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FEDERATIONENS BILDARKIV

Det röda korset är
ett skyddsemblem

KOMMITTÉN / THIERRY GASSMANN

I vissa länder används den röda
halvmånen i stället för ett rött
kors. Samma bestämmelser gäller
användningen av alla tre skyddsemblem.

I skyddande bruk används det
röda korset på vit botten utan
någon förklarande text.
Man får inte angripa byggnader
eller fordon som har markerats
med rödakorssymbolen, eller de
människor som arbetar och hjälper under dess beskydd. Inget
slag av militär verksamhet får utföras under skydd av emblemet.
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KOMMITTÉN / MARKO KOKIC

SKJUT INTE!

Den tredje skyddssymbolen, den
röda kristallen, kan användas i situationer och länder där det kunde vara problematiskt att använda
de två andra emblemen på grund
av religiösa eller politiska associationer.

Ett rött kors på vit botten är
en internationellt erkänd
skyddssymbol som tryggar
såväl sjukvård i krig som internationella Röda Korsets
biståndsarbete. Emblemet
gjordes till en skyddssymbol
redan i den första Genèvekonventionen år 1864.
Hur och när emblemet får
användas bestäms av krigets
lagar, alltså Genèvekonventionerna från år 1949 och deras
tilläggsprotokoll. Enligt internationell humanitär rätt kan den
röda halvmånen eller röda kristallen också användas som
skyddsemblem.
Alla världens stater har förbundit sig vid Genèvekonventionerna. De är skyddsemblemets
ägare. De flesta av dem har
skrivit in begränsningarna i användningen av emblemet i sin
nationella lagstiftning. I Finland
styrs användningen av emblemet av Lagen om användningen
av vissa internationellt skyddade
beteckningar (947/1979).
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FÖRSVARSMAKTEN

I FINLAND ÄR MISSBRUK AV SKYDDSTECKNET ETT BROTT.
Röda Korset var med och skapade av den
ursprungliga Genèvekonventionen. Därför
har världens stater gett Internationella
rödakorskommittén befogenhet att skydda och hjälpa civila, krigsfångar och sårade soldater under pågående krig.

KOMMITTÉN / JON BJÖRGVINSSON

Bemyndigade parter får använda
det röda korset
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Försvarsmaktens sjukvård har
rätt att använda skyddsemblemet såväl i krig som under
fredstid. Internationella Röda
Korset kan också använda rödakorsemblemet som symbol för
humanitärt bistånd under alla
omständigheter.
När det är krig får emblemet
också användas av civila sjukhus
samt personal och fordon inom
sjukvården med tillstånd av
myndigheterna. Även de nationella rödakors- och rödahalv-

måneföreningarna – inklusive
Finlands Röda Kors – kan använda det röda korset som
skyddsemblem endast med
myndigheternas tillstånd.
Under fredstid kan myndigheterna med Finlands Röda
Kors medgivande ge lov att
använda rödakorsemblemet för
att markera avgiftsfri första
hjälpen och första vård. I praktiken kan rätten att använda
emblemet endast beviljas den
offentliga sjukvården.
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HUMANITET, NEUTRALITET, OPARTISKHET, FRIVILLIGHET, SJÄLVSTÄNDIGHET, UNIVERSALITET, ENHET

Det röda korset är också den logotyp som internationella Röda Korset och dess nationella föreningar använder. Därför kan Finlands Röda
Kors använda symbolen i sin verksamhet. Då är
korset som används relativt litet och intill korset
står också organisationens namn – med vissa
undantag som specificeras i den grafiska anvisningen.
I logotypen vittnar det röda korset om att
alla delar inom den globala rödakorsrörelsen
arbetar för samma mål och enligt gemensamma
principer.
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Röda Korsets frivilliga världen
över förenas av rödakorsemblemet tillsammans med
namnet på organisationen.

KIMMO KARINEN

Det röda korset är också
en logotyp
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I Finlands Röda Kors organisationsbeteckning, alltså
logotyp, finns orden “Röda Korset” i anslutning till
det röda korset. Organisationens grafiska anvisning
definierar hur emblemet används i verksamheten.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen leder organisationens biståndsinsatser i samband
med naturkatastrofer och hjälper flyktingar utanför
konfliktområden. Federationen stöttar och leder också
utvecklingssamarbetet mellan medlemsföreningarna.

Sjukvårdspersonal och Röda Korsets
biståndsarbetare som arbetar under
pågående krig måste kunna lita på att
emblemet är känt och att det för parterna i
konflikten har en tillräckligt stark betydelse
för att ge skydd. Därför är det viktigt att
alla använder emblemet korrekt.
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FEDERATIONENS BILDARKIV

EMBLEMET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU EMBLEMET.

Internationella rödakorskommittén, som är
upphovet till den globala rödakorsrörelsen, leder
organisationens biståndsarbete i krig och konflikter
och verkar som neutral medlare i dem. Kommittén
övervakar att alla efterföljer Genèvekonventionerna
och gör initiativ för att skydda krigsoffer.
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DET RÖDA KORSET ÄR INTE EN ALLMÄN SYMBOL FÖR FÖRSTA HJÄLPEN ELLER FÖR SJUKVÅRD.

Andra har inte rätt att använda
röda korset
I krig som fred är användningen av rödakorsemblemet noga reglerat. Symbolen får till exempel
inte användas på läkemedelsförpackningar,
apotek, leksaker eller någon slags marknadsföring eller underhållning. Det är inte heller tillåtet
att använda symboler som påminner om det
röda korset. Förbudet gäller företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner.
Staten övervakar användningen av rödakorsemblemet. Finlands Röda Kors bistår staten
genom att sprida kunskap om korrekt användning av emblemet och ingripa mot missbruk.
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Finlands Röda Kors kan markera
sin första hjälpen-jour med rödakorsemblemet. Det kan också
användas för att markera jour på
hälsovårdsstationer och sjukhus
inom den allmänna hälsovården
som har öppet dygnet runt.

TEEMU ULLGRÉN

I EU-länderna används
i allmänhet ett vitt
kors på grön botten
som symbol för första
hjälpen.
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Gör så här när du ser att rödakorsemblemet används fel.
Ta en bild och skicka den till adressen info@rodakorset.fi.
Tack för att du bryr dig!

skyddsemblem.fi

