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Prisen for teknologien

Prislappen i butikken sier lite om den menneskelige prisen. I Øst-Kongo 
finner du noen av verdens mest verdifulle mineraler, og noen av verdens 
fattigste mennesker. Her risikerer 40 000 unge hver dag livet i gruver for 
å utvinne mineralene som brukes i mobilene, elbilene og laptopene våre. 

Mwenga i Sør-Kivu er et typisk gruveområde, 
og ungdom herfra kan fortelle noen historier:

18 år gamle Desiree kan fortelle deg om 
16-timersdager uten pause med hammer og 
meisel på bunnen av en vertikal steinhule. En 
gang døde to av vennene hans på to uker i to 
separate gruveulykker i den samme gruven han 
jobber i.

16 år gamle Mukamba kan fortelle deg at du 
har flaks hvis du får en papplate å sove 
på ved gruva. De fleste sover på blader, 
og da sover du dårligere, og er mer sliten 
når du skal jobbe dagen etter.

17 år gamle Faraji kan fortelle deg at folk 
er livredde for gruvene, og at mange han 
kjenner ruser seg for å takle frykten på 
jobb.

17 år gamle Daniel kan fortelle deg at han 
i april 2019 tjente 6 dollar på en måneds arbeid, og måtte bruke halvpar-
ten av all lønna på transporten tilbake hjem. For overskuddet hadde han 
råd til et par slippers. Rett før jul døde to av vennene hans da en gruve 
kollapset.

Det finnes altså ungdom som setter livet på spill for et par slippers for 
at livene våre skal bli litt enklere. Er dette prisen vi er nødt til å betale for 
teknologiske fremskritt? Daniel drømmer om å bli lege, men hver gang 
han reiser til gruvene for å jobbe, forbereder han seg mentalt på at han 
kanskje ikke kommer tilbake til familien sin i live.

I Øst-Kongo finner du noen av verdens mest verdifulle mineraler, men 
også en mye mer verdifull ressurs: Millioner av ambisiøse ungdommer. 
Dessverre betaler de en skyhøy pris for at verden går fremover. Den vir-
kelige prisen for din nye iPhone betales av ungdom som sannsynligvis 

Verden går fremover. Teknologien blir bedre hver dag. Det er det mange gode 
grunner til å feire. Den fører til mindre fossilt brensel. Den gjør livene våre enkle-
re. Men hva er egentlig prisen for teknologien vår? 
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aldri vil få råd til en ny iPhone. Vi heier på grønn teknologi, men vi nekter 
å godta en verden der noen må risikere alt – for nesten ingenting – slik 
at vi kan få bedre gadgets.

Videre lesning
Hege og Hanna om søksmålet familier fra DR Kongo fører mot 
selskaper som Tesla, Dell og Microsoft: https://www.transitmag.
no/2020/01/17/barna-i-dr-kongo-betaler-prisen-for-teslaen-din/
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