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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/lag-2014812-om-skydd-for-kannetecken-i-
den_sfs-2014-812

Skrift – Skyddande kännetecken i den internationella   
humanitära rätten
https://www.regeringen.se/49b746/contentassets/274196680e4f4fef8
871254ec665156f/skyddande-kannetecken-i-den-
internationella-humanitara-ratten-skriftserie-fran-
folkrattsradet.pdf



Om emblemen
Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen 
är inga varumärken eller logotyper. De är heller ingen symbol 
för första hjälpen eller sjukvård i allmänhet. De är skydds
emblem som utmärker militär och civil sjukvård under väpnad 
konflikt. Alla tre emblem har samma status. Emblemens skydd 
och användning regleras i Genèvekonventionerna och dess 
tilläggsprotokoll.

Emblemen ger då skydd för sårade, sjuka, sjukvårdspersonal och 
själavårdare samt sjukvårdsinrättningar och transporter. Vid väp-
nade 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. 

Skyddsemblemen får, med få undantag, enbart användas i väp-
nad konflikt. Enligt svensk lag får vissa akutsjukhus samt militärt 
sjukvårdsmaterial i beredskapssyfte tillstånd att märkas med det 
röda korset redan i fredstid. Militären får också öva med röda kors. 
Svenska Röda Korset har också regeringens tillstånd 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.

Svenska Röda Korset sprider kunskap om skydds emblemen, in-
ternt och externt, och kontaktar de som använder skydds emblemet 
felaktigt. 

Detta är ett led i de nationella rödakors- och rödahalvmåne-
föreningarnas stödjande roll till sina respektive  regeringar för att 
skydda emblemen.

Trots att det inte är tillåtet ser vi röda kors  exempelvis i logo-
typer och på produkter. 

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.

Vi hanterar mellan 150–200 ärenden per år. I många fall  känner 
inte företag och organisationer till att det röda korset är ett skydds-
emblem. 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. Ett ärende avslutas 
inte förrän den felaktiga användningen upphör. På olika sätt 
fortsätter kontakten och vi ger inte upp förrän ändring sker. Det 
är vårt bidrag till att stärka emblemens skydd – så att de kan 
rädda liv! 

Du kan också bidra
Om du ser att det röda korset används felaktigt, kontakta 
emblem@redcross.se så tas kontakt med vederbörande.

Kontakta emblemgruppen
Om du vill veta mer eller ser emblemöverträdelser  kontakta 
 emblem@redcross.se. Ge en så detaljerad beskrivning 
som du kan; var du har sett något (plats, länk till hemsida, 
 broschyr etc.), namn, kontaktinformation samt gärna bilder 
som komplement. 


