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Vandaag maken wij Shells
klimaatfilm Climate of Concern
opnieuw openbaar en publiceer ik
een uitgebreide reconstructie over
Shells vroege klimaatkennis. Vóór
publicatie vroeg ik Shell of het
gedrag van het bedrijf in lijn is
geweest met de kennis die het al
sinds eind jaren tachtig verzamelde
over klimaatverandering. Hier lees je
Shells reactie.
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n 1991 liet de Public Affairs-afdeling van Shell de
documentairefilm Climate of Concern maken. In de 28
minuten durende film toonde Shell de mogelijk

catastrofale gevolgen van klimaatverandering. Met
verontrustende beelden van hongerige mensen waarschuwde
Shell voor de mogelijkheid dat miljoenen mensen ontheemd
zouden raken door klimaatverandering.
Vandaag maken wij de film opnieuw openbaar en publiceer
ik een uitgebreide reconstructie over Shells vroege
klimaatkennis – en wat het bedrijf (niet) deed. Voor
publicatie zocht ik samenwerking met onder meer The
Guardian.
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Afgelopen vrijdag benaderde ik Shell samen met de Britse
krant met het verzoek om een reactie. Gevraagd of Shells
acties sinds 1991 in lijn zijn met de waarschuwingen van de
film, laat de woordvoerder van Shell het volgende weten:
‘Ons standpunt over klimaatverandering is welbekend; we
onderkennen de klimaatuitdaging en de rol die energie speelt
in het garanderen van een goede levenskwaliteit. Shell zal
blijven oproepen tot effectief beleid voor de lagere CO2uitstoot van bedrijven en consumenten, en mogelijkheden
zoals door de overheid ingestelde koolstoftarieven en
emissiehandelssystemen. Bij de besluitvorming over
projecten houdt Shell intern momenteel rekening met een
CO2-prijs van 40 dollar per ton. Bovendien hebben we een
leiderschapspositie opgebouwd op het gebied van aardgas en
suikerrietethanol; respectievelijk de minst CO2-houdende
koolwaterstof en biobrandstof.’
‘Shell deelt al geruime tijd zijn kennis over het
bedrijfsklimaat waarin het opereert via onder andere het
Jaarverslag en het Duurzaamheidsrapport.’
‘Tijdens Shells presentatie van de jaarcijfers op 2 februari
2017 zei onze CEO Ben van Beurden: ‘Als je kijkt naar
klimaatverandering en wat er staat te gebeuren, dan is ons
standpunt al tijden duidelijk en onveranderd. We geloven
dat klimaatverandering een gegeven is. We geloven dat er
actie nodig gaat zijn. We geloven dat we midden in een
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energietransitie zitten die niet te stoppen is. Wij willen in de
voorhoede zitten.’
'Zoals we uitlegden in ons antwoord op de
aandeelhoudersmotie in 2016 betreffende dit onderwerp:
‘Ons langetermijnsucces is afhankelijk van ons vermogen om
te anticiperen op de soorten energie en brandstoffen die
mensen in de toekomst nodig hebben, op een manier die
commercieel competitief is en uit milieuoogpunt relevant.'

Lees verder:
Je las de pdf-v ersie v an dit v erhaal. Voor het v olledige artikel
met links, infocards, ev entuele v ideos en ledenbij dragen, ga
naar: https://decorrespondent.nl/6294/zo-reageerde-shell-op-mij nonderzoek-naar-de-v erontrustende-klimaatfilm-die-het-in-1991-lietmaken/1240836672240-89630211
De Correspondent is een dagelijks, advertentievrij medium met als
belangrijkste doelstelling om de wereld van meer context te voorzien.
Door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te
plaatsen, willen wij het begrip 'actualiteit' herdefiniëren: niet om je
aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld
werkt.
Alle v erhalen lezen? Dat kan v oor €6 per maand op:

decorrespondent.nl

decorrespondent.nl
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