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A l maandenlangwordt het
nieuws gedomineerd door
de vluchtelingenproblema-
tiek in dewereld en vooral
in Europa.

Vlak naast onzemooie woonwijk wordt
al maandenlang getimmerd aan een
nieuwe opvang voor asielzoekers waar
straks 800mensenworden opgevan-
gen. Tenminste, als er genoeg vluchte-
lingen zijn die daarvoor in aanmerking
komen, want de berichtgeving daarover
is niet eenduidig.
Enwat doet Nederland? Het stuurt 450
asielzoekers terug naar Duitsland om-
dat ze daar als eerste geregistreerd
staan en volgens het Dublin-verdrag,
dus daar hun asielverzoekmoeten in-
dienen en afwachten.
We lezen ook in de krant dat er rond de
75.000 vluchtelingen vastzitten bij de
grens van Jordanië.We lezen, datmin-

derjarige asielzoekers en vluchtelingen
worden opgesloten in gevangenissen in
Griekenland.We lezen over demens-
onterende situaties in kampen inTur-
kije, maar het zet ons niet aan tot be-
weging. De enige beweging die er is, is
het terugsturen van asielzoekers naar
Duitsland.
Blijkbaar is het enige dat nog emotie
kan oproepen een bevlogen toespraak
van onze eigen Europees commissaris
Frans Timmermans,maar ook daar ho-
renwemaar weinigmeer van, te druk
als hij is met de Europese problematiek
en het overeind houden van voorzitter
Juncker van de EuropeseCommissie.

Zijn we doof en blind geworden voor
andermans ellende? Latenwe onze
mooie asielzoekerscentra liever leeg
staan dan ze te benutten voormensen
die het nodig hebben?
Voor iedereen die roept dat er alleen
kansloze en alleenstaandemannen
klaar staan omnaar Europa te komen.
In Jordanië zitten honderden gezinnen.
InGriekenland zijn er duizendenmin-
derjarige kinderen. Breng ze naar Ne-
derland, zorg voor goede opvang en in-
tegratie en geef demensen een kans.
Stopmet het emotieloos uitvoeren van
regeltjes en bureaucratische spelletjes.
Neemmensen serieus. En neem ook de
vluchtelingen eens serieus.
Straks staan er tientallen opvangloca-
ties leeg. Politieke partijen zullen el-
kaar de loef afsteken omdat ze een op-
lossing voor de vluchtelingenproblema-
tiek claimen.
Ondertussen verkommeren duizenden
mensen in kampen in Jordanië enTur-
kije.
Ja, we zijn blijkbaar doof, blind en voor-
al ook ongevoelig geworden.

2
Theo Bakker
verpleegkundige en schrijver

Doof en blind voor andermans ellende

De enige beweging die
er is, is het terugsturen
van asielzoekers
naar Duitsland

Duurzaam
gezicht van
Shell is vals

Met het Gene-
ration Discover
Festival wil
Shell zijn duur-
zame gezicht
tonen. Trap er
niet in, betogen
Femke Slee-
gers en Joeri
Oudshoorn.

M orgen barst in Den
Haag hetGeneration
Discover Festival los.
Shell wil met dit festi-
val aan scholieren laten

zien ‘hoe gaaf dewereld er in de toe-
komst uit kan zien’. Gaaf.Wereld. Toe-
komst. Dat is een opvallendewoord-
keus uit demond van de olie- en gasgi-
gant, die zegt alles op te pompenwat er
op te pompen valt. Ondanks de beken-
de gevolgen. GenerationDiscover is een
verraderlijk charme-offensief, over de
ru g van kinderen.

Boemerang
Volgens Shell-directeurMarjan van
Loonwil het festival kinderen “infor-
meren over energie en inspireren om
zelf na te denken over oplossingen. Ne-
derlandmoet een inhaalslagmaken!’
Dat het bedrijf zelf al jaren lang lobbyt
om een snelle omslag naar duurzame
energie te voorkomen, verzwijgt het
liever.
Natuurlijk is de realiteit complex.

Shell heeft te dealenmet aandeelhou-
ders. En concurrenten. Een hardewe-
reld, die zakenwereld.Maar nog harder
is de wereld van klimaatontwrichting.
De klimaatcrisis voedt zichmet elke be-
leidsbeslissing die het kortetermijnbe-
lang vooropstelt. Elke oplossing die de
fossiele industrie nú spaart, komt
straks als een boemerang op ons terug.
Op ons, en vooral op de schoolklassen
die vanafmorgen in de rij staan: Gene-
rationDiscover.
De kinderen vanGenerationDisco-

ver zijn over dertig jaar veertig of vijftig
jaar oud. Hun kinderen gaan dan naar
demiddelbare school. GenerationDis-
cover heeft tegen die tijd ontdekt hoe-
veel de temperatuur is gestegen. Hoe-
veel land nietmeer bewoonbaar is door
zeespiegelstijging of extreme droogte.
Zij hebben ontdekt dat een deel van
hun generatiemoest vluchten en het
andere deel henmoest opvangen en
voeden. GenerationDiscover heeft dan
aan den lijve ondervonden hoe ‘gaaf ’ de
wereld van Shell er in de toekomst uit-
ziet.
Die wereld lijkt in niets op dat gave

techsavvy-festival, lang geleden, in de
stad van vrede en recht. Generation
Discover kijkt terug op z’n jeugd en
concludeert: onze lerarenwisten het.

Onze ouders wisten het.Wij wisten
het. En ook Shell wist na de klimaat-
conferentie in Parijs in 2015: om de aar-
de leefbaar te houdenmag de tempera-
tuur niet verder stijgen dan 1,5 enmaxi-
maal 2 graden.

Schone woorden
Shell wist het. Shell weet al zo’n drie
decennia welke gevolgen z’n bedrijfs-
strategie heeft op de zeespiegelstijging,
op de temperatuurstijging en op het le-
ven op aarde. En terwijl Shell de kinde-
ren vermaakt op hetMalieveld, zoeken
knappe koppen in allerijl naarmanie-
ren om de opwarming van de aarde te
stoppen. Dat betekent: geen nieuwe bo-
ringen naar kolen, olie of gas, geen
nieuwe fossiele infrastructuur en geen

nieuwe permits van de overheid.Maar
Shell-voorman Ben van Beurden zei
nog dit jaar: “We pompen alles opwat
we kunnen oppompen.”
Ja, bedrijven kunnen veranderen. En

Shell heeft sinds dit jaar een divisie
New Energy.Maar zolang het jaarlijkse
budget voor die divisieminder dan 1

procent is van de totale uitgaven van
Shell, kan niemand de schonewoorden
van Shell serieus nemen.
DenHaag heeft een haat-liefdever-

houdingmet Shell. Iedereen heeft wel
een buurman die bij Shell werkt. Het is
een goedewerkgever, met goede ar-
beidsvoorwaarden en parttimewerken
kan ook in hoge functies. Maar, en dat
weet ook iedereen, het is een bedrijf dat
willens enwetens klimaatschade blijft
veroorzaken. De broeikasboer lokt nu
duizenden scholieren naar hetMalie-
veld om een duurzaam en constructief
gezicht te tonen. Een vals gezicht. Shell
paait en koopt zo legitimiteit. Over de
rug van kinderen.Wij dagenGenerati-
onDiscover en hun ouders uit:
Don’t buy it, discover the real Shell.
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Shell weet al drie decennia
welke gevolgen de
bedrijfsstrategie heeft
op het leven op aarde
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Een soortgelijk festival van Shell in Londen, eind juni. FOTO AP


