посол – Реувен Динеля.
Украинские еврейские организации, стремясь помочь дипломату, проводят сейчас ряд конференций, посвященных проблеме межнациональных
отношений и антисемитизма.
Политолог Сергей Таран обратил внимание «НГ», что за 20 лет украинской независимости в многонациональном обществе не было ни одного случая массового проявления ксенофобии либо антисемитизма. Эксперт уверен, что официальный Киев не рискнет усложнять отношения с Тель-Авивом,
«высылая» прах хасидского праведника.
Киев


Нові конфлікти в Умані
26.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1317045864

Сутичка активістів «Свободи» з «Беркутом» в Умані 25 вересня. За непідтвердженою інформацією, декого з активістів побили. Місцеві жителі обурені
тим, що суд не дозволив провести акцію, але не всі підтримують «Свободу».
25 вересня о 16:00 у місті Умань неподалік вулиці Пушкіна, біля пам’ятника
Івану Залізняку, близько сотні активістів ВО «Свобода» зібралися, щоб провести акцію «Умань без хасидів». Суд заборонив акцію, але не зважаючи на це,
«свободівці» вирішили провести акцію, переназвавши її на «зустріч депутатів
із виборцями».
На акції виступила голова обласної організації ВО «Свобода» Тетяна Чорномаз. У своєму виступі вона зазначила, що зверталася у міську раду з проханням провести акцію, але їй відмовили.
Виступили також Юрій Ботнар, Андрій Іллєнко та Ігор Мірошниченко.
Після їх виступів «свободівці» скандували гасла: «Слава Українї! Героям слава!» та «Слава нації – смерть ворогам!».
Перші півгодини акції бійці «Беркута», що оточили мітингувальників,
не випускали з кола. Тільки після того, як «свободівці» звернулись до правоохоронців, їм дозволили вийти. Після 40 хвилин акції «свободівці» вирішили
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пройти метрів 200 в центрі міста, але працівники «Беркута» їх знову почали
оточувати та силою запихувати у «воронки».
За непідтвердженою інформацією, декого з активістів побили. Місцеві
жителі обурені тим, що суд не дозволив провести акцію. Але не всі підтримують «Свободу».
Усіх затриманих під час акції, згідно з інформацією членів ВО «Свобода»,
пізніше випустили. Всі 60 затриманих написали пояснювальні, на них складаються протоколи, деякі отримують повістки в суд за різними статтями або
в міськвідділ на понеділок 26 вересня. Також випущений з міськвідділу Юрій
Ботнар, організатор Маршу «Умань без хасидів», на якого, відповідно до інформації GAZETA.UA, 22 вересня скоєно напад. Уманська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» розглядає цей вчинок як акт залякування.
До «свободівця» на центральній вулиці Умані підійшов невідомий чоловік міцної статури і почав вимагати повернути грошовий борг якійсь людині. Після пояснення Юрія Ботнара про те, що ніяких грошей він нікому не
винен, нападник ударив його по обличчю, але «свободівець» утік. Юрій Ботнар звернувся до міського відділу внутрішніх справ із заявою про напад.
Зважаючи на напружену ситуацію, що склалася стосовно проведення
Маршу «Умань без хасидів», Уманська міська організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» розглядає цей інцидент як чергову спробу зірвати
Марш. Він має на меті вимагання від влади захисту інтересів уманчан, а від хасидів дотримання правил поведінки в Україні та Умані зокрема й виконання
українського законодавства.
Коментуючи ситуацію, голова Уманської міської організації ВО «Свобода», відповідальний за організацію Маршу «Умань без хасидів» Юрій Ботнар
сказав, що такі спроби влади та пов’язаних із нею сил залякати чи зламати
волю націоналістів викликають дві реакції:
«По-перше, вони лише упевнюють нас у вірності обраного шляху та потрібності нашої діяльності і проведення Маршу «Умань без хасидів», зокрема,
зміцнюючи наші серця у боротьбі і для боротьби. По-друге – просто викликають
посмішку, оскільки є настільки невдалими та погано організованими, що дають
зрозуміти – навіть у плануванні провокацій ця влада є бездарною, не кажучи
вже про планування економіки. Здається, єдине, що їх турбує і вдало виходить –
правильно обслужити інтереси «паломників»-агресорів, що чинять свавілля,
яке ця влада давно не контролює, а тим самим нехтувати правами й потребами,
вимогами й нормальним життям українців»,– наголосив «свободівець».
За публікаціями http://gazeta.ua/
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Паломничество хасидов: невесёлое подведение итогов
10.10.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1318245187

Владимир Батчаев, Ассоциация УМДПЛ
Вы что-то слышали о хасидах? Вопрос, безусловно, риторический, по
скольку приезд паломников в провинциальную Умань в последние годы
становится событием государственного масштаба и вызывает в Украине информационную бурю. Впрочем, это вполне естественно – прибытие 30 тысяч
гостей из 24 стран мира для любого государства дело неординарное и широко обсуждаемое, тем более, когда приезжие настолько колоритны внешне
и интригующе-своеобразны в поведении.
В этом году о них говорили много и по-всякому – равнодушно, иронично, с желанием понять и особо не горя таким желанием. А ещё с раздражением, осуждением и злобою, распаляясь до истерики «Хасиды идут!», призывая
обрушить на иноверцев дубину народного гнева и мощь государственного
репрессивного аппарата. Всё-таки назвать нас гостеприимными хозяевами
можно с очень большой натяжкой.
Поддерживая национальную идею в целом, я, всё же, не являюсь сторонником теории, что во имя радостной жизни отдельных украинцев, следует изгнать из страны всех остальных, не спящих в вышиванках и не впадающих в благовейный экстаз от звуков кобзы (к слову, если уже и гнать кого, то точно не по
этническому признаку). И это не отсутствие корней и чувства своего родства
с Украиной, просто я отчётливо вижу в истоках подобной агрессивности неумение, а возможно, и нежелание разобраться в истинных причинах существующих
проблем. Сначала объективно разобраться, а уже потом бороться, и бороться
именно с причинами, а не их последствиями. На чужих, в том числе и на паломников-хасидов, всегда легче оптом свалить все, в том числе и свои грехи – языка
они не знают, наших газет не читают, да и, по всей вероятности, не особо взволнованы тем, что пишет о них пресса. Не за тем паломники в Украину приехали
и поднятый вокруг них ажиотаж, собственно, интересен больше нам.
Как бы там ни было и что бы ни говорили, но очередного прибытия хасидов в Умань с нетерпением ждали все: власть и бизнесмены, потирая руки
в ожидании барышей, местные жители с надеждой на такой нужный приработок, политики – с расчётом на дополнительную возможность напомнить
о себе накануне выборов. Ну что же, паломники не обманули ожиданий
и в проигрыше никто не остался. Вот только все – политики, власть и мы,
обычные граждане, ещё раз засвидетельствовали своё неумение осознать
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себя единым сообществом и ладить как с приезжими, так и друг с другом.
И, наверное, именно эта наша внутренняя взаимная нетерпимость, искусно
и искусственно навязываемая нам в последнее время, подпитывает нетерпимость к приезжим, постепенно разрушая международное мнение об Украине, как о стране корректной и гостеприимной.
В 2009 году в Черкасской области было проведено исследование57 уровня
межэтнической толерантности персонала местной милиции и его результаты
меня несколько удивили. Анкетирование сотрудников спецподразделения «Грифон» показало, что наибольшую дистанцированность, а проще говоря, неприязнь, они испытывают к чеченцам и евреям. С чеченцами объяснимо – стереотип «каждый чеченец – террорист» распространён довольно широко, особенно
среди представителей правоохранительных и силовых структур. «Но почему
евреи?»,– собственно такой вопрос в доверительной беседе я и задал милиционерам. И получил честный ответ – «хасиды». Но, как оказалось, дело совсем не
в национальности, вероисповедании или в непривычной внешности, просто
каждый год «грифоновцев» из Черкасс на две недели отправляют в город Умань
для обеспечения охраны общественного порядка во время паломничества.
И всё это время они несут службу ежедневно по 12 часов (с 20:00 до 8:00), до
изнурения патрулируя прилегающие к культовым местам улицы, невзирая на
погодные условия, под строгим контролем своих и киевских начальников, проживая вдали от семей в общежитии по 6 человек в комнате. Вот и все причины
неприязни – не идеология, религия или политика, а отсутствие привычных бытовых условий в сочетании с чрезмерно жёсткими требованиями к режиму работы.
Вероятно, на подобном бытовом дискомфорте базируется и негативное
отношение жителей Умани к хасидам, ведь основными претензиями к ним
являются: оставленный ими мусор, попытки установить в зоне проведения
религиозных обрядов киоски и бигборды на непонятном для украинцев
иврите, временные ограничения возможности проехать и пройти по улицам
возле объекта поклонения – могилы цадика Нахмана. В основном, именно это
служит поводом для обвинений паломников в игнорировании украинских законов и неуважении к украинцам. Обвинений, категоричных по форме высказывания, но очень часто несерьёзных по содержанию.
И уже звучат на пресс-конференциях не только традиционные упрёки
к приезжим в провокациях стычек с местными жителями и нарушении правил общепринятого поведения, а и обвинения в ухудшении санитарно-эпи57

http://www.umdpl.info./index.php?id=1240491731
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демиологической ситуации в стране. «Последнее время хасиды преступают
межу… Я уже не говорю о том, что прибывают паломники из стран, где есть
бубонная чума, холера. Вся страна под дамокловым мечом. Если что случится – на всю страну будет наложен карантин»,– утверждают противники хасидов, подталкивая граждан к активным действиям. Мягко говоря, несколько
некорректное утверждение, учитывая, что большинство верующих прибывают к нам из Израиля и США – стран, давно забывших о существовании подобных болезней, в отличие от Украины, где вспышки заболевания холерой
периодически фиксируются. Впрочем, обвиняя иностранцев, у нас не принято озабочиваться соответствующей аргументацией, это лишнее – в условиях
падения уровня жизни подобные обвинения в любой стране попадают в благоприятную почву, прорастая позже агрессией и насилием.
«Черкасская областная организация ВО «Свобода» сообщает о начале
бессрочной кампании «Умань без хасидов», которая будет объединять в себе
информационные методы, публичные мероприятия, акции прямого дейст
вия и будет направлена на решение хасидского вопроса в Умани»,– таким
образом политическая сила заявила58 о своих намерениях по «налаживанию
цивилизованного посещения Умани хасидами». И режет слух противоестественное сочетание понятия «цивилизованное посещение» и формулировки
«решение хасидского вопроса», поскольку похожее выражение «окончательное решение еврейского вопроса» в понимании третьего рейха означало
массовое уничтожение еврейского населения Европы.
Вот уже депутаты от ВО «Свобода» (почему-то не из Умани, а из города Смела) требуют от губернатора Черкасской области с целью предотвращения захвата хасидами украинских земель передать паломникам прах их
духовного лидера цадика Нахмана для вывоза за границу, не обращая внимание на то, что ещё в 1994 году указом Президента Украины на месте захоронения создан Историко-культурный центр и могила цадика включена
в перечень памятников истории и культуры, которые находятся под охраной государства.
А инициативная группа граждан предлагает Уманскому горсовету принять решение о замене на восьмиугольные шестиугольных звёзд на флаге
Умани, считая последние звёздами Давида и поясняя: «Негоже стягу украинского города иметь слишком много иудейской символики». Что сказать –
58

ВО «Свобода» оголосило акцію «Умань без хасидів» (http://www.khpg.org/index.php?id=
1316688760).

125

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

сомнительная с позиции истории логика, поскольку даже на флаге Богдана
Хмельницкого были именно шестиугольные звёзды.
Приезд в Умань паломников уже называется нашествием религиозной
секты, и граждан призывают к отпору чужестранной агрессии, расклеивая
плакаты «А ты идёшь на марш? «Умань против хасидов», на которых паломников изображают в виде инопланетян.

И пусть не марш, но немногочисленный и показательно радикальный
митинг под таким лозунгом состоялся.
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В результате все остались при своём. ВО «Свобода» в очередной раз
подтвердила свои твёрдые намерения активными действиями защищать
своё понимание национальных интересов Украины, возможно приобретая, а возможно и теряя часть такого нужного для выборов электората. А милиция продемонстрировала всем, и, прежде всего, хасидам
свою боеспособность, оправдывая своё многочисленное присутствие
в Умани.
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Впрочем, вряд ли сами паломники видели данную акцию, а если бы и видели, то всё равно не смогли бы понять, против чего конкретно протестуют
обиженные на приезжих жители Умани. Да и насчёт местных жителей замечу:
на митинге их было откровенно мало, а иначе чем объяснить, что из 60 задержанных протестующих, только 21 проживал в Черкасской области, а остальные оказались жителями других регионов, имеющих весьма отдалённое
представление о проблемах уманчан.
Ясно одно – снова пострадал только имидж Украины, так как традиционное неумение наших правоохранителей обеспечивать общественный порядок
без нанесения увечий59 гражданам, как и изъятые60 у мирных демонстрантов
дымовые шашки и баллончики с газом, авторитета нашей стране не добавили.
Хасидов часто называют загадочным народом, но они более предсказуемы, чем наши отечественные чиновники, не желающие сочетать собственные интересы с потребностями других, хотя именно в таком умении и проявляется мудрость власти. Увы, но проявляемая этой самой властью нерасторопность и безответственность по отношению к паломникам и жителям
Умани, неумение увязать традиции одних с бытовыми привычками других
и является фундаментом для откровенной ксенофобии по отношению к ха59

див. Додатки до статті. 1. «Николаевские «свободовцы» просят о помощи для избитого «Беркутом» несовершеннолетнего единомышленника» (http://www.pn.mk.ua/news/46226.html).

60

див. Додатки до статті. 2. На Черкащині правоохоронці припинили провокації мітингувальників (http://cgz.ck.ua/news/771-na-cherkashhini-pravooxoronci-pripinili.html).

128

III.

Умань. Паломництво хасидів

сидам. Здесь – как в случае с сотрудниками «Грифона»: изыщи милицейское
руководство возможность организовать несение службы не в две смены по
12 часов, а в трёхсменном режиме по 8 часов, уровень неприязни к паломникам, без сомнения, резко бы снизился.
Но украинские чиновники всегда предпочитают бороться с трудностями по-своему, подгоняя чужие потребности под собственные стандарты
и впоследствии искренне удивляясь недовольству окружающих.
Вот, например, хасиды, стремясь улучшить условия пребывания единоверцев во время посещения Умани, заасфальтировали и отгородили бетонными плитами территорию для пункта питания паломников, чем создали
определённые неудобства для жителей соседнего дома, так как объезжать
отгороженный участок по соседней улице неудобно из-за ее ужасного дорожного покрытия. Горожане обратились по этому поводу к своему мэру,
и тот нашёл мудрый компромисс, пообещав решить проблему и заасфальтировать улицу. Но так как мэр особо не спешил выполнить своё обещание
(как и отремонтировать эту дорогу не в авральном порядке, до паломниче
ства), жители самостоятельно разрушили построенное ограждение.
Аналогичным образом уманчане расправились с установленными хасидами указателями и бигбордами61 – их просто срезали под прицелами многочисленных фото и видеокамер. Причина проста – на щитах размещались
объявления на иврите, без перевода их содержания на украинский язык.
«Я просто не понимаю, зачем это делать. Это не реклама, а объявление о том,
где собираться людям, уезжающим в аэропорт»,– вздыхает хасид и добавляет: «В Украине, чтобы дышать, нужны документы, но тут же совсем другое
дело…» Вполне допускаю, что наличие вокруг вывесок на незнакомом языке
раздражает местных жителей, но, всё же, именно местная власть должна бы
была озаботиться их переводом на родной украинский.
Наши чиновники зачастую исповедуют непонятную и не совсем логичную позицию: с одной стороны торжественно заявляют, что обеспечение
надлежащих условий для прибывших в нашу страну паломников – это имидж
Украины и способ развития туристической отрасли, с другой – озабоченно
кряхтят, мол, хлопотное это дело и затратное.
Кстати, о таком деликатном вопросе, как деньги. О суммах затрат государства на приём хасидов-паломников говорить отчего-то не принято. Прав61

Уманчани влаштували «єврейський погром»? (ВІДЕО) (http://www.khpg.org/index.php?id=
1308573223)
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да, мелькнуло сообщение о том, что в этом году, в связи с паломничеством,
на ремонт коммунальной техники и дорог в Умани государством выделено
больше 30 миллионов гривен. Достойное дело, хотя, давайте быть честными,
непосредственно к хасидам такой дар имеет косвенное отношение – паломники уедут, а дороги и техника в Умани останутся на радость горожанам.
Бытующее мнение о том, что на Украину ложится груз финансового и материального обеспечения хасидов, не что иное, как ещё один миф, связанный
с ними. Всё с точностью до наоборот – платят паломники, но у чиновников
почему-то считается моветоном сообщать жителям Умани о суммах, полученных от хасидов или вложенных ими в местную инфраструктуру.
Пример: ситуация с водой в Умани неблагополучная, и город получает
воду регламентировано по часам. С учётом этого хасиды потратили 700 тысяч гривен со счёта Международного благотворительного фонда имени Раби
Нахмана и проложили почти 2 км водопровода к своей синагоге, обеспечив
водой попутно и прилегающие к ней жилые дома. Но, когда во время паломничества потребление воды увеличивается, а напор в водопроводе, есте
ственно, слабеет, местные жители считают, что хасиды «воруют» у них воду,
полагая, что водопровод провели власти города.
Или, скажем, в этом году данный фонд заранее оплатил проезд хасидов
в маршрутках Умани, но с них всё равно дополнительно брали по 10 долларов за 3 км дороги.
Паломники платят за своё пребывание в Украине много и платят всем. Платят, обычно, безропотно, но неуёмная жадность наших чиновников возмущает
и их. В 2009 году хасиды даже обратились в прокуратуру, считая, что выставленные им счета несоизмеримы с предоставляемыми услугами. За две недели пребывания паломников в городе «Уманьводоканал» потребовал уплаты 182 тысячи гривен за поставку воды, и это без учёта оплат по показаниям счетчиков на
синагоге – основном объекте потребления воды. Санэпидемстанция в 15 тысяч
оценила свои услуги за обследование объектов, КП «Коммунальщик» запросил
за уборку мусора – 70 тысяч, «Уманьгаз» – 27 тысяч (тоже без учёта показаний
счётчиков), налоговая – 14 тысяч. Сколько затребовала МЧС за обследование
противопожарного состояния мест проживания и культового поклонения хасидов, неизвестно, но говорят, что МВД выставило хасидам счёт на 650 тысяч гривен за охрану общественного порядка во время паломничества, хотя по Закону
«О милиции» она обязана обеспечивать правопорядок совершенно бесплатно.
В 2010 году, как сообщают хасиды, милиции было переведено 205 тысяч
гривен, водоканалу 70 тысяч, МЧС и местным газовщикам – по 60 тысяч, ком-
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мунальным службам – 40 тысяч и ещё 60 тысяч за вывоз мусора. Помощник
председателя Международного благотворительного фонда имени Раби Нах
мана Шимон Баскила прокомментировал эти расходы так:



«Мы понимаем, что наш приезд требует дополнительных ресурсов от города и мы платим. Но хотелось бы за такие деньги получать хоть какие-нибудь
услуги. Горячей воды вообще не было, с холодной перебои. Мусор вывозили
плохо. За что мы платим? Мы хотели заключить договор на вывоз мусора с част
ной фирмой, но чиновники начали ставить нам палки в колёса и дали понять,
что деньги должны идти только им».

Вот и задумаешься, на кого должна обрушиваться волна неприязни жителей Умани, вызванная бытовыми неудобствами, связанными с приездом
паломников? И почему власть, ежегодно получая от них деньги на обеспечение комфортного сосуществования с местными жителями, не может устранить раздражители, которые приводят к росту ксенофобии в отношении хасидов? И, может быть, логичней проводить в Умани марш «Умань без жадной
власти», а не «Умань без хасидов»?
Кстати, представители Уманских общественных организаций, допускают, что в их городе умышленно нагнетается ситуация вокруг паломников:
«Местная власть получает от хасидов достаточно большие деньги. Ей просто
выгодно провоцировать конфликты, а потом требовать от паломников – давайте деньги, а мы будем вас защищать от местных антисемитов, которых тут
великое множество. И хасиды верят подобным мифам про местных злобных
«гайдамаков». Учитывая это, будет логичным признать, что протестные акции
национальных сил в Умани, на первый взгляд направленные против инертности и бесхозяйственности власти, этой самой власти весьма выгодны.
Следует упомянуть и ещё об одной проблеме, в существовании которой
традиционно обвиняют приезжих – создание милицией вокруг объектов паломничества зоны контролируемого допуска, куда граждане Украины могут
попасть только по пропускам. Пожалуй, тоже обвинения не по адресу – самим хасидам подобная инициатива милиции категорически не нравится, и их
представители в своё время обращались с просьбой к милиции не превращать место их проживания в резервацию, подчёркивая, что пребывание паломников в Умани ни в коей степени не должно нарушать права украинцев. Да
и вообще, неразумно перекладывать на хасидов ответственность за существование проблем, возникающих при взаимоотношениях милиции и населения. Нет вины паломников в том, что милиционеры оцепления порою некор-
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ректны с гражданами Украины, а сотрудники ГАИ, воспользовавшись ситуацией с перекрытием улиц, мздоимствуют и терроризируют местных водителей.
Ещё одно распространённое обвинение, суть которого, так образно сформулировал, говоря о хасидах, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок : «Ко мне приходит
гость, он мне ломает всю мебель в доме, гадит на кухне, создает полный бардак…»



«Второй год мы имеем подобное несчастье. Во время проведения мероприятия в наших подъездах устраивается общественный туалет. Несмотря на то, что
там поставили несколько биотуалетов, при таком скоплении народа они все
идут сюда. Ходят десятками, если не сотнями, стыда – ни капли. Их не смущает присутствие посторонних, среди которых много детей, которые становятся
свидетелями подобного позора. Мы стоим у подъездов и держим оборону, но
взывать к их совести бесполезно. Идёт столько людей, что мы не можем с ними
справиться – мусор, бутылки, бумаги, спиртное. Идут табуном. Мы вспоминаем это с отвращением, смрад стоял на весь двор, а в подъездах, что служили
туалетами, лужи стекали с третьего этажа аж на первый. Такая ситуация будет
повторяться из года в год» – жалуются наши граждане.

Только это уже жители Житомира, и жалуются они не на хасидов, а на
своих соотечественников. Именно к таким последствиям приводит празднование своих юбилеев местным ТРЦ «Глобали», на которых, заметьте, присутствуют не десятки тысяч, а всего несколько сотен человек. И причина здесь та
же – отсутствие внимания власти к потребностям как участников праздника,
так и проживающих с ним по соседству.
Ну, и культура поведения, конечно. Только судя по сюжету, это не исключительно проблема хасидов, которые, кстати, соглашаются, что определённая часть
паломников, в основном из молодёжи, относится к поездке в Умань как к увеселительной прогулке, совмещённой с празднованием иудейского Нового года.
И вот представил я: а если бы в какой-то небольшой городок приехали со
всей Украины 30 тысяч наших земляков (исключительно мужчин). Поселились
все вместе и начали отмечать Новый Год в украинских национальных традициях и с присущим для этого праздника размахом. Как положено – с салатом
оливье, горилкой, салютами и петардами, песнями и танцами, походами к ёлке
и братанием на улице. Ну, вы сами знаете… И так – две недели. Осмелюсь предположить, что картина не особо бы отличалась от празднования в Умани. Лично
мне на Новый год с головой хватает образчиков активного веселья от своих соседей по дому, и это совсем не значит, что они плохие люди.
Подводя итоги, скажу: неоднократно замечал, что у хасидов-паломников
очень популярны три слова «доллар, мафия, бардак», которые они старательно
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выговаривают на русском языке. Это вам подтвердит любой, кто имел возможность пообщаться с ними. Вот и в этом году, немолодой паломник, перед посадкой в автобус для отправки в Борисполь, бросил пакет с одноразовой посудой
в скопившуюся на дороге кучу мусора. Увидев мою неодобрительную гримасу,
он смущённо пожал плечами, а затем, кивнув головою на стоящий поблизости
переполненный контейнер для отходов, удручённо произнес: «Бардак».
Наверное, настоящим хозяином в доме следует считать того, кто умеет
принять гостя, а не выгнать его. И нужно крепко призадуматься – только ли
хасиды должны быть в ответе за всё, что происходит во время их паломничества в Умани? Задуматься и сделать мишенью для нашего недовольства
истинных виновников – «доллар, мафию, бардак».

ДОДАТКИ
да статті В. Батчаєва «Паломничество хасидов: невесёлое подведение
итогов»


Николаевские «свободовцы» просят о помощи
для избитого «Беркутом» несовершеннолетнего единомышленника
29.09.11    09:29

http://www.pn.mk.ua/news/46226.html

Активисты николаевской «Свободы» просят неравнодушных жителей
оказать помощь в лечении и реабилитации председателя Новоодесской
районной организации «Сокол» Артура Кравченко, получившего травмы
спины и брюшной полости во время избиения «Беркутом» в Умани.
Напомним, «Преступности.НЕТ» писали, что николаевский «Беркут» избил в Умани «свободовцев» – несовершеннолетний житель Николаевщины
оказался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», Артур Кравченко в данный момент перевезен в Николаев. Поскольку мама парня находится сейчас
в командировке, николаевский «Сокол» взял на себя помощь на период лечения и реабилитации.
Несмотря на юный возраст, Артур имеет много друзей в патриотиче
ском кругу по всей Украине, посещает каждый год сокольские лагеря, принимает участие в партийных мероприятиях, активно распространяет наши
идеи в своем регионе, успешно развивает районную организацию.
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На Черкащині правоохоронці припинили
провокації мітингувальників
26.09.11

http://cgz.ck.ua/news/771-na-cherkashhini-pravooxoronci-pripinili.html

До Черкаського окружного адміністративного суду 21 вересня цього
року з позовом про встановлення заборони на території м. Умань Черкаської області щодо проведення політичними партіями зборів, мітингів, походів
і демонстрацій на період із 23 вересня по 10 жовтня 2011 року звернувся виконавчий комітет Уманської міської ради Черкаської області.
Незважаючи на заборону суду, представники однієї з політичних партій
вирішили провести заплановану акцію. Нехтуючи рішенням суду, 25 вересня
відбулося зібрання зазначеного об’єднання. Представники виконавчої служби ще раз довели до організаторів акції вимогу адміністративного суду, всупереч якій були розгорнуті банери, виступи супроводжувались викриками,
що ображають честь та гідність іноземних гостей, лунали непристойні вислови, окремі молоді люди поводили себе зухвало.
Організатори заходу, знаючи про те, що акція заборонена, не подбали
про безпеку неповнолітніх та провокували конфлікт із працівниками міліції.
По закінченню мітингу колона демонстративно направилася на проїжджу
частину, створюючи небезпеку дорожнього руху. На неодноразову вимогу
працівників міліції зупинитися, мітингувальники не реагували, а викрикували лозунги «Умань без хасидів».
Із метою виконання рішення суду та недопущення грубих порушень громадського порядку працівники міліції затримали учасників мітингу та доставили до Уманського МВ УМВС для встановлення осіб та обставин правопорушень. При проведенні огляду в затриманих вилучено три димові шашки,
п’ять газових балончиків, рогатки, металеві вудочки, ремені з металевим закінченням, ножі, ножиці, мотузки та шапки з прорізами для очей.
За порушення громадського порядку стосовно мітингувальників порушено 53 адміністративних протоколи Кодексу України про Адміністративні
Правопорушення (ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або
вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця», ст. 185-1
«Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», ст. 173 «Дрібне хуліганство», ст. 127 «Порушення правил
дорожнього руху пішоходами»).
УЗГ МВС України
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Переслідування «неетнічних українців»

«Мова ворожнечі» на офіційних сайтах міліції – заохочування
суспільства до дискримінації чи правова безграмотність?
Володимир Батчаєв, Асоціація УМДПЛ

Інформаційна політика МВС щодо ромського населення є політикою завуальованого, а іноді й відвертого заохочування громадян до ксенофобії та
певних видів побутової дискримінації ромів.
26.07.11

http://khpg.org/index.php?id=1311683182

20 червня Центральний районний суд міста Севастополь визнав винним
у вчиненні кримінального злочину – розпалюванні міжнаціональної ворожнечі – лідера козачої громади «Соболь» Віталія Храмова і призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 23 тисячі гривень.
Для України це подія неординарна, оскільки випадки засудження особи
за статтею 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності
громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до
релігії» у нашій державі трапляються не часто. Судіть самі – за даними МВС України, станом на 5 квітня цього року, впродовж 2004 –2011 років було скоєно
лише 27 злочинів, кваліфікованих за цією статтею. У чому причина такого стану справ? Очільники міліцейського відомства вважають – це результат якісно
організованої профілактичної роботи правоохоронних органів по недопущенню випадків расизму й дискримінації, та, посилаючись на таку статистику,
регулярно заспокоюють суспільство і міжнародну спільноту: «Ситуація під
контролем, міліція рішуче протидіє будь-яким проявам расизму, дискримінації і ксенофобії».
«Попередження і розкриття злочинів на національному ґрунті перебуває під особливим контролем керівництва МВС України»,– запевняв началь-
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ник Департаменту охорони громадського порядку Віктор Ратушняк62 Посла
Ісламської Республіки Пакистан в Україні під час зустрічі 31 березня. І додатково проінформував: «Українські правоохоронці проводять роботу для недопущення порушень прав людини, незалежно від її національності і приділяють дуже серйозну увагу злочинам, вчиненим на ґрунті ксенофобії проти
осіб з іншою національною приналежністю». За словами Віктора Ратушняка,
більшість злочинів, скоєних в Україні стосовно представників іншого етносу,
мають загально-кримінальний характер і не містять у собі ознак расизму чи
ксенофобії.
Аналогічне твердження було озвучене представниками МВС і 5 квітня,
під час зустрічі з членами Європейської комісії проти расизму та нетерпимості63, яка прибула в Україну для оцінки ситуації та напрацювання порад
і пропозицій щодо розв’язання зазначених проблем. Фахівець департаменту карного розшуку МВС Сергій Тихонов заспокоїв гостей, вказавши на незначну кількість вчинення «злочинів ненависті» в Україні та гарантував: «Для
запобігання правопорушенням на ґрунті расизму та нетерпимості органами
внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами проводиться відповідна профілактична робота».
На жаль, такі заспокійливі для всіх твердження МВС про низький рівень
дискримінаційних проявів і етнічної нетерпимості в Україні дуже далекі від
нинішніх реалій. А ще ці твердження небезпечні, оскільки заколихують владу
і спонукають її відмовитись від активних дій з протидії расизму і дискримінації.
Протягом кількох останніх років неурядові організації і правозахисники,
які займаються незалежним моніторингом проявів ксенофобії в Україні, б’ють
на сполох – рівень нетерпимості до представників іншої національності у суспільстві швидко зростає і владі необхідно терміново вживати заходів щодо
стабілізації цієї загрозливої ситуації.
Проте, міжетнічна напруженість в країні традиційно залишається поза
увагою уряду, який, з подачі правоохоронних структур, оцінює цю проблему
однобоко, керуючись виключно статистикою про незначну кількість кримінальних справ, порушених за статтею 161 Кримінального кодексу України
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http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/516119?search_param=%D0%BD%
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і вважаючи таку статистику покажчиком благополуччя у міжнаціональних
відносинах.
І ніхто особливо не замислюється, що таку статистику необхідно розглядати з іншої позиції – вона індикатор того, що правоохоронна система
України просто не готова до застосування цієї статті, яка передбачає відповідальність за розпалювання національної ворожнечі. Безумовно, стаття 161
КК України досить непроста, передусім через неопрацьованість механізму
отримання експертного висновку про наявність у діях або висловах певних
форм ненависті, приниження, образи національної честі і гідності, намірів
посіяти міжетнічну ворожнечу. Погоджусь і з тим, що довести умисність таких
дій також буває не просто, але доведення злочинного умислу передбачається й іншими статтями Кримінального кодексу, які, не зважаючи на це, постійно використовуються.
Проте, подібні ускладнення при застосуванні статті 161 КК України не
повинні приховувати головної проблеми, сутність якої полягає в тому, що
в багатьох випадках злочини на ґрунті ненависті залишаються просто не
поміченими правоохоронними структурами. У чому причина цього явища?
Можливо у недбалості працівників компетентних органів або у їх недостатній
професійній кваліфікації, можливо у психологічної адаптації правоохоронців
до повсякденних і повсякчасних проявів етнічної нетерпимості. І як не парадоксально, але дуже часто саме МВС допускає порушення, які не тільки вказують на існування в міліції етнічного профайлінгу, а і мають ознаки скоєння
злочину, відповідальність за який передбачається статтею 161 Кримінального кодексу України.
Загальновідомо, що ключову роль у створенні і нав’язуванні суспільству негативних стереотипів щодо представників тієї чи іншої національності
відіграють засоби масової інформації. Ще за часів СРСР Україною ратифікована «Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації»,
яка зобов’язує нашу державу вважати злочином будь-яке підбурювання до
дискримінації групи осіб іншого етнічного походження, оголошує протизаконною будь-яку пропагандистську діяльність, яка заохочує подібну дискримінацію і не дозволяє органам влади та державним установам заохочувати
до неї суспільство.
Незважаючи на ці чіткі і однозначні формулювання, Міністерство внутрішніх справ, яке є державною інституцією і органом забезпечення законності в державі, не рідко допускає розміщення на офіційних веб-сайтах своїх
територіальних підрозділів публікацій з неприховано-зневажливим ставлен-
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ням і навіть закликами до дискримінації такої окремої етнічної меншини, як
роми. Головним месседжем для суспільства у цих публікаціях є традиційна
для міліції сентенція «Обережно – цигани!».
Наведемо лише окремі приклади міліцейської «мови ворожнечі», які були зафіксовані громадськими активістами під час виконання завдань проекту «Моніторинг злочинів на ґрунті ненависті в Україні, захист жертв і аналіз
українського законодавства і практики, що стосуються запобіганню злочинів
на ґрунті ненависті», який реалізується за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє».
4 липня поточного року на офіційному сайті Ялтинського МУ ГУМВС
України у республіці Крим була опублікована присвячена ромам стаття під
назвою «Не впускайте в квартиру ни под каким предлогом!»64. У дописі зазначається, що (мовою оригіналу)



«…у правоохранителей имеется информация о том, что преступления совершают группы цыган «славянской внешности». Для маскировки нынешние
цыганки выкрашивают волосы в светлый цвет, не носят ярких юбок и платков, и тем более не ходят табором, ломая, тем самым, сложившийся со временем четкий стереопит «людей-кочевников».

19 липня на цьому ж сайті розміщений матеріал «Мошенничество путём
гипноза»65, в якому читачі інформуються про скоєння ряду злочинів.



«…13 июля в Кореизе в районе остановки «Ай-Петри» к торговому объекту по
реализации фруктов подошла женщина с девушкой, которая попросила продавца взвесить три киллограмма овощей и фруктов.
Протянув пятисотенную купюру за товар, женщина стала мило разговаривать с реализатором и вскоре, взяв купленное вместе со сдачей, а еще и забрав
назад добровольно отданные свои деньги, покинула торговый прилавок. Только спустя некоторое время, продавец обнаружил отсутствие 950 гривен. Подобная ситуация повторилась еще на одной торговой точке по реализации
фруктов, второй пострадавший обнаружил пропажу семиста гривен. Ни один
из пострадавших не мог дать отчет своим действиям и объяснить, что всетаки произошло. Оба мужчины были словно под гипнозом».
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http://ygu.com.ua/news/view/113
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http://ygu.com.ua/news/view/117
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З вказаного робиться висновок: «Сотрудники правоохранительных
органов смекнули сразу, что по такой схеме могут работать цыгане, которые издавна славятся своими умением гипнотизировать жертву и вводить
в заблуждение».
Ще в одному матеріалі під назвою «Мой дом – моя крепость»66, ялтинська міліція зі свого сайту радить громадянам «Отказывайтесь от предложения незнакомцев (особенно лиц цыганской национальности), которые хотят
погадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды, дать
лекарства и тому подобное. Как правило, такие посещения завершаются
кражами».
Аналогічна «роз’яснювальна» робота проводиться з громадянами на
сайті УМВС України у Волинській області у дописі «Доки грім не вдарить… або
коли люди навчаться не довіряти шахраям»67.



«…Таким злочинним промислом займаються усі: жінки, діти, чоловіки, і зовсім
літні люди. Жіноча частина діє групами, на чолі якої перебуває досвідчена злодійка. Під час виходу на «справу» кожна з циганок виконує свою, заздалегідь визначену функцію. Дзвонять у двері та просять «напитися» чи «переповити дитину».
Варто неуважній жертві відчинити двері, як циганки продемонструють їй масу
дивовижних фокусів. Не встигне господиня і оком моргнути, як з квартири миттєво зникнуть усі гроші та коштовності. Увага потерпілої відволікатиметься,
доки хтось непомітно промайнувши до квартири, впевнено та безпомилково
віднайде здобич, після чого миттєво зникне з місця злочину. Саме тому квартирні крадіжки та грабунки, скоєні циганами, важко підлягають розкриттю.
Останнім часом цигани опанували ще однією суміжною професією – грошовим
«киданням» поблизу комерційних кіосків, пунктів обміну валют, на вокзалах і
на ринках.
Промишляють цигани переважно гаданням великими групами поблизу ринків
та вокзалів. Саме їхніми жертвами стають довірливі громадяни, яким вони
пропонують погадати чи зняти «порчу».
Судячи зі всього, циганки певною мірою володіють мистецтвом гіпнозу та навіювання. Інакше складно пояснити причину, чому психічно здорові та освічені
люди добровільно віддають шахрайкам великі суми грошей та коштовні вироби. «Нічого не пам’ятаю… Робила усе як уві сні…»,– такі пояснення дають по-
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http://ygu.com.ua/pages/17
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терпілі співробітникам міліції. Але траплялися такі випадки: діти виносили
гроші навіть тоді, коли батьки були вдома.
Правоохоронцям вкрай складно протидіяти циганським шахрайствам. Крім
того, співробітники карного розшуку не знають ані циганських звичаїв, ані мови.
До того ж, притягнути циган до кримінальної відповідальності надто важко.
Вони або хворіють, або вагітні, або неповнолітні, або взагалі зникли у невідомому напрямку. Міліція і преса вже втомилися застерігати довірливих людей, аби
ті трималися подалі від цих оманливих людей і не вступали з ними у контакт».

28 квітня на сайті УМВС України у Вінницькій області розміщена стаття
з красномовною назвою «Обережно! Циганські хитрощі!»68, яка характеризує
ромський народ наступним чином:



«Цигани мешкають на теренах України декілька століть. Одне з традиційних
їхніх занять – жебрацтво. Це заняття передавалося у спадщину і не розглядалось циганами, як щось ганебне. Цим промислом займалися виключно жінки
та діти. Циганські діти рано призвичаюються до антигромадського способу
життя – разом з батьками жебрують, спекулюють різними дрібницями.
Складною проблемою залишається проблема взаємин циган з оточуючим населенням. У формуванні негативного образу цілого народу великою мірою винні самі цигани: «липучі», невідчепні зі своїм ворожінням або продажем на вокзалах чи базарах.
Час від часу з’являються факти шахрайств, вчинені особами циганської зовнішності, які під різноманітними приводами (ворожіння, зняття порчі, попити води, відпочити і тому подібне) заволодівають грошима та цінними речами громадян.
Схеми бувають різними та найбільш ефективною залишається «класична» –
зняття порчі.
Розкрити працівникам міліції здійснені циганами шахрайства чи крадіжки,
а тим більш затримати самих винуватців, досить складно. Адже особи циганської зовнішності, що скоюють злочини, не ведуть осідлий спосіб життя,
а переміщуються по різним областям.
Міліція попереджає! Щоб не потрапити у пастку до циган, перш за все ні в якому разі не потрібно вступати з ними у розмову. Не реагуйте на будь-які їхні
прохання. Будьте розумнішими за шахраїв та не дозволяйте втягнути себе
у неприємну ситуацію».
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Сайт ГУМВС України в м. Києві у статті «Ворожба чи банальний грабіж?
Бережиться вуличних ворожій»69 застерігає мешканців Києва:



«…зустрівши на вулиці циган, багато хто намагається не зіткнутися з ними, обійти стороною. Але ці галасливі жінки не всім дають таку можливість:
чіпляються з питаннями, пристають з поганими вістями, пропонують поворожити і врятувати від порчі. У результаті: зіпсований настрій і нестача
грошей в гаманці.
В основному від дій нечистих на руку ворожок страждає «слабка» стать: жінки більш сентиментальні й легковірні, більш піддаються на «недобрі пророцтва», беззастережно знімають з себе дорогі прикраси і «викупають» здоров’я
та щастя близьких…
Ми хочемо дати кілька порад громадянам, як уберегтися від докучань ворожок.
Навчіться говорити впевнено «ні» циганкам, які чіпляються до вас на вулиці!
Для цього, по-перше, в жодному разі не зустрічайтеся поглядом з ворожкою.
І, по-друге, ніяких словесних контактів, навіть якщо її прогнози поступово перейдуть у загрози для вас особисто чи для вашої родини. Не вірте, вони лише
намагаються заробити на вашій довірі та любові до рідних».

Навіть головний міліцейський вісник – сайт МВС України – не уникнув згадування ромського населення у негативному контексті. У статті «Довіряй, але
перевіряй!»70 вказується: «…Як правило, циганки зупиняють на вулиці молодь
та залякують, що на їхніх батьків наведена порча – на важку хворобу чи на
смерть. Тому й пропонують швидко виправити ситуацію, врятувавши близьку людину. Щоб «зняти порчу», потрібно або одразу віддати всі коштовності
та гроші, або принести з дому»,– пояснюють правоохоронці. На жаль, люди
вірять шахрайкам та віддають чималі суми. Іноді – десятки тисяч гривень».
Це не повний перелік матеріалів сумнівного змісту, які були опубліковані
на сайтах регіональних управлінь Міністерства внутрішніх справ України. Не
хочеться робити припущення, що подібне масштабне застосування «мови ворожнечі» стосовно ромів, створення у свідомості громадян негативного образу
«цигана-злочинця» та його проектування на весь народ, використання закликів
відверто дискримінаційного характеру («не спілкуйтесь», «не пускайте», «не зус69

http://militia.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1610
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http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/img/common/uk/publish/article/
510304?search_param=%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD&searchForum=1&sear
chDocarch=1&searchPublishing=1

141

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

трічайтесь поглядами», «уникайте контактів») є ознаками свідомо спланованої
та запровадженої за допомогою міліцейських Інтернет-ресурсів кампанії ненависті. Вірогідно, працівники підрозділів зв’язків із громадськістю, які відповідають за інформаційну політику МВС, просто мали намір попередити громадян
про випадки скоєння окремих видів злочинів і у такий спосіб запобігти їх повторенню. Але зробили це бездумно і не професійно, адже законодавство не передбачає захист прав однієї групи населення за рахунок обмеження прав іншої.
Працівникам міліції слід пам’ятати, що окрім «Міжнародної конвенції
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» Україна ратифікувала 21 липня 2006 року Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який
стосується криміналізації дій расистського та ксенофобського характеру,
вчинених через комп’ютерні системи71, який зобов’язує нашу державу забезпечити визнання у її національному законодавстві злочинами поширення
ксенофобних матеріалів через комп’ютерні системи.
На жаль, Україна дуже часто з певною недбалістю ставиться до виконання ратифікованих нею норм міжнародного права, але в міліцейських публікаціях ксенофобної тональності вбачаються також і ознаки порушення законодавства України.
Наведені вище статті мають відверто антиромську спрямованість, містять негативні узагальнення щодо народу ромів та вказують на його схильність до скоєння злочинів, саме як окремої етнічної групи. Зміст статей принижує національну честь й гідність ромського народу та викликає у читачів
почуття неприязні до нього, формує відверто упереджене і негативне ставлення до цієї етнічної групи в цілому, що можна розцінювати як наміри, спрямовані на розпалювання міжетнічної ворожнечі.
Подібні дії кваліфікуються як злочинні у диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх
расової, національної належності або релігійних переконань», а у коментарі72
до цієї статті зазначається:



«…під діями, спрямованими на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі і гідності слід розуміти будь-які дії, метою яких є значне посилення серед певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної ворожнечі та огиди до інших етнічних або расових груп
чи конфесій, приниження позитивних якостей тієї чи іншої нації…».

71

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_687

72

http://vuzlib.net/beta3/html/1/9136/9318/
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Навіть не будучи експертом з міжнаціональних відносин, визнати ці матеріали толерантними і такими, що сприяють зменшенню рівня міжетнічної
напруженості у суспільстві, неможливо. Але стаття 5 Закону України «Про
міліцію» прямо зобов’язує кожного міліціонера бути толерантним – поважати
гідність особи, гуманно ставитись до неї та захищати права кожної людини
незалежно від її національної належності, громадянства, мови, ставлення до
релігії та інших переконань.
Проте особливе здивування викликає той факт, що наявність подібних
публікацій на міліцейських Інтернет-ресурсах є відвертим ігноруванням
вимог відомчих нормативних документів самого Міністерства внутрішніх
справ.
18.02.2010 року розпорядженням МВС України № 9473 затверджений
«План заходів щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року»,
пунктом 4.13 якого керівництво Управління зв’язків із громадськістю та обласних управлінь міліції повинно «Ужити заходів щодо недопущення випадків безпідставного зазначення у повідомленнях МВС, ГУМВС, УМВС етнічного
походження правопорушників, злочинців та осіб, що підозрюються у скоєнні
правопорушень».
Пункт 1.5. цього Плану ставить перед правоохоронцями особливе завдання – «Забезпечити моніторинг діяльності друкованих та електронних засобів масової інформації, телерадіокомпаній усіх форм власності щодо випадків розміщення інформації, розповсюдження літератури, виходу теле- і радіопередач, які містять ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями». У який
спосіб це завдання виконується, не зрозуміло, адже засоби масової інформації
дуже часто публікують на своїх шпальтах міліцейські статті ксенофобного характеру74 із прямим посиланням саме на сайти органів внутрішніх справ.
Підсумовуючи, можна зазначити: інформаційна політика МВС щодо ромського населення є політикою завуальованого, а іноді й відвертого заохочування громадян до ксенофобії та певних видів побутової дискримінації ромів. Парадоксально, але у теперішній час Міністерство внутрішніх справ, за
допомогою відомчих Інтернет-ресурсів, активно популяризує дві протилежні
73

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/305027?search_param=%D1%80%D
0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83&searchForum=1&searchDocarch=1&sea
rchPublishing=1
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http://www.myvin.com.ua/ru/news/news_vin/useful/9034.html
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за змістом тези: з одного боку, керівники відомства декларують свої наміри
забезпечити послідовну протидію всім проявам дискримінації і неухильне
дотримання міжнародних стандартів з цього питання, з іншого боку – органи
внутрішніх справ не менш послідовно беруть участь у поступовому формуванні в суспільстві думки щодо можливості дискримінації окремих етнічних
груп. Подібна тактика є сприятливим підґрунтям для поширення в Україні
латентної ксенофобії, яка з часом може перерости у відверту дискримінацію
ромів, призвести до скоєння стихійних і масових порушень прав цієї етнічної
меншини.

ДОДАТКИ
до статті В. Батчаєва ««Мова ворожнечі» на офіційних сайтах міліції –
заохочування суспільства до дискримінації чи правова безграмотність?»


Прикордонники Львівщини затримали вірмен-грабіжників
03.01.12

http://novyny.lviv.ua/nadzvychajni-podiji/prykordonnykylvivschyny-zatrymaly-virmen-hrabizhnykiv.html

Нещодавно прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону затримали громадян Республіки Вірменії, які двічі затримувалися за порушення
правил перебування на території України і підозрюються у скоєнні злочину
в Києві.
Прикордонний патруль помітив чоловіків ще задовго до того, як вони
наблизилися до Державного кордону. Їх перевірили у відділі прикордонної
служби і з’ясувалося, чоловіки 1982 та 1983 років народження, не вперше
в полі зору прикордонників, ще кілька днів тому їх уже затримували на кордоні, проте чоловіки вдруге вирішили випробувати долю. Проте, їх задум так
і залишився невтіленим.
При перевірці можливої причетності даних громадян до скоєння злочинів або правопорушень на території України було встановлено їхню причетність до пограбування в одному із готелів Святошинського району в місті
Києві. Про цей факт було проінформовано співробітників МВС у Львівській
області та за місцем скоєння злочину. Згодом, іноземців-правопорушників
прикордонники в офіційному порядку передали представникам МВС, які
прибули за ними із столиці у Львівський прикордонний загін.
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Ліквідовано зграю квартирних крадіїв
Офіційний веб-сайт УМВС України в Тернопільській області
16.03.12

http://www.umvsu.gov.te.ua/?menu=info&id=2&idnew=682

Тернопільські оперативники ліквідували злочинну зграю квартирних
крадіїв. Серед затриманих – троє вихідців з Грузії та мешканець нашого обласного центру. Останній, до слова, всіляко сприяв комфортному перебуванню гастролерів на час, коли ті приїжджали до Тернополя «на справу»: і квартиру винаймав, і транспортом забезпечував. Та й в кримінальних справах не був пішаком.
Як встановили міліціонери, від злодійської зграї потерпіли щонайменше шестеро мешканців обласного центру. Принаймні, на даний час вдалося
довести причетність затриманих до вчинення крадіжок з квартир, розташованих у багатоповерхівках на вулицях Крушельницької, Симоненка, Морозенка, Стадникової, Курбаса, Тарнавського. Спосіб проникнення до чужих
помешкань – шляхом підбору ключів. Бували випадки, що, вигрібши гроші
та ювелірні прикраси,– саме таким цінностям віддавали перевагу – зловмисники замикали за собою двері обкрадених ними помешкань.
Під час затримання, яке відбулося на квартирі, що її орендував для спільників 44-річний тернополянин, у гастролерів вилучили купу злодійського
реманенту: в’язки ключів, відмички, інструменти. Затримані іноземці, як і їх
тернопільський спільник, в кримінальних справах – не новачки. Двоє з них
раніше судимі за вчинення квартирних крадіжок.
Залишатися непоміченими лиходіям вдавалося не лише через кримінальний досвід, а й посилені заходи безпеки. Приміром, до Тернополя гастролери
приїжджали на автомобілі, проте в місто в’їжджали завжди іншим транспортом, свій залишаючи на приміській стоянці. Та й на справу йшли вкрай обережно – в квартирі довше п’яти хвилин не залишалися. Але злодійська вправність
поступилася професійності оперативників. Лиходіїв затримали.
Міліціонери підозрюють, що зловмисники можуть бути причетними до крадіжок на території Луцька, Рівного, Житомира, Бердичева. Проводиться перевірка.


Правоохоронці порушили кримінальну справи відносно грузинів,
які грабували квартири львів’ян
27.03.12

http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/4591.html

Слідче управління ГУ МВС України у Львівській області порушило кримінальну справу відносно 3 грузинів, які грабували квартири львів’ян. Про це
інформує прес-служба прокуратури Львівської області.
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Кримінальну справу порушено за ч. 5 ст. 185 КК України.
У чужі помешкання грабіжники проникали, зламуючи замки дверей та
вікна спеціально пристосованими знаряддями, та викрадали звідти гроші,
ювелірні вироби, інші цінні речі.
Загалом обвинуваченим інкриміновано вчинення 8 квартирних крадіжок, внаслідок яких потерпілим завдано збитків на суму понад 200 тис. грн.
Правоохоронці вилучили частину викраденого майна, яке обвинувачені
не встигли реалізувати.
Наразі розслідування кримінальної справи триває, а всі учасники організованої злочинної групи – під вартою. Слідчі перевіряють їхню причетність до
вчинення інших тяжких злочинів.
Відповідно до чинного кримінального законодавства, за вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років
із конфіскацією майна.
Вголос. Львівські новини

ПУБЛІКАЦІЇ ЩОДО ФІРДОВСІ САФАРОВА


Сафаров виправданий. Чи будуть притягнуті до відповідальности
міліціянти?

В липні сього року Апеляційний суд Вінницької обл. відхилив апеляцію підполковника міліції В. Шрамка, рішення – остаточне, Сафаров повністю виправданий. А ще Прокуратура Вінницької обл. порушила кримінальну справу за
фактом заподіяння тілесних ушкоджень Ф. Сафарову працівниками МогилівПодільського РВ УМВС України.
27.08.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1314458652

Наприкінці березня сього року в м. Могилеві-Подільському Вінницької
области стався інцидент – житель міста за походженням азербайджанець
Фірдовсі Сафаров був побитий співробітниками міліції. Про це повідомляли
засоби масової інформації. Коротко про перебіг подій.
26 березня на одній з вулиць Могилева-Подільського начальник міської міліції В. Шрамко, що був у цивільному, зупинив вантажівку, яка тягла
авто «ГАЗ-53», що належало Сафарову. «Ми займалися торгівлею на ринку
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у місті,– розповіла дружина Ф. Сафарова Олена вінницькій газеті «20 хвилин».–
Продавали сякий-такий товар, щоб заробити на хліб. Товар знаходився
у будці старого списаного грузовика. Адміністрація ринку зобов’язала нас прибрати цю розвалюху. Змушені здати грузовик на металобрухт. Домовилися
з начальником металоприймального пункту […] він прислав машину для буксировки вантажівки. Ми з чоловіком і дитиною їхали «бусом» слідом. Біля маслозаводу водія з металоприймального пункту зупинив начальник міліції. […]
Він був у цивільному одязі. Вийшов з власного автомобіля. Під’їхало ще четверо у міліцейській формі. Фірдовся пішов подати документи на грузовик. А ми
з дитиною залишилися в «бусі». Коли, бачу, міліціонери взяли його в коло. Він
невисокий, худий, а вони нівроку, дебелі. Почали штовхати чоловіка до машини начальника міліції».
Сафаров був силою доставлений до райвідділку міліції, причому не міліцейською машиною, а власним джипом В. Шрамка, а Олену з дитиною повезли
слідом власним «бусом» Сафарових, причому за кермом був працівник міліції.
У райвідділку Сафарова відвели до кабінету Шрамка, а дружину в середину не
пустили. Вона повідомила про затримання голові азербайджанської общини
Натіку Солтанову, він приїхав до райвідділу. Ось що він розповідає:



«… Я подошёл к дежурному, сказал: могу ли я увидеть начальника милиции?
Я зашёл, увидел: за столом сидел Шрамко Василий Петрович, начальник милиции, с правой стороны … с левой стороны от него сидел Сафаров, начальник … зам. начальник паспортного стола стоял. Я прошёл, поздоровался,
спросил: в чём проблема? Он сказал: обнаглели, будете все сидеть. В чём же
вопрос, говорю, Василий Петрович, я вижу, что вы в нетрезвом состоянии, давайте будем говорить об этом завтра, отпустите человека, на трезвую голову.
И в это время Сафаров имел неосторожность на родном языке сказать мне,
чтоб я никуда не уходил, потому что они его убивают. Начальник милиции подорвался с места, свалил Сафарова и начал избивать».

Олена телефонувала в Управління СБУ в Вінницькій області та УМВС України в Вінницькій області й повідомляла, що начальник міліції Шрамко, перебуваючи в нетверезому стані, побив і затримав її чоловіка.
«Чула дуже крики Василя Петровича [Шрамка], що «сука», «чорножопиє»,
«вас всіх там поубиваю», і в цей час він його на коридор викинув. Я вже бачила, як він його під стіною б’є»,– розповідає Олена Сафарова.
«Бити почали ще в машині кулаками, у кабінеті руки заломили назад,
надягли наручники, ставили раком і лупцювали дубинками,– каже сам Ф. Са-
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фаров (газета «20 хвилин»),– Діставали з сейфа пістолет і погрожували пристрелити, нібито за спробу втечі, я просився, благав, бо в мене двоє дітей,
а вони сміялися. Наручники зняли пізно вночі. Відпустили після того, коли
я погодився підписати папір, нібито мене привезли у міліцію у порваній куртці і з синцями на тілі. Сказали, якщо не підпишу, викличуть понятих, дістануть
з моєї кишені наркотики і опинюся на «зоні». Я злякався, бо вони що хоч можуть зробити. Підписав бумагу…»
Після цього Сафаров був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм тканин голови. Міліція ж вибудувала
версію, начебто сам Сафаров при опорі побив начальника міліції В. Шрамка.
Могилів-Подільський міськрайонний суд розглянув справу, що надійшла від Могилів-Подільського МВ МВС про притягнення Ф. Сафарова до адміністративної відповідальности за ст. 173 (як зазначено в протоколі про
адміністративне правопорушення, «громадянин Сафаров Ф. К., виражався
нецензурною лайкою, на зауваження не реагував, чим порушив громадський
порядок та спокій громадян») та ст. 185 («громадянин Сафаров Ф. К., виражався нецензурною лайкою в адресу працівників міліції, погрожував звільненням з ОВС, кидався в бійку до працівників міліції, чинив опір законній вимозі
працівника міліції») Кодексу України про адміністративне правопорушення.
25 червня 2011 року суд під головуванням судді Ю. Ясінського постановив закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення
відносно Фірдовсі Сафарова у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 173, 185 КУпАП. Захищала Ф. Сафарова від імені Центру захисту жертв катувань при Харківській
правозахисній групі адвокат Наталія Гурковська.
Нижче наводимо фраґмент постанови суду у справі Сафарова (з повним
текстом постанови можна ознайомитися тут75).
«…у суду виникає сумнів щодо доведеності вини Сафарова Ф. К. у вчиненні
правопорушень, передбачених ст.ст. 173, 185 КУпАП.
Так, той факт, що Сафаров Ф. К. перед застосуванням до нього фізичної сили
виражався нецензурною лайкою доводиться лише показаннями працівників
міліції Шрамка В. П. та Козачка Р. А. і спростовується показаннями Сафаро75

	Наступний матеріал в цьому розділі: «Виправдання Ф.К. Сафарова у справі про звинувачення в злісній непокорі й дрібному хуліганстві» (http://www.khpg.org/index.php?id=
1314459349).
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ва Ф. К., Сафарової О.В., Гримайла С. Ф. Інші свідки не можуть ні підтвердити, ні
спростувати даний факт.
Крім того, в протоколі про адміністративне правопорушення, передбачене
ст. 173 КУпАП не вказано, на чиї зауваження не реагував Сафаров Ф. К, спокій
яких громадян він порушив та в чому проявилось порушення громадського
порядку. В судовому засіданні також не встановлено жодного громадянина,
спокій якого б порушив Сафаров Ф. К.
В протоколі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 КУпАП не зазначено, законній вимозі якого саме працівника міліції та якій саме
вимозі чинив опір Сафаров Ф. К. З огляду на те, що допитані в судовому засіданні свідки Шрамко В. П. та Козачок Р. А. показали, що Шрамко В. П., який
є начальником Могилів-Подільського МВ УМВС, будучи в цивільному одязі, не
представившись Сафарову Ф. К., робив йому зауваження, на які той не відреагував, а потім почав застосовувати фізичну силу для його транспортування до
МВ УМВС, після чого йому допомагав Козачок Р. А., що в цій частині підтверджують практично усі учасники та свідки події, не підтверджує того, що дана
вимога відповідала вимогам закону.
З огляду на вищевказане суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду не встановлено об’єктивних доказів наявності в діях Сафарова Ф. К. складу правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП та складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП України, що згідно вимог п. 1 ст. 247 КУпАП
виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення, яке
підлягає закриттю».

В липні Апеляційний суд Вінницької області відхилив апеляцію підполковника міліції В. Шрамка, рішення – остаточне, Сафаров повністю виправданий. Також стало відомо, що В. Шрамка було відсторонено від посади, яку
той обіймав. А ще «Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну
справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (Зловживання владою або службовим становищем), за фактом заподіяння тілесних
ушкоджень Сафарову Фірдовсі Керім Огли працівниками Могилів-Подільського РВ УМВС у Вінницькій області». Про це повідомила прес-служба відомства на початку серпня. Будемо стежити за перебігом подій.
Відео-додатки
Допит підполковника міліції В. Шрамка в судовому засіданні:
http://www.youtube.com/embed/Q4TP1zDROgU
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Про події в березні сього року:
http://www.youtube.com/embed/zK926gniAEU
Використані джерела: веб-сторінки «Проти катувань!»76, газети «20 хви77
лин» (Вінниця)(також відео), Iнфопорн78, Ok-ua79, відео, зняте Вінницькою правозахисною групою.


Виправдання Ф. К. Сафарова у справі про звинувачення
в злісній непокорі й дрібному хуліганстві
27.08.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1314459349

Джерело: http://hr-lawyers.org/index.php?id=1311323809
ПОСТАНОВА
Іменем України
25 червня 2011 року
м. Могилів-Подільський
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
головуючого, судді: Ясінського Ю. А.,
при секретарі: Базілевич Ю. С.,
з участю захисника: Гурковської Н. В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань
Могилів-Подільського міськрайсуду матеріали справи, яка надійшла від Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області, про притягнення
до адміністративної відповідальності
Сафарова Фірдовсія Керім-огли, 27.02.1968 року народження, уродженця с. Покравенд, Агдамського району, Азербайджан, жителя м. МогилівПодільського, ХХХХХХХХХХХ, Вінницької області, громадянина України, працюючого приватним підприємцем, за ст.ст. 173, 185 КпАП України,–
встановив:
В протоколі про адміністративне правопорушення № 00698 під 26.03.2011 ро
ку зазначено, що 26.03.2011 року о 18 годині 00 хвилин в місті Могилів-Поділь
76

http://maidan.org.ua/special/pk/

77

http://20minut.ua/

78

http://infocorn.org.ua/

79

http://vinnitsaok.com.ua/
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ський по вул. Пушкінській громадянин Сафаров Ф. К. виражався нецензурною
лайкою, на зауваження не реагував, чим порушив громадський порядок та спокій
громадян, тобто вчинив адміністративні правопорушення, передбачене ст. 173
КУпАП України.
Крім цього, в протоколі про адміністративне правопорушення № 00699
від 26.03.2011 року зазначено, що 26.03.2011 року о 18 годині 00 хвилин в місті
Могилів-Подільський по вул. Пушкінській громадянин Сафаров Ф. К. виражався нецензурною лайкою в адресу працівників міліції, погоджував звільненням з ОВС, кидався в бійку до працівників міліції, чинив опір законній
вимозі працівника міліції, тобто вчинив адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 185 КУпАП України.
Дані протоколи згідно вимог ст. 36 ч. 2 КУпАП розглянуто в одному впровадженні.
В судовому засіданні Сафаров Ф. К. вину свою за статтями 173, 185 КпАП
України не визнав, пояснивши, що 26.03.2011 року водій Нечепорук О. В. на
своєму вантажному автомобілі на жорсткому зчепленні буксирував автомобіль марки «ГАЗ-53», який перебував у його користуванні, до смт. Вендичани
Могилів-Подільського району. По вул. Пушкінській автомобіль був зупинений
особою в цивільному одязі, як потім дізнався Сафаров Ф. К., начальником Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області Шрамко В. П. Коли
Сафаров Ф. К. зі своєю дружиною та малолітньою дитиною прибув на місце
зупинки, побачив там припарковані вантажні автомобілі, джип з звичайними номерними знаками, біля них були Нечепорук О. В., чоловік кремезної
статури в цивільному одязі та в нетверезому стані, якого він не знав, а також
міліцейська машина та кілька міліціонерів. Сафаров Ф. К. зрозумів, що щось
сталось з його автомобілем і, вийшовши з свого авто, попрямував у вказаному напрямку. Коли він наблизився і чемно запитав, що сталось, кремезний
чоловік, не представляючись та нічого не пояснюючи, а лише нецензурно виражаючись та ображаючи його національне достоїнство, наніс йому удар кулаком в голову, від якого той упав. В подальшому цей чоловік, продовжуючи
його бити, наказав йому сісти до вказаного вище джипу. Сафаров Ф. К. благав
пояснити, що сталось і кричав про допомогу, однак цей чоловік силою, за допомогою осіб в міліцейській формі заштовхав його до джипу. В цей час він чув
крики своєї дружини, яка просила залишити його у спокої і пояснити, що саме
сталось. Нецензурними словами Сафаров Ф. К. не виражався, по телефону не
розмовляв. Жодних прав йому ніхто не роз’яснював, він, будучи несподівано
побитим, не розуміючи, чому людина в цивільному одязі наказує йому сісти
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до цивільного авто, звичайно не хотів підкорятись даній вимозі. Лише в подальшому він зрозумів, що дана людина – це Шрамко В. П. Після цього на вказаному автомобілі під керуванням Шрамка В. П. його було доставлено до Могилів-Подільського МВ УМВС, де Шрамко В. П. його бив, принижував, в тому
числі в присутності директора МКП «Водоканал» Солтанова Н. А. Також його
примушували роздягатись при понятих. Протоколи та пояснення відносно
нього підбирались значно пізніше. Права йому ніхто не роз’яснював.
Допитана в судовому засіданні Сафарова О. В., що є дружиною Сафарова Ф. К., дала аналогічні пояснення, зазначивши, що коли її чоловіка, який
нецензурно не висловлювався та нікому не телефонував, Шрамко В. П. почав
бити, а потім затягувати до свого автомобіля, вона на крики чоловіка про допомогу намагалась з’ясувати, що сталось та зупинити це насильство, однак
міліціонер-водій фізично зупинив її з дитиною, від чого вони упали на землю.
Коли її чоловіка повезли до МВ УМВС на джипі, даний міліціонер-водій сів за
кермоїх автомобіля і повіз їх з дитиною слідом. Після цього вона повідомила
голову азербайджанської общини Солтанова Н. А. про цей безлад, останній
приїхав до МВ УМВС і намагався припинити беззаконня, однак її чоловік був
побитий навіть при Солтанові Н. А. Вона телефонувала в УСБ України у Вінницькій області, УМВС України у Вінницькій області і повідомляла про те, що
начальник Могилів-Подільського МВ УМВС Шрамко В. П. в нетверезому стані
побив і затримав її чоловіка.
Допитаний в судовому засіданні Солтанов Н. А. показав, що прибувши
ввечері 26.03.2011 року до Могилів-Подільського МВ УМВС на прохання Сафарової О. В., побачив там розлюченого Шрамка В. П. в нетверезому стані,
вкрай пригніченого та побитого Сафарова О. В., який просив його про допомогу, вказуючи на азербайджанській мові, що його тут вб’ють. На вимоги
Солтанова Н. А. припинити побиття Сафарова Ф. К. та розібратись в ситуації,
що сталась, в рамках закону Шрамко В. П. при ньому кілька разів вдарив Сафарова Ф. К. та вигнав Солтанова Н. А. з приміщення. До вказаної події у нього
з Шрамко В. П. були нормальні стосунки і підстав його оговорювати жодних
немає. В той вечір він телефонував до прокурора, міського голови і повідомляв про те, що вчиняє п’яний начальник міліції, потім Сафарова О. В. телефонувала до чергових частин УСБУ та УМВС області з даного приводу.
Допитаний в судовому засіданні Нечепорук О. В. підтвердив факт буксирування авто марки «ГАЗ» на жорсткому зчепленні з порушенням правил
буксирування та його зупинення 26.03.2011 року, однак зазначив, що був зупинений не начальником міліції в цивільному одязі, а чотирма працівниками
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міліції у формі. Після цього він був запрошений до службового міліцейського
автомобіля, де почав давати одному з міліціонерів пояснення щодо обставин
буксирування. Заявив, що інциденту між Сафаровим Ф. К. та співробітниками міліції він не бачив, так як сидів в автомобілі спиною до них, не чув, щоб
Сафаров Ф. К. висловлювався нецензурною лайкою та ображав кого-небудь,
а лише чув чиїсь чоловічі крики незрозумілого змісту та крики жінки і Сафарова Ф. К. про допомогу. Не бачив чи розмовляв Сафаров Ф. К. по телефону.
Крім того, пояснив, що під час відбирання у нього пояснень працівниками
міліції щодо даного інциденту та поведінки Сафарова Ф. К., вони писались
співробітником міліції, а він підписав їх не читаючи, оскільки не мав при собі
окулярів і саме цим може пояснити, чому їх зміст відрізняється від змісту його
показань в суді.
Допитаний в судовому засіданні свідок Різник О. А., показав, що 26.03.2011 року біля 20–21 години він з іншим адмінарештованим Лісевичем А. Б. був кілька
разів запрошений до кабінетів в Могилів-Подільському МВ УМВС, де в їх присутності, не роз’ясняючи їм прав, працівники міліції провели особистий огляд Сафарова Ф. К., наказуючи йому роздягатись. Сафаров Ф. К. не кричав, нецензурно не
виражався та нікому не погрожував, а лише казав, що ні в чому не винен. Пізніше
їм дали якісь документи і показали, де підписати, що вони і зробили не читаючи
зміст. Саме цим і пояснює те, що його пояснення в суді різняться з поясненнями,
відібраними працівниками міліції.
Свідок Лісевич А. Б. в судовому засіданні дав аналогічні Різнику О. А. показання, які також різняться з його поясненнями, які у нього відбирали працівники міліції.
В судовому засіданні начальних Могилів-Подільського МВ УМВС Шрамко В. П. показав, що 26.03.2011 року, біля 18 години, проїжджаючи на своєму
приватному джипі по вул. Пушкінській в м. Могилів-Подільському, приблизно біля 18 години він помітив автопоїзд, який пересувався з порушенням
Правил дорожнього руху України. Шрамко В. П. був тверезий і одягнений
в цивільний одяг. Він зупинив дане буксирування під керуванням водія Нечепорука О. В. та попросив пред’явити документи на машину, що буксирувалась. Після того, як водій відповів, що документів у нього немає, він зробив зі
свого мобільного телефону дзвінок у чергову частину Могилів-Подільського
МВ УМВС і викликав на місце приполи слідчо-оперативну групу, яка згодом
прибула на службовому авто. Приблизно в цей час біля них за власною ініціативою зупинився мікроавтобус, яким управляв раніше незнайомий йому Сафарова Ф. К. Останній підійшов до нього та спитав, хто тут старший, на що
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Шрамко В. П. не представляючись, відповів, що старшим є мабуть дільничний інспектор міліції, який пише протокол у машині зі свідком Нечепоруком.
Після того Сафаров Ф. К. почав комусь дзвонити зі свого мобільного телефону і розмовляти з невідомою особою. При цьому Сафаров Ф. К. в грубій формі
висловився на адресу дільничного інспектора міліції, згадуючи його в своїй
телефонній розмові. Саме ці дії Сафарова Ф. К. він сприйняв як дрібне хуліганство. Після цього він підійшов до Сафарова Ф. К. та попередив його аби
той не висловлювався нецензурною лайкою та припинив дзвонити, оскільки
ніхто ніякого питання вирішувати не буде. Після цього Сафаров Ф. К. знову
кілька разів висловлювався нецензурною лайкою і назвався власником автомобіля, що буксирувався. Тоді Шрамко В. П. запропонував йому пройти
у райвідділ міліції для з’ясування усіх обставин, на що Сафаров Ф. К. категорично відмовився. Після отримання відмови Сафарова Ф. К. проїхати у райвідділ міліції він почав силою його саджати до свого автомобіля з допомогою
оперуповноваженого карного розшуку Козачка, оскільки той чинив опір.
Після цього він сів за кермо даного авто і з Козачком та експертом Лабою
відвіз Сафарова Ф. К. до МВ УМВС. Дорогою Сафаров поводив себе спокійно. При вході до приміщення МВ УМВС Сафаров Ф. К. знову не хотів йти і він
змушений був застосований резиновий кийок. В подальшому Сафарова Ф. К.
оглянули в присутності понятих, оскільки він продовжуючи нецензурно виражатися та погрожувати працівникам міліції, кричав, що йому підкинули
наркотики. При цьому застосовувалась відеозйомка, яка з технічних причин
не збереглась. Потім дільничний інспектор міліції Хорошковський склав необхідні протоколи затримання та про адмінправопорушення відносно Сафарова Ф. К. за статтями 173, 185 КУпАП. Під час перебування Сафарова Ф. К.
у приміщенні МВ МВС фізична сила до останнього не застосовувалась, в тому числі в присутності Солтанова Н. А.
Допитаний в судовому засіданні оперуповноважений карного розшуку
Козачок Р. А. дав аналогічні показання Шрамку В. П.
Допитаний в судовому засіданні дільничний інспектор міліції Хорошковський В. В. підтвердив показання свідка Шрамка В. П., однак зазначив, що
так як намагався відібрати пояснення від водія Нечепорука О. в службовому
автомобілі, не був свідком розмови між Шрамком В. П. та Сафаровим Ф. К., не
чув нецензурних слів Сафарова, вимоги до останнього з боку Шрамка і лише
згодом від колег дізнався, що Сафаров грубо говорив з Шрамком, що і призвело до його затримання. Не знає, чи роз’яснювались права Сафарову Ф. К.
Він лише почув якусь колотнечу, чиїсь крики і побачив, що Шрамко і Коза-
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чок намагались насильно посадити Сафарова Ф. К. до власного автомобіля
Шрамка. З побаченого він зробив висновок, що Сафаров чинить опір. Коли
він їхав до МВ УМВС в салоні автомобіля Шрамка, Сафаров кричав: «За що Ви
мене взяли?». В приміщенні МВ УМВС він склав протоколи відносно Сафарова Ф. К. за статтями 173, 185 КУпАП на підставі рапортів своїх колег, зачитав
їх Сафарову Ф. К., але той відмовся від підпису. В якій годині Сафарова Ф. К.
звільнили, не бачив.
Допитаний в судовому засіданні міліціонер-водій Гримайло С. В. підтвердив пояснення свідка Шрамка В. П., однак зазначив, що коли Сафаров Ф. К.
розмовляв з Шрамком В. П., казав, що все «порішає», але нецензурно не виражався. Коли йому пропонували сісти до машини Шрамка, відмовлявся,
а потім, коли Шрамко та Козачок застосували силу, кричав про допомогу. Сафарову Ф. К. права не роз’яснювались. Він особисто дружину Сафарова Ф. К.
не кидав, вона сама падала, коли бігла до Сафарова Ф. К., якого садили в авто.
За вказівкою Шрамка В. П. він відігнав мікроавтобус з Сафаровою та її дитиною до приміщення МВ УМВС.
Допитаний в судовому засіданні начальник СДСБЕЗ Могилів-Подільського МВ УМВС Яровий В. В. показав, що 26.03.2011 року біля 20 години дізнався
в приміщенні МВ УМВС, куди доставили Сафарова Ф. К., що у нього є вантажний автомобіль «ГАЗ», який буксирувався з порушенням правил дорожнього
руху і без підтверджуючих право власності документів. У зв’язку цим і вказівкою начальника МВ УМВС Шрамка В. П. відбирав пояснення у Сафарова Ф. К.
щодо належності даного автомобіля. Обставин затримання та складання
протоколів про адміністративні правопорушення не знає. Стверджує, що
Шрамко В. П. був тверезий, як і він та сам Сафаров Ф. К. Бачив розірвану куртку на Сафарові Ф. К.
В судовому засіданні досліджено витребувані з Могилів-Подільського
МВ УМВС журнали реєстрації заяв та повідомлень про злочини, обліку доставлених до Могилів-Подільського МВ УМВС, видачі бланків протоколів про
адміністративне правопорушення, які в цілому відповідають вимогам закону
та в яких зафіксована інформація про вказані події. Дослідити зміст журналу
обліку матеріалів про адміністративне правопорушення не представилось
можливим у зв’язку з його знищенням.
Крім того, в судовому засіданні досліджено витребуваний з МогилівПодільської міжрайпрокуратури відмовний матеріал по заявам Сафарової О. В. та Сафарова Ф. К. щодо незаконних на їх думку, дій працівників міліції,
які мали місце 26.03.2011 року. У вказаному матеріалі є оригінали пояснень
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свідків Нечепорука О. В., Різника О. А. та Лісевича Л. Б., копії яких містяться
в матеріалах даної справи, які значно відрізняються від показань даних свідків в судовому засіданні, що обумовлено вище.
Також, судом досліджено витребувану інформацію з управління СБ України Вінницькій області за № 53/22-1725 від 25.05.2011 року щодо того, що
26.03.2011 року біля 20 години в чергову службу управління поступив дзвінок від Сафарової О. В. з проханням допомогти їй з’ясувати, на якій підставі її
чоловік Сафаров Ф. К. був затриманий в м. Могилів-Подільському із застосуванням засобів фізичного впливу працівниками міліції, які нібито, були в стані
алкогольного сп’яніння. Сафаровій О. В. було рекомендовано звернутись до
чергової частини УМВС України у Вінницькій області.
Крім того, судом двічі направлялись інформаційні запити до УМВС України у Вінницькій області щодо надання інформації чи надходили до управління МВС України у Винницькій області в період часу з 26.03.2011 року по
28.03.2011 року телефонні заяви (повідомлення) від Сафарової О. В. щодо незаконних дій працівників Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області відносно її чоловіка Сафарова Фірдовсія Керім-огли чи перевірялись вони, а також чи здійснюється в Могилів-Подільському МВ УМВС України
у Вінницькій області відеопостереження (відеонагляд) на прилеглій території
та в приміщенні, і де саме. Однак, з невідомих причин вказана інформація до
суду так і не була надана.
З наданих в судовому засіданні захисником Сафарова Ф. К. характеристик випливає, що останній за місцем проживання характеризується позитивно, порушень громадського порядку з його боку не зафіксовано. Згідно вимог ст. 252 КУпАП оцінка доказів здійснюється органом (посадовою особою)
за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному
і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись
законом і правосвідомістю.
Практика Європейського суду з прав людини показує, що, оцінюючи докази, суд застосовує критерії доведення «поза розумним сумнівом», яке має
випливати із сукупності ознак чи неспростованих презумпцій факту, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.
Згідно вимог ст. 62 Конституції України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
В даному випадку у суду виникає сумнів щодо доведеності вини Сафарова Ф. К. у вчиненні правопорушень, передбачених ст.ст. 173, 185 КУпАП.
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Так, той факт, що Сафаров Ф. К. перед застосуванням до нього фізичної
сили виражався нецензурною лайкою доводиться лише показаннями працівників міліції Шрамка В. П. та Козачка Р. А. і спростовується показаннями Сафарова Ф. К., Сафарової О. В., Гримайла С. Ф. Інші свідки не можуть ні підтвердити, ні спростувати даний факт.
Крім того, в протоколі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП не вказано, на чиї зауваження не реагував Сафаров Ф. К,
спокій яких громадян він порушив та в чому проявилось порушення громадського порядку. В судовому засіданні також не встановлено жодного громадянина, спокій якого б порушив Сафаров Ф. К.
В протоколі про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185
КУпАП не зазначено, законній вимозі якого саме працівника міліції та якій саме вимозі чинив опір Сафаров Ф. К. З огляду на те, що допитані в судовому
засіданні свідки Шрамко В. П. та Козачок Р. А. показали, що Шрамко В. П., який
є начальником Могилів-Подільського МВ УМВС, будучи в цивільному одязі,
не представившись Сафарову Ф. К. робив йому зауваження, на які, той не
відреагував, а потім почав застосовувати фізичну силу для його транспортування до МВ УМВС, після чого йому допомагав Козачок Р. А., що в цій частині
підтверджують практично усі учасники та свідки події, не підтверджує того,
що дана вимога відповідала вимогам закону.
З огляду на вищевказане суд приходить до висновку, що в ході судового
розгляду не встановлено об’єктивних доказів наявності в діях Сафарова Ф. К.
складу правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП та складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП України, що згідно вимог п. 1 ст. 247 КУпАП виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення,
яке підлягає закриттю.
Керуючись статтями 36 ч. 2, 173, 185, 247 п. 1, 284 ч. 1 п. 3 КУпАП України,–
постановив:
Закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно Сафарова Фірдовсія Керім-огли у зв’язку з відсутністю в його діях складу
адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 173, 185 КУпАП.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду протягом десяти
днів з дня її винесення
Суддя Могилів-Подільського міжрайонного суду
Ю. А. Ясінський
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РОМИ


Застереження. Довірливих пенсіонерів легко обдурити
З офіційного веб-сайту УМВС України в Тернопільській області
Джерело: http://www.umvsu.gov.te.ua/?menu=info&id=25

[…] Правоохоронці радять людям похилого віку,– не купляйтеся на будьякі заманливі пропозиції – тим більше, коли шахраї завітали до вашої домівки
з товаром, золотими виробами, а то й грішми. Не спілкуйтеся з незнайомцями, не спокушайтесь на їхні заманливі пропозиції. Чимало людей потерпіли
тільки від того, що впустили шахраїв на власне подвір’я, або у домівку. Так,
у кількох районах шахрайки-циганки вміло розігрували потерпілих селян,
аби заволодіти їхніми заощадженнями та іншими цінностями. Втрачені суми
сягали тисяч гривень. Кочівники під будь-яким приводом намагалися зайти
до помешкань, переважно у віддалених селах. З цією метою вигадували найнеймовірніші історії. Одним говорили, що треба перепеленати дитину, з якою
носилися на руках, в інших просили напитися води. В той час, коли селяни намагалися допомогти прохачам, їхні спільники нишпорили у можливих сховках господарів.
Потерпілі, як правило, через кілька годин телефонували до чергових
у райвідділи міліції. Адже пропажу грошей чи цінностей виявляли не одразу. Циганам вдавалося втекти – вони приїжджали у села найнятим автотран
спортом. У Шумському районі у 71-річного пенсіонера, для прикладу, попросили води, у якій мали розбавити соду. Мовляв, погано себе почувають. Старенький повірив і став шукати те, чого потребували подорожні жінки. Їх спільники
тим часом шмигнули у відчинені двері будинку. Знали, потерпілі селяни або під
білизною, або у посуді тримають гроші та цінності. Цього разу злодіям вдалося знайти заощадження – п’ять тисяч гривень. Успішно завершити задумане їм
перешкодили оперативники карного розшуку місцевого райвідділу. […]


Мій дім – фортеця
З сайту УМВС України на Львівській залізниці
Джерело: http://utmlviv.gov.ua/index.php?level_path=0-1-10-128

[…] Відмовляйтеся від пропозиції незнайомців (особливо осіб циганської
національності), які хочуть поворожити у вашій квартирі, перепеленати дити-
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ну, напитися води, дати ліків і тому подібне. Як правило, такі відвідини завершуються крадіжками. Якщо відвідувач Вам не знайомий і відрекомендувався
представником якої-небудь служби, до якої ви не зверталися, не знімаючи
з дверей ланцюжка, перевірте його посвідчення. Коли виникли сумніви, зателефонуйте в службу, попросіть його зайти іншим разом, зверніться в міліцію,
покличте на допомогу сусідів. […]


Безпечний вояж залізницею
Джерело: http://utmlviv.gov.ua/index.php?level_path=0-28-1901-1925
Олексій Костенко, начальник УМВСУ на Львівській залізниці
З сайту УМВС України на Львівській залізниці

[…] – У громадян злодії крадуть мобільні, а на що є попит на залізниці
з державного майна?
– Метал. Викрадень не бракує. Особливо на Закарпатті, де цим займаються цигани. Вчасно виявляємо та реагуємо на крадіжки. […]


Роми з Торчина на Волині запевняють, що їх хочуть виселити з села
22.04.11

http://khpg.org/index.php?id=1334239231

Джерело: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?romi_z_torchina_na_
volini_zapevnyayut_shho_yih_hochut_viseliti_z_sela&objectId=1127721
Волинські роми просять депутатів захистити їх від неправомірних дій
міліції та незаконного виселення з селища Торчин Луцького району.
З таким звернення представники Волинської обласної громадської
організації циган «Терне Рома» звернулися 21 квітня до депутатів постійної
комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту
прав людини, законності та боротьби зі злочинністю Волинської обласної ради, інформують ВН80.
У зверненні йдеться, що «10 березня працівники міліції проводили
рейд у смт. Торчин. Суть рейду полягала в тому, що від восьмої години ранку
міліціонери без дозволу заходили до помешкань ромських родин: перевіряли паспорти, переписували номери мобільних телефонів, фотографували
мешканців осель, знімали в них відбитки пальців».
80

http://www.volynnews.com/
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Керівник ромської організації Сергій Григориченко розповів, що міліціонери погрожували циганам фізичною розправою над їх малолітніми дітьми,
обіцяли виселити всіх ромів із Торчина.
«Для цього вони сказали, що навіть готові сфабрикувати кримінальні
справи, підкинути наркотики»,– запевняв депутатів Сергій Григориченко.
Підтримав ромів і юрист Віктор Пенько, який вже багато років консультує циган у правових питаннях. Він розповів, що до нього зверталися мешканці Торчину та інших населених пунктів області з проханням захистити їх від
протиправних дій правоохоронців та місцевої влади.



«До мене надходила інформація в усній формі про те, що зокрема у селі Переспа сільський голова збирає підписи на виселення циган. Організатором цього, за словами місцевих мешканців-ромів, є селищний голова. Відповідно люди
говорили, що й в Торчині планується така акція з виселення ромів»,– розповів
Віктор Пенько.

Правоохоронці все заперечили та послались на те, що такі рейдові перевірки вони проводять постійно в профілактичних цілях.
Натомість обласні депутати рекомендували обласному прокурору розглянути звернення ромів та повідомити обласних парламентаріїв про результати розслідування.


«На Івано-Франківщині затримали групу циган,
які обкрадали місцевих мешканців»
05.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334126930

Під таким заголовком на веб-сайті «УкрЗахідІнформ» вміщено інформацію, яка походить від СЗГ УМВС України Івано-Франківської області. І знову
вказано етнічну належність затриманих («Права людини»).
Джерело: http://uzinform.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=2998
Першого травня в одному з сіл Рожнятівського району Івано-Франківщини четверо жінок обікрали помешкання літньої людини практично у неї на
очах. Поки двоє незнайомок відволікали увагу пенсіонерки інші двоє викрали з шафи півтори тисячі доларів США. Господиня спохватилася пізніше, коли
помітила привідкриту шафу і зникнення заощаджень.
Прибулі на місце події працівники міліції детально опитали потерпілу,
а невдовзі дали результати подворового обходу селян. Як повідомив начальник Рожнятівського райвідділу міліції Василь Хомин, того дня в селі бачили
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автомобіль з немісцевими номерами реєстрації. Рожнятівська міліція передала в інші територіальні відділки орієнтування на затримання іномарки
певного кольору, на якій можуть пересуватися чотири жінки. Правоохоронці
мали підстави припускати, що зловмисницями найімовірніше є особи національності, представники якої не люблять осілого способу життя. Власне, за
декілька годин ці припущення підтвердилися.
Вже другого травня наряд міліції у Верховинському районі звернув увагу на автомобіль з прикметами, вказаними в орієнтуванні. Тим паче, що за
кермом іномарки дійсно була жінка. Четверо жіночок назвалися мешканками
східних регіонів України: двоє з Дніпропетровської області, інші – з Харківської та Донецької. Щоправда, документів, які б підтверджували анкетні дані затриманих, у них немає. Отже, справжні імена та вік жінок належить з’ясувати
з допомогою колег з інших регіонів.
Наразі підтверджено, що саме ці особи вчинили крадіжку з помешкання
в Рожнятівському районі. Частину викрадених грошей у зловмисниць вилучено і долучено до матеріалів кримінальної справи як речові докази. Скоріш
за все, цей злочин – не єдина кримінальна витівка у виконанні гастролерок.
Зараз міліція перевіряє причетність смаглявок до скоєння аналогічних крадіжок, а також шахрайських дій. Не буде дивиною, якщо виявиться, що за цими
ж особами тягнеться шлейф подібних злочинів по всій території держави. Затриманих доправлено в приймальник-розподільник.
Василь Гультайчук, СЗГ УМВС України Івано-Франківської області



«Вчора циганка видурила 20 тисяч у 17-річної жительки Вінниці»
06.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334240437

Джерело: http://20minut.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
BD%D0%B8-%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%
96/news/10197367
Під такою назвою оприлюднена стаття на веб-сайті газети «20 хвилин». І знову приклад міліцейських слів, коли названо етнічну належність
підозрюваних: «Розкрити скоєні циганами шахрайства чи крадіжки, а тим
більше затримати самих винуватців, досить складно. Цигани зазвичай
гастролери…» – каже прес-секретар начальника Вінницького міського управління міліції.
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Вчора ввечері, п’ятого травня, 17-річна дівчина винесла з батьківської
квартири у Вінниці чотири тисячі гривень та золоті вироби на суму 15 тисяч. Все це вона віддала близько 19:00 циганці, щоб та зняла з неї порчу. За
тиждень, як кажуть у міській міліції, це другий випадок шахрайства, скоєний жінками циганської зовнішності. Принаймні, стільки заяв надійшло від
потерпілих.
– Я не розуміла, що роблю,– каже 21-річна вінничанка, яка теж звернулася в міліцію з проханням знайти те, що віддала циганкам.– Я зайшла до своєї
квартири, нічого не кажучи матері, що була вдома, взяла усі гроші та золоті
вироби. Вийшла з будинку та віддала усе циганкам… Коли повернулась додому зрозуміла, що трапилось непоправне. Одразу зателефонувала до міліції.
Дівчина каже, що вона спочатку розгубилася на пропозицію «Давай погадаю, красавица!». Але слова про зняття порчі зачепили її. Потім до циганки,
з якою дівчина вже почала розмову, підійшла друга. А далі, ніби туман в очах,–
каже потерпіла.
– Розкрити скоєні циганами шахрайства чи крадіжки, а тим більше затримати самих винуватців, досить складно,– каже прес-секретар начальника
Вінницького міського управління міліції Яна Шкляр.– Цигани зазвичай гастролери. Вони переміщаються з міста в місто, з області в область. Не дозволяйте
втягнути себе у ситуацію, подібну до тих, що сталися з цими вінничанками.
У жодному разі не вступайте з ними у розмову. Не реагуйте на їхні прохання.
Будьте розумнішими шахраїв.
Наталія Гончарук



У Чернівцях «Беркут» відправив ромів на Батьківщину – в Закарпаття
25.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334241513

Джерело: http://citi.cv.ua/news.php?cid=23225&p=18
До цього вони компактно проживали на правому березі Прута, розбивши
там 7 поліетиленових наметів.
З 20 травня на території Чернівецької області проводиться оперативно-профілактична операція під умовною назвою «Берег». В рамках проведення даної операції працівниками сектору дільничних інспекторів міліції
Першотравневого РВ із залученням працівників роти «Беркут» та батальйону
патрульної служби УМВС було обстежено правий берег річки «Прут». Під час
обстеження біля дамби в районі вулиці Прутської у лісосмузі дільничним було
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виявлено стихійне поселення осіб циганської національності разом з їх малолітніми дітьми в кількості 30 чоловік, які розташували там 7 наметів у вигляді
палаток із поліетилену.
Під час проведення з особами бесіди встановлено, що останні, з їх
слів, прибули з міста Ужгород, Закарпатської області у пошуках роботи. Хоча, як показує аналіз, зазначена верства населення в основному займається жебракуванням із залученням малолітніх дітей, шахрайством та скоює
крадіжки.
Як повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, після проведення бесіди із гостями, їхнє стихійне наметове
містечко було ліквідоване, після чого ввечері пішим ходом доправлено до
залізничного вокзалу, звідки працівники лінійного відділу міліції потягом відправили їх до міста Ужгород.
Як вдалося з’ясувати знімальній групі ТВА, роми не пручалися. Ба, навіть
квитки купили за свій рахунок.


«Цигани з Волині дурили рівнянок»
20.06.11

http://khpg.org/index.php?id=1334069867

Джерело: http://zik.ua/ua/news/2011/06/20/294016
«Шахрайками виявилися особи циганської національності з ВолодимирВолинського Волинської області»,– так сказали у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області. Подаємо інформацію без змін як приклад «мови ворожнечі» («Права людини»).
Рівненські правоохоронці затримали групу шахраїв, які «знімали порчу»
з мешканок Рівного.
Про це ЗІКу повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України
в Рівненській області.
Перед тим правоохоронці зафіксували кілька фактів шахрайських дій,
внаслідок яких молоді рівнянки позбулися грошей і цінних речей. Шахрайками виявилися особи циганської національності з Володимир-Волинського
Волинської області.
Наразі порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто за шахрайство. Підозрювані перебувають
в ізоляторі тимчасового тримання.
Працівники міліції просять усіх, хто постраждав від шахрайських дій,
звертатися до них.
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Полковник Лазутко роздає найкращим підлеглим нагороди
21.06.11

http://khpg.org/index.php?id=1334069161

Джерело: http://www.rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?t=1308637800
Знову приклад мови ворожнечі: представники МВС підкреслюють етнічну належність затриманих. Подаємо фраґмент матеріялу з веб-сайту газети «Рівне вечірнє» («Права людини»).
На оперативній нараді начальник УМВС України в Рівненській області
Василь Лазутко нагородив трьох працівників міліції за розкриття злочинів,
скоєних на території Рівненщині.
За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм, оперативність та наполегливість, проявлені під час розкриття злочинів на території Рівненської області, Роману Мулику, старшому
інспектору ДПС групи ДПС відділення Державтоінспекції з обслуговування
адміністративної території Млинівського району та автомобільно-технічної
інспекції (підпорядкованого відділу ДАІ) при УМВС, Василь Лазутко вручив
відзнаку МВС України «За відзнаку в службі» ІІ-го ступеня. Начальник відділення цієї ж Державтоінспекції Віталій Войт отримав грошову винагороду
у розмірі 500 гривень.
– Цей наряд ДАІ під час несення служби помітив, що в їхньому напрямку
їде автомобіль «ВАЗ 2106», який був в орієнтуванні, підготовленому працівниками карного розшуку Рівненського МВ УМВС,– розповідає Інна Березовська,
начальник ВЗГ УМВСУ.– У салоні легковика знаходилися цигани, які підозрювалися у скоєнні ряду шахрайств. Працівники ДАІ зупинили авто та доставили
до Млинівського РВ УМВС. Зараз ці особи заарештовані.
[…]
Начальник обласного управління міліції Василь Лазутко ще раз привітав
міліціонерів із високим досягненням у професійній діяльності і побажав усім
так працювати на благо народу України.


Життя циганське
07.07.11

http://khpg.org/index.php?id=1334129751

Джерело: http://www.report.if.ua/top-tema/top-tema/zhyttya-tsyganske
Тетяна Соболик
Тільки в одному Калуші живе близько 400 циган. В районі їх значно більше,
а тих, що в області, взагалі складно перелічити. Їхня присутність, як прави-

164

IV.

Переслідування «неетнічних українців»

ло, заважає людям, вони хочуть, аби ті пішли геть. Правда, куди їм йти – ніхто не порадить.
Циганам, як з’ясувалося, теж не солодко. Вони чекають підтримки. Представники влади запевняють – вона буде. Однак, поки що це тільки слова.



Виселити або помити

Щороку у село Добровляни Калуського району81 приїздить багато циган,
які оселяються на берегах річки Лімниці. Одні живуть тут тиждень, інші місяць, ще інші – роками. Останніх селяни вже знають поіменно. І, як каже голова
села Марія Василів, з ними ще можна дати раду. Проте кожного разу циган
стає все більше. Люди проти такого сусідства бунтують. А сільська рада нічого
не може зробити.
«Взимку там було кілька сімей,– розповідає пані Марія,– вони більш-менш
керовані, навіть попри те, що п’ють багато. От прийшов до мене калуський
барон та секретар, і ми поїхали до них. Питаю, чи їм добре, кажуть, що добре.
Питаю, чи їм потрібна допомога, кажуть, та що ви, пані, яка ще допомога. Нам
нічого не треба. Тоді я спитала, хто має робити їм порядок? Там і пляшки, і ганчірки. А за територією обрив і знову банки, склянки, тарілки…»
На початку весни в Добровлянах поселилися інші цигани. За ними вслідкувати було складніше. Звідки приїхали і чи довго планують тут жити, ніхто не
знав. А в травні на лівому березі річки, в корчах, на ділянці водозабору посе81

ІваноФранківська область.
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лилася третя партія. «Це санітарна зона,– зауважує Марія Василів,– там навіть
ходити не можна, а щоб корову випасати, то і мови не може бути. А вони там
на якомусь острівці поселилися і за три дні так закапарили, ніби жили місяць.
Навіть туалету собі зробити не можуть, ходять під кожен кущик».
Приблизно місяць тому на правому березі Лімниці поселилася вже четверта партія. Ці осіли на відпочинковій зоні. Люди обурюються. Вимагають
у голови села терміново їх виселити. «Які люди не їдуть з міста, то всі виходять
з автобуса і одразу йдуть в сільську раду нарікати,– продовжує голова села.–
Бо в автобусі мусять впритул стояти до циган, а по тих воші лазять. Кажуть, що
не можуть через них відмовитися від громадського транспорту. І вимагають:
або виселяти, або заставити їх помитися».
Люди кажуть, що цигани ходять селами і вишукують металобрухт. Вдень
розглядаються, а вночі крадуть. Одні спокійні, інші – агресивні. Останні можуть
собі дозволити прийти на дискотеку і підняти дебош або смітити під магазином.
Продавці не раз ловили їхніх дітей, коли ті крали з холодильника морозиво.
«Не знаю, що це таке: злізлися всі цигани в наше село,– каже Марія Василів.– І головне, що вони один другого не знають. Одні мадярські, інші румунські, ще інші чернівецькі»…



Нагельовані цигани

Продавець продуктового магазину в Добровлянах Наталя вважає, що цигани зле не харчуються. «Дітям вони майже нічого не купують,– каже вона.– Бо
добре не можуть розрахувати гроші. Спершу купують сигарети, потім водич-
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ку, горілку, а якщо лишаються гроші, то купують дітям печиво. Мушу добре
пильнувати, бо одна приходить і щось замовляє, а інші вже біля холодників
крутяться. А ще, буває, просять продати їм в борг. А потім дуже довго віддають. Мене легше впросити їм продати без грошей, ніж чекати, аби віддали».
За словами Наталі, буває прийдуть до магазину, то так гарно виглядають:
чистий одяг, «нагельоване» волосся, вимиті, то за зовнішністю ніколи би і не
сказав, що то циган…
У таборі «Репортер» застав тільки постійних. Решта – виїхали. Правда, чи надовго, сказати ніхто не може. Живуть вони біля сміттєзвалища, коли ми приїхали,
саме там і порпались. Говорити не хотіли. Запевнили, що це тільки їм зашкодить.
«Не треба нас фотографувати,– непривітно зустріла нас Еріка,– ми не
крадемо, не заважаємо. Люди думають, що всі цигани однакові. Але це не так.
Ви теж різні. Є і росіяни, і українці погані. Так і з циганами. Якщо хтось краде,
то ви думаєте, що всі крадуть. Є такі цигани, що ходять просять, але в нас таких нема. Ми всі з одного села, а інших ми не знаємо, У нас навіть мова інша».
З часом розговорилися. Виявляється, приїхали вони із села Бадалово Берегівського району Закарпатської області. Найстарший з них Імре, каже, що живе
тут 10 років. На вогні якраз вариться обід, жінка чистить дрібну, як горошок, молоду картоплю, а поруч юнак плете кошик. Каже, щодня носить кошики на базар.
Скільки плетуть за день, не розповідають, кажуть лише, що продають за 20 грн.
Виглядає, що життям задоволені. І головне їхнє бажання – аби ніхто не
чіпав. Мріють, щоб діти ходили в школу, щоб їм допомогли із працевлаштуванням. «Я раніше був будівельником,– сказав Імре,– а дружина – дояркою,
ми всякі роботи знаємо». А ще кажуть, що в селі є якийсь старий закинутий
будинок і хотіли би там оселитися…
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Влада відмазується

Щоб виконати бажання людей і виселити циган із території села (хоча би
тих приїжджих, кочуючих – авт.), голова села звернулася із листами до голови
Калуської РДА, у міліцію та екологічну службу. Наразі чекає відповідей. Правда, виселити циган з одного місця, щоб вони оселилися в іншому – не вихід.
Їм треба запропонувати щось інше. Принаймні так вважає циганський барон
Володимир Макула. Аби об’єднати циган, він створив громадську організацію
«Барон». Секретар цієї організації Йосип Макула запевняє, що основна їхня
ціль – опікуватися циганами району.
Барон розказує, що ситуація плачевна. Адже в Калуші прописано по 24
людини на одній квартирі, де ані газу, ані світла. Проте просити милостиню все
одно не йдуть. «Зайдіть в Калуш на базар і подивіться, чи хоча б один циган
просить? Нема таких,– каже Володимир Макула.– Я це все підняв, почистив
місто від них. Зараз тільки ваші просять, каліки абощо. Я сам вашим кидав».
Барон запевняє, що сил та фінансів опікуватися всіма він не має. Але
знає, як можна вийти із ситуації. Мовляв, хоче зробити кузню і навчити циган виготовляти ковані вироби. Для цього потрібне вільне приміщення, а без
сприяння влади не обійтися. Відтак, вони вже і до голови міста ходили, і до
голови РДА – але жодного результату.
«Я хотів взяти земельні ділянки, щоб побудувати кузню та житло,– продовжує барон.– Вони б жили поряд і я би міг їх контролювати. Мали би нормальний туалет, могли б помитися. А ще хотів школу для них відкрити. Бо там
дорослі неграмотні, не те що діти. А влада відмазується».
Голова Калуської РДА Василь Петрів каже, з баронами зустрічався кілька
разів. «Вони пропонують дати їм на викуп якусь кузню подалі від села, аби там
працювати і жити,– розповідає Петрів.– У нас по селах є порожні приміщення,
вони обходили, дивилися, зараз вибирають».
Натомість барони запевняють, що жодних приміщень їм ніхто не показував, бо міська влада запропонувала землю на аукціоні, а районна – відправила у сільські ради. «В кожному селі голови сільрад ніби не проти,– каже
барон.– Але роблять схід села, а люди проти. Я не привіз циган із Африки чи
Америки, більшість з них мають калуську прописку. Тому я зберу усі матеріали, де мені уся влада відмовляє, і відвезу у Київ. А потім все це облишу».
Людей можна зрозуміти. Знайти бажаючих жити посусідству з циганами
непросто. Проте вони і так живуть поруч, їздять з нами одним транспортом,
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ходять в одні і ті ж магазини… А якщо дати їм шанс впорядкувати їхнє життя?
Поселити подалі? Може, заважатимуть менше.


Черговий приклад мови ворожнечі: «На Рівненщині циганку-шахрайку міліціонери затримали за гарячими слідами»
29.07.11

http://khpg.org/index.php?id=1334067014

Джерело: http://www.ogo.ua/articles/view/2011-07-29/29502.html
Подаємо матеріял, як його вміщено на джерелі («Права людини»).
Деякі особи циганської зовнішності вдаються до шахрайських оборудок,
аби прогодувати свою родину та мати більш-менш забезпечене життя. Звісно, навіщо працювати, коли можна, обманюючи людей, швиденько заробити «легкі гроші». Іноді вони вигадують нові схеми обдурювання населення.
Але з міліцейського досвіду відомо, що і старі, вже добре обкатані часом, теж
спрацьовують – і подекуди непогано. Днями міліціонери Рокитнівщини мали
справу з такою групою циган.
Усім знайома картина, коли цигани ходять з квартири у квартиру, з двору
у двір і займаються звичайною для них справою – клянчать у населення гроші, одяг, продукти харчування тощо. А іноді, навіть, підторговують усілякими
дрібницями чи одягом. Найспритніші з них проникають до осель і на очах
у розгублених господарів обкрадають їх.
Хоча люди і знають, що від циган добра не варто чекати, а все одно довірливо відчиняють їм двері та впускають до своїх осель. Часто циганам відчиняють не лише двері, а й душу, яку вони також примудряються обчистити, як
«липку», тим самим забравши віру у людську доброту і щирість. Оговтатись
після такого підступного удару буває дуже складно. Тож правоохоронці по
стійно застерігають громадян, що краще бути розсудливим і відмовити в гостинності ймовірним шахраям.
23 липня цьогоріч 21-річна Надія, жителька села Залав’я Рокитнівського
району, повірила невідомим особам циганської зовнішності, які продавали
постільну білизну, та впустила їх на своє подвір’я, де вони заволоділи певною
сумою коштів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка провела
ряд розшукових заходів та швидко знайшла «шахрайку». Кошти було повернуто пані Надії, а циганку покарано відповідно до закону. Це добре, що людина звернулася відразу і за гарячими слідами правоохоронці затримали
правопорушницю.
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– В інших випадках циганів, які вчинили злочин, дуже непросто викрити,
а ще важче – розшукати шахраїв, що залишилися в пам’яті ошуканого лише
як «люди циганської національності», або «які говорили, що із Закарпатської
області»,– розповідає виконуючий обов’язки начальника Рокитнівського РВ
УМВС України в Рівненській області підполковник міліції Олександр Таргоній.
Та чомусь не думають про це громадяни, які ведуться на талановито
розіграні сцени. Вони лише на наступний день з криком «допоможіть!» біжать
у міліцію, а сьогодні, не замислюючись, віддають свої кровні заощадження за
одні тільки обіцянки, щоправда, виголошені досить впевнено і переконливо
талановитими акторами злодійського життя.
Рокитнівський РВ УМВС України звертається із проханням до громадян:
якщо хтось володіє інформацією, чи, можливо, сам став жертвою шахрайських дій циганів, повідомляйте про це міліцію. Будьте пильними і не пускайте їх
до своїх осель, щоб не стати їх наступною жертвою!
Тетяна Чубик,
помічник начальника Рокитнівського РВ УМВС
по зв’язках з громадськістю та ЗМІ



Обережно! На Рівненщині «гастролюють» цигани
05.08.11

http://uzinform.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=4172

4 серпня 2011 року телефоном до чергової частини Сарненського РВ
УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення 24-річного Ігоря,
жителя Рівного, про те, що 04.08.2011 року на автодорозі «Городище–Рівне–
Старокостянтинів» поблизу села Катеринівка Сарненського району невідомі
особи циганської національності, шляхом обману (під приводом продажу виробів із золота), заволоділи його грошима в сумі 3500 гривень та мобільним
телефоном «Нокіа 6303і». Підозрювані можуть пересуватися на автомобілях
марки «Мерседес» чорного кольору та «Ауді» чорного чи темно-синього кольорів.
В разі надходження будь-якої інформації по даному факту прошу повідомити Сарненський РВ УМВС за телефонами : ч/ч (03655) 3-40-57, 099-037-40-39,
067-364-50-46.
Про це повідомили у ВЗГ УМВС у Рівненській області.
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На Житомирщині люди виступили проти «циганського свавілля»
05.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316597228

Джерело: http://gazeta.ua/articles/np/_na-zhitomirschini-lyudi-vistupili-proticiganskogo-svavillya/398166
Учасники зібрання пройшли ходою по центральній вулиці Мирополя аж до
залізничної станції, в районі якої проживають компактно цигани. Люди вигукували: «Циганів геть!»
На Житомирщині у селищі міського типу Миропіль близько 500 чоловік
провели акцію протесту проти побиття циганами свого односельця Івана
Бабича та проти «циганського безладу». Як наслідок, представники місцевої
влади пообіцяли покарати винних.
Про це GAZETA.UA повідомили у прес-службі Соціал-національної асамблеї (СНА).
Зокрема, за інформацією активістів, 29 серпня мешканця Мирополя Івана Бабича було побито групою осіб циганської національності.
За їхніми словами, причиною нападу на Бабича став попередній конфлікт, під час якого чоловік вступився за дівчину, до якої чіплялись цигани.
Останні пізніше вистежили його і напали групою близько 8 чоловік. Перший
удар було нанесено автомобільним домкратом в обличчя, після чого Бабич
знепритомнів.
«Добивали залізним пруттям та цепами. Якщо б деякі люди не підтягнулися, то, напевно, убили б. Як наслідок, побитий лежить у реанімаційному відділенні лікарні»,– уточнили активісти.
На заклик зібратись 3 вересня у центрі Мирополя та «покласти край циганському безладу» прийшли близько 500 чоловік. Люди на півтори години
перекрили рух по головній дорозі, вимагаючи покарати винних та вигнати
з селища усіх осіб циганської національності.
«Врешті-решт приїхав начальник районної міліції, котрий намагався
заспокоїти розгніваних людей запевненнями розібратись. За його словами,
побиття людини, яка лежить в реанімації, кваліфікується як дрібне хуліганство, і максимум, що отримають злочинці – це 15 діб адмінарешту. Тоді я поцікавився у представника закону, чи було б розцінено нанесення удару йому
в голову, наприклад, сапою, як дрібне хуліганство»,– зазначив представник
СНА Дмитро Лесько.
Після цього учасники зібрання пройшли ходою по центральній вулиці
селища аж до залізничної станції, в районі якої проживають компактно ци-
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гани. Люди вигукували: «Циганів геть!». Кінцевим пунктом ходи став будинок
місцевого циганського «барона». Мітингувальників заспокоювали представники міліції та чиновник селищної ради, які пообіцяли покарати винних.
Чергове зібрання селищної громади Мирополя активісти запланували
на 8 вересня.


Міліція про інцидент з циганами у Житомирській області:
бійка була, а акція протесту – ні
06.09.11

zhitomir.info

В окремих Інтернет-виданнях розповсюджено інформацію щодо проведення наприкінці серпня акції протесту в одному з селищ Романівського
району.
Проведеною перевіркою попередньо встановлено, що 28 серпня близько 23:00 в кафе-барі смт. Мирополя між місцевими жителями виник конфлік,
що продовжився сваркою, а згодом і бійкою. У результаті троє громадян,
1984, 1987 та 1989 року народження, отримали тілесні ушкодження. Наступного дня вони разом з батьками зустріли кривдника та нанесли йому тілесні
ушкодження, з якими той звернувся до Романівської районної лікарні.
Про це повідомляє СЗГ УМВС України в Житомирській області
Відповідно до акту медичного дослідження тілесні ушкодження, нанесені чоловікові, відносяться до категорії легких з короткочасним розладом
здоров’я.
Описані події знайшли продовження 3 вересня, коли близько 19:00 години поблизу приміщення селищної ради зібралися представники обох сторін
конфлікту, загалом близько 50 осіб, для вирішення суперечностей.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Романівського РВ
на чолі з начальником райвідділу, працівники якої з метою попередження
протиправних дій та порушень громадського порядку провели з жителями
роз’яснювальну роботу щодо вимог законодавства та шляхів правового урегулювання конфлікту.
Водночас будь-якої вуличної ходи та перекриття руху транспорту на
центральній вулиці селища не відбувалось. Порушень громадського порядку
03.09.2011 в смт. Мирополі зафіксовано не було.
На даний час працівниками Романівського РВ УМВС України в Житомирській області проводяться перевірки за фактами отримання чотирма жителями селища тілесних ушкоджень.
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Цигани-безхатченки тікають з Івано-Франківська?
09.09.11

http://firtka.if.ua/?action=show&id=10560

Івано-франківська міліція продовжує роботу з особами без визначеного
місця проживання. Про це розповів заступник начальника Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ Андрій Прусак.
З його слів, на минулому тижні було виявлено і встановлено 5 осіб ромської національності.
«Їм,– стверджує пан Прусак,– було рекомендовано звернутися до будинку нічного перебування».
Взагалі ж, за словами міліціонера, є тенденція до залишення ромськими
безхатченками обласного центру Прикарпаття. Зокрема, в Івано-Франківському МВВС є інформація про те, що 18 циганів вже виїхали з міста.
pravda.if.ua



Ви можете собі уявити – «швидка» зупиняється на околиці села,
вивантажує людину на узбіччя і їде?
09.09.11

http://khpg.org/index.php?id=1334244117

Джерело: http://karpatnews.in.ua/news/28174
Ярослав Галаc, rionews
Подія в с. Вербовець розбурхала весь Виноградівський район. Адже це
не жарт – лікарів швидкої допомоги звинуватили в тому, що вони привезли
помираючого цигана на околицю села, поклали на узбіччі й… поїхали геть.
І тільки на зворотній дорозі, випадково зустрівши іншого цигана, попередили
про залишену на траві людину. Подібне ставлення до хворого обурило мешканців табору, а викладені в пресі подробиці інциденту викликали величезний резонанс.
Самі медики звинувачення на свою адресу категорично заперечують…
«Хворий на прощання подякував фельдшерові й навіть обнявся з ним!..»
– Ви можете собі уявити – «швидка» зупиняється на околиці села, вивантажує людину на узбіччя і їде? – обурюється начальник управління охорони
здоров’я Виноградівської райдержадміністрації Ігор Борисенко.– Це ж аб-
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сурд! За даним фактом була створена комісія, яка опитала фельдшера й водія
«швидкої», лікарів пульмонологічного відділення, де лежав пацієнт Євген
Матей. Всі вони стверджують протилежне – хворий сам попросився додому
(є його підпис), до «швидкої» його підвезли у спеціальному кріслі, в машину
він зайшов сам, сам із неї й вийшов на околиці села. Подякував фельдшерові
й навіть обнявся з ним, після чого в супроводі когось із циган пішов у табір.
Я, як начальник управління охорони здоров’я, не зацікавлений щось приховувати чи когось покривати. Якби такий обурливий факт дійсно мав місце, люди зазнали би відповідного покарання. Але поки що я не бачу якихось грубих,
очевидних порушень…
Скандал спалахнув після публікації у Виноградівській районній газеті
«Чорна гора». Голова с. Вербовець Валентин Локовці, що допомагав ховати
померлого рома, в емоційній формі описав журналістам факт доставки ще
живого пацієнта з лікарні. Однак як тільки в село зачастили перевірки, він був
уже не такий категоричний.
– Сам я не бачив, як Матея залишали на узбіччі,– обережно каже В. Локовці,– лише чув від інших. Цигани розповідають, що підібрали його на дорозі
й віднесли в табір. Вчинок лікарів, можливо, пов’язаний зі статистикою. Тобто,
якщо людина помирає в лікарні, це псує показники смертності. Зовсім інша
справа – вдома. Тому я, як голова села, був обурений, що подібні речі допускаються, але особисто не бачив… Ми ще з похоронами наморочилися – треба
було відвезти тіло на експертизу, а ніхто не хотів. Ледве самоскид знайшли.
Потім комісія до нас приїжджала, питають: «Для чого ви давали інтерв’ю? Якби не дали – нічого не було б». Але я розповів те, що знав і що мені сказали
інші. Так само й вам розповідаю…
Цигани в селі живуть десятиліттями і про їхні стосунки з іншими мешканцями можна написати окремий матеріал. Усього на території сільради, яка
об’єднує два села – Чорний Потік і Вербовець, розташовані два табори. Однак
якщо чорнопотіцькі цигани – це заможні селяни, котрі їздять на заробітки,
живуть у добротних будинках і їздять на хороших машинах, то вербовецькі – бідні як церковні миші. Між собою два табори практично не спілкуються.
У Вербівці недолюблюють циган, котрі хоч і не крадуть, проте, за твердженням селян, обманюють, набридають жебрацтвом, народжують дітей, яких не
виховують, і постійно вимагають матеріальну допомогу. Табір розташований
за селом, фактично в лісі. Від узбіччя сільської, страшно розбитої дороги (де,
як стверджують цигани, й лежав хворий Матей) до перших хат – близько кілометра. Туди веде ґрунтова дорога, по якій цілком можна проїхати, якщо не
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боятися забруднити транспорт. Однак після дощу до табору під’їде хіба що
повноприводна машина. У день, коли привезли Матея, було сухо.
Сам табір справляє гнітюче враження. Дванадцять низеньких глиняних хаток, критих брезентом, руберойдом і навіть плівкою. Більшість мають
розмір 3 х 2 метри й із усіх меблів вміщають лише два ліжка з маленьким
столиком. Замість печі – перевернуте догори дном корито з прилаштованим бляшаним димарем. У кожній хаті живе по три-п’ять чоловік. Усього тут
42 мешканці, з котрих 14 дітей. Протягом 40 років у таборі взагалі не було
світла. Лише кілька років тому, коли сюди з Ужгорода переселився Олександр
Вароді (єдиний у таборі ром, що вміє грамотно написати заяву чи звернення), від дороги протягнули електричну лінію. Табір неодноразово порушував
питання про переселення ближче до села й головної дороги. Два роки тому
циганам пообіцяли відповідну ділянку з умовою, що вони розчистять її від
будівельного сміття й бур’янів. Але коли роботу було зроблено, землю віддали місцевому попові під сільське господарство…
Матей казав: «У лікарні мені дали якийсь папір, я підписав, але що там – не знаю»
Євгенові Матею, смерть котрого викликала такий резонанс, було 53 роки.
За своє життя він кілька разів потрапляв до в’язниці, про що «в ненав’язливій
формі» мені повідомляли практично в усіх офіційних інстанціях (ніби це має
якесь відношення до справи – не вистачало тільки, щоб якість медичної допомоги залежала від соціального стану, етнічного походження чи особливостей
біографії пацієнта). У таборі залишилися родичі померлого. Відразу після приїзду мене оточила юрба ромів із замурзаними дітьми, які навперебій почали
скаржитися на життя й розповідати про свої проблеми. Виокремити з цього
словесного потоку те, що має відношення до Матея, виявилося непросто.
– Це сталося в суботу після обіду,– емоційно розповідає Олександр Гоньов.– У центрі села зупинилася «швидка», з її вікна до мене звернувся лікар:
«Там біля дороги лежить ваш Матей. Треба його забрати». «А чому ви не відвезли
його до хати?» – питаю. «Нема часу, нам треба повертатися». І поїхали. Я був на
велосипеді, приїхав до містка, від якого починається ґрунтовка, і знайшов Матея. Він лежав на траві зовсім опухлий, поруч якісь таблетки. Тоді я швидко поїхав у табір, покликав чотирьох чоловік і ми на ковдрі віднесли Матея додому…
– Він ще жив до вечора неділі, розмовляв із нами,– включається в розмову швагро Є. Матея Микола Форкош.– Казав: «У лікарні мені дали якийсь
папір, я підписав, але що там – не знаю. Потім зробили укол, від якого дуже
пекло». Це йому, напевно, наркотик якийсь укололи, щоб не боліло…

175

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

– Батько лежав у лікарні останні півроку,– додає донька Є. Матея Магдалина.– А на вихідні іноді приїжджав додому. Ми з чоловіком відвідували його
в лікарні кілька разів. У таборі батько збудував маленьку хатку, куди ми його
й поклали. Ходити він уже не міг, лише повзав. Але ще розмовляв. «Мені такий укол зробили, що вже нічого не болить»,– казав. «Як не болить? Ти ж весь
опух!» «Нічого не болить. Лікарі сказали, що «швидка» вже не приїде, я вилікуюся…» Але він знав, що помре. Так і сталося. У неділю ввечері батько помер.
У нього багато хвороб було – туберкульоз, бронхіт, цироз…
Поховати померлого виявилося цілою проблемою. Два дні цигани безуспішно шукали в селі головлікаря сільської амбулаторії, щоб отримати відповідний дозвіл. І тільки коли Олександр Вароді зателефонував заступникові
начальника обласного управління охорони здоров’я, справа зрушила з місця – в табір приїхали міліціонери й виписали направлення на судмедекспертизу. Везти небіжчика в райцентр ніхто не хотів, ледве вдалося вмовити водія
самоскида, котрий за 200 зібраних у таборі гривень погодився відвезти тіло
в кузові. Назад його привезли на возі. Родичі сколотили з кількох дощок нехитру труну, зробили з акацієвих гілок хрест і поховали померлого на краю
сільського кладовища. Зараз його могила заростає травою… Все, що залишив на цьому світі Матей – крихітна глиняна хатка з покритою лінолеумом
земляною долівкою, низькою стелею й ліжком уздовж стіни. Зробити знімок
інтер’єру цього житла не вдалося, адже щоб камера схопила «картинку», потрібно хоча би кілька метрів вільного простору.
– Його викинули на дорозі, як собаку, і нехай собі робить, що хоче,– обурюється неофіційний староста табору Олександр Вароді.– Якби «швидка»
не зустріла іншого цигана, Матей, можливо, так і помер би на узбіччі. Ну хіба
можна так знущатися над помираючими? Адже ми такі ж люди, як і всі – у нас
теж є серце і душа. Невже не можна було подзвонити нам, у сільраду чи амбулаторію? Ми би вийшли, зустріли, зробили все по-людськи…
«Скандал викликали суб’єктивні думки й припущення людини,
яка не має відношення до медицини»
Для вивчення обставин інциденту управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА створило спеціальну комісію, яка завершила службове розслідування в кінці серпня. Однак після ознайомлення з її висновками залишається стійке враження, що розслідування проводилося аж надто однобоко.
– Я вважаю, що викладені в районній газеті факти, з яких усе й почалося,
є суб’єктивною думкою і припущенням людини, яка не має відношення до ме-
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дицини,– каже голова комісії, заступниця начальника відділу організації лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров’я ОДА Ольга Чемет.– Мається на увазі голова с. Вербовець. Тому що за офіційними документами все було по-іншому. Комісія вивчила всю первинну медичну документацію – історію хвороби, журнал транспортування хворих, акт судмедекспертизи, опитала лікарів, фельдшера та водія, головлікаря сільської амбулаторії,
зустрілася з головою сільради. У документах чітко зафіксовано, що Є. Матей
сам хотів повернутися додому, є його підпис. Свідки кажуть, що він навіть погрожував: «Якщо не випишете додому, викинуся з вікна». З жовтня минулого
року хворий перебував на стаціонарі п’ять разів і, за словами персоналу, за
весь цей час родичі жодного разу не відвідали його. Фельдшер і водій стверджують, що Є. Матей сам вийшов із «швидкої» на околиці села і з допомогою
знайомого пішов у табір. То чому ми повинні вірити сільському голові, а не
лікарям? До речі, статистика смертності, про яку говорить голова Вербівця,
тут ні до чого. Бо не має значення, де людина помирає – у стаціонарі, на вулиці
чи вдома, інформація все одно фіксується в тому місці, де вона була зареєстрована. Тобто, які лікарняні показники можна було зіпсувати, якби хворий
помер у лікарні? Ніяких. І ще одне – коли людина виписується зі стаціонару,
їй просто мають видати довідку, а зовсім не зобов’язані везти додому. Просто
лікарі розуміли, що пацієнт важкохворий і сам не піде. Можна було би ставити
питання по-іншому – чому «швидку» відправили не за призначенням, адже це
не був виклик до хворого. Але такий підхід був би негуманним…
Незважаючи на те, що комісія вивчала обставини інциденту два з половиною тижні, ряд принципових нюансів залишилися або нез’ясованими, або
ж були інтерпретовані досить своєрідно. Зокрема, не може не викликати подиву той факт, що комісія, яка виїздила в село, так і не побувала в таборі й не
зустрілася з ромами, котрі досі наполягають, що «швидка» залишила Є. Матея
на узбіччі. Сенсу наговорювати на лікарів у циган немає – вони не отримають
за це пільги чи матеріальну допомогу. Таку однобічність комісії її голова пояснила так: «Це не в нашій компетенції. Ми вивчали лише те, що відноситься
до медичної галузі. Але ви, як журналіст, маєте право вислухати всі сторони,
провести журналістське розслідування…» По-друге, незрозуміло, як лікарі,
виписуючи помираючого пацієнта, не погодили це ні з його родичами, ні
з сільрадою, ні навіть із головлікарем сільської амбулаторії. О. Чемет прокоментувала це так: «У лікарів це не прописано в обов’язках». Зрештою викликає сумнів і твердження, що місце смерті пацієнта для лікарні не має ніякого
значення. У неофіційних розмовах медики кажуть, що кількість померлих
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у стаціонарі щорічно підсумовують, і якщо показники зростають, персонал,
м’яко кажучи, не гладять по голівці. Цікаво, що навпроти головного входу до
управління охорони здоров’я ОДА висять інформаційні стенди, в тому числі
зі статистикою смертності у стаціонарі, яка за останні роки на Закарпатті неухильно йде вниз. Тільки прагненням не погіршити показники й можна пояснити «гуманність» виноградівських лікарів, котрі всупереч посадовим інструкціям, за власною ініціативою відвезли хворого помирати додому. Цікава
деталь: за останні дев’ять років жоден ром із табору не помер у лікарні – всі
вдома. Хоча деякі перед смертю лікувалися у стаціонарі.
Замість того, щоб вислухати всі сторони і об’єктивно з’ясувати всі ці нюанси, комісія вивчила медичну документацію (ніби в ній колись фіксуються
порушення) і опитала своїх колег (ніби вони скажуть те, що їм невигідно). Тому її висновки, що в діях лікарів не знайдено жодних порушень, були цілком
прогнозованими. У зв’язку з цим виникає лише одне питання – чи варто було
взагалі створювати таку комісію?..


Вишиванюк пообіцяв «утрамбувати» циганське питання у Добрівлянах
21.09.11

http://vikna.if.ua/news/category/kl/2011/09/21/6240/view

Газета «Вікна»
Поблизу села Добрівляни82 на березі річки розмістився циганський табір.
Цигани стверджують, що живуть за рахунок продажу кошиків з лози, а також
збору метолобрухту. Проте місцеві жителі вимагають переселити циган подалі.
Цигани здебільшого – мешканці Закарпатської області, а своє переселення на Прикарпаття пояснюють тим, що повінь змила їхні оселі. Вони переконані, що мають статус кочового народу, а тому селяни не мають права їх
виселяти.
Голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк заявив, що прикарпатцям потрібно бути толерантним до представників інших національностей,
оскільки «Бог всім дозволив ходити по землі, в тому числі й циганам».
Вишиванюк повідомив, що створено спільну комісію ОДА та облради,
яка виїде на місце конфлікту і вивчить усі обставини.
«Питання з циганами утрамбуємо»,– резюмував Вишиванюк.
Джерело: Сіті (ifcity.in.ua)
82

Івано-Франківська область.
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Європейський Центр з прав циган просить розслідувати дії
львівських правоохоронців
26.10.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1319640223

Джерело: 25.10.2011 http://www.unian.ua/news/464413-pshonku-prosyatrozibratisya-z-lvivskoyu-militsieyu.html
Виконавчий директор Європейського Центру з прав циган (ЄЦПЦ) Дезідеріу Гергеї звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки
і міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова щодо інформації, яка
надійшла до ЄЦПЦ, що правоохоронні органи Львова та Львівської області
«незаконно знімають відбитки пальців» і «дискримінаційно перевіряють документи» у представників ромського населення регіону.
Зокрема, як повідомляється на офіційному сайті Інституту прав людини
і запобігання екстремізму та ксенофобії, за повідомленнями НГО, протягом
вересня й жовтня 2011 року роми, які проживають на даній території, «піддавалися навмисній кампанії зі збору персональної інформації (перевірка
документів, зняття відбитків пальців, фотографування)», також перевірці піддавалися ринки й будинки ромів.
У повідомленні підкреслюється, що відповідно до закону про міліцію,
її співробітники можуть перевіряти документи й знімати відбитки пальців,
«тільки якщо є законні підстави підозрювати дану особу в скоєнні злочину».
Крім того, незаконні дії правоохоронних органів передбачають як порушення
Конституції України, так і ставлять під питання дотримання низки міжнародних зобов’язань, які є невід’ємною частиною національного законодавства
України, зокрема – Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
У зв’язку з цим ЄЦПЦ просить Генпрокуратуру і МВС провести відповідне
розслідування щодо законності дій правоохоронних органів у регіоні, а також вжити заходи із притягнення до відповідальності винних у зловживанні
посадовців.
Європейський Центр із прав циган – міжнародна некомерційна організація,
що здійснює боротьбу з дискримінацією стосовно ромів шляхом надання
правової допомоги, моніторингу та освіти у галузі прав людини
Засновником Інституту прав людини і запобігання екстремізму
та ксенофобії є народний депутат України від Партії регіонів
Олександр Фельдман
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Спростування83
26.10.11

Відповідь ГУМВСУ у Львівській області щодо дактилоскопії представників ромської національності83

Вчора у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що правоохоронні органи Львова та Львівської області начебто «незаконно знімають відбитки пальців» і «дискримінаційно перевіряють документи» у представників ромського
населення регіону.
Офіційно повідомляємо, що така інформація не відповідає дійсності.
На даний час правоохоронці розслідують дві кримінальні справи щодо
осіб ромської національності, які вчиняли злочини на території Львівської області. В ході розслідування цих кримінальних справ розглядались різні версії,
відпрацьовувались особи, які могли бути причетними до цих злочинів, у тому
числі особи ромської національності.
Одна з цих кримінальних справ – щодо вбивства 32-річного львів’янина.
На початку вересня на вулиці Б. Хмельницького у Львові було знайдено труп
чоловіка з колото-різаними ранами.
Оперативники відпрацьовували кілька версій вбивства і перевіряли коло знайомих потерпілого. Згодом було встановлено, що до вчинення цього
злочину причетний 34-річний чоловік ромської національності. Слідчим відділом Шевченківського РВ міліції міста Львова проти нього було порушено
кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), що карається
позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
На даний час тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи щодо затримання зловмисника. Його оголошено у міжнародний розшук.
Ще одна кримінальна справа щодо осіб ромської національності порушена за торгівлю наркотиками. До правоохоронців надійшла інформація про те,
що у Львові деякі особи продають особливо небезпечний наркотик «Метадон».
В результаті проведених оперативних заходів міліціонери затримали 35-річного чоловіка та 41-річну жінку ромської національності, у яких було вилучено
наркотичну речовину «Метадон» та вогнепальну зброю (пістолет «Зоракі»).
За цим фактом було порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2
ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю) та
обрано запобіжний захід взяття під варту.
83

http://milicia.lviv.ua/Sprostuvannya_4742.html
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Через декілька днів працівники сектору БНОН ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області затримали ще одного фігуранта у цій справі – 36-річного чоловіка
ромської національності. У його помешканні вилучили наркотичну речовину
«Метадон».
Затримані тривалий час займалися збутом «Метадону». У них було вилучено велику кількість цього особливо небезпечного наркотичного засобу.
Сектор зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області


Факти торгівлі людьми виявлено на Івано-Франківщині
13.10.11

http://khpg.org/index.php?id=1334128775

Джерело: http://franuk.com/news/police/5704-fakti-torgivli-ljudmivijavleno-na-ivano-frankivschini
«Порушено кримінальну справу за фактом продажу трьох громадян по
30 тис. грн для жебракування»,– зазначив начальник Управління МВС в Івано-Франківській області і уточнив, що останній факт мав місце серед осіб
циганської національності. Знову названо етнічну належність підозрюваних
(«Права людини»).
В Івано-Франківській області міліція виявила факти торгівлі людьми. Про
це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник Управління МВС в Івано-Франківській області Василь Варцаба.
«Буквально в цьому місяці було порушено дві кримінальні справи»,– сказав він.
В. Варцаба розповів, що у вересні жінка продала свого дворічного сина
за 20 тис. грн.
«І буквально вчора порушено кримінальну справу за фактом продажу трьох
громадян по 30 тис. грн для жебракування»,– зазначив начальник міліції.
В. Варцаба уточнив, що останній факт мав місце серед осіб циганської
національності.


«У Рівному 24-річну дівчину ошукали на 10 тисяч гривень»
04.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1334072115

Джерело: http://ogo.ua/articles/view/2012-01-04/31561.html
Знову приклад повідомлення про злочин від СЗГ УМВС України в Рівненській області: «…жінки ромської національності за допомогою гіпнозу забрали
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в рівнянки золоті прикраси на суму 10 тисяч гривень». Текст подаємо без змін
(«Права людини»).
3 січня у Рівному на вулиці Князя Романа жінки ромської національності
за допомогою гіпнозу забрали в рівнянки золоті прикраси на суму 10 тисяч
гривень.
Про це порталу OGO.UA повідомила Інна Березовська з СЗГ УМВС України в Рівненській області.
– Жінка 45-ти років ромської національності підійшла до молодої дівчини і запитала як пройти в перукарню,– каже Інна Березовська.– Поки дівчина
показувала їй дорогу, до них приєдналася ще одна особа років 25-ти. За допомогою гіпнозу жінки завели рівнянку у двір, де вона сама зняла з себе всі
золоті прикраси і віддала їм.
Суму збитків оцінюють у 10 тисяч гривень.
Прикмети шахрайок, схожих до осіб ромської народності: старшій близько 45 років, зріст 165 см, очі темно-карі, волосся чорне із сивиною, зібране
під світлим беретом. Була одягнута у замшеву коричневу дублянку до колін,
світлий шарф. При собі мала середнього розміру чорну лакову сумочку. Іншій – на вигляд 20–25 років, зріст 160 см, очі світлі, волосся фарбоване руде,
зібране у пучок, лице велике кругле. Була одягнута у шкіряну руду куртку до
пояса, темні штани, чорні черевики. При собі мала середнього розміру зелену лакову сумочку, зроблену під крокодилячу шкіру.
Усіх, хто був свідками шахрайських дій на вулиці Кн. Романа 3 січня близько 11 год, чи може допомогти встановити місце знаходження невідомих, просимо повідомити за номером телефону 102.
Тетяна Закордонець



«Чергове відпрацювання» за допомогою кийків (+відео)
19.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1336241419

Джерело: http://zakarpattya.net.ua/
11 січня міліцейський підрозділ «Беркут» проводив «чергове відпрацювання» в циганському таборі Ужгорода.
Чим конкретно спричинені погроми у циганському таборі на вулицях
Гранітній та Марка Вовчка в ужгородській Радванці, дізнатися не вдалося. Як кажуть місцеві мешканці, два автобуси «беркутівців» увірвалися о сьомій годині
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ранку 11 січня на територію табору для, як пояснили самі правоохоронці, чергового відпрацювання.
Але результатом цього «відпрацювання» стали десятки постраждалих
циган, до яких «Беркут» застосував гумові кийки та сльозогінний газ.
Заходи в циганському таборі на ужгородській Радванці були законними
і вмотивованими – міліція
Як наступного дня повідомила міліція, заходи в циганському таборі на
ужгородській Радванці були законними і вмотивованими. (Треба зазначити,
що повідомлення Закарпатської міліції являє собою яскравий приклад мови ворожнечі – «Права людини»).
Як пояснили в СЗГ УМВС України в Закарпатській області, справді, «11 січня 2012 року з метою стабілізації оперативної обстановки, поліпшення роботи по боротьбі зі злочинністю та попередженню та розкриттю злочинів на території міста Ужгорода, виявленню та затриманню осіб, причетних до скоєння квартирних крадіжок, крадіжок з автотранспорту, грабежів, незаконного
обігу зброї та наркотичних засобів, виявлення осіб з числа «гастролюючого»
криміногенного елементу у мікрорайоні Радванка в місті Ужгороді проводилося комплексне відпрацювання». Підставою для цього була оперативна
і аналітична інформація.
«При аналізі крадіжок комунального майна,– коментує міліцейська пресслужба,– з’ясовується, що скоюються вони, здебільшого, особами ромської
національності. В 2011 році в місті Ужгород було зафіксовано 14 крадіжок чавунних решіток, зливоприймачів та каналізаційних люків, 12 крадіжок комплектуючих ліфтового обладнання, 3 крадіжки з КП «Міськсвітла», 4 крадіжки –
з КП «Уж-тепло». За їх скоєння затримані саме особи ромської національності.
За 2011-й рік в Ужгороді до кримінальної відповідальності притягнуто
25 осіб ромської національності. З них за вчинення крадіжок – 20 осіб, пограбунків – 3, приймання металобрухту – 1 і збут наркотичних засобів – 1 особа».
Тобто, стверджує міліція, у даному випадку йдеться про «абсолютно законне планове комплексне відпрацювання. Аналогічні відпрацювання здійснюються міліцією не тільки в Ужгороді і не лише по ромах, а вцілому по області і там, де це потрібно».
Відео за посиланням84.
За матеріалами веб-сайту «Закарпаття онлайн»
84

http://youtu.be/yiwrRYmQPMg
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У Рівному чоловік пригостив незнайомку,
після чого з оселі зникли гроші
19.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1334070470

Джерело: http://www.ogo.ua/articles/view/2011-07-29/29502.html
Знов мова ворожнечі – «…якщо на порозі вашої домівки з’явилися громадяни, схожі до осіб ромської народності, негайно телефонувати до міліції за
номером телефону 102» – радять у Рівненському МВ УМВС. Матеріял подаємо
без змін («Права людини»).
По обіді 18 січня до чергової частини Рівненського МВ УМВС надійшло
повідомлення про те, що з квартири після візиту нібито онуки зникли дві тисячі гривень.
На вказане повідомлення виїхала слідчо-оперативна група. Міліціонерам 77-річна дружина Зінаїда розповіла, що вона була у церкві, потім пішла
провідати онуків. Коли прийшла додому, її 86-річний чоловік Михайло повідомив, що заходила дружина його онука Оксана. Жінка здивувалася, адже
вона мала бути в селі.
Зінаїда стала з’ясовувати, хто ж то міг бути. Дружина відразу запитала,
чи на місці гроші. Дідусь навіть і не збагнув, що вони могли зникнути. У шафі
та комоді грошей вже не було…
Сусіди кажуть, що до них зайшла жінка, схожа до особи ромської народності, з дитиною на руках, і попросила води. Люди не відмовили. Випивши
стакан води, вона попросила ще один. Та «оглянути» квартиру їй не вдалося – поруч із нею став господар. Тоді вона подякувала і вийшла.
Незнайомка постукала в інші двері. Їй відчинив старенький дідусь.
Оксано, то ти? – спитав дідусь.– Так.– Привітавшись, поцілувала у щічку
і пройшла у квартиру.– А де ж Андрій (онук)? – Він на дворі мене чекає, зараз
буде.
Не замкнувши дверей на замок, Михайло запропонував жінці поїсти. Наливши тарілку супу, вона жадібно з’їла його, давши трохи дитині. Незнайомка
вела розмову з дідусем, не даючи йому таким чином покинути кухні. Малеча
в той момент ходила коридором. За 15-20 хвилин непрохана гостя покинула
оселю дідуся. З іншої квартири повідомили, що якийсь хлопчина, схожий на
цигана, цікавився, чи бува хто не здає квартири.
Правоохоронці припускають, що коли дідусь пригощав нібито родичку,
інший, співучасник, непомітно пройшов до кімнати і викрав гроші, котрі подружжя збирали на операцію очей. Михайло – учасник Великої Вітчизняної
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війни, був контужений. З часом у нього погіршився зір. Зараз він інвалід 1 групи по зору. А зловмисники, скориставшись таким станом здоров’я, «лишили»
старенького, крім грошей, останньої надії краще бачити.
– Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за
частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка,– коментує начальник ВКР Рівненського МВ УМВС Іван Руденко.– Правоохоронці
встановлюють особи зловмисників. А тим часом прохання до осіб похилого віку незнайомим громадянам не відчиняти дверей, а краще попросити це зробити рідних та близьких. Крім того, якщо на порозі вашої домівки
з’явилися громадяни, схожі до осіб ромської народності, негайно телефонувати до міліції за номером телефону 102.
Інна Березовська, Рівненський МВ УМВС


На Донбассе братья-«арийцы» убили цыганку во имя «чистоты нации»
23.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1335441580

ТСН Макеевка
Джерело: http://ru.tsn.ua/chorna-hronika/na-donbasse-bratya-ariycy-ubilicyganku-vo-imya-chistoty-nacii.html
В ноябре в Макеевке нашли тело цыганки с более чем 20 колотыми ранами. Ее убийцами оказались 19-летний и 23-летний братья, исповедовавшие
принципы чистоты арийской нации.
В Макеевке в Донецкой области раскрыли убийство женщины румынской национальности, которое было совершено в ноябре 2010 года. Причиной убийства стали идеологические рассуждения.
Злоумышленниками оказались два родных брата, 1987 и 1991 года рождения, жители города Харцызк, ранее не судимые.
Как объяснили задержанные, около двух лет они ведут здоровый образ
жизни. Избавились от вредных привычек – курение, распитие алкогольных
и слабоалкогольных напитков, начали активно заниматься спортом.
Один из братьев увлекался историей Германии. Он начал исповедовать
принципы арийской нации, понятия «чистоты нации».
Братья не терпели пьяниц и наркоманов, которые не только ведут беспорядочный образ жизни, но и совращают с жизненного пути других. Вскоре
злоумышленники пришли к заключению, что лица, которые торгуют наркотиками, не имеют права на жизнь, и осуществили свой замысел.
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В ноябре прошлого года в районе городской клинической больницы
№ 1 Макеевки они убили 50-летнюю цыганку, поскольку подозревали, что
она распространяет наркотики. На теле женщины судмедэксперты тогда насчитали более двадцати колотых ран: позже выяснилось, что братья убивали
свою жертву заточками.
Сейчас подозреваемые арестованы и находятся в следственном изоляторе. Выдвинуты обвинения по статье «преднамеренное убийство», которая предусматривает от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Ведется
следствие.


На Вінниччині цигани вбили охоронця заради металобрухту
15.02.12

http://gazeta.ua/articles/422922

Поліна Романова
На Вінниччині був вбитий охоронець фабрики «Рошен». Труп 56-річного
Олександра знайшли вранці 7 лютого на території нових складів.
Склади знаходяться на вул. Гонти в мікрорайоні Старе Місто. Поблизу
є залізничний переїзд, житлові будинки та Центр профтехосвіти торгівлі та
харчових технологій. Правоохоронці опитали всіх студентів, а також мешканців ближніх будинків.
«Одна жінка згадала, що близько 23:00 їхала на маршрутці й бачила на
залізничному переїзді кількох циганів. Також на місці вбивства ми знайшли
відірвану накладну кишеню і сліди на снігу. На території складів були дві камери спостереження, за якими ми вияснили, що вбивство сталося близько
першої ночі»,– розповів начальник карного розшуку обласної міліції Олександр Цимбалюк.
Міліціонери затримали п’ятьох кочівних циганів – двох жінок та трьох
чоловіків. Найстаршому 46 років. Всі родом із Закарпаття.
«Ми відтворили картину злочину. Троє караулили під огорожею, а двоє
братів полізли на територію складу. Їх побачив охоронець та спустив двох
вівчарок. Одного цигана покусала собака. Тим часом охоронець хотів викликати міліцію. Цигани зрозуміли, що швидко втекти їм не вдасться і накинулися на охоронця. Розбили йому голову, як гарбуза. А красти там було нічого,
були тільки важкі труби та вентиляційні решітки. Затримали їх у місті Стрий
Львівської області. Вони з’єдналися з місцевим циганським табором»,– додає
Цимбалюк.
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Міліціонери проводять перевірку затриманих. Припускають, що вони
скоїли й інші вбивства на території Вінниччини.
Загиблий охоронець був прапорщиком. Активно займався спортом, регулярно ходив до басейну. Був одружений, мав двох дорослих синів.


Циган? До криміналу!
15.02.12

http://khpg.org/index.php?id=1334247391

Джерело: http://www.lv.cominformua.com/index.php/razdeli/dzerkalo-podij/
item/202-tsigan?-do-kriminalu
Олена Бойко, журналіст-розслідувач (м. Київ)
Те, що галичани циган не полюбляють – ні для кого не секрет! Стереотипи «циган-конокрад-злодій», «циганка-ворожка», «цигани дітей крадуть» –
з покоління в покоління насаджуються недовченими галицькими ґаздами у свідомість шовіністично-плеканих нащадків. Тому анітрохи не дивує, що львівські правоохоронці, виховані у дусі ромофобії, охоче списують на представників
народу всі свої галицькі «висяки». Бо ж чітко усвідомлюють свою безкарність
(народ бо підтримує!) та мають підставу сподіватись, що «цигани свого відкуплять», бо ніхто їх не захищатиме!
Зокрема, саме так сталося на початку вересня минулого року у Львові,
коли вночі на подвір’я ромської родини Білих-Матюшенко вдерлись галицькі
злодюжки. Причому невипадково залізли, бо ж один зі злодіїв – наполовину
ром – знав напевне, що у цій родині сталася біда, помер родич у Росії, і господарі поїхали на похорон…
Проте не так сталося, як гадалося! Потерпілі мали намір виїхати лише
НАСТУПНОГО ДНЯ. Тож були вдома та почули, як хтось ламає металеві ворота,
і що на подвір’я зайшли двоє кремезних чоловіків, котрі почали виламувати
замок у автівці, що стояла на подвір’ї. Господарі вибігли на подвір’я, зчинили галас, почалася шарпанина. Причому якщо нападників було двоє, та ще
й міцної статури, озброєних монтировкою, якою вони й зламали ворота, то
на боці потерпілих – лише дві беззахисні жінки, двійко дітлахів та господар
будинку зі зламаною рукою у гіпсі. Коли злочинці помітили, що через крик
господарів повизирали з вікон сусіди – вони хутко вискочили з подвір’я та
стрибнули у таксі, що чекало на них за декілька метрів далі. Та втекли з місця
злочину. Чисельні свідки – понад десять осіб! – стверджують, що відбулося
все це близько другої години ночі.
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Головна помилка потерпілих – що вони ОДРАЗУ ж не викликали міліцію!
Але це й не дивно. Знаючи ставлення правоохоронців до циган – годі було
сподіватись від них допомоги, люди пережили стрес, вдома плакали перелякані діти. Та й не хотілося писати заяву на знайомого, хоч наполовину, але
«свого»! Адже нічого вкрасти не встигли, нікого не вбили – і слава Богу!
Проте недарма кажуть, що добрими намірами вимощена дорога до пекла! Ледь дочекавшись ранку, знервований господар поїхав на автосервіс ремонтувати розкурочене авто. А вже о 12:30 – знов-таки через паркан! – почала
перестрибувати якісь «черепашки-ніндзя», у масках, чорному одязі, поклали
всіх на підлогу та перевернули у будинку все догори дриґом! Як з’ясувалось
згодом, це доблесні правоохоронці шукали вбивцю, бо близько ШОСТОЇ ранку на сусідній вулиці було знайдено труп невідомого чоловіка. Зі слів таксиста, який нібито знайшов труп та викликав «швидку та міліціянтів, загиблий міг
бути вбитий… господарем будинку, який хотів пограбувати!
Як пояснили переляканим жінкам у Шевченківському РВВС м. Львова, де
їх тримали майже добу, їх родича підозрюють у вбивстві. Хоча фото загиблого їм не показували, і по нинішній час вони не знають – чи це та особа, що
о ДРУГІЙ ночі вдерлась до них на подвір’я, чи хтось інший…
Подальші події нагадують скоріш дешевий вестерн, аніж діяльність стражів порядку. Чисельні погроми – обшуки у членів родини, друзів, знайомих.
Неодноразові безпідставні багатогодинні «Затримання для дачі пояснень».
Залякування, як основна «слідча дія».
Змінилось у Львові міліцейське керівництво, але не змінились наміри
міліціянтів зробити з потерпілих – злочинців, з побитого нападниками чоловіка – вбивцю. Бо ж національність підходяща, а вперта родина на грошенята не колеться! Які є підстави так вважати? Донині не опитані свідки події,
котрі бачили, як зловмисники виламували ворота, як кричали, кличучи на
допомогу господарі будинку, як втекли та від’їхали на таксі грабіжники. Їх показів немає у матеріалах справи! Заява потерпілих ромів про спробу пограбування дуууже ретельно вивчалась міліціянтами, і аж 12.09.11 р. надійшла
відповідь за підписом начальника Шевченківського РВВС В. Р. Уланова про те,
що «у порушенні кримінальної справи стосовно невідомих осіб за ст. 296 ККУ
(хуліганство) відмовлено за відсутністю в їх діях складу злочину»!
У своєму бажанні змусити родину цигана «йти домовлятись», правоохоронці перевершили самі себе 13.02.2012 р., коли зранку перестріли доньок
підозрюваного, двох малолітніх дівчаток 14 та 11 років, фактично викрали їх
на очах однолітків, затягли до автівки і з 9 ранку до 16:00 утримували у рай-
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відділі, намагаючись з’ясувати місце перебування їх батька. Відпускали на їх
адресу непристойні жарти, довели дітей до істерики… Згодом у райвідділ
знову силоміць привезли дружину на тещу підозрюваного Ю. Матюшенка,
котрих також протримали до обіду, намагаючись щось вивідати. За участі
адвоката людей вдалося звільнити, проте діти вже вдруге отримали стрес
від спілкування зі стражами порядку! Дівчат довелося скерувати на лікування до психолога, не виключено, що вони потребуватимуть і психіатричної
допомоги.
Як прокоментував ситуацію адвокат родини Білих–Матюшенко, у Шевченківському РВВС м. Львова йому пояснили, що не мали наміру порушувати
закон, а затримання малолітніх дітей підозрюваного здійснили працівники
карного розшуку Львівського обласного УВС м. Львова.
Цікаво, чи знає новий очільник львівської міліції про ромофобію своїх
підлеглих? Чи виправдовує ця страшна хвороба катування малолітніх дітей?
P. S. После нашей публикации о нарушении конвенции прав ребенка
сотрудниками Шевченковского РВВС г. Львова (чит. выше) реакция правоохранительных органов была еще более неожиданной!.. 16 февраля 2012 года
двое малолетних дочерей подозреваемого Ю. Матюшенко с удивлением обнаружили на заборе своего дома объявление о розыске своего отца, якобы
убившего человека. Такими же объявлениями была «украшена» дорога детей от дома до школы (26 объявлений!), а также двери самой школы. Стоит ли
говорить, какой стресс перенесли дети, когда перед началом занятий и учителя, и одноклассники стали их расспрашивать, кого же убил их отец? Когда
прибывший на место происшествия журналист фиксировал на фото- и видеокамеры все эти «украшения», вслед за ним ездила темная иномарка с тонированными стеклами и сильно загрязненными (до нечитабельности) номерами! Когда же журналист позвонил по телефону 102, то в Шевченковском РВВС
г. Львова пояснили, что этих объявлений они не расклеивали, пскольку оно
находится на доске объявлений в райотделе. Один из указанных в объявлении телефонов оказался номером уголовного розыска Франковского РВВС,
славящегося на весь город «заказными» делами, второй номер – уголовного
розыска областного УВС. Кто и зачем терроризирует малолетних детей, доводя их до нервного срыва, никто из правоохранителей пояснить журналисту
так и не смог.
P. P. S. Пока готовилась статья, журналисту на мобильный позвонил следователь областного УВС г. Львова и сообщил, что о данном инциденте ему
ни чего не известно.
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На Прикарпатті цигани вкрали з території приватного підприємства
340 кілограмів металобрухту
12.03.12

http://firtka.if.ua/?action=show&id=18176

Нещодавно наряд дорожньо-патрульної служби Калуського підрозділу
ДАІ у Калуші на вулиці Кармелюка звернув увагу на чотирьох смаглявих чоловіків, які тягнули важкі візки.
З’ясувалося, що цигани перед цим вкрали з території приватного підприємства 340 кілограмів брухту чорних металів і везли його здавати на інший пункт.
Крадії родом із Закарпаття, а останнім часом живуть біля села Добровляни Калуського району, доставляючи клопоти не лише місцевим селянам.


У Миргороді роми поскаржилися на правоохоронців та органи влади
12.03.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1331564771

Джерело: http://www.poltava.pl.ua/news/15065/
Людмила Кучеренко, президент Полтавського обласного медіа-клубу
Днями у приміщенні Миргородської районної ради відбулася зустріч представників ромської громади краю з відповідальними працівниками міськрайвідділу міліції, Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення, служби зайнятості.
За даними соціологічних досліджень роми (цигани) в Україні є найдискримінованішою нацією. Вони найменше інтегровані в суспільство й досить
часто зустрічаються з проявами ксенофобії. Це у повній мірі підтвердили
факти, про які розповіли миргородські роми. Так, у січні ц. р. сім’я з дітьми
(причому, чоловік – ром, а дружина – українка) зайшла у кафе. Замовили вареники, деруни. Але не встиг офіціант виконати замовлення, як до них підійшли
міліціонери й в ультимативній формі зажадали негайно покинути заклад громадського харчування. Подружжя намагалося з’ясувати, чому вони повинні
піти з кафе, адже нікому не заважають, громадського порядку не порушують.
Однак правоохоронці, котрі не представилися, не стали нічого пояснювати
й знову пригрозили: не підете звідси по-хорошому, матимете великі неприємності… Ще й дорікнули жінці, що такі, як вона, «портять» українську націю.
І сім’я мало не зі сльозами на очах мусила забрати страви у судочках і піти
додому.

190

IV.

Переслідування «неетнічних українців»

Роми розповіли про непоодинокі випадки, коли міліціонери підходять
до тих із них, хто торгує на базарі, або просто зупиняють на вулиці й ведуть
у відділок, де знімають відбитки пальців. Або про так звану перевірку документів: роми, як законослухняні громадяни, на вимогу правоохоронців
пред’явити посвідчення особи дають їм для огляду паспорт. Але міліціонери,
порушуючи закон, забирають його й кажуть, щоб прийшли за документом
у райвідділ міліції. Там же не віддають, доки тривіально не здеруть з циган
гроші. Або, коли міліціонери побачать за кермом рома, розвертаються, наздоганяють, шмонають машину й не відпускають, доки не «здоять» гроші…
Торік у Миргороді стався прикрий випадок, коли чотирьох ромів, що приїхали з Луганської області на похорон родича, затримали на вокзалі за кілька хвилин до відправки їхнього транзитного поїзда. Мало того, що пропали
квитки, у відділку їх принижували, обзивали, дактилоскопіювали, забрали чималу суму грошей. А одному чоловіку міліціонер, чиркнувши запальничкою
на струмінь з дезодоранту, обсмалив волосся на голові. Незважаючи на мої
звернення, миргородська міліція не визнала фактів грабунку, тортур, морального й фізичного тиску на циган. Щоправда, кажуть, той правоохоронець-кат
уже не працює в міліції.
Керівництво Миргородського МРРВС на цій зустрічі стверджувало, що
чимало з наведених фактів вперше почуло. Цигани, як правило, бояться скаржитися на неправомірні дії міліціонерів.
Розповідали миргородські цигани й про кпини та упередженість, яких
вони зазнають, коли приходять у різні державні установи вирішувати свої питання. То невже курортний Миргород, одне з місць компактного проживання
ромів на Полтавщині,– ксенофобське місто?
Багато запитань було у представників ромської громади й до керівників
державних установ. Зокрема, щодо новацій пенсійного законодавства. Чимало з них не знають, що з 2004 року до страхового стажу не зараховується
навчання у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, а з 1 жовтня
2011 року не зараховується й відпустка по догляду за дитиною до 3-річного
віку. Не всі знають про те, що держава відмовляє у призначенні пенсії тим жінкам і чоловікам, які на момент досягнення пенсійного віку не мають 15 років
стажу (такі випадки в області вже непоодинокі). Тож вельми корисною для
присутніх була інформація про те, що громадяни, які з різних причин офіційно не працювали й не сплачували внесків до Пенсійного фонду у період
з 1 січня 2004 року й по цей час, образно кажучи, можуть докупити роки стажу, уклавши відповідний договір і сплативши 33,2% від мінімальної зарплати
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до Пенсійного фонду. Приміром, за 2004 рік ця сума становить 859,20 грн.,
у 2008 році – 2121,48 грн., а у 2011 році – 3836,92 грн.
Запитання ромів до представника райуправління праці та соцзахисту
населення стосувалися здебільшого соціальних виплат таким категоріям, як
багатодітні матері, інваліди. У роботі служби зайнятості їх цікавило, чи бере
вона на облік тих, хто не має повної середньої освіти.
Ще кілька годин тривав семінар з підвищення рівня правової освіченості циган, адже їм треба вчитися самим відстоювати свої права. Потім юрист,
колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Полтавській
області Антоніна Стучилова, надала ромам групові та індивідуальні юридичні
консультації.

Ромів консультує Антоніна Стучилова

Заходи відбулися в рамках проекту Полтавського обласного медіа-клубу «Посилення правових можливостей ромських громад Полтавщини», підтриманого Міжнародним Фондом «Відродження».



Пішли просити милостиню, а стали – злодійками
22.03.12

http://www.rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?t=1332428400

У ранковий сон Лариси увірвався холод. Кімната, де спала жінка, вмить
наповнилась морозним повітрям. Прокинувшись від холоду, господиня вирішила, що повернувся додому її чоловік, та вийшла йому назустріч. Однак,
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у коридорі вона не помітила власної сумки, а двері квартири були відчинені
навстіж.
Жінка одразу кинулась бігти вниз по сходах, адже почула чиюсь ходу.
Крізь вікно на сходовій клітці побачила власного чоловіка, який розмовляв
з кимось у дворі. Кинувши йому крізь вікно: «Тримай їх! Вони вкрали у мене
сумку», Лариса відчайдушно намагалась наздогнати втікачів. Коли вона врешті добігла до першого поверху, її чоловік уже перекрив шлях для відходу
зловмисниць, і зателефонував до міліції.
Правоохоронці, які також не забарились, затримали 24-річну Христину
та 12-річну Мальвіну, жительок Закарпатської області, у однієї з яких під одягом і була виявлена викрадена сумка.



«Під час досудового слідства стало відомо, що цигани приїхали до Здолбунова,
щоб просити милостиню на прожиття, бо у них хвора чотиримісячна донька,–
розповідає Вікторія Гетманчук із Здолбунівського райвідділу міліції.– 24-річна
Христина разом зі своєю двоюрідною сестрою Мальвіною пішли попросити
милостиню. Спосіб обрали дієвий: щоб не мерзнути на вулиці, самі заходили
до осель. Місцеві жителі допомагали хто чим: їжею, одягом, грішми. У одній із
квартир міста на дзвінок ніхто не відповів. Тоді Христина спробувала відкрити
двері. На диво, вони з легкістю відчинились. На тумбі, що була в коридорі, лежала жіноча сумка. Оскільки господарів чутно не було, Христина, не вагаючись,
cхопила сумку та передала її двоюрідній сестрі. Та сховала знахідку під куртку,
і мандрівниці «накивали п’ятами». Однак, далеко втекти їм не судилось».
«Стосовно Христини порушено кримінальну справу за фактом крадіжки. Вирішується також питання про порушення кримінальної справи за статтею 304
Кримінального Кодексу України, тобто за втягнення малолітнього у злочинну
діяльність,– каже начальник слідчого відділення Здолбунівського РВ УМВС
Олександр Панасюк.– А до малолітньої будуть застосовані заходи виховного
характеру. Про місцеперебування рідних, які разом з підозрюваними прибули
на Рівненщину, зараз нічого невідомо. Не знайшов підтвердження і той факт,
що гроші Христина викрала на лікування власної 4-місячної донечки, в якої
вроджена вада серця. Отож затриматися у чужій стороні Христині доведеться
надовго, адже такий заробіток загрожує жінці позбавленням волі на строк від
трьох до шести років».
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V.


Становище в Криму. Факти вандалізму
Нацистские надписи появляются в Феодосии всё чаще
05.04.11

http://khpg.org/index.php?id=1336252135

Джерело: http://kafanews.com/novosti/27778/natsistskie-nadpisi-poyavlyayut
sya-v-feodosii-vse-chashche_2011-04-04
Евгения Генова
Жители и гости Феодосии неоднократно обращали внимание на появившиеся возле входа на набережную надписи, разжигающие межнациональную
рознь. Надписи похожего характера уже более года портят фасады зданий
на улицах Федько и Караимской. По мнению экспертов, нанесение этих лозунгов – дело рук молодежных нацистских группировок.
Как рассказал «Кафе» начальник отдела по вопросам межнациональных
отношений Феодосийского исполкома Абдуллажон Бегматов, надписи агрессивного характера появляются в последнее время на городских фасадах регулярно, что вызывает беспокойство.
– Мы постоянно фиксируем новые надписи, только этой зимой выявили
несколько случаев, и вот опять новые – прямо напротив галереи Айвазовского.
Я лично неоднократно обращался в милицию и СБУ с заявлениями, однако до
сих пор так никого и не наказали за такие действия. А случаи учащаются, надписи
становятся все более угрожающими. К чему это приведет? – сказал А. Бегматов.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Владимир
Загодиренко отметил, что на ближайшем совещании будет рассмотрен вопрос о ликвидации подобных надписей на фасадах коммунальных зданий силами ЖЭКов, что же касается надписей на частных и арендованных помещениях, то их должны закрашивать собственники и арендаторы.
Ранее организация «Русское единство» заявляла о борьбе с надписями,
разжигающими межнациональную рознь и пропагандирующими насилие.
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Председатель Феодосийской городской организации «Русской общины Крыма» Геннадий Пиляев заверил «Кафу», что активистам организации немедленно выдадут краску, и надписи на фасадах зданий зарисуют.
Активист «Русского единства» Юрий Кокин рассказал, что нацистские
движения в Украине многое унаследовали от аналогичных российских группировок, однако существуют и региональные различия.
– Всплеск нацистских настроений в России пришелся на середину 90-х,
а у нас только сейчас происходит развитие идей национал-социализма среди
молодежи,– сказал он.– Русские организации были ориентированы на вождя,
тогда как украинские ярко выраженных лидеров не имеют. Сегодняшний лидер таких движений – это человек идеологически подкованный, местный, готовый к максималистским поступкам, умеющий сплотить людей. По сути, его
можно назвать «понятийным» лидером. В Украине, в том числе и в Феодосии,
среди таких организаций мы наблюдаем уродливое смешение идеологий,
суть которых сводится к крайне агрессивному отношению ко всем представителям неславянских национальностей и культ Гитлера.
Ю. Кокин также отметил, что среднестатистический портрет активиста
нацистских группировок – это юноша 15–19 лет, не имеющий образования, который успел разочароваться в обществе и власти и имел проблемы с законом.
Юрий Владимирович считает, что кажущиеся многим безобидными надписи на
фасадах на самом деле чреваты опасными последствиями, так как для активистов национал-социалистических организаций от надписи до теракта – один шаг:
– Они хотят выразить свой протест. Теперь, похоже, поставили цель визуального пиара. Их действия спорадичны, децентрализованы, у них нет профессионального лидера и постоянного финансирования, но это и делает их
совершенно непредсказуемыми,– отметил Ю. Кокин.


Два случае нападения на женщин-мусульманок в Крыму
05.06.11

http://khpg.org/index.php?id=1336243697

Джерело: http://www.humanrights.rk.ua/
В обоих случаях поводом для нападения послужил религиозный атрибут – химар (платок, который носят женщины-мусульманки).
Первый случай произошел 31 мая с Алие К. 1980 г. р., когда женщина возвращалась домой после занятий поздно вечером. По стечению обстоятельств,
муж не забрал ее на личном автомобиле, и пострадавшей пришлось возвращаться домой через район железнодорожного вокзала. Очутившись на без-
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людной улице, для своей безопасности женщина набрала номер телефона
своей подруги и, разговаривая с ней, шла по улице. На перекрестке улиц Москалева и Широкая возле старого кладбища, она увидела компанию из четырех
мужчин, которые распивали спиртное. Они стали кричать в ее адрес: «Сними
платок, дура!» Несмотря на просьбы подруги по телефону вернуться, Алие
сказала, что назад дороги нет и нужно идти смело, уповая на Бога! Когда сзади
усилились крики, она ускорила шаг, однако ее настиг мужчина лет тридцати
и ударил по голове бутылкой из под пива. По описаниям женщины один из
нападавших был «здоровый, в спортивном костюме, бритый, мордастый». Напавшие сорвали платок с женщины и пытались столкнуть её в открытый люк
на дороге. При этом они её оскорбляли, упрекая, что она мусульманка, что
скоро всех их будут резать, что мусульмане недостойны жить на этом свете.
Со словами: «Что вам запрещено пить, запрещено гулять! На, пей!» обливали
женщину пивом. Из сумочки женщины забрали ценные бумаги и деньги. Свет
фар подъезжавшей машины спугнул нападавших. Вышедший из машины мужчина произнес: «Боже мой! Что они делают!», помог Алие и довез её до дома.
Пострадавшая обратилась в отделение милиции. У нее было принято заявление и выдано направление для прохождения медицинского освидетельствования. По словам потерпевшей, в отделении не хотели принимать заявления, но по твердой настойчивости заявление было принято. Алие К. отметила,
что связывает происшедшее больше со своей идентичностью, так как это не
первый случай, когда внимание обращают на ее религиозную атрибутику.
Второй случай произошел 1 июня с Лианой С. 1991 г. р. Спасаясь от сильного
ливня с градом, девушка спустилась в пешеходный переход в районе Куйбышевского рынка. Вдруг навстречу ей вышел мужчина и нанес ей резкий удар в подреберную область. Девушка присела от боли. Рядом стоявшая женщина вскрикнула: «Молодой человек, что вы делаете!», после чего нападавший скрылся в толпе.
Пострадавшая указала на то, что она единственная в это время была в переходе
в платке. Лиана отмечает, что не впервые сталкивается с оскорблениями, чувствует полные ненависти взгляды, слышит насмешки. Это, по словам девушки,
к сожалению, стало нормой, и она уже перестала обращать на это внимание.
Однако, после случая в переходе Лиана пребывает в стрессовом состоянии.
Можно констатировать, что следствием раскручивания в последнее
время в СМИ искаженной информации об исламе и мусульманах, где они
очень часто описываются с негативной стороны, в обществе стало устойчивое проявление фобий и стереотипов. При виде мусульманской атрибутики
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люди воспринимают верующих агрессивно и в данном случае ярко выражается как мотив действия.
«Правозащитное движение Крыма» выражает глубокую озабоченность
произошедшим и в связи с этим призывает общественные и религиозные организации Крыма независимо от национальной и конфессиональной идентичности не отстраняться от данной проблемы и выразить свое отношение к
проявлению ксенофобии и нетерпимости, продемонстрировать стремление
к диалогу для того, чтобы изжить насажденные фобии и стереотипы.


Споганення мечети в Кореїзі
25.08.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1314271102

12 липня сього року (вівторок, поміж 19-ю й 20-ю годинами) невідомі
особи осквернили мечеть у смт Кореїз (Ялтинська міська рада АР Крим). Невідомі побили шиби пивними пляшками, скалки розсипалися по килиму, на
якому вірні правлять намаз.
За фактом наруги над культовою спорудою відразу подано заяву в міліцію
й були сповіщені органи місцевої влади. Є свідки. Відомо, що відповідно до
початкових результатів проведених розшукових заходів отриманий опис
зовнішности можливого злочинця. Згідно з цією інформацією, він з’являвся
біля мечети неодноразово. Як і завжди, в день скоєння злочину поводив себе агресивно, вигукував націоналістичні лозунґи, а також фрази про вищість
релігії, яку буцімто сповідує.
На підставі наявної інформації, дії особи, яка скоїла злочин, підпадають
одразу під кілька статей Кримінального кодексу України: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або
релігійних переконань (ст. 161), пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178), незаконне утримування, осквернення або знищення
релігійних святинь (ст. 179), хуліганство (ст. 296).
Зазначимо, що мечеть – найпомітнішу споруду в селищі,– побудовано в XIX ст.
Нещодавно мечеть відремонтовано, побудований мінарет. Будівлю обгороджено,
вона не охороняється, відкривається один раз на тиждень на п’ятничний намаз.
Згідно з останньою інформацією, кримінальну справу порушено. Підозрюваний у скоєнні злочину зараз перебуває в розшуку, підрозділам МВС розіслані
орієнтування.
Джерело інформації: ГО «Правозахисний Рух Криму»85.
85

http://www.humanrights.rk.ua
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Вандали розгромили мусульманську святиню в Криму
23.08.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1314113141

У ніч на 13 серпня стало відомо, що на мусульманській святині – могилі
праведника Ескендера (відомої під назвою Къарлы азиз), був скоєний акт вандалізму: розбито й скинуто у водоймище нагробок, огорожу й лави – зламано.
У ніч на 13 серпня стало відомо, що на мусульманській святині – могилі
праведника Ескендера (відомої під назвою Къарлы азиз), був скоєний акт вандалізму: розбито й скинуто у водоймище нагробок, огорожу й лави – зламано.
Святиня розташована в лісі на відстані трьох кілометрів від с. Новоульянівка
Бахчисарайського району.
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У зв’язку з цим 15 серпня біля будівлі селищної ради с. Албат (Куйбишеве)
був скликаний сход громадян, у якому взяли участь представники громадськости поблизьких сіл і духовенства. В заяві на ім’я голови Куйбишевської
селищної ради учасники сходу висловили обурення з приводу осквернення
кримськотатарської святині й попросили максимального сприяння в розслідуванні цього інциденту із залученням правоохоронних органів, а також докладання спільних зусиль до відновлення розбитого нагробка. Також заяву
подано до правоохоронних органів Бахчисарайського району.

У зв’язку з цим 15 серпня біля будівлі селищної ради с. Албат (Куйбишеве)
був скликаний сход громадян, у якому взяли участь представники громадськости поблизьких сіл і духовенства. В заяві на ім’я голови Куйбишевської
селищної ради учасники сходу висловили обурення з приводу осквернення
кримськотатарської святині й попросили максимального сприяння в розслідуванні цього інциденту із залученням правоохоронних органів, а також докладання спільних зусиль до відновлення розбитого нагробка. Також заяву
подано до правоохоронних органів Бахчисарайського району.
Правоохоронці виїхала на місце пригоди й склали акт обслідування. За
фактом вандалізму проти мусульманської святині Бахчисарайський райвідділ
міліції порушив кримінальну справу за статтею 297 Кримінального кодексу
України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого).
Інформації про підозрюваних не було.
16 серпня спільними зусиллями небайдужих мешканців навколишніх сіл
могилу праведника Ескендера відновлено.
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Джерела інформації: «Крым: Комментарии»86,
сайт Духовного управління мусульман Криму87.


Із України депортували ксенофоба-чорносотенця
14.09.11

http://khpg.org/index.php?id=1335439824

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24328680.html
Володимир Притула
Сімферополь – У ніч на середу Служба безпеки України за рішенням суду
депортувала до Росії Віталія Храмова, який називав себе «старійшиною коза86

http://crimea.comments.ua/

87

http://qirimmuftiyat.org.ua/
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чої сотні «Соболь». Виявилося, що він, відомий своїми ксенофобськими і чорносотенними заявами, незаконно отримав українське громадянство. Крім того,
протягом останніх кількох років Віталій Храмов порушував українське законодавство і проти нього розслідується три кримінальні справи. Ще за однією
влітку він був визнаний винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі
й оштрафований судом більш як на 8 тисяч гривень.
У середу пізно ввечері Окружний адміністративний суд Криму, розглянувши надані СБУ матеріали, виніс ухвалу про негайне примусове видворення
Віталія Храмова за межі України і заборону в’їзду до країни протягом 5 років,
«зважаючи на скоєння ним дій, що грубо порушують законодавство України».
За повідомленням прес-групи Кримського главку СБУ, 14 вересня через поромну переправу «Крим –Кавказ» громадянин Росії Віталій Храмов
був висланий на територію Російської Федерації. У повідомленні мовиться,
що той також закликав до розпалювання національної, расової та релігійної
ворожнечі, був організатором, а також активним учасником різного роду масових акцій, що мали явно виражений провокаційний характер, провокував
конфліктні ситуації, які призводили до масових порушень громадського порядку і фізичних зіткнень зі співробітниками міліції.
Представники СБУ повідомили, що вся процедура пройшла без ексцесів.
Разом з тим, низка місцевих видань стверджували, що російські прикордонники повернули Храмова до України, оскільки в того не було документів, що
підтверджують його громадянство Росії. Прес-група Кримського главку СБУ
це спростувала і вже незабаром надійшли підтвердження, що Віталій Храмов
перебуває на території Російської Федерації.
Водночас, генконсул Росії Володимир Андрєєв заявив, що при видворенні
Храмова не були дотримані всі формальності, зокрема, українська влада не поінформувала про це Генеральне консульство Російської Федерації в Сімферополі.


У Криму зітхнули з полегшенням?

Соратники Віталія Храмова з радикальних проросійських організацій
назвали дії СБУ «поверненням до 37-го року». Святослав Компанієц, який
очолює правозахисну організацію «Вєра», каже, що видворення Храмова було «негуманним». Він звертає увагу на те, що в того в Україні залишилося 15 дітей, частина з яких неповнолітні.
Втім, переважна більшість коментарів щодо цієї депортації як у Криму,
так і за його межами має позитивний характер. Відома київська правозахис-
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ниця та експерт з питань етнічних меншин Криму Наталія Беліцер назвала дії
СБУ «вимушеними, виправданими і цілком законними».
Голова Асоціації єврейських та іудейських організацій Криму Анатолій
Гендін заявив Радіо Свобода, що людям, які «розпалюють міжетнічну ворожнечу в багатонаціональному Криму, не місце на півострові».
У Меджлісі дії СБУ теж назвали законними і висловили «співчуття росіянам» у зв’язку з прибуттям на їхню територію «неадекватної і хворої людини».
Член Меджлісу Алі Хамзін припустив, що лідера «Соболя» російська влада
змусить пройти психіатричне лікування.
Підтримку депортації Віталія Храмова висловила і низка україноцентричних громадсько-політичних організацій Криму.
Радіо Свобода © 2012 RFE/RL, Inc. Всі права застережені


В Крыму снова разгромили мусульманскую святыню
19.09.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1316439268

Джерело: http://crimea.comments.ua/news/2011/09/19/104527.html
Под Алуштой, в селе Корбекуль (Изобильное) совершен акт вандализма
по отношению к мусульманским святым – разбито надгробие мусульманского праведника Азиз Девлетли Баба.
Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщили в пресс-службе Духовного Управления Мусульман Крыма.
Как сообщил представитель Духовного управления мусульман Крыма
Мустафа Девлетов, разбитые останки памятника Азиза были обнаружены
18 сентября. «Скорее всего, памятник был разбит вчера ночью, потому что
днем вандалы не осмелились бы на такое»,– сказал он. На место вызваны правоохранительные органы, факт вандализма зафиксирован.
В пресс-службе отметили, что могилу святого часто посещали верующие. Около 3 лет назад надмогильные камни Азиза были отреставрированы,
ранее была возведена опорная стена.
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«Прискорбно отмечать, но подобные надругательства над памятью предков и святынь крымскотатарского народа в последнее время участились. Недостаточно
эффективная работа правоохранительных органов и как следствие безнаказанность, провоцирует вандалов на все новые и новые преступления. Так, буквально
месяц назад, 13 августа 2011 г. был разрушен и скинут в водоем надмогильный
камень праведника Эскендера – Къарлы Азиз, недалеко от села Отарчыкъ (Новоульяновка) Бахчисарайского района»,– отметили в пресс-службе.
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Хто і чому провокує кримських татар?
11.10.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1318353150

Володимир Притула
Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24355265.html
Із фактичним початком виборчої кампанії в сусідній Росії в Криму почастішали випади проти кримськотатарського населення. В автономії з’явилися
й інші прояви публічної ксенофобії.
За останні півтора-два місяці півостровом прокотилися акти вандалізму проти культових споруд кримських татар. Найбільш резонансними стали
факти руйнування невідомими зловмисниками Азізів (мусульманських святих місць) у Бахчисарайському районі та під Алуштою.
Водночас, у селах Сімферопольського району з’явилися образливі для кримських татар написи. Один із них виявили 3 жовтня в селищі Молодіжне – на паркані біля будинку кримськотатарської родини хтось написав «Татарив на ножі!» Експерти звертають увагу, що напис зроблений українською мовою з помилками.

Крім того, в Сімферополі масово поширювалися листівки напівфашистського угруповання «Русскоє национальноє єдінство», що заборонене в Росії.
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Деякі з листівок були відверто антиісламськими. Зокрема, на одній із них зображена карта Криму в кольорах імперського прапору Росії і на його тлі намальовані силуети мінаретів із написом: «Зупинимо ісламізацію Росії!»

Антиісламські листівки РНЄ



Російські вибори б’ють по Криму?

Кримський експерт Микола Семена припускає, що фактор Криму знову
намагаються використовувати під час виборів у Росії, де у грудні обиратимуть
парламент, а в березні – президента.
«Все це пов’язано з перебігом виборчої кампанії в Росії. Деякі сили намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Криму, використовуючи антиісламські
гасла і міжетнічні суперечки, інші політичні чинники. Знайшовши чергового
зовнішнього ворога, наприклад, в Україні, зокрема, в Криму,– це дасть змогу
мобілізувати свій електорат»,– вважає Микола Семена.
До ланцюжка фактів, що можуть дестабілізувати Крим, експерт відніс
і приїзд минулого тижня до Севастополя депутата Державної думи Росії Костянтина Затуліна, а також внесення ним же до російського парламенту законопроекту, який спрощував би отримання громадянства Росії мешканцями
Криму без відмови від українських паспортів.
Поки що увагу влади і громадськості на всі ці факти звертає лише Меджліс
кримськотатарського народу. Керівник його відділу зовнішніх зв’язків Алі Хамзін
каже, що українські спецслужби «займають незрозумілу позицію». Саме на
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Службу безпеки України він покладає відповідальність за можливу дестабілізацію в регіоні.
«Це не просто недопрацювання. Це щось із тієї сфери, що може посприяти вибуху ситуації в Криму»,– вважає Алі Хамзін.
Тим часом у прес-групі кримського главку СБУ відмовилися коментувати
ситуацію, що склалася, але сказали, що «ретельно відстежують усі повідомлення про інциденти, які можна розцінити як провокації з метою дестабілізації етнополітичної ситуації в Криму».


Национальный признак до сих пор является причиной
увольнений крымских татар
18.10.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1318937945

Джерело: http://www.avdet.org/node/4866
Шевкет Кайбулла, Крымскотатарская газета «Авдет»
В связи с кадровой перестановкой в правительстве и местных органах
власти пострадали и крымские татары. Уволены Энвер Джемалетдинов, заместитель главы комитета по земельным ресурсам, Таир Мусаев, заместитель
министра здравоохранения. Однако не всегда кадровые перестановки связаны
с назначением «своих». По словам недавно уволенного главного специалиста
республиканского комитета по транспорту и связи АРК Нури Бейтуллаева, причиной освобождения его с должности стал национальный признак и занятие
общественной деятельностью. Напомним, Н. Бейтулаев является председателем общественной организации «Ватан къанатлары», которая не первый год
борется за присвоение имени Амет-Хана Султана Симферопольскому аэропорту. Эта инициатива получила уже международную известность и поддержку.
Н. Бейтулаев согласился ответить на вопросы «Авдета» и подробнее
рассказать о случившемся.
– Нури-бей, нам стало известно о Вашем недавнем увольнении из
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по транспорту и связи. Что послужило причиной принятия такого решения?
– Хотел бы уточнить. Решение уйти из Рескомитета АРК по транспорту
и связи, было принято не мной, а людьми, приехавшими из Донецка в Крым делать из нашего полуострова «жемчужину». Меня с этими людьми объединила
любовь к Крыму, а разъединили причины возникновения этой самой любви: мне
она досталась с молоком моей матери, а у них эта любовь вспыхнула в аккурат
с победой В. Януковича на президентских выборах. Для новоявленных патрио-
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тов Крыма с донецкой пропиской видеть в качестве руководителя авиационного
сектора Министерства транспорта и связи АРК крымского татарина, критиковавшего своего же министра за дилетантские публичные высказывания по поводу
присвоения Симферопольскому аэропорту имени Амет-Хана Султана, бывшего
к тому же делегатом второго курултая крымскотатарского народа, депутатом
двух созывов, членом трех общественных организаций, председателем инициативной группы с 20-ти летним стажем и т. п. было нелегко.Первым не выдержал
такого испытания И. Ванханен, который сразу же после своего назначения на
должность первого заместителя министра транспорта и связи АРК, предложил
мне написать заявление об увольнении с работы. Естественно, я категорически
отказался. Далее, в ход пошла «тяжелая артиллерия»: следом за Ванханеном такое же предложение сделал мне другой новоназначенный донецкий патриот
Крыма, являвшийся тогда одним из вице-премьеров крымского правительства.
И опять от меня последовал отказ! Это было уже слишком… Ведь практически
всех крымских татар, занимавших высокие посты заместителей министров,
председателей рескомитетов и начальников управлений уже успешно вынудили написать заявления об увольнении «по собственному желанию»!
– А как повел себя министр Н.Черевков в создавшейся ситуации?
– Николай Викторович ранее не упускал случая, чтобы не упомянуть о своих связях с бывшим в то время спикером крымского парламента А. Гриценко.
После смещения Гриценко с поста и ареста, в кабинете министра сразу же появился портрет В. Г. Джарты, и министр при каждом случае стал подчеркивать
теперь уже значимость пришедшей в Крым команды и лично ее лидера Джарты.
Когда я к нему обратился по поводу незаконности действий его донецкого зама,
министр мне заявил, что он будет всегда поддерживать его, так как они вместе приехали в Крым работать. «Не то, что Вы, крымские татары, захватчики земель»,– прочел я в глазах министра и больше за помощью к нему не обращался.
– Каковы Ваши дальнейшие планы?
– Не сдаваться. И. Ванханен причиной моего увольнения в своем приказе
указал прогул, которого я не совершал. Я уже более тридцати лет в авиации, где
разгильдяи (к каковым я отношу и прогульщиков) так долго работать не смогли
бы. За всю мою трудовую деятельность у меня не было ни одного взыскания. Меня
уволили из Рескомитета по транспорту и связи по национальному признаку и за
общественную деятельность. Но я убежден: имя Амет-Хана Симферопольскому аэропорту носить суждено. И репрессии в отношении меня этому не помеха.
Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Нури-бея о новостях в деятельности общественной организации «Ватан къанатлары».
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– Нури-бей, расскажите подробнее, чем сейчас занимается Ваша
группа?
– В данный момент мы продолжаем сбор средств на изготовление памятника дважды Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР Амет-Хану Султану. По просьбе ректората Государственной летной
академии Украины (которая находится в Кировограде) мы планируем установить этот памятник на ее территории. Замечу, в канун Дня Победы в академии за счет членов нашей группы, некоторых наших коллег и ее курсантов
уже были установлены и торжественно открыты биг-борд и стела, посвященные авиатору! Но ректорат академии посчитал, что для такого человека как
Амет-Хан Султан этого крайне мало и обратился к нам с предложением поставить в Кировограде еще и памятник нашему герою. С их мнением не согласиться было невозможно и соответствующее Соглашение между академией
и нашей группой было подписано. Вот такая инициатива исходит от людей,
действительно чтущих память героя, в отличие от чиновников Крыма.
– А как обстоят дела с присвоением имени Амет-Хана Султана Симферопольскому аэропорту?
– Никак! Наше открытое обращение по этому вопросу в адрес ныне
уже покойного Председателя Совета министров В. Джарты, которое было
опубликовано и в «Авдете», было направлено для дачи предложений в Министерство транспорта и связи Крыма. Все глупости, которые можно было
придумать для нерешения этого вопроса, этим Министерством были заявлены раньше, до новых (слава Аллаху!) оно пока не додумалось, а потому, плюнув на общественное мнение и законы Украины «Об обращениях граждан»,
«О средствах массовой информации» и на другие нормы, решили просто
промолчать. Этот страус не знает, что когда его голова в песке, хвост и все,
что ниже хвоста остается на поверхности. Но люди ведь не страусы! Всевышний наградил их, в отличие от больших, но бестолковых птиц и другой живности разумом! Правда, в разной мере, но все же…
Пользуясь, случаем, хотел бы еще раз обратиться к депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым нынешнего созыва: Господа! Не оставляйте о себе память такую же, какую оставила часть Ваших коллег предыдущего созыва, для которых Амет-Хан Султан был прежде всего крымским
татарином, а потом уже дважды Героем Советского Союза, Заслуженным летчиком-испытателем СССР, лауреатом Государственной премии СССР. Человеком, благодаря которому, возможно, остались живыми именно ваши отец
или мать, ваши дедушка или бабушка, то есть те, без которых не было бы вас!
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Господа! Рассмотрите же, наконец внесенный еще этой зимой Вашими
коллегами, депутатами Р. Чубаровым и Р. Ильясовым, проект постановления
Верховной Рады Крыма о присвоении имени героя аэропорту и примите, пожалуйста, по нему долгожданное положительное решение!
От редакции:
Мы поддерживаем инициативу группы «Ватан къанатлары» присвоить имя
Амет-Хана Султана Симферопольскому аэропорту, и присоединяемся к очередному обращению ее председателя к депутатам крымского парламента.
Мы надеемся, что руководство Верховной Рады и Совета Министров
АРК дадут свою оценку ситуации, созданной вокруг Н.Бейтулаева, и сделают
соответствующие выводы.


Неизвестные облили краской памятник братьям Айвазовским
в Симферополе
06.12.11

http://khpg.org/index.php?id=1336240948

Джерело: http://analitika.at.ua/news/neizvestnye_oblili_kraskoj_pamjatnik_
bratjam_ajvazovskim_v_simferopole/2011-12-05-54366
В столице автономной республики Крым неизвестные лица облили памятник братьям Айвазовским красной жидкостью и на постамент выложили
остатки плова.
Как сообщил Analitika.at.ua заместитель председателя Крымского армянского общества по вопросам культуры Ваган Вермишян, неизвестные
лица облили памятник братьям Айвазовским красной жидкостью и на постамент выложили остатки плова.
Правоохранительные органы извещены об акте вандализма.
Вермишян подчеркнул, что считает это вандализмом и глумлением над
памятником всемирно известному маринисту.


У Криму вандали каталися на авто по мусульманських могилах
23.03.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1332491478

В Сімферопольському районі Криму місцеві мусульмани виявили на цвинтарі кілька розбитих надгробків. Вандали розгромили пам’ятники і проїхали автомобілем по свіжих могилах.
Джерело: http://tsn.ua/ukrayina/u-krimu-vandali-katalisya-na-avto-po-musul
manskih-mogilah.html
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Крим, 20 березня, 13:40
Місцеві жителі повідомляють про розгромлений цвинтар. В Сімферопольському районі Криму місцеві мусульмани виявили на цвинтарі кілька
розбитих надгробків.
Як повідомив прес-секретар Духовного управління мусульман Криму
Айдер Аджімамбетов, вандали розгромили пам’ятники і проїхали автомобілем по свіжих могилах.



«У Мирному сьогодні вранці виявили кілька зруйнованих надмогильних каменів, машиною проїхалися по нових могилах. Поки кількість не знаємо. Ми
виїжджаємо на місце події»,– сказав Аджімамбетов.

Як повідомляється, міліція поки утримується від коментарів.


По поводу акта вандализма на мусульманском кладбище в Крыму
29.03.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1333013653

Сотрудники симферопольской милиции спустя несколько часов задержали подозреваемого в повреждении надгробий на мусульманском кладбище
в с. Мирном под Симферополем в ночь на 20 марта. В Меджлисе крымской милиции, оперативно нашедшей вандала, не поверили.
По информации сектора связей с общественностью Главного управления МВД в Крыму, задержанный полностью признал свою вину, раскаялся
и пояснил, что повредил памятники неумышленно.
Как сообщалось, в ночь на 20 марта на мусульманском кладбище
в с. Мирном Симферопольского района Крыма произошёл акт вандализма:
повредили несколько памятников. Предположительно, одно из надгробий
было разрушено автомобилем.
Была полностью разрушена могила Гульсум Мамет, на могиле Сеитхалила Амет-оглу – разбита надмогильная плита, на двух других памятниках
остались следы от попыток их разрушения. Кроме того, еще две могилы разнесены наездом автомобиля.
Сразу после того, как стало известно об акте вандализма, муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев выступил с заявлением, в котором обвинил правоохранительные органы автономии в бездеятельности и расценил
подобные инциденты, которые происходят не в первый раз, как «целенаправленную попытку дестабилизации межконфессионального мира в Крыму».
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21 марта милиция заявила, что подозреваемый в совершении акта вандализма на мусульманском кладбище задержан. Следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 297 («надругательство над могилой») УК Украины.
Сообщалось, что милиционеры установили личность подозреваемого,
выявив автомобиль с явными признаками поставарийных повреждений. Им
управлял 33-летний житель села Мирное Симферопольского района.



«В ходе допроса подозреваемый пояснил, что повредил памятники неумышленно. 20 марта он поехал на кладбище для того, чтобы навестить могилу
родственника. При въезде на территорию, где отсутствовало асфальтовое
покрытие, автомобиль занесло в сторону, в результате чего были повреждены несколько надгробий. После этого машина забуксовала, её занесло и произошло столкновение с надгробной плитой, которая раскололась»,– описывают подробности происшествия в секторе.

Осознав, что справиться с ситуацией самостоятельно не удастся, гражданин обратился за помощью к водителю проезжавшего мимо внедорожника, который впоследствии и вытянул завязший в грязи автомобиль подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил сотрудникам милиции, что в его действиях не было злого умысла. Повреждение надгробий
стало результатом его неловких действий, отмечают в милиции.
Несмотря на заверения милиции, очевидцы последствий разгрома
на кладбище считают, что характер некоторых повреждений по-прежнему
заставляет думать о том, что они были нанесены умышленно, а заявления
крымского главка МВД – это попытка продемонстрировать эффективность
своей работы и погасить возникший конфликт.
В заявлении президиума Меджлиса крымскотатарского народа, принятом 23 марта, говорится:



«Возмутительно то, что органы милиции всерьёз пытаются убедить общество в том, что объяснение подозреваемого соответствует действительности. При этом следствие совершенно проигнорировало иные явные следы
попыток разрушения на сохранившихся надмогильных памятниках. Эти следы не имеют какой-либо связи с автомобильным наездом».

Президиум Меджлиса также отметил, что «акты вандализма, совершаемые в Крыму в отношении мусульманских кладбищ и мечетей, приобретают
системный характер, что, в свою очередь, объясняется бездействием органов милиции в установлении лиц, совершающих эти преступления».
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Фото сделаны пресс-службой Духовного управления мусульман Крыма.
По материалам сайта http://an.crimea.ua/
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Вандалы разрисовали свастикой памятник на Закарпатье
05.04.11

http://khpg.org/index.php?id=1336251167

Джерело: http://life.comments.ua/2011/04/04/244130/vandali-razrisovalisvastikoy.html
На днях неизвестные снова разрисовали краской памятник, построенный
на Верецком перевале в честь завоевания венгерскими племенами новой родины. На символическом алтаре монумента появился нарисованный белой краской
нацистский крест, а на его вершине и на мощении вокруг – надпись «УРА».
На этот раз почерк «авторов» отличался от того, как действовали в предыдущих случаях представители проукраинских организаций. Последние еще до
сооружения этого монумента четко заявили о своем неприятии этого сооружения, которое появилось на прежней совместной венгерско-польской государ
ственной границе близ места расстрела поляками карпатских сечевиков.
Эксперты отмечают: можно говорить о провокативном характере этой акции,
направленном на осложнение украинско-венгерских отношений, которые еще
раньше «пошатнул» сам факт сооружения монумента на Верецком перевале.
Правоохранительные органы, которые в случае «Свободы» мгновенно
отреагировали на действия ее членов и даже вывесили буквально через несколько часов на сайте УМВД Украины в Закарпатской области текст с фото
подожженного монумента, в данном случае воздержались от действий, комментариев и фото.
Напомним, в ночь на 19 февраля сотрудники милиции задержали троих подозреваемых в поджоге памятника на Верецком перевале. После этого
«Свобода» заявила об аресте Куцина, Поливко и Лелекача, обвиненных в поджоге памятника-монумента.
22 февраля Воловецкий райсуд Закарпатской области освободил задержанных из-под ареста.
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Неизвестные снова облили краской синагогу в Сумах
06.04.11

http://khpg.org/index.php?id=1334133333

Джерело: http://www.unian.net/news/429801-neizvestnyie-snova-oblili-kras
koy-sinagogu-v-sumah.html
Пятый случай, и никого не нашли
В Сумах неизвестные злоумышленники бросили лампочки с черной краской в здание синагоги – «Еврейского дома», расположенного в центре города.
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель сумской еврейской
общины Александр Горон, за пять лет существования «Еврейского дома», где
расположены еврейская община, благотворительный центр, воскресная школа и другие еврейские организации, здание осквернили уже в пятый раз.
Следы от предыдущего акта вандализма от красной краски, совершенного три месяца назад, виднеются под свежими черными пятнами.
В настоящее время розыском злоумышленников занимает Заречный
районный в г. Сумы отдел УМВД Украины в Сумской области.



«Кто оскверняет синагогу ни в одном из пяти случаев не установлено. Мы имеем
свои соображения, кто бы это мог сделать, но высказать их не имеем права, пока правоохранительные органы не подтвердят или не опровергнут наши предположения. Единственное, что могу с уверенностью сказать – это не мелкие
пьяные хулиганы, которые приготовили две лампочки с краской, как установил
милицейский эксперт, и пришли ночью специально к зданию синагоги, чтобы
разбить эти лампочки. За этими нелюдями кто-то стоит, кто-то им платит. В лучшем случае, это просто бытовой антисемитизм и неприязнь к евреям. В худшем
случае – это идеология, это политика»,– считает А. Горон.

Фото з сайту www.vsisumy.com
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В Сумах неизвестные обрисовали мечеть фашистской свастикой
12.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334134311

Джерело: http://www.vsisumy.com/news/proisshestviya/v-sumakh-neizvest
nye-obrisovali-mechet-fashistskoi-svastikoi
Андрей Поляков, фото автора
Пять тысяч сумских мусульман возмущены и требуют остановить проявление фашизма в нашем городе.
Первый раз ворота строящейся мечети по ул. Белопольское шоссе,
4 неизвестные люди обрисовали фашистской свастикой 2 мая этого года.
Этого им показалось мало, и они дорисовали ещё несколько знаков черной
и красной краской в День Победы – 9 мая. Всего они успели нарисовать четыре свастики. Но и после этого неизвестные не успокоились и закрасили
красной краской информационную мраморную доску, прибитую к воротам
мечети. «Это больше, чем хулиганство! Хуже, чем хулиганство! Это явные знаки, символизирующие фашизм – то, против чего боролись наши деды, независимо от национальности и религии. Я бы не хотел, чтобы люди закрывали
глаза на такие инциденты. Это плод деградации общества. Люди, сделавшие
это, знали, где рисуют, что рисуют и для кого рисуют. Это плевок в адрес мусульман»,– заявил представитель духовного управления мусульман Украины
в г. Сумы и Сумской области имам-хатиб ХАСАН.

О чрезвычайном происшествии мусульмане сообщили в милицию.
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Национальная вражда или обычное хулиганство?
В Харькове ночью подожгли мусульманскую мечеть
16.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334137124

Джерело: http://atn.ua/newsread.php?id=61635
Галина Шподарева
Национальная вражда или обычное хулиганство? Милиция решает, как
квалифицировать поджог мусульманской мечети сегодня ночью.
Сначала испортили забор нецензурными надписями, потом подложили
под дверь автомобильную шину и подожгли. Скорее всего, именно так ночью
действовали неизвестные злоумышленники, считает имам мусульманской
мечети. Рассказывает – это уже не первое нападение на храм.
Ринат Ахметов, имам соборной мечети: «На заборе были надписи
в адрес бога, нецензурные слова в адрес нации. Например, в этот раз было
написано в адрес азербайджанцев. До этого был случай – тоже нецензурная
лексика и значок националистический – «N» перечеркнутая».
Но так далеко неизвестные зашли впервые. В мечети не установлено
ни сигнализации, ни камеры наблюдения – в этом не было необходимости.
Имам говорит – с местными жителями у них всегда были добрососедские отношения. Люди, в свою очередь, также возмущены нападением на храм.
Ирина Юмакулова, местная жительница: «Я считаю – это националистические происки. Это чисто националистическое. Такое безобразие –
просто кощунство. Неприятно, это, я считаю, оскорбление нам украинцам
и нашим властям, всем».
Кому мешала мечеть – можно только догадываться. Пожарные констатируют факты: получили вызов, выехали на место, пожар ликвидировали.
Огонь на деревянные двери перекинулся с пылающей на крыльце шины.
Евгений Василенко, инспектор пресс-службы ГУ МЧС Харьковской области: «Предварительная причина – занос открытого источника огня. Материалы переданы в райотдел, правоохранители разбираются по данному факту».
В областной милиции сообщили – делом занимается Октябрский райотдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 296 (хулиганство). О националистической окрашенности случая речи пока не идет –
изучаются обстоятельства преступления, ведется поиск злоумышленников.
Тем временем пострадавшие надеются, что наглость неизвестных поджигателей заставит правоохранителей более настойчиво искать нападавших, так
как расследование предыдущих случаев закончились ничем.
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У Дніпропетровську сплюндрували пам’ятник жертвам Голокосту
17.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1334140981

Джерело: http://www.kyivpost.ua/ukraine/news/u-dnipropetrovsku-splyun
druvali-pamyatnik-zhertvam-golokostu-20908.html
У Дніпропетровську невідомі пошкодили пам’ятник євреям – жертвам
Голокосту, розстріляним у роки Другої світової війни.
Вандали написали на пам’ятнику хуліганський напис білою фарбою і намалювали свастику, повідомляє прес-служба Дніпропетровського облуправління міліції.
Правоохоронці встановили, що плюндрування пам’ятника сталося в ніч
на 17 травня. Міліція розшукує зловмисників та вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею «Хуліганство».
За даними дніпропетровської єврейської громади, у балці біля ботанічного саду, де наразі стоїть пам’ятник, у жовтні 1941 року були розстріляні
11 тисяч євреїв.


В Конотопе осквернили памятник жертвам Холокоста
http://www.eajc.org/page445

В мае в Конотопе (Сумская область) неизвестные осквернили нацистской символикой обелиск памяти жертв Холокоста (http://www.aif.ua/society/
article/26169).


В Феодосии неизвестные облили краской памятник
жертвам Холокоста
06.07.11

http://khpg.org/index.php?id=1334137774

Джерело: http://www.kianews.com.ua/
19 июня в Феодосии неизвестные облили краской памятник жертвам Холокоста. По факту надругательства возбуждено уголовное дело.
19 июня в Феодосии неизвестные облили краской памятник жертвам
Холокоста. Об этом корреспонденту Крымского информационного агент
ства сообщила директор Всеукраинского благотворительного фонда «Хесед
Яхад» Елена Криулько.
По ее словам, над памятником была сожжена пластиковая бутылка. При
этом на прилегающей к объекту территории обнаружены надписи оскорбительного характера.
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Елена Криулько отметила, что акт вандализма обнаружили сотрудники
фонда. «На место происшествия мы выехали вчера утром. Одновременно
с нами к памятнику приехали и сотрудники милиции, которых вызвали по телефону»,– рассказала директор фонда.
И заявила: «Я расцениваю произошедшее, как очередной акт вандализма.
Уверена, что это – провокация, попытка испортить курортный сезон и имидж
Феодосии – города, в котором живут представители многих национальностей».
Елена Криулько также сообщила, что заявления о происшествии были
написаны в милицию и Службу безопасности Украины.

По факту надругательства над памятником жертвам Холокоста в Феодосии возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщили в городской милиции.
По данным правоохранителей, была проведена экспертиза образцов
краски, которой облили памятник.
«Уголовное дело находится на расследовании в следственном отделе,
поиск подозреваемых в совершении преступления продолжается»,– сказали
в милиции.
СПРАВКА. Памятник жертвам Холокоста в Феодосии установлен на месте массового расстрела нацистами еврейского населения в декабре 1941 года. Открыт объект 14 сентября 2003 года.
По материалам «Крымского информационного агентства»
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В Кременчуге на заборе у синагоги написали антисемитский лозунг
27.09.11

http://khpg.org/index.php?id=1334134866

Джерело: http://www.poltava.pl.ua/news/11827/
Ян Пругло, «Полтавщина»
Милиция пока не нашла хулиганов или антисемитов.
На днях в Кременчуге неизвестные нанесли на забор возле синагоги оскорбительную надпись антисемитского содержания. В тот же день секретарь
синагоги, житель Кременчуга, обратился с соответствующим заявлением
в органы милиции. Надпись, сделанную черной краской, уже смыли, но злоумышленники пока на свободе.
Как сообщили в пресс-службе Полтавской областной милиции, на данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 1 (хулиганство). В данный момент устанавливаются личности тех, кто мог это сделать, а также их
мотивы. В зависимости от этого уголовное дело можно переквалифицировать на более тяжкую статью – разжигание межнациональной розни и религиозной вражды.



В Донецке на домах появились надписи «Убивайте хохлов»
07.10.11

http://khpg.org/index.php?id=1335447305

Джерело: http://censor.net.ua/news/184141/v_donetske_na_domah_poyavi
lis_nadpisi_ubivayite_hohlov
В Донецке появились надписи с экстремистскими призывами.
Как пишет «В городе»88, в редакцию издания позвонила женщина, живущая на жилмассиве «Фрунзенский» и рассказала об увиденной надписи.
«Вчера вечером я шла домой и увидела на одном из домов, мимо которых хожу каждый день, надпись, черной краской написано: «Убивайте хохлов». Раньше ее не было, это только она появилась. Прошла дальше – на следующем доме такая же надпись, только красной краской. Знаете, я обычно
молчу, но сейчас не будут терпеть»,– возмущается горожанка.
Женщина уже обратилась в милицию, и намерена идти дальше – писать
заявления в облгосадминистрацию и городской совет. Ведь, по ее словам,
88

http://dn.vgorode.ua/
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мимо этих домов постоянно ходят дети, и нельзя допускать, чтобы они читали такие лозунги.
Издание пишет, что вчера обнаружился еще один такой же призыв, но
на 15 километров дальше по шоссе – надпись появилась совсем недавно на
недостроенном здании возле трассы на жилмассиве «Левобережный-2». Кому и зачем понадобилось так «разукрашивать» город – непонятно.
Отметим, что подобные преступные действия можно классифицировать
как «Хулиганство» (статья 296 УК Украины) и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений» (статья 161 УК Украины). Причем первое наказывается
арестом и ограничением свободы, а второе – солидным денежным штрафом
и является отягчающим обстоятельством.


У Кременчуку підпалили синагогу
04.01.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1325660897

Джерело: http://www.unian.net/rus/news/news-477715.html
1 січня близько другої години ночі, в Кременчуку Полтавської області невідомі підпалили синагогу.
Як повідомили журналістів у Центрі пропаганди УМНС України у Полтавській області, вогнем пошкоджена залізобетонна балка біля входу в синагогу. Збитки від пожежі встановлюються.
У гасінні вогню брали участь два відділення ПДПЧ-14.
У самій синагозі журналістам розповіли, що будівля охороняється сторожем, проте він не помітив паліїв.
«У 2011 році нам розбивали вікна, кидали пляшку із запальною сумішшю,
малювали свастику. Найближчим часом ми встановимо по периметру синагоги камери відеоспостереження»,– сказав працівник синагоги.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2011 року працівник синагоги, розташованої в Кременчуку на вулиці Квартальній, прийшовши на роботу, побачив
на паркані образливий напис. На місце події викликали міліцію. За фактом було порушено кримінальну справу за фактом хуліганства. У червні 2011 року
в Кременчуку синагогу закинули банками з коричневою фарбою. Тоді невідомі розбили одне вікно, забруднили фасад. Після цієї події власті відремонтували в районі синагоги вуличне освітлення.
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Возле запорожской синагоги неизвестные нарисовали свастику
20.02.12

http://khpg.org/index.php?id=1334249458

Джерело: http://reporter.zp.ua/2012/02/20/fotofakt-vozle-zaporozhskoi-sina
gogi-vandaly-narisovali-svastiku
Константин Кулаков, РепортерUA
Хорошо видная всем прохожим надпись антисемитского содержания
и изображение нацистской свастики появились на заборе, примыкающем к недавно открытой в Запорожье синагоге «Гиймат-Роза», сегодня, 20 февраля.
Отметим, что подобные граффити – с изображением свастики – появляются в областном центре не впервые: в 2010 году вандалы дважды обрисовывали свастикой памятник Тревожной молодости. В том же году огромная
антисемитская надпись была написана неизвестными перед входом в СвятоПокровский собор областного центра.

Как сообщал ранее РепортерUA, в присутствии главного раввина Израиля Шломо Аммара, главного раввина России Берла Лазара, посла государства
Израиль в Украине Реувена Динэля, посла Азербайджана в Украине Эйнуллы
Мадатли, городского головы Запорожья Александра Сина и других официальных лиц 11 января была открыта новая синагога в Запорожье.
Фото автора
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У Львові облили фарбою меморіал жертвам Голокосту
23.03.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1332491894

В середу, 21 березня, у Львові був здійснений ганебний акт вандалізму. Невідомі облили синьою і червоною масляною фарбою меморіал Жертвам
Голокосту у Львові, а також іменні плити. На стіні написали синьою фарбою з балончика напис, який принижує як євреїв, так і українців.
Джерело: http://tsn.ua/ukrayina/u-lvovi-oblili-farboyu-memorial-zhertvamgolokostu.html
Меморіал розташований біля автобусної зупинки, а синю фарбу видно
з вікон маршруток.

Фарбу було видно з вікон маршруток

В середу, 21 березня, у Львові був здійснений ганебний акт вандалізму.
Невідомі облили синьою і червоною масляною фарбою меморіал Жертвам
Голокосту у Львові, а також іменні плити. На стіні написали синьою фарбою з
балончика напис, який принижує як євреїв, так і українців. Меморіал розташований неподалік від центру міста, йдеться у заяві Товариства єврейської
культури ім. Шолом Алейхема.
Як зазначається у заяві, вражає байдужість людей, адже меморіал розташований біля автобусної зупинки, а синю фарбу видно з вікон маршруток,
однак ніхто не звернувся в міліцію.
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Приблизно о 15:00 члени Товариства єврейської культури ім. Шолом
Алейхема виявили акти вандалізму і відразу зателефонували в міліцію.

Активісти товариства відмили плити від фарби

Після прибуття патрульної служби, експертів і оформлення всіх документів, молоді активісти культурного товариства відмили всі плити від фарби.
На превеликий жаль, дані дії вандалів можуть повторитися знову, адже
пам’ятник не підсвічується вночі і належним чином не охороняється. Тому необхідно, як найшвидше вирішити питання охорони та протидії вандалізму.
Товариство єврейської культури ім. Шолом Алейхема має намір звернутися до мера міста Андрія Садового, міського управління МВС і прокуратури,
щоб були прийняті відповідні заходи і покарані винні в акті вандалізму.
Доповнення. За фактом нищення меморіалу жертвам Голокосту у Львові
ведеться попереднє слідство. Також вирішується питання про порушення
кримінальної справи. Про це у коментарі Гал-інфо89 повідомили у відділі зв’язків
з громадськістю МВС України у Львівській області. «Ведеться попереднє слід
ство. Винних поки не знайдено»,– зазначили в міліції.


Відкрито карну справу за фактом пошкодження пам’ятника жертвам
Львівського гетто
17.04.12 http://www.khpg.org/index.php?id=1334667464
Джерело: http://zik.ua/ua/news/2012/04/17/344270

Триває розслідування у кримінальній справі за фактом пошкодження
пам’ятника жертвам Львівського гетто.
89

http://galinfo.com.ua/news/106981.html
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Про це IA ZIK повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
21 березня цього року до одного з райвідділів міліції міста Львова надійшло повідомлення про акт вандалізму – невідомі облили фарбою пам’ятник
жертвами Львівського гетто, що розташований на проспекті Чорновола, неподалік центру міста.
Правоохоронці оглянули місце події, вилучили сліди злочинної діяльності та опитали низку осіб.
За даним фактом прокурором Шевченківського району м. Львова 22 березня порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 КК України, а її розслідування доручено слідчому відділу Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України
у Львівській області.
Наразі досудове слідство триває і перебуває на контролі прокуратури
Шевченківського району та міста Львова.


Вандалы раскопали и разграбили братскую могилу
жертв Холокоста под Симферополем
27.04.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1335528329

Джерело: http://investigator.org.ua/
22 апреля в Симферопольском районе на «Поле Памяти», на месте массового расстрела евреев и крымчаков были обнаружены вскрытые места
массового захоронения. Братская могила разворошена, на поверхности
земли лежали человеческие кости и фрагменты черепов. Об этом «Центру
журналистских расследований» сообщила руководитель Еврейского благотворительного фонда «Хесед Шимон» Виктория Плоткина.
По ее словам, в этот день члены фонда отправились на 10-й километр трассы Симферополь–Феодосия, чтобы высадить деревья на месте массовых расстрелов. «Там мы обнаружили множество раскопок, причем не случайных. Они
ведутся целенаправленно. Тут в 80-х годах после акта вандализма залили 35 см
бетона, сверху его присыпали землей. А то, что мы сегодня увидели – пробит
бетон, ровно по периметру, сверху досками все это прикрыто. Явно, что копают
не месяц и не два. Ищут золото и бриллианты»,– сообщила В. Плоткина.
По ее словам, на место «находки» были вызваны правоохранители. «При
осмотре была обнаружена замаскированная шахта глубиной около трех метров с разветвленной сетью горизонтальных штреков высотой около метра.
Там же была бутылка от воды, перчатки, лопаты,– проинформировала руко-
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водитель фонда.– И кругом были кости, останки наших предков. Это самый
ужасный день».
Члены фонда написали заявление в милицию, в прокуратуру Симферопольского района, Крыма и Украины.
27 апреля на 10-м километре трассы Симферополь–Феодосия, на «Поле
Памяти», прошла церемония перезахоронения останков евреев, расстрелянных в годы ВОВ.
Как сообщает корреспондент «Центра журналистских расследований»,
в землю опустили деревянный ящик с десятью пакетами с останками. Для
проведения этого обряда из Израиля прибыл раввин.

© Центр журналистских расследований
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Как сообщили в пресс-службе крымской милиции, в ходе осмотра места
происшествия было выявлено проведение незаконных раскопок. За мемориалом сотрудники милиции обнаружили свежую земляную насыпь и отверстие, продолбленное в бетонной «подушке». В земле была выдолблена своеобразная шахта глубиной около пяти метров,– передаёт «Крым 24 – Новости
Крыма и Севастополя».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по
данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 298 УК Украины (уничтожение, разрушение либо повреждение объектов
культурного наследия и самовольное проведение поисковых работ на археологическом памятнике), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых налогом минимумов доходов либо лишение
свободы на срок до трех лет.
По материалам интернет-сайтов
«Центра журналистских расследований» и «Крым 24»
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VII.


«Український колорит» злочинів ненависті

На Волині міліція вчинила «бєзпрєдєл» над кришнаїтами
03.08.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1312381955

Джерело: http://onews.com.ua/west/volin/cult/music/ukr/news/108731.html
Міліціонери затримали п’ятьох чоловіків, протримали їх у відділку три
години, обізвали, взяли відбитки пальців, а начальник тамтешнього райвідділу міліції ще й намагався вдарити одного з них. Про це повідомляє видання
VolynTimes.
Ярослав Гнатюк і Віктор Шевченко – лучани, Олег Шевченко – киянин,
Валерій Сорочинський – зі Львова. Вони – члени Міжнародного товариства
свідомості Крішни.
Їздять містами, співають духовні пісні. Кажуть, що місцеві жителі до них
ставляться здебільшого привітно, а як тільки виникають якісь непорозуміння,
хлопці не вступають в конфлікти, а просто встають і йдуть. Мовляв, поважають право на віросповідання кожної людини.
16 липня 2011 року разом із гостем із Санкт-Петербурга, який дуже цікавиться їхньою культурою і приїхав до Луцька на кілька днів, молоді чоловіки
вирішили відвідати Горохів. Співали на вулиці поблизу місцевої автостанції.
Вже почали збиратися їхати далі, коли до них підійшла жінка, яка почала
запитувати дозвіл на право співати в її місті. Хлопці поцікавилися, чи вона –
мер Горохова, на що почули відповідь: «Я – вище за мера».
З’ясувалося, що це – голова Горохівської райдержадміністрації. Разом із
чиновницею прибув і священик – отець Роман. Аргументуючи, що його церк
ва – офіційно зареєстрована, він обізвав кришнаїтів «колядниками»,– пише
видання.
По тому до чоловіків прибув правоохоронець. «Приїхав старший слідчий, він поцікавився нашими документами. Оскільки в одязі не було кишень,
то й документів ми з собою не мали»,– розповів Ярослав Гнатюк.
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«Я пішов за правами. Після цього нас повезли у райвідділ. Щойно ми
переступили поріг кабінету заступника начальника, як замість «добридень»
почули з його вуст нецензурну лайку»,– додав він.
«Навіть не дізнавшись, хто ми і з якою метою приїхали, він почав погрожувати, що, мовляв, нас посадять, а також глумився з нашого одягу. Кожен
у нашому товаристві вважається священнослужителем – ми були одягнені
в ряси»,– пояснив Гнатюк.
Попри таке ставлення, як стверджують чоловіки, вони відповідали йому
чемно, а у відповідь почули, що вони «клоуни в спідницях».
У кабінеті з’явився начальник райвідділу. З їхніх слів, він був ще агресивніший. До того ж – добряче напідпитку,– пише VolynTimes.
«Очевидно я начальнику не сподобався. Хоча нічого неадекватного не
робив, я ж – монах і намагаюся підтримувати в собі якості людини»,– розповів
Олег Шевченко.
«Він замахнувся – якби я не відхилився, то отримав би удар. Тоді заступник почав свого керівника заспокоювати і нас вивели з кабінету, аби взяти
відбитки пальців»,– додав Шевченко.
Працівники міліції не мали права брати відбитки пальців без поважних
на те причин,– стверджує видання. В інструкції щодо організації дактилоскопічних обліків вказано вичерпний перелік осіб, яким проводять дактилоскопію: затримані за підозрою у вчиненні злочину або бродяжництво; взяті
під варту; які звинувачуються у вчиненні злочину; піддані адміністративному
арешту.
«На нашому місці міг опинитися хто завгодно. Тим більше, що з нами був
громадянин Росії, який приїхав з нами, бо йому це було цікаво. Йому подобається Україна. Він – інтелігентна людина, а тут таке… Ще й відбитки взяли.
Ми всі релігії поважаємо, нікому не заподіюємо шкоди й не агітуємо, аби переходили до нас. Ми просто співаємо,– поділився враженнями після візиту до
Горохова Віктор Шевченко.
То ж лишається сподіватися, що у цьому випадку обласне управління
МВС, а також прокуратура Волинської області дадуть гідну правову оцінку
перевищенню службових повноважень з боку посадових осіб Горохівського райвідділу внутрішніх справ і порушення прав представників релігійного
товариства.
Як повідомив голова Комітету правозахисту та боротьби з корупцією Ігор
Левчук, постраждалі у цій ситуації люди звернулися до Комітету за правовою підтримкою. «Завтра, у вівторок, 26 липня відповідні листи з вимогою
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розібратися, дати оцінку цій ситуації і притягнути винних до відповідальності
будуть направлені у внутрішню безпеку УМВС України у Волинській області і
в обласну прокуратуру»,– розповів Левчук.
Довідково:
Як вказує VolynTimes, згідно з Постановою пленуму Верховного Суду України
№ 7 від 28.09.90 «Про застосування судами законодавства, що регулює захист
честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій», яка кваліфікує висловлювання нецензурних чи брутальних слів образою, оскільки це принижує
честь і гідність, та, керуючись вимогами ЗУ «Про міліцію», поведінку начальника і заступника начальника Горохівського РВ УМВС України можна вважати
самоправством, що кваліфікується ст. 356 ККУ і такою, що грубо порушує Конституційні права та вимоги Статуту патрульно-постової служби міліції України,
дискредитує честь офіцера УМВС і принижує гідність представників громади
м. Луцька й підпадає під ознаки статті 173 «Кодексу України про адміністративні правопорушення», як хуліганство.

У статті 3 Конституції Україні йдеться, що «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. Честь і гідність, недоторканність визнається найвищою
соціальною цінністю».
Стаття 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» зазначає, що «релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших
релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань». А приниження й
образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями карається законом.


Фанати «Динамо» та «Карпат» побили охоронця стадіону через
зірваний банер Шухевичу та Бандері
08.08.11

http://khpg.org/index.php?id=1336243094

Джерело: http://www.champion.com.ua/football/2011/08/7/453698/
Охоронець стадіону «Динамо» побитий фанатами під час матчу «Динамо»–«Карпати» у 5 турі Прем’єр-ліги.
Про це повідомляє кореспондент «Чемпіона».
Після того як в секторі «Карпат» були розтягнуті банери із зображенням
Степана Бандери та Романа Шухевича, охоронець стадіону «Динамо» зірвав
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ці банери. Після цього із сектору «Карпат» вискочили п’ятеро вболівальників
львівського клубу, а на підмогу їм поспішили з три десятка фанів «Динамо».
В результаті охоронець стадіону «Динамо», який вирішив зірвати банери, був побитий цією юрбою і його відвезла до лікарня швидка «Бориса».
Фанати ж обох команд після цього влаштували перекличку: Слава Україні – Героям Слава. Бандера і Шухевич – Герої України.


Мітинґ проти будівництва мечеті у Хмельницькому
11.08.11

http://khpg.org/index.php?id=1336243370

Джерело: http://islam.in.ua/3/ukr/full_news/10030/visibletype/1/index.html
На сесію Хмельницької міської ради винесене питання про виділення
50 соток землі під будівництво мусульманської мечеті. У зв’язку з цим регіональне відділення партії «Свобода» організувало 10 серпня перед міськрадою мітинґ протесту проти будівництва культової споруди, у ході якого роздавалися листівки ісламофобського змісту.
Як повідомляє портал invictory.org, на мітинґ зібралося близько 200 чоловік. Молоді хлопці били по імпровізованих барабанах (бочках) і кричали
«Захистимо Україну від мусульман…».
У листівках, які роздавали свободівці, повідомлялося:
«Будівництво мечеті в Хмельницькому стане магнітом для навалу нелегальних емігрантів. Ми стали свідками навали мусульман у Європу. Ліберальна політика європейських держав дала можливість приїхати мусульманам
і почати господарювати на європейському християнському континенті. Вони
будують свої мечеті, руйнують християнські храми й зсередини руйнують
християнську культуру Франції, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Великобританії.
Сьогодні 30% новонароджених дітей у Франції й 50% у Бельгії мусульмани…
Мусульманська окупації загрожує Україні … з мовчазною згодою ми станемо свідками повного наводнення мусульманським світом. Ми не допустимо цього! … Не будемо спокійно дивитися як на місці християнських церков
будуються мечеті … Ми повинні захистити українську християнську культуру
і наших дітей від агресії з боку мусульман-іноземців. Ми пам’ятаємо подвиги
козаків, які зі зброєю в руках захищали свою землю від басурман, які сторіччями спустошували українську землю й гнали людей у рабство. Тепер наш час
сказати своє тверде: «Ні».
Слід зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Всеукраїнське
об’єднання «Свобода» будує свій піар на ісламофобських страшилках.
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Так, у вересні минулого року відділення ВО «Свобода» у Луганську намагалося підняти шум навколо спортзалу, що діє при Соборній мечеті міста, де
нібито «проходила підготовка екстремістів».
Ксенофобськими висловлюваннями луганські свободівці відзначилися
й коли ініціювали збір підписів за проведення міського референдуму про
введення комендантської години для іноземних студентів.
За матеріалами invictory.org



Фаріон продовжить свої майстер-класи з української мови
у дитячих садках
08.08.11

khpg.org/index.php?id=1334075274

Нові соковиті висловлювання Ірини Фаріон
Джерело: http://zik.ua/
Депутат Львівської обласної ради, заступник голови комісії з питань
освіти і науки Ірина Фаріон має намір продовжити свої майстер-класи з української мови у дитячих садках.
Про це вона заявила на прес-конференції 8 листопада.
Фаріон продемонструвала підготовані наліпки, на яких дітям пояснюють, як правильно звучать українські імена: Маша – Марічка, Пєтя – Петрик,
Міша – Михайлик, Альона – Оленка, Серьожа – Сергійко. За її словами, вони
напрацьовують також інші імена.
«Саме з дитячих садочків починається формування мовної особистості»,– сказала Фаріон. Вона повідомила, що їхні депутати отримали набори
таких наліпок і поширять їх по всіх навчальних установах.
Крім того, у «Свободі» підготували наліпки російської антиматюкової тематики – «Матюки перетворюють тебе у москаля». За словами Фаріон, їх будуть клеїти там, «де їм місце – на смітниках і під ногами» (Підкреслення «ПЛ»).
Також І. Фаріон звернулася до прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка з вимогою вжити заходів для призупинення роздавання по школах методичних рекомендацій від нардепа Вадима Колесніченка «Правовые аспекты
организации обучения на русском языке в детских садах и школах Украины».
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«Це депутат, який забув свій рід і плем’я, хоч суфікс вказує, якого він походження.
Очевидно, він приховує якусь свою етнічність за українським прізвищем (Підкреслення «ПЛ»). Він стимулює безбатченків вивчати мову окупанта»,– заявила Фаріон.
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Тому, за її словами, вона звертається до прокурора області, щоб він вжив
негайних заходів прокурорського реагування для притягнення до передбаченого чинними законодавством відповідальності за вчинення порушень
ст. 10 Конституції України, ст. 23 і 28 ЗУ «Про видавничу справу» суб’єктами,
зазначеними у цьому депутатському зверненні.
За матеріялами zik.ua



Українські форми нетерпимості: гляньмо правді у вічі…
19.10.11

http://www.khpg.org/index.php?id=1319021937

Джерело: http://www.civicua.org/news/view.html?q=1706929
Галина Жовтко
Починаючи із 2006 року, українські та міжнародні організації заявляють
про поширення ксенофобії й расизму в нашій державі та відсутність адекватної реакції з боку органів влади. Експерти з тривогою вказують на швидкий
розвиток одразу кількох негативних тенденцій у сфері міжнаціональних стосунків.
Сюди можна віднести зростання кількості злочинів, пов’язаних із насильством на ґрунті расової, етнічної та релігійної ненависті; хворобливу мігрантофобію в свідомості громадян, яку ще більш розпалюють ЗМІ та заяви
чиновників; дедалі гостріші взаємини між умовними «слов’янами» та кримськими татарами в Криму.
За спостереженнями, здійсненими в межах проекту «Без кордонів» Центром «Соціальна дія», з 2008 р. по вересень 2011 р. расистські та ксенофобські сайти українського сегменту Інтернету не лише поширюють ненависть,
а й координують діяльність окремих індивідів та груп, дають приклади для
наслідування, і намагаються поширювати ксенофобські погляди за межі ультраправих кіл.
Що стосується інформаційного простору, то на сьогодні одним із негативних явищ є феномен кіберненависті (відповідно до Євопейської конвенції,
під кіберненавистю – cyberhate – розуміють поширення або надання доступу
до матеріалів расистського чи ксенофобського змісту шляхом комп’ютерних
систем). Дуже часто молодь стає жертвою пропаганди екстремізму і, як наслідок, виконавцем злочинів на ґрунті ненависті. Чимало ресурсів, особливо
соціальні мережі, акумулюють значну кількість відвідувачів і можуть висту-
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пати як інструменти трансляції кіберненависті. Окрім того, інформація та
обговорення в Інтернеті можуть спричиняти агресію у реальному житті, що
виливається у напади ультра правих на іноземців, представників меншин,
правозахисників та антифашистів.
Спостерігається також таке явище, як трансформація риторики ультраправих організацій в мережі. Змінюється характер гасел – від закликів щодо
домінування влади «білих» до захисту ідентичності. Навіть такі поняття як
«расист», «націоналіст» замінюються на нове – «ідентитор» , тобто борець за
збереження ідентичності.
В’ячеслав Ліхачев, Конгрес національних громад України, звернув увагу на
ріст субкультурних ідей у праворадикальній сфері, пов’язаних із пропагандою
здорового способу життя, пропагандою проти вживання алкоголю та наркотиків. Як зазначив експерт, це тема, на яку дуже добре ультраправі роблять публічні акції і яку дуже часто позитивно висвітлюють ЗМІ. У статистиці за 2011 рік
було зафіксовано вбивство у результаті нападу на ґрунті ненависті: у одній із
областей України двоє молодих людей, виступаючи за здоровий спосіб життя без алкоголю та наркотиків, вирішили ще більше активізувати свою справу
– боротись із причиною поширення наркоманії, та вбили ромську жінку, яку за
етнічною ознакою вбивці розпізнали як «наркодилершу». Ромів можна віднести до найбільш уразливих етнічних груп. Дуже часто навіть респектабельні ЗМІ
не гидують експлуатацією стійких негативних стереотипів, подаючи узагальнений портрет всього народу в образі наркоторговця та шахрая.
Також експерт звернув увагу на ще одну форму нетерпимості (найбільш
загострену форму ксенофобії в Україні) – «ісламофобію», яка з кожним роком
набирає більше обертів та стає більш серйознішою. Уже можна говорити про
цілеспрямовану антитатарську й ісламофобську інформаційну кампанію.
Російськомовні кримські видання друкують величезну кількість матеріалів,
які відверто спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Популярні місцеві видання формують у читача картину протистояння між
«носіями російсько-православної цивілізації» та «мусульманами». Дуже часто така ксенофобія виплескується у формі образ, актів вандалізму, фізичних
нападів.90
У суспільстві складається певний серйозний «ісламський та мігрантофобський» консенсус, який є великою загрозою для майбутнього у нашому
суспільстві, підсумував В. Ліхачев.
90

http://youtube/ww3WiEUluHI
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Наталя Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, наголосила на
серйозності проблеми ісламофобії як в сучасному світі, так і в Україні.
Потужна змова ісламофобів полягає в тому, що, вдаючись до рішучих дій
проти імміграційних мусульманських громад, вони переконані, що забезпечують не просто існування своєї ідентичності, а реальне майбутнє нащадків.
Тому, коли експерти почали аналізувати справжні причини «норвезького злочину», то дуже велика увага була приділена інтернет-сегменту крайніх правих
у скандинавських країнах, Великої Британії та інших європейських державах.
І що саме така ісламофобія призвела до жахливого злочину, і що два роки тому британські експерти з офіційних та антитерористичних структур вже наголошували та попереджали свої уряди – у боротьбі із тероризмом варто змінювати акценти та приділяти значно більше уваги радикальним екстреміським течіям. Тобто, не варто недооцінювати загрозу ще й з іншого боку.
Що стосується України, то багато в чому офіційні крайні праві копіюють
з одного боку західних колег, вливаючись в їхнє русло, з іншого боку, перебувають під впливом і часто консолідуються з російськими ксенофобами,
включно із ісламофобами.
Експертка висловила таке припущення, що протягом останніх років,
можливо в рамках підготовки до Євро-2012, основний акцент досліджень
заходів медійних кампаній проти ксенофобії зосереджений виключно на українських правих: «Моє припущення полягає в тому, що хоча будь-кого з присутніх запитати, чи є в Україні таке явище як українофобія, то мабуть кожен
скаже – є. Але чи це є предметом обговорення, дослідження, проекту, публічної дискусії?.. Мабуть переважна більшість скаже, що ні. Сама гіпотеза полягає в тому, що такий підхід може збільшити ту саму базу соціальної підтримки
знизу… гасел, дій, запитів українських правих, тобто відчуття «нас ніхто не
захищає, нас українців, нас всі ображають, нас звинувачують, а де ж є ми самі,
і хто нас захистить». Виявляється – ось ці крайні праві, які є в своїх гаслах захисниками українського. Що далеко не так. І друге в цьому плані зауваження,
це ісламофобія та ксенофобія в значно ширшому контексті».
Наталя Беліцер проілюструвала на яскравому прикладі саме роль ЗМІ,
не лише українських, російських, а й західних у дуже потужній ісламофобській кампанії. Йдеться про вбивство цього року 19-річної К.Корень в селі
Радянському у Криму. Перша інформація, яка одразу з’явилась у пресі, абсо
лютно нічого не згадувала про іслам чи шаріат. На другий день з’вились
уже радикальні заголовки – «Ісламісти забили камінням дівчину по законах
шаріату», «Мусульманський екстремізм в Криму». Через кілька днів цю тему,
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із заголовком такого ж змісту, використала британська газета “Daily Mail”, що
викликало у читачів ксенофобські відгуки у форумах. 2 червня 2011р. детальний аналіз дослідників виявив, що даний злочин не має абсолютно ніякого
релігійного ісламського підгрунтя, і згодом авторитетне видання замінило
свою статтю. Проте така дезінформація, “misinformation chain”, уже пройшла
повне коло. Як наслідок, всі українські, зокрема кримські, та російські ЗМІ почали атаку, свідомо чи несвідомо нехтуючи спростуванням та посилаючись
на авторитетне британське видання. І, як стверджує експертка, це яскравий
приклад кампанії масової дезінформації ЗМІ, коли спростування уже не в силах знівелювати завдану шкоду.
Експерти наголосили на необхідності вирішення проблеми культурної
репрезентації у масовій свідомості держави. Для цього варто почати із реформ системи освіти: потрібно забезпечити навчання задля виховання в суспільстві поваги до прав людини та толерантності. Влада повинна визнати
серйозність проблеми та виступити на всіх рівнях проти будь-яких проявів
расизму та ксенофобії, а політики, у свою чергу, мають уважно слідкувати за
своїми публічними виступами та не допускати мови ворожнечі, особливо
в політичній агітації чи пропаганді.
Проект «Моніторинг проявів расової й етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському сегменті Інтернету: поширення мови ворожнечі та
заклик до нетерпимості (мова ворожнечі як зброя для правої риторики)»
та презентоване однойменне видання91 (автори: І. Федорович, С. Ковбасюк,
В. Ліхачев, М. Буткевич) здійснені ГО Центр «Соціальна дія» в межах відповідного проекту, за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного
фонду «Відродження».


Калуш: новый главврач назвала галичан «цыганами немытыми»
06.05.11

http://focus.ua/society/182979

Главврач Калуша (Ивано-Франковская область) Виталина Радецкая, которую пригласил из Киева мэр города Игорь Насалик и представил всем, как
«лучшего врача Украины», во время совещания обозвала своих подчиненных
и галичан «цыганами немытыми».
На совещании Радецкая ругала врачей по-русски и сопровождала свои
слова стуком кулака по столу, сообщает ТСН.
91

http://www.irf.ua/files/ukr/programs/rol/cyberhate_2011.pdf
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«Вы – генетически недоразвитый регион, цыгане вы немытые и нечесанные … Мне говорили, что в этом регионе была зона, теперь понятно, откуда
такие гены …, вы разбиваете себе лбы, когда бьете поклоны в церкви, а ничего в душе святого у вас нет … Пишите заявления об увольнении, всех уволю,
уволю за саботаж руководителей любого уровня»,– сказала Радецкая.
Ранее городской голова Игорь Насалик рекомендовал ее сессии горсовета и горисполкома как «человека, чьи профессиональные навыки должны
поднять медицину Калушчины».
Теперь медики Калуша опубликовали свои обращения во всех газетах
и собираются объявить забастовку с требованием освобождения Радецкой
и ее публичных извинений перед галичанами.


На Прикарпатті депутати відправили у відставку чиновницю,
яка ображала галичан
25.05.11

http://khpg.org/index.php?id=1336123763

Джерело: http://zaxid.net/
24 травня під час сесії Калуської міської ради депутати відправили у відставку заступника міського голови з питань охорони здоров’я Віталіну Радецьку.
24 травня під час сесії Калуської міської ради депутати відправили
у відставку заступника міського голови з питань охорони здоров’я Віталіну
Радецьку. Як повідомило Калуш FM, депутати одноголосно відреагували на
заяву головного лікаря на звільнення.
Мер Калуша Ігор Насалик згодом повідомив, що просив свою київську
заступницю не звільнятися. Водночас він додав, що новий заступник з медицини ймовірно також буде зі столиці. А поки це питання вирішується, мер
Калуша особисто куруватиме галузь медицини у місті і, за його словами, продовжуватиме стратегічні напрямки своєї колишньої заступниці.
Раніше мер Калуша Ігор Насалик повідомляв, що судитиметься з газетою
«Західний Вісник», яка розповсюдила заяву лікарів Калуської ЦРЛ з приводу
брутального висловлювання головного лікаря Калуша В. Радецької.



«Наш шанований мер знайшов нам аж у Києві «великого спеціаліста» (про яку
на шпальтах Інтернету ми не знайшли жодної інформації, як і про «Клініку патології легень», котрою добродійка керує, але інформацію про судову тяганину
за майно, яку вона програла восени 2010 р., читали) Віталіну Радецьку. Сесія
міської ради, повіривши на слово шанованому меру про «високий професіо-
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налізм, уміння адмініструвати та керувати», швидесенько віддала на поталу
медицину міста та району новопризначеному заступнику Віталіні Радецькій.
І почалося «реформування»,– йдеться у заяві,– метою якого є звільнення «зайвих» осіб та формування приватної медицини».

Заступниця мера Калуша Ігоря Насалика не розмовляє українською мовою, запевняють лікарі, а тому хамство державного службовця, медики передали мовою оригіналу.



«Гримаючи кулаком по столі в актовому залі Калуської ЦРЛ, вона ставила
«діагноз» виборцям нашого мера: «Вы – генетически недоразвитый регион…,
цыгане вы немытые и нечесаные…, мне говорили, что в этом регионе была зона, теперь понятно, откуда такие гены…, вы разбиваете себе лбы, когда бьете
поклоны в церкви, а ничего в душе святого у вас нет…, пишите заявления об
увольнении, всех уволю, уволю за саботаж руководителей любого уровня»,–
цитують Радецьку лікарі.

Прокурор міста Калуша Богдан Буряк повідомив, що факти, викладені у зверненні медиків Калуської ЦРЛ проти Віталіни Радецької, за попередніми висновками прокурорської перевірки, підтвердилися і відповідають дійсності.
За матеріалами Zahid.net



Юрія Єгорова в Дніпропетровську звільнили з роботи
за українську мову
18.03.11

http://maidanua.org/static/news/2011/1300410727.html

У Дніпропетровську голову обласної організації УНА-УНСО Юрія Єгорова звільнили з роботи – як стверджує він сам, через його україномовність.
Юрій три місяці працював ревізором у мережі супермаркетів. Працював
по ночах, одну або дві ночі на тиждень, своїх змін, каже, не пропускав, роботу виконував нормально. Але після унсовської акції у Києві 9 березня його
звільнили.



«10 березня я повернувся з Києва і вийшов на роботу,– розповідає Юрій Єгоров.– Приїхав начальник, старший ревізор, і сказав, що йому поставлене завдання, щоб я не пройшов атестацію – бо на мене скаржився управляючий
магазину за мою українську мову».

Про це повідомила Олена Білозерська у своєму блозі.
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Киевлянку не приняли на работу из-за украинского языка
07.02.11

http://focus.ua/society/169403/

Девушке, которая устраивалась в одну из столичных кофеен официанткой, выдвинули требование разговаривать только на русском языке.
Об этом сообщило Всеукраинское общественное движение «Не будь
равнодушным!», передает ТСН.
По словам киевлянки Елены Вороновой, она пыталась устроиться на работу официанткой в кафе в центре Киева. Заполнила на русском языке анкету-резюме и пообщалась (тоже на русском) с руководителем учреждения.
Вскоре после этого девушка Елена перезвонила в кафе, чтобы окончательно подтвердить свое трудоустройство. По телефону девушка говорила
по-украински, при этом отметила, что на украинском языке хочет разговаривать и на работе.
В ответ девушка услышала требование перейти на русский, если она
действительно намерена работать в этом заведении. В частности, руководитель заведения удивилась, зачем ей «этот язык».
Она также сообщила, что владелец кафе, армянин по национальности,
привык общаться на русском, а следовательно, украиноязычную официантку
не поймет и «не выдержит».
Девушке, таким образом, предъявили требование разговаривать на работе на русском, которым, по ее словам, девушка владеет «вполне хорошо».
Елена отказалась. «Ради справедливости следует заметить, что руководитель
не ругала и не оскорбляла меня»,– отметила девушка.
Елена, украинка по национальности, выросла в русскоязычной семье на
юге Одесчины. В девятнадцатилетнем возрасте, после путешествия в Прикарпатье, девушка перешла на украинский язык общения.


В Севастополе украинофобы со словами «мы вас всех истребим»
пытались убить «свободовца»
12.05.11

http://censor.net.ua/news/168002/partiya_tyagniboka_v_seva
stopole_ukrainofoby_so_slovami_my_vas_vseh_istrebim_pytalis_
ubit_svobodov

9 мая 2011 года в Севастополе представители был зверски избит пожилой представитель ВО «Свобода». Об этом сообщает пресс-служба «Свободы»,– передает Цензор.НЕТ.
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«9 мая днем председателю севастопольской «Свободы» Александру
Болтяну позвонил неизвестный, представившись гостем из Западной Украины и предложил встретиться, потому что якобы «имеет важную информацию». Александр Болтян в то время находился в другом городе, поэтому на
встречу пошел 60-летний свободовец [Анатолий Декин], помощник депутата
Тернопольского областного совета Эдуарда Леонова.
На месте встречи его ждали трое молодчиков, которые силой затащили
его в парк и начали издеваться. Не остановил их даже тот факт, что их жертва,
преклонного возраста, имела тяжелую инвалидность после недавней аварии, и не то что защитить себя – убежать не могла. Сначала преступники били
свободовца по голове руками, когда он упал без сознания – начали безжало
стно бить его ногами и наверное, не остановились бы, пока не убили, если бы
не случайные прохожие, которые спасли невинного человека»,– говорится
в сообщении.



«Украинофобы очень жалели, что на встречу не явился Александр Болтян,
и пообещали, что обязательно его найдут и убьют, как и двух других активистов украинского движения Севастополя – председателя Конгресса Украинцев
Севастополя Богдана Мороза и бывшего руководителя украинского телевизионного канала в Севастополе Мирослава Мамчака. Также перед нападением
один из подонков, вытянув георгиевскую ленточку, сказал: «Севастополь русский город, мы вас всех истребим»,– сообщают в пресс-службе политсилы.
«Лица двух нападающих удалось установить – это Роман Ангеловский и Павел
Маслов, известные активисты антиукраинских организаций, украинофобы,
которые неоднократно нападали на украинцев.
Нет никакого сомнения, что основной причиной нападения на свободовца
была не политическая деятельность, а национальность, язык и активная жизненная позиция в защите прав украинцев. Ведь следующими жертвами преступники-украиножеры определили украинских общественных активистов,
которые не являются членами ВО «Свобода»,– заявляют в партии Тягнибока.
«Сейчас жизнь свободовца, на которого напали бандиты, в безопасности. У него многочисленные ушибы и гематомы на голове, сломаны ребра и травмированы ноги.
Обращаться к крымским правоохранительным органам давно уже нет смысла,
ведь они очень часто и являются механизмом репрессий против «Свободы»
в Крыму. Это доказывает даже тот факт, что преступники до сих пор гуляют
по улицам Севастополя, поэтому крымская «Свобода» обращается в Главное
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Управление Министерства Внутренних дел Украины и в Службу Безопасности Украины с требованием расследовать это преступление и наказать виновных»,– говорится в сообщении.
«Нападение на свободовца явно имеет признаки преступлений по следующим
статьям: статья 115 – покушение на убийство, следующего из высказываний
нападавших и неудачной попыткой убийства из-за случайных прохожих; статья 161, часть 3 – нападение группы лиц и покушение на убийство по национальному признаку, следует из слов преступников об украинской национальности как главной причины нападения; статья 121 – нанесение телесных
повреждений, статья 296, часть 2 – хулиганское нападение группы лиц»,– отметил председатель Севастопольской «Свободы» Александр Болтян.

Крымская «Свобода» заявляет, что будет отстаивать справедливость до
последнего.



«Власть очень себя дискредитирует, если попытается в очередной раз оставить украинофобов без наказания. В то время, когда провокаторы во Львове
всеми силами пытались дискредитировать львовян, приписывая им лживые
нападения на ветеранов, львовские патриоты вели себя очень достойно и не
позволили себе насилия. Зато, в Крыму сами «защитники праздника победы»
совершают зверские нападения на беззащитного старика-инвалида, показывая свое истинное лицо»,– подытожили в пресс-службе политсилы.



Стрілянина в харківському офісі «Патріота України»: нові подробиці
24.08.11

http://tsn.ua/ukrayina/strilyanina-v-harkivskomu-ofisi-patriotaukrayini-novi-podrobici.html

Напередодні в центрі Харкова в офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18, увірвався невідомий і відкрив стрілянину з пістолета з гумовими кулями. Повідомлялося про трьох постраждалих.
Чоловік, який вчинив стрілянину у харківському офісі Громадської організації «Патріот України» перебуває у лікарні у важкому стані. Про це дізналися журналісти ТСН.
Як стало відомо, сутичка сталася між колишнім афганцем і активістами
організації. Чоловіки не змогли про щось домовитися, один дістав травматичну зброю, інші – молоток та ніж. Всіх трьох медики госпіталізували до лікарні невідкладної хірургії. Наразі двоє з поранених і досі непритомні.
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За словами очевидців, кремезний чоловік у чорному зайшов до офісу,
викликав на розмову активістів організації «Патріот України», а потім розстріляв їх упритул гумовими пулями. На стінах й досі видно плями крові. Вже за
10 хвилин до місця подій з’їхалася вся міліцейська верхівка Харкова.
48-річний харків’янин, колишній «афганець», який вчинив стрілянину, з черепно-мозковою травмою і ножовими пораненнями був екстрено направлений
в реанімацію. Чоловік досі не опритомнів, а отже допитати його правоохоронці
не мали змоги. Наразі погіршився і стан здоров’я поранених активістів.
В організації впевнені, що вчорашня стрілянина – провокація силовиків
і продовження столичних заворушень. Мовляв, усіх членів харківського осередку відразу після інциденту відвезли до міліції і протримали на допитах цілу ніч. А правоохоронці тим часом начебто обшукали офіс, після чого зникли
фінансові документи.
Натомість, у міліції заявили, що знайшли не папери, а незареєстровану
зброю – з десяток димових шашок і ножі.


«Пиши в личку, кацапенок, встретимся»
29.08.11

http://dosye.com.ua/articles/2011-08-29/-pishi-v-lichku-kacapenokvstretimsja-/13503/

Украино-российская дружба, как известно, сильнее всего крепнет на
форумах в интернете. Именно здесь обнаружен интересный текст, раскрывающий подоплеку недавней драки в Харькове. В канун Дня Независимости некий гражданин вторгся в харьковский офис организации «Патриот Украины»,
ставшей уже широко известной благодаря «васильковским террористам».
Судя по всему, незнакомец был настроен недружелюбно: он выпустил в активистов ПУ несколько резиновых пуль из пистолета. Вопреки стереотипам,
в офисе не оказалось даже пулемета, чтобы отразить атаку. Патриоты нейтрализовали гостя с помощью режущих и ударяющих по голове предметов.
Так выглядит конфликт с позиции националистов. Харьковская прокуратура с присущей ей непосредственностью возложила вину на них самих.
Прокурор города заявил, что в офисе ПУ напали на журналиста-внештатника. Его резали, били молотком, а потом еще и душили на разбросанных по
полу пачках долларов. И он, защищаясь, открыл огонь.
Как на самом деле проходила драка, можно попробовать представить,
исходя из видеосюжета «плюсов». Но это кино не дает ответа на вопрос, из-за
чего возник скандал. А начался он на… Севастопольском городском форуме,
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где конфликтующие стороны обсуждали национальный вопрос. Их перепалка выглядит спонтанной, хотя ничто не мешает усмотреть за жаркой дискуссией ментовскую провокацию.
Выдержки из переписки прилагаются. Харьковский стрелок значится
под ником Сармат.
Кадьяк:
Посему будет ТАК! Прийдём и разгоним к муям собачьим каклов из ЗАО
«Украина», поставим на ключевые позиции РУССКИХ
Ден:
Вы для начала у себя в Кацапстане на ключевые позиции русских поставьте, а то кругом одни жиды и чурки. Блин, да у вас даже Кадыров – герой
России. Тьфу, дерьмо. Вы как были дерьмом, так дерьмом и остались.
Кадьяк:
1) Не каклам, происхождения подлого, учить нас - господ;
2) Русские цари и русский вождь Сталин, для примера, этническими русскими не были, но были русскими ПО ДУХУ – это и определяет русскость;
3) ТАК! а кто лучше, чем Кадыров, сможет зачистить ВСЕХ каклов? Только за
одно ЖЕЛАНИЕ и УМЕНИЕ это сделать Рамзану можно было дать Героя; будет он
и трижды Героем, когда ВСЕХ каколиков отправит на исправление в Сибирские
трудовые лагеря. “Чемодан-вокзал-Россия» – слыхать не приходилось?
А операция “Чечевица В каклоСТОНе» УЖЕ идёт, неужто не замечаете?
Орех:
den1988, чья бы мычала? У вас то кто в правителях? То евреи, то полуармянки..
Ден:
Согласен, это реальная проблема, и именно ее надо решать в первую
очередь. Чем и вам, кацапам, советую заниматься у себя в стране, а не срать
на форумах про “проклятых свидомитов».
Кадьяк:
Да, Кадыров - чеченец, но РУССКИЙ офицер. Он реально воюет с атлан
тистами (надеюсь, не верите в сказки про невесть откуда взявшихся т. н.
«международных террористов»), ЗАЩИЩАЯ Юг России.
Не от мира сего:
Самое тяжелое положение у украинцев в России.



«Если во Львове, например, функционируют пять русских школ, то в Москве и в России вообще нет ни одной. В Украине мы слишком заботимся о национальных меньшинствах. Наши же соседи предпочитают этого не делать»,– отметил Т. Дудка.»
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Так в чем роблема? Сидор-коза-говерла.
Ден:
Аналогичный совет можно дать кацапам, живущим в Украине и имеющим наглость обсирать культуру и язык страны, которая их приютила. Валите
к себе в свой вонючий Кацапстан, вы здесь никому не нужны.
Сармат:
Слышь, хохлонацистский ушлёпок, говорят ты из Харькова…
Не хочешь в ипло получить со всем моим неуважением к таой укромрази
как ты?
Подозреваю, что ты, дитя нэзалэжности от ума, с прыщавой рожей
и промытыми какломозгами… Хотя и допускаю вероятность того, что ты
платное чмо, которое гадит по форумам!
Ден:
Пиши в личку, кацапенок, встретимся.
Сармат:
В личку? А чего ты, шнырь парашный, по личкам хоронишься? Давай, сынок галичанской шлюхи с яуропэйского автобана и папы-ишака с полонин,
мычи тут, куда подъехать прямо теперь!
Меня-то знают, а вот кто ты, парашник нэзалэжный, ещё предстоит выяснить! Хе-хе..
Ден:
Подъезжай на Рымарскую, 18, педераст вонючий.
…
Stray Cat:
Репортаж с места события будет?
Viziter:
Заказывали? Всё для Вас:


В Севастополе местный житель ударил ножом в горло российского туриста
17.08.11

http://gazetavv.com/analytics/crime/27919-v-sevastopolehohol-zarezal-turista-moskalya-pryamo-v-marshrutke.html

В среду, 17 августа, в Севастополе, в маршрутном такси, которое проезжало мимо площади Ушакова, местный житель ударил ножом в горло российского туриста. Об этом информирует пресс-служба УМВД Севастополя.
Причиной конфликта стала ссора, в ходе которой мужчины пытались
выяснить, кто раньше занимал очередь на маршрутку. Местный житель по
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акценту своего оппонента понял, что тот приехал из России, после чего стал
утверждать, что «москалю» следует «валить к себе домой». Через несколько
секунд он ударил россиянина ножом в горло, сообщает ТСН.
В милиции отметили, что водитель маршрутки не сразу остановил машину – только на улице Гоголя. При этом его обеспокоила не сама ситуация,
а то, что салон залили кровью. Злоумышленник скрылся. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали жену нападавшего, которая
ехала в маршрутке вместе с мужем. Личность мужчины устанавливается.


Право на место в маршрутке мужчина отстаивал с помощью ножа
18.08.11

http://www.umvd.sebastopol.ua/news/view/221

Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РО УМВД Украины в г. Севастополе задержан 35-летний севастополец, который нанес легкие телесные
повреждения в маршрутном такси иностранцу.
На остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, каждый хотел пропустить вперед свою спутницу и занять место поудобнее. В маршрутном такси ссора набрала свои обороты. Мужчины продолжили оскорблять друг друга, уже не обращая внимания ни на своих спутниц,
ни на других пассажиров маршрутки. Севастополец выхватил перочинный
нож и ударил своего оппонента в спину. Водитель остановил транспортное
средство только после убедительных уговоров пассажиров. Злоумышленника попытались задержать, однако он оказал сопротивление и убежал. Пассажиры маршрутки оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.
Он был доставлен в 1-ю горбольницу. Медики констатировали у 25-летнего парня непроникающее ранение грудной клетки.
У задержанного был изъят перочинный нож. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК Украины – легкие
телесные повреждения.
Сектор связи с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе


Мероприятие под мигрантофобскими лозунгами
http://www.eajc.org/page555

17 ноября в Харькове местное отделение Всеукраинского объединения
«Свобода» пикетировало открытие дней вьетнамской культуры в городе.
Мероприятие проходило под мигрантофобскими лозунгами, оскорбительными по отношению к проживающим в городе выходцам из Вьетнама. Пра-
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ворадикальные активисты требовать огранить набор студентов из «стран
миграционного риска» («Китая, Вьетнама, Азии, Африки и т. д.»), освободить
студенческие и заводские общежития от иностранцев, обеспечить на рынках
Харькова (независимо от формы собственности) приоритетное право на занятие торговых мест за гражданами Украины.


Агрессивная пропаганда здоровый образ жизни
http://www.eajc.org/page555

17 ноября в Киеве представители, по всей видимости, молодежного национал-радикального субкультурного движения Автономных правых атаковали магазинчик «Рось–2000», ставший несколькими днями ранее объектом
для сюжета в передаче новостей на телеканале «1+1» в силу жалоб местных
жителей на большое количество выпивающих возле магазина прямо на детской площадке алкоголиков. Активисты правого движения разбили стекла
в магазине камнями и кинули две дымовые шашки.
Многие активисты движения Автономных правых являются сторонниками новых идейных течений в националистической субкультуре, довольно
агрессивно пропагандирующих здоровый образ жизни, в частности отказ от
употребления алкоголя и резко негативное отношение к употребляющим
и продающим алкоголь (См. видеосъемку акции: http://www.youtube.com/watc
h?v=87wdj1PGZoE&feature=player_embedded; см. также: http://www.reactor.org.
ua/autonomia/6618-nacionalisti-pogromili-rigalivku.html).



Национал-экстремисты подрались
с представителями этнических меньшинств
http://www.eajc.org/page560

В ночь на 2 декабря в центре Киева группа национал-экстремистов
(в частности, два активиста организации «Патриот Украины») вступила в конфликт с представителями этнических меньшинств, закончившийся вооруженной дракой, в ходе которой один из праворадикалов нанес пострадавшему (по некоторой информации, армянину) ножевые ранения.
Двое подозреваемых в совершении этого преступления, активисты
«Патриота Украины» были задержаны на следующий день. Позже суд избрал
одному из подозреваемых меру пресечения – содержание под стражей, другой вышел на свободу на подписку о невыезде (Соб. инф.).
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Конфликт на киевском рынке
http://www.eajc.org/page564



Утром 5 января в Киеве посетитель торгового павильона на рынке верхней одежды и обуви возле ст. м. «Лесная» в агрессивной и оскорбительной манере выразил свое недовольством тем, что у продавца, гражданина
Украины, этнического крымского татарина, звучала магнитофонная запись
декламации сур Корана. Устная перепалка закончилась применением силы
со стороны посетителя, повалившего продавца на пол. Позже посетитель,
очевидно, полагая, что продавец – иностранец, возможно, не имеющий документированных в установленном порядке легальных оснований для пребывания в Украине, привел в павильон милиционеров, которые проверили
документы у продавца и еще одного посетителя киоска, так же крымского татарина (Информация Проекта «Без границ!» Центра «Социальное действие»).

Монархисты-антисемиты атаковали менору
на Приморском бульваре в Одессе (+видео)



08.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1336241895

Джерело: http://dumskaya.net/news/antisemitiy-atakovali-menoru-na-primor
skom-bulva-016813/
Символ Хануки на Приморском бульваре демонтировали раньше запланированного времени. Еврейский девятисвечник должен был простоять
рядом с Дюком до 4 января. Однако, как стало известно «Думской», демонтировали ханукию уже 30 декабря.
Эту «заслугу» приписывает себе одна из организаций русских монархистов. В интернете появился ролик92, на котором видно, как группа людей с крестом и имперскими флагами ходит вокруг ханукии в момент ее демонтажа.



92

«Православные города Одессы надеются, что в центре города, на Приморском
бульваре больше не будут ставить символ владычества Израиля над всем миром. Благодаря молитвам, благодаря Богу на 6 дней раньше заявки они убирают эту жидовскую мерзость из центра города. Мы надеемся, что больше ее
ставить не будут»,– кричал в микрофон во время демонтажа меноры один из
активистов одесских монархистов.

http://youtu.be/wGoW_KmWtbg
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Позже, на своем интернет-сайте монархисты опубликовали отчет с данной акции.



«Второй год неравнодушные православные граждане проводят молитвенное
противостояние этому безобразию. Милостью Божьей в воскресенье 25 декабря на Куликовом поле начался молебен перед городским Крестным ходом.
С молитвой на устах 15 человек прошли по городу. По пути, проходя мимо
6 отдела, МВД, СБУ, Мэрии подавались нашим правоохранительным органам
соответствующие заявления, в которых , в частности говорилось о ритуальных
убийствах и употреблении Христианской крови богомерзкими жидами, а также чтобы убрали эту мерзость (менору) с глаз долой»,– пишут монархисты.

В отчете также указано, что в конце хода активисты организации хотели
перевернуть ханукию, однако им помешали сотрудники милиции, которые
дежурили на Приморском бульваре.



«Последующие 5 дней примерно с 14:00 православные собирались у стен
мэрии для молитвы об избавлении Руси от ига жидовского,– сообщает сайт
монархистов,– Господь, услышал наши молитвы! Жидовский символ был убран в течение 2 часов и на 5 дней раньше времени, указанного хабадниками
в заявке (Менора должна была стоять до 4 января)».
«Думская» связалась с пресс-секретарем главного раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Болеславом Капулкиным, который подтвердил, что
ханукию убрали с Приморского бульвара 30 декабря, правда никакой связи
с акциями монархистов, по его словам, здесь нет.
«Ханукию демонтировали рабочие. Хотя монархисты там действительно были.
Они и в прошлом году устраивали подобные акции. Еще они периодически ходят мимо нашей синагоги с криками «убирайтесь отсюда», однако физически
агрессию не проявляют. Ханукию они тоже не трогали, а просто ходили вокруг
нее,– рассказывает Болеслав Капулкин.

Пресс-секретарь одесского раввина отмечает, что менора действительно могла простоять рядом с Дюком до 4 января.
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«У нас праздник заканчивается перед самым новым годом. Понятно, что в эти
дни демонтажем никому особо заниматься не хочется, поэтому мы всегда просим в заявке еще несколько дней,– говорит Капулкин,– Ханука закончилась
28 декабря и в этот раз у нас получилось убрать ее символ с Приморского
бульвара раньше».
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В базі МВС – понад 1,2 тис. українських фанів-хуліганів
11.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1336239214

Джерело: http://ukraine2012.gov.ua/news/239/51181/?sphrase_id=16665
Міністерство внутрішніх справ України внесло до бази даних проблемних вболівальників 1 тис. 218 українців. Про це Інформаційному центру «Україна–2012» повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.



«У Міністерстві внутрішніх справ створено централізований облік даних інформаційної системи «проблемний уболівальник». На сьогодні до цієї бази
внесено 1218 осіб»,– зазначено у відповіді на офіційний запит Інфоцентру.

Як підкреслили в управлінні зв’язків із громадськістю відомства, список
футбольних хуліганів постійно поповнюється, тож до чемпіонату Євро–2012
кількість українських вболівальників-хуліганів може змінитися.
Нагадаємо, до Євро-2012 в структурі Міністерства внутрішніх справ України створена служба Національний футбольний інформаційний пункт. Це
офіційна структура, яка опрацьовує питання, що стосуються європейських
вболівальників-хуліганів, ультрас. В базах даних НФІП фани-хулігани з різних
країн зафіксовані поіменно, і УЄФА користується цією інформацією, коли треба обмежити таким вболівальникам вхід на матчі.
Інформаційний центр «Україна–2012»


Нападение на антифашистов на Симферопольском вокзале
20.01.12

http://khpg.org/index.php?id=1332516470

Джерело: http://hr-activists.net/news/vchera-na-simferopolskom-vokzaleukrainskie-natsionalisty-chut-ne-ubili-antifashistov
Александра Дворецкая
Вчера ночью, 19 января, на симферопольском вокзале произошло вооруженное нападение на представителей антифашистского и студенческого
движения. Инцидент произошел, когда активисты возвращались с показа
фильма, посвященного севастопольской журналистке Анастасии Бабуровой,
убитой неонацистами 19 января 2009 года.
Вчера ночью, 19 января, на симферопольском вокзале произошло
вооруженное нападение на представителей антифашистского и студенческого движения. Инцидент произошел, когда активисты возвращались с показа

247

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

фильма, посвященного севастопольской журналистке Анастасии Бабуровой,
убитой неонацистами 19 января 2009 года. Всего на показ из Симферополя выехало 4 человека: 3 парня и одна девушка.
На них напали дважды. Первый раз это произошло на Севастопольском
вокзале недалеко от перрона примерно в 19:50. Около 10 молодых людей
повалили их на землю и избивали несколько минут. При этом нападавшие
выкрикивали националистические лозунги на украинском языке.
Второй раз на активистов напали по приезду в Симферополь в 22:20.
«Когда мы приехали на электричке, нас ожидало около 30 человек, они нас
быстро вычислили и подбежали к вагону. Мы побежали в тамбур, а когда открылись двери, они повытаскивали ножи и пытались наносить удары. Также
в нас летели бутылки и камни»,– рассказывает один из пострадавших, Арсений. По его словам, ему вместе с товарищами удавалось отражать удары
около 5 минут. За время атаки нападавшие успели выбить стекла в вагоне
электрички. Затем на перроне появился патруль милиции, и нападавшие разбежались, при этом никто из них не был задержан.
По словам пострадавших, молодые люди, атаковавшие их, вскидывали
руку в нацистском приветствии, выкрикивали слова «Слава нації! Смерть ворогам!» и другие националистические лозунги. Также антифашисты узнали
среди нападавших футбольных фанатов «Таврии».
В результате нападения симферопольские активисты получили телесные повреждения разной степени тяжести. Одному из пострадавших несколько раз ударили ножом в руку и ногу.



«Произошедшее лишний раз показывает, что антифашистские акции в день
убийства Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, сохраняют свою актуальность,–
рассказывает пострадавший от нападения, участник антифашистского движения Александр.– Фашизм у нас в стране, как и в России, поднимает голову. Они
пытаются запугать общественных активистов и антифашистов, нападают, используют оружие. Но это только укрепляет нас в нашей правоте, и заставляет
действовать еще более активно».

Отметим, что аналогичные инциденты произошли в Киеве и в Харькове. В столице произошла серия нападений на участников антифашистского
шествия, посвященного памяти Маркелова и Бабуровой. В Харькове акция
памяти обошлась без провокаций, но большая группа правых радикалов находилась недалеко от места проведения пикета.
Связь с пострадавшими:
Александр: 093 691 01 59; Арсений: 099 957 60 13
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Активісти партії ВО «Свобода» напали на студентів
16.02.12

http://khpg.org/index.php?id=1336238247

Джерело: http://direct-action.org.ua/1175
15 лютого активісти партії «Свобода» разом з футбольними ультрас
зірвали студентське обговорення законопроекту «Про вищу освіту» в Харкові.
Вони розігнали присутніх студентів, оточили ініціаторів зустрічі і погрожували їм фізичним насиллям.
15 лютого мало відбутися обговорення міністерського законопроекту
«Про вищу освіту», ініційоване студентами ХНУ ім. Каразіна, ХНТУСА та активістами студентської профспілки «Пряма дія». Втім, йому перешкодили активісти ВО «Свобода» та футбольні хулігани. Вони розділилися на дві групи,
одна з яких оточила ініціаторів, а інша почала розганяти студентів. Свободівці
погрожували ініціаторам фізичним насиллям та цікавилися, чи мають студенти антифашистські переконання.
В результаті таких дій обговорення було зірвано. Харківські студенти
мають намір подати відповідну заяву до міліції та вимагати відкриття кримінальної справи по зазначених обставинах.
Нагадаємо, що це не перша провокація ультраправих активістів проти
студентського руху. У лютому 2011 року провокатори з числа київських неонацистів та активістів ВО «Свобода» спробували зірвати студентську демонстрацію проти нового закону «Про вищу освіту», а після маршу напали
на активістів.
На марші проти платних послуг у 2010 році члени партії «Свобода» спробували вклиниться в колону студентів з антисемітськими плакатами.
20 лютого підконтрольна партії ВО «Свобода» молодіжна організація
«Український студент» має намір провести марш протесту проти Табачника.
На демонстрації збираються піднімати питання «українофобії Табачника»
та інші питання етнічного та національного характеру.
Незалежна студентська профспілка «Пряма дія» розцінює постійні спроби привнести антисемітські та расистські гасла до студентського руху як
провокації, які мають на меті дискредитувати його та боротьбу проти нового
закону «Про вищу освіту». Постійні напади на студентських активістів ми розцінюємо, в свою чергу, як спроби залякати непідконтрольний владі та будьяким політичним силам соціальний рух.
Незалежна студентська профспілка «Пряма дія»
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50 годин громадських робіт за кефір (+відео)
02.04.12

http://khpg.org/index.php?id=1336240437

27 березня в Сумській міськраді представницями ВО «Свобода» зірване
засідання круглого столу в рамках проекту «Суми – територія толерантності». «Свободівки» вигукували: «Слава Україні! Смерть ворогам!» і одну учасницю облили кефіром.
27 березня в міській раді м. Суми зірвано засідання «круглого столу»,
організованого Сумським міським громадсько-молодіжним об’єднанням
«Соціальна організація студентів» в рамках проекту «Суми – територія толерантності». На заході представники громадськості та влади мали намір обговорити питання: чи можливе мирне й толерантне співжиття представників
різних культур та національностей у місті.
До участі у «круглому столі» запросили представників різних етнічних
груп і громадських організацій. Серед інших була і група дівчат з ВО «Свобода»,
яких привів депутат Сумської міськради Семен Салатенко. Спочатку «свобідівки» негативно коментували те, про що йшлося на зібранні, а під час виступу
представника організації азербайджанської громади «Ільхам» їм не сподобалося, що виступ лунає не українською, а російською мовою.
Спроби інших учасників угамувати дівчат виявилися марними. Розгорнувши плакати «Українки – для українців», «Раса, нація, батьківщина, Україна», «Ми проти мультикультурності!», вони заявили присутнім, що «круглий
стіл» –українофобський і на нього запросили кого завгодно, окрім українців.
А потім активістка ВО «Свобода» Юлія Левченко облила кефіром представницю громадської організації «Соціальна організація студентів» Юлію
Тарасенко, забруднивши її з ніг до голови. При спробі зупинити «свободівок»
дісталося ще одній організаторці проекту, яку потягли за волосся.
Потому «свободівки» пішли, вигукуючи гасла «Слава Україні!», «Смерть
ворогам!».
Історія мала продовження: учасники «круглого столу» та постраждалі
дівчата звернулися із заявами про хуліганські дії до міліції, а 30 березня Зарічний районний суд м. Сум наклав адміністративне стягнення у вигляді 50 годин громадських робіт на активістку ВО «Свобода» 22-річну Юлію Левченко.
Відео за посиланням93.
Використано інформацію Муніципального інформаційного порталу
м. Суми, SumyNewsMediaGroup
93

http://youtu.be/XNiX8yQdoF4
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Секс-меньшинства обвиняют Кернеса в ущемлениях
03.04.12

http://khpg.org/index.php?id=1336053089

Джерело: http://polemika.com.ua/news-85880.html
Представители сексуальных меньшинств Харьковской области в обращении к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обвинили его в дискриминации сексуальных меньшинств.
Представители сексуальных меньшинств Харьковской области в обращении к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обвинили его
в дискриминации сексуальных меньшинств в связи с его недавними заявлениями о выселении гей- клуба “Drive” из ДК Культуры Червонозаводского
района. Они также сообщили, что их поддерживает президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.
Об этом сказано в заявлении Харьковской областной организации Всеукраинской общественной организация «Гей-форум Украины».
Напомним, 28 марта на заседании исполкома Харьковского горсовета
Кернес сказал, что во Дворце культуры размещается гей-клуб. «Его давно пора закрыть. Cрок аренды у них закончился. Пусть найдут себе место, которое
не является коммунальной собственностью. Чтоб я его там не видел»,– заявил Кернес. Как сказано в заявлении, гей-форум считает эти слова Кернеса дискриминационными и нетолерантными по отношению к сексуальным
меньшинствам.
В заявлении гей-форума также говорится: «Ваши слова противоречат
правительственному курсу на противодействие проявлениям нетолерантности. Напомним, что правительство Николая Яновича Азарова еще в 2010 г.
включило в Государственную программу экономического и социального
развития Украины задачи по «повышению эффективности государственной
поддержки уязвимых слоев населения», ведь, как отмечается в этой программе, «на современном этапе» в Украине имеет место «кризис толерантности»
(пункт 1.1 части III).
Напоследок, уважаемый городской голова, позвольте обратить Ваше
внимание на позицию нашего Президента по вопросам, о которых идет речь.
Так, 25 февраля 2011 г. Виктор Федорович Янукович принял участие в проекте «Разговор со страной», где в прямом эфире сказал: «Именно потому, что
мы – разные, это не является недостатком: это наше богатство», а говоря
конкретно о нашем городе, добавил: «Когда я бываю в Харькове, я всегда замечаю, как там много красивых парней… и девушек». Вот среди этих, уважа-
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емый Геннадий Адольфович, красивых парней и девушек – многие гомосексуальной ориентации, которые, собственно, и посещают учреждения отдыха
и досуга для гомосексуалов».
Представители сексуальных меньшинств отметили, что в Харьковской
области насчитывается 15,6 тыс. мужчин, практикующих однополый секс,
т. е. геев и бисексуалов (в возрасте от 15 до 49 лет). В Харькове таких мужчин
10,4 тыс.
02.04.2012 23:00 Полемика



День народження Гітлера:
ультраправі побили журналіста в центрі Києва
23.04.12

http://www.khpg.org/index.php?id=1335178720

Джерело: http://gazeta.ua/articles/432496
Андрій Жигайло
20 квітня близько 15:00 четверо невідомих напали на колишнього журналіста «Газети по-українськи», профспілкового діяча та активіста Андрія
Мовчана. Його жорстоко побили, розбили голову. Про це він розповів Gazeta.
ua в телефонній розмові.
«Посеред міста на мене напало четверо неонацистів. Я йшов на інтерв’ю,
яке мав давати телеканалу «Інтер». Коли зайшов в арку будівлі, за спиною почув тупіт ніг. Розвернувся і побачив, що на мене летить шестеро футбольних
хуліганів. Вони на мене накинулись, почали бити руками та ногами. Я впав,
з рук випав телефон. Били близько півхвилини. Коли відбігли, то перше, що
я побачив, це струмінь крові з моєї голови. Одразу пішов до знімальної групи,
вони викликали швидку та зафільмували все»,– розповів журналіст.
Андрій припускає що його побили через його політичні погляди. Він
є членом анархістського руху та членом лівих організацій.
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«Коли прибула міліція, нікого вже не було. Одного з нападників я впізнав.
Це один з активістів партії «Свобода». За чутками, він від партії відійшов, але
продовжує перебувати в ультраправому русі. Вони мене добре знали як лівого активіста і бачили неодноразово на різних акціях протесту. Більше того,
вони приходили на них робити провокації – приносили антисемітську пропаганду, різні плакати і вигукували «Слава нації», «Смерть ворогам»,– зазначив постраждалий.

VII.

«Український колорит» злочинів ненависті

Мовчан пояснює, що активність правих організацій посилилась через
день народження Адольфа Гітлера.



«Зазвичай по всій Європі і СНД ультраправі святкують цей день нападами на
своїх ідеологічних опонентів, активістів, «Антифа». Зараз ніхто себе фашистом
не називає, а називають українськими націоналістами, патріотами. Тим не менш
сповідують ідеологію ненависті»,– вважає Андрій.

20.04.2012 17:57
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VIII.


Повідомлення на порталі Харківської правозахисної групи «Права людини в Україні»

Трьох американських волонтерів з Корпусу миру
побили на Донеччині
13.05.12 tsn.ua

У Донецькій області в місті Костянтинівка невідомий бритоголовий молодик у нічному клубі побив трьох американців – волонтерів Корпусу миру.


Громадські слухання та прес-конференція
«Злочини на ґрунті ненависті в Україні»
28.04.12

20 квітня в Харкові відбулися громадські слухання, ініційовані ХПГ,
та прес-конференція на тему «Злочини на ґрунті ненависті в Україні». Пропонуємо до уваги читачів звіт про цей захід.


Вандалы раскопали и разграбили братскую могилу
жертв Холокоста под Симферополем
27.04.12 investigator.org.ua

22 апреля в Симферопольском районе на «Поле Памяти», на месте массового расстрела евреев и крымчаков были обнаружены вскрытые места
массового захоронения. Братская могила разворошена, на поверхности земли лежали человеческие кости и фрагменты черепов.


День народження Гітлера: ультраправі побили журналіста
в центрі Києва
23.04.12 Андрій Жигайло gazeta.ua

20 квітня близько 15:00 шестеро невідомих напали на колишнього журналіста «Газети по-українськи», профспілкового діяча та активіста Андрія
Мовчана. Його жорстоко побили, розбили голову.
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Відкрито карну справу за фактом пошкодження
пам’ятника жертвам Львівського гетто
17.04.12 zik.ua

Триває розслідування у кримінальній справі за фактом пошкодження
пам’ятника жертвам Львівського гетто.


Иностранцам, на которых напали тайбоксеры,
полностью возместили ущерб
10.04.12 v-variant.lg.ua

Иностранцам, на которых в Луганске совершили нападение тайбоксеры, и разгромили киоск «Шаурма фастфуд Стамбул», полностью возместили
нанесенный ущерб.


Луганськ: расисти нападають. Що влада?.. (+фото)
12.04.12 Дмитро Десятерик, «День» www.day.kiev.ua

9 квітня студенти й громадянські активісти прийшли до будівлі Ленінського районного суду міста Луганська з вимогами звільнити з-під варти громадянина Нігерії Олаолу Сунканмі Фемі, звинуваченого в замаху на вбивство
шістьох осіб, які напали на нього в під’їзді будинку в листопаді минулого року.


Секс-меньшинства обвиняют Кернеса в ущемлениях
03.04.12 polemika.com.ua

Представители сексуальных меньшинств Харьковской области в обращении к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу обвинили его
в дискриминации сексуальных меньшинств.


50 годин громадських робіт за кефір (+відео)
02.04.12

27 березня в Сумській міськраді представницями ВО «Свобода» зірване засідання круглого столу в рамках проекту «Суми – територія толерантності». «Свободівки» вигукували: «Слава Україні! Смерть ворогам!» і одну учасницю облили кефіром.


По поводу акта вандализма на мусульманском кладбище в Крыму
29.03.12 an.crimea.ua

Сотрудники симферопольской милиции спустя несколько часов задержали подозреваемого в повреждении надгробий на мусульманском клад-
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бище в с. Мирном под Симферополем в ночь на 20 марта. В Меджлисе крым
ской милиции, оперативно нашедшей вандала, не поверили.


У Львові облили фарбою меморіал жертвам Голокосту (фото)
23.03.12 tsn.ua

В середу, 21 березня, у Львові був здійснений ганебний акт вандалізму.
Невідомі облили синьою і червоною масляною фарбою меморіал Жертвам
Голокосту у Львові, а також іменні плити. На стіні написали синьою фарбою
з балончика напис, який принижує як євреїв, так і українців.


У Криму вандали каталися на авто по мусульманських могилах (фото)
23.03.12 tsn.ua

В Сімферопольському районі Криму місцеві мусульмани виявили
на цвинтарі кілька розбитих надгробків. Вандали розгромили пам’ятники
і проїхали автомобілем по свіжих могилах.


У Миргороді роми поскаржилися на правоохоронців та органи влади
12.03.12 Людмила Кучеренко, Полтавський www.poltava.pl.ua
обласний медіа-клуб

Днями у приміщенні Миргородської районної ради відбулася зустріч
представників ромської громади краю з відповідальними працівниками
міськрайвідділу міліції, Пенсійного фонду, управління праці та соціального
захисту населення, служби зайнятості.


Возле запорожской синагоги неизвестные нарисовали свастику
20.02.12 Константин Кулаков, РепортерUA reporter.zp.ua

Хорошо видная всем прохожим надпись антисемитского содержания и
изображение нацистской свастики появились на заборе, примыкающем к недавно открытой в Запорожье синагоге «Гиймат-Роза», сегодня, 20 февраля.


Українська рада з питань біженців оприлюднює звернення
шукачів притулку з Cомалі в Україні
19.02.12

Українська Рада з питань біженців отримала від вихідців із Сомалі, які перебувають у Пунктах тимчасового перебування іноземців, звернення до українського уряду, яке вважає за необхідне оприлюднити.
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Активісти партії ВО «Свобода» напали на студентів
16.02.12 direct-action.org.ua

15 лютого активісти партії «Свобода» разом з футбольними ультрас зірвали студентське обговорення законопроекту «Про вищу освіту» в Харкові. Вони розігнали присутніх студентів, оточили ініціаторів зустрічі і погрожували їм
фізичним насиллям.


Циган? До криміналу!
15.02.12 Олена Бойко журналіст-розслідувач (м. Київ)

www.lv.cominformua.com

Те, що галичани циган не полюбляють – ні для кого не секрет! Стереотипи «циган-конокрад-злодій», «циганка-ворожка», «цигани дітей крадуть» –
з покоління в покоління насаджуються недовченими галицькими ґаздами
у свідомість шовіністично-плеканих нащадків. Тому анітрохи не дивує, що
львівські правоохоронці, виховані у дусі ромофобії, охоче списують на представників народу всі свої галицькі «висяки». Бо ж чітко усвідомлюють свою
безкарність (народ бо підтримує!) та мають підставу сподіватись, що «цигани
свого відкуплять», бо ніхто їх не захищатиме!


На Слобожанщині расистських злочинів не буває. Так міліція вважає
12.02.12 Георгій Кобзар

За даними міліції, на Слобожанщині протягом останніх 2-х років не порушувались кримінальні справи за злочини, скоєні з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.


Одолеет ли харьковская милиция расизм и ксенофобию? –
харьковская милиция глазами иностранных граждан
31.01.12 Георгий Кобзарь www.centrduma.org.ua

44% иностранцев, проживающих в Харькове, в 2010–2011-м годах подвергались преследованиям на религиозной/расовой/национальной почве,–
результаты опроса.


На Донбассе братья-«арийцы» убили цыганку во имя «чистоты нации»
23.01.12 ru.tsn.ua

В ноябре в Макеевке нашли тело цыганки с более чем 20 колотыми ранами. Ее убийцами оказались 19-летний и 23-летний братья, исповедовавшие
принципы чистоты арийской нации.
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Нападение на антифашистов на Симферопольском вокзале
20.01.12

Александра Дворецкая

hr-activists.net

Вчера ночью, 19 января, на симферопольском вокзале произошло вооруженное нападение на представителей антифашистского и студенческого
движения. Инцидент произошел, когда активисты возвращались с показа
фильма, посвященного севастопольской журналистке Анастасии Бабуровой,
убитой неонацистами 19 января 2009 года.


Создан Консорциум молодежных организаций
«Луганщина против ксенофобии»
20.01.12

lugansk.comments.ua

19 января молодежные организации Луганска создали Консорциум молодежных организаций «Луганщина против ксенофобии». Об этом «Луганск.
Комментарии» сообщает координатор гражданской сети «Опора» в Луганской области Алексей Кормилецкий.


«Чергове відпрацювання» за допомогою кийків (+відео)
19.01.12

zakarpattya.net.ua

11 січня міліцейський підрозділ «Беркут» проводив «чергове відпрацювання» в циганському таборі Ужгорода.


В Україні на знак протесту голодують десятки сомалійців
19.01.12

Светлана Тучинская

www.kyivpost.ua

У пункті тимчасового утримання у Волинській області голодують кілька
десятків сомалійців, які вимагають звільнення та видачі їм документів для перебування в Україні. Про це Kyiv Post повідомили самі учасники голодування
та правозахисники.


«У Рівному чоловік пригостив незнайомку,
після чого з оселі зникли гроші»
19.01.12

www.ogo.ua

Знов мова ворожнечі – «…якщо на порозі вашої домівки з’явилися громадяни, схожі до осіб ромської народності, негайно телефонувати до міліції
за номером телефону 102» – радять у Рівненському МВ УМВС. Матеріял подаємо без змін («Права людини»).
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В базі МВС – понад 1,2 тис. українських фанів-хуліганів
11.01.12

ukraine2012.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ України внесло до бази даних проблемних вболівальників 1 тис. 218 українців. Про це Інформаційному центру «Україна–2012» повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС
України.


Монархисты-антисемиты атаковали менору
на Приморском бульваре в Одессе (+видео)
08.01.12

dumskaya.net

Символ Хануки на Приморском бульваре демонтировали раньше запланированного времени. Еврейский девятисвечник должен был простоять
рядом с Дюком до 4 января. Однако, как стало известно «Думской», демонтировали ханукию уже 30 декабря. Эту «заслугу» приписывает себе одна из организаций русских монархистов.


Суд освободил подозреваемого в организации избиения
иностранцев в Луганске
06.01.12

polemika.com.ua

Суд освободил из-под стражи тренера по тайскому боксу Владимира Скавинского, который подозревается в организации погромов киосков
с шаурмой и избиении иностранцев в Луганске в начале ноября прошлого
года.


«У Рівному 24-річну дівчину ошукали на 10 тисяч гривень»
04.02.12

ogo.ua

Знову приклад повідомлення про злочин від СЗГ УМВС України в Рівненській області: «…жінки ромської національності за допомогою гіпнозу
забрали в рівнянки золоті прикраси на суму 10 тисяч гривень». Текст подаємо
без змін («Права людини»).


У Кременчуку підпалили синагогу
04.01.12

www.unian.net

1 січня близько другої години ночі, в Кременчуку Полтавської області
невідомі підпалили синагогу.
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Неизвестные облили краской памятник братьям Айвазовским
в Симферополе
06.12.11 analitika.at.ua

В столице автономной республики Крым неизвестные лица облили памятник братьям Айвазовским красной жидкостью и на постамент выложили
остатки плова.


З-під слідства втікли двоє підозрюваних у справі «тайських боксерів»
05.12.11 www.unian.net

У Луганську затримано ще одного підозрюваного у справі про побиття
іноземних студентів і розгромлення кіоску шаурми.


Расизм у Київському зоопарку
29.11.11 «Захист Праці», клуб журналістських розслідувань

journalism-ua.livejournal.com

Кінець кінцем Фреду було заявлено вже максимально відверто, що начальство не хоче бачити «чорнож…» серед працівників зоопарку, і що йому
ліпше піти самому.


Футболист киевского «Арсенала» избит хулиганами
28.11.11
www.fcarsenal.com.ua
У полузащитника «Асенала» африканца Абейку Куансах – сотрясение мозга.



Иностранный студент как выгодная инвестиция
18.11.11 Светлана Золотарёва, «ОстроВ» ostro.org

Практически месяц в Луганске не утихают страсти по поводу избиения
иностранных студентов на территории ЛНУ им. Шевченко и погрома киоска
по продаже шаурмы. Как сделать, чтобы такие инциденты не повторялись?
Вниманию читателей предлагается обзор луганской прессы, опубликованный интернет-сайтом «ОстроВ».


В Луганске побили и ограбили гражданина Туниса
17.11.11
v-variant.lg.ua

Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Луганской области.
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У Луганську відбуваються бійки із вихідцями з Кавказу та Африки
10.11.11

www.bbc.co.uk

Міліція вважає, що всі ці злочини здійснюються на побутовому ґрунті,
але захисники постраждалих іноземців переконані, що ідеться про злочини
через національну приналежність.


Фаріон продовжить свої майстер-класи з української мови
у дитячих садках
08.11.11

zik.ua

Нові соковиті висловлювання Ірини Фаріон.


Особенности «национальной охоты» на иностранцев по-харьковски
06.11.11

Юрий Чумак

Какое странное совпадение: этнический профайлинг используют как
местные милиционеры, так и хулиганы!


Иностранцами заинтересовались неместные скинхеды? (Луганск)
(фото)
16.02.12

http://khpg.org/index.php?id=1336238247

02.11.11 | lugansk.comments.ua
В Луганске произошла очередная драка между украинцами и студентами-иностранцами. Особенностью последней потасовки является тот факт,
что, по всей видимости, Луганском заинтересовались скинхеды из другого
города.


Європейський Центр з прав циган просить розслідувати
дії львівських правоохоронців
26.10.11

www.unian.net

Згідно повідомлень НГО, протягом вересня й жовтня 2011 року роми,
які проживають у Львові та області «піддавалися навмисній кампанії зі збору
персональної інформації», також перевірялися ринки й будинки ромів. Додане «Спростування» сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, взяте з веб-сайту львівської міліції.
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Українські форми нетерпимості (відео)
19.10.11 Галина Жовтко www.civicua.org

Проект «Моніторинг проявів расової й етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському сегменті Інтернету: поширення мови ворожнечі та заклик до нетерпимості (мова ворожнечі як зброя для правої риторики)» та
презентоване однойменне видання (автори: І. Федорович, С. Ковбасюк, В. Ліхачев, М. Буткевич) здійснені ГО Центр «Соціальна дія»


Национальный признак до сих пор является причиной
увольнений крымских татар
18.10.11 Шевкет Кайбулла www.avdet.org

В связи с кадровой перестановкой в правительстве и местных органах
власти пострадали и крымские татары.


Факти торгівлі людьми виявлено на Івано-Франківщині
13.10.11 franuk.com

«Порушено кримінальну справу за фактом продажу трьох громадян по 30 тис.
грн для жебракування»,– зазначив начальник Управління МВС в Івано-Франківській області і уточнив, що останній факт мав місце серед осіб циганської національності. Знову названо етнічну належність підозрюваних («Права людини»).


Хто і чому провокує кримських татар? (фото)
11.10.11 Володимир Притула www.radiosvoboda.org

Із фактичним початком виборчої кампанії в сусідній Росії в Криму почастішали випади проти кримськотатарського населення. В автономії з’яви
лися й інші прояви публічної ксенофобії.


Паломничество хасидов: невесёлое подведение итогов (фото)
10.10.11 Владимир Батчаев, Ассоциация УМДПЛ

Нужно крепко призадуматься – только ли хасиды должны быть в ответе за всё,
что происходит во время их паломничества в Умани? Задуматься и сделать мишенью для нашего недовольства истинных виновников – «доллар, мафию, бардак».


В Донецке на домах появились надписи «Убивайте хохлов»
07.10.11
censor.net.ua
В Донецке появились надписи с экстремистскими призывами.
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В Кременчуге на заборе у синагоги написали
антисемитский лозунг
27.09.11

Ян Пругло, «Полтавщина»

www.poltava.pl.ua

На днях в Кременчуге неизвестные нанесли на забор возле синагоги оскорбительную надпись антисемитского содержания.


Знову про підпал гуртожитку в Сумах
27.09.11

shans.com.ua

У кишені в палія випадково опинилася димова шашка, яку він нещодавно купив через інтернет.


Нові конфлікти в Умані
26.09.11

gazeta.ua

Сутичка активістів «Свободи» з «Беркутом» в Умані 25 вересня. За непідтвердженою інформацією, декого з активістів побили. Місцеві жителі обурені
тим, що суд не дозволив провести акцію, але не всі підтримують «Свободу».


«Бійся скінхедів та міліціонерів»
25.09.11

Юрій Нужний

За словами багатьох іноземців, що живуть у Харкові, саме це місто «прославилося» такою затятою міліцейською ксенофобією по відношенню до
вихідців з Кавказу, Азії та Африки.


В Умани готовят отпор хасидам
23.09.11

Татьяна Ивженко

www.ng.ru

Радикально настроенные местные жители требуют от власти передать
Израилю прах праведника раби Нахмана.


ВО «Свобода» оголосило акцію «Умань без хасидів» (фото)
22.09.11

Про це повідомив «Український тиждень», посилаючись на прес-службу
об’єднання. Нагадаємо, кожного року до Умані, де похований рабі Нахман, приїздять брацлавські хасиди з усього світу відсвяткувати Рош га-Шана (Єврейський Новий рік), який припадає на вересень-жовтень.
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В Крыму снова разгромили мусульманскую святыню
19.09.11

crimea.comments.ua

Под Алуштой, в селе Корбекуль (Изобильное) совершен акт вандализма
по отношению к мусульманским святыням – разбито надгробие мусульманского праведника Азиз Девлетли Баба.


Особливості національної ксенофобії
17.09.11

Володимир Батчаєв (АУМДПЛ)

Зараз існують підстави говорити про появу в Україні порівняно нових
мотивів для ксенофобних настроїв – мовного й територіального, коли причиною для ворожого ставлення є не раса і національність об’єкта неприязні,
а його мова спілкування або місце проживання на тій чи іншій території усередині однієї країни.


Необъявленная война сумских скинхедов?
17.09.11

Максим Новиков, Ярослав Берест

shans.com.ua

У матеріялі, який опубліковано сумською газетою «Ваш шанс», йдеться
про підпал кімнати в гуртожитку Сумського медінституту, де мешкали чорношкірі студентки. Чи зацікавлені правоохоронці в тому, щоби знайти винуватців?
Про можливі протизаконні дії міліції йдеться в повідомленні ІА «Поряд з вами».


Із України депортували ксенофоба-чорносотенця
14.09.11

Володимир Притула

www.radiosvoboda.org

Сімферополь – У ніч на середу Служба безпеки України за рішенням суду
депортувала до Росії Віталія Храмова, який називав себе «старійшиною козачої сотні «Соболь». Виявилося, що він, відомий своїми ксенофобськими і чорносотенними заявами, незаконно отримав українське громадянство.


Два конфлікти між хасидами й місцевими мешканцями в Умані
14.09.11

Ірина Патлатюк

gazeta.ua

Ориґінальне повідомлення на сайті GAZETA.UA має заголовок «Хасиди
в Умані б’ють українців», який є очевидним проявом мови ворожнечі. Цілком
можливо, що згадувані конфлікти виникли на побутовому ґрунті, але такі заголовки аж-ніяк не сприяють розв’язанню конфліктних ситуацій.
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У Львові побили двох британців?
13.09.11

galinfo.com.ua

Два туриста з Великої Британії, колір шкіри, яких близький скоріше до темного, ніж до білого, зазнали нападу групи молодих людей характерної зовнішності у Львові.


Ви можете собі уявити – «швидка» зупиняється на околиці села,
вивантажує людину на узбіччя і їде?
09.09.11

Ярослав Галаc, rionews

karpatnews.in.ua

Подія в с. Вербовець розбурхала весь Виноградівський район. Адже це
не жарт – лікарів швидкої допомоги звинуватили в тому, що вони привезли
помираючого цигана на околицю села, поклали на узбіччі й… поїхали геть.


В Киеве пьяный милиционер хотел избить иностранца за цвет кожи
07.09.11

www.segodnya.ua

Милиционер обругал иностранца, рассказал, что думает о его национальности, и предложил выйти «для беседы».


На Житомирщині люди виступили проти «циганського свавілля»
05.09.11

gazeta.ua

Учасники зібрання пройшли ходою по центральній вулиці Мирополя аж
до залізничної станції, в районі якої проживають компактно цигани. Люди вигукували: «Циганів геть!»


«Пиши в личку, кацапенок, встретимся»
29.08.11

dosye.com.ua

Фрагмент переписки на одном интернет-форуме, во время которой начался
конфликт, имевший своё продолжение в харьковском офисе «Патриота Украины».


Виправдання Ф. К. Сафарова у справі про звинувачення
в злісній непокорі й дрібному хуліганстві
27.08.11

hr-lawyers.org

Постанова Іменем України Могилів-Подільського міськрайонного суду
Вінницької області.
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Сафаров виправданий.
Чи будуть притягнуті до відповідальности міліціянти?
27.08.11

В липні сього року Апеляційний суд Вінницької обл. відхилив апеляцію
підполковника міліції В. Шрамка, рішення – остаточне, Сафаров повністю виправданий. А ще Прокуратура Вінницької обл. порушила кримінальну справу
за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Ф. Сафарову працівниками Могилів-Подільського РВ УМВС України.
Споганення мечети в Кореїзі
25.08.11
У липні сього року невідомі особи осквернили мечеть у смт Кореїз (Ялтинська міська рада АР Крим). Зловмисники поки що не затримані.


Стрілянина в харківському офісі «Патріота України»: нові подробиці
24.08.11 tsn.ua
Напередодні в центрі Харкова в офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18, увірвався невідомий і відкрив стрілянину з пістолета
з гумовими кулями. Повідомлялося про трьох постраждалих.


Вандали розгромили мусульманську святиню в Криму (фото)
23.08.11
У ніч на 13 серпня стало відомо, що на мусульманській святині – могилі праведника Ескендера (відомої під назвою Къарлы азиз), був скоєний акт вандалізму: розбито й скинуто у водоймище нагробок, огорожу й лави – зламано.


Право на место в маршрутке мужчина отстаивал с помощью ножа
18.08.11 www.umvd.sebastopol.ua
Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РО УМВД Украины в г. Севастополе задержан 35-летний севастополец, который нанес легкие телесные
повреждения в маршрутном такси иностранцу.


В Севастополе местный житель ударил ножом
в горло российского туриста
17.08.11 gazetavv.com
В среду, 17 августа, в Севастополе, в маршрутном такси, местный житель
ударил ножом в горло российского туриста. Об этом информирует прессслужба УМВД Севастополя.
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Мітинґ проти будівництва мечеті у Хмельницькому
11.08.11 islam.in.ua

На сесію Хмельницької міської ради винесене питання про виділення
50 соток землі під будівництво мусульманської мечеті. У зв’язку з цим регіональне відділення партії «Свобода» організувало 10 серпня перед міськрадою мітинґ протесту проти будівництва культової споруди, у ході якого роздавалися листівки ісламофобського змісту.


Фанати «Динамо» та «Карпат» побили охоронця стадіону через
зірваний банер Шухевичу та Бандері
08.08.11 www.champion.com.ua

Охоронець стадіону «Динамо» побитий фанатами під час матчу «Динамо»–«Карпати» у 5 турі Прем’єр-ліги.


На Волині міліція вчинила «бєзпрєдєл» над кришнаїтами
03.08.11 onews.com.ua

Міліціонери затримали п’ятьох чоловіків, протримали їх у відділку три
години, обізвали, взяли відбитки пальців, а начальник тамтешнього райвідділу міліції ще й намагався вдарити одного з них.


Черговий приклад мови ворожнечі: «На Рівненщині циганку-шахрайку міліціонери затримали за гарячими слідами»
29.07.11 www.ogo.ua
Подаємо матеріял, як його вміщено на джерелі («Права людини»).



«Мова ворожнечі» на офіційних сайтах міліції – заохочування суспільства до дискримінації чи правова безграмотність?
26.07.11 Володимир Батчаєв, Асоціація УМДПЛ

Інформаційна політика МВС щодо ромського населення є політикою
завуальованого, а іноді й відвертого заохочування громадян до ксенофобії
та певних видів побутової дискримінації ромів.


Життя циганське
07.07.11 Тетяна Соболик

www.report.if.ua

Тільки в одному Калуші живе близько 400 циган. В районі їх значно більше, а тих, що в області, взагалі складно перелічити. Їхня присутність, як пра-
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вило, заважає людям, вони хочуть, аби ті пішли геть. Правда, куди їм йти – ніхто не порадить.


У Тернополі побили громадянина США, бо він розмовляв англійською
07.07.11
zik.ua

У Тернополі, поблизу розважального центру «Марципан», у ніч з 4 на
5 липня троє молодиків атлетичної будови тіла жорстоко побили 23-річного
громадянина США.


В Феодосии неизвестные облили краской памятник
жертвам Холокоста
06.07.11 www.kianews.com.ua

19 июня в Феодосии неизвестные облили краской памятник жертвам Холокоста. По факту надругательства возбуждено уголовное дело.



Полковник Лазутко роздає найкращим підлеглим нагороди
21.06.11 www.rivnepost.rv.ua

Знову приклад мови ворожнечі: представники МВС підкреслюють етнічну належність затриманих. Подаємо фраґмент матеріялу з веб-сайту газети
«Рівне вечірнє» («Права людини»).


«Цигани з Волині дурили рівнянок»
20.06.11 zik.ua

«Шахрайками виявилися особи циганської національності з ВолодимирВолинського Волинської області»,– так сказали у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області. Подаємо інформацію без змін як
приклад «мови ворожнечі» («Права людини»).


Уманчани влаштували «єврейський погром»? (ВІДЕО)
20.06.11 umdpl.info

Озброєні «болгарками» уманчани за один вечір зрізали паркан хасидського супермаркету, біґ-борд єврейського перевізника та саморобні огорожі.
Хасидському ресторану дали три дня, щоб узаконити своє існування – інакше
теж знесуть.
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Два случая нападения на женщин-мусульманок в Крыму
05.06.11 www.humanrights.rk.ua
В обоих случаях поводом для нападения послужил религиозный атрибут – химар (платок, который носят женщины-мусульманки).


На Прикарпатті депутати відправили у відставку чиновницю,
яка ображала галичан
25.05.11 zaxid.net
24 травня під час сесії Калуської міської ради депутати відправили у відставку заступника міського голови з питань охорони здоров’я Віталіну Радецьку.


У Чернівцях «Беркут» відправив ромів на Батьківщину – в Закарпаття
25.05.11 citi.cv.ua
До цього вони компактно проживали на правому березі Прута, розбивши там 7 поліетиленових наметів.


У Дніпропетровську сплюндрували пам’ятник жертвам Голокосту
17.05.11 www.kyivpost.ua
У Дніпропетровську невідомі пошкодили пам’ятник євреям – жертвам
Голокосту, розстріляним у роки Другої світової війни.


Национальная вражда или обычное хулиганство?
В Харькове ночью подожгли мечеть
16.05.11 Галина Шподарева atn.ua
Национальная вражда или обычное хулиганство? Милиция решает, как
квалифицировать поджог мечети сегодня ночью.


В Сумах неизвестные обрисовали мечеть фашистской свастикой
12.05.11 Андрей Поляков www.vsisumy.com
Пять тысяч сумских мусульман возмущены и требуют остановить проявление фашизма в нашем городе.


В Севастополе украинофобы со словами «мы вас всех истребим»
пытались убить «свободовца»
12.05.11 censor.net.ua
9 мая 2011 года в Севастополе представители был зверски избит пожилой представитель ВО «Свобода». Об этом сообщает пресс-служба «Свободы»,– передает Цензор.НЕТ.


269

Злочини на ґрунті ненависті в Україні


Калуш: новый главврач назвала галичан «цыганами немытыми»
06.05.11

focus.ua

Главврач Калуша (Ивано-Франковская область) Виталина Радецкая, которую пригласил из Киева мэр города Игорь Насалик и представил всем, как
«лучшего врача Украины», во время совещания обозвала своих подчиненных
и галичан «цыганами немытыми».


«Вчора циганка видурила 20 тисяч у 17-річної жительки Вінниці»
06.05.11 20minut.ua

Під такою назвою оприлюднена стаття на веб-сайті газети «20 хвилин».
І знову приклад міліцейських слів, коли названо етнічну належність підозрюваних: «Розкрити скоєні циганами шахрайства чи крадіжки, а тим більше затримати самих винуватців, досить складно. Цигани зазвичай гастролери…» –
каже прес-секретар начальника Вінницького міського управління міліції.


«На Івано-Франківщині затримали групу циган,
які обкрадали місцевих мешканців»
05.05.11 uzinform.com.ua

Під таким заголовком на веб-сайті «УкрЗахідІнформ» вміщено інформацію, яка походить від СЗГ УМВС України Івано-Франківської області. І знову
вказано етнічну належність затриманих («Права людини»).


Роми з Торчина на Волині запевняють, що їх хочуть виселити з села
22.04.11 zaxid.net

Волинські роми просять депутатів захистити їх від неправомірних дій
міліції та незаконного виселення з селища Торчин Луцького району.


Неизвестные снова облили краской синагогу в Сумах
06.04.11 www.unian.net

В Сумах неизвестные злоумышленники бросили лампочки с черной краской в здание синагоги – «Еврейского дома», расположенного в центре города.


Нацистские надписи появляются в Феодосии всё чаще
05.04.11 Евгения Генова kafanews.com

Жители и гости Феодосии неоднократно обращали внимание на появившиеся возле входа на набережную надписи, разжигающие межнацио-
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нальную рознь. Надписи похожего характера уже более года портят фасады
зданий на улицах Федько и Караимской. По мнению экспертов, нанесение
этих лозунгов – дело рук молодежных нацистских группировок.


Вандалы разрисовали свастикой памятник на Закарпатье
05.04.11 life.comments.ua

На днях неизвестные снова разрисовали краской памятник, построенный на Верецком перевале в честь завоевания венгерскими племенами новой родины. На символическом алтаре монумента появился нарисованный
белой краской нацистский крест, а на его вершине и на мощении вокруг –
надпись «УРА».


Юрія Єгорова в Дніпропетровську звільнили
з роботи за українську мову
18.03.11 maidanua.org

У Дніпропетровську голову обласної організації УНА-УНСО Юрія Єгорова звільнили з роботи – як стверджує він сам, через його україномовність.
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