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5,4 millioner drepte. 
Hundretusener av voldtatte 
kvinner, og millioner 
tvangsflyttet fra sine hjem. 
Dette er blant følgene 
av den kongolesiske 
mineralkonflikten de siste ti–
tyve årene.

KONGO-DOKUMENTAR

AV ANDREAS AUBERT

Kontroll over såkalte konfliktmineraler går 
som en rød tråd gjennom urolighetene i 
Kongo. Tungsten, tinn, tantal og gull bru-
kes i alt fra flydeler til mobiltelefoner. En 
stor andel av disse mineralene kommer fra 
Kongo, som også er rikt på naturressurser 
som diamanter, uran, naturgass, olje og 
sjeldne tresorter. Fordi konfliktmineralene 
er så verdifulle, har opprørsgrupper og mili-
tærledere lenge brukt taktikker som slaveri, 
voldtekt, drap og tyveri for å få kontroll over 
dem. Millioner av dollar havner i deres hen-
der når varene selges på det internasjonale 
markedet, der de blant annet ender opp i 
våre elektriske apparater.

FN anslår at Kongo har urørte mineralre-
server verdt 24 trillioner (24 milliarder mil-
liarder) dollar. «Siden slutten av 1990-tallet 
har militstropper, opprørsgrupper og hærer 
plyndret disse rikdommene. Dette har 
bekostet en serie kriger som har forårsaket 
flere drepte enn noen annen konflikt siden 
andre verdenskrig,» forteller filmskaper Mike 
Ramsdell, aktuell med Kongo-dokumentaren 
When Elephants Fight. «Dødsfallene har ikke 
skjedd via bombing eller drone-angrep. Når 
et menneske blir drept i Kongo, er det fordi 
noen vil det slik. Dette valget er blitt tatt 
over fem millioner ganger på 17 år,» sier han. 
«Et overfladisk blikk på situasjonen kan gi 
inntrykk av ’afrikanere som dreper hver-
andre’. Men virkeligheten er at konflikten 
har blitt opprettholdt av Vesten, som har 
tjent på den. Kongoleserne har levd under 
diktatorer støttet av vestlige land. Da jeg 
forsto hvor stort ansvar Vesten har for det 
som har skjedd, ble dette en viktig historie 
for meg å fortelle,» sier Ramsdell om bak-
grunnen for filmen. Det som gjorde størst 
inntrykk på Ramsdell under arbeidet, var 

kongolesernes frustrasjon over kriger og 
meningsløshet som bare fortsetter. FNs 
største bakkestyrker er lokalisert i landet, 
men har gjort veldig lite for å begrense vol-
den, mener han: «Jeg var i en flyktningleir for 
internt tvangsforflyttede, som ikke hadde 
rent vann, men derimot enorme mengder 
medisiner. Ingen bidro med bensin for å få 
brønnen til å virke, og uten mat og vann i 
magen, ville medisinene bare ha gjort dem 
enda sykere.» Mens han snakket med men-
nesker som så barna sine dø og selv sultet 
ihjel, begynte et FN-helikopter å fly over 
dem. Hver gang et helikopter sendes opp, 
koster det mange tusen dollar. Summen 
kunne sikret mat og drikkevann til leiren i 
en måned. «Et enormt sinne kom til uttrykk 
da de snakket om dette. Folk sulter til døde 
i eget land, mens vestlige land flyr over dem 
med helikopter og hevder at de hjelper,» sier 
Ramsdell.

To former for utbytting. Filmen er ment å 
gi forståelse og håp, samt belyse konkre-
te steg vi kan ta for å bidra til forbedring 
i Kongo. Dokumentaristen har tatt for seg 
to forskjellige områder i landet, hvor mine-
ralutbyttingen skjer på ulike måter: «Sør 
preges av multinasjonale korporasjoner, 
utro tjenestemenn og elendige kontrakter 
for utvinningen. Det kriges ikke så mye der, 
men Kongo taper masse penger når selska-
per gjør korrupte avtaler og gjemmer seg 
bak firmaer registrert på Jomfruøyene. 
Bevillinger selskapene har fått billig av den 
kongolesiske regjeringen, selges videre til 
gruvedriftsfirmaer med opptil 800 prosent 
fortjeneste,» forteller Ramsdell. «I Øst-Kongo 
er det mer primitive utvinningsforhold, hvor 
mye kontrolleres og utbyttes av væpnede 
grupper, korrupte militære og naboland. 
Området er fritt vilt, og millioner er blitt 
drept og tvangsforflyttet,» fortsetter han. 
«Ingenting av dette skjedde plutselig, men 
har røtter langt tilbake i historien. De første 
slavene ble tatt fra Kongos elvemunning av 
portugiserne. Deretter kom den belgiske 
kongen Leopold 2. og hans utnyttelse av 
elfenben og gummi under Congo Free State 
(1885–1908) og Belgisk Kongo (1908–1960). 
Etter dette ble også USA innblandet. I 1960 
hadde Kongo sitt første demokratiske 
valg, der Patrice Lumumba ble stemt frem 
som president. USA og Belgia sørget for at 
Lumumba ble snikmyrdet – og satte inn sin 
egen diktator Mobutu Sese Seko, som regjer-
te i 30 år. Mobutu skapte seg en nettofor-
mue på fire milliarder dollar mens han lot 
Kongo forfalle. Da en væpnet opprørsgruppe 

styrtet Mobutu i frustrasjon, ville USA sam-
arbeide, og vestlige firmaer begynte å lage 
avtaler med gruppen», sier Ramsdell. «Vi er 
der vi er fordi historien brakte oss hit. Dette 
er det viktig å forstå,» mener han.

Et overfladisk blikk på 
situasjonen kan gi inntrykk 
av ’afrikanere som dreper 
hverandre’. Men virkeligheten 
er at konflikten har blitt 
opprettholdt av Vesten, som 
har tjent på den.

Håp og handling. Den forrige filmen til Mike 
Ramsdell, The Anatomy of Hate fra 2009, tok 
for seg hat som en kulturelt tillært mekanis-
me, og hadde en sterk forankring i filosofi og 
samfunnsvitenskap. Også denne gangen vil 
han ikke bare vise tragedie, men også gro-
bunn for håp. «Noen vil si at jeg ikke viser 
nok håp, andre vil si at jeg viser for mye. 
Jeg ønsker at seerne skal føle seg styrket 
til handling på slutten av filmen. Jeg sier 
for det første at situasjonen ikke trenger å 
være slik den er, og for det andre at kon-
goleserne gjør alt de kan. Det finnes for 
eksempel mange grasrotorganisasjoner. 
Gjennomsnittmennesket i Kongo ønsker 
fred og fordragelighet, og å kunne sende 
barna sine til skolen. For det tredje finnes 
det veldig spesifikke handlinger vi som vest-
lige forbrukere og velgere kan utføre for å 
bringe håp og skape en ny virkelighet for 
kongoleserne,» mener dokumentaristen.

Ramsdell inkluderer menneskeskildringer 
i filmene sine som appellerer til publikums 
følelser – ikke bare til intellektet. Da blir det 
lettere for seerne å se på subjektene som 
medmennesker. «Jeg viser ikke bare glade 
kongolesere, men også mangfoldet i befolk-
ningen. Vi har et altfor ensidig syn på Afrika. 
Åpenbart eksisterer det folk som lever i en 
stråhytte på landsbygda, og sultende barn. 
Men det finnes også fantastiske akademi-
kere, folk som har utdannet seg over hele 
verden og kommet tilbake fordi de ønsker å 
utgjøre en forskjell på sitt eget kontinent. En 
mann jeg intervjuet snakker 14 språk og har 
reist over hele verden. Det finnes et stort 
mangfold av personligheter og evner, noe 
jeg ønsker å tydeliggjøre,» forteller filmska-
peren.

Mye skildres gjennom filmopptak fra 
møter med folk i Kongo, men også via 

historisk materiale. «De fire årene jeg job-
bet med filmen, oppholdt jeg meg mye i 
Kongo. Mange filmklipp viser dagens for-
hold, og jeg intervjuet personer som har 
vært sentrale i historiske hendelser. Filmen 
gir mange forskjellige perspektiver for å for-
stå dagens situasjon. Jeg ville særlig bringe 
frem kongolosernes stemmer og historier,» 
sier Ramsdell.

Uansvarlig industri. Filmskaperen mener de 
fleste amerikanere ikke kjenner til konflik-
ten i Kongo, til tross for den såkalte Obama-
loven fra 2013 som skulle sette en stopper 
for uetisk mineralutvinnelse. «Dodd-Frank-
loven skulle ta tak i problemene både i øst 
og sør i landet. Den krever at korporasjone-
ne må vise at mineralene i produktene ikke 
har finansiert konflikt, og at selskaper som 
gjør forretninger i USA må ha full transpa-
rens i kontraktene sine. Selskapene må vise 
hva de har betalt for sine naturgasser, oljer 
og mineraler for å unngå mange av smutt-
hullene som gjør det mulig å være korrupt. 
Dette siste ble aldri iverksatt,» forteller 
regissøren, som ikke er imponert over indus-
triens evne til å gjøre noe med problemene. 
«Allerede i 2001 publiserte FN sin første rap-
port om at mineraler i Øst-Kongo finansierer 
konflikten. I tolv år visste altså den elektro-
niske industrien at de tjente en formue på 
mineraler som finansierte en krig. Likevel 
gjorde de ingen ting. Nå hevdes det at lov-
givningen skaper for mye papirarbeid, og 
at den ikke endrer noen ting. Industrien har 
satt i gang en kampanje for å sverte loven. 
De som hadde tolv år på seg til å gjøre noe 
på egen hånd,» sier Ramsdell.

Det frustrerer ham når medier og vanlige 
mennesker svartmaler lovgivningen. «Den 
har ringvirkninger som enkelte kongolesere 
misliker, og den løser ikke alle problemene. 
Den hjelper likevel, og trekker mye opp-
merksomhet til saken. Korporasjonene blir 
nødt til å finne et bedre alternativ, og myn-
dighetene tvinges til å regulere minedriften 
slik at de kan vise at mineralene er konflikt-
frie. «Elektronikkprodusenter vil selge. Hvis 
mange nok krever produkter fri for konflikt-
mineraler, vil selskapene lage slike. Dette vil 
tvinge dem til å ta til seg OECDs retningslin-
jer for aktstomhet ved mineralutvinning fra 
Kongo, avslutter Ramsdell.

 

Ekslusivt for Ny Tids lesere, se:  
https://vimeo.com/122492516 
Passord: Elephant

Antall drepte nærmer seg Holocaust
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«Norge holder 
energitoppmøte»
Sierra Leone. Et energitoppmøte i Norge 
får bred omtale i en rekke afrikanske avi-
ser denne uka. «Afrikanske energiministre 
fra Ghana og Zambia er blant deltakerne på 
det norsk-afrikanske energitoppmøtet orga-
nisert av Norfund og den norsk-afrikanske 
næringslivsforeningen NABA,» skrev Sierra 
Express Media i Sierra Leone 9. april. På 
møtet skal ministre, energiselskaper, for-
skere og investorer gjøre opp status for 
energisituasjonen i Afrika. «De kommer 
til å vektlegge behovet for å få på plass et 
solid system som vil sikre energitilgangen 
til befolkningen og tjene både offentlig og 
privat sektor,» skriver avisa. Afrika sør for 
Sahara har store energiressurser, men iføl-
ge det internasjonale energibyrået IEA har 
bare 290 millioner av en befolkning på 915 
millioner tilgang på strøm, og det investe-
res ikke nok i utviklingen av energisektoren. 
«Behovet for investeringer i infrastruktur er 
akutt,» sier Kjell Roland, direktør i Norfund, 
til avisa. Samme dag skrev nettstedet All 
Africa at nærmere 80 prosent av alle ener-
giprosjekter i Afrika avbrytes i en tidlig 
fase. «Norfund er ifølge Roland blant et 
fåtall investorer som er villige til å inves-
tere i prosjektene, på grunn av den høye 
risikoen forbundet med dem,» skriver nett-
stedet. Nettstedet Star Africa, som har sitt 
hovedkontor i Sør-Afrika, skrev 8. april at 
«få i den vestlige verden er klar over hvor 
utfordrende det er å utvikle energisystemer i 
fattige land, og at det i bistandsprosjekter er 
lettere å fokusere på enkle og umiddelbare 
tiltak som vil gi annenrangs løsninger enn å 
fokusere på kjerneoppgaven: å utvikle stabi-
le systemer som vil produsere tilstrekkelige 
mengder strøm».

http://www.sierraexpressmedia.com/?p=73452 
http://allafrica.com/stories/201504100998.
html 
http://en.starafrica.com/news/nor-
way-hosts-africa-energy-summit.html

80 år igjen
Tyrkia. En uttalelse fra statminister Erna 
Solberg omtales som oppsiktsvekkende i tyr-
kiske Daily Sabah 8. april. «Norges statsmi-
nister Erna Solberg skal ha sagt til Sveriges 
Television (SVT) at Norge bare har 80 års 
oljereserver igjen,» skriver avisa. Det henvi-
ses deretter til en rapport fra det amerikan-
ske energibyrået der Norge rangeres som 
det landet med størst olje- og naturgassres-
surser i Europa, og som leverer mye av den 
olje og gassen som kontinentet forbruker. 
«I 2015 har landet økt eksporten av olje og 
gass til å bli verdens nest største ekspor-
tør av gass, og femte største oljeeksportør. 
Men til tross for økningen de siste to årene, 
indikerer statsministerens uttalelse at olje-
eksporten vil forsvinne helt fra rangeringene 
i løpet av mindre enn et århundre,» skriver 
avisa. Til SVT sier Solberg at det derfor er 
mer presserende å tenke på investeringer i 
fornybar energi og dessuten øke effektvivi-
teten i energiforbruket.

http://www.dailysabah.com/euro-
pe/2015/04/08/norway-has-80-years-of-oil-
reserves-left-prime-minister-solberg 

Ville ikke fungert i USA
USA. «Tre grunner til at det ‘perfekte’, 
norske fengselssystemet ikke ville fungert 
USA», lyder tittelen på en artikkel på det 
amerikanske nettstedet Cheatsheet den 
8. april. «Yrkesfag, soling, ferske råvarer 
på det lokale markedet, og svømming på 
stranden. Dette er ikke en beskrivelse av et 
hotell. Det er et fengselsvesenet i Norge,» 
skriver nettsida. «Fra et filosofisk ståsted 
virker systemet attraktivt. Spørsmålet er 
om USA burde adoptere en lignende tilnær-
ming?» spør Cheatsheet. Men videre ramses 
det opp flere grunner til at det ikke er noen 
god idé: «1. Den norske velferdsstaten er et 
system som har penger å bruke på offentlige 
tjenester. 2. Takket være velferdsstatsøko-
nomien har Norge mindre ulikhet, og det er 
viktig hvis du ser på sosiale forskjeller i kri-
minialitetsstatistikken. (….) 3. I USA er frik-
sjonen mellom ulike grupperinger konstant, 
mens Norge fortsatt er et relativt homogent 
samfunn.» Nettstedet omtaler imidlertid 
den økte innvandringen til Norge som en 
utfordring for landet: «I USA er bare seks 
prosent av de innsatte utenlandske. Hvor 
lenge landet kan fortsette å bruke så mye 
penger på en voksende fengselsbefolkning, 
er spørsmålet,» mener Cheatsheet.

http://www.cheatsheet.com/busi-
ness/3-reasons-why-norways-prison-sys-
tem-should-not-be-replicated-in-america.
html/?a=viewall

Skal produsere  
gass sammen
Turkmenistan. Et tettere samarbeid er også 
temaet for en artikkel i avisa Vestnikka 
Avkaza i Turkmenistan 7. april. Avisa 
skriver at Turkmenistan og Norge plan-
legger å produsere naturgass sammen. 
«Utenriksdepartementet i Turkmenistan 
holdt et møte med Norges ambassadør Ole 
Johan Bjørnøy, som ankom Ashgabat for 
et møte 6. april. I samtalene uttrykte han 
interesse for videre samarbeid om ny tek-
nologi for utvinning av naturgass fra under 
havbunnen og på vanskelig tilgjengeige ste-
der,» skriver avisa. «Energiens rolle i bære-
kraftig utvikling var i fokus,» skrev samme i 
avis i en separat notis på nettsida samme dag.

http://vestnikkavkaza.net/news/econ-
omy/69122.html

Redigert av Runa Hestman, Rio de Janeiro.
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vi et førstehånds innblikk i hva som skjedde 
disse skjebnesvangre timene.

Synlighet. Ett av filmens store pluss er dens 
evne til å veksle mellom de store linjene 
og intime detaljer. Under intervjuet med 
Snowden skifter perspektivet mellom et flek-
sibelt kamera, ofte i close-up, til fasadebilder 
og oversiktsbilder av Hong Kong. Dette er 
gjennomgående i hele filmen: Samtaler, dis-
kusjoner og betroelser plasseres innenfor 
en geografi – det vil si rammen av den gjen-
kjennelig byen med sin ditto arkitektoniske 
profil. Valget av Trevor Paglen som ansvarlig 
filmfotograf er interessant i så måte; hans 
spesiale er oppfinnsomme synsvinkler på 
overvåkningsstaten. Som fotografen sier: 
Selv om den hemmeligholdte aktiviteten 
er vanskelig å få øye på, har den faktisk en 
synlighet gjennom arkitektur og logistikk. 
Institusjonene er hemmelige, men man må 
gjøre bruk av mennesker under byggearbei-
det; materialene kommer et steds fra – og de 
må fraktes dit de skal benyttes. Det hemme-
lige har også en bestemt arkitektonisk form, 
og befinner seg på bestemte steder i verden. 
Denne betraktningsmåten kommer gjentat-
te ganger til uttrykk i filmen når forskjelli-
ge overvåkningsanstalter dokumenteres. 
Eksempelvis får vi se NSAs senter for lag-
ring av avlyttede telefonsamtaler i Bluffdale 
i Utah, som ble påbegynt i 2011. Bildene 
skildrer et trivielt byggearbeid og uferdige 
industribygg; ingenting avslører hva som 
faktisk kommer til å befinne seg der – like-
vel er det hemmeliges «ytterste lag» synlig. 
Mot slutten av filmen ser vi bilder fra Bude 
i England hvor de transatlantiske kommuni-
kasjonskablene fra USA til den britiske over-
våkningsorganisasjonen GHCQ ankommer 
kyststripen. Vi ser ikke selve kablene eller 
hva som går gjennom dem, men vi kan plas-
sere stedet de møter fastlandet på på kartet. 
Gjør vi det, vil det tre frem et mønster – og 
parallelt med Snowdens eksponering av 
skjult overvåkning, får vi dermed – gjennom 
Paglen – en inntrengende oppfordring om å 
lete etter steder hvor de hemmelige opera-
sjonene kommer til syne, selv om vi ikke har 
den samme tilgangen på hemmeligstemplet 
info som Edward Snowden.

Fininnstilt. CITIZENFOURs hovedanliggen-
de er naturlig nok å portrettere Snowden. 
I en kostelig scene ser vi ham kryptere 
Greenwalds datamaskin. Han trekker et 
pledd over hodet for å unngå at eventuelle 
kameraer montert i rommet skal filme hva 
han skriver på tastaturet. Denne situasjo-
nen ville under normale omstendigheter 
vært paranoia par excellence, men her er 
unntakstilstanden blitt normalen. «På dette 
tidspunktet er det ingenting som lenger vil 
kunne sjokkere oss,» sier Greenwald mens 
han ler, med et vantro ansiktsuttrykk. Under 
pleddet humrer også Snowden – og når 
Greenwald skal taste inn sitt brukerpassord 
så Snowden kan fullføre krypteringen, sier 
varsleren skjelmsk til Greewald at han også 
gjerne kan få bruke teppet. Det oppstår et 
spøkefullt øyeblikk hvor hele gjengen frem-
står som barn på gutterommet, en lett stund 
preget av lek, før det midlertidige frirommet 
oppløses i alvor igjen. For faktum er jo at det 
kan være kameraer i rommet.

Ett av filmens store pluss er 
dens evne til å veksle mellom 
de store linjene og intime 
detaljer.

Andre scener som gir filmen fokus og 
pusterom er de som viser Snowden alene. I 
disse sekvensene får vi et enkelt og effektivt 
portrett av en mann som har påkalt verdens 
ledende supermakts vrede, og – på daværen-
de tidspunkt – hadde skåret over alle bånd 
til familie og venner. Disse avdempede skis-
sene av varsleren blir pauser i det globale 
dramaet som utfolder seg rundt ham, men 
også vinduer mot Snowdens ensomhet og 
faktiske isolasjon. I en poetisk scene ser 
vi ham kikke, mistenksomt og nervøst, ut 
vinduet fra hotellrommet, gjennom halv-
transparente gardiner. Vekselsvis klippes 
subjektive kameravinkler inn som simule-
rer Snowdens utkikkspunkt idet han skuer 
utover en overskyet og slørete Hong-Kong-
park: Vi inviteres til å identifisere oss med 
ham og reflektere nærmere over situasjonen 
han befinner seg i. Hvem er der ute? Er det 
noen som ser tilbake fra parken, eller er 
han fortsatt i sikkerhet? «Det er en merke-
lig følelse som det er vanskelig å beskrive 
med ord,» sier Snowden, «å ikke vite hva 
som skjer neste dag. Det er skremmende, 
men også frigjørende.» I øyeblikket før hans 
navn og motivasjon offentliggjøres i medier 
globalt, gjentas ritualet, men denne gangen 
er gardinene trukket fra. Han vil ikke lenger 
skjule seg. Blir han sett, får de bare se ham 
– slik som utallige andre, i selvsamme øye-
blikk, faktisk gjør på all verdens tv-skjermer.

Det er småting som dette som gjør 
CITIZENFOUR så fininnstilt regimessig. 
Dette er hendelser og detaljer som har liten 
informativ verdi, men som tilfører forløpet  
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