
Kratka zgodovina RDEČEGA KRIŽA in
RDEČEGA POLMESECA

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
Območno združenje
Cerknica - Loška dolina - Bloke



Kako je nastal Rdeči Križ?













Prva ženevska konvencija izvira iz leta 1864.



Ženevske konvencije so jedro sodobnega 
humanitarnega prava.



ŽENEVSKE KONVENCIJE

Prva Ženevska konvencija – leta 1864:
govori o izboljšanju usode ranjencev in bolnih pripadnikov 
oboroženih sil na bojišču

Drugi Ženevska konvencija – leta 1906:
govori o izboljšanju položaja ranjencev in bolnih pripadnikov 
oboroženih sil na morju,

Tretja Ženevska konvencija – leta 1929:
govori o ravnanju z vojnimi ujetniki,

Četrta Ženevska konvencija – leta 1949:
govori o zaščiti civilnih oseb v času vojne.



MORK



MORK ali ICRC
Mednarodni odbor rdečega križa ali 

International Committee of Red Cross 

• 1876 so se nacionalna društva različnih držav povezala v 
Mednarodni odbor za pomoč ranjenim = MORK. 

• Čez deset let se preimenujejo v Mednarodno gibanje Rdečega 
Križa in Rdečega Polmeseca.

• NALOGA in NAMEN: da ščiti in pomaga žrtvam oboroženih 
spopadov; je nevtralni posrednik v oboroženih spopadih in 
varuh ter zagovornik Ženevskih konvencij. 



1876



1919 – ustanovljena Mednarodna 
federacija RK in RP, ki se je sprva imenovala 

Liga društev RK in RP.



MFRK ali IFRC
Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ali

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

• 1919

• najprej federacija nato liga

• NALOGA: v imenu ogroženih skupin podpira humanitarne 
dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalna društva. Ukvarja se z 
mednarodno humanitarno pomočjo v primeru velikih 
naravnih nesreč. 

• Njen NAMEN je lajšati človekovo trpljenje.



Imamo 2 mednarodni organizaciji

Mednarodni ODBOR
Rdečega križa

(MORK ali ICRC)

MORK oz. ICRC ima mandat / 
nalogo, da ščiti in pomaga 
žrtvam oboroženih spopadov; 
je nevtralni posrednik v 
oboroženih spopadih in varuh 
ter zagovornik Ženevskih 
konvencij. 

Mednarodna FEDERACIJA
društev Rdečega križa (RK)
in Rdečega polmeseca (RP) 

FEDERACIJA v imenu ogroženih 
skupin podpira humanitarne 
dejavnosti, ki jih izvajajo 
nacionalna društva. Ukvarja se 
z mednarodno humanitarno 
pomočjo v primeru velikih 
naravnih nesreč. 

Njen namen je lajšati 
človekovo trpljenje.



ZLORABE ZNAKA RK IN RP!



Postal leta 1993
polnopravni član 

gibanja RK in RP.



Humanost

Nepristranskost

Nevtralnost

Neodvisnost

Prostovoljnost

Enotnost

Univerzalnost



VPRAŠANJA?


