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Shell genereert met haar activiteiten in Nigeria jaarlijks 
miljarden dollars aan overheidsinkomsten in de vorm van 
belastingen, accijnzen, royalty’s, vergoedingen en dergelijke. 
De joint venture waarvan The Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria Limited (SPDC) de operator is, heeft de 
afgelopen vijf jaar (2008–2012) ongeveer 42 miljard dollar 
aan de overheid afgedragen. In dezelfde periode heeft Shell 
Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo), die 
onze offshore-activiteiten in diep water beheert, bijna 6 miljard 
dollar aan belastingen en royalty’s betaald. De door Shell 
uitgevoerde activiteiten betaalden tevens een wettelijke 
bijdrage van ruim 178,3 miljoen dollar (Shell-aandeel 68,2 
miljoen dollar) aan de Niger Delta Development Commission 
(NDDC).

Los van deze afdrachten ondersteunen en financieren wij 
programma’s die zijn gericht op maatschappelijke en 
economische uitdagingen in de Nigerdelta door vrijwillige 
maatschappelijke investeringen te doen. In 2012 staken SPDC 
en SNEPCo rechtstreeks 103,2 miljoen dollar (Shell-aandeel 
31,4 miljoen dollar) in maatschappelijke en economische 
ontwikkeling van de regio. De nadruk bij onze maat-
schappelijke investeringen ligt op onderwijs, volksgezondheid, 
bedrijfsontwikkeling voor jongeren en vrouwen, en 
ontwikkelingsinitiatieven vanuit de samenleving via het GmoU-
model (Global Memorandum of Understanding) tussen Shell-
maatschappijen in Nigeria (SCiN) en leefgemeenschappen (zie 
voor meer informatie de afzonderlijke GmoU-informatienotitie).

Het LiveWIRE Nigeria-programma, dat in 2003 begon, is het 
vlaggenschip van ons bedrijfsontwikkelingsprogramma voor 
jongeren. Het programma biedt toegang tot 
ondernemerschaptraining, bedrijfsontwikkelingsdiensten en 
startkapitaal waarmee jongeren bedrijven kunnen oprichten  
en uitbreiden. Tot dusver hebben 5.231 jongeren uit de 
Nigerdelta scholing ontvangen in bedrijfsontwikkeling en 
-beheer. Van hen zijn 2.698 geholpen om hun eigen bedrijf  
op te zetten met behulp van prijzen voor het beginnen van  
een bedrijf.  
 
Deze jonge ondernemers hebben op hun beurt werk-
gelegenheid voor andere jongeren gecreëerd en zo bij-
gedragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en 

de armoede in de regio. LiveWIRE Nigeria heeft bij zowel 
lokale als internationale waarnemers erkenning gevonden. In 
2011 kreeg het programma de Award for Youth Development 
van het African Leadership Magazine, nadat het een jaar 
eerder al de Social Enterprise and Reports Award had 
gewonnen. Jongeren die hebben deelgenomen aan LiveWIRE 
Nigeria hebben hoge prestaties geleverd. In 2010 hebben 
twee van hen de Entrepreneurship Award van de Central Bank 
of Nigeria gewonnen en hebben twee anderen de “Go and 
Trade Enterprise Linkage Award” van LiveWIRE International 
gewonnen, waardoor ze handelsbezoeken aan Londen  
en Dubai konden brengen.

In 2012 is SPDC begonnen met het uitvoeren van een 
partnershipovereenkomst die in 2011 met de NDDC was 
getekend om het LiveWIRE-programma uit te breiden naar de 
gehele regio van de Nigerdelta. Het SPDC-NDDC partnership 
richt zich vooral op het verbeteren van de economische positie 
van jonge vrouwen. Door dit partnership is het LiveWIRE-model 
gebruikt om werkgelegenheid te creëren voor meer dan 1.600 
vrouwen in de leeftijdsgroep van 18-35 jaar.

Shell-maatschappijen in Nigeria ondersteunen het onderwijs in 
de lokale gemeenschappen. In 2012 werd een bedrag van  
5,3 miljoen dollar geïnvesteerd in innovatieve beurs-
programma’s en het bevorderen van zowel excellent onderwijs 
als academische prestaties door middel van wetenschaps-
beurzen en quiz-wedstrijden.

Gesprek in de kliniek voor aanstaande moeders,  
Obio-gezondheidscentrum
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Verder zijn 1.795 beurzen aan middelbare scholieren 
toegekend en 850 aan studenten aan de universiteit. Tien 
studenten uit de Nigerdelta kregen een beurs voor een 
postgraduate-studie in het buitenland. In dezelfde periode 
groeide het aantal begunstigden van het programma “Cradle-
to-Career” van honderdtwintig naar honderdtachtig studenten. 
Dit programma kreeg in 2011 een speciale prijs op de 
Innovatiebeurs van de Verenigde Naties in Genève.

De bemoeienis van Shell met de onderwijssector beperkt zich niet 
tot studiebeurzen. Ons driejarige partnership met het wereldwijde 
scholingsprogramma van Discovery Channel, dat in 2011 is 
ondertekend, is een voorbeeld van onze strategische keuze voor 
verbetering van de onderwijskwaliteit in Nigeria door het 
toepassen van betere visuele hulpmiddelen en technologie op 
scholen. Via dit partnership zijn in lagere scholen achttien 
studiecentra gesticht die volop gebruik maken van audiovisuele 
technologieën als onderdeel van het standaard lesprogramma. 
Ook zijn bij middelbare scholen over het hele land achttien 
Informatie- en Communicatie-technologiecentra ingericht om het 
gebruik van ICT in Nigeria te bevorderen. De afgelopen vier jaar 
heeft SPDC in samenwerking met zijn joint venture-partners de 
Bayelsa Science Quiz & Fair gesponsord. Dit is een wetenschaps-
competitie in Bayelsa State met als doel het onderwijs in die staat 
te helpen verbeteren. Gebruik makend van deze ervaring steunt 
SPDC de jaarlijkse Nationale Wetenschapsbeurs en -quiz voor 
middelbare scholen in Nigeria. De winnaars van de nationale 
wedstrijd komen in aanmerking voor deelname aan de 
International Science and Engineering Fair in de  
Verenigde Staten.

Wat betreft het voortgezet onderwijs erkent Shell de noodzaak 
van samenwerking met de Nigeriaanse universiteiten voor het 
in stand houden en verbeteren van de menselijke en 
technologische ontwikkeling. SCiN heeft acht academische 
leerstoelen ingesteld in geselecteerde vakgebieden voor 
onderwijs en onderzoek . Ook sponsort het de vestiging van 
twee Centres of Excellence aan Nigeriaanse Universiteiten met 
als mandaat het bevorderen van vooruitgang in het onderwijs 
en het streven naar excellentie op het gebied van aard-
wetenschappen, aardolietechniek en milieumanagement en 
-controle. Wij hebben tussen 2009 en 2012 ICT-centra met elk 
vijftig computereenheden ingericht op tien Nigeriaanse 
universiteiten. Ook hebben we in de Nigeriaanse academische 
wereld geïnvesteerd om via een sabbatical- en stageprogramma 
ervaring in de olie-industrie op te doen. Hiervan hebben 320 
hoofddocenten en promovendi gebruik gemaakt. Honderd 
studenten aan zes universiteiten in de Nigerdelta deden mee 
aan de jaarlijkse Shell Summer School for Geosciences and 
Petroleum Engineering, die een week duurt. Met deze en 
andere steun aan het hoger onderwijs (inclusief studiebeurzen) 
was in de periode van vijf jaar tot 2012 twintig miljoen  
dollar gemoeid. Versterking van de gezondheidszorg is de 
hoeksteen van alle door de SciN ondersteunde 
volksgezondheidsmaatregelen. Dit is in lijn met de verklaring 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de 
behoefte aan universele zorg, waarbij iedereen toegang heeft 
tot de nodige diensten op het gebied van gezondheids-
bevordering, ziektepreventie, curatieve zorg en revalidatie.  
Het Community Health Insurance Scheme, dat Shell-
maatschappijen in Nigeria momenteel in het Obio Cottage 
Hospital bepleiten, is een fraai voorbeeld van hoe een 
gemeenschap bijeen kan komen, middelen bij elkaar kan 
brengen en zorgen dat hun gemeenschap beschikt over 
betaalbare medische zorg waarvan de kwaliteit geborgd is.  
Dit programma heeft nationaal en internationaal de aandacht 
getrokken en heeft navolging gevonden in veel gemeen-
schappen in de Nigerdelta, waaronder Nembe, Mbodo Aluu 
en Rumuokuroshi.

Partnerships met de federale en de staatsministeries van 
gezondheid en met NGO’s zijn essentieel geweest voor het 
succes van onze volksgezondheidsprogramma’s. Ons 
programma “Health-in-Motion” brengt mobiele, gratis 
gezondheidszorg aan de deur in afgelegen dorpen van de 
Nigerdelta. In 2012 hebben meer dan tweehonderdduizend 
mensen hiervan geprofiteerd. Het succes van het programma 
leverde de Shell-maatschappijen in Nigeria een prijs voor “Best 
Company in Most Innovative CSR” op bij de uitreiking van de 
Social Enterprise and Reports Awards in 2011(door Trucontact, 
een gerenommeerd Nigeriaans marketingcommunicatiebedrijf). 
SCiN heeft veel programma’s die Nigeria willen helpen te 
voldoen aan de Millenniumdoelstellingen (MDGs) van de 
Verenigde Naties. Een ervan, ‘Quality Matters’, richt zich op 
patiëntveiligheid, naleving van lokale en internationale eisen en 
toegepaste technologie en vooral op MDGs 4, 5 en 6 
(gezondheid van moeders en kinderen en bestrijding van HIV/
aids, malaria en andere ziekten).

Wij willen voortbouwen op het succes van onze diverse 
partnerships met de federale en staatsministeries van 
gezondheid en met NGO’s, hulpbronnen optimaal inzetten en 
de duurzaamheid verhogen van programma’s die worden 
verzorgd door Shell-maatschappijen in Nigeria, met name in 
de Nigerdelta.

Leerlingen van de staats-middelbare school in Asarama, 
Rivers State, tijdens de scheikundeles. Het laboratorium-
materiaal is met GmoU-gelden gefinancierd.


