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Dear Mister Knyazev,

I am writing with regard to the case of Vitalina Koval who was attacked by members of a right-
wing group on 8 March 2018 in Uzhgorod. She was taking part in a small demonstration to 
mark International Women’s Day when attackers threw red paint over her – causing chemical 
burns to her eyes.

I am writing to urge you to take all necessary steps to ensure that the perpetrators of this 
attack are identified and held to account, in fair trial proceedings, and that the hate motive of 
this attack is taken into account during the investigation.

Yours sincerely,

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, liep Vitalina Koval mee in een vreedzame 
demonstratie om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen. Ze werd aangevallen 
en kreeg een chemische vloeistof in haar ogen. ‘Ik voelde pijn en was bang. Ik had blind 
kunnen worden.’ 
Het was niet de eerste keer dat Vitalina, die het boegbeeld is van de LHBTI-gemeenschap 
in Oekraïne, met geweld te maken kreeg. En nog steeds ontvangt ze bedreigingen. 
Roep de politie op haar onmiddellijk te beschermen.

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  BESCHERM LHBTI-ACTIVIST  
  VITALINA KOVAL UIT OEKRAÏNE!  
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Dear Mister Knyazev,

I am writing with regard to the case of Vitalina Koval who was attacked by members of a right-wing group on 8 March 
2018 in Uzhgorod. She was taking part in a small demonstration to mark International Women’s Day when attackers 
threw red paint over her – causing chemical burns to her eyes.

I am writing to urge you to take all necessary steps to ensure that the perpetrators of this attack are identified and 
held to account, in fair trial proceedings, and that the hate motive of this attack is taken into account during the 
investigation.

Yours sincerely,

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, liep Vitalina Koval mee in een vreedzame 
demonstratie om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen. Ze werd 
aangevallen en kreeg een chemische rode verf in haar ogen. ‘Ik voelde pijn en was 
bang. Ik had blind kunnen worden.’ In het ziekenhuis constateerden artsen dat de 
verf haar zicht niet had aangetast.

  AL VAKER AANGEVALLEN 
Het was niet de eerste keer dat Vitalina, die het boegbeeld is van de LHBTI-
gemeenschap in Oekraïne, met geweld te maken kreeg. Tijdens Vrouwendag 2017 
werd ze door een groep mannen aangevallen. Vitalina diende een klacht in bij de 
politie, maar daar werd niets mee gedaan. En nog steeds ontvangt ze bedreigingen. 

  MENSENRECHTENVERDEDIGERS ONDER VUUR
Het wordt wereldwijd steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer 
dan ooit krijgen activisten te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en 
gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. Regeringen zorgen er zo voor 
dat het net zich steeds verder sluit om wie op vreedzame wijze voor mensenrechten 
opkomt. Tegen deze alarmerende trend voert Amnesty International campagne.

  KOM IN ACTIE! VRAAG OM  
  BESCHERMING VAN VITALINA  

Stuur de petitie vóór 30 september 2018 naar:
Amnesty International 
Afdeling Mobilisatie en Actie 
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

  ROEP DE POLITIE VAN OEKRAÏNE OP 
  OM LHBTI-ACTIVIST VITALINA KOVAL  
  TE BESCHERMEN  


