Humanitet

Opartiskhet

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 diskriminerar inte när det gäller natio
nalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Organisationen arbetar ute
slutande
för att lindra människors lidande utifrån deras
behov och i första hand hjälpa de mest nödställda.

Packning av Svenska Röda Korsets ERU (Emergency Response Unit)
till drabbade i naturkatastrof.
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Rödakorsvärd på sjukhus i Malmö.
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Självständighet

För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i
meningsskiljaktigheter av politiskt, etniskt, religiöst
eller ideologiskt slag.

Röda Korset är självständigt. Även om de nationella
föreningarna har en stödjande roll till sina rege
ringar 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.

Område i Nigeria avspärrat med plakat och flaggor.

Hälsokontroll för att kontrollera vikten på en flicka i Burkina Faso.
Foto: Björn Larsson/Svenska Röda Korset
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Neutralitet
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Enhet

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.

I varje land kan det endast finnas en nationell
rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska
vara öppen för alla och dess humanitära verk
samhet omfatta hela landet.

Röda Korsets frivilliga hjälper till med läxläsning.
Här på Medborgarplatsen i Stockholm.

Svenska Röda Korsets logotype på flagga.
Foto: Malin Hoelstad
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Frivillighet
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Universalitet

HUMANITET Röda Korset, som skapades ur viljan att utan diskri
minering 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 förståel
se, vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Röda Korset är en världsomspännande organisation
inom vilken alla nationella föreningar är jämlika
och har samma ansvar och skyldigheter att bistå
varandra.

OPARTISKHET Röda Korset diskriminerar inte när det gäller
nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska

åsikter. Organisationen arbetar uteslutande för att lindra män

niskors lidande utifrån deras behov och i första hand hjälpa de mest
nödställda.
NEUTRALITET För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset
inte sida i fientligheter eller att engagera sig i meningsskiljaktigheter
av politiskt, etniskt, religiöst eller ideologiskt slag.
Foto: Ibrahim Malla

En flicka i Syrien har just fått ett matpaket till sin familj.

SJÄLVSTÄNDIGHET 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.
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 rödakorseller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen för alla och dess
humanitära verksamhet omfatta hela landet.
UNIVERSALITET Röda Korset är en världsomspännande orga
nisation inom vilken alla nationella föreningar är jämlika och har
samma ansvar och skyldigheter att bistå varandra.
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