TUNNUS, JOKA SUOJAA

UUDEN SEELANNIN PUNAINEN RISTI/ RODNEY DEKKER

LIITON KUVA-ARKISTO

Punainen risti
on suojamerkki

KOMITEA/THIERRY GASSMANN

Joissakin maissa punaisen ristin
tilalla on punainen puolikuu. Kaikkien kolmen suojamerkin käyttöä
koskevat samat säädökset.

Suojaavassa käytössä punainen
risti on valkoisella pohjalla ilman
selittävää tekstiä. Sillä merkittyjä rakennuksia tai kulkuneuvoja
tai sen turvin työskenteleviä ja
autettavia ihmisiä vastaan ei saa
hyökätä. Merkin suojassa ei saa
harjoittaa sotilaallista toimintaa.
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KOMITEA/MARKO KOKIC

ÄLÄ AMMU!

Kolmatta suojamerkkiä, punaista
kristallia, voidaan käyttää tilanteissa ja maissa, joissa kahden muun
tunnuksen käyttö olisi ongelmallista niiden uskontoon tai politiikkaan
liittyvien mielikuvien vuoksi.

Punainen risti valkoisella pohjalla on kansainvälinen suojamerkki, joka turvaa sodassa
lääkintähuoltoa ja Punaisen
Ristin avustustyötä. Se otettiin suojamerkiksi jo alkuperäisessä Geneven sopimuksessa 1864.
Suojamerkin käyttö määritellään kansainvälisissä sodan oikeussäännöissä, jotka on kirjattu
vuoden 1949 Geneven sopimuksiin ja niitä täydentäviin lisäpöytäkirjoihin. Sopimusten mukaan
suojamerkkeinä voidaan käyttää
myös punaista puolikuuta tai
punaista kristallia.
Kaikki maailman valtiot ovat
sitoutuneet Geneven sopimuksiin. Ne omistavat suojamerkin.
Useimmat niistä ovat kirjanneet
merkin käytön rajoitukset kansalliseen lainsäädäntöönsä.
Suomessa merkin käyttöä säätelee Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten
käytöstä (947/1979).
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PUOLUSTUSVOIMAT

SUOJAMERKIN VÄÄRINKÄYTTÖ ON SUOMESSA RIKOS.
Punainen Risti oli synnyttämässä alkuperäistä Geneven sopimusta. Siksi valtiot ovat valtuuttaneet Punaisen Ristin
kansainvälisen komitean suojelemaan
ja auttamaan sodan jalkoihin jääneitä
siviilejä, sotavankeja ja haavoittuneita
sotilaita.

KOMITEA/JON BJÖRGVINSSON

Valtuutetut tahot saavat käyttää
punaista ristiä
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Puolustusvoimien lääkintähuollolla on oikeus käyttää suojamerkkiä niin sodan kuin rauhan
aikana. Myös kansainvälinen
Punainen Risti voi käyttää suojamerkkiä humanitaarisen apunsa tunnuksena kaikissa oloissa.
Sodassa suojamerkkiä saavat
lisäksi käyttää viranomaisten
valtuuttamat ja sen alaisuudessa toimivat lääkintähenkilöt,
sairaalat ja sairaankuljetusajoneuvot. Myös Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun kansalliset

yhdistykset – mukaan lukien
Suomen Punainen Risti – saavat
käyttää punaista ristiä suojamerkkinä vain viranomaisten
luvalla.
Rauhan aikana viranomaiset
voivat Suomen Punaisen Ristin
suostumuksella myöntää luvan
käyttää punaista ristiä maksuttoman ensiavun ja -hoidon
merkitsemiseen. Käytännössä
oikeus käyttää merkkiä voidaan
myöntää vain julkiselle terveydenhuollolle.
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INHIMILLISYYS, TASAPUOLISUUS, PUOLUEETTOMUUS, RIIPPUMATTOMUUS, VAPAAEHTOISUUS, YLEISMAAILMALLISUUS, YKSEYS
Punaisen Ristin vapaaehtoisia yhdistää kautta maailman
punainen risti -tunnus, jonka
yhteydessä on järjestön nimi.

Punainen risti on myös kansainvälisen Punaisen
Ristin ja sen kansallisten yhdistysten järjestötunnus. Sen vuoksi Suomen Punainen Risti voi
käyttää tunnusta toiminnassaan. Tällöin risti on
suhteellisen pieni ja sen yhteydessä lukee –
graafisessa ohjeessa mainittuja poikkeuksia
lukuun ottamatta – järjestön nimi.
Järjestötunnuksessa punainen risti kuvastaa
sitä, että maailmanliikkeen kaikki osat toimivat
samojen päämäärien hyväksi ja yhteisten
periaatteiden mukaan.
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KAISA SIRÉN

Punainen risti on myös
järjestötunnus
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Suomen Punaisen Ristin järjestötunnuksessa, logossa,
merkin yhteydessä on teksti “Punainen Risti”.
Järjestön graafinen ohje määrittelee, miten tunnusta
toiminnassa käytetään.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten
kansainvälinen liitto johtaa järjestön avustustyötä
luonnononnettomuuksissa ja huolehtii pakolaisista
konfliktialueiden ulkopuolella. Se tukee ja johtaa myös
jäsenyhdistystensä kehitysyhteistyötä.

Lääkintä- ja muiden avustustyöntekijöiden on sodan keskellä voitava luottaa
siihen, että merkki tunnetaan ja että sen
merkitys on konfliktin osapuolten mielessä riittävän voimakas suojaamaan heitä.
Siksi on tärkeää, että jokainen käyttää
merkkiä oikein.
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LIITON KUVA-ARKISTO

MERKKI SUOJAA SINUA - SUOJAA SINÄ MERKKIÄ.

Maailmanjärjestön alkuunpanija, Punaisen
Ristin kansainvälinen komitea, johtaa järjestön
avustustyötä sodissa ja selkkauksissa ja toimii niissä
puolueettomana välittäjänä. Se valvoo Geneven
sopimusten noudattamista ja tekee aloitteita sodan
uhrien suojelemiseksi.
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PUNAINEN RISTI EI OLE YLEINEN ENSIAVUN TAI SAIRAANHOIDON TUNNUS.

Muilla ei ole oikeutta käyttää
punaista ristiä
Punaisen ristin käyttö on rauhankin aikana
tarkoin säädelty. Tunnusta ei saa käyttää
esimerkiksi lääkepakkauksissa, apteekeissa,
leluissa eikä ylipäätään markkinoinnissa tai
viihteessä. Myös punaista ristiä muistuttavan
tunnuksen käyttö on kielletty. Kielto koskee niin
yrityksiä, järjestöjä, viranomaisia kuin yksityisiä
henkilöitäkin.
Valtio valvoo punaisen ristin käyttöä. Suomen
Punainen Risti avustaa sitä tekemällä tunnetuksi
merkin oikeaa käyttöä ja puuttumalla väärinkäytöksiin.

Humanitaarinen oikeus: Jani Leino
Toimitus: Taru Korpela
Ulkoasu: Gomedia Oy / Nea Ivars ja Carita Lehtniemi
Paino: Takomo Tuotanto 2014
Suomen Punainen Risti 2014
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Suomen Punainen Risti voi merkitä lääkinnällisen ensiapupäivystyksensä punainen risti -tunnuksella. Sillä voidaan merkitä myös
julkisen terveydenhuollon piiriin
kuuluvien terveysasemien ja sairaaloiden päivystykset, jotka ovat
avoinna ympäri vuorokauden.

TEEMU ULLGRÉN

EU-maissa ensiavun
merkkinä käytetään
yleensä valkoista ristiä
vihreällä pohjalla.
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Toimi näin, kun näet, että punaista ristiä käytetään väärin.
Ota kuva ja lähetä se osoitteeseen info@punainenristi.fi.
Kiitos, kun välität.

suojamerkki.fi

