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Suomen Punaisen Risti ja puoluepolitiikka 

Periaatteet ja poliittinen vaikuttaminen

Suomen Punainen Risti noudattaa kaikessa toiminnassaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun liikkeen seitsemää periaatetta. Toimintamme suhdetta puoluepolitiikkaan arvioitaessa 
keskeiseksi periaatteeksi nousee puolueettomuus:

 Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja 
 Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä 
 milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin 
 ristiriitoihin.

Puolueettomuuden periaate ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Punainen Risti ei voi ottaa 
kantaa niihin kysymyksiin, jotka ovat inhimillisyyden periaatteen kannalta tärkeitä.
 
 Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen  
 Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää,  
 terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä,  
 yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme ja meidän myös pitää ottaa kantaa haavoittuvassa tai 
muuten vaikeassa asemassa olevien ihmisten puolesta, vaikka kyseisessä asiassa olisi puo-
luepoliittisia rintamalinjoja ja asia olisi ns. politisoitunut. Monet tämän päivän keskeisistä hu-
manitaarisista haasteista – kuten köyhyys ja syrjäytyminen tai maahanmuutto – ovat asioita, 
joista puolueilla on toisistaan eroavia näkemyksiä. Vaikuttamistyömme kohdentuu myös  
poliitikkoihin ja puolueisiin, jotta he edistäisivät humanitaarisia arvoja ja niiden toteutumista 
poliittisissa päätöksissä.

Punainen Risti korostaa kannanotoissaan inhimillisyyttä, ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyttä. 
Yhteyksissä poliittisiin päättäjiin noudatetaan tasapuolisuutta.

Punainen Risti välttää osallistumista vaalitapahtumiin tai niiden järjestämiseen. Järjestön 
työntekijä voi kuitenkin esiintyä vaalitapahtumassa (esimerkiksi seminaarit, vaalipaneelit)  
asiantuntijana. Myös tässä tulee noudattaa tasapuolisuutta. Tällaisissa tilanteissa tulee arvi-
oida tarkoin, että osallistumista ei mielletä tueksi jollekin puolueelle taikka ehdokkaalle. 

Puolueettomuus tarkoittaa myös sitä, että Punaisen Ristin toiminnassa mukana oleva henki-
lö ei saa käyttää omassa vaalityössään hyväksi Punaista Ristiä. Toiminta järjestössä voidaan 
mainita, mutta siitä ei tule nostaa esille kampanjatyössä tavalla, joka vaarantaisi ihmisten 
mielikuvaa järjestöstä puolueettomana järjestönä. Kokemus on osoittanut, että Punaisen 
Ristin toiminnan esille nostaminen vaalityössä tuo paljon kielteistä palautetta.

Pääsihteeri, keskustoimiston johtoryhmän jäsenet ja toiminnanjohtajat huolehtivat omalta 
osaltaan siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna järjestön puolueettomuuden periaatetta
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SPR:n luottamushenkilönä toimiminen

Aktiivinen poliittinen toiminta tai puoluepoliittinen tausta ei ole este valinnalle Punaisen  
Ristin luottamustehtäviin, jos toiminta ei ole ristiriidassa Punaisen Ristin arvojen ja periaattei-
den kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että järjestön hallitus, piirien hallitukset, osastojen hallitukset sekä muut 
eri järjestöyksiköiden luottamuselimet koostuvat henkilöistä, jotka on valittu heidän osaami-
sensa ja järjestötoiminnan perusteella ilman, että poliittisella taustalla olisi merkitystä. Poliit-
tiset oikeudet ovat perusoikeuksia, joita myös Suomen Punainen Risti kunnioittaa.

Mikäli SPR:n luottamuselimiin valitulla henkilöllä on taloudellisia tai muita yhteiskunnallisen 
toiminnan kautta syntyneitä sitoumuksia, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon, on ne tuo-
tava ilmi. Tällaisissa tilanteissa henkilön on jäävättävä itsensä päätöksenteossa.
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