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La mijlocul anilor '90, un adolescent isteț a atras atenția la nivel mondial asupra sclaviei în rândul 
copiilor. Viața lui Iqbal Masih a fost curmată chiar înainte să împlinească 13 ani, dar discursurile sale 
elocvente și emoționante au încurajat mii de datornici supuși muncii forțate și copii-sclavi să îi 
urmeze exemplul. El a atras atenția asupra acestor aspecte și a promovat educația, astfel încât alte 
persoane să poată să își ceară drepturile și să pună capăt nedreptăților din atelierele care își 
exploatează angajații din întreaga lume. 
 
Iqbal Masih s-a născut în 1983, în comunitatea săracă din Maridke, la periferia orașului Lahore, în 
Pakistan. Familia sa avea probleme financiare, iar tatăl său, Saif Masih, a decis să plece când Iqbal 
era mic. Când Iqbal avea 4 ani, mama lui, Inayat, a avut nevoie de bani pentru a plăti nunta fratelui 
mai mare al băiatului. Deoarece familia avea deja datorii, mama sa a luat un împrumut în numele lui 
Iqbal de la un om de afaceri local. După doi ani însă, întrucât nu-și plătiseră datoria, s-a văzut nevoită 
să îl „împrumute” pe Iqbal pentru a munci să plătească datoria.  
 
Iqbal a intrat în rândurile numeroșilor copii datornici victime ale muncii forțate la o fabrică de 
covoare. În ciuda faptului că lucra 14 ore pe zi timp de 6 zile pe săptămână, Iqbal nu a câștigat 
niciodată suficienți bani pentru a-și plăti datoria, costurile „uceniciei” sale, uneltele pe care le 
folosea, mâncarea sa, amenzile pentru greșelile făcute sau dobânda tot mai mare. Deși era 
considerat „lucrător datornic”, de fapt, el era unul dintre milioanele de copii ținuți în sclavie de 
angajatorii lor, fără speranța că își vor recâștiga vreodată libertatea. Munca forțată, munca copiilor și 
sclavia au devenit infracțiuni în Pakistan. Cu toate acestea, aceste tipuri de muncă erau la ordinea 
zilei din cauza guvernului corupt și a forțelor de poliție care trăiau din mita oferită de oamenii de 
afaceri locali. 
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 „Copiii ar trebui să țină în mână stilouri, nu unelte” – Iqbal Masih 
 
 
La 10 ani, Iqbal s-a hotărât să scape. Îndurase deja multe: înghesuială, căldură sufocantă, resturi de 
lână plutind în aer. Fusese biciuit, bătut și tăiat de nenumărate ori, mai ales când muncea mai lent. 
Deși era firav din cauza faptului că era subnutrit și slăbit ca urmare a lipsei exercițiului, împreună cu 
câțiva prieteni, Iqbal a reușit să fugă. S-a dus la poliția locală și le-a explicat faptul că angajatorul lui 
bătea copiii și îi ținea în condiții de sclavie. Din păcate, polițistul a preferat „recompensa” pentru 
găsirea sclavilor fugiți, astfel că Iqbal a ajuns din nou în mâinile proprietarului său, Arshad. La ordinul 
polițistului, Iqbal a fost legat de războiul de țesut covoare și Arshad l-a forțat, supunându-l la abuzuri 
fizice și înfometându-l, să treacă înapoi la muncă. 
 
La 12 ani, Iqbal a făcut în așa fel încât să participe la festivitățile organizate de sindicatele zidarilor cu 
ocazia Zilei libertății. Acolo, Iqbal a aflat care sunt drepturile sale ca lucrător și faptul că sclavia pe 
bază de datorie era ilegală de câțiva ani. Pe lângă legea privind interzicerea sclaviei, guvernul anulase 
toate datoriile contractate de la întreprinderi pentru a-i elibera pe cei îndatorați. Și totuși, foarte 
puține întreprinderi și-au eliberat cu adevărat sclavii. Când participanții au fost invitați să se adreseze 
publicului, Iqbal s-a oferit voluntar. După ce a ascultat povestea sa, unul dintre liderii de sindicat, 
Ehsan Ullah Khan, a organizat o acțiune pentru a-l elibera pe Iqbal din sclavie. După ce au depus 
numeroase eforturi pentru a-l convinge pe Arshad cu privire la caracterul ilegal al fabricii sale, acesta 
l-a eliberat pe Iqbal și pe unii dintre ceilalți copii-sclavi. 
 
La vârsta de 12 ani, Iqbal a devenit unul dintre liderii de seamă ai mișcării împotriva sclaviei din 
Pakistan. El a urmat cursurile școlii Frontului pentru eliberarea datornicilor supuși muncii forțate 
(Bonded Labour Liberation Front, BLLF) pentru foștii copii-sclavi și a absolvit un ciclu de învățământ 
de patru ani în doar doi ani. Pe măsură ce a înțeles tot mai bine dreptul muncii și drepturile omului, a 
început să vorbească cu entuziasm și dinamism în numele persoanelor forțate să muncească în 
condiții de sclavie. Mergea pe ascuns în fabrici și îi întreba pe copii cum sunt tratați și dacă sunt 
sclavi. Deși acțiunile sale erau foarte riscante, Iqbal era rareori considerat a fi o amenințare, 
deoarece corpul său subnutrit și subdezvoltat îl făcea să pară a avea aproximativ șase ani.  
 
BLLF l-a trimis să vorbească în întreprinderi și să ia cuvântul la manifestații în toate regiunile din 
Pakistan unde știau că se practică munca în condiții de sclavie. Cu personalitatea sa puternică el i-a 
educat lucrătorii forțați să muncească în condiții de sclavie, încurajându-i să scape. În pofida 
amenințărilor cu moartea din partea organizațiilor mafiote ale întreprinderilor din toate 
comunitățile, Iqbal și-a continuat discursurile împotriva practicilor acestora, dând dovadă de 
încredere în sine și de elocvență. Se estimează că peste 3 000 de copii pakistanezi au fugit de la 
proprietarii lor după ce au participat la demonstrații, au ascultat discursuri și au asistat la reuniuni 
organizate de BLLF în acel an. 
 
Cu povestea lui impresionantă, Iqbal Masih, a început să viziteze și alte țări, să atragă atenția 
publicului cu privire la copiii-sclavi și să promoveze libertățile lor. El a fost o inspirație pentru toți (în 
special pentru copii) oriunde a mers și i-a încurajat să se implice activ în acțiunile de stopare a 
sclaviei în rândul copiilor.  
 
 
 „Mi-ar plăcea să fac ceea ce a făcut Abraham Lincoln, dar mi-ar plăcea să fac asta în Pakistan.” - 
Iqbal Masih 
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În decembrie 1994, după o vizită în Statele Unite, unde a ținut un discurs, Iqbal s-a întors acasă, în 
Pakistan. Ultimele luni din viață și le-a petrecut la școală, în speranța că va deveni avocat, pentru a 
putea combate munca forțată, în numele celor ce o practică. 
 
 
La 16 aprilie 1995, Iqbal a fost asasinat - a fost împușcat în spate cu pușca. Era pe bicicletă, în drum 
spre casă, împreună cu niște prieteni. Se întorceau de la slujba la care participaseră în cursul zilei.  
 
Potrivit raportului oficial al poliției, pușca unui fermier local, Ashraf Hero, s-a descărcat accidental. 
Conform relatărilor poliției, Ashraf Hero a recunoscut că a tras cu arma accidental după ce a fost 
torturat timp de mai multe ore. Cum Iqbal era unul dintre inamicii cunoscuți ai mafiei locale a 
producătorilor de covoare, Comisia pakistaneză a drepturilor omului a investigat crima, însă a 
confirmat rapid versiunea poliției. În pofida informațiilor cuprinse în raportul oficial, se crede că 
Iqbal Masih a fost asasinat de un reprezentant al mafiei producătorilor de covoare, care aveau deja o 
influență asupra poliției, și că Ashraf Hero este victima unei înscenări. 
 
Pentru noi, Iqbal Masih este un erou pentru că a dat dovadă de curaj prin acțiunile sale în favoarea 
copiilor-sclavi și a victimelor muncii forțate din Pakistan și din întreaga lume. Deși viața i-a fost 
curmată devreme, mesajul său plin de pasiune a cântărit foarte mult, a încurajat mii de persoane să-
și câștige libertatea și a inspirat numeroși oameni din toată lumea să se alăture eforturilor sale. 
Astăzi, în Pakistan, se estimează că încă mai există 75 000 de sclavi. Când a aflat povestea lui Iqbal, în 
dorința de a schimba ceva, un tânăr canadian pe nume Craig Kielburger a înființat organizația Free 
the Children. 
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