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Vitalina Koval فيتالينا كوفال
مدافعة عن حقوق اإلنسان، أوكرانيا 

تعرضت لالعتداء بسبب 
دعمها لحقوق مجتمع الميم  



لطالما أرادت فيتالينا كوفال إحداث تأثير إيجابي. فهي 
تستخدم طاقتها المذهلة لدعم مجتمع الميم في 

مدينتها األصلية، أوزجورود. إال أنها هي وغيرها من 
النشطاء قد تعرضوا العتداء عنيف من قبل جماعات 

اليمين المتطرف، لمجرد التحدث ضد الكراهية.

في 8 آذار/مارس 2018، نظمت فيتالينا مظاهرة 
سلمية من أجل حقوق المرأة ومجتمع الميم لالحتفال 

باليوم العالمي للمرأة. وأكدت لها الشرطة أنها 
وزمالءها من المتظاهرين سيكونون في أمان.

وفي نفس اليوم، رددت إحدى الجماعات الشتائم 
ضدهن، وألقت الطالء األحمر عليهن، فأصيبت 

فيتاليا بحرقان من مادة كيميائية في عينيها. واعُتقل 
مهاجموها لفترة وجيزة، لكن تم إطالق سراحهم بعد 

ساعات فقط. وبعد ذلك، تلقت فيتاليا وغيرها تهديدات 
أخرى، وأفادت ناشطتان أنهما تعرضتا للضرب.

وتعد هذه الهجمات جزءًا من تصاعد العنف والترهيب 
من قبل جماعات اليمين المتطرف في أوكرانيا، الذين 
يدعون أن القيم الشاملة التي يدعمها أشخاص مثل 

فيتالينا "غير سوية". لكن فيتالينا والمدافعين عن 
حقوق اإلنسان من أمثالها لن يستسلموا للخوف 

والكراهية. فلنتضامن معهم.

طالبوا أوكرانيا بتوفير الحماية لفيتالينا وغيرها من 
النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة ومجتمع الميم
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فيتالينا كوفال
مدافعة عن حقوق اإلنسان

أوكرانيا

اكتبوا إلى وزير داخلية 
أوكرانيا  

 تضامنوا مع 
فيتالينا 

طالبوه باالعتراف علنًا بدور فيتالينا وغيرها من النشطاء الدفاع عن حقوق المرأة 
ومجتمع الميم، وبتوفير الحماية لهم من االعتداءات على أيدي جماعات اليمين 

المتطرف. 
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لقد أخبرتنا أنها ُمنحت الكثير من القوة بسبب أولئك الذين تضامنوا معها حتى 
اآلن. فلتدعوها تعلم أنكم تقفون بجانبها في وجه الكراهية.
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