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Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i
łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu
swojej misji Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc podejmuje przede wszystkim takie zadania
jak:
- ochrona życia i zdrowia,
- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w
innych krytycznych sytuacjach,
- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i
pomocy.

Statut, wspólny dla wszystkich części składowych Ruchu CK i CP, określa następująco jego
wspólną misję:

"Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca stanowią łącznie światowy ruch humanitarny, którego posłannictwem
jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich wszędzie, gdzie one występują,
ochrona życia i zdrowia oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza w
czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zagrożenia, praca na rzecz zapobiegania
chorobom oraz podnoszenia zdrowotności i opieki społecznej, popieranie dobrowolnego
niesienia pomocy oraz stałej gotowości członków Ruchu do niesienia pomocy, jak również
powszechnego poczucia solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy i ochrony ze strony
Ruchu ".

Poprzez swą działalność humanitarną i upowszechnianie swoich ideałów Ruch CK i CP
wspiera trwały pokój, który nie może być rozumiany po prostu jako stan bez wojny, lecz jako
dynamiczny proces współpracy między wszystkimi państwami i narodami, współpracy opartej
na poszanowaniu wolności, niepodległości i suwerenności narodów, równości praw człowieka,
jak również na sprawiedliwym i równym podziale zasobów dla zaspokajania potrzeb narodów.
"Inter arma caritas" (Miłosierdzie wśród walki) oraz "Per humanitatem ad pacem" (Przez
humanitaryzm do pokoju) - to dewizy wyrażające wspólne ideały Ruchu CK i CP.
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