Factsheet

Generation Discover
Generation Discover Festival past in een driejarig programma van Shell over wetenschap en
technologie voor kinderen in de leeftijd 10-13 jaar. Het programma gaat over uitvinden,
schone energie en ook een klein beetje over gas. Het horecagedeelte van het festival staat
vol met kraampjes met duurzame poffertjes en cappuccino die wordt gemaakt met zonneenergie. Met het Generation Discover-programma daagt Shell kinderen naar eigen zeggen
uit om na te denken over de wereldproblemen van de toekomst zoals energie, voedsel en
water. Problemen die Shell zelf verergert.
In werkelijkheid is Generation Discover een lobby-programma dat dient om de ‘hearts and minds'
van politici en beleidsmakers te winnen. Met een op de toekomst gericht programma vol schone
technologie, wil Shell ‘thought leader’ worden in de energietransitie. Over de rug van kinderen. Als
thought leader kan Shell het tempo van de energietransitie beïnvloeden. Een trage energietransitie
betekent dat Shell zo veel en zo lang mogelijk olie en gas kan verkopen. Shell viel in juni 2017
door de mand, toen het een belangrijke Europese lobby-prijs kreeg voor het festival Generation
Discover. (Deze alinea wordt verder in dit document onderbouwd).
Dit is het filmpje van Shell over Generation Discover:
https://www.youtube.com/watch?v=T1YjG-zAFDw

In deze factsheet:
• Uitgelicht: ministerie van defensie en politie zijn partner
• Uitgelicht: Shell wil vaste plek in nieuwe curriculum basisonderwijs
• Uitgelicht: klacht milieudefensie bij Reclame Code Cie
• Controverse in gemeenteraden van Den Haag (subsidie aan Shell), Amsterdam en Rotterdam
• Achtergrond en context 3-jarig programma Generation Discover
• Doel Royal Dutch Shell
• Hoe Generation Discover in Shells doel past
• Rol van partners in Festival Generation Discover
• Achtergrond: waarom zijn juist (school)kinderen zo interessant voor fossiele bedrijven
• Illustraties van misleiding

Uitgelicht
Het ministerie van Defensie en de Politie zijn dit jaar partner van het festival
De Rijksoverheid geeft met deelname aan Generation Discover een stempel van goedkeuring aan
de greenwashing van Shell. Het doel van de greenwashing door Shell is: door een groen imago
nog zo lang mogelijk olie en gas te verkopen. Dat gaat in tegen het Klimaatakkoord van Parijs en
het regeringsbeleid.
In december 2016 waarschuwde commandant der strijdkrachten Middendorp dat
klimaatverandering een bedreiging is voor de wereldvrede. Deelname aan een festival dat de
energietransitie vertraagt en dus klimaatverandering verergert, gaat in tegen de doelstelling van
Defensie.1
Oefening voor ‘Nationale Ramp’
Op het programma van Generation Discover stond in 2017 ‘Operatie Malieveld’.2 In de beschrijving
staat ‘met z’n allen bieden we de helpende hand na een nationale ramp.’ Het ministerie van
Defensie organiseerde de rampenoefening.

Foto’s zijn op groot formaat
te bekijken in google drive

Uitgelicht
Wens van Shell met Generation Discover: een vaste plek in het (basis)onderwijs
• Met Generation Discover loopt Shell warm voor 2020 als het vak Wetenschap en Techniek
verplicht wordt op basisscholen. 3 4 5 6
• Samen met NEMO maakte Shell al de lesmethode ‘Maakkunde’.7
• Shell wil een vaste plek in het curriculum van het basisonderwijs. Shell praat ook mee over de
curriculumherziening in het basisonderwijs.8
• Dat dit onwenselijk is, illustreren voorbeelden uit lesstof van Shell (zie verder in document).
Klacht Milieudefensie over misleiding op Generation Discover
• Helaas werd de klacht van Milieudefensie afgewezen omdat het festival volgens de RCC geen
reclame is9

Controverse in politiek
Controverse generation discover in de Tweede Kamer
• Kamervragen en antwoorden Fossiele industrie in basisonderwijs10
• Debat Nauwe banden fossiele industrie en universiteiten (basisonderwijs en Generation Discover
komt ook ter sprake)11
• Kamervragen betrokkenheid Defensie en Politie12
Jaarlijkse subsidie gemeente Den Haag

• Gemeente Den Haag subsidieert het festival elk jaar met 1 ton. Het geld is in 201613 oa besteed
aan:

•
•
•
•

Een magazine
Zoutwaterautootjes
Lespakketten voor basisscholen
De dag van de leraar

• Ingrid van Engelshoven (D66) heeft als wethouder de subsidie goedgekeurd.
• De subsidie aan Shell door gemeente Den Haag is slechts 2 a 3 weken voor aanvang van het
festival aangevraagd. En pas 3 weken na afloop van het festival toegekend.

• Ambtenaren hebben Shell geholpen om het juiste subsidiepotje te vinden
• Marjan van Loon zegt dat Den Haag heeft toegezegd schoolbussen te leveren. Maar
daarvoor was geen subsidie te krijgen. Daarom is besloten om het op educatie te gooien.
Vervoer van kinderen in schoolbussen komt ook niet terug in de subsidieaanvraag. (Dit is via
via bij ons terecht gekomen )

• Vorig jaar nog opende de burgemeester van Den Haag het festival met de woorden “Shell en
Den Haag horen bij elkaar”.

• Video wethouder Saskia Bruines over de afspraak met Shell14
• Video Marjan van Loon op Festival Generation Discover (met daarin een interview van
Femke Sleegers met Marjan van Loon)15

• Video RTLZ met ook aandacht voor controverse subsidie Den Haag (waarin Marjan van
Loon spreekt over dat de subside van Den Haag is besteed aan schoolbussen)16
• Schriftelijke vragen PVV: 3-jarig partnerschap gemeente Den Haag en Shell17
• Verslag raadsdebat18
• Schriftelijke vragen: subsidie Shell schadelijk imago stad vrede en recht19
• Antwoord op Technische Vragen over de subsidieaanvraag van 201620
• Persbericht: GroenLinks vraagt burgemeester weg te blijven bij Generation Discover21
• Brief van wethouder over subsidie E 100.000 aan Shell + subsidieaanvraag van Shell22
• Nagezonden informatie met Shell-lespakket dat door de gemeente betaald is23
• Aangehouden motie ‘geen subsidie meer’24
• Schriftelijke vragen over Generation Discover25
• Verschillende debatten over de subsidie van Den Haag aan Shell26
• Ingezonden opinies en inspreken door Den Haag Fossielvrij27

Controverse in andere gemeenteraden
Rotterdam
Debat in gemeente28
Schriftelijke vragen en antwoorden Partij voor de Dieren29
Amsterdam
Schriftelijke vragen GroenLinks30

Achtergrond en context 4-jarig programma ‘Generation Discover’
Generation Discover is meer dan alleen een festival. Het is een programma, dat op zijn beurt
weer past in een internationale campagne Make the Future. Generation Discover en Make
the Future komen uit de koker van het beruchte internationale PR-bureau Edelman.31 Er is
een petitie waarin Edelman beschuldigd wordt vanwege het verergeren van
klimaatverandering.32 33 De petitie is meer dan 54.000x ondertekend.
Generation Discover bestaat uit:
• Het jaarlijkse landelijke Generation Discover Festival op het Malieveld in oktober (4-8
oktober).34

• Shell won met Generation Discover the European Excellence Award for Public Affairs35 voor
‘best event of the year’. Belangrijk om te beseffen: er zijn ook European Excellence Awards
voor ‘Human Recourse’ en ‘Public Relations’.36 Shell heeft deze prijs gewonnen voor Public
Affairs. Voor lobby dus.
• Vorig jaar tijdens het festival op het festivalterrein de wetenschapsprijs ‘Christiaan
Huygensprijs’ uitgereikt in bijzijn van minister Bussemaker.
• Er is elk jaar een ‘dag voor de leraar’
• ‘Bright Ideas Hubs’ en Bright Ideas Challenge: een klein festival met wedstrijd dat door het jaar
heen langs 5 steden reist37
• In 2017: Amsterdam, Rotterdam, Emmen, Enschede, Helmond
• In 2018: 38, Leeuwarden39 (rest van de locaties nog niet bij ons bekend)
• Speciaal voor groep 7 van de basisschool
• Een lespakket dat wordt verspreid op basisscholen, zoals blijkt uit de subsidieaanvraag die Shell
indiende bij gemeente Den Haag.40
Generation Discover past in een breder en internationaal (greenwash) programma Make the
Future van Shell gericht op kinderen en jongeren:41
• Jet-Net, onderwijsprogramma is initiatief van Shell (met oa misleidende informatie over
energie)42
• InGenious, internationale zusje van Jet-Net lesprogramma43
• Make the Future, Shells internationale imagocampagne, gericht op tieners44
• Shell Eco-marathon, internationaal, gericht op studenten en bovenbouw middelbare school45
In een uitgelekte PR-briefing over jeugdmarketing formuleert Shell het zo: “As the business
influencers, opinion leaders, customers, employees and citizens of the future, their views will
become increasingly important for Shell as time goes on.”46 47
Bereik Festival Generation Discover: minstens 3 miljoen Nederlanders
In 2017 heeft Shell met het Generation Discover Festival in oktober 1 miljoen kinderen48 bereikt.
Als je daar ouders en media-aandacht bij optelt, is het bereik van de boodschap van Shell
minstens 3 miljoen.

Doel van Shell: zo veel mogelijk olie en gas verkopen
(en dus zo traag mogelijke energietransitie)
Hoe langzamer de energietransitie verloopt, hoe meer olie en gas Shell nog kan verkopen.
Shell heeft er dus een uitdrukkelijk financieel belang bij dat de energietransitie zo traag
mogelijk gaat en dat de wereld kiest voor gas/LNG als transitiebrandstof.

• Shell heeft voor 64 miljard euro British Gas gekocht. Dat geld wil Shell (minstens)
terugverdienen.49
• Shell investeert nog steeds in nieuwe fossiele bronnen en in peperdure LNG-schepen.50
• Shell investeert minder dan 1% in hernieuwbare energie.51
• Shell hoort bij de 90 bedrijven die 71% van de opwarming van de aarde hebben veroorzaakt.52
• Shell gaat zich alleen (!) in Nederland meer profileren met schone energie.53 Ondertussen gaat
het elders gewoon door met (diepzee)boren. 54
• Shell hoort bij de oliebedrijven die al sinds 1959 wisten dat fossiele brandstof ontwrichtende
klimaatverandering en zeespiegelstijging veroorzaakt55

Hoe past Generation Discover in Shells doel om de energietransitie te
vertragen?
“It [ het afnemende vertrouwen in de overheid] creates an opportunity for energy companies — so
often closely entwined with government run industries—to take the lead in terms of engagement
and to show themselves as drivers of prosperity, pioneers of innovation and creators of jobs.”
Shells strategische PR Bureau Edelman56 57
1. Shell claimt positie als thought leader energietransitie
Met programma’s als Generation Discover positioneert Shell zich als thought leader in de
energietransitie.
• Met Generation Discover wil Shell een vaste plek krijgen in het curriculum van het
basisonderwijs. Iemand die letterlijk of figuurlijk voor de klas staat, geniet vertrouwen. Shell
misbruikt dat vertrouwen om kinderen (en hun ouders) te leren dat:
• a) we nog heel lang afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen
• b) aardgas een deel van de oplossing van het klimaatprobleem is, en
• c) dat Carbon Capture and Storage de ergste klimaatverandering kan voorkomen
Dit zijn bestaande voorbeelden uit lesmateriaal van Shell (zie illustraties later in document).
• Met Generation Discover laat Shell laat zien dat het weet wat er speelt (klimaatverandering) en
wat er nodig is (groene energie) om het probleem te stoppen. Dat geeft burgers (en politici) het
vertrouwen dat Shell er ook naar zal handelen. Het geeft Shell - ten onrechte - een groen,
welwillend imago. Dat maakt het makkelijker voor Shell om een gesprekspartner te blijven van de
overheid.

• Shell zorgt ervoor dat overheden en politici Shell beschouwen als belangrijke partner in de
energietransitie. Shell praat mee op topniveau en kan daar de boodschap kwijt: de
energietransitie is heel belangrijk, maar we moeten wel ‘realistisch’ zijn. Of te wel: niet té veel
haast maken met het vervangen van fossiel.
2. Onverantwoordelijke boodschap: de volgende generatie lost het wel op
Shell zegt met Generation Discover: de kinderen van nu zijn nodig om de problemen van de
wereld op te lossen. Daarmee zegt Shell ook: er is nu geen haast om wat te doen. Er is nog
genoeg tijd is om de energieproblemen op te lossen. Leun maar achterover. Op die manier zullen
mensen niet snel geneigd zijn om hun (stem)gedrag aan te passen en blijft alles zoals het is. En
kan Shell meer fossiele brandstof verkopen.
3. Valse boodschap: gas is schoon
Hoewel de nadruk tijdens Generation Discover op schone energie ligt, zijn aardgas en LNG nooit
ver weg. Ze worden in hetzelfde rijtje geplaatst als zonne-energie en windenergie. Zo waait de
schone associatie van de zon en de wind vanzelf over op aardgas. Maar dat beeld is vals. Aardgas
bestaat uit bijna 100% methaan. En methaan is een broeikasgas dat 84-106x schadelijker is voor
het klimaat dan CO2 (op de tijdschaal die nodig is om de doelen van het Parijs-akkoord te halen).
En aardgas/methaan lekt weg. Daardoor waarschuwen steeds meer wetenschappers dat gas wel
eens even schadelijk kan zijn als kolen.58 59 60

De rol van partners binnen Generation Discover
Shell legitimeert zijn groene imago en z’n fossiele businessmodel door gewaardeerde en
vertrouwde instellingen uit te nodigen als partner van het festival. Zoals gemeente, musea
en Rijksoverheidsinstellingen.
Als Shell kritiek krijgt op het festival, wijst het steevast naar ‘alle partners’ die mee doen. Dat zijn
musea, overheden en vaak ook nog een paar duurzame partners. Als partners (zoals vorig jaar
gemeente Den Haag) kritiek krijgen op hun deelname aan een greenwash-festival, verwijzen de
partners naar elkaar. Zo verschuilen ze zich achter elkaars betrouwbare en gerenommeerde
namen.61

• Partners van Generation Discover 2017 zijn het ministerie van Defensie en de Nationale
Politie.62 Daarmee geeft de overheid het festival, Shell én het fossiele businessmodel
legitimiteit, een stempel van goedkeuring. Daarmee werkt de overheid mee aan het vertragen
van de energietransitie. Mogelijk hebben defensie /politie betaald in de vorm van subsidie om
partner te zijn. Dat was vorig jaar het geval met gemeente Den Haag.

• Op het programma staat een activiteit die wellicht wijst op een ‘nationale rampenoefening’.63
Wellicht zijn politie en defensie partner van deze operatie.

• Voor het festival in 2016 is Sungevity als partner benaderd. Hun logo staat nog in de eerste
krantenadvertentie. Echter, toen Sungevity begreep dat het alleen een horeca-standje mocht
bemensen (en dus niets vertellen over zonnepanelen), hebben ze zich teruggetrokken.

• Een (relatief kleine) sociale groene stichting LUSTHOFxl is door Shell benaderd als partner van
Generation Discover. Ze vertelden ons dat Shell geld vroeg om op het festivalterrein te mogen
staan. Mogelijk geldt dat voor alle partners van het festival.

Illustratie van misinformatie Generation Discover

Zie ook klacht Milieudefensie van de Reclame Code Cie.64

Op kinderfestival Generation Discover van Shell werd in 2016 het door Shell gesponsorde gratis
magazine YouTech uitgedeeld. Dit is een quizvraag uit het magazine. ’Klimaatverandering’
ontbreekt in een rijtje met redenen om zuinig te zijn met energie (YouTech Magazine).65

It’s All About Energy 166 Shell / InGenious (vertaald lespakket van Jet-Net) (2012)

It’s All About Energy 267 Shell / Jet-Net (2012)

Achtergrond

Waarom zijn juist (school)kinderen zo interessant voor fossiele
bedrijven?

Beïnvloeding gebeurt vaak op een heel subtiele
wijze. Namelijk recht onder je neus, blijkt uit een proefschrift
over machtige gevestigde bedrijven. En juist daardoor hebben mensen niet in de gaten dat ze
beïnvloed worden. Het geven van lessen aan kinderen is niet onschuldig.68
1. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Scholen zijn een effectieve plek om een groot publiek te beïnvloeden. Je bereikt er kinderen op
een beïnvloedbare leeftijd. Ze krijgen positieve associaties met je merk, je logo. En omdat er
nauwelijks regulering en toezicht is op het lesmateriaal, kun je je impliciete boodschap kwijt zonder
dat er een haan naar kraait.
2. In goed blaadje komen bij politici (mvo = lobby)
Hulp aan het onderwijs door bedrijven valt onder de noemer maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Scholen kampen structureel met te weinig geld en te weinig tijd. Ze zijn dankbaar
voor elke hulp. Zo komt de fossiele industrie in een goed blaadje bij leerkrachten en ouders, maar
ook bij politici en beleidsmakers. Mocht een bedrijf slecht in het nieuws zijn vanwege
mensenrechtenschendingen, klimaatschade of milieurampen (gebeurt meestal ver weg van het
hoofdkantoor), dan blijven de relaties met de eigen lokale overheid goed. Politicologen scharen
mvo onder lobby.69 Shell won in juni niet voor niets een belangrijke Europese lobby-prijs voor het
kinderfestival Generation Discover.70
3. Vertrouwen vergroten gaat het beste via het onderwijs
Het strategisch PR-bureau van Shell, Edelman, wijst expliciet het onderwijs aan als plek waar je
moet zijn als je in Nederland het vertrouwen wil vergroten bij het brede publiek.71
In this tough time, the industry needs to connect in a way it never has before.
Energy companies must engage cross-channel to meet stakeholders where they are

and about what most interests and concerns them.
They [energy company’s] need to connect their core business to issues broader
than those touched by their everyday operations —
showing how they help people realize their aspirations for themselves and their families.”
Edelman, 201672

Vragen?
Heb je vragen over deze factsheet?
Femke Sleegers - 06 22408578 / femkesleegers@ziggo.nl
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