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Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) to niezależna i neutralna organizacja,
która od założenia w 1863 roku, zapewnia pomoc humanitarną dla osób dotkniętych konfliktami
zbrojnymi. Jednym z jego głównych zadań jest promocja prawa międzynarodowego,
wypracowanego w celu ochrony ofiar wojny.

Organizacja powstała w wyniku zaangażowania Henry`ego Dunanta, który w swych
wspomnieniach („A memory of Solferino”) opisuje sytuacje tysięcy żołnierzy pozostawionych
bez pomocy medycznej na polu bitwy pod Solferino z 1859 roku. Książka Dunanta przyczyniła
się do stworzenia pierwszej Konwencji Genewskiej (1864), wprowadzającej zasady ochrony
rannych i chorych żołnierzy i asystujących im medyków, a także promującej tworzenie
niezależnych towarzystw ratowniczych we wszystkich krajach świata. Instytucje te stały się
wkrótce znane jako Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Były one uprawnione do korzystania z
jednego, wspólnego emblematu używanego do identyfikacji i ochrony jednostek medycznych –
znaku czerwonego krzyża.
Aktualnie, główna siedziba MKCK znajduje się w Genewie, a jej delegatury zlokalizowane są w
około 80 krajach i skupiają blisko 1200 osób. Od chwili założenia, Komitet odgrywał kluczową
rolę humanitarną w większości konfliktów, które miały miejsce na całym świecie.
Wciągu nadchodzących dwóch lat (2013/2014), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
pragnie uczcić 150 lat istnienia i działania. Wśród licznych obchodów, które będą w tym czasie
celebrowane zajdzie się 150-ta rocznica utworzenia Komitetu Czerwonego Krzyża oraz całego
Ruchu, 150-ta rocznica Konwencji Genewskiej, a także 100-na rocznica wybuchu I wojny
światowej. Wszystkie wydarzenia ujęte zostaną pod wspólnym hasłem: 150 lat akcji
humanitarnych. Będzie to niezwykła okazja by z jednej strony podsumować dotychczasową
pracę organizacji, a z drugiej, by przyjrzeć się jej wymiernym efektom i przyszłym
perspektywom.
Uroczystości będą miały miejsce nie tylko w Genewie, ale również w delegaturach lokalnych.
Przewidziane zostały liczne przedsięwzięcia takie jak wydanie książki, stworzenie strony
internetowej, a także utworzenie muzeum poświęconego dorobkowi Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Uwaga poświęcona zostanie w dużej mierze
samym rocznicom, jednakże ważnym elementem będzie się też upamiętnienie i zwrócenie
uwagi na członków ruchu, którzy swoją codzienną, ciężką pracą wspierają działania organizacji.
Istotnym komponentem obchodów stanie się badanie perspektyw oraz możliwości rozwoju akcji
humanitarnych. Na 13 marca 2013 roku zaplanowane zostało internetowe seminarium:
Perspektywy na przyszłość dla akcji humanitarnych. W planach jest również regularne

1/2

150 lat działań humanitarnych
Wpisany przez maik
środa, 27 lutego 2013 00:19

publikowanie plików filmowych zawierających wypowiedzi osób działających w Czerwonym
Krzyżu i innych organizacjach partnerskich, które podzielą się swoimi doświadczeniami
praktycznymi i teoretyczną wiedzą w kwestii pomocy humanitarnej.
Na stronie www.icrc.org/150archive udostępnione zostało archiwum, w którym znajduje się
wybór ponad 500 dokumentów, zdjęć oraz różnego rodzaju plików (audio oraz video).
Dokumentacja historyczna znajduje się również na specjalnie do tych celów stworzonej stronie
internetowej
www.icrc.org/150years .
Inne przewidziane działania to stworzenie wystawy zdjęć 150 lat akcji humanitarnej – akcje
ICRC od 1863 do dnia dzisiejszego, oraz 24 godzinny bieg sztafetowy dookoła świata. Bieg
zaplanowany został na 8 maja 2013, w Międzynarodowy dzień Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca, a udział mają w nim wziąć wszyscy delegaci organizacji.
Projekt obchodów uroczystości obfitował będzie w liczne wydarzenia towarzyszące, które
stworzą okazję, by pochylić się nad długą, bogatą historią Ruchu, a jednocześnie pozwolą
dostrzec potrzebę nieustannego przenoszenia dotychczasowych doświadczeń na bieżące i
aktualne działania humanitarne na świecie.
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