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Betalar ni inte genast tillbaka era skulder så säljer jag Malooka! Ägaren på tegelbruket där Mamma Mar-
faan arbetar är arg och upprörd. Han vill ha tillbaka de 80 000 rupies (8 000 sek) han menar att han lånat 
familjen.  

Vi har aldrig lånat några 80 000 rupies säger Marfaan 
förtvivlad. Min man blev sjuk i magcancer och dog för 
två månader sedan.  Hans sjukdom är ett hårt slag mot 
vår familj, som består av mig, mina två bröder 13 och 
14 år gamla, fyra barn på 7 år, 5 år (2st), 4 månader 
och min gamla mamma. 10 000 rupies lånade vi när vi 
behövde köpa medicin till min man och hoppades att 
han skulle bli frisk. Vi kan aldrig betala några 80 000 
rupies. 
Ägaren fortsatte att hota och kräva tillbaka sitt lån och 
till slut röt han till dem att om han inte genast fick sina 
pengar så skulle han sälja den äldsta flickan Malooka  
5 år.  
 
Malooka säljas? 
Hela familjen vet vad det innebär. Den som köper en 
femårig flicka kommer att gifta bort henne så snart hon 
kommer i puberteten. Marfaan beslutar sig för att fly 
med sina barn. Dottern måste komma undan till varje 
pris. Mamma har hört om BLLFS*, organisationen 
som arbetar mot slaveri, och det var dit hon i skydd av 
nattens mörker gav sig iväg. När ägaren upptäcker 
flykten tar han Marfaans åldriga mamma och bröder 
och låser in dem och försöker pressa familjen att lämna 
ut Malooka. NEJ! Naturligtvis får man inte sälja flick-
or i Pakistan. Det är olagligt, men vad har en fattig 
familj att sätta emot en rik tegelbruksägare? Jo, 
BLLFS i Mirpurkhas som genast agerat och gått till 
domstol. Organisationen blev omedelbart hotad av 
ägaren och hans vänner, men de tvekar inte. 
 
Äger familjen? 
När anmälan togs upp i domstol skickades polisen att 
befria dem som ägaren låst in. Familjemedlemmarna 
fick hålla sig gömda tills de blev kallade till domstols-
förhandling. Tegelbruksägaren hade sagt till ansvarig 
domare, vid ett första förhör, att han hade köpt famil-
jen för 80 000 rupies och därför fick de inte lämna 
hans tegelbruk. Det är i lag förbjudet att köpa och sälja 
människor i Pakistan och genom att hävda detta bevi-
sade han att han brutit mot lagen.  

Fria! 
Alla inblandade kallades till en gemensam förhandling.  
Domaren lyssnade noga. Han var allvarlig och be-
stämd när han förklarade för tegelbruksägaren som 
försökt hålla familjen i slaveri att: ”Denna familj är nu 
helt fri och du har ingen rätt att hota dem eller på något 
annat sätt försöka tvinga dem. Om det skulle hända 
kommer vi från domstolen att agera igen.” 
Familjen har fått hjälp att ordna arbete och boende på 
en plats som ligger i ett annat område.  Mamman som 
blev sjuk har tillfrisknat efter behandling och närings-
rik mat och alla hoppas att vardagen ska bli bättre 
framöver. De har nu, fria och med hopp om ett bättre 
liv, gett sig iväg till sitt nya hem. 
Tack till alla er som i somras med kort varsel kunde 
ställa upp och bidra till kostnaderna för att befria  
familjen!                                          Text/bild: B Klang 
 

*BLLFS i Mirpurkhas, en oberoende, självständig  
organisation i Södra Pakistan. 


