TRE EMBLEM
ETT SYFTE
ATT SKYDDA LIV

Inledning:

Emblemen skyddar liv
Svenska Röda Korset har precis som övriga
rödakors- och rödahalvmåneföreningar förmånen att få använda en av världens mest kända och
respekterade symboler för sjukvård i krig.
Det röda korset, den röda halvmånen och den
röda kristallen är skyddsemblem som ger skydd
åt alla sårade och sjuka samt åt civil och militär
sjukvård i väpnade konflikter.
Det är staterna som äger skyddsemblemen.
De får, med några få undantag, enbart användas
under krig.
Ett rött kors på vit botten är skyddat enligt internationell och svensk lag. Svenska
Röda Korset får precis som andra rödakorsföre
ningar använda det röda korset också i fredstid,
men då i sin logotyp.
Röda Korset har alltsedan organisationen
grundades en stödjande och kompletterande
funktion i förhållande till regeringen och
myndigheterna både i krig och fred.
Rörelsens unika mandat i väpnade konflikter
grundar sig på 1949 års Genèvekonventioner.
Svenska Röda Korset och alla andra rödakors2

och rödahalvmåneföreningar har ett uppdrag att
bistå personer som särskilt skyddas av konventionerna; sårade och sjuka, krigsfångar och civila.
I vårt uppdrag ingår också att i samarbete med
staten skydda skyddsemblemet.
Avsaknad av respekt för hur emblemen får användas innebär att skyddet urholkas. Därmed
riskerar sjukvårdare och annan hjälppersonal i
konfliktområden, att utsättas för onödig fara.
Alla världens stater har undertecknat Genève
konventionerna. I konventionerna samt i deras
tilläggsprotokoll finns tydlig information om vilket
skydd det röda korset, den röda halvmånen och
den röda kristallen ger och hur de får användas.
Trots detta förekommer missuppfattningar
världen över kring emblemen. Vår förhoppning
är att denna broschyr ger en klarare bild.
Med den här broschyren vill vi öka kunskapen
om emblemen och förebygga missbruk. Hjälp oss
att bevaka att skyddsemblemet enbart används av
dem som verkligen behöver dess skydd!
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Somalia.

Om emblemen
Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är inga varumärken eller
logotyper. De är skyddsemblem som utmärker militär och civil sjukvård under väpnad
konflikt. Emblemens skydd och användning regleras i Genèvekonventionerna och dess
tilläggsprotokoll.
Det är viktigt att komma ihåg att skyddsemblemen
inte är en symbol för sjukvård i allmänhet eller
första hjälpen. De utmärker militär och civil
sjukvård under väpnad konflikt. Emblemen ger
då skydd för sårade, sjuka, sjukvårdspersonal
och själavårdare samt sjukvårdsinrättningar
och transporter. Vid väpnade konflikter utgör
emblemen synliga tecken på det skydd som
Genèvekonventionerna ger. Emblemen berättigar
fullvärdigt skydd.
Emblemen ägs av respektive stat. Detta då det
är staten som är part till Genèvekonventionen. Det
är staten som har ansvaret och bestämmer vilket
emblem som ska användas. Sverige har beslutat att
använda det röda korset. Enligt svensk lagstiftning
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får Svenska Röda Korset alltså som huvudregel
enbart använda sig av det röda korset, och inte en
röd halvmåne eller röd kristall.
Skyddsemblemen får, med få undantag, enbart
användas i väpnad konflikt. Vissa akutsjukhus
samt militärt sjukvårdsmaterial har dock, i
beredskapssyfte, regeringens tillstånd att märkas
med det röda korset redan i fredstid. Militären får
också öva med röda kors. Svenska Röda Korset
har också rätt att använda det röda korset, men då
i logotyp och tillsammans med namnet Svenska
Röda Korset. Det är då i utmärkande syfte och
den har ingen skyddande funktion. Ingen annan
användning är tillåten.

Tre emblem – samma syfte
Varje stat väljer något av de tre skyddsemblemen. Det är viktigt att återigen poängtera
att det är staten som äger emblemet, inte den nationella rödakors- eller rödahalvmåne
föreningen. Sverige har valt att använda det röda korset.
I exempelvis Turkiet används den röda halvmånen
och då heter den nationella föreningen Turkiska
Röda Halvmånen. I Afrika finns till exempel
Etiopiska Röda Korset och Sudanesiska Röda
Halvmånen. I Kina heter den nationella föreningen
Kinesiska Röda Korset. Namnet bygger alltså på
landets val av skyddsemblem och har ingen religiös
association. Alla tre emblem har samma status.

Notera
Av världens alla 194 stater som har ratificerat,
skrivit på, Genèvekonventionerna använder
drygt 30 stater den röda halvmånen som
emblem. Övriga har det röda korset som
emblem. För närvarande använder ingen
stat den röda kristallen.

Det röda korset
Ett rött kors mot vit botten är en omvänd
schweizisk flagga. Skyddsemblemet ska vara lätt
att känna igen på avstånd och vara känt av alla.
Emblemet antogs år 1864.
Den röda halvmånen
Halvmånen kan vara vänd åt höger eller åt
vänster. Den röda halvmånen tillkom under
kriget på Balkan år 1876 då det ottomanska riket,
nuvarande Turkiet, beslöt sig för att använda en
halvmåne istället för ett kors. Det faktum att
Turkiet använde en halvmåne accepterades och
fler stater valde då röda halvmånen som emblem.
Den röda kristallen
Genom Tilläggsprotokoll III till Genèvekonventionerna antogs den röda kristallen som ytterligare
ett skyddsemblem år 2005. Den ses som ett neutralt
emblem som är fritt från politiska, religiösa eller
kulturella associationer.
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Varför ytterligare ett emblem?
Trots att det röda korset och den röda halvmånen inte har några religiösa, kulturella
eller politiska betydelser, uppfattas de ibland ha sådan koppling. Därför finns det sedan
2005 ytterligare ett emblem, som inte ska föra tankarna till religion, politik eller liknande.

Foto: Assi Dvilanski

Diskussioner om ett ytterligare emblem har pågått sedan 1940-talet. Ett antal stater ville inte
använda sig av varken det röda korset eller den
röda halvmånen. Vissa nationella föreningar hade
därför svårigheter att använda det röda korset
eller den röda halvmånen och kunde därför inte
heller bli fullvärdiga medlemmar i internationella
rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det blev ett
hinder för att uppnå universalitet, en av rörelsens
grundprinciper.
För att finna en lösning på detta enades därför
representanter från de stater som undertecknat
Genèvekonventionerna, nationella rödakors- och
röda halvmåneföreningar, Internationella rödakors och rödahalvmånefederationen (ifrc) samt
Internationella rödakorskommittén (icrc), vid
diplomatkonferensen i Geneve 2005, om ytterligare
ett emblem, nämligen den röda kristallen. Den
röda kristallen har samma status som det röda
korset och den röda halvmånen och kan användas
som alternativ till dessa.
Israels hjälporganisation Magen David Adom med fältsjukhus
och kirurger vid jordbävningen i Haiti 2010.

Notera
Israels hjälporganisation Magen David Adom
får enligt beslut av stater och rödakorsoch rödahalvmånerörelsen fortsätta att
använda den röda davidsstjärnan som
organisationssymbol på israeliskt territorium.
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Två användningsområden
Emblemen kan användas på två sätt: som skydd och i utmärkande syfte, det vill säga
som organisationssymbol (logotyp). Det är av stor vikt att vi skiljer på skyddsemblem
och organisationssymbol.

Skyddsemblem

Organisationssymbol

Det röda korset är ett tecken på det skydd
som G enèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll ger.
Det röda korset ger skydd i väpnade konflikter för
sårade, sjuka, civil och militär sjukvårdspersonal
och själavårdare samt sjukvårdsinrättningar
och transporter. Dessa grupper är skyddade
oavsett användning av ett rött kors eller inte
men användandet av emblemet är ett särskilt
förtydligande av skyddet.
Emblemet ska vara så stort som möjligt för att
kunna identifieras på långt håll från luft och land.
Ingen annan information får finnas i anslutning
till emblemet.

Organisationssymbolen, logotypen, visar att
en person eller ett föremål har anknytning till
rödakors- och rödahalvmånerörelsen.
Vår logotyp består av ett rött kors på vit
botten, alltid i kombination med namnet Svenska
Röda Korset. Dessa delar får aldrig ritas om eller
förändras.
Det röda korset ska vara mindre i storlek
och ska alltid kombineras med namnet Svenska
Röda Korset. Anledningen är att undvika all
sammanblandning med skyddsemblemet.
Svenska Röda Korset har tillåtelse av staten
att använda det röda korset i sin logotyp. Med
den rätten kommer också ett ansvar att förvalta och värna det röda korsets funktion som
skyddsemblem.
För ytterligare information kring användning
av emblem och logotyper, se emblemriktlinjer eller
våra grafiska riktlinjer.

Notera
I material om och av Svenska Röda Korset
stöter vi på orden emblem, symbol eller märke
i text. Vi har i denna broschyr valt att använda
benämningen emblem då vi talar om skyddsemblemet. På engelska används ordet emblem.
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Inblick:

Sk yddet för emblemet är
skillnad på liv och död
a
blemen (det röda korset, den röd
För att stärka skyddsvärdet för em
all
en) då det verkligen gäller måste
halvmånen och den röda kristall
 nder fredstid upphöra.
felaktig användning u
art
lem och får, med få undantag, enb
Det röda korset är ett skyddsemb
t.
och civil sjukvård i väpnad konflik
användas för att utmärka militär
stid, riskerar att minska eller helt urFelaktig användning, även under fred
nar
vården under väpnad konflikt ham
holka skyddsvärdet. Hälso- och sjuk
si
tan
ans
ann
här kan påverka någon
då istället i skottlinjen. Det vi gör
världen.
a Korset arbetar med emblemfrågan.
Jag får ofta frågan varför Svenska Röd
[ett
aka på att det är en mandatfråga
Det är lätt att enbart luta sig tillb
s
av svenska staten. Men jag påminn
åtagande] för oss, ett uppdrag vi har
kollegor i Sydsudan. Vi diskuterade
också om ett samtal jag hade 2012 med
en kollega som sa att ”internationell
folkrätt i stort och jag minns särskilt
och
emblemens skydd är skillnad på liv
humanitär rätt (krigets lagar) och
är
rt för oss i Sverige att förstå men så
död i mitt land”. Det kan vara svå
t all
– och därför jobbar vi för att få bor
det faktiskt. Emblemen räddar liv
öka dess skyddsvärde.
felaktig användning och på så sätt
tänk
när du ser felaktig användning och
Du kan också bidra. Kontakta oss
ri
korset på produkter, i logotyper elle
på att själv inte använda det röda
kom mande sidor.
andra sam manhang. Läs vidare på

re,
Text: Kristina Borg, Tematisk rådgiva
r, Svenska Röda Korset
Folkrätt och Humanitära värderinga
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Missbruk av emblemen är allvarligt
All form av missbruk riskerar att underminera emblemens skyddsvärde. Varje stat som
har undertecknat Genèvekonventionerna är skyldig att se till att emblemen respekteras.
Svenska Röda Korset har i uppdrag av staten att informera om emblemen och dess skydd
samt kontakta de som använder det röda korset på fel sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att skyddsemblemen
regleras i såväl internationell som nationell lag
och att dess användning är mycket begränsad.
Felaktig användning urholkar emblemens
viktigaste funktion, att i väpnade konflikter
ge skydd till sårade, sjuka, sjukvårdspersonal,
sjukvårdsbyggnader och ambulanser.
För att emblemen ska respekteras i krig är det
viktigt att vi redan i fredstid har kunskap om
dess skydd och funktion samt att emblemen inte
används felaktigt. Skyddsemblemen räddar liv och
det är allas ansvar att värna om dess värde och
förebygga felaktig användning.
Felaktig användning
Varje stat är skyldig att se till att skyddsemblemet
respekteras. I Sverige är det i lag (2014:812) om
skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten stadgat att det är förbjudet att använda emblemet utan regeringens tillstånd. Felaktig
användning, att emblemet används utan regeringens tillstånd eller att ett rött kors eller symbol som
kan förväxlas med skyddsemblemet används, kan
leda till böter eller fängelse.

Imitationer/liknelser
Enligt svensk lag får en inte heller använda någon
symbol som liknar skyddsemblemet (det röda
korset) så mycket att förväxling kan ske.
Under väpnad konflikt
Skyddsemblemen ska uppmärksamma de stridande
på deras skyldighet att respektera och garantera
att sårade, sjuka, sjukvårdspersonal, utrustning,
transporter och byggnader ett fullvärdigt skydd.
Att missbruka skyddsemblemet under väpnad
konflikt för att exempelvis dölja militär verksamhet är en krigsförbrytelse och ett folkrättsbrott
som kan straffas enligt både internationell och
nationell rätt. I svensk lag finns detta inskrivet i
lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser. Även enligt
denna lag finns regler mot att anfalla personal,
byggnader, utrustning, medicinska enheter eller
transporter som i enlighet med allmän folkrätt
har rätt att bära emblem.

Notera
Ett vitt kors mot grön bakgrund
rekommenderas av International
Standards Organization som en
internationell sjukvårdssymbol
(ISO 7010).
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Detta gör du om du ser missbruk
Om du ser att det röda korset används felaktigt i exempelvis annonser, på produkter
eller företagslogotyper, kontakta emblemgruppen så tas kontakt med vederbörande.

Svenska Röda Korset sprider kunskap om skydds
emblemen, internt och externt, och kontaktar de
som använder skyddsemblemet felaktigt.
Detta är ett led i de nationella rödakors- och
rödahalvmåneföreningarnas stödjande roll till sina
respektive r egeringar för att skydda emblemen.
Trots att det inte är tillåtet ser vi röda kors
exempelvis i logotyper och på produkter. Dessa
är ofta kopplade till sjukvård – sjukvårdsprodukter och leksaker samt vårdcentraler och
läkarmottagningar.
Svenska Röda Korset tar kontakt med de som
använder det röda korset felaktigt, ber dem upphöra med användningen samt informerar om hur
det röda korset får användas och varför det är så
viktigt att det respekteras.
Emblemgruppen hanterar mellan 150–200
ärenden per år. I många fall känner inte företag
och organisationer till att det röda korset är ett
skyddsemblem. De flesta som använder emblemet
felaktigt tar genast bort det röda korset när de får
vetskap om dess betydelse.
Ett fåtal ärenden är dock fortfarande öppna.
Dessa går tillbaka flera år och där har ingen ändring skett. Ett ärende avslutas inte förrän den fel
aktiga användningen upphör. På olika sätt fort
sätter kontakten och vi ger inte upp förrän ändring
sker. Det är vårt bidrag till att stärka emblemens
skydd – så att de kan rädda liv!

sett något (plats, länk till hemsida, broschyr etc.),
namn, kontaktinformation samt gärna bilder som
komplement.
Vilket ansvar har du?
Alla inom Svenska Röda Korset måste försäkra
sig om att kunna skilja på skyddsemblem och organisationssymbol (logotyp). Det är viktigt att vi
gör rätt internt när vi påtalar missbruk externt.
I Svenska Röda Korsets uppförandekod står bland
annat:
”Respektera skyddsemblemen det röda korset, den
röda halvmånen och den röda kristallen. Använd
dem enbart i enlighet med gällande bestämmelser.
Rapportera eventuell felaktig användning”.
Tänk på att aldrig använda enbart ett rött kors,
en röd halvmåne eller en röd kristall. Kopiera
heller inte material/handlingar etc. så att logo
typen blir svart.

”Det är viktigt att vi gör rätt internt
när vi påtalar missbruk externt”.

Kontakta emblemgruppen
Om du vill veta mer eller ser emblemmissbruk
kan du ta kontakt med emblemgruppen, via
emblem@redcross.se. För att kunna agera behövs så mycket information som möjligt: Ge en
så detaljerad beskrivning som du kan; var du har

Notera
Alla inom Svenska Röda Korset ska sprida
kunskap om och se till att emblemet inte
används på fel sätt. Mer information hittar du
på: https://www.roda korset.se/krigets-lagar/
emblem-som-skyddar-liv/symboler-som-raddar-liv/
Informera om skyddsemblemen och vikten av att
de respekteras. Det räddar liv!
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Inblick:

Vikten av att sk ydda
emblemet som sk yddar
Eftersom det röda korset räddar
människors liv i väpnad konflikt
måste
det alltid respekteras. Det är vikt
igt att det inte heller i fredstid anv
änds
felaktigt så att dess skyddsvärde
urholkas.
Svenska Röda Korset arbetar, som
vi tidigare nämnt på uppdrag av stat
en, med att informera om skyddsemblemet samt
kontakta de som använder skyddsem
blemet felaktigt.
Vi får årligen in ungefär 150 ärenden
som uppmärksammas av flertalet p
ersoner runt
om i landet. En av de flitigaste ”em
blemambassadörerna”, som regelb
und
et anmäler
ärenden är Therese Löf. Nedan berä
ttar hon varför.
”Jag har stött på det röda korset på
vit botten på alla möjliga ställen – i
broschyrer från
myndigheter för att symbolisera sjuk
vård , på första hjälpen-väskor, i logg
or för olika
privata vårdgivare, på skämtsamm
a t-shirtar och på skor eller till och
med
smy
cken för
sjukvårdspersonal. Jag studerar till
ett sjukvårdsyrke, och därför ser jag
ofta
fela
nvändning inom just sjukvården, men man
ser det även på andra ställen. Det görs
,
prec
is som i
övriga fall, självklart oftast i all välm
ening. För många är det röda korset
på
vit
bott
en en
symbol för all sjukvård eller första hjäl
pen, och jag tror att få känner till att
man
inom EU
rekommenderar att den officiella skyl
tningen för sjukvård i största allmänh
et
ska
vara ett
vitt kors på grön botten. Det är helt
enkelt inte tillräckligt känt att det röda
kors
et på vit
botten ägs av staten och enligt bara
får användas för vissa syften.
Ibland så stöter jag på symboler som
liknar det röda korset och där jag
inte är helt
säker på om det är tillräckligt likt för
att det ska göra något eller inte. Enl
igt lag får man
nämligen inte heller felaktigt använd
a symboler som kan förväxlas med
det
röda korset.
Men numera har jag slutat fundera
på om det är för likt eller inte – jag
skickar även det
till emblemgruppen, så får de som är
experter på frågan avgöra istället.
För mig är det viktigt att vi i Sverige
har en bra beredskap för kris och krig
, och d ärför
gör jag vad jag kan för att bidra till
den . Detta är en del i det. Det tar det
inte
lång tid att
ta en bild med min mobil eller kopiera
en länk till en hemsida där jag sett
det röda korset
användas felaktigt, och skicka ett med
delande till emblemgruppen . Det är
en så liten insats från min sida , samtidigt som det
är en så viktig fråga i det långa lopp
et. Jag tycker
alltid att det känns som att det är värt
det. Ingen kan ändra allt, men alla kan
göra något.
Jag hoppas därför att fler vill lägga
någon minut på detta om ni ser embl
emet användas
på fel sätt.”
Vad kan du då gör a? Hå ll utk
ik och åte rko m till emb lem gru
ppe n, via
emblem @redcross.se, om du har fråg
or eller vill anmäla misstänkt felaktig
användning.
Tack för att du bidrar – emblemen
räddar liv!
Text: Therese Löf, frivillig första hjäl
pare och utbildare i lokal krisledning
samt
Kristina Borg, Tematisk rådgivare,
Folkrätt och Humanitära värderingar
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Organisationssymbol/logotyp
Ett rött kors på vit botten tillsammans med namnet Svenska Röda Korset utgör vår
organisationssymbol (logotyp). Symbolen ska alltid vara i mindre storlek och alltid
kombineras med namnet på den nationella föreningen.

Det röda korset och den röda halvmånen är också
kännetecken för rödakors- och röda halvmåne
rörelsens nationella föreningar. I kombination
med den nationella föreningens namn har det
röda korset då ingen skyddsfunktion. Logotypen
visar att personen eller föremålet har anknytning
till rödakorsrörelsen. Den nationella föreningens
medlemmar och anställda får bära symbolen i
tjänst, i en liten version. Då du inte är i tjänst,
kan ett mycket litet märke i form av till exempel
en bröstnål eller ”pin” användas. Organisationssymbolen får placeras på byggnader och lokaler
som utnyttjas av den nationella föreningen. Men
symbolen ska vara relativt liten. Organisationssymbolen får aldrig ritas om eller förändras.

Kretsar
I vissa fall kan kretsar ha behov av att använda en
logotyp med sitt kretsnamn i. Detta får göras på
material kopplat till den egna verksamheten, till
exempel informationsbroschyrer eller lokala annonser för att rekrytera, informera eller bjuda in.
Kontakta info@redcross.se för att få logotyp med
kretsens namn.

Fältlogotyp
Denna logotyp används enbart för personal,
volontärer och material vid krisinsatser eller aktivt
beredskapsarbete som till exempel första hjälpen.

Lagerkransmärke och brosch
Tusentals frivilliga bär förtjänstmärket med lagerkransen. Lagerkransmärket har stark tradition och
historisk utformning och Svenska Röda Korset
har därför valt att behålla det. Detsamma gäller
broschen som bärs av sjuksköterskor som utbildas
på Röda Korsets Högskola.
Läs mer i ”Snabbguide till Svenska Röda Korsets
logotyper”https://kunskapsbanken.rodakorset.se/
hc/sv/articles/360003986437-Snabbguide-logotyp

Notera
Tillsammans med namnet på den nationella
rödakorsföreningen, rödakors- eller rödahalvmåneföreningen har symbolen ingen skyddsfunktion utan fyller endast ett utmärkande syfte.

12

Svenska Röda Korsets grafiska profil
En enhetlig grafisk profil är viktig för att stärka förtroendet hos allmänhet och bidragsgivare
och tydliggöra Svenska Röda Korset som avsändare.
Därför är det viktigt att vi använder mallar och
riktlinjer för hur vi får, och inte får, använda
vår logotyp. Till exempel är vår röda färg tydligt definierad. Färgkoden heter pms 485 alternativt cmyk 0-100-100-0. Den grafiska manualen
underlättar arbetet att ta fram våra exempelvis
visitkort, brevpapper och kuvert till annonser,
kampanjmaterial, broschyrer, f laggor, fanor,
fasadskyltar, utställningsmaterial och profilprodukter.

Notera
I annonser används logotypen. Aldrig enbart
ett rött kors. Samma gäller för de flaggor, fanor och andra produkter som den nationella
föreningen använder. Tänk också på att inte
kopiera så att korset i vår logotyp blir svart.
TIPS! Ladda ner den grafiska manualen från
Rednet. Den finns under rubrik Dokument och
Verktyg.

Second-hand butiker,
mötesplatser och kontor

På och i samtliga våra lokaler är det viktigt att
logotypen är tydlig och framträdande. Skydds
emblemet får på inga villkor användas för utmärkning, vare sig i eller utanför lokalen. Detsamma gäller affischer, informationsbroschyrer
och a nnat material. Vi säljer inte heller produkter
som har ett rött kors. Viktigt att vi ger både k
 orrekt
intryck samt följer svensk lag och våra interna
emblemriktlinjer.

Foto: Lena Yohanes/Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korsets lokaler är öppen för alla. Tiotusentals personer besöker
oss varje vecka.
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Genèvekonventionerna 1949
Genèvekonventionerna och deras tilläggsprotokoll är internationella överenskommelser
mellan stater och innehåller regler för att humanisera krigföring och begränsa lidandet i väpnade konflikter. Det är även där vi hittar regler kring emblemen. Den första
Genèvekonventionen antogs redan 1864, men samtliga konventioner reviderades 1949.

Tredje Genèvekonventionen

Första Genèvekonventionen innehåller bestämmelser om användningen av skyddsemblemen,
rätten till skydd och vård för sårade eller sjuka
soldater i fält. Sjukvårdspersonal och deras utrustning, fordon och byggnader får inte heller
angripas.

Tredje Genèvekonventionen förhandlades fram
efter första världskriget, då det visade sig att krigsfångarnas skydd var otillräckligt. Enligt konventionen ska alla krigsfångar behandlas humant och
med respekt och bland annat ha rätt till kontakt
med sina anhöriga.

Andra Genèvekonventionen

Fjärde Genèvekonventionen

Andra Genèvekonventionen bygger på den första
och utökar skyddet till att gälla även sårade, sjuka
och skeppsbrutna soldater till sjöss.

Fjärde Genèvekonventionen tillkom med andra
världskrigets fasor i färskt minne. Konventionen
innehåller generella regler som skyddar befolkningen mot vissa av krigets effekter samt specifika regler
som syftar till att skydda ”fiendens” civilbefolkning.

Foto: William Torres/ICRC

Första Genèvekonventionen

Gemensamma artikel 3, som finns i alla fyra
Genèvekonventionerna, reglerar skyddet i ickenationella väpnade konflikter (till exempel mellan
en stat och en väpnad grupp, eller mellan väpnade
grupper).

Tilläggsprotokoll I 1977
Det första tilläggsprotokollet utvecklar och stärker
skyddet för civila i internationella väpnade konflikter
samt reglerar stridsmetoder och stridsmedel. Distinktions-, proportionalitets- och försiktighetsprincipen är
tydligt definierade.

Tilläggsprotokoll II 1977
Det andra tilläggsprotokollet utgår från den
gemensamma artikel 3, utvecklar och stärker
skyddet i vissa typer av interna väpnade konflikter.

Tilläggsprotokoll III 2005

Röda Korset utbildar soldater i Colombia 1998 i internationell
humanitär rätt.
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Den röda kristallen antas i det tredje tilläggs
protokollet som ytterligare ett skyddsemblem. Den
röda kristallen har samma status som det röda
korset och den röda halvmånen.

Referenslista
Symboler som räddar liv
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/emblem-som-skyddar-liv/symboler-som-raddar-liv/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003958838-Om-skyddsemblem
https://www.icrc.org/en/war-and-law/emblem
Emblemen på en minut
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/emblem-som-skyddar-liv/
Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag2014812-om-skydd-for-kannetecken-i-den_sfs-2014-812
Skrift – Skyddande kännetecken i den internationella humanitära rätten
https://www.regeringen.se/49b746/contentassets/274196680e4f4fef8871254ec665156f/skyddandekannetecken-i-den-internationella-humanitara-ratten-skriftserie-fran-folkrattsradet.pdf
Missbruk av emblemet är allvarligt
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002765337-S%C3%A5-anm%C3%A4lerdu-felaktig-anv%C3%A4ndning-av-emblemet-emblemmissbru
Svenska Röda Korsets interna riktlinjer för emblem och logotyper
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004135558-Riktlinjer-f%C3%B6r-emblemoch-logotyper
Mer om logotyper
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002996317-Logotyper
Rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003965998-V%C3%A5ra-sju-grundprinciper
https://www.icrc.org/en/fundamental-principles
https://media.ifrc.org/ifrc/who-we-are/fundamental-principles/
Sjukvård i skottlinjen
https://www.rodakorset.se/krigets-lagar/emblem-som-skyddar-liv/sjukvard-i-skottlinjen/
Svenska Röda Korsets Uppförandekod
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003829417-Uppf%C3%B6randekodoch-Instruktioner-om-whistle-blowing
Svenska Röda Korsets grafiska riktlinjer
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002995518-Grafiska-riktlinjer
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Röda Korsets sju grundprinciper

Foto: Kristina Borg/Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset är en del av ett universellt nätverk bestående av 192 nationella
rödakors- och rödahalvmåneföreningar. Samtliga nationella föreningar arbetar i enlighet
med nedanstående sju grundprinciper, som är gemensamma för oss alla. Då broschyren
hänvisar till grundprinciperna kommer här en sammanfattning.

Humanitet

Självständighet

Röda Korset, som skapades ur viljan att utan
diskriminering bistå dem som sårats på slagfältet arbetar internationellt och nationellt med att i
varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande.
Dess mål är att skydda liv och hälsa och säkerställa
respekt för varje människas värde. Röda Korset
främjar ömsesidig förståelse, vänskap, samarbete
och varaktig fred mellan alla folk.

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella föreningarna har en stödjande roll till sina
regeringar inom det humanitära området och var
och en är underställd sitt lands lagar, ska de behålla sitt oberoende som tillåter dem att alltid handla
i enlighet med Röda Korsets principer.

Opartiskhet
Röda Korset diskriminerar inte när det gäller
nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning
eller politiska åsikter. Organisationen arbetar uteslutande för att lindra människors lidande utifrån
deras behov och därvid i första hand hjälpa de
mest nödställda.
Neutralitet
För att bevara allas förtroende väljer Röda K
 orset
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i
kontroverser av politiskt, etniskt, religiöst eller
ideologiskt slag.
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Frivillighet
Röda Korset är en organisation som bygger på
frivillighet och som drivs utan egen vinning. Att
engagera sig i Röda Korset är frivilligt – att ta emot
hjälp från Röda Korset är också frivilligt.
Enhet
I varje land kan det endast finnas en nationell
rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska
vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet omfatta hela landet.
Universalitet
Röda Korset är en världsomspännande organisation inom vilken alla nationella föreningar är
jämlika och har samma ansvar och skyldigheter
att bistå varandra.

Egna anteckningar
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