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РЕСУРС 4 

 
ИСТОРИЯТА НА ИКБАЛ МАСИХ 
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В средата на 90-те години на 20 век едно умно младо момче оказва въздействие в световен 
мащаб върху въпроса за робството на деца. Животът на Икбал Масих свършва едва на по-
малко от 13 години, но неговите въздействащи и красноречиви слова насърчават хиляди 
заробени поради дългове работници и деца роби да последват примера му. Той информира 
хората и насърчава образованието, така че и други да могат да се изправят в защита на своите 
права и да се сложи край на несправедливостите в експлоататорски предприятия по целия 
свят. 
 
Икбал Масих е роден през 1983 г. в бедната общност Маридке в околностите на град Лахор в 
Пакистан. Семейството му е финансово обременено и баща му Сейф Масих решава да напусне 
дома още докато Икбал е малък. Когато Икбал е на 4 години, майка му Инаят има нужда от 
пари, за да плати за сватбата на по-възрастния му брат. Тъй като семейството вече е 
задлъжняло, тя взема заем на името на Икбал от местен бизнесмен. Когато обаче дългът 
остава неизплатен в продължение на две години, тя се принуждава да „даде назаем“ Икбал 
като работник, за да се погаси дългът.  
 
Икбал става едно от многото деца, заробени поради дългове, във фабрика за килими. Въпреки 
че работи по 14 часа на ден шест дни седмично, Икбал никога не получава достатъчно пари, за 
да изплати дълга, разходите за „чиракуване“, за инструменти, за храна, глобите за грешки или 
нарастващата лихва. Въпреки че е считан за „обвързан поради дълг“, в действителност той е 
като милиони други деца, отдадени в робство на своите работодатели без надежда да 
заработят свободата си. Трудът поради дългове, и детският труд, и робският труд са забранени 
от закона в Пакистан. Въпреки това те са се разпространили широко поради корумпирани 
управи и полиция, която се издържа от подкупите от местни бизнесмени. 

http://moralheroes.org/iqbal-masih
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 „Децата трябва да държат в ръцете си писалки, а не инструменти“ — Икбал Масих 
 
Когато Икбал става на 10 години, решава да избяга. До този момент той е търпял горещи и 
препълнени работни помещения, въздух, пълен с отпадъци от вълна, и безброй удари с 
камшик, побои и порязвания, когато забави работа. Макар и със забавен растеж поради 
недохранване и отслабени от липсата на физическа активност, Икбал и няколко от неговите 
приятели успяват да избягат. Той отива в местната полиция и обяснява как работодателят е 
биел децата и ги е държал като роби. За съжаление, полицейският служител се оказва по-
склонен да получи „наградата“ за залавяне на избягал роб и връща Икбал на собственика му 
Аршад. По указание на полицая Икбал е вързан с верига за машината за килими и Аршад го 
принуждава да се почне отново работа чрез комбинация от физическо насилие и глад. 
 
На 12-годишна възраст Икбал намира начин да присъства на честване на Деня на свободата, 
провеждано от професионалните съюзи на зидарите. Там Икбал относно чува за правата си 
като работник, както и че заробването поради дълг е обявено за незаконно няколко години 
преди това. В допълнение към закона срещу робството правителството е отменило всички 
дългове по отношение на предприятията, така че те на свой ред да могат да освободят 
задлъжнелите към тях. Въпреки това много малък брой предприятия действително са 
освободили своите роби. Когато приканват и други да се изкажат пред събраните хора, Икбал 
изявява подобно желание. След като чува историята на Икбал, един профсъюзен лидер на име 
Ехсан Улах Хан организира опит за освобождаване на Икбал от робство. След много усилия да 
бъде убеден, че неговата фабрика работи незаконно, Аршад освобождава Икбал и някои от 
другите деца роби. 
 
12-годишният Икбал става виден лидер на движението против робството в Пакистан. Той 
посещава училището на Фронта за освобождение от труд поради дългове (Bonded Labour 
Liberation Front – BLLF) за деца — бивши роби, и бързо, само за две години, завършва 
четиригодишния курс на образование. Тъй като познанията му за трудовото законодателство и 
правата на човека са се увеличили, той започва като енергична личност  да говори от името на 
поробените работници. Често той се вмъква тайно във фабриките и разпитва децата за техните 
преживявания и дали са роби. Въпреки че това е изключително рисковано, неговото тяло 
поради недохранването и забавения растеж му дава вид на едва около шестгодишен, така че 
той рядко бива възприеман като заплаха.  
 
BLLF го изпраща да държи речи из цял Пакистан в предприятия и на демонстрации на места, 
където е известно, че съществува робство поради дългове. Със силния си характер той 
образова заробените работници и ги насърчава да избягат. Въпреки смъртните заплахи от 
организирани бизнес мафии, които доминират в общностите, Икбал продължава да се изказва 
срещу техните практики уверено и красноречиво. Според преценките над 3000 пакистански 
деца са избягали собствениците си, след като са посетили митинги, слушали са речи и са 
присъствали на срещи, организирани от BLLF през тази година. 
 
Заради вълнуващата си история Икбал Масих започва да посещава други страни, като дава 
сведения за съществуването на децата роби и се застъпва за свободата им. Навсякъде, където 
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отива, той вдъхновява другите (особено децата) да се включат в мисията за прекратяване на 
робството на деца.  
 
 
 „Бих искал да направя това, което е направил Ейбрахам Линкълн... бих искал да направя 
това в Пакистан“ — Икбал Масих 
 
 
След едно посещение като лектор в Съединените щати през декември 1994 г. Икбал се 
завръща у дома в Пакистан. Той ще прекара последните няколко месеца от живота си в 
училище с надеждата да стане адвокат, за да се бори от името на заробените поради дългове 
работници. 
 
На 16 април 1995 г. Икбал е убит, застрелян с пушка в гърба. Връщал се е вкъщи на велосипед с 
приятели след религиозен обред по-рано през деня.  
 
Официалният полицейски доклад твърди, че той е застрелян случайно от местен земеделец, 
наречен Ашраф Херо. Полицията твърди, че земеделецът си е признал за злополуката, след 
като е бил изтезаван в продължение на часове. Тъй като Икбал е бил виден враг на местната 
мафия на производители на килими, пакистанската комисия по правата на човека проучва 
убийството, но бързо се съгласява с версията на полицията. Въпреки официалния доклад 
повечето хора смятат, че Икбал Масих е убит от агент на мафията на производителите на  
килими, която вече е имала влияние върху полицията, и че Ашраф Херо е несправедливо 
обвинен за убийството. 
 
Икбал Масих е герой за нас, тъй като е предприел смели действия от името на децата роби и 
заробените поради дългове работници в Пакистан и в целия свят. Въпреки краткия му живот, 
пламенното му и красноречиво послание насърчава хиляди да търсят свобода и вдъхновява 
много други по света да се присъединят към усилията му. Според оценките днес в Пакистан 
има все още приблизително 75 000 роби. Съществува организация, наречена Free the Children 
(Освободете децата), която е създадена от канадски младеж на име Крейг Килбъргър, научил 
за историята на Икбал и поискал да спомогне за промяна. 
 
 
 
Източник:  MORAL HEROES (МОРАЛНИ ГЕРОИ), материал, написан от Дж. Кайл | последно 
актуализиран на 8 май 2012 г.  

 
 
 
 

http://www.freethechildren.com/
http://www.freethechildren.com/
http://moralheroes.org/iqbal-masih

