
 

 

 

 

Historia , misja, wizja Kampanii Białej Wstążki. 

 

W woj. pomorskim obchodzimy, po raz pierwszy w formie zorganizowanej, I Pomorski Tydzień Białej 

Wstążki. Organizatorami tego wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, Fundacja „Trzeźwość” oraz Stowarzyszenie 

Praktyków Profilaktyki Społecznej. 

Nasz Pomorski Tydzień nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki, której pomysł narodził się w 1991 r.  w 

Kanadzie – w Toronto w prowincji Ontario, dwa lata po tragicznych wydarzeniach w Montrealu w 

prowincji Quebec . Przypomnijmy więc wydarzenie sprzed 31 lat. 

Dnia 06 grudnia 1989 r. w budynku uczelni, na wydziale nauk ścisłych (École Polytechnique) doszło do 

makabrycznej zbrodni (masowego zabójstwa). Młody człowiek Marc Lépine (25 l.), uzbrojony w 

myśliwski nóż oraz w broń (karabin Mini-14), wszedł do sali wykładowej, w której przebywało 60 osób 

i zaczął strzelać do kobiet. Zabił sześć z nich, a trzy zranił. Po dokonaniu zabójstwa poszedł do innych 

sal, nadal strzelał wybierając za ofiary tylko kobiety. Na koniec popełnił samobójstwo – strzelając do 

siebie. Łącznie zginęło czternaście studentek, a dziesięć odniosło rany. Zranionych zostało również 

czterech mężczyzn (studentów), którzy znaleźli się na linii strzału.  W kieszeni sprawcy policja odnalazła 

list, w którym podana była przyczyna tej zbrodni oraz lista kobiet, które też planował zabić. Z zeznań 

świadków wynika, iż przed otwarciem ognia krzyknął: 

„Wszystkie jesteście zbiorem feministek, a ja nienawidzę feministek!”. Jedna ze studentek, Nathalie 

Provost, zaprotestowała: „Nie jestem feministką, nigdy nie walczyłam z mężczyznami”.  Marc Lépine i 

tak ją zastrzelił. W liście, który miał przy sobie napisał: 

„ (…)  jeśli popełnię dzisiaj samobójstwo, to nie z powodów ekonomicznych… ale z powodów 

politycznych … ponieważ postanowiłem wysłać feministki, które zawsze rujnowały moje życie, do 

ich Stwórcy (…)”. 

Marc Lépine twierdził, że kobiety NIE powinny studiować nauk ścisłych – dlatego też, gdy nie dostał się 

na École Polytechnique, tam właśnie postanowił zabić studentki… 

Kupując legalnie broń, miał powiedzieć sprzedawcy „ (..) poluję na małą zwierzynę (..)”. 



 

Powyższy opis zbrodni - portal The Guardian (2012): 

https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/montreal-massacre-canadas-feminists-

remember?fbclid=IwAR3BC0aXVGkQFuX54g3y40GMONJpSyCjYjphuoK6-MK_wxcZgwJ38ozS4vU 

Aby upamiętnić ofiary masakry, w całym kraju organizowano czuwania, marsze i inne wydarzenia. 

Dwa lata później, w 1991 r., mężczyźni w Kanadzie uczcili pamięć zamordowanych studentek i wyrazili 

swój sprzeciw wobec przemocy mężczyzn w stosunku do kobiet – poprzez zorganizowanie akcji 

przypinania białych wstążek. Białą wstążkę wybrano jako znak niewinności. Mężczyźni, którzy ją 

przypinali deklarowali, że nie będą używać przemocy i będą przeciwstawiać się wszelkim formom 

przemocy (fizycznej, psychicznej i seksualnej) wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 

100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec 

kobiet. 

Akcja zapoczątkowała w Kanadzie Kampanię Białej Wstążki (White Ribbon), która jest realizowana od 

11 listopada 1991 r. Pomysłodawcami Kampanii byli trzej mężczyźni: Jack Layton, Ron Sluser, i Michael 

Kaufman . Obecnie kampania prowadzona jest w Kanadzie przez cały rok. Więcej na stronie: 

https://www.whiteribbon.ca/. 

Misją Kampanii Białej Wstążki jest angażowanie mężczyzn i chłopców w działania zapobiegające 

przemocy uwarunkowanej płcią, wizją – przyszłość wolna od przemocy ze względu na płeć. 

Kampania dotarła do ponad 60 krajów, stała się więc kampanią międzynarodową. 

Prowadzona jest również w wielu miastach w Polsce – najczęściej od 25 listopada (Międzynarodowy 

Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – ustanowiony przez ONZ) do 10 grudnia )Międzynarodowy 

Dzień Praw Człowieka). W Kanadzie dzień 6 grudnia jest Dniem Pamięci i Działań w sprawie Przemocy 

wobec Kobiet. 
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