
Vitalina Koval Ukraina

«DET ER MANGE LHBT-PERSONER I UKRAINA 
SOM ER REDDE. JEG SKULLE ØNSKE DE IKKE 
FØLTE SEG DIREKTE TRUET.»



På grunn av sitt arbeid for rettighetene til lesb-
iske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) 
i Ukraina, har Vitalina Koval blitt utsatt for 
trusler og angrep fra høyreradikale grupper. 

Mange LHBT-personer i Ukraina lever i frykt for høyre-
radikale grupper. Slike grupperinger er på  fremmarsj , 
og angriper stadig oftere de som har et annet virkelig-
hets bilde enn dem selv. 

Vitalina er en av de modige menneskerettighetsfor-
kjemp erne som likevel har turt å være synlig med sitt 
engasje ment for LHBT-rettigheter. Hun har selv fått 
merke de høyreradikales motstand på kroppen. Under 
årets 8. mars-markering i Vitalinas hjemby Uzhgorod, 
ble hun og andre deltagere angrepet av høyreekstre-
mister som kastet rødmaling på dem. Vitalina fikk 
maling i øynene og måtte på sykehus. Vitalina dro rett 
fra sykehuset til politiet for å anmelde angrepet. Politiet 
tok ikke hensyn til sikkerheten hennes da hun kom til 
politistasjonen. De tvang henne til å oppgi navn og 
adresse mens personene som hadde angrepet henne 
satt i samme rom. Gjerningspersonene ble løslatt kort 
tid senere. 

Etter angrepet har både Vitalina og andre aktivister 
fått hatmeldinger fra medlemmene i den høyreekstreme 
gruppen ”Karpatska Sich”. Flere har blitt trakassert og 
banket opp. Mange er redde og tør ikke lenger å delta 
i markeringer mot diskriminering og hatkriminalitet. 
Truslene er så alvorlige at Vitalina har måttet flytte fra 
hjembyen sin fordi hun frykter for sin egen sikkerhet. 

Nylig har vi fått vite at politiet i Ukraina etterforsker 
 angrepet mot Vitalina. Dette er uvanlig i saker som 
gjelder hatkriminalitet. Vi vet at brev fra Amnesty-aktiv-
ister har vært med på å legge press på myndighetene. 
Nå må myndighetene vise at de tar hatkriminalitet på 
alvor. Vitalina og andre menneskerettighetsforkjempere 
som engasjerer seg for LHBT-rettigheter må får nødven-
dig beskyttelse, og tursler og angrep må etterforske og 
rettsforfølges. 
 
Du kan lese mer om historien til Vitalina Koval her: 
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Vitalina setter stor pris på å motta solidaritetsbrev. Hun blir 
spesielt glad for kunst og håndlagde ting. Bruk gjerne regn-
bue farger eller regnbueflagget for å vise at du støtter kampen 
hennes. Skriv gjerne på engelsk eller ukrainsk. 

UTTRYKK DIN SOLIDARITET PÅ TWITTER
Du kan vise støtte til Vitalina på Twitter ved å bruke 
@VitalinaKovalUA. 

Forslag til solidaritetshilsener:
• Віталіно, ми підтримуємо тебе!  

(We support you, Vitalina!) 
•  Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!  

(Rebel! Love! Don’t give up your rights!) 
•  Norway supports you, Vitalina! Best wishes! 

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Skriv et protestbrev til innenriksministeren i Ukraina. 
Henvend deg til: Arsen Avakov, Minister of the Interior. 
Tiltaleform: Dear Minister

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT:
• myndighetene iverksetter tiltak for å ivareta sikkerheten til 

 menneskerettighetsforkjempere, spesielt til kvinner og LHBT- 
aktivister, slik at disse får utøve sin forsamlings- og ytringsfrihet. 

•  myndighetene anerkjenner problemet med økende vold utført 
av høyreekstreme grupper som fremmer hat og  diskriminering, 
og tilpasser regler og instrukser for politiet for å sikre at både 
 offentlige arrangementer og lukkede samlinger får den nød-
vendige beskyttelsen.  

Forslag til brevtekst finner du i aksjonen på
www.amnesty.no/aksjon/vitalina

Send brevene til:
Amnesty International Norge, att: Vitalina Koval
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Vitalina Koval
UKRAINA

SKAP OPPMERKSOMHET OM VITALINA PÅ TWITTER!
Kontakt innenriksministeren Arsen Avakov på Twitter. Forslag 
til meldinger: .@AvakovArsen, stand against hate crimes and 
protect human rights defenders like Vitalina Koval in #Ukraine. 
#IStandWithVitalina, do you? #W4R18


