Stichting Clintel bindt de strijd aan met
Shell en Milieudefensie
Stichting Clintel (Climate Intelligence Foundation), opgericht in 2019 door emeritus hoogleraar Guus
Berkhout en onderzoeksjournalist Marcel Crok, gaat zich mengen in de spraakmakende rechtszaak
tussen Milieudefensie en Shell. Clintel zal de feiten en de wetenschap voor de rechter juist en
volledig weergeven en pal staan voor milieubescherming gebaseerd op wetenschap met respect voor
rechten van mensen en de democratische rechtsstaat.
Milieudefensie won vorig jaar in eerste aanleg deze “algemeen belangactie”. De rechter beval Shell
om in 2030 45 procent minder CO2 uit te stoten in de hele keten, dus inclusief de eindproducten die
de consumenten van Shell afnemen. Shell besloot daarop in hoger beroep te gaan bij het
Gerechtshof.
Rationeel en betaalbaar
Clintel, dat pleit voor een open klimaatdebat en voor een rationeel en betaalbaar klimaatbeleid dat
rekening houdt met meer belangen dan alleen het ‘klimaatbelang’, is verbijsterd over het vonnis. Zo
staat er maar liefst 39 keer de term “gevaarlijke klimaatverandering”, terwijl dit begrip in de IPCCrapporten niet voorkomt. Het lijkt er sterk op dat Shell zich inhoudelijk niet wilde of durfde te
verweren, uit angst voor haar publieke imago. Clintel gaat daarom bij het Gerechtshof een verzoek
indienen om als derde procespartij tussen te komen in deze zaak.
Klimaatactivisten pakken al jarenlang mensen met een andere visie over klimaatverandering stevig
aan. Ook Clintel-oprichter Marcel Crok, die zich al bijna twintig jaar fulltime met het thema
klimaatverandering bezighoudt, wordt geregeld een ‘klimaatontkenner’ genoemd in de media. Op
deze wijze slaan de klimaatactivisten, geholpen door de media, iedere vorm van debat dood.
“Vergroenen of verdwijnen”
Milieudefensie heeft met de overwinning op Shell op zak 29 andere grote bedrijven in Nederland
aangeschreven en hen opgeroepen om ook met ambitieuze klimaatplannen te komen. Zo niet, dan
zullen ook zij aangeklaagd gaan worden door Milieudefensie. In het FD zei Donald Pols, de directeur
van Milieudefensie over deze bedrijven: “vergroenen of verdwijnen”.
Clintel maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Doordat bedrijven zich inhoudelijk niet
durven te verweren, uit angst voor imagoschade, heeft Milieudefensie vrij spel bij de rechter en
krijgen de rechters ook een totaal verknipt en veel te alarmerend beeld van klimaatverandering. De
advocaat achter deze strategie, Roger Cox, gaf zijn boek de veelzeggende titel “Revolutie met Recht”
mee en in het boek spreekt hij letterlijk over het “onder curatele stellen van de democratie”.

Clintel heeft zich voor deze zaak voorzien van de noodzakelijke rechtsbijstand en een advocaat in de
arm genomen. Ook mag Clintel rekenen op de adviezen van milieujurist Lucas Bergkamp, die zich al
jaren verdiept in rechtszaken rond klimaat en daarover schrijft in nationale en internationale
vakbladen en in Nederland o.a. bij Wynia’s Week van oud Elsevier-journalist Syp Wynia.
Het is tijd dat het Hof ook kennis neemt van de feiten, de wetenschap en de rechtsregels die de
vermeende waarheden van de klimaatbeweging onderuit halen en een gebalanceerde kijk op
milieubescherming mogelijk maken. De argumenten die de contradicties en incoherenties van deze
zaak aantonen, zijn tot nu toe volledig doodgezwegen, waardoor het gevaar bestaat dat het belang
van milieubescherming het onderspit zal delven. Kortom, in deze algemeen belang-actie hebben het
algemeen belang en het milieu recht op de feiten en argumenten die Clintel zal inbrengen.
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