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w zakładce BIBLIOTEKA 

Tytuł: „Krew w MOIM telefonie” 

 

          „Wszystko zaczęło się w roku 2007, kiedy przeczytałem raport ONZ o związku mojego 

telefonu komórkowego z wojną w Republice Konga. Według raportu wydobycie rud metali 

potrzebnych do produkcji telefonów pozwala finansować wojnę, która pochłonęła 5 mln 

ofiar”. 

          Film dokumentalny Franka Poulsena pokazuje rzeczywistość dnia w Republice 

Konga. Niestety, nie tylko wojny i kopalnia w Bisie pochłonęły wstrząsającą liczbę ludzi, to 

my sami - użytkownicy telefonów komórkowych, urządzeń elektrycznych przyczyniamy się 

do tych tragicznie ginących ludzkich istot. 

          Dokument odsłania wiele bulwersującej i dotykającej prawdy o dążeniu za chlebem       

w tych krajach. Gwałty kobiet, ich historie o utracie męża w drastyczny sposób na ich oczach, 

to codzienność bolesna w swoich skutkach i prawdziwości. Zmuszanie nastoletnich dzieci do 

pracy w kopalni, w której mogą utknąć nawet na tydzień, w nieludzkich warunkach. 

Wstrząsający jest fakt, że one już do tego przywykły. Ich codzienność jest przez to szara.        

W naszym kraju dzieci i ludzie mają marzenia, do których dążą, które chcą realizować. Na 

wyspach Konga celem jest zdobycie przysłowiowego grosza, by przeżyć.                                   

W filmie poznajemy historię 16-letniego chłopca, podejmującego się pracy w Bisie przy 

wydobywaniu metalu. Pracuje, żeby mieć własny dom. Młodzieniec marzy, by samodzielnie 

go założyć. To realne marzenie, możliwe do spełnienia, a zarazem nam bliskie. Nie spełni się 

jednak ze względu na zaskakująco niską zapłatę, otrzymywaną za narażenie życia. Do tego 

dąży właśnie tamta ludność praktykująca niewolnictwo i brak perspektyw na przyszłość. 

          Reżyser i narrator podejmuje prowadzenie tej sprawy. Pierwszy krok to wizyta               

w fińskiej siedzibie Nokii. Przedstawia swoje stanowisko dotyczące problemu. Chce się 

dowiedzieć, co tak naprawdę kryje się za wydobywaniem tego surowca, z czyjego wysiłku?    

A może jego telefon powstał poprzez czyjąś śmierć? Reakcje pracowników są oburzające, 

ponieważ po usłyszeniu pytań, nie udzielają Frankowi odpowiedzi. Wymówkami jest 

szukanie właściwych osób oraz usprawiedliwianie pracowników będących na wyjazdach          

i spotkaniach. Narrator przejmuje inicjatywę. 

          Poulsen jednak został ostrzeżony przed atakami ze strony ludności w Północnym Kivu. 

Niestety, nie trudno dziwić się tym ludziom. Oni zostają w dalszym ciągu wykorzystywani,      

a najważniejsza jest pogoń za pieniądzem. Małe dzieci schodzące do piekielnych warunków 

kopalni, choroby górników, którym zabito w ostatnim napadzie aptekarza. To zobaczył Frank 

Poulsen w dążeniu do prawdy, którą jest niewyobrażalnie poniżające traktowanie godności 

człowieka. A czym oni się różnią od nas?  

          „Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego” pisał Oscar Wilde. 
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To może być prawda, ale czy znamy wartość ludzkiego życia, czasami odbieranego przez 

ludzką głupotę? „Wszystko jest dla ludzi”, czy to stwierdzenie aby na pewno jest prawdą? 

Czy mamy w posiadaniu odbieranie życia, największego daru o nieograniczonej wartości, po 

to byśmy mogli zaspokoić swoje potrzeby?                                                                                     

Frank Poulsen osiąga swój cel. Podziwiam go oraz ekipę kamerzystów za odwagę zejścia do 

kopalni i pokazania okrutności stosowanej wobec istot ludzkich takich samych jak my. Zrobili 

to w mistrzowski sposób, zmuszając nas do refleksji i uświadamiając nam, „czyja krew jest       

w naszych telefonach”. 

 

 

 


