
 
 
 

 
 

Skupaj smo neustavljivi 
TEDEN RDEČEGA KRIŽA, 8.-15. MAJ 

 

Spoštovane prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, cenjeni prostovoljci, krvodajalci, donatorji in 

podporniki Rdečega križa Slovenije! 

Ob letošnjem tednu Rdečega križa smo za obeleževanje humanitarnosti, ki je naše poslanstvo, izbrali 

slogan »Skupaj smo neustavljivi«. Tak slogan ni naključje, ampak je neposredni odgovor naše 

humanitarne organizacije in gibanja na aktualne lokalne in globalne razmere. 

Ob izrednih razmerah, v katerih smo zaradi pandemije živeli dobri dve leti, ob očitnih podnebnih 

spremembah, ki se kažejo v poplavah, sušah, vetrolomih, točah in drugih ujmah, ob konfliktu v Ukrajini 

ter aktualnih geopolitično nestabilnih razmerah, ki sprožajo verižne reakcije v gospodarskem in 

socialnem razvoju, smo priča pospešeni rasti števila ljudi, ki so v stiski, razseljeni ali živijo pod pragom 

revščine ter potrebujejo našo solidarnost in pomoč. Časi niso lahki, a vendar, vsako težko obdobje 

prinaša tudi žarke upanja, ki v obliki solidarnosti posijejo in nam vsem skupaj dajo energijo.  

Slednje se je pokazalo tudi ob trenutni krizi v Ukrajini. Ta silna energija, solidarnost in požrtvovalnost, 

ki ji pričamo zadnje mesece, in ki se pokažejo ob vsakokratni humanitarni akciji za posameznike v stiski, 

so dokaz, da ne glede na različnost, ko gre za pomoč človeku, tudi nekomu, ki ga nismo nikoli spoznali, 

znamo stopiti skupaj. Da se zavedamo pomena in odgovornost skupnosti za vsakega slehernika med 

nami. To, da do včeraj popolni neznanci skupaj ure in ure zbirajo in razvrščajo materialno pomoč v 

svoje domove sprejemajo neznance je dokaz, da se vsi zavedamo, da smo samo skupaj neustavljivi. Ta 

solidarnost pa ne prinaša dobrega samo tistemu, ki potrebuje pomoč, temveč pomaga tudi vsem nam 

pri spopadanju z občutki tesnobe in nemoči v težkih časih.  

Žal nimamo čarobne paličice, ki bi z enim zamahom rešila vse tegobe, zato si zaposleni in prostovoljci 

Rdečega križa Slovenije prizadevamo, da svojo humanitarno pomoč pri lajšanju trpljenja in stisk, še 

dodatno okrepimo z mislimi, besedami in dejanji, ki nas povezujejo v čvrsto skupnost sočutnih in 

solidarnih so-ljudi. V tem je moč naše človečnosti. Ob sprotnem odzivanju na razmere in poznavanju 

potreb ljudi v skupnostih, ki potrebujejo našo pomoč, pa je združevanje naših moči in krepitev notranje 

povezanosti temeljnega pomena za lajšanje trpljenja ljudi v stiski. 

Ob tednu Rdečega križa se vsem prostovoljcem iskreno zahvaljujemo za nesebično in požrtvovalno 

delo in vsakodnevno pomoč. Zahvaljujemo se tudi vsem podpornikom, tako velikim podjetjem kot tudi 

družinam in posameznikom, ki sami težko shajajo in so ne glede na stisko, tisto malo pripravljeni deliti 

s tistimi, ki so čez noč izgubili vse. Hvala, ker ste z nami in podpirate naša skupna prizadevanja ter 

izpolnjevanje našega humanitarnega poslanstva.  

Lepo je deliti in samo skupaj smo neustavljivi.  

 

Mag. Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije 

                             


