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Frid vare med er
Inayat och Sadiq!

Med dig också
Shaukat!

Sardar sa att Iqbal är
ledig för arbete.
Stämmer det?

Ja, våra pengar räcker
inte till mat!

Ni får 500 rupier* i
Peshgi-förskott!
Min syster
behöver 800!

Då är vi överens. Peshgin
utbetalas i omgångar.
Här får ni 50 rupier. Vi tar väl
hand om honom och han
får lära sig mycket!

För 50 rupier var Iqbal på väg att
bli skuldslav....

Tidigt nästa morgon...

Här har du min brorson
Iqbal!

Tack
Sardar!

Jag ska lära dig att
inte springa runt!

Låt det här bli en läxa
för er andra också!

Saif!
Vad vill
du?

Här gör ni som jag
bestämmer!

Jag har hört att Iqbal
har börjat jobba...

Kvällen kommer...Första
arbetsdagen är slut....

Ge hit pengarna! Det är min son
och pengarna är mina!
Du använder dom
bara till narkotika!

De kommande åren skall Iqbal
komma att arbeta minst 12 timmar
om dagen, 6 dagar i veckan...

Doktorn har sagt att jag
måste operera mig, men jag
har inga pengar.

Skynda dig Shafiq, snart
börjar matchen!

Men jag
arbetar ju
mamma.
Räcker
inte mina
pengar?

Nej, jag
måste fråga
Ghullah om
peshgi!

Ghullah, jag måste operera mig
och köpa medicin. Kan jag få
peshgi för Iqbal?

Peshgi kallas den skuld som gör att
Iqbal nu är skuldslav hos Ghullah...
Här har
du 6 000
rupier!

Det är fredag, pojkarnas enda lediga dag. Två
pojkgäng har samlats på den öppna platsen mellan
kanalen och husen. Iqbal har längtat en hel vecka
efter den här matchen...

Varje gäng samlar ihop
pengar...

Vinnarna får allt!

Iqbal, Shafiq och Rafiq, kom
och arbeta! Vi har en matta
som måste bli klar!

Mitt i natten kommer Ghullah hem till Iqbal och drar
upp honom ur sängen...

Trots att det är ledig dag kan
pojkarna inte vägra. De är ju
skuldslavar och Ghullah
bestämmer...

Han behöver
sova!

Det får vänta!
Vi måste jobba
klart!

...men idag ska
det inte bli någon
match...

Bror,
ska vi leka?
Nej Sobia, jag
orkar inte...

Iqbal, peshgin gör
att jag måste låta
honom ta dig!

Iqbal är så trött att han somnar medan han arbetar...

Jag måste rymma
härifrån!

...jag måste gå
och kissa...

Pojkarna passar på när Ghullah inte är
där...
Jag mår illa och
måste ut och
kräkas!

Jag håller på
att bajsa på
mig!

Jag behöver
kissa...

Pojkarna springer så fort de kan längs kanalen. De vet att förmannen inte kan springa efter dem, för då rymmer ännu fler...

Bra
Iqbal!

Pojkarna glömmer det hemska som väntar...

När Iqbal kommer hem....
Akta dig Iqbal! Ghullah är jättearg
och letar efter dig!

Nästa morgon hämtar
Ghullah Iqbal i hans hem...

Pojkarnas pappa och Iqbals
mamma kommer med mat...

Som straff för rymningen kedjas barnen
fast vid vävstolen...

En morgon...
Var är Maqsud?

Ghullah hämtar den sjuke
Maqsud...

Här är det jag som
bestämmer när ni jobbar!

Han är mycker sjuk!

Iqbal rymmer igen...

...och springer till polisstationen...

Då går vi till mattmäster,
då!

Pust...mattmäster...
misshandlar...pust...
Maqsud...

Kedja den här lille
förrädaren!

...ni måste göra
något!!

Roligt att se att polisen gör sitt jobb!
Han har rymt från
sitt arbete!

Tack!

Iqbal tänker ständigt på hur svårt hans liv
är, men kommer inte på något sätt att slippa
arbeta...

Alla pojkarna i fabriken är skuldslavar. Ingen har
en peshgi, som skulden kallas, som är mindre än
när han började arbeta hos Ghullah. Efter fem år i
mattfabriken ska det bli än värre för Iqbal...

Iqbals halvbror Aslam skall gifta sig...
Jag behöver en säck socker till
Aslams bröllop!

Åh, tack!

Brudgummen
har anlänt!

Men efter festen...
Du måste arbeta in tiden
du var borta för bröllopet...

Här är vad du behöver. Jag
sätter upp pengarna på
Iqbal!

Iqbal, du får ledigt nu när din halvbror
Aslam gifter sig!

Iqbal anländer till bröllopet ovetande om att det är han som betalar...

Kvinnorna börjar dansa...

...och förresten, efter din
halvbror Aslams bröllop har din
skuld ökat till 13 000 rupier!

Brudgummen får traditionella pengahalsband
av gästerna. Iqbal är glad
över att få vara med på festen
som varar i tre dagar...

En dag kommer en man förbi och pratar
med mattslavarna...
Jag heter Yousuf! Peshgi, skulden som gör
er till slavar, är olaglig. Kom med till ett möte
med skuldslavarnas befrielsefront, BLLF
imorgon så får ni veta mer!

Akta!

Ni vet vad som händer
om ni lämnar arbetet!

Iqbal trotsar ägarens förbud och deltar i
mötet...

Ägaren
kommer!

Hej, såg jag inte dig
igår?

Jo...

På mötet håller BLLF:s ledare Ehsan
Ullah Khan ett tal...

Vad heter du?

Skuldslaveriet är förbjudet! Ingen kan
tvinga er. Ni har rätt till frihet. Barn ska
inte arbeta utan gå i skolan!

Trots att han är så blyg håller Iqbal ett litet tal....
Vår ägare Ghullah är grym! Jag vill inte
arbeta mer utan gå i skolan!

Vad duktig du var!

Iqbal!

Jag är Ehsan Ullah Khan!
Vill du berätta för oss om
ditt arbete?

Här får du ett frihetsbrev. Det står att
du är fri enligt lagen. Visa det för din
ägare!

Var har du
varit?

Vad är
det här?

Du kan inte tvinga mig att
arbeta - läs!

Mitt
frihetsbrev!

Iqbal är tillbaka i mattfabriken...

Ha,ha, du blir aldrig fri från din
skuld!

Yousuf kommer till Arshad Ghullah...
Du är tvungen att släppa Iqbal!
BLLF:s advokater hjälper
honom!

I Lahore tänker Ehsan på Iqbal...
Jag är orolig för den lille
pojken i Muridke!

Låt honom börja i APNAskolan* här i Lahore!

Det här ska du få för,
Yousuf!

*APNA-skolan betyder ”Vår egen skola”. Så heter BLLF:s alla skolor.

Två av Iqbals drömmar har nu gått i uppfyllelse. Han är fri och han har fått
börja skolan...

Vill du börja skolan?

Ja!
Var så god och
läs, Iqbal!

A...P...N...A,
APNA!!
När Iqbal besöker hembyn, talar han
med barnen i andra mattfabriker. Många
vågar nu lämna sina ägare...

Arshad Ghullah kommer hem till Iqbal...
Du måste börja arbeta igen,
annars arbetar inte dom andra
heller!

Var försiktig! Nu
har du Arshad som
fiende!
Jag är inte rädd för
honom längre. Han borde
vara rädd för mig!

Jag har inte tid
med dig!

Iqbal talar nu på BLLF:s möten där fria skuldslavar
samlas...

Vi är...

...FRIA!!!

Man Ghullah har inte glömt bort honom...

Jag ska se till
att du hamnar i
fängelse!

Hur går det i
skolan?

Muhammed Rafiq, som Ghullah lämnar sina
mattor till, hotar Iqbal...
Jag ska kidnappa din mamma
och dig. Akta så du inte
försvinner...

Vi har fått en inbjudan till
Sverige...

Iqbal berättar för sina vänner...
Jag ska flyga!
Men jag lovar att
ta med mig presenter
tillbaka!

Lyckliga
du!

...vill du följa
med?

Jag pluggar så mycket
jag kan!
Efter besöket i Sverige fortsätter Ehsan och
Iqbal till USA...

Iqbal får också ett stipendium. När han
gått ut skolan i Pakistan ska han få studera
vid ett amerikanskt universitet...

Ungdomspriset för
sin kamp för mänskliga
rättigheter tilldelas...

Väl hemma i Pakistan igen hyllas Iqbal av sina
vänner...

... IQBAL MASIH!

Men det finns andra...
Ehsan Ullah skall
dö!

Iqbal kommer att
straffas!

Påskdagen den 16 april
1995 reser Iqbal hem...

Mattfabrikanterna vet
att Iqbal alltid kommer
hem och hälsar på vid de
kristna högtiderna...

Hej mamma! Och hur
är det med min kära
syster Sobia?

Jag har längtat efter
dig käre bror!
Senare samma dag. Iqbal träffar sina
släktingar Faryad och Lyaqat...

Vi ska cykla ut med mat till
Amanat på fältet!

IQBAL!

Plötsligt...

”Den förre mattslavpojken Iqbal Masih, som
kämpade för barnens rättigheter i Pakistan
är död!”

Över hela världen sprids
budskapet...

På polisstationen samma natt som
mordet begicks...

Faryad får sätta sitt fingeravtryck på
ett blankt papper. Sen skriver polisen
dit det den påstår har hänt...

Fösta morgonbönen ropas just ut i
moskén...

Åhh...IQBAL!

Varsågod herr Imran,
ta min stol!

Livrädda gömmer sig Faryad och
Lyaqat hos släktingar...

Polisen, mattfolket, Zaki
Hussein och hans bror Ali
kokar ihop en historia...

Faryad och Lyaqat sitter hos polisen Ghulam Bari,
tillsammans med flera matt-fabrikanter och
jordägaren Zaki Hussein, när en bil anländer...

Väsnas inte så kärring. Vad
är det för märkvärdigt med
att en fattig pojke mördats.
Slutar du inte mördar vi
din andra pojk
också!

Vem är det?

Dagen efter begravs Iqbal...

Imran Malik är
mattpresident!

Om ni inte gör som vi säger, dödar vi er till
sjunde generationen!*

Var är era barn? De ska berätta
historien de fått! Annars dödar
vi er allihop!

Faryad och Lyaqat tar sin
tillflykt hos BLLF...

På papperet med
Faryads tum-avtryck
skriver Ghulam Bari
att pojkarna sett
drängen Hero vara
ihop med en åsna. När
pojkarna retade honom
tog han upp ett gevär, sköt
och råkade träffa Iqbal...

Människorättskommitionen stöder
polisens mordrapport
och sprider den...
*Med det menas att alla i släkten skall dödas.

...utländska ambassader skriver hem. Det
gör också dom som arbetar för biståndsorganisationer. De och tidningar över hela
världen sprider åsnehistorien...

På morgonen efter mordet väcktes Hero av polisen och bröderna Ali,
som kallas för ”Flätan”, och Zaki Hussein. Hero är dräng hos ”
Flätan” och Zaki...
Ta geväret och
Varför..?
följ med oss!

Men Hero som i hela världen utpekas som halvgalen och mördare, är
helt oskyldig. Han är bara fattig...
På polisstationen...

Du skall
säga att du mördade
pojken!

Om du inte gör som vi säger
dödar vi dig och säger att det
var i eldstrid med polisen!

Det var jag som dödade honom.
Jag, eh...

Vilken pojke?

Så småningom inser Hero att han
kan bli hängd för mordet...

Jag mördade inte pojken herr domare!

Mattfabrikörerna hade många gånger hotat Iqbal till livet...
Om han inte kommer tillbaka och
arbetar ska vi kidnappa dig och
döda honom!

Hero frikänns. Men så grips han på nytt
och ingen får träffa honom utan tillstånd
från inrikesministern...

...och en månad innan mordet kom de
till Ali och Zaki Hussein...
Vilka är dom?

Det ska inte du
bry dig om!

Redan innan mordet hade de som var avundsjuka på BLLF samlats tillsammans med
mattfabrikörer, tegelbruksägare och säkerhetspolisen...
Hur ska vi
komma åt
BLLF?

Sprida ut att
dom förskingrat
pengar!

Och sätta
dit Ehsan!

Men den som fått i
uppdrag att döda Iqbal
gick fri...

Nej!!

Följ med här!

Dr Aslam och Haroon! Ni ska
sprida rykten mot Ehsan!

Haroon och Dr Aslam hotar läraren Anjum...
Säg att Ehsan är terrorist och
sagt att du ska placera ut en
bomb!

Efter mordet på Iqbal griper säkerhetspolisen flera BLLF-arbetare...

Säkerhetspolisen är med oss.
Hjälper du inte till är det förräderi. Och
för det är det dödsstraff!

Stanna!
Vilka är ni?

Det är Ehsan som mördat Iqbal.
Han dödar en varje år!

Det är jag Lyaqat, min
morbror Faryad och
vår gäst Iqbal!

Så dog Iqbal Masih, pojken som jorden
runt är symbol för kampen mot det skadliga
barnarbetet...

