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De Nigerdelta blijft om vele redenen een moeilijke omgeving 
om in te opereren. In diverse gebieden bestaat een 
fundamenteel gebrek aan basis infrastructuur, waarbij 
armoede, gebrek aan werkgelegenheid, wijd verbreide 
criminaliteit en andere factoren allemaal bijdragen aan de 
maatschappelijke en economische crisis in deze regio.

De criminaliteit heeft zich in de loop van de jaren in vele 
vormen gemanifesteerd : aanslagen op installaties, 
ontvoeringen, militievorming en, wat de laatste jaren het meest 
zorgen baart, diefstal van ruwe olie en illegaal raffineren.  
In 2012 werden meer dan tachtig gevallen gerapporteerd  
van diefstal van ruwe olie uit de installaties van Shell 
Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), 
waarvan een aantal gepaard ging met vandalisme, 
weggelekte olie en brand.

Werken aan rust en orde
Shell-maatschappijen in Nigeria (SCiN) geven actief steun aan 
de Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR 

- vrijwillige principes inzake beveiliging en mensenrechten). 
Deze richtlijnen zijn in 2000 opgesteld door verschillende 
overheden, mijnbouwbedrijven en mensenrechtenorganisaties. 
SPDC past deze principes toe in de Nigerdelta en is met 
verschillende overheidsinstanties (waaronder de National 
Human Rights Commission), overheidsveiligheidsdiensten 
(GSA’s) en andere organisaties in gesprek over de vraag hoe 
het bedrijf kan bijdragen aan het beter toepassen van de 
VPSHR in het land. GSA-medewerkers die bij installaties van 
ondernemingen worden ingezet, krijgen voorlichting over de 
VPSHR en de noodzaak om die toe te passen en worden daar 
ook regelmatig aan herinnerd. Internationale oliemaat-
schappijen met activiteiten in Nigeria, waaronder ook Shell, 
pleiten voor overheidsdeelname aan het VPSHR-overleg.
Bemoedigend is het succes van de amnestieregeling van de 
federale overheid voor groepen voormalige militanten in de 
Nigerdelta. Mede door de amnestie is een gunstig klimaat 
ontstaan, dat heeft geleid tot een aanmerkelijke toename  
van de Nigeriaanse olie- en gasproductie. Ook zijn onze 
installaties beter toegankelijk voor operaties en onderhoud. 

Boten die voor oliediefstal worden gebruikt.
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Opslagterrein voor gestolen olie

Er bestaan echter nog ernstige klachten over 
beheervraagstukken die na de amnestie zijn 
overgebleven. Voor een langdurig behoud  
van de geboekte vooruitgang moeten deze 
worden opgelost.

“Als Nigeriaan en iemand die een groot deel 
van zijn loopbaan in de Nigerdelta heeft 
doorgebracht, is mijn grootste directe zorg het 
probleem van de diefstal van ruwe olie, 
waarvan de dreiging als maar toeneemt. De 
hoeveelheden die nu per dag worden gestolen, 
zijn de hoogste van de afgelopen drie jaar – 
ruim 60.000 vaten olie per dag, alleen al uit 
de SPDC-installaties. Dat is enorm veel – en 
zulke diefstal op industriële schaal heeft een 

vernietigend effect op mens en milieu. De  
meeste gestolen olie vindt zijn weg naar de 
internationale markt. Een kleiner percentage 
wordt lokaal geraffineerd, waarbij dikke rook 
vrijkomt uit illegale raffinaderijen die in veel 
delen van de Nigerdelta langs de kust staan. 
De bodem, de kustlijn en het water raken door 
deze activiteiten zwaar vervuild met olie. Dit is 
een crisissituatie, want de oplossing ligt buiten 
de macht van individuele bedrijven. Onze  
zorg is dat als deze activiteiten in dit tempo 
doorgaan, het effect ervan desastreus kan zijn, 
niet alleen voor de maatschappelijke en  
de milieustructuur van veel gebieden in de 
Nigerdelta, maar ook voor de Nigeriaanse 
economie.”

Mutiu Sunmonu, Country Chairman van de Shell-maatschappijen in Nigeria en  
Managing Director van SPDC


