
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 

 
W najbliższą niedzielę, tj. 8 maja przypada Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 

i Czerwonego Półksiężyca. Jest to święto obchodzone w 192 krajach przez blisko 100 milionów 

wolontariuszy, które ma na celu przedstawienie zadań wykonywanych przez tę organizację - 

przede wszystkim propagowania idei humanitaryzmu i niesienia bezinteresownej pomocy. Data 

obchodów tego święta nie jest przypadkowa. Tego dnia przypada dzień urodzin założyciela 

Czerwonego Krzyża- Henriego Dunanta. 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to 

ogólnoświatowy ruch humanitarny stworzony dla ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Jest 

niezależną, neutralną organizacją zapewniającą ochronę i pomoc humanitarną ofiarom wojen 

i przemocy. Główne jego działania skupiają się na człowieku i jego godności, szacunku dla 

istoty ludzkiej, na pomocy humanitarnej. Ruch ten odrzuca wszelką dyskryminację ze względu 

na pochodzenie narodowościowe, rasę, płeć, przekonania religijne i polityczne. 

Obecna nazwa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża powstała w 1875 

roku. Wtedy też przyjęto jako znak rozpoznawczy czerwony krzyż na białym tle, czyli barwy 

odwrotne do barw flagi Szwajcarii.  

W swej długiej tradycji Czerwony Krzyż pomagał ofiarom konfliktów na wszystkich 

kontynentach, w miejscach takich jak: Wietnam, Bliski Wschód, Ameryka Środkowa i Afryka. 

Czerwony Krzyż może występować w roli mediatora między stronami konfliktu, gdy wyrażą 

na to zgodę oraz brać udział w wymianie pojmanych żołnierzy oraz rannych i chorych osób 

cywilnych. 

W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc podejmuje przede 

wszystkim takie zadania jak: 

• ochrona życia i zdrowia, 

• opieka nad rannymi, chorymi i jeńcami w czasie wojny, 

• pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wypadków i epidemii w okresie pokoju, 

• opieka nad uchodźcami, 

• zapobieganie chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, 

• organizowanie kursów ratowniczych, szkoleń dla sanitariuszy, 

• zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych, 

• aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, 

• budowa poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy, 

• wizytacje obozów dla uchodźców i internowanych, 

• udzielanie informacji o jeńcach, 

• szerzenie oświaty zdrowotnej, 

• organizowanie krwiodawstwa. 

 

W związku z obecną sytuacją, która ma miejsce u naszych wschodnich sąsiadów, 

działania Czerwonego Krzyża skupiają się przed wszystkim na niesieniu pomocy humanitarnej 

ofiarom wojny oraz na organizowaniu ewakuacji cywilów z terenów ogarniętych działaniami 

wojennymi. Czerwony Krzyż jest centrum informacji o osobach zaginionych podczas działań 

wojennych. 

 


