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W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku mały bystry chłopiec zwrócił uwagę całego świata na 
problem niewolniczej pracy dzieci. Iqbal Masih zginął tragicznie niedługo przed swoimi trzynastymi 
urodzinami, jednak jego mądre i przejmujące przemówienia skłoniły tysiące osób zmuszanych do 
pracy za długi oraz wykonujące niewolniczą pracę dzieci do podążania za jego przykładem. Iqbal 
naświetlał problem niewolniczej pracy i promował edukację, aby inni mogli bronić swoich praw i aby 
położyć kres wyzyskowi siły roboczej na całym świecie. 
 
Iqbal Masih przyszedł na świat w 1983 r. w biednej pakistańskiej gminie [Muridke] w pobliżu miasta 
Lahore. Jego rodzina miała problemy finansowe, a ojciec, Saif Masih, odszedł, kiedy chłopiec był 
jeszcze bardzo mały. Kiedy Iqbal miał cztery lata, jego matka, Inayat, potrzebowała pieniędzy na ślub 
starszego syna. Jednak rodzina była już zadłużona i matka chłopca zaciągnęła w imieniu Iqbala 
pożyczkę od lokalnego przedsiębiorcy. Ponieważ jednak rodzina przez dwa lata nie była w stanie 
spłacić długu, Inayat została zmuszona wysłać syna do pracy za długi.  
 
Iqbal stał się jednym z wielu dzieci odpracowujących długi w fabryce dywanów. Pomimo 
czternastogodzinnej pracy sześć razy w tygodniu, Iqbal nigdy nie zarobił wystarczająco, by móc 
spłacić dług. Wszystko pochłaniały koszty „przyuczania”, narzędzi, jedzenia, kar za pomyłki i 
rosnących odsetek. Chociaż oficjalnie „spłacał dług”, Iqbal w rzeczywistości dzielił los milionów dzieci 
wykonujących dla swoich pracodawców niewolniczą pracę bez nadziei na uwolnienie. Praca za długi, 
praca dzieci i praca niewolnicza są nielegalne w Pakistanie. Jednak prawa nie przestrzegano z 
powodu korupcji w rządzie i w policji, których przedstawiciele żyli z łapówek otrzymywanych od 
lokalnych przedsiębiorców. 
 
 „Każde dziecko powinno w rączce trzymać długopis, a nie narzędzie” – Iqbal Masih  
 
Kiedy Iqbal miał 10 lat postanowił uciec. Chłopiec pracował w upale i ciasnocie, w pomieszczeniu, w 
którym unosił się bawełniany pył; jeśli nie pracował dostatecznie szybko był bity, chłostany i raniony. 
Pomimo osłabienia spowodowanego niedożywieniem i brakiem ruchu, Iqbalowi i kilku jego kolegom 
udało się uciec. Chłopiec pobiegł na policję, gdzie opowiedział o biciu dzieci przez pracodawcę oraz o 
ich więzieniu. Stróż prawa był jednak bardziej zainteresowany „nagrodą” za zwrot zbiegłych 
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niewolników, więc zwrócił chłopca jego „właścicielowi” Arshadowi. Na sugestię policjanta Iqbal 
został przykuty łańcuchami do krosna, a Arshad zmuszał go do dalszej pracy, na przemian znęcając 
się nad nim fizycznie i głodząc go.  
 
Kiedy Iqbal miał 12 lat udało mu się wziąć udział w uroczystościach z okazji Dnia Wolności 
zorganizowanych przez związek murarzy. Tam po raz pierwszy usłyszał o swoich prawach 
pracowniczych oraz dowiedział się, że niewolnicza praca za długi kilka lat wcześniej została zakazana. 
Poza wprowadzeniem ustawy przeciwko niewolnictwu rząd umorzył wszystkie długi 
przedsiębiorców, aby mogli oni uwolnić swoich dłużników. Jednak tylko nieliczni przedsiębiorcy 
wypuścili swoich niewolników. Kiedy uczestników poproszono o zabranie głosu przed 
zgromadzonymi, zgłosił się Iqbal. Po wysłuchaniu jego historii jeden z liderów związku, Ehsan Ullah 
Khan, rozpoczął starania, aby wyrwać chłopca z niewoli. Po licznych protestach dotyczących 
nielegalnych praktyk mających miejsce w jego fabryce Arshad uwolnił Iqbala oraz kilkoro innych 
pracujących niewolniczo dzieci. 
 
Dwunastoletni Iqbal stał się symbolem ruchu przeciwko niewolnictwu w Pakistanie. Zaczął chodzić 
do szkoły dla byłych dziecięcych niewolników prowadzonej przez Front Wyzwolenia Pracujących 
Dzieci i w dwa lata ukończył czteroletni cykl nauki. Kiedy miał już dostateczną wiedzę na temat praw 
pracowniczych i praw człowieka, zaczął wykorzystywać swoją energię, aby przemawiać w imieniu 
tych, którzy wykonują niewolniczą pracę. Zakradał się do fabryk i wypytywał pracujące tam dzieci o 
ich doświadczenia oraz o to, czy są trzymane w niewoli. Chociaż było to ogromnie ryzykowne, Iqbal, 
który z powodu niedożywienia wyglądał na sześciolatka, rzadko był postrzegany jako zagrożenie.  
 
Front Wyzwolenia Pracujących Dzieci wysyłał go, aby przemawiał w przedsiębiorstwach i na 
demonstracjach w całym Pakistanie, wszędzie tam gdzie występował problem niewolniczej pracy za 
długi. Wykorzystując swoją charyzmatyczną osobowość, Iqbal edukował pracowników i zachęcał ich 
do ucieczki. Pomimo że zorganizowana mafia przedsiębiorców dominujących nad lokalnymi 
społecznościami groziła mu śmiercią, z niezachwianą pewnością i bardzo przekonywająco potępiał 
stosowane przez nich praktyki. Szacuje się, że wówczas, dzięki zorganizowanym przez Front 
Wyzwolenia Pracujących Dzieci wiecom, przemówieniom i spotkaniom, ponad 3 tys. pakistańskich 
dzieci biorących udział w tych wydarzeniach uciekło od swoich „właścicieli”.  
 
Iqbal Masih zaczął odwiedzać inne kraje gdzie, wykorzystując swoją przejmującą historię, 
przedstawiał problem niewolniczej pracy dzieci i walczył o ich wolność. Wszędzie, gdzie trafiał, 
inspirował innych (zwłaszcza dzieci) do angażowania się w misję zniesienia niewolniczej pracy dzieci.  
 
 „Chcę zrobić to samo, co zrobił Abraham Lincoln. Chcę zrobić to w Pakistanie” - Iqbal Masih 
 
Po wizycie w Stanach Zjednoczonych w grudniu 1994 r., Iqbal wrócił do domu, do Pakistanu. Ostatnie 
miesiące życia spędził chodząc do szkoły w nadziei, że zostanie prawnikiem, aby móc dalej walczyć o 
prawa osób zmuszanych do niewolniczej pracy za długi. 
 
16 kwietnia 1995 r. Iqbal został zabity strzałami w plecy kiedy z kilkoma przyjaciółmi wracał na 
rowerze z mszy do domu.  
 
W oficjalnym raporcie policyjnym stwierdzono, że strzały oddał nieumyślnie lokalny rolnik Ashraf 
Hero. Policja oświadczyła, że po wielu godzinach tortur przyznał się on do winy. Ponieważ Iqbal był 
znanym przeciwnikiem lokalnej mafii producentów dywanów, komisja praw człowieka w Pakistanie 
przyjrzała się z bliska tej sprawie, jednak szybko potwierdziła wersję policji. Pomimo oficjalnego 
raportu większość opinii publicznej uważa, że Iqbal Masih został zamordowany na zlecenie mafii 
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producentów dywanów, która już wcześniej wywierała naciski na policję, a Ashraf Hero stał się 
kozłem ofiarnym. 
 
Iqbal jest naszym bohaterem, ponieważ odważnie walczył o prawa dziecięcych niewolników i osób 
zmuszanych do pracy za długi. Pomimo krótkiego życia, udało mu się wpłynąć na tysiące ludzi i 
zachęcić ich do walki o wolność; zainspirował również wiele osób na całym świecie do przyłączenia 
się do jego sprawy. Szacuje się, że obecnie w Pakistanie żyje 75 tys. niewolników. Jedną z organizacji, 
Free the Children stworzył kanadyjski chłopiec Craig Kielburger, który poznał historię Iqbala i 
zapragnął zmienić świat na lepsze. 
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