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Sociale investeringen
Shell-maatschappijen in Nigeria zijn betrokken bij het aanpakken van sociale en
ontwikkelingsuitdagingen die invloed hebben op de gemeenschappen waarin ze opereren.
Shell-maatschappijen in Nigeria betalen een wettelijke bijdrage van ongeveer $ 180
miljoen per jaar aan de Niger Delta Development Commission (NDDC), naast de
belastingen en royalty’s die worden betaald aan de federale regering. Los hiervan
besteden de joint venture Shell Petroleum Development Company (SPDC JV) en Shell
Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) jaarlijks meer dan $ 100 miljoen
jaarlijks aan vrijwillige maatschappelijke investeringsactiviteiten waarvan het Shell-aandeel
in 2013 $ 32,3 miljoen was. Dit maakt Nigeria wereldwijd de grootste ontvanger van
maatschappelijke investeringen door de Shell-groep.
Shell-maatschappijen in Nigeria werken proactief met de overheid, gemeenschappen,
ngo’s en het maatschappelijk middenveld om duurzame initiatieven van verschillende
belanghebbenden te promoten die wezenlijk van invloed zijn op het bestaan in de
Nigerdelta. Onze maatschappelijke investeringen zijn gericht op vier gebieden:
bedrijfsontwikkeling voor jongeren en vrouwen, onderwijs, volksgezondheid en andere
ontwikkelingsinitiatieven vanuit de gemeenschap. Deze zijn geïmplementeerd via het
GMoU-model (Global Memorandum of Understanding).
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Bedrijfsontwikkeling
LiveWIRE Nigeria is ons paradepaardje. Dit bedrijfsontwikkelings
programma voor jongeren is in 2003 gelanceerd en biedt hen
toegang tot training, bedrijfsontwikkelingsdiensten en startkapitaal.
Dit stelt jongeren in staat bedrijven op te richten en uit te breiden. Tot
dusver hebben 5.575 jongeren uit de Nigerdelta scholing
ontvangen in bedrijfsontwikkeling en -beheer.
In 2012 is SPDC begonnen met de implementatie van een
samenwerking met NDDC om het LiveWIRE-programma uit te
breiden naar de gehele regio van de Nigerdelta. De nadruk van de
samenwerking ligt onder andere op het versterken van de
economische positie van jonge vrouwen. Via deze samenwerking is
het LiveWIRE-model gebruikt om werkgelegenheid te creëren voor
meer dan 1.600 vrouwen in de leeftijdsgroep van 18-35 jaar.

NIGERIA IS DE GROOTSTE ONTVANGER VAN
SOCIALE INVESTERINGEN WERELDWIJD VAN
DE SHELL GROEP.
Onderwijs
Shell-maatschappijen in Nigeria ondersteunen al heel lang het
onderwijs via beurzen en andere initiatieven. In 2013 is een bedrag
van meer dan $ 7 miljoen geïnvesteerd in beursprogramma’s als
voortzetting van onze jaarlijkse ondersteuning.
In 2013 zijn 1.795 beurzen toegekend aan middelbare scholieren
en 850 aan studenten aan de universiteit. Zij behoren tot de meer
dan 14.000 begunstigden die in de afgelopen vijftig jaar dergelijke
toekenningen hebben ontvangen.
Behalve met beurzen investeren Shell-maatschappijen in Nigeria ook
in de bredere ontwikkeling van wetenschappelijke disciplines en
academies in Nigeria. Zij hebben acht academische leerstoelen
ingesteld voor onderwijs en onderzoek en de oprichting gesponsord
van kenniscentra op het gebied van aardwetenschappen,
aardolietechniek en milieumanagement.
Gezondheid
Samenwerkingen met de federale en staatsministeries van
gezondheid en met ngo’s zijn essentieel geweest voor het succes
van onze volksgezondheidsprogramma’s. Ons Health-in-Motionprogramma is een initiatief voor mobiele gezondheidszorg.
Dit brengt gratis gezondheidszorgdiensten tot in afgelegen

gemeenschappen in de Nigerdelta. SPDC ondersteunt 27
gezondheidscentra in de Nigerdelta.
Een gemeenschappelijk zorgverzekeringsstelsel, op dit moment
gesteund door SPDC in Obio Cottage Hospital, is een prachtig
voorbeeld van hoe de gemeenschap de handen ineen kan slaan,
hulpmiddelen kan delen en kan zorgen voor collectieve toegang tot
betaalbare, kwalitatief goede gezondheidszorg. Dit stelsel heeft
nationale en internationale bekendheid gekregen en is overgenomen
in veel andere gemeenschappen in de Delta, waaronder de stad
Nembe, Mbodo-Aluu en Rumuokwurusi.

IN 2013 WERDEN ER 1,795 STUDIEBEURZEN
UITGEREIKT AAN SCHOLIEREN AAN DE
MIDDELBARE SCHOOL EN 850 AAN
STUDENTEN VAN DE UNIVERSITEIT.
Ontwikkeling vanuit de gemeenschap
De afgelopen jaren heeft SPDC gezocht naar betere manieren om
de dialoog aan te gaan met lokale gemeenschappen ten behoeve
van maatschappelijke investeringsprojecten. Een belangrijke
ontwikkeling was het GMoU-model (Global Memorandum of
Understanding), dat is geïntroduceerd in 2006. Dit probeert de
transparantie en verantwoordelijkheid te vergroten rond
projectoplevering en het probeert lokale gemeenschappen meer
eigenaar te maken van projecten die ze begonnen zijn.
Een GMoU is een schriftelijke verklaring tussen SPDC als operator
van de SPDC JV en een groep (of cluster) van meerdere
gemeenschappen. Clusters zijn gebaseerd op de lokale regering of
stam- dan wel historische affiniteitslijnen zoals geadviseerd door de
relevante deelstaatoverheid. Onder de voorwaarden van de
GMoU’s beslissen de gemeenschappen over de gewenste
ontwikkelingen, terwijl SPDC vijf jaar verzekerde financiering biedt.
Dit systeem heeft de vorige aanpak vervangen, waarbij de SPDC JV
tekende voor honderden afzonderlijke ontwikkelingsprojecten met
individuele gemeenschappen en die projecten direct en afzonderlijk
beheerde. Tegen het einde van 2013 had SPDC uit naam van haar
jointventurepartners overeenkomsten getekend met in totaal 37
GMoU-clusters, die 387 gemeenschappen omvatten.
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