
Quiz „Biała wstążka” 

Prosimy o przygotowanie uczniów do quizu, tylko jedna odpowiedź jest 

prawidłowa. Informacje o Kampanii można znaleźć na stronie: 

http://www.euk-sp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:kampania-

biaa-wstka&catid=3:newsflash  

 

"Biała Wstążka" – Kampania 16 Dni -  to największa na świecie kampania mająca na celu 

zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Symbolem akcji jest rozdawana przez mężczyzn biała 

wstążka przypinana do klap marynarek. 

 

1) Czym jest Kampania 16 Dni?  

a) To kampania na rzecz ekonomicznej pomocy kobietom będącym w ubóstwie. 

Trwa 16 dni a jej organizatorzy przygotowują działania edukacyjne oraz zbiórkę 

żywności. 

b) To międzynarodowa kampania organizowana przez Centrum Na rzecz Globalnego 

Przywództwa Kobiet. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy 

Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a  10 grudnia (Międzynarodowym Dniem 

Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są 

niezbywalną i integralną częścią praw człowieka. 

 

2) Symbol białej wstążki, to symbol męskiej walki z przemocą wobec kobiet: 

a) Biała wstążka oznacza, że mężczyzna boi się wspierać kobiety w walce przeciw 

przemocy. 

b) Biała wstążka oznacza, że  mężczyzna jest niewinny, nie stosuje przemocy  

i namawia wszystkich innych mężczyzn, aby tej przemocy nie stosowali. 

 

3) Dlaczego na początek Kampanii wybrano dzień 25 listopada? 

a) Dzień ten został wybrany dla upamiętnienia zamordowania działaczek 

feministycznych — sióstr Mirabal 25 listopada 1960 roku, za dyktatury Rafaela 

Trujillo w Republice Dominikany. 

b) Ponieważ tego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

 

4) Czemu jest poświęcony Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który 10 grudnia 

kończy kampanię „Białej Wstążki”? 

a) Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy 

dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele 

wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest 

za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody 

międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć. 
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b) Dzień ten jest poświęcony instytucjom działającym na rzecz innych. Promowanie 

instytucji ma na celu zapewnienia ciągłości  stanowienia praw chroniących ludzi 

na całym świecie. 

 

5) Co jest symbolem największej na świecie kampanii mającej na celu zatrzymanie 

przemocy wobec kobiet? 

a) Biała wstążka 

b) Biały kwiat 

 

Za prawidłowe rozwiązanie quizu można otrzymać 5 punktów. 


