
TIENTALLEN KEREN AANGEVALLEN OMDAT ZE 
OPKOMEN VOOR LHBTI’ERS EN VROUWEN  

SPHERE (OEKRAÏNE)
Verdedigers van lhbti- en 
vrouwenrechten

Sphere is een organisatie die sinds 2006 opkomt voor de rechten 
van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en intersekse 
mensen en vrouwen. Op dat gebied is het een van de oudste 
organisaties van Oekraïne. Sphere werd opgericht door Anna 
Sharyhina en Vira Chernygina en biedt een veilige plek aan vrouwen 
en lhbti’ers in Charkov, de op een na grootste stad van het land.

POEP OP DEURKNOPPEN EN INGEGOOIDE RAMEN
Als het gaat om lhbti-rechten staat Oekraïne bekend als een van de 
meest progressieve voormalige Sovjetlanden. Maar ook hier kunnen 
de autoriteiten niet voorkomen dat het aantal haatmisdrijven 
toeneemt. Er zijn steeds meer groepen die lhbti’ers belagen.  
De mensen en gebouwen van Sphere zijn al tientallen keren het 
mikpunt geweest van discriminerende acties. Mensen plasten tegen 

de muur, smeerden poep op deurknoppen, sloegen ramen in en 
riepen homofobe leuzen. Anna en Vira deden telkens aangifte bij de 
politie, maar niemand hoeft verantwoording af te leggen.

POLITIE DOET MEE
In 2019 organiseerde Sphere de allereerste Pride in Charkov. 
Ondanks bedreigingen en intimidatie werd die met drieduizend 
deelnemers een enorm succes. Maar in plaats van de 
demonstranten te beschermen tegen geweld, deed de politie mee 
met het roepen van homofobe beledigingen. Anna en Vira zeggen 
dat de mensen van Sphere en haar supporters permanent in angst 
leven vanwege de onwil van de politie om iets te doen aan de 
constante aanvallen. 



  

Sphere
p/a Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam

(Amnesty zorgt dat de kaarten  

bij Sphere terechtkomen)

 

STUUR JE BRIEF NAAR

Ministry of Internal Affairs
vul. Akademika Bohomoltsa, 10 
01601 
Kyiv
UKRAINE

Dear Minister,

As groups targeting LGBTI people have proliferated across the Ukraine, Sphere 
NGO has endured dozens of discriminatory attacks. These include physical 
attacks, destruction of their property and homophobic chants hurled at 
supporters. I urge you to ensure that the attacks on Sphere – including the hate 
motive – are investigated, and those responsible are held to account in fair trials. 
Ukraine must build on its recent progress on LGBTI rights and end impunity for 
hate crimes.

Yours sincerely,

TEKSTSUGGESTIE

Dear people of Sphere, 

I am thinking of you and 
supporting you. Keep up the 
good work!

[jouw naam + land]

(Beste mensen van Sphere, Ik denk aan jullie 

en steun jullie. Ga door met jullie goede werk!)

STUUR JE BERICHT
NAAR

VERTALING

Geachte minister,
Terwijl het aantal groepen dat lhbti’ers aanvat snel groeit in de Oekraïne, onderging de ngo Sphere tientallen 
discriminatoire aanvallen. Daaronder fysieke aanvallen, vernieling van eigendommen en homofobe leuzen tegen 
aanhangers. Ik dring er bij u op aan ervoor te zorgen dat de aanvallen op Sphere – inclusief het haatmotief – 
worden onderzocht en dat de verantwoordelijken worden berecht in eerlijke processen. Oekraïne moet 
voortbouwen op de recente vooruitgang op het gebied van lhbti-rechten en een einde maken aan straffeloosheid 
voor haatmisdrijven.

OPROEP  ROEP DE OEKRAÏENSE AUTORITEITEN OP OM DEGENEN DIE SPHERE AANVALLEN TE BERECHTEN.

STUUR ANNA EN VIRA EEN KAARTJE, ZODAT ZIJ EN ALLE ANDERE MENSEN 
BIJ SPHERE WETEN DAT JE AAN HEN DENKT. 


