
ISLAMISKA  ATTITYDEN  NÄR  DET  GÄLLER  LIVRÄDDNING

När  man  räddar  från  eld, är det välkänt  att märu'iiskor  först  måste  tas hand  om,  då djur,  då

egendom.  Bland  de första  personer  som  ska hjälpas  är barn,  sjuka  och  äldre  (hjälplösa)

personer.

Många  människor  ställer  frågor  om  behandling  av kvinnor  i Islam,  eftersom  män  inte  bör  röra

en kvinna,  om det  inte  är hennes  man  eller  om de inte  är i blodrelation.

Men,  man  borde  veta  att när  någons  liv  är i fara,  spelar  det  ingen  roll  om  är det man  eller

kvinna.  Att  spara  livet  är det enda  som  är viktigt.

Men,  det finns  vissa  "regler",  om man  kan  säga så, som  räddare  behöver  ta hänsyn  till  när  det

gäller  respekt  för  en kvinna.  Och  om  det finns  möjlighet,  förstås.

Det  finns  inget  behov  av någon  röra,  om en kvinna  ensam  kan  reagera  på situationen.

Men  om  hon  är skadade  och  inte  har  någon  makt  att rädda  sig  själva,  kan  handen  ges

till  henne  för  att komrna  till  en säker  plats.

Eller  om  hon  inte  är medveten  kan  hon  behandlas  som  alla  andra  människor,  man  kan

bära  henne,  med  stor  medvetenhet  om  att inte  göra  mer  skada,  men  allt  med  respekt,

naturligtvis.

På gnindval  av Koranen  har  islamiska  forskare  antagit  en regel  som  säger:

NÖDVÄNDIGHET  ÄNDRAR  LAGEN!

Detta  innebär  att några  av de extraordinära  villkoren  inte  tillåter  tillämpning  av regelbundna

regler,  såidessa  situationer  är livräddning  viktigare  än religiösa  föreslaifter  under  normala

omständigheter.

Jag är medveten,  som  muslim,  att i praktiken  har  muslimer  ologiska  handlingar,  till  exempel,

brandmännen  var  förhindrad  att rädda  tjejer  i ett kvinnostudenthem  under  en eld  och  många

förlorade  sina  liv.  På gnind  av dumheten  dog  15 tjejer  och  50 skadades.  De var  förbjuden  till

brandmänen  att kornma  in i det inbrända  internatskola  eftersom  kvinnor  var  utan  slöja.

Behöver  detta  hända  att förstå  att människans  liv  är viktigare  än en regler?

Så huvudmålet  är att behandla  personen  med  respekt,  men  det är självklart  allt  i linje  med

situationen.

Och  det  gäller  till  alla  typer  av livräddande,  oavsett  om  det  är  brand,  trafikolycka  eller

någon  annan  situation.
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