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Puolivälissä 1990-lukua älykkäästä pojasta nimeltä Iqbal Masih tuli merkittävä lapsiorjuuden 
vastustaja. Iqbal Masihin elämä katkesi juuri ennen kuin hän täytti 13 vuotta, mutta hänen 
vaikuttavat ja lennokkaat puheensa kannustivat tuhansia velka- ja lapsiorjia seuraamaan hänen 
esimerkkiään. Hän lisäsi yleistä tietoisuutta ja valistusta, jotta muut voisivat puolustaa oikeuksiaan ja 
jotta työntekijöitään riistävien yritysten harjoittama vääryys saataisiin loppumaan eri puolilla 
maailmaa. 
 
Iqbal Masih syntyi vuonna 1983 köyhässä pakistanilaisessa Maridken kylässä Lahoren ulkopuolella. 
Hänen perheensä oli taloudellisesti ahtaalla, ja hänen isänsä Saif Masih hylkäsi perheensä, kun Iqbal 
oli vielä pikkulapsi. Kun Iqbal oli 4-vuotias, hänen äitinsä Inayat tarvitsi rahaa Iqbalin vanhemman 
veljen häitä varten. Koska perheellä oli jo velkaa, äiti otti lainaa Iqbalin nimissä paikalliselta 
liikemieheltä. Kun velka oli kahden vuoden kuluttua yhä maksamatta, hän joutui ”lainaamaan” 
Iqbalin työntekijäksi maksaakseen velan.  
 
Iqbalista tuli yksi monista mattotehtailijan velkaorjista. Vaikka Iqbal teki työtä 14 tuntia päivässä 
kuutena päivänä viikossa, hän ei ansainnut riittävästi velan maksua varten, sillä rahat menivät 
”harjoittelumaksuihin”, työkaluihin, ruokaan, virhesakkoihin tai lisääntyviin korkokuluihin. Vaikka 
Iqbal oli maksamassa velkaa, hän oli itse asiassa miljoonien muiden lasten tavoin työnantajansa orja 
vailla toivoa siitä, että hän pystyisi maksamaan itsensä vapaaksi. Velkaorjuus, lapsityövoiman käyttö 
ja orjatyö olivat tuolloin laissa kiellettyjä Pakistanissa. Mikään ei kuitenkaan estänyt niiden yleistä 
käyttöä, koska hallinto oli korruptoitunutta ja paikalliset liikemiehet lahjoivat poliisia. 
 
”Lapsilla tulisi olla työkalujen sijasta kynä kädessään.” – Iqbal Masih 
 
Kun Iqbal oli 10-vuotias, hän päätti paeta. Hän oli joutunut kestämään kuumuutta ja ahtautta ja 
hengittämään villahiukkasten kyllästämää ilmaa, ja häntä oli lukuisia kertoja piiskattu, hakattu ja 
viillelty, jos hän ei ollut työskennellyt riittävän nopeasti. Iqbal ja jotkut hänen ystävänsä pakenivat, 
vaikka he olivat aliravitsemuksen vuoksi pienikasvuisia ja liikunnan puutteen vuoksi heikossa 
kunnossa. Hän juoksi paikalliselle poliisiasemalle ja kertoi, että työnantaja hakkasi lapsia ja piti heitä 
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orjinaan. Poliisi oli valitettavasti auttamista enemmän kiinnostunut karanneesta orjasta saatavasta 
”löytöpalkkiosta” ja palautti Iqbalin omistajalleen Arshadille. Poliisin ohjeen mukaisesti Iqbal 
kahlittiin kiinni mattokoneeseen, ja Arshad pakotti hänet jatkamaan työtään käyttäen fyysistä 
väkivaltaa ja pitäen häntä nälässä. 
 
Kun Iqbal oli 12-vuotias, hänen onnistui päästä mukaan muurarien ammattiyhdistyksen järjestämään 
vapauden päivän juhlaan. Siellä Iqbal kuuli oikeuksista, jotka hänellä oli työntekijänä, ja sai tietää, 
että velkaorjuus oli kielletty laissa muutamia vuosia aiemmin. Orjuuden kieltävän lain lisäksi maan 
hallitus oli kumonnut kaikki yrityksiltä saadut velat, joten yritykset voivat vapauttaa velallisensa. Vain 
harvat yritykset kuitenkin tekivät näin. Kun ihmisiä pyydettiin puhumaan juhlayleisölle, Iqbal 
ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Kuultuaan Iqbalin tarinan Ehsan Ullah Khan, joka oli yksi 
ammattiyhdistyksen johtajista, ryhtyi toimiin Iqbalin vapauttamiseksi. Kun Arshad saatiin lopulta 
vakuuttuneeksi tehtaansa lainvastaisuudesta, hän vapautti Iqbalin ja joitakin muita lapsiorjia. 
 
Iqbalista tuli 12-vuotiaana Pakistanin orjuuden vastaisen liikkeen tunnettu johtaja. Hän kävi orjien 
vapauttamista ajavan Bonded Labour Liberation Front -järjestön (BLLF) koulua, joka oli tarkoitettu 
entisille orjille, ja suoritti neljän vuoden koulutusohjelman kahdessa vuodessa. Kun hän sai tietää 
lisää työlainsäädännöstä ja ihmisoikeuksista, hän alkoi tarmokkaasti puhua orjana työskentelevien 
puolesta. Hänellä oli tapana livahtaa tehtaisiin ja kysyä lapsilta, mitä he olivat kokeneet ja olivatko he 
orjia. Tämä oli hänelle erittäin suuri riski, mutta hän oli aliravitsemuksen vuoksi niin pienikokoinen, 
että näytti vain noin kuusivuotiaalta, joten häntä harvoin pidettiin uhkana.  
 
BLLF lähetti hänet puhumaan yrityksiin ja mielenosoituksiin kaikkiin niihin Pakistanin osiin, joissa 
velkaorjuutta tiedettiin esiintyvän. Hän oli vaikuttava persoona ja pystyi siksi valistamaan 
orjatyöläisiä ja kannustamaan heitä pakenemaan. Vaikka Iqbal sai tappouhkauksia järjestäytyneeltä 
liike-elämän mafialta, joka piti paikallisyhteisöjä otteessaan, hän jatkoi yritysten käytäntöjen 
arvostelua itsevarmasti ja lennokkaasti. Arviolta yli 3 000 pakistanilaislasta pakeni omistajiltaan 
osallistuttuaan joukkokokouksiin, kuunneltuaan puheita ja osallistuttuaan kokouksiin, jotka BLLF oli 
järjestänyt. 
 
Iqbal Masih alkoi vierailla myös muissa maissa. Hän kertoi vaikuttavaa tarinaansa lisäten tietoisuutta 
lapsiorjista ja puhui heidän vapautensa puolesta. Kaikkialla, missä hän kävi, hän innoitti ihmisiä 
(erityisesti lapsia) osallistumaan pyrkimyksiin lapsiorjuuden lopettamiseksi.  
 
”Haluaisin toimia kuin Abraham Lincoln..., haluaisin toimia hänen laillaan Pakistanissa.” – Iqbal 
Masih. 
 
Käytyään Yhdysvalloissa joulukuussa 1994 puhujamatkalla Iqbal palasi kotiin Pakistaniin. Elämänsä 
viimeiset kuukaudet hän kävi koulua toivoen tulevansa lakimieheksi ja toimiakseen sitten 
velkaorjuudessa elävien puolesta. 
 
Huhtikuun 16. päivänä 1995 Iqbal salamurhattiin ampumalla häntä selkään haulikolla. Hän oli 
pyöräilemässä kotiin ystäviensä kanssa oltuaan messussa aiemmin päivällä.  
 
Virallisen poliisiraportin mukaan hänet surmasi erehdyksessä paikallinen maanviljelijä Ashraf Hero. 
Poliisin mukaan hän tunnusti onnettomuuden tuntikausien kidutuksen jälkeen. Koska Iqbal oli 
paikallisen matonvalmistajien mafian tunnettu vihollinen, Pakistanin ihmisoikeuskomissio tutki 
murhaa mutta hyväksyi hyvin pian poliisin selvityksen asiasta. Virallisesta raportista huolimatta 
useimmat ovat sitä mieltä, että Iqbal Masihin murhan oli tilannut matonvalmistajien mafia, jolla jo 
oli vaikutusvaltaa poliisin piirissä. Ashraf Hero vain lavastettiin murhaajaksi. 
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Iqbal Masih on sankari, koska hän toimi rohkeasti lapsi- ja velkaorjien puolesta Pakistanissa ja 
muualla maailmassa. Lyhyestä elämästään huolimatta hänen palavahenkinen voimakas viestinsä 
rohkaisi tuhansia pyrkimään vapauteen ja innoitti monia muita eri puolella maailmaa tukemaan 
hänen ponnistelujaan. Pakistanissa on nykyään yhä arviolta 75 000 orjaa. Kuultuaan Iqbalin tarinan 
kanadalainen nuorimies Craig Kielburger perusti järjestön Free the Children, koska hän halusi 
osaltaan viedä asiaa eteenpäin. 
 
Lähde: MORAL HEROES, kirjoittanut J Kile, päivitetty 8.5.2012  
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