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Kijkopdracht

Waar gaat de film over?

Documentairemaker Frank Poulsen komt 
erachter dat er waarschijnlijk conflictmineralen 
in zijn mobiele telefoon zitten. Hij krijgt geen 
duidelijke antwoorden van marktleider  
Nokia en gaat vervolgens zelf op onderzoek uit. 
Hij komt terecht in een mijn in Oost-Congo en 
zijn bevindingen zijn zeer confronterend. 
Hij gaat op zoek naar het antwoord op de vraag 
wie verantwoordelijk is voor de erbarmelijke 
omstandigheden waarin de mijnwerkers wonen 
en werken. Hij voelt met name Nokia aan de 
tand. Het bedrijf claimt zich wel zorgen te maken, 
maar vindt niet dat het verantwoordelijk is voor 
de situatie.  

Kijkopdracht Blood in the Mobile

1   Hoe verdienen de gewapende groepen  
geld aan de mijnbouw?

2  Hoe wonen en werken de mijnwerkers? 
3   ‘Maak je toeleveringsketen openbaar’.  

Welk argument voor en tegen deze stelling  
gebruiken de filmmaker en de medewerker 
van Nokia?

4   Welk voorstel doet John Prendergast van 
‘Raise hope for Congo’?

5   Welke voorstellen doet de politicus  
Jim McDermott?

6   ‘Nokia had meer moeten doen om te 
voorkomen dat er bloed in mobiele  
telefoons terecht komt’.  
Welke argumenten voor en tegen deze 
bewering gebruiken de filmmaker en de 
medewerker van Nokia?

7   Met welk doel heeft de filmmaker deze  
documentaire volgens jou gemaakt?
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Verwerkingsopdrachten

Opdracht 1: Productieketen
Een productieketen, of bedrijfskolom, is een over-
zicht van de stappen die een product maakt van 
grondstoffen tot de verkoop aan de consument. 

A  Vul het lege schema van de productieketen 
van mobiele telefoons op de juiste volgorde 
in. Bijvoorbeeld 1A, 2B, 3C etc.

B  Welke stap(pen) van de productieketen van 
mobiele telefoons kom je tegen in de docu-
mentaire?

Odracht 2: Coltan
Een grondstof waar in de mijn naar wordt  
gegraven is coltan. Gebruik het internet om de 
volgende vragen te beantwoorden.
A  Noem drie landen waar naar coltan wordt 

gegraven.
B Noem drie producten waar coltan in zit.
C  Van de coltan in jouw telefoon weet je  

niet waar die vandaan komt. Noem een  
product waarvan je ook niet zeker kan 
weten waar de grondstoffen vandaan 
komen en noem een product waarvan je 
wel zeker kan weten waar de grondstoffen 
vandaan komen.

D  Een land waar veel coltan te vinden is,  
is Australië.  Vind je dat dit in de docu- 
mentaire naar voren had moeten komen? 
Waarom wel/niet?
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Verwerkingsopdrachten

Opdracht 3: Globalisering
Globalisering houdt in dat de hele wereld met 
elkaar in verbinding staat. Dit wordt mogeijk 
gemaakt door vervoer (vliegtuigen) en 
commu¬nicatie (internet). Spullen worden niet 
meer op dezelfde plek verkocht en gemaakt 
en mensen kunnen in verschillende landen 
werken.  
A  Vroeger werd er in Nederland ook in mijnen 

gewerkt. Waarom wordt er in Nederland nu 
niet meer in mijnen gewerkt, en in Congo 
nog wel? 

a  Mensen in Nederland doen liever ander 
werk, de mensen in Congo vinden het niet 
zo erg om in mijnen te werken.

b  Werken in mijnen is een belangrijk onder-
deel van de Congolese cultuur.

c  De mijnen in Nederland zijn allemaal leeg,  
er zitten geen grondstoffen meer in.

d   In Nederland is arbeid duur, en in Congo 
goedkoop.

B  Als in Nederland niet meer in mijnen wordt 
gewerkt, hoe komen wij dan aan grondstof- 
fen?

C

  

Bedenk een reden waarom mobiele tele-
foons niet in Congo worden gemaakt, terwijl 
daar wel veel grondstoffen vandaan komen. 

D

  

Noem twee dingen uit je eigen leven waar  
globalisering invloed op uitoefent.

E   Noem twee zaken uit de documentaire, die 
          te maken hebben met globalisering en leg uit

               wat ze met globalisering te maken hebben. 

  

Opdracht 4: Werksectoren
Gebruik het schema van de productieketen
van mobiele telefoons dat je hebt ingevuld.
A  Welke stap of stappen uit de productieke-
     ten van mobiele telefoons horen bij de 
     primaire sector?
B  Welke stap of stappen uit de productieke-
     ten van mobiele telefoons horen bij de
     secundaire sector?
C  Welke stap of stappen uit de productieke-
     ten van mobiele telefoons hore bij de
     tertiaire sector? 

De drie werksectoren
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Verwerkingsopdrachten

Opdracht 5: Over de film
A  De titel van de documentaire is Blood in the 

Mobile. Bedenk twee andere titels (in het 
Engels of Nederlands) die de documentaire 
ook zou kunnen hebben.

 
B  De filmmaker vindt dat Nokia moet toegeven 

dat ze te weinig hebben gedaan aan de 
slechte situatie in de mijn in Oost-Congo. 
Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet?

 
C  De filmmaker is erg kritisch over Nokia.  

Op wie zou je ook kritiek kunnen hebben,  
als het gaat om conflictmineralen in mobiele 
telefoons?

 
D  Wat vind je ervan, dat de filmmaker in de 

documentaire vooral kritiek heeft op Nokia, 
en niet op andere partijen?

Opdracht 6: Mensenrechten
A  Bekijk de Universele Verklaring van de  

rechten van de mens achterin dit opdrachten-
blad. Noem drie mensenrechten uit de lijst, 
die de mijnwerkers in documentaire niet 
hebben. Leg uit waaraan je dat kan zien.

 
B  Als jij de president bent van een land waar 

veel mensen in mijnen werken, welke regels 
zou jij dan opstellen om te zorgen dat de  
mijnwerkers geen slecht bestaan hebben?  
Probeer er drie te bedenken.
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Verwerkingsopdrachten

Opdracht 7: Mijnen in Nederland
 
Vroeger werd er in Nederland ook in mijnen 
gewerkt. Stel je voor dat er in Nederland nu  
ook nog in mijnen wordt gewerkt.
 
A   Noem twee dingen in de Nederlandse mijn 

die hetzelfde zouden zijn als in de mijn in 
Congo.

 
B    Noem twee dingen in de Nederlandse mijn 

die anders zouden zijn dan in de mijn in 
Congo.

 
C  Waarom zijn deze verschillen er?

Opdracht 8: Overheid en consument
 

A  De tekst aan het einde van de film vermeldt 
dat in de VS de wet is aangenomen, die bedrij-
ven verplicht hun toeleveringsketen openbaar 
te maken. Nokia maakte daarna niet alleen 
in de VS, maar wereldwijd hun toeleverings-
keten openbaar. Waarom zouden ze dat 
hebben gedaan, denk je?

 
B   De tekst op het einde vermeldt dat er geen 

mobiele telefoon te koop is, die gegarandeerd 
vrij is van grondstoffen uit conflictgebieden. 
Zoek uit of dat nog steeds zo is.

 
C  Zou jij een mobiele telefoon of smartphone 

kopen die gegarandeerd vrij is van conflict-
mineralen, ook al zou dat duurder zijn?

 
D  Er zijn mensen die vinden dat consumenten 

alleen producten moeten kopen, als ze 
gegarandeerd van een ‘eerlijke bron’ komen. 
Noem een voor- en een tegenargument voor 
deze stelling.

 
E   Aan welke producten uit je dagelijks leven 

 kleeft ook bloed, denk je?
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Discussieopdrachten

Discussieopdrachten
A  Elke groep krijgt een partij die op de kaart 

staat. Elke groep moet verdedigen dat zijn 
partij de minste verantwoordelijkheid draagt 
voor de gruwelijkheden in de mijnen in Con-
go. Overleg onderling in je groep en bedenk 
argumenten.Open de discussie door een 
minuut lang een openingsbetoog te houden. 
De docent of een leerling leidt de discussie. 

B  Jim McDermott, de Amerikaanse politicus, 
vindt dat er geen geld meer bij de gewapende 
groepen in Oost-Congo terecht moet komen. 
Noem voor- en nadelen van dit voorstel.

C  John Prendergast van Raise Hope for Congo, 
vindt dat grote bedrijven van hun leveranciers 
moeten eisen dat er geen grondstoffen uit 
conflictgebieden gebruikt worden. Noem 
voor- en nadelen van dit voorstel.
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5.  De Universele 
Verklaring van  
de Rechten  
van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens is een verklaring die is aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 
de basisrechten van de mens te omschrijven.  
De verklaring regelt de rechten van ieder mens. 

1.  Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten  
geboren. 

2.  De mensenrechten gelden voor iedereen,  
waar ook ter wereld. 

3. Je hebt recht op leven, op vrijheid en op veiligheid.  
4. Slavernij is verboden. 
5. Martelen is verboden. 
6. Je hebt het recht om erkend te worden voor de wet. 
7.  De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen  

gelijke bescherming bieden. 
8.  Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op  

bescherming. 
9.  Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het  

land uitgezet. 
10.  Als je terecht moet staan, heb je recht op  

een  eerlijke en openbare rechtszaak met  
een onafhankelijke rechter. 

11.  Je bent onschuldig tot het tegendeel is  
bewezen. Je daden kunnen niet achteraf  
strafbaar worden gesteld. 

12.  Je hebt recht op privacy en op bescherming van  
je goede naam. 

13.  Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land.  
Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten. 

14.  Je mag vluchten naar een ander land, als je  
mensenrechten worden bedreigd. 

15. Je hebt recht op een nationaliteit. 
16.  Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin  

stichten. 

17.  Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar 
van je afnemen. 

18.  Je mag je eigen godsdienst kiezen en  
daarnaar leven. 

19.  Je hebt het recht om uit te komen voor je eigen 
mening. 

20.  Je mag lid worden van een vereniging en een 
vereniging oprichten. Niemand mag je dwingen 
om bij een vereniging te horen. 

21.  Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen 
voor het landsbestuur en zichzelf daarvoor 
verkiesbaar stellen. Het volk kiest de regering in 
democratische verkiezingen. 

22.  Je hebt recht op de economische, culturele en 
sociale voorzieningen in je land. Arme landen 
hebben recht op internationale hulp. 

23.  Je hebt recht op werk naar keuze, met een eer-
lijk loon. Je mag lid worden van een vakbond. 

24. Je hebt recht op rust en vrije tijd. 
25.  Je hebt recht op genoeg inkomen om van te 

leven. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, moet de 
overheid dat doen. 

26. Je hebt recht op onderwijs. 
27.  Je hebt het recht om te genieten van kunst en 

cultuur. 
28.  Landen moeten ervoor zorgen dat de mensen-

rechten kunnen worden nageleefd. 
29.  Je hebt plichten om ervoor te zorgen dat de 

rechten van andere mensen kunnen worden 
nageleefd. De wetten in je land mogen niet in 
strijd zijn met de mensenrechten. 

      30. Geen van deze rechten mag worden misbruikt 
      om de mensenrechten te vernietigen. 


