
 

Lithium: the new gold 

text Harm Ede Botje 

Electric cars run on lithium batteries, making lithium "like a beautiful woman who is being chased by 
everyone," says Bolivian president Evo Morales. Will Bolivia succeed in taking up the extraction itself, or 
is it already too late? 

Lithium is the new gold. Especially now that the production of electric cars is taking off, there is a 
worldwide lithium fever. Reason: the batteries that electric cars drive on are equipped with lithium 
batteries. 

Good news for the poverty-stricken Bolivia. For there, at 3650 meters altitude, lies the salt flat Salar de 
Uyuni where a huge supply of lithium is hidden under thick layers of salt. The socialist president Evo 
Morales wants to avoid all that Bolivia, where the Spaniards emptied silver mines on a large scale during 
the colonial period, is now being rescinded with a tip in exchange for the extraction rights. "Lithium is like 
a beautiful woman who is being chased by everyone," he said in a speech. In order for the proceeds to 
benefit the people, the Bolivians must win it themselves. 

Nice idea, but the practice is stubborn. First of all, lithium is difficult to extract because it is mixed with 
magnesium, so the production costs are high. The area is also so remote that it costs hundreds of millions 
to unlock it. And furthermore, environmental organizations fear serious damage to the vulnerable area, a 
popular tourist destination where flamingos live. 

In addition, there is a shortage of qualified workers, the Slovenian photographer Matjaz Krivic and his 
writing colleague Bostjan Videmsek discovered. Despite all the big words, there is only one lithium factory 
with 250 employees, mostly unskilled. The project that is critical to the future of the country, according to 
the president, is supported by three well-trained lithium experts. According to plan, the plant would 
produce 40 tons of lithium per month, but so far it is no more than five tons, 5000 kilos. For comparison: 
a Tesla Model S has a battery with 63 kilos of lithium. 

For the coming year, the opening will be equipped with a second lithium plant, but the delivery is slow 
because decisions on the construction are taken in the far La Paz. 'It seems that the Bolivians think they 
are going to the moon, but they have forgotten to build the rocket,' said the German Heiner Marx of the 
consultancy firm K-UTEC against the Slovenian journalists. "In order to really get something done, they 
have to have seven hundred to a thousand highly educated people at work." At the request of the Bolivian 
government, K-UTEC consulted and already in November 2015 offered to train Bolivians at the expense 
of the German government. Until now, they did not receive an answer. 'I find that hard to explain,' says 
Marx. 

According to Marx, it takes another two years for large-scale production to start in the new plant, and at 
least five years before Bolivia is a serious player. Neighboring countries Chile and Argentina and Australia 
have come out of the starting blocks much faster. Lithium also seems to be very well recyclable, which 
could potentially saturate the market. In the meantime, mining companies are looking at Africa, North 
America and even the ocean floor to make a move, which would include enormous lithium reserves. It is 
for Bolivia to hope that the momentum has not yet passed. 

The lithium project of Matjaz Krivic is part of the exhibition Why Work ?, about the role of work in our lives 
on the eve of major changes. From 9 March to 27 May at Fotodok in Utrecht.  



 

Lithium: het nieuwe goud 

tekst Harm Ede Botje 

Elektrische auto’s rijden op lithiumbatterijen, en zo werd lithium ‘als een mooie vrouw die door iedereen 
achterna wordt gezeten,’ aldus de Boliviaanse president Evo Morales. Zal Bolivia erin slagen zelf de 
winning ter hand te nemen, of is het al te laat? 

Lithium is het nieuwe goud. Zeker nu de productie van elektrische auto’s een steeds grotere vlucht neemt, 
heerst er een wereldwijde lithiumkoorts. Reden: de accu’s waar elektrische auto’s op rijden, zijn voorzien 
van lithiumbatterijen.  

Goed nieuws voor het straatarme Bolivia. Want daar, op 3650 meter hoogte, ligt de zoutvlakte Salar de 
Uyuni waar onder dikke lagen zout een enorme voorraad lithium verborgen ligt. De socialistische 
president Evo Morales wil uit alle macht voorkomen dat Bolivia, waar de Spanjaarden tijdens de koloniale 
tijd op grote schaal zilvermijnen leegplunderden, nu opnieuw wordt afgescheept met een fooi in ruil voor 
de winningsrechten. ‘Lithium is als een mooie vrouw die door iedereen achterna wordt gezeten,’ zei hij in 
een toespraak. Om de opbrengsten ten goede te laten komen aan het volk, moeten de Bolivianen het 
zelf gaan winnen.  

Mooi idee, maar de praktijk is weerbarstig. Allereerst is lithium moeilijk winbaar omdat het is gemengd 
met magnesium, waardoor de productiekosten hoog zijn. Ook is het gebied zo afgelegen dat het 
honderden miljoenen kost om het te ontsluiten. En verder vrezen milieuorganisaties voor ernstige 
aantasting van het kwetsbare gebied, een geliefde toeristische bestemming waar flamingo’s leven. 

Daarbij komt een gebrek aan gekwalificeerde werkkrachten, zo ontdekten de Sloveense fotograaf Matjaz 
Krivic en zijn schrijvende collega Bostjan Videmsek. Ondanks alle grote woorden is er maar één 
lithiumfabriek met 250 werknemers, meest ongeschoold. Het project waar de toekomst van het land 
volgens de president van afhankelijk is, rust op de schouders van drie goed opgeleide lithium-experts. 
Volgens planning zou de fabriek 40 ton lithium per maand produceren, maar tot nu toe is het niet meer 
dan vijf ton, 5000 kilo. Ter vergelijking: een Tesla Model S heeft een batterij met 63 kilo lithium. 

Voor komend jaar is de opening voorzien van een tweede lithiumfabriek, maar de oplevering gaat 
langzaam omdat beslissingen over de bouw worden genomen in het verre La Paz.  ‘Het lijkt erop dat de 
Bolivianen denken dat ze naar de maan gaan, maar dat ze zijn vergeten om de raket te bouwen,’ zei de 
Duitse Heiner Marx van het adviesbedrijf K-Utec tegen de Sloveense journalisten. ‘Om echt iets voor 
elkaar te krijgen, moeten ze zevenhonderd tot duizend hoog opgeleide mensen aan het werk hebben.’ 
K-Utec gaf op verzoek van de Boliviaanse regering advies en deed al in november 2015 het aanbod om 
Bolivianen te trainen op kosten van de Duitse overheid. Tot nu toe kregen ze geen antwoord. ‘Dat vind 
ik moeilijk te verklaren,’ aldus Marx.  

Volgens Marx duurt het nog twee jaar voordat grootschalige productie in de nieuwe fabriek kan beginnen, 
en nog zeker vijf jaar voordat Bolivia een serieuze speler is. Buurlanden Chili en Argentinië en ook 
Australië zijn veel sneller uit de startblokken gekomen. Ook blijkt lithium heel goed te recyclen, waardoor 
de markt weleens zou kunnen verzadigen. Ondertussen kijken mijnbedrijven met een schuin oog naar 
Afrika, Noord-Amerika en zelfs naar de oceaanbodem, waaronder zich eveneens enorme 
lithiumvoorraden zouden bevinden. Het is voor Bolivia te hopen dat het momentum niet voorbij is. ■ 

Het lithiumproject van Matjaz Krivic is onderdeel van de tentoonstelling Why Work?, over de rol van werk 
in ons leven aan de vooravond van grote veranderingen. Van 9 maart tot 27 mei te zien bij Fotodok in 
Utrecht. 



 

 

 

Lithiumvijvers op de zoutvlakte Salar de Uyuni in Bolivia / Lithium ponds on the salt flats 
Salar de Uyuni in Bolivia. 

 

De Tesla-winkel in winkelcentrum Tai Koo Li Chengdu. Een Tesla Model S heeft een batterij 
met 63 kilo lithium. / The Tesla store in Tai Koo Li shopping center in Chengdu. a Tesla Model 
S has a battery with 63 kilos of lithium. 



 

 

Kamer vol ‘woestijnstof’ in de lithiumfabriek. / Room full of 'desert dust' in the lithium factory. 

 

 

Slechts twee mensen hier beheersen het laatste stadium van de lithiumproductie. / Only two 
people here control The final stage of lithium production. 



 

 

Een van de weinige eilnaden op de zoutvlakte waar toeristen kunnen komen. / One of the few 
islands on the salt flats where tourists can come. 

 

 

Plastic voor in de nieuwe lithiumvijvers op de zoutvlakte. / Plastic for the new lithium ponds 
on the salt flats. 



 

 

Lino Fita, de baas van de kaliumfabriek op de zoutvlakte. / Lino Fita, the boss of the potassium 
plant on the salt flats. 

 

 

Arbeiders vullen een vrachtwagen met zout in de zoutmijn. / Workers fill a truck with salt in 
the salt mine. 



 

 

Een van de vele eilanden op de zoutvlakte Salar de Uyuni. / One of the many islands on the 
salt flats Salar de Uyuni. 

 

 

Atilliano (73) bij de waterpoel bij zijn tuin in Manica. / Atiliano (73) at the water hole at his 
garden in Manica. 



 

 

Vrouwen op weg naar de quinoavelden vlakbij de zoutvlakte. / Women on their way to the 
quinoa fields near the salt flats. 

 

 

Minerale afzettingen aan de rand van Salar de Uyuni. / Mineral deposits on the outskirts of 
Salar de Uyuni. 

 


