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Midden jaren negentig van de vorige eeuw heeft een intelligente jongen wereldwijd zijn stempel 
gedrukt op de kwestie kinderslavernij. Het leven van Iqbal Masih stierf een voortijdige dood toen hij 
nog net geen 13 jaar was, maar zijn indrukwekkende en eloquente toespraken hebben duizenden 
mensen in schuldslavernij en kindslaven gestimuleerd zijn voorbeeld te volgen. Hij opende anderen 
de ogen en attendeerde hen op het belang van onderwijs, zodat zij konden opkomen voor hun 
rechten en de onrechtvaardige toestanden in sweatshops over de hele wereld een halt konden 
toeroepen. 
 
Iqbal Masih werd in 1983 geboren in het arme dorpje Maridke, even buiten Lahore, Pakistan. Zijn 
familie had ernstige financiële problemen, en zijn vader Saif Masih besloot het gezin te verlaten toen 
Iqbal nog klein was. Toen Iqbal vier jaar oud was, had zijn moeder Inayat geld nodig om de bruiloft 
van zijn oudere broer te bekostigen. Omdat het gezin al schulden had, leende zij op Iqbal's naam 
geld van een plaatselijke ondernemer. Toen zij twee jaar lang de schuld niet kon aflossen, was ze 
gedwongen Iqbal als arbeider 'uit te lenen' om de schuld af te betalen.  
 
Iqbal werd een van de vele jeugdige schuldslaven in een tapijtfabriek. Hij maakte werkdagen van 14 
uur, zes dagen per week, maar verdiende nooit genoeg geld om de schuld af te betalen, zijn 
'leerplek', zijn gereedschap en zijn eten te bekostigen en de boetes voor de fouten die hij maakte of 
de stijgende rente te betalen. Hoewel hij beschouwd werd als 'schuldgebonden', was zijn positie in 
werkelijkheid dezelfde als die van miljoenen andere kinderen die slaaf waren van hun werkgever 
zonder uitzicht op het verdienen van hun vrijheid. Schuldslavernij, kinderarbeid en slavenarbeid 
waren in Pakistan allemaal verboden. Deze verschijnselen tierden echter welig vanwege een 
corrupte overheid en een politieapparaat dat zichzelf in stand hield met de steekpenningen van 
lokale ondernemers. 
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 ‘Kinderen moeten een pen in hun hand hebben, geen gereedschap’ – Iqbal Masih 
 
Toen Iqbal 10 jaar oud was, besloot hij te ontsnappen. Hij had onder hete, benauwde 
omstandigheden geleefd, door wolpluis vervuilde lucht ingeademd en talloze aframmelingen, slaag 
en sarcastische opmerkingen te verduren gehad wanneer zijn werk trager ging. Hoewel hij door 
ondervoeding niet goed gegroeid was en verzwakt door gebrek aan beweging, wisten Iqbal en een 
paar vrienden te ontsnappen. Hij ging direct naar de plaatselijke politie en vertelde hoe zijn baas de 
kinderen sloeg en hen als slaven behandelde. Helaas wilde de politieman liever een 'vindersloon' 
voor ontsnapte slaven incasseren en bracht Iqbal terug naar Arshad, Iqbals eigenaar. Op instructie 
van de politieman werd Iqbal aan de tapijtmachine vastgeketend en dwong Arshad hem weer te 
gaan werken, terwijl hij hem mishandelde en uithongerde. 
 
Op twaalfjarige leeftijd vond Iqbal een manier om de door de metselaarsvakbonden georganiseerde 
viering van de Dag van de Vrijheid bij te wonen. Daar hoorde hij over zijn rechten als arbeider en dat 
schuldslavernij een paar jaar voordien verboden was. De regering had niet alleen een wet tegen 
slavernij aangenomen, maar had tevens alle schulden bij ondernemingen vereffend, zodat degenen 
die schulden hadden, vrijgelaten konden worden. Slechts zeer weinig ondernemingen lieten hun 
slaven daadwerkelijk vrij. Toen werd gevraagd wie de menigte toe wilde spreken, meldde Iqbal zich 
als vrijwilliger. Na het horen van Iqbal's verhaal maakte een van de vakbondleiders, Ehsan Ullah 
Khan, zich er sterk voor dat Iqbal uit zijn schuldslavernij bevrijd zou worden. Het kostte veel tijd 
Arshad te overtuigen van de illegaliteit van zijn fabriek, maar uiteindelijk liet hij Iqbal en enkele 
andere kindslaven vrij. 
 
De 12 jaar oude Iqbal werd een prominente leider van de antislavernijbeweging in Pakistan. Hij 
bezocht de school voor voormalige kindslaven van het Bonded Labour Liberation Front (Front voor 
de afschaffing van schuldslavernij – BLLF) en voltooide in slechts twee jaar een vierjarig 
lesprogramma. Nu hij steeds meer leerde over arbeidsrecht en mensenrechten, ging hij zijn 
energieke persoonlijkheid inzetten om te spreken namens de arbeiders die zich in slavernij 
bevonden. Hij glipte fabrieken binnen en vroeg de kinderen naar hun ervaringen, en of zij slaven 
waren. Hoewel dit ongelooflijk riskant werk was, zag hij er vanwege zijn ondervoede lichaam en 
kleine gestalte uit als maximaal een jaar of zes, en werd hij zelden als een bedreiging gezien.  
 
Het BLLF stuurde hem naar ondernemingen in heel Pakistan waarvan men wist dat er schuldslavernij 
voorkwam, en naar demonstraties. Met zijn krachtige persoonlijkheid lichtte hij de kinderen die 
slavenarbeid verrichtten voor en moedigde hij hen aan te ontsnappen. Ondanks doodsbedreigingen 
van de georganiseerde zakenmaffia die de dorpen domineerde, bleef Iqbal zich vol zelfvertrouwen 
en met grote welsprekendheid uitspreken tegen hun praktijken. Naar schatting zijn 3 000 
Pakistaanse kinderen ontsnapt aan hun eigenaren na het bezoeken van de manifestaties, toespraken 
en bijeenkomsten die het BLLF dat jaar organiseerde. 
 
Met zijn aansprekende verhaal ging Iqbal Masih ook andere landen bezoeken, waarbij hij de in 
slavernij werkende kinderen onder de aandacht bracht en hun vrijlating bepleitte. Overal waar hij 
heenging inspireerde hij anderen (vooral kinderen) om zich aan te sluiten bij de strijd tegen slavernij 
van kinderen.  
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'Ik wil graag doen wat Abraham Lincoln deed... en dat wil ik doen in Pakistan' – Iqbal Masih 
 
Nadat Iqbal in december 1994 een toespraak had gehouden in de Verenigde Staten, keerde hij terug 
naar Pakistan. De laatste paar maanden van zijn leven bracht hij door op school in de hoop advocaat 
te worden en schuldslaven bij te staan. 
 
Op 16 april 1995 werd Iqbal vermoord door geweerschoten in zijn rug. Hij fietste met een paar 
vrienden naar huis nadat hij eerder die dag de mis had bijgewoond.  
 
Volgens het officiële politierapport waren de schoten per ongeluk afgevuurd door een lokale boer, 
Ashraf Hero. De politie beweerde dat Hero het ongeluk bekende na uren te zijn gemarteld. Het 
Pakistaanse Mensenrechtencomité onderzocht de moord omdat Iqbal een belangrijke vijand was 
van de lokale tapijtmaffia, maar schaarde zich al snel achter het verhaal van de politie. Ondanks het 
officiële rapport geloven de meeste mensen dat Iqbal Masih is vermoord door een tussenpersoon 
van de tapijtmaffia die al invloed had op de politie, en dat Ashraf Hero vals beschuldigd werd van de 
moord. 
 
Iqbal Masih is onze held omdat hij moedig actie voerde voor kindslaven en mensen die zich in 
schuldslavernij bevinden in Pakistan en elders in de wereld. Hij leefde weliswaar maar kort, en toch 
heeft zijn gepassioneerde en krachtige boodschap duizenden mensen geïnspireerd om vrijheid na te 
streven, en vele anderen over de hele wereld ertoe aangezet om zich bij hem te voegen in die strijd. 
Naar schatting zijn er vandaag de dag nog 75 000 slaven in Pakistan. Nadat hij Iqbals verhaal had 
gehoord, startte Craig Kielburger, een Canadese jongen, een organisatie genaamd Free the Children. 
Daarmee wilde hij helpen om het verschil te maken.  
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