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Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity
s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.
Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na
Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý de-
cember, si ľudia na ce -
lom svete pripínajú čer-
venú stužku, aby tak
vyjadrili svoj postoj
k HIV/AIDS. 
Červená stužka vznikla
v New Yorku v roku
1991. Vytvorili ju umel-
ci z „Vizuálneho AIDS
klubu“ v rámci projektu
„Projekt Červenej stuž -
ky“. Autori projektu
 zostali v anonymite.
Vďaka tomu nevznikli
nároky na autorské
práva. Znak červenej
stužky sa kopíruje za -
darmo a nikto nemá
zisk z používania čer-
venej stužky.

Posolstvá červenej
stužky

Prvým posolstvom čer-
venej stužky je ZÁU-
JEM a SOLIDARITA s
ľuďmi nakazenými HIV
alebo postihnutými
chorobou AIDS, ktorí
patria do spoločnosti
napriek svojej chorobe.
Sú obohatením ľudskej rodiny, lebo prinášajú do nej svoje
jedinečné schopnosti a dary. Nosením červenej stužky ľu-
dia prejavujú záujem aj o tých, ktorí už zomreli na AIDS a
ktorí nám zanechali posolstvo prežitého utrpenia, posolstvo
vyrovnania sa s vlastným osudom a odchodom zo života.
Nosením červenej stužky ľudia prejavujú záujem aj o tých,
ktorí sa starajú o chorých na AIDS a pomáhajú priamo ale-
bo nepriamo zabraňovať šíreniu HIV/AIDS. 

Druhým posolstvom červenej stužky je NÁDEJ, že boj
s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý a že
hľadanie vakcíny a liečby na zastavenie bolesti a utrpenia
bude úspešné. Stužka symbolizuje nádej na plnohodnotný

život napriek bolesti a
utrpeniu.

Tretím posolstvom čer-
venej stužky je POD-
PORA tých, ktorí žijú
s HIV/AIDS. Červená
stužka je aj posolstvom
podpory ďalšieho vzde -
lávania pre tých, ktorí
nie sú infikovaní HIV.
Podpora vzdelávacích
projektov v krajinách,
v ktorých sa šíri nákaza
vírusom HIV, ako aj pod-
pora vzdelávacích pro-
jektov v krajinách, ktoré
si myslia, že sa ich tento
problém netýka. Čer-
vená stužka chce byť aj
podporou pre tých, ktorí
prišli o priateľov, blíz -
kych, členov rodiny...
následkom cho roby
AIDS.

Príprava červených
stužiek je jedno -
duchá. Je potrebné
z vlastných  finan -
čných zdrojov zakú -
piť červenú stužku,

nastrihať ju na dĺžku asi 10 cm a po zložení zop-
núť obyčajným alebo zapínacím špendlíkom
a pripevniť na oblečenie. Je vhodné, ak jed-
notlivci, žiaci... pripravia červené stužky sami
pre seba a pre svojich spolužiakov. Môžu tak
hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Červené
stužky je možné pripravovať počas triednických
hodín, hodín pracovnej výchovy... 

ČERVENÁ STUŽKA

Uvedenú aktivitu a text je možné použiť pri viacerých príležitostiach:
◗ pri predstavení kampane Červené stužky žiakom,
◗ na úvod vyučovacej hodiny venovanej tvorbe červených stužiek (pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, tried-
nická hodina),
◗ ako motiváciu pred zapojením sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Červené stužky“
◗ pri iných príležitostiach (podľa vlastného využitia).


