
Щороку 8 травня під всьому світі

відзначається Всесвітній день

Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця. Цей день обраний не

випадково - 8 травня народився

засновник Міжнародного Комітету

Червоного Хреста Анрі Дюнан -

швейцарський гуманіст, громадський

діяч і лауреат першої Нобелівської

премії світу.

Ідея заснування такої організації

виникла у Дюнана після того, як в
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Понад 16 тисяч солдатів були вбиті, 40 тисяч були поранені. На

поле бою лежали безпомічні поранені солдати, стікали кров'ю і

помирали від спраги. Дюнан звернувся до жителів найближчих селищ з

проханням допомогти пораненим, незалежно від того, якої вони

національності, в якій армії воювали. З їх допомогою вдалося врятувати

від неминучої загибелі велику кількість солдатів. Емоції пережиті в ті

дні Дюнан виклав в книзі "Спогади про битву при Сольферіно",

екземпляри якої він розіслав керівникам європейських держав,

політичним діячам, воєначальникам, своїм друзям. Автор подав ідею

про створення благодійної організації, яка надавала б допомогу

постраждалим у військових діях, а також про прийняття міжнародної

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

1859 році він став очевидцем кривавої битви австрійської, французької

та італійської армій.

угоди, яка гарантувала б членам цієї організації

безпеку, визнання і повагу.



У 1863 році п'ять активістів, серед яких був Анрі Дюнан,

створили спеціальну комісію, яку пізніше перейменували в

Міжнародний комітет допомоги пораненим. І вже в кінці 1863

року в Женеві на Міжнародній конференції представники 14

країн і 4 благодійних організацій підтримали ідею Анрі. За

підтримки уряду Швейцарії в Женеві в 1864 році відбулася

дипломатична конференція, на якій представники 16 держав

прийняли першу Женевську конвенцію, яка стала початком

сучасного міжнародного гуманітарного права. За її умовами армії

зобов'язувалися забезпечити догляд за пораненими солдатами не

залежно від того, до якої сторони вони належали, і ввести єдину

емблему медичної служби.

ПЕРША ЖЕНЕВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗНАК САНІТАРНИХ ФОРМУВАНЬ АРМІЙ

Незабаром Червоний хрест і

Червоний півмісяць на білому тлі

були затверджені як особливі

міжнародні знаки санітарних фор-

мувань армій, що забезпечують

захист поранених на полях битв.

Обидві ці емблеми рівнозначні.



ЧЕРВОНИЙ КРИСТАЛ

У 2005 році Міжнародний рух

Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця прийняв додаткову

емблему - червоний кристал, що дає

можливість для країн, які не

бажають брати емблему Червоного

Хреста або емблему Червоного

Півмісяця, приєднатися до руху і

стати його повноправними чле-

нами.

Спочатку роль Червоного хреста полягала в координації

гуманітарної діяльності. Однак поступово організація стала все

більше займатися оперативною роботою в регіонах. Це було

пов'язано з виникненням очевидної необхідності в нейтральній

посередницькій діяльності між сторонами, що воюють. Сучасний

Міжнародний Комітет Червоного Хреста є неупередженою,

нейтральною та незалежною організацією, чиї цілі і завдання

носять виключно гуманітарний характер і полягають в тому, щоб

захищати життя і гідність людей, які постраждали від збройних

конфліктів та інших ситуацій насильства, і надавати їм допомогу.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Штаб-квартира Червоного хреста знаходиться в Женеві

(Швейцарія). В даний час організація налічує приблизно 16 тисяч

співробітників і працює більш ніж в 80 країнах світу. Він

фінансується в основному за рахунок добровільних пожертвувань

урядів і національних товариств Червоного Хреста і Червоного

Півмісяця.



ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ УКРАЇНИ

За матеріалами: http://www.redcrescent.kg/ru/history-movement
https://redcross.org.ua/ https://ria.ru/

Українське товариство Червоного

Хреста було організовано понад 100

років тому, в 1918 р. Сьогодні, штаб-

квартири є у всіх районних центрах

країни. Команди українського Черво-

ного Хреста знаходяться в повній

готовності в будь-який час для

реагування в разі надзвичайної си-

туації.

Головними завданнями, які поклав на себе Червоний Хрест

України є допомога біженцям, внутрішньо переміщеним особам,

турбота про інвалідів, дітей-сиріт, боротьба з голодом,

організація лазаретів, госпіталів і пунктів харчування для всіх,

хто цього потребує.


