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Kære Medlemmer og Frivillige,
Hvor er det godt, at der nu er et stærkt fokus på flygtningekatastrofen i Europa, 
og senest er behovet for hjælp og assistance fra befolkning, regering og de hu-
manitære organisationer vokset, nærmest dag for dag.
 
Røde Kors er til stede i mange af brændpunkterne så som Lesbos, Athen, Kroati-
en, Ukraine, og flere andre steder og i Padborg og Rødby var Røde Kors DK med i 
hjælpearbejdet, hvor blandt andet 100 samaritter aktivt deltog i hjælpearbejdet.
 
I aften kl. 20:00 sender DR1 og TV2 et stort indsamlingsshow, som vi håber vil 
give betydelige beløb, som jo er et meget vigtigt værktøj sammen med den frivil-
lige indsats for at kunne udøve en betydelig hjælp, og nu nærmer vi i Røde kors 
Danmark os hurtigt søndag den 4 oktober, hvor vi skal afholde vores store årlige 
landsindsamling.
 
Allerede nu er der tilmeldt mange flere indsamlere end sidste år, og i Helsingør 
er vi rigtig godt på vej med flere arrangementer, fx stort arrangement i Helsingør 
Gymnasium og torsdag den 1 oktober kommer vores generalsekretær Anders La-
dekarl  til Espergærde Gymnasium og fortæller om det store behov. I de 2 gym-
nasier har hele 550 elever meldt sig til. Meget flot og viser god vilje for at hjælpe 
medmennesker! 

Denne store bistand er udtryk for medmenneskelighed, som også er et af de 7 
principper, som er værdigrundlaget, grundlaget og rettesnoren for Røde Kors hu-
manitære indsats.

Så lad os derfor benytte lejligheden til at fortælle om principperne.

Det historiske forløb begynder i 1863, hvor den schweiziske forretningsmand Henri 
Dunant passerede slaget ved Solferino, hvor tyske og italienske hære udkæmpe-
de et blodigt slag med mange faldne og sårede. Det berørte Dunant meget, og 
tanken opstod hos ham at udøve medmenneskelighed, og endda  på en upartisk 
måde og ved hjælp af en frivillig indsats, og tanken om Røde Kors var født.

Mange regeringer bifaldt efterfølgende den gode ide, og allerede i 1864 samledes 
en række nationer og underskrev den første Genevekonvention. I årerne deref-
ter var værdigrundlaget ubeskrevet, men i 1965 blev alle Røde Kors selskaberne 
enige om, at vedtage det værdigrundlag, som hedder vore 7 principper.

Det er nu 50 år siden, og denne runde fødselsdag fortjener opmærksomhed, så 
læs venligst videre og se, hvor godt principperne er tæt forbundet og bistår hin-
anden med at udøve  en medmenneskelig indsats:
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Det første princip er MEDMENNESKELIGHED

som er princippet om nationalt og internationalt at forhindre og lindre menne-
skelig lidelse, hvor den end måtte findes. Røde Kors’ formål er at beskytte liv og 
helbred og at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig forståelse, 
venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

Naturlig skal medmennskelighed udøves på et UPARTISK grundlag, som er det 
næste princip. Dette princip understreger, at Røde Kors yder hjælp uden hensyn 
til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. 
Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra de-
res behov og hjælper dem først, der er i størst nød.

Men for at kunne udøve medmennskelighed på et upartisk grundlag, er det by-
dende altid at være  neutral, så derfor er NEUTRALITET vort næste princip og 
vigtige værktøj. For til stadighed at nyde alles tillid må Røde Kors ikke tage parti 
i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i uoverensstemmelser af 
politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk art.

Og naturligvis er vi ikke afhængige af andet end vore principper, så UAFHÆNGIG-
HED er vort næste vigtige værktøj. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok 
bistå deres regeringer i det humantitære hjælpearbejde og overholde de respek-
tive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til 
at handle ud fra Røde Kors’  principper.

Og som Henri Dunant havde tænkt sig, er Røde Kors en frivillig hjælpeorganisa-
tion, og FRIVILLIGHED er vort bærende princip for udøvelse af indsatsen. Vi er 
aldrig i vort arbejde på nogen måde tilskyndet af økonomiske fordele.

At vi altid optræder som en ENHED  er et princip, der giver stor styrke. Der 
kan kun være eet Røde Kors selskab i hvert land, ialt 189 selskaber. De enkelte 
seskaber skal være åbne for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i 
hele landet.

Vort sidste princip binder alt sammen ved, at Røde Kors er en verdensomspæn-
dende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Kors-selskaber har samme status 
og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden, princippet herfor hedder AL-
MENGYLDIGHED.

Det er gode 7 principper, og siger dem tillykke med fødselsdagen.

Mange bedste hilsener
Claus
_____
Claus Jon Jonsen, Bestyrelsesformand Røde Kors Helsingør


