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GRADIVO ŠT. 4 
 

ZGODBA IQBALA MASIHA 
 

 

 
Vir: MORAL HEROES 

 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je svetovno javnost na problematiko otroškega suženjstva 
odmevno opozoril bister deček Iqbal Masih. Še ne trinajstletnemu mu je bilo vzeto življenje, a 
njegovi odločni in prepričljivi govori so tisočem delavcem v odvisnosti in podrejenosti ter otrokom-
sužnjem vlili poguma, da so sledili njegovemu zgledu. S svojimi nastopi je ozaveščal in se izrekal za 
izobraževanje, da bi se drugi lahko potegnili za svoje pravice in naredili konec krivici, ki jo izkoriščani 
delavci trpijo po vsem svetu. 
 
Iqbal Masih se je rodil leta 1983 v revni skupnosti Maridke blizu pakistanskega mesta Lahore. 
Njegova družina je živela v težkih denarnih razmerah. Oče Saif Masih jih je zapustil, ko je bil Iqbal še 
majhen. Ko je bil star štiri leta, je njegova mama Inayat potrebovala denar za plačilo poroke 
starejšega brata. Ker je bila družina že zelo zadolžena, se je pri lokalnem poslovnežu zadolžila v 
Iqbalovem imenu. Ker po dveh letih posojilo še ni bilo poplačano, je morala Iqbala „posoditi“ kot 
delovno silo za odplačilo dolga.  
 
Iqbal se je v tovarni preprog pridružil številnim drugim otrokom, ki morajo s svojim delom 
odplačevati dolgove. Kljub temu, da je šest dni v tednu delal po 14 ur, ni nikoli zaslužil dovolj, da bi 
poplačal dolg, stroške „vajeništva“, orodje, hrano, kazen za storjene napake in vse višje obresti. 
Čeprav je veljalo, da ga „držijo v dolžništvu“, je bil v resnici le še eden med milijoni drugih otrok, ki so 
kot sužnji delali za svojega delodajalca, brez vsakega upanja po svobodi. Delo v odvisnosti in 
podrejenosti, otroško delo in suženjsko delo je v Pakistanu zakonsko prepovedano, vendar se je 
razbohotilo ob podkupljivih vladnih organih in policiji, ki so živeli od podkupnin lokalnih poslovnežev. 
 
 
„Otroci bi morali v rokah držati svinčnike – ne orodja“, Iqbal Masih 
 
 
Ko je bil Iqbal star 10 let, se je odločil, da bo zbežal. Dovolj mu je bilo dela v vročini, v majhnih, 
zadušljivih prostorih, kjer je bil zrak zasičen z ostanki volne, dovolj brezštevilnih udarcev z bičem, 
tepeža in denarnih kazni vsakič, ko se je njegovo delo upočasnilo. Kljub onemoglosti zaradi 
podhranjenosti in premalo gibanja je Iqbalu in še nekaj prijateljem uspelo pobegniti. Stekel je do 
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bližnje policijske postaje in povedal, kako delodajalec pretepa otroke in jih drži kot sužnje. Na žalost 
je bilo policistu bolj do nagrade za najditelje pobeglih sužnjev in je Iqbala vrnil Arshadu, Iqbalovemu 
lastniku. Po navodilu policista je Arshad Iqbala z verigo priklenil na tkalni stroj in ga k delu prisilil s 
kombinacijo fizične zlorabe in stradanja. 
 
Ko je bil Iqbal star 12 let, se mu je uspelo udeležiti zborovanja ob dnevu svobode v organizaciji 
sindikata zidarjev. Iqbal je na zborovanju slišal o pravicah delavcev in izvedel, da je bilo suženjstvo 
zaradi odplačevanja dolgov z zakonom že nekaj let prepovedano. Vlada ni sprejela le zakona proti 
suženjstvu, ampak je celo odpisala vse dolgove, da bi podjetniki v zameno osvobodili svoje dolžnike. 
A sužnje je osvobodilo le malo podjetij. Ko so organizatorji pozvali navzoče, naj spregovorijo pred 
zbrano množico, se je k besedi javil Iqbal. Ob poslušanju njegove zgodbe se je eden od sindikalnih 
voditeljev, Ehsan Ullah Khan, odločil, da bo organiziral vse potrebno za Iqbalovo osvoboditev izpod 
suženjstva. Po dolgotrajnem prepričevanju, da njegova tovarna deluje nezakonito, je Arshad 
osvobodil Iqbala in še nekaj drugih zasužnjenih otrok. 
 
12-letni Iqbal je postal znan voditelj protisuženjskega gibanja v Pakistanu. Začel je obiskovati šolo, ki 
jo je za nekdanje zasužnjene otroke odprla Fronta za osvoboditev delavcev v odvisnosti in 
podrejenosti, in v komaj dveh letih zaključil štiriletni program. Bolj ko je poznal delovne zakone in 
človekove pravice, bolj se je zavzemal in energično nastopal v imenu zasužnjenih delavcev. Na skrivaj 
je prihajal v tovarne in spraševal otroke o njihovih izkušnjah in o tem, ali so sužnji. Njegovo početje je 
bilo izjemno nevarno, a zaradi podhranjenosti in zakrnele rasti je izgledal kot kakšen šestletnik, zato 
so nanj redko gledali kot na grožnjo.  
 
Fronta za osvoboditev delavcev v odvisnosti in podrejenosti ga je pošiljala v podjetja in na 
demonstracije povsod tam po Pakistanu, kjer se je vedelo, da je suženjstvo zaradi odplačevanja 
dolgov še vedno živo. S svojo močno osebnostjo je izobraževal zasužnjene delavce in jih spodbujal k 
pobegu. Kljub smrtnim grožnjam, ki jih je prejemal od organiziranih poslovnih mafijskih združb, ki so 
obvladovale skupnosti, je Iqbal vztrajno, samozavestno in prepričljivo razkrival njihovo početje. Po 
ocenah naj bi tistega leta lastnikom pobegnilo več kot 3000 pakistanskih otrok, ki so se pred tem 
udeležili zborovanj in srečanj v organizaciji Fronte za osvoboditev prisilnih delavcev. 
 
Zaradi njegove neverjetne zgodbe so Iqbala Masiha začeli vabiti tudi v druge države, kjer je opozarjal 
na otroško suženjstvo in se zavzemal za svobodo vseh zasužnjenih otrok. Povsod je bil vir navdiha za 
druge, zlasti otroke, da so se tudi sami vključili v prizadevanja za odpravo otroškega suženjstva.  
 
 
„Rad bi naredil to, kar je uspelo Abrahamu Lincolnu... To bi rad naredil v Pakistanu“, Iqbal Masih 
 
 
Po obisku ZDA, kamor je bil povabljen decembra 1994, se je Iqbal vrnil nazaj v Pakistan. Zadnje 
mesece življenja je redno obiskoval šolo v upanju, da nekoč postane odvetnik, ki se bo boril v imenu 
delavcev v odvisnosti in podrejenosti. 
 
Iqbal je bil umorjen 16. aprila 1995, ustreljen v hrbet. S prijatelji je po obisku maše kolesaril proti 
domu.  
 
Uradno policijsko poročilo navaja, da se je strel po nesreči sprožil bližnjemu kmetu po imenu Ashraf 
Hero. Policija je zatrdila, da je ta nesrečo priznal po urah mučenja. Ker je bil Iqbal pomemben 
sovražnik lokalne mafije izdelovalcev preprog, je umor začel preiskovati pakistanski odbor za 
človekove pravice, a je hitro pritegnil policijski zgodbi. Kljub navedbam v uradnem poročilu je 
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večinsko mnenje, da je za umor Iqbala Masiha v resnici kriva mafija izdelovalcev preprog, ki 
obvladuje tamkajšnjo policijo in je umor podtaknila Ashrafu Herotu. 
 
Iqbal Masih je naš junak, ker se je pogumno postavil za zasužnjene otroke in delavce v odvisnosti in 
podrejenosti v Pakistanu in po svetu. Čeprav je živel le kratek čas, je njegovo odločno in prepričljivo 
sporočilo številne spodbudilo k iskanju svobode, še mnogo drugih po vsem svetu pa je navdahnilo, 
da si prizadevajo, tako kot Iqbal. Po ocenah naj bi bilo v Pakistanu še vedno 75.000 sužnjev. Za 
Iqbalovo zgodbo je izvedel mlad Kanadčan, Craig Kielburger, ki je v želji, da nekako tudi sam pomaga, 
ustanovil organizacijo Free the Children. 
 
 
Vir: MORAL HEROES, napisal J. Kile | zadnja posodobitev 8. 5. 2012  
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