
 

1. Varför återfinns inte rödakors-symbolen på ambulanser i Sverige idag? 

a. Den Internationella rödakorskommitén har varumärkesskydd och upphovsrätt 

på symbolen. 

b. Parterna i mellanstatliga avtal har bestämt att symbolen endast får 

användas för att förtydliga sjukvård i en väpnad konflikt. 

c. Ambulansföretagen är vinstdrivande och vill inte sammanblandas med 

Svenska Röda Korset. 

Det röda korset mot vit bakgrund är tillsammans med den röda halvmånen och den 

röda kristallen så kallade ”skyddssymboler” som endast får användas för att 

förtydliga sjukvård i en väpnad konflikt. Svenska Röda Korset har mottagit ett 

skriftligt medgivande från svenska staten som ger oss möjlighet att använda 

symbolen i vår logga då det är staterna som ”äger” symbolen. Detta gör det viktigt att 

vi endast använder den ”nya” loggan då den gamla bryter mot bestämmelserna om vit 

bakgrund. Om man ser någon, ett företag som säljer sjukvårdsutrustning exempelvis, 

som använder det röda korset kan man höra av sig till info@redcross.se så kontaktas 

företaget. 

    

 

2. Är det i en internationell väpnad konflikt tillåtet att anfalla en soldat som 

duschar? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Det beror på hur stort hot soldaten utgör 

Länderna som är parter till Genèvekonventionerna har kommit överens om en s.k. 

”distinktionsprincip” vilket innebär att attacker endast får riktas mot militära mål. En 

soldat anses vara ett militärt mål oavsett om personen duschar eller inte. Om soldaten 

är skadad eller har gett upp är denne dock inte längre ett militärt mål och får därför 

inte anfallas. 

mailto:info@redcross.se


3. Vad har alla krigsfångar rätt till? 

a. Att ta emot besök av Röda Korset 

b. Att ta emot besök av närstående 

c. Att ta emot besök av en representant för hemlandet 

I Genèvekonventionerna har Röda Korset en särställning då det uttryckligen sägs att 

krigsfångar får ta emot sådana besök. Detta är för att Röda Korset ska veta hur 

krigsfångarna har det så att de kan föra en dialog med det land som har krigsfången i 

sitt våld så att krigsfångens behandling kan förbättras. Krigsfångar har även rätt att 

skicka och ta emot post genom Röda Korsets försorg till exempelvis anhöriga, så 

kallade ”rödakorsbrev”. 

 

4. Hur kommer det sig att vi använder det röda korset som symbol? 

a. Vår grundare tyckte att den symboliserade två vägar som möttes 

b. Vår grundare var aktiv i den kristna ordern ”Brethren of the Common Life” 

c. Vår grundare använde den schweiziska flaggan för att signalera 

opartiskhet och neutralitet i en väpnad konflikt 

År 1859 hade den schweiziska affärsmannen Henry Dunant vägarna förbi vad som 

senare kom att kallas ”Slaget vid Solferino” i nuvarande norra Italien. Han bevittnade 

där stort mänskligt lidande hos skadade soldater från båda sidor som hade lämnats 

vind för våg på slagfältet. För att motverka detta lidande organiserade Dunant frivilliga 

civila att ge sjukvård till skadade soldater oavsett vilken sida de tillhörde. För att 

signalera att de hjälpte alla soldater efter behov och därigenom var opartiska samt att 

de inte tog ställning i konflikten och därigenom neutrala använde de sig av den 

schweiziska flaggan då Schweiz stod utanför konflikten. Efteråt grundade Dunant den 

Internationella rödakorskommitén och arbetade fram den första genévekonventionen 

som flertalet länder sedan skrev under. För detta arbete tilldelades han Nobels 

fredspris år 1901. Vår symbol idag är den Sweitziska flaggan med ombytta färger. 

  



5. Hur många länder har anslutit sig till Genèvekonventionerna som reglerar vilka 

handlingar som är tillåtna i krig i syfte att förhindra och minska mänskligt 

lidande? 

a. 58 

b. 132 

c. 191 

Alla internationellt erkända stater som är medlemmar av FN har anslutit sig till 

Genèvekonventionerna förutom Vatikanstaten. Genèvekonventionerna innehåller de 

mest centrala bestämmelserna som begränsar krigförande parters handlingar i syfte 

att förhindra och minska mänskligt lidande inom ramen för en väpnad konflikt. 

 

6. Vilken av dessa konventioner (mellanstatliga avtal) har färre än 183 anslutna 

länder? 

a. FN:s konvention om kärnvapenförbud 

b. Konventionen om förbud mot kemiska vapen 

c. Konventionen om biologiska vapen 

Konventionen om förbud mot kemiska vapen från år 1993 har 192 anslutna länder och 

åtagandet innebär förbud mot att använda, ha produktionskapacitet för eller lagra 

kemiska vapen. Konventionen om biologiska vapen från år 1972 har 183 anslutna 

länder och åtagandet innebär förbud mot att anskaffa eller inneha biologiska vapen. 

FN:s konvention om kärnvapenförbud från år 2017 innebär att anslutna länder 

underkastar sig ett förbud mot att utveckla, testa, producera, inneha, hota att använda 

eller använda kärnvapen. I skrivande stund har 47 länder anslutit sig till 

kärnvapenkonventionen och det krävs att 50 länder ansluter sig för att konventionen 

ska träda i kraft och bli bindande för anslutna länder. 

  



7. En man deltog i massavrättningar av sju tillfångatagna regeringssoldater i Idlib 

i Syrien, vad hände när han kom till Sverige? 

a. Ingenting, Sverige kan endast bestraffa gärningar begångna i Sverige och det 

finns inget utlämningsavtal med Syrien. 

b. Han dömdes av tingsrätten till livstids fängelse 

c. Han utlämnades till Internationella brottmålsdomstolen i Haag och dömdes till 

livstids fängelse 

Mannen dömdes 2017 till livstids fängelse av Stockholms tingsrätt för 

krigsförbrytelser som förövats 2012 i Idlib i Syrien. Tillskillnad från andra brott 

tillämpar Sverige s.k. universell jurisdiktion när det gäller bl.a. krigsförbrytelser, vilket 

gör att straff kan ådömas oavsett var i världen gärningen har begåtts. Sedan 2006 har 

elva personer dömts för sådana brott i Sverige. Den internationella 

brottmålsdomstolen i Haag är ett resultat av ett mellanstatligt avtal (konvention) med 

123 anslutna länder. Domstolen kan döma förövare för bl.a. krigsförbrytelser i fall där 

ett anslutet land inte vill eller kan inleda en rättsprocess. Domstolen har inte 

universell jurisdiktion såsom Sverige utan kan endast döma förövare som är 

medborgare i anslutna länder eller som har begått brotten på ett anslutets lands 

territorium. FN:s säkerhetsråd kan även delegera fall till domstolen. De dömda 

avtjänar sedan sitt straff i någon av de anslutna ländernas fängelser. Som exempel 

kan nämnas den tidigare bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic som dömdes 

2003 av föregångaren till den internationella brottmålsdomstolen. Hon avtjänade 

sedan sitt straff på anstalten Hinseberg i Örebro län i Sverige. 


