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Afkortingen
            CDB - Cluster Development Board (van Okordia-Zarama)  
             CLO - Community Liaison Officer (Shell-functionaris die contact onderhoudt tussen                 

Shell en de bewoners)  
            CRO - Community Relation Officers (Shell-functionaris die contact onderhoudt 

tussen Shell en de bewoners)
            ERA – Environmental Rights Organization (FoE-Nigeria)  
            NOSDRA - National Oil Spill Detection and Response Agency (Nigeriaanse 

overheids-instelling) 

            SACA - Stakeholders Alliance for Corporate Accountability (geeft trainingen aan 
Nigeriaanse militairen op het gebied van mensenrechten en veiligheid)  

            SPDC - Shell Petroleum Development Company (Shell Nigeria) 
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Hoofdpunten van dit rapport
  •    Grootschalige olievervuiling in de Nigerdelta veroorzaakt ernstige ziektes onder 

de bewoners.
  •    Sommige olielekken worden bewust gecreëerd door lokale bewoners,  

in samenwerking met Shell Nigeria (SPDC) medewerkers.
  •    Shell Nigeria is hiervan op de hoogte volgens bewoners en (ex-)medewerkers.
  •    Er is een perverse economie ontstaan waar geld wordt verdiend met het  

saneren van olielekken die opzettelijk veroorzaakt worden met medeweten  
van Shell-medewerkers.

  •    Een deel van de Shell-medewerkers, hoofdaannemers, onderaannemers en 
bewoners profiteert hier volgens getuigen financieel van, ten koste van de 
leefomgeving en de gezondheid van de bewoners.

  •    In de Nigerdelta is algemeen bekend hoe deze economie functioneert. Ook 
officiële instellingen zijn op de hoogte, zoals de Nederlandse ambassade. 
Niemand grijpt in.

  •    Shell Nigeria wijst tot op heden elke verantwoordelijkheid voor de olielekkages 
van de hand, en verwijst in haar communicatie over de lekkages enkel naar 
derden.

          Foto: George Osodi.

* In citaten staan tussen haakjes opmerkingen van de ERA-verslagleggers; soms is de opmerking tussen      
   haakjes afkomstig van de redactie. In dat laatste geval staat er 'red.' achter.
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Samenvatting: gevangen in een 
vicieuze cirkel
            Dit rapport is gebaseerd op een eerste verkennend onderzoek, uitgevoerd 

gedurende 2019 en 2020 door Friends of the Earth partner Environmental Rights 
Action (ERA). ERA heeft dit onderzoek opgestart in respons op zorgen geuit binnen 
de lokale Ikarama gemeenschap. Tijdens gesprekken met lokale bewoners werd 
regelmatig aangegeven dat Shell Nigeria medewerkers actief bijdragen aan het 
veroorzaken van lekken in hun gebied.

            Uit dit eerste onderzoek komt een beeld naar voren waarin het door Shell Nigeria 
opgezette schoonmaakproces een corrupte lek-economie in de hand werkt, waarin 
eigen medewerkers een actieve rol spelen. 

             Decennia aan olielekkages hebben de Niger Delta zwaar vervuild. Belangrijkste 
oorzaak van de lekkages zijn gebrekkig onderhoud van de pijpleidingen, welke door 
corrosie zijn aangetast en sabotage.

            Door jarenlange olievervuiling leveren akkers in Ikarama inmiddels nauwelijks 
iets op. En zijn veel bewoners ziek. Hierdoor kunnen veel bewoners geen voedsel 
meer verbouwen. In de omgeving zijn, ondanks de aanwezigheid van Shell Nigeria, 
nauwelijks banen te vinden. Daarom is de werkloosheid hoog, met uitzichtloze 
armoede tot gevolg. 

            Sommige bewoners, vooral jongeren, proberen in deze barre omstandigheden geld 
te verdienen door olielekken te veroorzaken en ze vervolgens tegen betaling op 
te ruimen. Dit is mogelijk omdat de pijpleidingen, naast slecht onderhouden, ook 
onvoldoende worden beveiligd.

            Voor dit rapport interviewden wij ex-Shell-medewerkers en bewoners. 
Geïnterviewden zeggen dat het veroorzaken van lekken en het tegen betaling 
opruimen regelmatig in nauwe samenspraak met Shell Nigeria werknemers gebeurt, 
met geld van SPDC. 

            Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel: Deze lek-economie komt bovenop de 
reeds bestaande lekken veroorzaakt door corrosie, bunkering en slecht onderhoud, 
waarmee de omgeving steeds verder vervuild raakt, en er hierdoor steeds minder 
uitzicht is op schone rivieren, veilig drinkwater en vruchtbare akkers die voldoende 
opbrengen om in het levensonderhoud te voorzien. 
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 Inleiding
            De afgelopen 50 jaar lekte er ruim 12 miljoen liter olie de Nigerdelta in. Jaarlijks 

gaat het naar schatting om 240.000 vaten olie. Het gebied dat in Nigeria vervuild 
is, is even groot als Nederland en België bij elkaar. Aanhoudende olielekkages 
zorgen er voor dat de regio steeds verder vervuilt. Gevolgen: een hoge babysterfte, 
groot aantal miskramen, ziektes en vervuilde rivieren, bodem en lucht, armoede 
en werkloosheid. Nigeriaanse baby’s hebben een twee keer grotere sterftekans in 
het eerste jaar van hun leven, als hun moeders in de buurt van een olievervuiling 
woonden voordat ze zwanger werden. 

             De pijpleidingen worden onvoldoende beveiligd, waardoor er sabotage kan 
plaatsvinden. Dit rapport toont aan dat medewerkers van Shell in Nigeria een actieve 
rol spelen in het opzettelijk veroorzaken van olielekkages op verschillende plekken in 
de Nigerdelta. 

             Uit de gesprekken gevoerd voor dit rapport komt naar voren dat Shell Nigeria  
onvoldoende onderneemt om dit tegen te gaan. Deze nalatigheid schendt het recht 
van bewoners op gezondheid en een veilige leefomgeving.

            Het rapport, dat is gebaseerd op onderzoek van ERA (zie bijlage voor afkortingen), 
richt zich specifiek op de gemeente Ikarama (gemeenschap Okordia), een dorp ten 
noorden van het provinciestadje Yenagoa in de Nigerdelta, in de deelstaat Bayelsa. 

          Bron: Researchgate.net     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644738/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3043605
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            In deze deelstaat is sprake van veel olielekkages. Het onderzoek is een eerste aanzet 
om te achterhalen welke lokale dynamieken bijdragen aan lekkages die opzettelijk zijn 
 veroorzaakt.

               Milieudefensie en ERA hebben een sterk vermoeden dat het geval Ikarama niet 
op zichzelf staat, maar mogelijk symbool staat voor de hele Nigerdelta. Om dit 
vermoeden te staven, is verder onderzoek nodig. Dit is een uitdaging, want er spelen 
vele belangen, waardoor het moeilijk is voor mensen om vrijuit hierover te praten, 
wegens angst voor consequenties.

            Hoe dit rapport tot stand kwam
            Het beeld dat dit rapport schetst, berust voor een deel op diepte interviews met vijf 

nauw betrokkenen en uitwisselingen met de lokale bevolking, waarvan relevante 
stukken zijn bijgevoegd. Vanwege veiligheidsredenen noemen we de geïnterviewden 
niet bij naam en houden we de beschrijving van hun functies opzettelijk vaag.  
Ook de namen die de geïnterviewden noemen, zijn door Milieudefensie aangepast. 
De werkelijke namen en functies zijn bij Milieudefensie bekend.

  •    Contactpersoon A is een ex-beveiliger die op basis van aannemingscontracten 
voor Shell Nigeria heeft gewerkt. 

  •    Contactpersoon B is een man die in Ikarama woont.
  •    Contactpersoon C is een voormalig voorzitter van een door Shell Nigeria 

gesteund overlegorgaan.
  •    Contactpersoon D is een gepensioneerde werknemer van Shell Nigeria.
  •   Contactpersoon E is een inwoner van Ikarama die zelf pijpleidingen heeft 

vernield en als beveiliger voor Shell Nigeria werkte.

            De vijf betrokkenen zijn geïnterviewd door ERA en hebben plaatsgevonden in de 
loop van 2019. De contacten zijn los van elkaar geïnterviewd en wisten van elkaar 
niet dat ze werden geïnterviewd. Twee van de bovengenoemde personen wisten niet 
dat de inhoud van hun interviews gebruikt zou worden voor dit rapport.

            Buiten de interviews met de vijf bovengenoemde personen baseert dit rapport zich 
op verslagen van verschillende bijeenkomsten en rapporten van ERA, waaronder:

  •    Een verslag van een bezoek van de toenmalige Nederlandse ambassadeur Robert 
Petri en de Tweede Ambassadesecretaris aan Ikarama uit november 2018.

   •    Een e-mailwisseling tussen de Tweede Ambassadesecretaris en Hilde Brontsema, 
medewerker van Milieudefensie uit juli 2020.

   •    Een jaarverslag van Stakeholders Alliance for Corporate Accountability (SACA) uit 
2017-2018.

  •    Een brief van de Ikarama Youth Council aan Shell uit juni 2018.
   •    Een politierapport waarin een bewoner aangifte doet tegen Shell medewerkers 

uit 2015.
  
          De interviews roepen soms vragen op. Ze geven bijvoorbeeld geen eenduidig 
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beeld van de geldbedragen die verschillende partijen ontvangen en soms is niet te 
achterhalen wat geïnterviewden precies bedoelen. Maar eenzelfde patroon duikt 
steeds op in de verklaringen: die van betrokkenheid van Shell-personeel en (onder)
aannemers van Shell Nigeria bij de olielekkages.

            Shell-medewerkers geven opdracht tot het veroorzaken van lekken

                        Vraag: 'Ben je benaderd om lekken te veroorzaken?'

                        Antwoord: 'Verschillende keren.  In mijn dorp is niemand nooit benaderd.'

                        Vraag: 'Je bedoelt dat ze mensen hebben gezegd  om pijpleidingen lek te maken?

                        Antwoord: 'Ja.'

                        (uit het interview met contactpersoon A)

           In Nigeria zijn olielekkages bij pijpleidingen van de olie-industrie aan de orde van de 
dag, veroorzaakt door gebrekkige installaties en achterstallig onderhoud. Daarnaast 
vindt er ook regelmatig sabotage plaats, omdat de pijpleidingen onvoldoende worden 
beveiligd.

           Uit gesprekken met de lokale bevolking en met geïnterviewden komt naar voren 
dat Shell-Nigeria-personeel en onderaannemers regelmatig zelf betrokken zijn 
bij sabotage, onder andere door lokale jongeren opdracht te geven lekkages te 
veroorzaken. 

          Het vernielen van olieleidingen heeft volgens hen een economie doen ontstaan 
waarin het geld dat bedoeld is voor schoonmaak en renovatie verdeeld wordt onder 
verschillende partijen: Shell-Nigeria-personeel, aannemers, onderaannemers (die 
de lekkages opruimen en de verontreinigde locaties saneren) en de vernielers van 

Vraag: 'Ben je benaderd 
om lekken te veroorzaken?'

Antwoord: 'Verschillende keren.
In mijn dorp is niemand nooit benaderd.'
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de leidingen. Dit gaat ten koste van het milieu en de bewoners van de getroffen 
gebieden.

          Shell neemt nauwelijks verantwoordelijkheid voor de olievervuiling in de Nigerdelta. 
Het olieconcern is al in verschillende landen1 hiervoor aangeklaagd. Eisen in deze 
zaken zijn dat Shell de lekken fatsoenlijk opruimt, voorkomt dat er meer lekken 
ontstaan en de bewoners compenseert voor de geleden schade. 

          Foto: George Osodi.

            Het oliebedrijf steekt voor de aanpak van corruptie en sabotage niet de hand in 
eigen boezem, maar wijst naar de overheid, zoals ook blijkt uit dit Shell-persbericht 
uit 2013: 

             ‘Er zijn zaken en problemen, die ondanks dat we erop aangesproken worden, niet door 
Shell opgelost kunnen worden. Diefstal van ruwe olie, sabotage en corruptie vallen 
simpelweg buiten het bereik en de verantwoordelijkheid van Shell. (...) Om diefstal, 
en alle daarbij behorende negatieve gevolgen op de ontwikkeling van het land, te 
voorkomen is een gemeenschappelijke aanpak van alle betrokkenen, inclusief nationale 
en internationale overheden en NGO’s, noodzakelijk.’

            Uit ons onderzoek blijkt dat Shell Nigeria, de Nigeriaanse politie en de Nederlandse 
overheid – via de Nederlandse ambassade – op de hoogte zijn gebracht van de rol 
die Shell-Nigeria-medewerkers spelen bij deze sabotage. Toch blijft de situatie tot op 
de dag van vandaag voortduren.

1  Zie https://www.leighday.co.uk/News/Press-releases-2020/June-2020/Supreme-Court-to- 
hear-Nigerian-communities-pollut en https://milieudefensie.nl/shell-in-nigeria

https://www.shell.nl/media/persberichten/2013-media-releases/speech-nigeria.html
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            Olielekkages Ikarama-Okordia: de tel is niet bij te houden
            In de afgelopen dertien jaar registreerden medewerkers van ERA minstens 

dertig olielekken in Ikarama. ERA houdt zich in Nigeria onder andere bezig met 
olievervuiling door Shell en de impact hiervan op de bewoners en de natuur.  
ERA zegt de tel in Ikarama te zijn kwijtgeraakt, zoveel incidenten vinden daar plaats.

            Alagoa Morris van ERA: ‘We zijn niet in staat om alle plaatsen waar een lekkage heeft 
plaatsgevonden te bezoeken, omdat het er gewoonweg te veel zijn. 

            Op de onderstaande kaart van Oil Spill Monitor van NOSDRA is te zien dat Ikarama 
en de omgeving een grote rode vlek is.

          Bron: Oil Spill Monitor.

 
 

 

 
 
 

Ikarama

https://oilspillmonitor.ng/#/190473.2019/LAR/NL/009
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De economie van lekken veroorzaken 
en opruimen
            Het initiatief voor het vernielen van pijpleidingen, met olielekkages als gevolg, kan 

bij verschillende partijen liggen: bij sommige bewoners (vaak jongeren) van Ikarama, 
bij de hoofdaannemer, bij de onderaannemer, bij Shell-Nigeria-personeel of bij 
beveiligers (van de pijpleidingen) die voor Shell-Nigeria werken. Sommigen van hen 
werken op contract basis bij Shell. Anderen worden incidenteel ingehuurd door 
Shell-Nigeria. Voor het verloop van het proces maakt dit niet veel uit. 

            Hieronder staat een schematische weergave van het proces.
             

Lek wordt veroorzaakt

Shell komt langs 
om oorzaak te onderzoeken

Conclusie: 
Third Party spill

waar eerder contact mee is geweest. 

Contractor huurt bewoner van Ikarama in die lek 
veroorzaakt. Contractor huurt minder 

mensen in dan voorgeschreven.

Contractor verdeelt geld onder

Familie van wie
de grond is

Shell-medewerker belt 
bewoner van Ikarama

Bewoner van Ikarama
belt Shell-medewerker

We willen een lek

Bewoner van Ikarama ontmoet (in de meeste gevallen) 
contractor in Yenagoa in Ayala hotel

(Shell hotel)

Bewoner 
van Ikarama

Shell-staff die op 
de hoogte zijn

Zichzelf
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            Uit gesprekken gevoerd voor dit onderzoek komt een volgende gang van zaken 
naar voren: Degenen die een lek veroorzaken (vaak jongeren) laten eerst hun Shell-
contact telefonisch weten dat ze pijpleidingen willen vernielen. Daarop krijgen 
ze groen licht of het verzoek te wachten tot een later tijdstip. Als de lekkage is 
veroorzaakt, bellen dezelfde Shell-Nigeria-medewerkers naar de Ikarama-jongeren 
en schoonmaakaannemers om samen te komen in een hotel in Yenagoa. Daar wordt 
overlegd wie het contract krijgt om de leiding te repareren, de olie op te ruimen, 
de locatie te saneren en worden de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren 
besproken. 

            Voor het repareren van de pijpleidingen en het opruimen van de olielekken huurt 
Shell Nigeria meestal schoonmaakbedrijven in van de getroffen familie (dit gebeurt 
vaak via een hoofdaannemer, die niet uit Ikarama komt). De betrokken Shell-Nigeria-
medewerkers, de hoofdaannemer, de onderaannemers en de veroorzakers van de 
lekkage verdelen vervolgens het geld dat Shell Nigeria heeft gereserveerd voor het 
opruimen olielekkages en verontreinigingen. 

            De onderaannemers doen het echte werk: zij zorgen ervoor dat de olie wordt  
opgeruimd. Volgens ERA en Milieudefensie gebeurt dat vaak onvoldoende en 
op een manier die schadelijk is voor de omgeving. Alagoa Morris van ERA zegt 
hierover: ‘Wanneer er olie is gelekt, wordt alleen de ruwe olie die zich aan de oppervlakte 
bevindt opgeruimd. Shell (bedoeld wordt: de onderaannemer; red.)* laat de olie die de 
grond in is gezakt gewoon liggen. Volgens Shell lost de olie vanzelf op, maar daar zijn de 
medewerkers van ERA het niet mee eens. Shell is hiervan op de hoogte. ERA heeft sinds 
2008 in meerdere rapporten laten zien dat schoonmaak niet goed wordt uitgevoerd. 
Ook hebben de eigenaren van het Oya-meer in aanwezigheid van Shell-medewerkers 
een klacht ingediend bij de NOSDRA omdat het meer na een olielek niet grondig was 
schoongemaakt.’

            Contactpersoon B, een bewoner van Ikarama, vertelt hoe het clandestiene 
leksysteem werkt.

                         Vraag: 'Waarom zijn er * gevallen van lekkage door sabotage?'

                         Antwoord: 'Er zijn insiders in de gemeenschap, mensen die dit doen. Als ze 
pijpleidingen vernielen, wordt er door Shell-Nigeria gebeld. Die zullen het 
(schoonmaak)werk overdragen aan dezelfde (mensen; red.) die dit (pijpleidingen 
vernietigen; red.) veroorzaken. Zij zijn degenen die onderhandelen en opruimen 
en 'eat that money'. De coördinatoren (van Shell Nigeria; red.) zullen ook een 
percentage ontvangen.

                             (uit het interview met contactpersoon B)

           Spiraal van sabotage, lekkage, opruimen en saneren
             Uit de verhalen komt een beeld naar voren van een vicieuze cirkel van in opdracht 
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uitgevoerde vernielingen, lekkages, opruimen en saneren. 
            De reden dat sommige lokale bewoners dit doen lijkt samen te hangen met de 

economische situatie in Ikarama.
             Akkers en rivieren brengen door de olievervuiling nauwelijks meer iets op. Het 

water uit de rivieren is niet langer drinkbaar, waardoor mensen verplicht worden 
duur water in flessen te kopen. De olieproducerende staten in de Nigerdelta hebben 
enkele van de hoogste jeugdwerkloosheidsniveaus in Nigeria. In Bayelsa State, 
waar Ikarama ligt, is de werkloosheid ongeveer 40 procent, twee keer zoveel als het 
landelijk gemiddelde dat op 20 procent ligt. 

          Foto: George Osodi. 

             Net als in andere delen van de wereld wordt de jeugdwerkloosheid in de Nigerdelta 
gedreven door demografische, educatieve en economische factoren. Tweederde van 
de bevolking van de Nigerdelta is jonger dan dertig jaar. De situatie in de Nigerdelta 
is voor veel jongeren uitzichtloos. Door de wijdverbreide armoede en werkloosheid 
in de regio zijn sommige jongeren vatbaar voor rekrutering in militante groepen en 
criminele activiteiten zoals gewapende overvallen, ontvoering voor losgeld, en het 
veroorzaken van olielekken.

            Dat de vernielingen als doel hebben geld op te leveren, blijkt uit antwoorden van 
contactpersonen A en B.

                        Vraag: 'Wat motiveert mensen om pijpleidingen te vernielen?'

                        Antwoord: 'Voor geld. Mensen willen een onderaannemingscontract van de 
aannemers.' Daarbij hebben in Ikarama sommige mensen, van verschillende families, 
zich als aannemer en onderaannemer gepositioneerd. Niet dat zij per se de lekken 
veroorzaken, 'maar degene die een lek veroorzaakt, zal proberen het werk te krijgen.'

                           (uit het interview met contactpersoon A)

http://documents1.worldbank.org/curated/en/681711468297564975/pdf/NG000P133071000for0Results0Project.pdf
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                        Vraag: 'Zijn ze het normaal gesproken met elkaar eens hoeveel mensen er gaan 
werken [op een saneringsplek]?’

                        Antwoord: 'Dat hangt er vanaf. Het kan gaan om 50 chances (50 chances heeft 
betrekking op het aantal arbeiders dat wordt ingezet voor schoonmaken en 
saneren, 1 chance is een werknemer; red.). Maar als hoger Shell-Nigeria-personeel 
een veldbezoek aflegt, dan schrijven ze op dat er 50 werken, zoals oorspronkelijk 
overeengekomen. (Maar in werkelijkheid worden er maar 30 betaald : red)

                        Vraag: 'Wat is volgens jou de belangrijkste reden van deze acties (het veroorzaken 
van lekken in overleg met Shell-Nigeria-medewerkers: red) tussen sommige 
dorpsmensen en Shell?

                        Antwoord: 'Dat is de afspraak: als er niks te eten is, scheppen ze werk. Dan heeft er 
iets gestroomd.'

                        Vraag: 'Vanuit Shell?'

                        Antwoord: 'Ja.'

                        (uit het interview met contactpersoon B)

  Contactpersoon E, een inwoner van Ikarama die eerder als beveiliger bij Shell heeft 
gewerkt en later zelf pijpleidingen heeft vernield, heeft met eigen ogen gezien hoe 
een aannemer van een schoonmaakklus, in dit geval William Young (fake name), 
smeergeld heeft betaald aan een Shell-werknemer. In het interview vertelt hij hoe 
dit in zijn werk gaat.

                        Vraag: 'Hoe profiteren Shell werknemers van de deals?'

                        Antwoord: 'Stel, ze geven het contract aan William Young. Hij zal dan het geld delen 
met hen (Shell-personeel). Ik heb dat zelf gezien, vanwege die klus die William Young 
me gegeven had. Er is een kerel die Joe (fake name) heet op de afdeling Sanering.  
Hij (William Young; red.) belde hem en gaf hem 250.000 naira. (550 euro red.)

                        Vraag: 'Is Joe een Shell-medewerker?'

                        Antwoord: 'Ja, hij werkt op de afdeling Sanering van Shell .. Hij (William Young; red.) 
heeft hem gebeld en heeft hem, waar ik bij stond, 250.000 naira (546 euro) gegeven. 
Hij was aan het bellen en zaken aan het afwikkelen. (...) Niet alle Shell-medewerkers 
profiteren daarvan. Alleen de afdelingen Schoonmaak en Sanering (...) Parker (fake 
name) is de opzichter van die klus. Hij houdt er 350.000 (765 euro) of 500.000 
(1100 euro) naira per week aan over.'

                        (...)
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                        Vraag: 'Maar heb je zelf ooit met Shell-personeel direct zaken gedaan of alleen met 
William Young?'

                        Antwoord: 'Ik heb zelf niet direct zaken gedaan met Shell medewerkers, dat doet 
William Young. (...) William Young wikkelt het af met hen die hem de klus gaven bij 
Shell. (...) Iedereen die William Young werk geeft, geeft hij geld en hij geeft normaal 
gesproken geld aan de afdelingen Schoonmaak en Sanering. Dan zoekt hij in het 
dorp twee, drie of vier jongens bij elkaar als onderaannemers.'

                        (uit het interview met contactpersoon E)

            Naast de interviews met de vijf contactpersonen heeft Alagoa Morris van ERA via 
WhatsApp ook contact gehad met iemand die voor het van het stamhoofd van 
Okordia werkt. ((Okordia is een clan die bestaat uit zeven gemeenschappen, waar 
Ikarama er een van is). Ook hieruit worden de betrokkenheid van Shell-Nigeria-
personeel en de motieven van de vernielers van de pijpleidingen duidelijk.

          Foto: George Osodi. 

            Op 8 juli 2019 laat de medewerker van het stamhoofd van Okordia Alagoa Morris 
via WhatsApp weten: 'Er is geen opslag of raffinage in Okordia, dus waarom zouden 
mensen uit de gemeenschap met zulke daden het milieu verontreinigen? (Er valt met de 
gelekte ruwe olie dus geen geld te verdienen in de omgeving omdat er geen raffinaderij is 
red.) Je hebt gelijk, veel van de medewerkers, zoals CRO's (Chief Risk Officers), zijn hierbij  
betrokken. Wat betreft motivatie: iemand die honger heeft is iemand die instemt.  
Een groot aantal van de jongeren is betrokken bij olielekkages 
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Iedereen is op de hoogte
               Met medeweten van Shell-Nigeria-medewerkers is een vervuilingseconomie 

ontstaan. Contact-persoon E, een Ikarama-inwoner die zelf ook pijpleidingen 
heeft vernield, vertelt hoe sommige dorpsjongeren dat samen met Shell-Nigeria-
medewerkers aanpakken.

                         Vraag: 'Vertel me hoe die deals uitpakken in Ikarama en of Shell-medewerkers 
betrokken zijn en zo ja, hoe doen ze dat?'

                        Antwoord: 'Wat gebeurt is dat dorpsjongens contacten hebben bij Shell-personeel. 
Net zoals ik, ik noem het ¨mijn bazen bij Shell.¨ Soms bel ik ze en zeg: baas, we 
willen een pijpleiding vernielen. Dan kan het zijn dat ze zeggen dat je daarmee 
moet wachten, dat dit niet het juiste moment is. Of ze zeggen dat je je gang kunt 
gaan. (Dat kunnen ze zeggen; red.) omdat het opzichters zijn. (...) Ze willen dat de 
kust veilig is, zodat ze maximaal voordeel genieten. (...) Als er een lekkage is, zijn zij 
als eerste ter plekke. Dan mobiliseren ze twee of drie jongens om het werk te doen 
en geven ze aan wat ze krijgen. Ze hebben de jongens opgedragen de pijpleiding 
te vernielen en de jongens hebben hier een of twee miljoen naira mee verdiend (1 
miljoen naira is 2.272 euro, wisselkoers 5 juni 2020). De Shell medewerker pakt 
zijn deel, ik heb mijn deel, en de opzichters hebben hun deel. De volgende keer zien 
de jongere jongens wat wij doen en willen ze dat ook. Ze zeggen: wij willen net als 
Justice (fake name) geld verdienen. En dus gaan zij ook pijpleidingen vernielen en 
voordat je het weet doet een ander het ook. Als ratten komen ze eropaf.'

                            (uit het interview met contactpersoon E)

          Foto: George Osodi
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              Omdat iedereen er vanaf weet, doet niemand moeite om deze illegale acties geheim  
te houden, zoals blijkt uit onderstaand interview met contactpersoon A. 

             In 2008 volgt A in het Airport Hotel in Omagwa nabij de havenstad Port Harcourt  
een door Shell Nigeria georganiseerde training tot beveiliger. A werkt op dat 
moment voor ene Johnson (fake name?). Later werkt A voor Peterson (fake name) 
Peterson heeft een beveiligingsbedrijf red.) 'een van de beveiligers die zoals wij 
allemaal een training kregen (...). Peterson zei opeens dat Shell hem het (beveiligings)
contract had gegeven, omdat hij degene was die pijpleidingen vernielde.'

            Omdat Peterson zijn werknemers niet betaalt en jongeren eropuit stuurt om 
pijpleidingen te vernielen, geven A en zijn collega's hem aan bij Shell. Ze sturen een 
brief naar Shell, ondertekend door familieleden van A. 'In dat jaar waren er tijdens 
een nacht meer dan zes incidenten', vertelt A. 'De jongeren (die leidingen vernielden) 
droegen wapens en zeiden dat ze door Peterson gestuurd waren.' Peterson, eigenaar 
van het bedrijf XXX, zou de jongeren op pad sturen 'omdat Shell hun contract wilde 
beëindigen.'

            Uiteindelijk wordt de zaak, in 2017 of 2018, behandeld in het Shell-kantoor van 
Liam Nelson (fake name) in Yenagoa ), 'Daar (...) sloegen Jason (fake name, een van de 
jongens die in opdracht van Peterson pijpleidingen vernielde; red.) en Peterson zich op de 
borst ten overstaan van SPDC-personeel en zeiden dat zij de pijpleidingvandalen waren 
en dat als hen het contract zou worden afgenomen dit een probleem zou veroorzaken', 
vertelt A. 'Ik weet zeker dat Shell samenwerkt met hen (...). Iedereen was geschokt, maar 
het Shell-personeel reageerde met lachen.'

            (A is op het Shell kantoor om aangifte te doen, maar ziet dat Shell medewerkers met 
Jason en peterson samenwerken in plaats van ze te straffen; red.)

            (uit het interview met contactpersoon A)

          Foto: George Osodi.  
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            Ook door Shell-Nigeria ingehuurde bewakers zijn hierbij betrokken. Contactpersoon 
A heeft gewerkt als bewaker en heeft, zegt hij, in elk geval één keer door 
olielekkages verontreinigde locaties opgeruimd, niet als aannemer, maar als 
onderaannemer.  
De antwoorden van contactpersoon B bevestigen de betrokkenheid van bewakers 
bij het opruimproces.

                        Vraag: 'Denk je dat de door Shell gecontracteerde bewakers in Ikarama en Shell-
personeel samenwerken in de sabotage en de verontreiniging in jullie omgeving?'

                        Antwoord: 'Ik denk het niet, ik weet het, omdat telkens als er een lek is, ze dezelfde 
aannemer erbij roepen. Dan komt de hoofdaannemer en die haalt (...) Peterson 
(beveiliger) erbij.'

                        Vraag: 'Voor welk werk?'

                        Antwoord: 'Om op te ruimen en te saneren.'

                        (uit het interview met contactpersoon B)

 

            Ook overheidsinstanties en Shell Nigeria weten het
            Dit door de jaren heen ontstane, clandestiene systeem, waarin oliepijpleidingen 

worden vernield zodat er geld verdiend kan worden met schoonmaken van 
olielekken, is breed bekend. Niet alleen bij de bewoners, betrokken Shell-
medewerkers, hoofdaannemers, onderaannemers en de pijplijnvandalen. Ook Shell 
Nigeria (SPDC), de Nigeriaanse politie en de Nederlandse ambassade in Nigeria zijn 
op de hoogte, onder andere doordat de lokale bevolking het zelf heeft aangekaart.

           SACA Rapport
            Dat blijkt bijvoorbeeld uit een jaarverslag (2017-2018) van Stakeholders Alliance for 

Corporate Accountability (SACA). Saca geeft trainingen aan het Nigeria Security and 
Civil Defence Corps op het gebied van veiligheid en mensenrechten. Dit rapport 
werd destijds gepresenteerd in aanwezigheid van Shell.

 
            We citeren twee passages uit het rapport die bevestigen dat algemeen bekend is 

hoe het systeem werkt.

'Iemand die honger heeft, 
is iemand die instemt.'
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            De eerste passage komt uit de mond van een functionaris van NOSDRA. In het  
jaarverslag staat: '(Volgens) de heer Ohaji van NOSDRA was 80 procent van de 
lekkages te wijten aan sabotage. Hij weet de lekkages aan onrustige jongeren en 
sommige aannemers die de jongeren op pad sturen om pijpleidingen te vernielen om zo 
schoonmaakcontracten binnen te halen.'

          Bron: Transparency magazine.

            Het tweede citaat is van de voorzitter van de Cluster Development Board (CDB) 
van Okordia-Zarama. In het jaarverslag staat: 'De CDB-voorzitter Jerusalem Adikabue 
benadrukte het belang van werkgelegenheid. Volgens hem zouden oliebedrijven leden van 
de gemeenschap in dienst moeten nemen als CRO's, zodat ze hun mensen in het lokale 
dialect konden toespreken en rustig konden houden. Hij verweet sommige medewerkers 
van oliebedrijven ongetrainde lokale jongeren ertoe aan te zetten om pijpleidingen te 
vernielen voor persoonlijk gewin door het verwerven van schoonmaakcontracten.'

           Brief van de jongerenraad
            Verder heeft de Jongerenraad van Ikarama-Okordia op 6 juni 2018 een brief, de 

brief lees je hier, geschreven aan de community interface coördinator van SPDC. 
Daarin schrijft de raad dat SPDC niet vrijuit gaat wat betreft de oorzaak van de 
olielekkages. In de brief met de titel Onze bevindingen, besluiten en aanbevelingen 
voor vrede en veiligheid van SPDC-installaties in Ikarama staat: 'We beseffen dat het 

'He attributed the spills to the restiveness of 
youths.... And some contractors who sometimes 
send boys to vandalize the pipelines in order to 

attract cleanup contracts.'

'He accused some oil company staff of inducing 
the untrained youths to vandalize the pipelines 
for personal gratification through the award of 

clean up contracts.'
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in sommige gevallen gaat om medeschuld en misbruik van vertrouwen door sommige 
van jullie werknemers in het oil spill response department en schoonmaakaannemers. 
Volgens ons is er een samenzwering tussen jullie werknemers en sommige jongeren die 
het als een lucratieve zaak zien en zich niet bekommeren om de schade die de omgeving 
wordt aangedaan. We leiden dit af uit het feit dat werknemers van genoemde afdeling de 
verdachte vandalen en aannemers en onderaannemers koppelen. Dit heeft meer mensen 
ertoe aangezet om pijpleidingen te vernielen.'

            'Uw bedrijf heeft het opruimen van olielekkages lucratief en aantrekkelijk gemaakt.  
Jullie geven meer uit aan het uitbesteden van schoonmaakklussen dan aan beveiliging. 
Jullie geven liever geld uit aan reparatie, schoonmaak en sanering. Maar als jongeren 
vragen om empowerment, werkgelegenheid, training en ontwikkeling, klagen jullie dat 
jullie geen geld hebben en verwijzen jullie ons door naar de GmoU (Clobal, Memorandum 
of Understanding). De miljoenen die jullie uitgeven aan reparaties, schoonmaak en 
sanering is veel meer dan wat nodig is om de pijpleidingen door de jongeren te bemannen, 
zoals in het verleden gebeurde.' Shell heeft niet gereageerd op deze brief.

'Uw bedrijf heeft het opruimen van  
olielekkages lucratief en aantrekkelijk gemaakt.  

Jullie geven meer uit aan het uitbesteden van 
schoonmaakklussen dan aan beveiliging'
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           Aangifte bij de politie
            In juli 2015 doet een bewoner van Adibawe (dorp in de buurt van Ikarama) aangifte, 

de brief bekijk je hier, tegen een CRO (Community Relation Officer) van Shell, T. Hij 
beschuldigt T. er van samen te hebben gewerkt met lokale bewoners om een lekkage 
te veroorzaken en vervolgens geld op te strijken met de schoonmaak van het olie 
lek. In de aangifte beweert de bewoner dat T. zelfs het gereedschap heeft verzorgd 
om het lek te veroorzaken. Een jaar later stuurt de bewoner een reminder omdat hij 
niets heeft gehoord op zijn klacht. In de aangifte valt te lezen dat Shell in de cc staat 
en dus op de hoogte moet zijn geweest van de aangifte.

          Bron: Alagoa Morris.

             Shell Nigeria reageert
            Dat Shell in Nigeria op de hoogte is blijkt uit een artikel van de Nigeriaanse 

krant Vanguard. Shell werd naar aanleiding van het bezoek van de Nederlandse 
Ambassadeur Robert Petri gevraagd om een reactie op het fenomeen dat Shell-
Nigeria-medewerkers de opdracht geven tot het veroorzaken van lekken. Shells 
Media Relations Manager, SPDC, Mr Bamidele Odugbesan reageert als volgt: 

            "We blijven ons inzetten voor nul lekken en nul schade aan mens en milieu. 
Onze medewerkers en aannemers zijn gebonden aan deze hoge standaard van 
milieuprestaties. "Onze sociale investeringsprogramma's zijn ontworpen om met 
name onze gastgemeenschappen ten goede te komen en we implementeren diverse 
programma's in beurzen, ontwikkelingsprojecten via het Global Memorandum of 
Understanding, GMoU en andere initiatieven binnen de beschikbare middelen". 

http://www.vanguardngr.com/2018/12/oil-workers-youths-vandalise-pipelines-bayelsa-oil-communities-allege/
http://www.vanguardngr.com/2018/12/oil-workers-youths-vandalise-pipelines-bayelsa-oil-communities-allege/
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            Nederlandse Ambassade
             Ten slotte zijn ook de toenmalige Nederlandse ambassadeur Robert Petri en zijn 

assistent de Tweede Ambassadesecretaris door de lokale bevolking op de hoogte 
gebracht van het saboteren van pijpleidingen en de olielekken die dat veroorzaakt. 
Het tweetal bezocht op 30 november 2018 de Okordia-clan in Yenagoa, waartoe 
ook Kalaba  
en Ikarama behoren. In deze twee gemeenschappen waren town hall meetings,  
waar inwoners vertelden over de verontreiniging van het milieu ter plekke.  
De ambassadeur bezocht in Ikarama een verontreinigde locatie.

             Tijdens het bezoek, het verslag van dit bezoek lees je hier, vertelde stamhoofd  
Harbertson Lamie: ‘Ons grootste probleem zijn de olielekkages in Ikarama.  
Deze olielekkages zijn aangericht door Shell-personeel. (...) Vooral door de perifere 
medewerkers. Zij zetten de dorpsjongens ertoe aan om vernielingen aan te richten.  
Op de meeste plaatsen in ons dorp kunnen we niet meer goed ademhalen. Kijk naar 
dit huis, loop daar eens even heen en je ziet overal olie. Shell-medewerkers zijn het 
probleem.' 

           Ambassadeur Robert Petri en de Tweede Ambassadesecretaris bezoeken Ikarama (30 november 
2018). Foto: Alagoa Morris.

             'Het tweede probleem is: eerder betaalde Shell de jongeren voor beveiliging. Dat sommige 
jongeren betrokken raken bij ongewenste handelingen heeft te maken met nietsdoen 
(...), ze zijn werkloos. Een jaar of zeven geleden hadden sommigen beveiligingsbanen en 
kregen ze maandelijks 10.000 naira (23,69 euro, wisselkoers 30 april 2020). Daarna is 
Shell gestopt met betalen en sindsdien is er geen vrede meer in Ikarama. Dus als we deze 
dingen (olielekkages; red.) willen beëindigen, dan moet Shell hen inzetten, want als ze 
ingezet worden, dan is er geen sprake meer van al die vernielingen van pijpleidingen. 

            Jongerenleider Benjamin Warder vertelde: 'Als ze (Shell; red.) sommige van onze mensen 
in dienst zouden nemen, dan zou geen van de Ikarama-mannen het lef hebben om Shell-
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installaties te vernielen, omdat ze weten dat hun broeders baat hebben bij Shell.'
            Washington Odoyibo (eenmalig Chief-security officer van Ikarama): 'Alle aannemers die  

je hier ziet, hun bedrijven zijn in eigendom van Shell-medewerkers. Als er een tijd lang 
geen olielekkages zijn in onze gemeenschap of andere gemeenschappen, dan gaan ze  
naar die gemeenschappen toe om jongens te ontmoeten. Ze hebben mij (...) ooit 
uitgenodigd naar het Ayalla Hotel in Yenagoa te komen. Ik weigerde omdat ik  
samenwerk met ERA en ik weet wat de gevolgen van die lekkages zijn. (...)  
Vijf dagen later was er een olielekkage in deze omgeving. Dus dat is wat ze doen,  
vooral de CLO's en de aannemers.'

            Ambassadeur Robert Petri zei tegen de dorpsbewoners: 'We zullen wat hier gebeurt 
meenemen naar Abuja waar we nu vandaan komen en we zullen onze ervaring en 
informatie delen met Shell en met de regering.'

           Ambassadeur Robert Petri en de Tweede Ambassadesecretaris bezoeken Ikarama (30 november 
2018). 
Foto: Alagoa Morris

            De Tweede Ambassadesecretaris van de Nederlandse ambassade in Nigeria heeft 
wel per mail gereageerd, maar gaat niet in op de vraag of de informatie over 
betrokkenheid van Shell is gedeeld met Shell en de regering, noch op eventuele 
acties die daaruit zijn voortgevloeid. De Tweede Ambassadesecretaris mailt: 'Alle 
informatie die we verzamelen, inclusief wat we hebben gezien en gehoord tijdens het 
bezoek aan Ikarama, geeft ons nieuwe voeding om de dialoog met alle betrokken partijen, 
waaronder Shell, scherp te kunnen voeren. Dat deden we al ver voor het bewuste bezoek, 
dat hebben we sindsdien gedaan en dat zal de ambassade ook onder leiding van Harry 
van Dijk blijven doen.'

            Op de vraag van Hilde Brontsema: "Wat hebben jullie gedaan met de informatie 
die jullie is gegeven dat Shell medewerkers zelf een rol spelen in het veroorzaken van 
lekken?" blijft het antwoord uit. De volledige email-wisseling tussen de Tweede 
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Ambassadesecretaris en Brontsema lees je hier.

            Uit een artikel in NRC (4 juni 2020) blijkt dat ambassadeur Petri inmiddels is  
overgeplaatst, omdat hij gebruik maakte van een corporate jet van Nigeria Liquefied 
Natural Gas, eigendom van Shell en hij eind 2017 de hoogste baas van Shell-
Nigeria vooraf informeerde over een bezoek van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en 
Opsporingsdienst) in verband met een corruptie -onderzoek rond OPL 245. Een 
klokkenluider die bij Nederlandse Ambassade in Nigeria werkte, Fidelia Onoghaife, 
werd ontslagen omdat zij de misstanden binnen de ambassade aan het licht bracht. 
Inmiddels heeft een Nederlandse rechter geoordeeld dat dit ontslag onterecht was 
en samenhing met haar klokkenluiden. Bij ons rijst de vraag dan ook: In hoeverre 
stelt de Nederlandse ambassade en regering de belangen van de Nigeriaanse 
bevolking centraal? En hoe worden de belangen van Shell gewogen?

            

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/03/de-ambassadeur-verklapte-dat-de-fiod-naar-abuja-kwam-a4001715
https://www.fiod.nl
https://www.fiod.nl
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Een onafhankelijk klachtensysteem 
ontbreekt
            ERA kent vele gevallen waarin Shell-Nigeria niet heeft gereageerd op 

klachtenbrieven van bewoners. Het gaat hier om schrijnende gevallen:
             Zo meldde een inwoner van Ikarama, meneer P. Roland, zich zo’n 7 jaar geleden 

persoonlijk aan de poorten van Shell om een klacht in te dienen. De klacht betrof 
het overlijden van zijn zoon. Zijn vier jaar oude zoon wilde naar de andere kant van 
een olielek om daar te spelen. Het jongetje viel in het lek. Het werd gered, naar 
het ziekenhuis gebracht maar overleed een paar dagen later, omdat hij teveel olie 
had binnen gekregen. Roland kwam echter niet verder dan de poort en werd door 
bewakers met geweren bedreigd en weggestuurd.

          Foto: Hilde Brontsema

             Dominion Ibator, ook inwoner van Ikarama, stuurde via een advocaat een 
klachtenbrief over ettelijke olielekken die zijn land onvruchtbaar maakten.  
Tevens kreeg zijn gezin oog-en ademhalingsproblemen door de lekkages.  
Vroeger had Dominion genoeg fruit en groente om weg te geven aan zijn buren, 
vandaag de dag levert de akker niet eens meer genoeg voedsel op voor zijn eigen 
gezin. Shell heeft nooit geantwoord op zijn brief. 

             Een onafhankelijk, transparant klachtensysteem waartoe bewoners ten allen tijde 
toegang hebben, ontbreekt. Om toch een klacht kenbaar te maken aan Shell is het 
haast noodzakelijk een advocaat in de arm te nemen; daarvoor hebben de bewoners 
echter het geld vaak niet. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsFKr8FnW08
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          Foto: Alagoa Morris.

            Klokkenluiders riskeren ontslag
             Niet al het lagere Shell-Nigeria-personeel doet mee aan het systeem van in opdracht 

verrichte vernielingen en uitbetaling van smeergelden. Maar wie niet meedoet, 
en het wel waarneemt, kan het moeilijk doorbreken, bijvoorbeeld door de rol van 
klokkenluider op zich te nemen. Contactpersoon D, een gepensioneerd Shell-
medewerker die heeft gewerkt als xxx, vertelt dat je zonder harde bewijzen kansloos 
bent in het aankaarten van dit corrupte systeem.

                        Vraag: 'Toen je werkte als xxx, je zegt dat lekkages toen ook al plaatsvonden.'

                        Antwoord: 'Ja. (...) Er was geen gebied waar dat niet gebeurde. Ze verdienden er veel 
geld mee. Sommige managers waren ook betrokken. (...) Managers verdienden er 
geld mee.'

                        Vraag: 'Hoe?'

                        Antwoord: 'De witte mannen (bij Shell) wisten het niet. De Afrikaanse mannen  
maakten geld en deden alsof ze heel eerlijk waren. Als het response team mensen 
aanzet lekkages te veroorzaken, dan tekent de operations manager voor het 
opruimen van de lekkage. (...) Als dit (lekkage) plaatsvindt, dan bel je een van je 
aannemers en zegt: "Op die en die plek is een olielekkage gebeurd en ik geef het 
aan jou." Je hebt altijd twee of drie van die mensen. Als je de opruimklus steeds aan 
dezelfde persoon geeft dan zullen mensen zeggen: is Alagoa ( de enige aannemer? 
Dan zal je handelen onthuld worden. De ene keer gebruik je Alagoa, de andere keer 
AAkpos en de volgende keer Joel (fake name), maar ze zijn één groep. Om verdenking 
te voorkomen wordt er steeds geschoven met de personen die schoonmaken. 

                        Vraag: 'Dus ook de aannemer die niet het veld ingaat om op te ruimen krijgt een  
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deel van de aannemer die de schoonmaak uitvoert?'

                        Antwoord: 'Ja.'

                        Vraag: 'Maar de witte mannen weten er niet van?'

                        Antwoord: 'De witte mannen weten het niet (...). Iedereen doet alsof ze eerlijk zijn. 
Als dat gebeurt dan zien wij het, maar wij kunnen niks doen. Je kunt niet je baas 
aangeven. Heb je bewijs? Als je geen bewijs hebt, vraag je dan niet om ontslagen  
te worden? Dus houd je je stil en wacht je op je beurt.'

                         (uit het interview met contactpersoon D)

            Als D wordt gevraagd of hij wil getuigen, reageert hij dat de pensioenvoorwaarden 
van Shell een clausule bevatten die bepaalt dat wie zich uitspreekt tegen het bedrijf  
of geheimen blootgeeft geen pensioen meer krijgt.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          Foto: Alagoa Morris
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Shell doet niks om sabotage te 
voorkomen
             Volgens recente cijfers van Shell zijn de olielekkages veroorzaakt door sabotage in 

2019 hoger dan de zes voorafgaande jaren.

          Bron: Shell

              Dat Shell-medewerkers in zijn geheel niet bezig zijn met het nemen van 
voorzorgsmaatregelen, blijkt uit het verhaal van contactpersoon C, 

                        C: 'Shell-personeel doet mee aan de onzin die er gebeurt. (...) Hun arbeiders zweren 
samen met sommige van die jongens (Ikarama-jongeren; red.), want zodra het 
response team (van Shell; red.) komt, zullen ze diezelfde jongens bellen.'

                          (...)

                          'Toen ik in de raad zat heb ik een aanzet gedaan om drie van hen te ontslaan,  
maar ze smeekten me het niet te doen, dus ik heb de zaak laten zitten.

                        Vraag: 'Shell-arbeiders?'

                        Antwoord: 'Shell-arbeiders.'

                        Vraag: 'Profiteren zij van zulke dingen?'

                        Antwoord: 'Het is een veelkoppig monster. Het zal heel lastig zijn het terug te 
brengen naar nul. Maar we nemen proactieve stappen en proberen de daders  
te arresteren en te vervolgen.'

                        Vraag: 'Maar als je alleen de dorpsmensen arresteert zonder de mensen  
in het bedrijf te arresteren, hoe kun je het dan oplossen?'

https://www.shell.com.ng/sustainability/environment/oil-spills.html
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                        Antwoord: 'Zij (dorpsmensen) zullen later hen (betrokken Shell-personeel) noemen.'
                        (...)

                        'Zij (Shell-personeel) kennen al die jongens (dorpsjongeren die lekkages veroorzaken).' 
C vertelt vervolgens dat Shell-personeel de jongeren erbij roept om te overleggen 
over onderaannemingscontracten. De ondervrager heeft het over een sabotage-
incident waarbij iemand is neergeschoten; de daarbij ontstane verontreiniging is niet 
opgeruimd en verspreidt zich zo naar het meer en het moeras.

                        C: 'Zodra de lekkage plaatsvindt zijn ze (Shell-personeel) geïnformeerd. Zij (Shell-
personeel) bellen de (dorps)jongens. (...) Toen ik in de CDB zat, heb ik dat ontdekt 
en heb ik hen bestreden. Het (lekkages door derden) werd veel minder nadat ik me 
met hen had bemoeid. Daarom hebben veel mensen een hekel aan me, omdat ik hen 
achtervolgd heb.'

                        (uit het interview met contactpersoon C)

'Diefstal van ruwe olie, sabotage en
corruptie vallen simpelweg buiten het 

bereik en de verantwoordelijkheid
van Shell.'

            Het valt te verwachten dat een multinational als Shell maatregelen neemt om 
sabotage te voorkomen. Daar denkt Shell anders over, blijkt uit eerdergenoemd 
Shell-persbericht uit 2013:

            ‘Er zijn zaken en problemen, die ondanks dat we erop aangesproken worden, niet door 
Shell opgelost kunnen worden. Diefstal van ruwe olie, sabotage en corruptie vallen 
simpelweg buiten het bereik en de verantwoordelijkheid van Shell. (...) Om diefstal, 
en alle daarbij behorende negatieve gevolgen op de ontwikkeling van het land, te 
voorkomen is een gemeenschappelijke aanpak van alle betrokkenen, inclusief nationale en 
internationale overheden en NGO’s, noodzakelijk.’

            In hetzelfde persbericht staat: 

             ‘Wat we zien is een milieuramp veroorzaakt door brandstofdieven-saboteurs die geen 
oog hebben voor de gevolgen van hun handelen op de huidige bevolking en toekomstige 
generaties.’

https://www.shell.nl/media/persberichten/2013-media-releases/speech-nigeria.html)
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            Uit bovenstaande wordt duidelijk dat Shell zijn ogen sluit voor zijn eigen rol in de 
olievervuiling in Nigeria. Shell schuift de schuld hiervoor af op brandstofdieven, 
saboteurs of rebellen. 

            Maar wat doet Shell om sabotage te voorkomen? 
             Eerder in dit rapport wordt al gesteld dat Shell meer geld uitgeeft aan schoonmaak- 

contracten dan aan de beveiliging van zijn pijpleidingen. Shell weet al jarenlang 
dat sabotage een groot probleem is in de Nigerdelta. Toch wordt er binnen SPDC 
nauwelijks geld uitgegeven voor surveillances. Ook investeert Shell-Nigeria 
nauwelijks in technieken die ervoor zorgen dat, als er een lekkage optreedt, de 
pijpleiding als het ware op slot gaat en er voorkomen wordt dat er meer olie het land 
opstroomt.

            In Ikarama huurde Shell een tijdje jongeren uit het dorp in die als taak hadden de 
pijpleidingen te bewaken. Volgens Washington Odoyibo (eenmalig chief security 
officer van Ikarama) ging het toen beter en waren er in die periode geen sabotages 
in Ikarama. Maar na een maand of zes werden de jongeren ontslagen en begon het 
saboteren opnieuw. 

           Foto: George Osodi.  

             Shell weet dat het systeem van schoonmaakcontracten tot problemen kan leiden. Dit 
blijkt uit een uitgave van Shell zelf. Shell wijst erop dat SPDC-medewerkers soms niet 
bij de leklocatie kunnen komen, omdat ze worden tegengehouden door 'personen 
of groepen uit de samenleving of gewapende bendes.' Dat kan, vervolgt de uitgave, 
onder andere te maken hebben met schoonmaakcontracten. Dit levert aanzienlijke 
vertraging op bij onderzoek, schoonmaak en sanering. 

             Shell is er dus van op de hoogte dat onder andere door het uitbesteden van de 
schoonmaakwerkzaamheden een situatie kan ontstaan die niet bevorderlijk is voor 
het snel, goed en duurzaam opruimen en aanpakken van olielekken.

https://www.shell.nl/media/nigeria/briefing-notes-2013/_jcr_content/par/textimage.stream/1519768869595/9f907046bf7a5a22cb64ea3bbf32ff8fd17b15a2/milieuprestaties-olielekkages.pdf
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          Foto: George Osodi.  
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Schoonmaakmethodes schieten 
tekort
             Recent onderzoek in Ogoniland (2020) toont aan dat er geen of nauwelijks toezicht 

is op de manier waarop onderaannemers verontreinigingen opruimen en saneren en  
dat schoonmaakdeadlines nergens gehaald worden.

             Volgens de Nigeriaanse krant Premium Times huurde Shell voor saneringen bedrijven  
in die geregistreerd zijn als onder andere palmolieproductie, pluimveehouderij, 
autoverkoop, textielhandel en mode. De krant nam in totaal zestien bedrijven onder 
de loep. Elf bleken geen geregistreerde expertise te hebben op het gebied van 
olieverontreiniging of aanverwante gebieden.

             De problemen rond het slecht schoonmaken van olielekken spelen dan ook niet 
enkel in Ikarama, maar in de gehele Niger Delta.

            Verdienen aan vervuiling bestaat al langer 
            Dat Shell-personeel betrokken is bij verontreinigingen en bewoners probeert in te 

zetten voor illegale acties, bleek al eerder, zo toont een verslag van een veldbezoek 
op 3 maart 2011 door ERA aan. Daarbij is JK4 bezocht, bekijk hier het verslag, een 
nederzetting op pakweg dertig kilometer ten noordoosten van Yenagoa, waar een 
Shell-pompstation staat en Shell olie wint uit meer dan veertig oliebronnen. In JK4, 
ook bekend als Edagberi, zijn meerdere lekkages geweest. Een aantal is in brand 
gezet, wat de schade aan het milieu heeft verergerd: medicinale planten, bomen 
waarmee geld werd verdiend (raffia palm) en aquatisch leven werden vernield. Shell 
heeft nagelaten de olie op te ruimen en de locatie te saneren. 

            Volgens stamhoofd Waks Ekwems van Edagberi wilde Shell-personeel hier aan  
verdienen. Hij vertelde de ERA-medewerkers: 'Het brein achter deze olielekkages zijn 
Shells CLO's (Community Liasons Officers). Wij hebben gehoord dat een CLO van Shells 
Kolo Creek Logistic Based in Imiringi heeft geprobeerd mensen uit de gemeenschap in te 
huren om de locaties aan te steken. Niet lang na de lekkages vlogen de locaties in brand 
wat nog meer schade aan het milieu heeft veroorzaakt. In plaats van schoonmaken 
en saneren besloot Shell de getroffen plekken in brand te steken (...) om de schade te 
vergroten en zo te zorgen voor een hogere compensatie en daarmee een hoger aandeel 
wat de CLO zou krijgen voor de uit te betalen compensatie.'

            Bewoners hebben geen recht op schadevergoeding
            De afgelopen jaren is Ikarama, mede door toedoen van corrupte Shell medewerkers 

en onderaannemers, veranderd in een plek waar altijd ruwe olie aan de oppervlakte 
ligt. Met als gevolg dat de bewoners ziek worden van de oliedampen en het letterlijk 
eten en drinken van olie. Akkerbouw en visserij leveren nauwelijks nog iets op, 
waardoor de bewoners niet langer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Wanneer er sprake is van vervuiling door sabotage, ontvangen bewoners geen 
vergoeding voor de geleden schade. Hierdoor komen bewoners vast te zitten in een 
cyclus van vervuiling en armoede.

https://milieudefensie.nl/actueel/no-clean-up-no-justice-1506-1.pdf
https://www.premiumtimesng.com/investigationspecial-reports/328460-investigation-how-buhari-administration-awarded-ogoni-cleanup-contracts-to-unqualified-firms.html
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          Foto: George Osodi.  

            Shell schuift verantwoordelijkheid af
            Shell in Nigeria betaalt dan wel voor het opruimen van de olie, maar neemt voor de 

rest geen enkele verantwoordelijkheid voor het schoonmaakproces. Terwijl het daar 
wel toe verplicht is. 

  •    Shell heeft geen eigen schoonmaakafdeling, terwijl Shell weet dat er niet goed 
schoongemaakt wordt. Uit dit rapport blijkt dat het niet anders kan dan dat er 
Shell medewerkers zijn die weten dat de huidige manier van het verkrijgen van 
schoonmaakcontracten corruptie in de hand werkt.

  •    Shell doet onvoldoende om corrosie aan te pakken en te weinig om te 
voorkomen dat pijpleidingen worden gesaboteerd, door er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat deze voldoende beveiligd zijn.

  •    Shell huurt schoonmaakbedrijven in die onvoldoende expertise hebben in het 
saneren van olielekken. 

  •    Shell controleert nauwelijks of de schoonmaakwerkzaamheden goed worden 
uitgevoerd.

              Shell Nigeria is door lokale bewoners per brief van juni 2018 datum op de hoogte 
gebracht van het feit dat Shell werknemers actief betrokken zijn in het proces van 
het veroorzaken van lekken. Ook is er in 2015 aangifte gedaan tegen een Shell- 
medewerker die samenwerkte met bewoners om lekken te veroorzaken.

             Toch wordt er niets gedaan om dit te stoppen. Daarentegen schuift Shell Nigeria 
de schuld voor het veroorzaken van lekken in kranteninterviews steeds af op 
sabotage. Ook wordt in die interviews de verantwoordelijkheid voor het voorkomen 
van nieuwe lekkages bij anderen gelegd. Want als saboteurs lekken veroorzaken 
dan moet volgens Shell de Nigeriaanse overheid dit oplossen. En als er niet 
goed is schoongemaakt, dan heeft Shell dit niet zelf gedaan, maar een ingehuurd 
schoonmaakbedrijf. Het lijkt er op dat Shell zich nog steeds niet realiseert dat 
het voorkomen en het schoonmaken van olielekken hoort bij boren naar olie en 
het voorkomen van sabotage dan ook substantieel onderdeel moet zijn van de 
bedrijfsvoering van Shell. 
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Afbouwen
            Na bijna zeventig jaar aanwezigheid van Shell in Nigeria is er maar een conclusie 

mogelijk. Shell is niet in staat om op een maatschappelijk verantwoorde manier te 
opereren in Nigeria. De gevolgen van de aanwezigheid van Shell in Nigeria heeft 
rampzalige gevolgen voor mens en natuur. 

            Een tweede reden waarom Shell zijn olieproductie in Nigeria zou moeten afbouwen 
is de energietransitie. Als we willen dat we onder de 1,5 graad opwarming blijven, 
dan moet Shell naar een CO2-reductie van 45% procent in 2030. Dat kan alleen als 
Shell zijn olie- en gasproductie afbouwt en niet meer investeert in het zoeken naar 
nieuwe bronnen.

             Nigeria blijft door de investeringen van bedrijven als Shell te afhankelijk van de 
inkomsten van fossiele brandstoffen. Dit maakt Nigeria kwetsbaar. Ook een land als 
Nigeria heeft recht op een tijdige en eerlijke transitie naar hernieuwbare energie. 
Door de voortdurende investeringen van bedrijven als Shell in fossiele bronnen 
wordt Nigeria hierin ondermijnd. Dit heeft desastreuze economische en sociale 
gevolgen.

 
            Wij begrijpen dat als Shell zijn olieproductie afbouwt in Nigeria, dit een grote klap zal 

zijn voor de Nigeriaanse economie. Met olie wordt veel geld verdiend en het levert 
het land vele- al dan niet legale -banen op. Wij roepen de Nigeriaanse overheid dan 
ook op zich op een mogelijk vertrek voor te bereiden. We moeten naar een wereld 
toe waarin we minder afhankelijk zijn van olie en gas voor onze energie. Het is dan 
ook van groot belang dat de Nigeriaanse overheid tijdig de overstap maakt naar 
duurzame energiebronnen.

 
            Door het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk geworden dat zoveel mogelijk olie 

en gas in de grond moet blijven zitten, willen we onder de 1,5 graad opwarming 
blijven. Oliebedrijven wereldwijd zullen dan ook moeten stoppen met het zoeken 
naar nieuwe fossiele brandstofbronnen en gaan afbouwen. Daar vormt Shell geen 
uitzondering op.

            Het lijkt ons voor de hand liggend, gezien de grote schaal waarop mensenrechten 
in Nigeria geschonden worden en de rampzalige gevolgen van de aanwezigheid 
van Shell voor de natuur, dat Shell als start met afbouwen van zijn activiteiten in 
Nigeria. Maar niet zonder dat er een fatsoenlijk plan ligt dat Nigeria voor financiele 
rampspoed behoedt.

            Verder doen wij de volgende aanbevelingen aan Shell dat: 
  •    Alle inwoners van Ikarama die getroffen zijn door de olievervuiling van Shell 

worden gecompenseerd.
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  •    De olievervuiling in Ikarama wordt fatsoenlijk opgeruimd, inclusief de 
ondergrond.

  •    Shell zorgt voor een transparant schoonmaakproces. Er moet een duidelijk 
overzicht zijn van de geldstromen, de manier waarop gebieden worden 
schoongemaakt en welke gebieden er nog schoongemaakt moeten worden en 
een eindrapport bij schone oplevering.

  •    De bewoners van Ikarama krijgen toegang tot gratis schoon drinkwater.
  •    Shell voorkomt nieuwe lekkages door oliepijpleidingen in Ikarama beter te 

bewaken en te beginnen met structurele ontmanteling van de oliepijpleidingen in 
het kader van het voorkomen van verdere vervuiling.

  •    Shell voorkomt dat Shell-medewerkers nog langer de opdracht kunnen geven 
tot het veroorzaken van lekken. Dit zou kunnen doordat Shell de schoonmaak-
expertise zelf in huis haalt.

  •    Shell faciliteert het tot stand komen van een onafhankelijke klachteninstantie, 
waar leden van de gemeenschap anoniem en veilig melding kunnen maken van 
de medeplichtigheid van Shell-medewerkers aan het veroorzaken van lekken.  
Dit wordt opgevolgd door een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij waar 
zo nodig aangifte wordt gedaan bij de politie.

  •    Shell geeft openheid over de financiering, uitvoering en controles van 
schoonmaakoperaties, en de manier waarop intern wordt voorkomen dat meer 
olieverontreiniging ontstaat.

  •    Shell communiceert publiekelijk over de gevoerde strategie bij de aanpak van 
lekkages door interne betrokkenheid. Het aantal incidenten per jaar wordt 
gepubliceerd in openbare online rapportages. Daarin staat ook welke sancties 
zijn.

          Foto: George Osodi.  
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Oproep aan de Nederlandse overheid
            Uit eerdere onderzoeken en ook dit onderzoek blijkt dat de de Nederlandse 

ambassade in Nigeria, in nauw contact staat met Shell-Nigeria. Vraag is in hoeverre 
de belangen van de bewoners van de Nigerdelta centraal staan, en die van Shell. 
Niet alleen uit dit onderzoek, maar uit vele rapporten die eerder over Shell in Nigeria 
verschenen, valt op te maken dat Shell niet in staat is maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen in Nigeria.

  •    De prioriteit van de Nederlandse overheid moet niet liggen bij de belangen van 
Shell maar bij het voorkomen en opruimen van olielekken in de Nigerdelta.

  •    De Nederlandse overheid moet ook op Europees niveau wetten steunen die 
bedrijven als Shell dwingen verantwoordelijk te handelen. Wetten die ervoor 
zorgen dat bedrijven als Shell aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de 
schade die ze aanrichten.

  •    De Nederlandse overheid moet bedrijven als Shell wettelijk verplichten due 
diligence-maatregelen treffen op het gebied van mensenrechten.

  •    De Nederlandse overheid moet EU-voorstellen voor wetgeving inzake de 
verantwoording van bedrijven initiëren en ondersteunen. Ze moet ook betrokken 
zijn bij en steun verlenen aan een sterk VN-verdrag dat slachtoffers toegang tot 
de rechter biedt en instrumenten bevat om bedrijven aansprakelijk te stellen 
voor hun negatieve impact.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/08/ontslagen-door-ministerie-na-klokkenluidersmelding-a4005389 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/08/ontslagen-door-ministerie-na-klokkenluidersmelding-a4005389 
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Bijlage 1: Brief Ikarama Youth Council
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Bijlage 2: Aangifte politie
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Bijlage 3: Verslag bezoek ambassadeur
ENVIRONMENTAL RIGHTS ACTION (ERA) / FRIENDS OF THE EARTH NIGERIA (FoEN)

214 Uselu - Lagos Road, P.O.Box 10577, Benin city, Nigeria. 

Tel/Fax +234 52 880619 e-mail:eraction@eraction.org website: www.erafoen.org Green 
Lines:2348031230088, 2348031230089 

Field Report:

Title: Dutch Ambassador’s Visit with ERA and FRCN to Kalaba and Ikarama.

Highlight: [1]Community folks alleged Shell Staff/Contractors instigate third party oil 
spills

[2] Community folks complain of neglect, lack of basic amenities like health facilities 
and portable water.

Date of visit: 30th November, 2018 [Friday]

Report by: Akpotu Monday Ziworitin and Alagoa Morris.

INTRODUCTION:

When the Bayelsa State Correspondent of Federal Radio Corporation 
of Nigeria [FRCN], Alambo Fred Datonye reached out on Thursday, 
29th November, 2018 to ERA/FoEN Yenagoa office with the 
information that the Dutch Ambassador, Robert Petri would be in 
Yenagoa the next day and he would be at ERA/FoEN office with a 
view to visiting some communities impacted by oil industry induced 
pollution; the information was received as a positive development. 
Even though confirmation was received relatively late at night, 
ERA promptly reached out to the Paramount Rulers of Kalaba and 
Ikarama; hinting them of the proposed visit.

At about 11:00AM, the Dutch Ambassador and the Embassy 
Secretary [Second Secretary at the Embassy of the Netherlands] 
were led to ERA/FoEN office by Alambo F.Datonye. After a brief 
discussion about their mission and what ERA/FoEN does with a 
few questions and answers; ERA/FoEN led the team to Okordia 
clan in Yenagoa local government area; which Kalaba and Ikarama 
communities belong. Brief Town Hall meetings were held at both 
communities and the community folks had the opportunity to 
retell their tales of denial and environmental pollution. Due to 
time and distance issues, the visitors were led to only a major oil 

mailto:eraction@eraction.org
http://www.erafoen.org
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spill impacted site within living environment in Ikarama 
community.

Below are testimonies from the interactions at the Town Hall 
meetings at both communities.

Kalaba Community [TESTIMONIES during Town hall meeting]
Chief Francis Kolibo:In his brief welcome address, the Parramount ruler of Kalaba said, ‘’ This is 
the first time we are receiving somebody like you in this community. We have lots of problems, for 
instance; oil spills. Recently an oil spill occurred at Ikarama, on the 12th of June, 2018 and, during 
this years flood; the flood transferred the crude oil to our environment. We promptly wrote to the 
Ministry of Environment. But up till this minute they have not come to see what has happened [he 
showed a copy of the letter to the Ambassador who read and passed on to the Embassy Secretary 
too]. If you would be able to cross over [the Taylor Creek] to see the impacted areas you would 
see that most cassava farms in the area have been covered by crude oil. Crops harvested from 
the impacted environment get rotten. When we catch fish from the impacted swamp and eat, we 
perceive crude oil from the belle of the fish. That is the problem. Shell has not provided water for 
us. If you take a look at the water flowing in the Taylor Creek, the water is undrinkable. But there is 
nothing we can do; we just drink from it as there is no alternative source. So, those are some of our 
problems’’. 

Samuel Oburo [Chiarman,Community Development Committee] …’’ We are all farmers and fisher 
folks predominantly. I was in my farm farming when I was informed of your arrival. Since we started 
experiencing crude oil in our environment, we found it difficult to get good yield from the soil. 
Most of our local fish ponds which we often harvest to get little cash to take care of the education 
of our children, they are damaged by crude oil. Nigerian Agip Oil Company [NAOC] came to our 
environment when I was three years old. Our environment has had several oil spill incidents but 
Agip is yet to remediate even one of those impacted sites. Even if remediation is done, we believe 
the land cannot be as it originally was. Our environment has lost fecundity. Without environment 
none of us can live. We don’t have good drinking water. These spills have in one way or the other 
affected our only source of drinking. If you should drink from the creek [as we do], I don’t think you 
would be able to return home in good health. But we survive from drinking that same water. Like 
my paramount ruler just said, a spill which happened in a neighbouring community spread to our 
environment recently. We have been experiencing strange ailments. For example, someone would 
give birth to a child with one eye. In those days we never experienced children born deformed right 
from the womb. Skin problems like rashes are rampant. These could be traced to environmental 
pollution. And the oil companies are not responding positively to our plight. As a community, 
we are hosting Agip and Shell. But we don’t have good drinking water; you would be surprised. 
Shell came to this environment before I was born. But since they have been operating in this 
environment, the relationship with our community has not been cordial. And it is really affecting 
our development because; if I say what you are doing is wrong; before you would know they will 
bring military men to come and intimidate the people and walk away since you cannot fight them. 
It is unfortunate that the recently impacted site is across the Creek, I would have loved that you 
go and see things yourself. We have written to the relevant agencies of Government, including 
National Oil Spill Detection and Response Agency [NOSDRA] and Department of Petroleum 
Resources [DPR] but up till now nothing has been done. And we are suffering. I want to thank 
you for coming and, at least I believe your visit would make a change as regards our situation, 
concerning relationship and provision of social amenities by the multinational corporations 
operating in this environment.’’

Ambassador’s first remarks: ‘’ Distinguished representatives of this community. It’s a honour 
and a pleasure to be received today in this community. So, I would like to pay my respect to you, 
paramount ruler of this community. I am very happy that we can have exchange of views here. I 
have come here, as already been said; to see with my own eyes the situation in this community. So 
I hope we can exchange information and viewpoints on an informal basis so that I can be properly 
informed as I go back to Abuja. So, I’m all ears and eyes and to hear from you. I have already heard 
something but would like to hear more maybe from a lady also; I think it is also important. Maybe 
you can give your personal experiences. Let’s take it from there’’.
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The women leader reacted thus:  Mrs. Gold Ogbolosingha is my name and I am the women leader of this 
community. When I grew up from childhood; I saw our people as farmers and fisher folks. This was the case 
with all communities along the Taylor Creek. And food wasn’t any problem to us. But now crude oil has spoiled 
the whole environment; even the quality of air that we are breathing is no longer good. The water and soil 
have all been affected and lost productivity. One of our biggest problems now is how to get good drinking 
water. The only source of drinking water here is the Taylor Creek and it is not far from here. If you can walk 
down to the creek and see the water you would be left to judge for yourself whether such water is good for 
human consumption. It is difficult for most of us to go to neighbouring communities to fetch drinking water, 
so majority of us depends on the water from the Creek here. The water is not good but there is nothing we 
can do; we keep drinking it. As a result of drinking the pollutted water, we have recorded some deaths. So, on 
behalf of the women folks; I am appealing to you even though I know you don’t owe us any responsibility, but 
as a human being anyhow you think you can turn around our situation; please do it for us. If you can facilitate 
the process that can get us clean drinking water in this community, the entire community and the almighty God 
that created me and you would be very happy and we will also appreciate you’’.

Chief Roman Joe Orukali: ‘’ As introduced, I am the immediate past paramount Ruler of this community. I have 
few comments to make in respect to your visit. There have been several oil spills in this environment. And these 
spills have not been properly attended to. One of the challenges we have is, when oil spills occur, instead of 
them to come and cleanup; fire would be set on the spill sites. Most spill impacted sites were set ablaze like 
that. Even now if you visit some of the sites you will notice the charred environment. In 2012 we had a major oil 
spill. It was attributed to equipment failure and despite all attempts to get Agip do the needful; up till date the 
company has not compensated the community; neither has the impacted environment properly attended to. 
Also, being fisher folks; most of our people who have been fishing in swamps and streams that got so polluted 
by oil spills have relocated. It is even difficult to relocate because the swamps are almost destroyed. This has 
made it difficult for parents to take care of the education of children who are interested in going to school 
because the source of money is no longer available. 

Initially Agip was to lay their pipeline through Ikarama land but the people of Ikarama didn’t allow them. We 
welcomed Agip to come and pass their oil/gas pipeline through our land, thinking their coming will be a blessing 
to us but it is a curse to us. Instead of receiving blessing from them we have received the most dangerous 
issues in this community. Most people here have been experiencing strange types of illnesses. You see people 
scratching their bodies; without knowing where such is coming from. We are attributing it to the oil spills 
that have been occurring in this environment. Now that you have come to our aide; the creator of Heaven 
and earth has sent you to come and save us from this menace. So, you will help us. As a community, we have 
mentioned drinking water as a problem. Luckily Agip sponsored 2000 litres capacity water tank which is not 
functioning. If we don’t mention it, when you talk about it in their office they will say they have done it. We 
were requesting for, at least, 10,000 litres capacity water tank and  get water reticulated round the community. 
But they disagreed, saying they won’t reticulate the water but have just one fetching point in the community. 
Apart from that water project that is not functioning there is no project associated with Agip in this community. 
So, Sir even our health Centre is not properly equipped, you can assist us. The Agip sponsored water project 
can be made functional; with increased capacity and reticulation of the water round the community. The spill 
sites that have not been properly cleaned; please do well that they should come and clean our environment 
because our environment is life and when our environment is destroyed everything is destroyed. They should 
also compensate us for all spill incidents recorded as equipment failure. It is our right to claim such. Let it not 
be that when we rise up one day they would refer to us as violent people. We are peaceful. That is why we are 
bringing these matters to you. Otherwise we can wake up one day and decide to stop Agip from operating in 
our land; that they should go away. We can do it; but it is not proper. Dialogue is the best way. And we have 
been calling them for dialogue; they have been refusing. Now that you have come, I know that all these things 
would be normalized’’. 

Mrs. Angela Nyekefamo …’’ We had no problem with our farming before. Health wise too, things were not the 
way it is now. Due to the air we breathe we are experiencing pain in the body. There is a sickness now we call 
‘’Scratch yanya’’ [itching in the skin]. We don’t know where that sickness came from. The thing is worrying us; 
even up to two years it would still be worrying victims. Then, before now, when we plant cassava in the farm; 
three heaps would produce enough for you to carry home. But now; you will harvest a large portion and yet 
you won’t get enough cassava tubers; poor harvest. The fish that are in our fish ponds in the swamps, when you 
eat it; it is crude oil. You cannot eat it. So, we are pleading that you should assist us with the kinds of medicine 
that will make us healthy and strong enough to do work in our bush to feed our people. Then on electricity; we 
are suffering from lack of electricity. Help us to get light so that we can enjoy our lives together like others who 
are having light elsewhere’’.

The Embassy Secretary [at Kalaba]… ‘’ I just want to share my thanks to you for welcoming us to your 
community. I just wanted to say how touched we are and how impressed we are by your stories. But most 
importantly, as the former chief said; your willingness to continue dialogue even though you had so many 
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obstacles and you are still willing to be peaceful. Thank you for your attitude, thank you for being 
willing to keep on talking not only to us but also to the oil companies and to your government. 
What we can do is that, we bring our experiences back with us in our engagements with your 
government people and with other stakeholders. We can share what we have seen here and we 
can share your stories. So, thank you once again; thanks for sharing’’.

Ambassador again at Kalaba: ‘’ I would like to thank each and every one of you. Your points are 
very well taken. So, as my colleague said we would take this information back to Abuja and we will 
share with the respective stakeholders. It is very useful for us to see with our own eyes the situation 
here; in this community. You made very clear what the issues are. And again I would like to thank 
you for that. I wish this community all the best for the future. Thank you very much’’.

Ikarama Community [TESTIMONIES during Town hall meeting]:
Chief Harbertson Lamie [Paramount Ruler of Ikarama]: ‘’For me, the number 1 problem in Ikarama 
is the fact that Shell has totally neglected this community. Shell never takes us as a landlord 
community. Most times when we have problems we write to Shell for an audience. Shell will never 
have audience with us. When there is problem and the leaders of the community want to tell them 
the way out of the problem, Shell would rather ignite the problem. But the most disturbing problem 
we have is oil spillage in Ikarama community. We have oil spillage problem and this problem is 
incited by Shell staff. Go and do your investigation, make your research; Shell is mostly the cause of 
oil spill in Ikarama community. So because the staff, the peripheral staff in particular; they enter the 
boys in the community [bad boys] to cause those havoc. If you move to most of the places within 
the community now, we cannot breathe well. Even now the odour is much. Like this house here 
[pointing], just take a stroll there and you see crude oil everywhere…everywhere. So, Shell staff is 
the problem. ..

The second problem is, there was a time they [Shell] were paying the Youths in particular; for 
surveillance. Sometimes when some of the youths get involved in those undesirable acts, to be 
sincere it is because of idleness. The youths are idle, they are unemployed; don’t have anything 
doing. About seven years ago some of the youths were engaged in surveillance job and they were 
being paid N10, 000.00 every month. Shell has since stopped that payment and, since that time 
peace has eluded Ikarama. So, if really we would stop this type of things [oil spills] then Shell should 
engage them because if they are engaged all this pipe breaking will not be there. When there is 
pipe break that is when they make their money. They make their money through pipe breaking; 
Shell make their money through pipe breaking. Shell will teach them how to break pipe, Shell; 
Shell will teach the youths how to break the pipes. So that, they; Shell too will make money. Those 
people on top, those big officers will make millions of Naira. So, those are the type of problem we 
are facing. 

The third problem is, you can see our town hall. Although this was built by Agip, not Shell. The 
dilapidated condition of the hall is not conducive to sit down and discuss anything. We have been 
begging Shell to assist us renovate this building. We have water that is not treated. We are drinking 
untreated water, provided by Shell’’.

Benjamin Warder [ Youth President of Ikarama]: ‘’I want to speak on few things that concern 
the Youths, as the Youth leader. We have been host to Shell for more than three decades. But, 
Ambassador, Sir with due respect; it’s a pitiable situation for me to mention to you that the Dutch 
company, Shell has not employed even a cleaner from Ikarama community. Not a single cleaner has 
been employed in Ikarama community for more than three decades. But we are host community. 
Most of us you see here [pointing at the audience] are graduates. We have Civil Engineers, Electrical 
Engineers; we have graduates of all walks of life. But nobody is working with Shell. Why won’t 
the youths be angry? Shell should know that the youths of Ikarama are bitterly angry. We are not 
happy. We go out and acquire education and come back. We even go searching for employment 
elsewhere and we return home without jobs. But we are host community to a multinational oil 
company like Shell. Recently we heard contract staff are being engaged by Shell and I even asked 
the Cluster Development Board [CDB] Chairman, that why is it that Ikarama is treated differently? 
Our farmlands have been degraded by oil spills. We are predominantly farmers but even the 
farmlands cannot yield crop anymore. So how do the people survive? That is why poverty has been 
increasing like a circular flow. Poverty is increasing every day. So, Ambassador, Sir I am happy that 
you are here. One major thing that I would want you to take back to your country and tell Shell; 
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please, tell them that the people of Ikarama; mostly the youths are begging them. They should 
come to their rescue and employ them. We have graduates, if they want graduates and even the 
technicians. If they employ some of our people, no Ikarama man would have the guts to go and 
destroy Shell facility because they know that their brothers are benefiting from Shell. But in this 
case they look around and, nobody. So they are bitterly angry. I am speaking in the capacity of 
the Youth leader and I know the pains. We have written series of letter to Shell; sometimes we 
even copying ERA. But they would abandon us. Just this morning the youths protested against 
Shell because of non-payment of Casual workers wages [relating to emergy works within the 
environment; like oil spills recovery or manual excavation]. People who go into the bush and carry 
jerricans have not been paid for two months. Again, since our environment has been repeatedly 
polluted by oil spills there is need for medical attention. There is no health facility. If anybody falls 
sick we have to travel about ten kilometers to Yenagoa to seek medical attention. So, sometimes 
our people die because there is no health facility. Please Sir, we shall be happy if you can pass 
this message to Shell and to your country; that this is the problem of Ikarama people and we are 
seriously seeking for their help’’.

Washington Odoyibo: ‘’ The water project we have in this community was sponsored by Shell and 
initially Shell was taking care of the security and maintenance of the water tank and equipment. 
Apart from paying for the security, they were also paying money into the community account for 
diesel to power the plant to pump water. But for over ten years now they have stopped paying in 
money to enable us take care of that essential service. Somehow, I still believe they are paying out 
that money to themselves in the name of Ikarama community.

My people have spoken a lot. It is Shell staff, their contract staff; all these contractors you are 
seeing here [in Ikarama environment], the companies are owned by Shell staff. When oil spills don’t 
occur for a good period of time in our environment or some other community, they would try to go 
into those communities and meet some boys. They invited me; there was a time they invited me 
to Ayalla Hotel in Yenagoa. But I refused because I work closely with ERA and I know the impacts 
of these spills. When spill occur we know what we pass through. ERA has taught me a lot about the 
negative impacts so I refused. I said, ‘No I can’t do it’’. I came back home. Within five days after, oil 
spill occurred in this area. So those are the things they are doing, especially the CLOs [Community 
Liaison Officers] and the contractors [Clamping contractors, spilled oil recovery contractors and 
cleanup contractors]. It would be nice if Shell should come and take care of servicing the water 
project’’. 

Shedrach Tonye [Vice-Chairman, CDC]:…’’The area I want to add to all what has been said is the 
Cluster Development Board [CDB, which is a structure of Global Memoradum of Understanding] 
issue that Shell introduced to this our area. It is not helping this community in particular as a host 
community. Shell has a major facility in Ikarama [the Okordia Manifold] of which their attention 
ought to be close to Ikarama community. But now they are tying us to other communities, a 
scenario which is denying our community benefits that should have come to us. That is causing a lot 
of disaffection in the community. For instance, we had a water project in the past. A lot of money 
was spent on that project but just within few months the project was damaged and that is as a 
result of the Cluster I am talking about. If Shell is dealing with Ikarama community directly as it was 
in past years I don’t think such thing would occur. So, on behalf of the community, I am appealing 
that it should be related to Shell that if they want to deal with Ikarama community they should deal 
directly with Ikarama so that Ikarama will tell them what they need at a particular time than to tie 
us to other communities and give us meager amount of money to execute projects that community 
does not want’’.

Chief Mission Lamie: ..’’I am from Freetown community, being carved out from Ikarama community 
and an autonomous community for now. Why I am here is this, I was not invited but I heard your 
coming here, hence I am here as a Paramount Ruler of Freetown community. And I would like 
you people to take this information to Shell and elsewhere; that Ikarama community is my host 
community. Due to the development of Ikarama, they have now gotten Freetown community. For 
several years now Shell has not carried Freetown along in any way. They don’t even recognize me; 
if not for the Cluster Development our name is nowhere. We own the land together with Ikarama 
community. I plead with you to take this message to Shell. One day they might see our comments; 
they have been seeing but they are not carrying us along’’.

Ovie Shedrach [a lady]..’’ We have been suffocating under the spills occuring in our environment. 
Sometimes, the flood brings the crude oil into our houses; those close to the sites of incident. 
Generally, we all inhale the crude oil pollutted air and this cause so much health problems to us’’.



48

 

John Joel...’’ Our sister just mentioned some health hazards we are exposed to as regards oil spills 
in our environment. Ikarama is very far from the township, the state capital. As we inhale the 
fumes from the crude oil in the environment we know it damage our body system. And there is no 
functional health facility within the environment. But thank God we have a health facility builty [by 
Agip] within the community; but it is not functioning. So, we want to use the medium,Ambassador; 
please  help us and speak to your company, SPDC. Let them come to our aide and make sure the 
health centre is working so that we can have easier access to health services and become safe. 
Our lives are not safe right now because we have to rush out of the community for every health 
challenge. Sometimes, we see mothers crying shortly after rushing their children out from the 
community; because they lost their children even before getting to the next junction. So, we are 
begging; we know that your coming today is not an accident to us, it is the right time. God sent 
you to come to hear us and we pray that your coming should be a blessing to us. One of the things 
we need is for that health centre to become functional for Ikarama. There is oil spill everywhere 
in our environment but there is no health facility to take care of our health. The one built for us is 
non-functional. Please help us. Whatever way you can use your good offices to influence Shell or 
government to ensure the functionality of this health centre for us would be highly appreciated.

Chief Geoffery Beli [Deputy Paramount Ruler of Ikarama]…’’I pray that your visit will be a blessing 
to this community. One of the things bugging our minds about Shell is that they have no program 
that can have sustainable development for this community. You see a lot of youths hanging around, 
having nothing to do. There is no planned youth program that can boost them to do something 
reasonably. There are no Scholarship schemes that can enable our students further their education. 
The women folks too, there is no planned program to assist them; such as soft loans and other 
programs that will help them progress in life. Just as the Youth president observed, a lot of things 
are not right. We are expected to have a good rapport with the company. As a host community, no 
worker in Shell; till tomorrow they have no plan to think about us which the youths are not happy 
about. And those are the reasons why sometimes, it can bring about nonchalant attitude. So, what 
we want is, let Shell draw up sustainable development plan for Ikarama. Thereafter, we believe 
things will work out fine’’.

The final comments came from the Ambassador and the Embassy Secretary before the closing 
prayer was offered and a walk to the nearest spill site within the community environment, the spill 
which occurred on 12th June, 2018 at Shell’s Okordia Manifold situated at Ikarama.

Ambassador:

‘’Your Highness, I want to thank you very much for receiving us into your community. All the 
distinguished representatives of this community, its a honour and a pleasure to be here and to 
listen to all of you. To hear with our ears what the problems there are. The things you have tabled 
are well noted. And they are also understood. So what we would do, we would take the situation 
back to Abuja where we come from and we will share this experience, this information with Shell 
and with the government. That’s what I can say right now. I like to thank you for your openness. 
I understand your problems and we will see what we can discuss about these problems back in 
Abuja. I am very happy that you were really saying what you wanted to say. And I have heard you, 
loud and clear’’.

Embassy Secretary:..’’ Your Highness and members of the community, thank you for your warm 
reception and for having the honesty and also sharing your experiences with us. Our role is to listen 
to you and to get the story straight. Part of our role and our responsibility is to be neutral and to be 
impartial so that we can hear from everybody who is involved. More than that maybe we can hear 
from the newspapers, more than that we hear from companies, more than that we can hear from 
government. At the end of the day the things that happen here affects you and your community. 
So, I hope that your experiences and stories that you have shared with us are stories that we will 
bring back with us. We are very touched by our reception here and I do hope that we will continue 
to a progressive dialogue going forward’’. 

At One Of The Spill Sites:

Dominion Ibator..’’ This young man and Alagoa came here with three persons from the 
Netherlands not long ago. Immediately they left the flood just visited this place.In fact, you will pity 
me. I have the photographs. The flood took the crude oil right into my house and it was that crude 
oil that made me to leave my house. My pity is that we are in a country that is corrupt. If it were 
to be in your country, the situation would have been different....Please use your own initiatice, as 
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long as Shell is from your own country; because most letters written to them they throw it into 
the dustbin. This is initiated by Shell contractors [referring to cause of spill]. Shell contractors, 
‘’go and do that,I am still in office’’[ instigating the boys]. They kill and divide [sharing proceeds of 
the crime]. Those things can never help this our society. Till today, the impact is still affecting my 
system [health wise], if not talk of the children. I have children of 10 years, 13 years, 9 years of age; 
the grown up ones are not here. Corruption is responsible for the condition of the non-functional 
health centre in our community. It has taken years when Agip completed the facility. Agip built 
and equipped it but for more than 10 years after completion, the facility is lying fallow. So, please, 
my most concern is; the corruption in this country. That is the major, majorly that is killing this our 
country....’’

The paramount [of Ikarama] ruler added his voice at the spill site, after Mr. Dominion Ibator had 
concluded. He reemphasised the fact that Shell workers are instrumental to some of the oil spills 
in Ikarama environment, stressing that Shell makes money through oil spillage and that is a reason 
why Shell has refused to sit with community leaders to find solution to the incessant  oil spills in the 
community environment. 

OBSERVATION/CONCLUSION:

Although the notice for the field trip reached the community leaders late, it was interesting to 
observe that community folks were able to gather and express themselves freely. It was also 
important to note that, besides telling the community folks reason for the Ambassordor’s visit 
right before all who gathered [in both communities]; ERA/FoEN did not made any advocacy 
statements during this field trip; as it was a day meant for the people of the community to tell 
their own stories directly. ERA/FoEN only [with the journalists from Radio Nigeria] assisted in 
managing time while the visit lasted and, captured some of the scene in photo and short video 
clips. 

Those who attened the Town Hall meetings include children less than five years of age, the youth 
[young men and women] leaders and elders of the communities. It was obvious that the visitors 
[the Ambassador and Embassy Secretary] genuinely wanted to listen to the community folks, see 
their environment and have a first-hand experience. Interestingly, the weather was clement and 
there was enough to hear and see; if not time constraint. 

The crude oil impacted environment was within living areas and not far from the source of spill, 
the Okordia Manifold. Sadly, even though the spill incident occurred since 12th June, 2018; 
as at the time of visit, 30th November, 2018 crude oil was still very much in the environment; 
exposed to the elements of the weather [including Sun and rain]. There were signs that some 
level of recovery of spilled crude oil has commenced, as there were several Jerricans and Geepee 
tanks soiled with crude oil.Heaps of dead grasses soaked in crude oil were also observed within 
the vicinity, including a canoes containing crude oil. The two swamps within the environment 
were visibly impacted by crude oil. The boom seen in the environment is practically of no use; 
as it does not show any possitive effect. Unless something else happened, it clearly showed the 
volume of spilled crude oil was more than the boom could contain; or the boom was brought late 
to site.

From ERA’s records, these two impacted swamps were cleaned and remediated, as a result of 
previous spills in 2014.

ERA/FoEN DEMAND:

[1]Shell should expedite action in recovery and follow up with cleanup and remediation of the 
impacted environment. The company should also take the allegations made by community 
leaders seriously, especially the claim that Shell staff/contractors are sponsoring oil spillage 
in our communities. Staff and contractors found culpable should be handed over to security 
agencies for prosecution.

[2] The regulatory agencies and security agencies should take the issues of timely cleanup of 
impacted sites and proper investigation to identify those involved in third party spill incidents 
and take neccessary legal actions. 

[3] Other stakeholders, including Rights groups and the media should play roles expected and in 
accordance with their mandate or mission statements. Community folks should continue to assist 
researchers and other stakeholders in finding solution to third party related spills.
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[4] The Bayelsa State Government should do something to bridge the needs gap of the 
communities, in terms of basic amenities; even as expressed by the people in this report. The 
provision of these social amenities should be the responsibnility of government; state and 
local. The shirking of this responsibility by government is contributing to tension between oil 

companies and host communities 
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       Bijlage 4: Fieldreport

           ENVIRONMENTAL RIGHTS ACTION/FRIENDS OF THE EARHT NIGERIA [ERA/FoEN]

                                  Field report by: Alagoa Morris and Becky Igbori

Title: Shell yet to effect clean-up at oil spill/fire impacted sites at JK4 [Edagberi Community]

Location: JK4 [Edagberi community]

GPS Coordinates of two sites:  Elev: 9 m, N: 05°11.333’, E: 006°29.811’ [1st site] and

                                                       Elev: 8 m, N: 05°11.622’, E: 006°29.672’ [2nd site]

Access: Location can be easily accessed by car.

Occupation: Fishing and farming.

Date of Visit: 3rd March, 2011.

INTRODUCTION:

JK4, otherwise known as EDAGBERI COMMUNITY is one of the four Engene communities called 
Joinkrama, situated in Ahoada West local government area of Rivers State. It is the 4th of the 
Joinkrama settlements, hence the name JK4 that has become very popular. This community which is 
settled on the West bank of Taylor Creek is host to Shell’s Adibawa Flowstation, pipelines and over 
40 oil wells operated by Shell Petroleum Development Company.JK4 has experienced series of oil 
spills, 0ver 90 percent of which are attributed to equipment failure; rusty pipes. But, even though 
community folks confirmed that Shell paid compensation for the spill incidents in their environment, 
the issue of clean-up and remediation are still lingering. Lately, apart from Shell replacing some 
old, rusty pipes along the Adibawa Okordia delivery line, some spill sites were set ablaze; an action 
which some community folks see as Shell’s wrong attempt at cleaning the impacted environment. 
And, consequently, the fire has rather added to the degradation of the environment; destroying 
medicinal shrubs, animals such as snails, economic trees [raffia palm] and aquatic lives.

Although ERA has reported the above incidents [of spills, fire and replacement of old, rusty pipes], 
ERA’s attention was drawn recently by community leaders to the fact that the spill sites are yet to be 
cleaned since the spill and fire incidents. The Chairman of the Community’s Caretaker Committee 
also confirmed this on phone, that, though compensation has been paid, clean-up and remediation 
were pending. In the light of the above, ERA’s field monitors, Alagoa Morris and Becky Igbori visited 
two of the impacted sites on the above date for on the spot assessment and update. Although an 
indigene surfaced to claim that he has be awarded the Contract to clean/remediate one of the sites, 
it was apparent that the sites still remain lifeless and wasting away. This report is just about the 
above, with few testimonies below.

TESTIMONIES: 

Solomon Titus… I am an indigene of this community,JK4 [Edagberi]. I am really interested in seeing 
that Shell does the right thing that is why when I was informed that a group like ERA was here I 
decided to come and also lead you to these sites that have been burnt and remained so up till now. 
Even though the spills occurred in 2008, Shell has not mobilized to clean-up the impacted sites 
and, this is not good for us and the environment. We expected Shell to have done the clean-up and 
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follow up with remediation since, but that has not happened. With groups like yours, it is hoped 
that Shell will be compelled to come and do the proper thing. There is no doubt that compensation 
has been paid because the spills here have always been due to old, rusty pipes and, Shell knows this 
fact very well. We want Shell to come and clean-up the impacted sites. We are also not unaware 
that it was Shell that instigated the setting of the sites on fire; otherwise how come that these two 
sites that are far apart will all be gutted by fire within the same period….?

Chief Waks Ekwems:

I am Chief Waks Ekwems, 45 years old and father of 7 children. About this issue of oil spill in our 
environment, I don’t think you are a complete notice novice to happenings here. We may only need 
to update you on the current situation. In fact, the burning of those oil spill sites was masterminded 
by Shell’s Community Liaison Officer [CLO]. We actually heard information, quote me anywhere, 
that a particular CLO at Shell’s Kolo Creek Logistic Based at Imiringi was trying to hire some persons 
in the community to set the sites ablaze. And, not long after that the spill impacted sites caught 
fire; causing much more damage to the environment. Instead of carrying out recovery of the spilt 
crude oil and following up with clean-up and remediation, Shell decided to burn off the impacted 
environment not only as a way of hiding the spilt crude in the environment, but to ensure greater 
extent of the damaged area so that the compensation will be higher and the CLO will get their own 
share whatever is paid as compensation. Yes, almost all the oil spills in our environment are caused 
by equipment failure and, compensation is paid. But, this is very sad because, even without burning 
the sites, we know that the crude oil usually spread over a large area. But, no matter the game they 
are playing, it will come to light and end one day. We want Shell to come and carry out clean-up and 
remediation at the impacted environment……

A Frightening twist of event: Odogu Obiora appeared and threatened ERA field monitors.

There was a frightening twist when another indigene appeared at the second impacted site, just as 
ERA’s field monitors were walking back towards the main road. He stopped ERA’s guides and Becky 
Igbori, as they were well ahead in front. He demanded to know why ERA’s field monitors were 
taking pictures at the first site, because news got to him in the community. He went on to say Shell 
has awarded him the contract to remediate that site and he had already started work. He claimed 
that whatever happened in the environment as a result of spill the community has been dialoguing 
with Shell and both parties have always understood each other, stressing that Shell was doing well.
Odogu Obiora threatened to seize and break the camera of ERA’s field monitors, especially as 
he was annoyed that his name was mention in a previous ERA report as one of the youths in the 
community used by some Shell staff/contractors to burst the pipelines [in the few cases attributed 
to sabotage]. Somehow, both ERA’s guides who are his fellow indigenes and ERA’s field monitors 
succeeded in calming Odogu Obiora to have a change of heart. He was later won over as a friend.

OBSERVATION/CONCLUSION:

Parts of the oil spill impacted sites that were set ablaze could be seen right from the main road 
linking Biseni. Yet, ERA’s field monitors went into the impacted sites to actually see things for 
themselves. It was observed that a negligible portion of the soil at the 1st site appeared to have 
been turned upside down. May be this is what Odogu Obiora claimed he was doing as part of the 
contract awarded to him by Shell. Apart from that, there were no other signs of any working going 
on or done to show as clean-up or remediation, nobody was even seen at any of the sites; just the 
lifeless remains of tree, shrubs and stunted grasses in the environment. 

It was not too difficult to understand the reaction of Odogu Obiora. The fact that he has this 
contract from Shell, as he claimed and, was dogged in his defense of the company speaks volumes 
about his alleged relationship with some Shell staff, more so as he has no expertise in clean-up jobs 
or remediation. He might just be fronting for some Shell staff, his allies in crime.

ERA DEMANDS:

1 In recent times, burning of oil spill sites has been adopted by oil companies in the Niger 
Delta which has added to further degradation of the environment. This unacceptable development 
should be investigated by the authorities.
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2 Because there is ample reason to believe that the so-called clean-ups by oil companies are either 
given to people who has no capacity to clean-up and remediate impacted environment, some of who are 
oil company staff fronts, and that no real clean-ups are done there should be environmental audit in such 
places to determine the effect of work purported to have been done.

3 The State and Federal Ministries of Environment and other relevant stakeholders should follow up 
after JIVs to see if recommendations have been adhered to, especially in terms of compensation, clean-
up and remediation of oil spill impacted sites. Clean-up and remediation of oil spill impacted sites are too 
important to be left in the hands of unqualified persons, whether community folks or strangers.          



54

           Afzender: Hilde Brontsema
           Aan: Tweede Ambassadesecretaris
             Onderwerp: bezoek Ikarama

              Hoi Tweede Ambassadesecretaris, 

             Mijn naam is Hilde Brontsema en ik werk bij Milieudefensie. Onder andere aan een rechtszaak 
tegen Shell in Nigeria. Op dit moment werk ik aan een rapport over olielekken in Ikarama. 
Ik heb van mijn collega's van ERA (Alagoa Morris) een verslag gekregen van een bezoek 
van Robert Petri en jou aan Ikarama. De bewoners van Ikarama hebben destijds hun beklag 
gedaan over misdragingen van Shell-personeel. Petri zei dit destijds op te pakken. Ik zou graag 
willen weten wat er met hun klachten is gebeurd.

             Weet jij dat?

             Vriendelijke groet Hilde Brontsema

          Afzender: Tweede Ambassadesecretaris 
           Aan: Hilde Brontsema
             Onderwerp: RE: bezoek Ikarama

             Geachte mevr. Brontsema,

             Van 26 tot 30 November 2018 hebben Robert Petri en ik een bezoek gebracht aan de 
Niger Delta. Tijdens dit bezoek aan Rivers en Bayelsa state is ook een bezoek aan Ikarama 
gefaciliteerd door Alagoa Morris en zijn collega’s van Friends of the Earth Nigeria / 
Environmental Rights Action. Hier is onder andere gesproken met enkele bewoners over de 
impact van de petroleumindustrie op het gebied. Na het bezoek aan Ikarama en gesprekken 
met de bewoners heeft de ambassade een project op het gebied van duurzame energie 
gefinancierd, geïmplementeerd door Friends of the Earth Nigeria / Environmental Rights 
Action. Deze activiteit is nog gaande, en richt zich op noden zoals geïdentificeerd door Friends 
of the Earth Nigeria/Environmental Rights Action en de gemeenschap: stroomvoorziening 
door middel van zonne-energie, waar ook schoon drinkwater mee geleverd kan worden.

             De ambassade en het consulaat generaal onderhouden regelmatig contact met Shell 
Petroleum Development Corporation (SPDC) in Nigeria en de bewoners en/of hun 
vertegenwoordigers in de gemeenschappen waar SPDC actief is. In deze gesprekken worden 
verschillende kwesties besproken, onder andere maatschappelijke verantwoord ondernemen, 
mensenrechten, en olievervuiling en schoonmaak. De post volgt de ontwikkelingen in de 
Niger Delta nauwlettend, en onderhoudt actief dialoog met betrokken partijen zoals het 
maatschappelijk middenveld, de autoriteiten, en de private sector.

             Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

           Met vriendelijke groet,
             Tweede Ambassadesecretaris
             Afzender: Hilde Brontsema 
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           Aan: Tweede Ambassadesecretaris
             Onderwerp: RE: bezoek Ikarama

             Hoi Tweede Ambassadesecretaris dank hiervoor. Er is tijdens het bezoek aan Ikarama 
gesproken over de rol van Shell medewerkers in het veroorzaken van lekken. Is daar nog enige 
terugkoppeling over geweest richting Shell of de Nederlandse overheid?

          Afzender: Tweede Ambassadesecretaris 
           Aan: Hilde Brontsema
           Onderwerp: RE: bezoek Ikarama

           Beste Hilde,

             Tijdens het bezoek hebben we gezien hoe desastreus de situatie ter plaatse is voor mens en 
natuur. Als je daar staat en met de bewoners spreekt, dan krijg je een knoop in je maag. Het 
was dus heel goed en nuttig om daar te zijn. Tegelijk moeten we helaas vaststellen dat het 
meeste wat we zagen en hoorden niet nieuw was, maar een bevestiging van ons algemene 
beeld over de situatie ter plaatse. Dat neemt niet weg dat dergelijke bezoeken belangrijk zijn, 
onder meer om de grote problematiek te kunnen inkleuren met specifieke casuïstiek en eigen 
waarneming. En ook buiten dat soort bezoeken om blijven we zo goed mogelijk luisteren 
naar wat er speelt bij de lokale bevolking, milieuorganisaties, mensenrechtenverdedigers, de 
Nigeriaanse autoriteiten etc.

             Alle informatie die we verzamelen, inclusief wat we hebben gezien en gehoord tijdens het 
bezoek aan Ikarama, geeft ons nieuwe voeding om de dialoog met alle betrokken partijen, 
waaronder Shell, scherp te kunnen voeren. Dat deden we al ver voor het bewuste bezoek, dat 
hebben we sindsdien gedaan en dat zal de ambassade ook onder leiding van Harry van Dijk 
blijven doen. We kunnen de problemen helaas niet van vandaag op morgen oplossen, maar 
doen er wel alles aan om bij te dragen aan een constructief gesprek tussen alle betrokkenen 
om oplossingen dichterbij te brengen. We waarderen de rol die Milieudefensie daarbij speelt 
en rekenen er op dat jullie die rol zullen blijven spelen.

             Met groet,
           Tweede Ambassadesecretaris
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           Afzender: Hilde Brontsema 
           Aan: Tweede Ambassadesecretaris
             Onderwerp: RE: bezoek Ikarama

            Hoi Tweede Ambassadesecretaris, dank voor je mail, maar je geeft geen antwoord op mijn 
vraag. Mijn vraag is wat hebben jullie gedaan met de informatie die jullie is gegeven dat Shell 
medewerkers zelf een rol spelen in het veroorzaken van lekken? Shell wijst regelmatig naar 
rebellen waar ze niet tegen op kunnen. Tijdens jullie bezoek hebben de bewoners van Ikarama 
verteld dat Shell medewerkers zelf de opdracht geven tot het veroorzaken van lekken. Mijn 
vraag is wat hebben jullie met die informatie gedaan? Is deze informatie serieus genomen? Is 
dit besproken met Shell? We weten hier allemaal hoe schrijnend de situatie is en hoe moeilijk 
dit is om op te lossen, maar ik wil heel graag een eerlijk en duidelijk antwoord op mijn vraag. 
Hebben jullie besproken dat Shell medewerkers opdracht geven tot het veroorzaken van 
lekken? En zo ja met wie is dit besproken. 

           Ik hoop dat je deze vraag kunt beantwoorden. 

           Vriendelijke groet Hilde Brontsema 

           Afzender: Tweede Ambassadesecretaris
           Aan: Hilde Brontsema
           Onderwerp: RE: bezoek Ikarama

           Beste Hilde,

            Ik had je vraag goed begrepen en meen daar inmiddels ruimhartig op te hebben gereageerd. Ik 
vrees dat je het hiermee zult moeten doen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
Laten we contact houden zodat we ieder vanuit onze eigen rol kunnen bijdragen aan een 
betere toekomst de Nigerdelta.

           Groeten,
           Tweede Ambassadesecretaris
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