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Finlands Röda Kors och partipolitik 

Principerna och politisk påverkan

Finlands Röda Kors följer rödakors-och rödahalvmånerörelsens sju principer i all sin verksam-
het. När verksamheten utvärderas i relation till partipolitik framstår neutraliteten som den 
centrala principen: 

 För att bevara allas förtroende avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller 
 att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras,
 religion eller ideologi.

Neutralitetsprincipen hindrar dock inte Röda Korset att ta ställning i frågor som är av bety-
delse med tanke på principen om humanitet. 
 
 Röda Korset, som skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på 
 slagfältet, arbetar internationellt och nationellt på att i varje läge förhindra och lindra  
 mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för  
 människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete  
 och varaktig fred mellan alla folk. 

Det här innebär att vi kan och att vi måste ta ställning för människor som är utsatta och har 
det svårt fastän saken i sig skulle skapa politiska frontlinjer och vara så att säga politiserad. 
Många av de största utmaningarna i dag – såsom fattigdom och utslagning eller invandring – 
är frågor som partierna har varierande syn på. Vårt påverkansarbete omfattar också alla poli-
tiker och partier för att få dem att främja humanitära värden och skriva in dessa i de politis-
ka besluten.   

I sina ställningstaganden betonar Röda Korset humanitet, mänskliga rättigheter och icke-
diskriminering. I kontakterna med de politiska beslutsfattarna iakttas opartiskhet.

Röda Korset undviker att delta i valsammanhang och deras arrangemang. Medarbetare i or-
ganisationen kan dock medverka som sakkunnig i valsammanhang (till exempel seminarier, 
valpaneler). Även vid dem bör opartiskhet iakttas. I sådana situationer bör man noga ge akt 
på att deltagandet inte uppfattas som stöd för något parti eller någon kandidat. 

Neutraliteten betyder också att en person som är med i Röda Korsets verksamhet inte får ut-
nyttja Röda Korset i sitt eget valarbete. Medverkan i organisationen kan nämnas men i kam-
panjarbete får man inte lyfta fram det så att människornas bild av organisationen som en 
neutral förening äventyras. Erfarenheten har visat att framhävandet av rödakorsverksamhet-
en i valarbete får betydande negativ återverkan. 

Generalsekreteraren, medlemmarna i centralbyråns ledningsgrupp och verksamhetsledarna 
ser för egen del till att de inte riskerar organisationens neutralitet genom sin egen handling. 
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Som förtroendevald i FRK

Varken aktiv politisk verksamhet eller partipolitisk bakgrund hindrar att en person väljs till 
förtroendeuppdrag inom FRK, förutsatt att verksamheten inte strider mot Röda Korsets vär-
den och principer.

Det här betyder att organisationsstyrelsen, distriktsstyrelserna och avdelningsstyrelserna 
samt förtroendeorganen för de övriga organisationsenheterna består av personer som bli-
vit valda tack vare deras kompetens och verksamhet i organisationen utan att den politiska 
bakgrunden skulle ha spelat in. De politiska rättigheterna hör till de grundläggande rättighe-
ter som även Röda Korset respekterar.

Om den person som har valts till förtroendeuppdrag inom FRK har sådana ekonomiska eller 
andra bindningar till olika samhällsintressen, som kan påverka beslutsfattandet ska de läggas 
i dagen. I dylika fall måste personen jäva sig då beslut fattas. 
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