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De derde internationale zure regenweek is in voorbereiding en de verwachting is gewettigd dat dit fenomeen z'n twee lustrum zonder moeite zal halen.
De ontzuring van het milieu is een moeizame en
langdurige operatie: de grote industrieën, de landbouw en het autoverkeer zijn weliswaar duidelijk
aangewezen als veroorzakers van de problemen,
maar schuldig zijn we allemaal, zo heeft het Ministerie van VROM vorig jaar alom laten weten.
Waar de rekening precies heen moet is nog allerminst duidelijk. De autoindustrie, de raffinaderijen
en de landbouwers proberen uiteraard de betaling
van die rekening uit te smeren over een zo lang mogelijke periode. Inmiddels gaat het ene naaldhoutbos na het andere plat. Er is altijd wel een schimmeltje bereid om het aftakelingsproces door verzuring in korte tijd af te ronden. De natuur helpt een
handje bij de bewustwording, maar zij is, zoals bekend, geen zachte heelmeesteres.
De milieubeweging wordt door de verzuringsproblemen geprikkeldom intern tot samenwerking te komen. Nuances in de benadering van problemen
blijken samenwerking niet in de weg te staan, maar
maken juist een brede aanpak mogelijk: er moet worden gelobbied in Den Haag, onderzoek worden gedaan, folders, brochures, tentoonstellingen en films
moeten worden gemaakt en er moeten kreatief akties
worden gevoerd. Landelijke, regionale en plaatselijke
aktiviteiten dienen elkaar te ondersteunen; koördinatie wordt weer een begrip met echte inhoud. Kort na
de zure regenweek van 1985 startte het landelijk zure
regenoverleg waarin alle organisaties, die zich in de
strijd tegen verzuring hebben geworpen, samenwerken. En ziet: het werkt. De subsidieaanvragen bij het
Ministerie van VROM werden gesmeed tot een samenhangend geheel en plannen werden uitgewerkt in
themagroepen 'verkeer', 'industrie' en'landbouw'.
Jammer dat men bij VROM die ontwikkeling niet heeft
kunnen bijbenen: de subsidie-aanvragen vanuit de
themagroepen werden afgewezen omdat ze—uiteraard — over de grenzen van het ministeriële werkgebied heenreiken. Zo kwam er voor een algemene zure regenkrant en een ballonnenaktie, om enkele onderdelen te noemen, wèl geld, maar niet voor een
voorlichtingskampagne gericht op het treinreizend publiek waarbij, voor het eerst naar ik meen, sprake is

schijnlijk ook aan het begin van de week wordt de ballonnenaktie gevoerd met zowel bemande heteluchtballonnen als met kleinere. Ook in tal van plaatsen bui
ten Nederland worden ballonnen opgelaten, waarmee
het internationale karakter van de problematiek wordt
aangeduid. Later in het jaar zal er een internationale
Zureregentrein
Het gevolg is dat een deel van de geplande aktiviteiten bus- en fietskaravaan door Europa trekken. Hopelijk
wordt er in de komende jaren meer geïnvesteerd in inniet kan worden uitgevoerd. Gelukkig kan er met de
steun van andere subsidiegevers toch een respektabel ternationale aktiviteiten, juist omdat de grote, strukturele maatregelen tegen verzuring in alle geïndustriaprogramma worden gehandhaafd. Op de eerste dag
liseerde landen even hard nodig zijn. In de zure regenvan de aktieweek (19 april) zal er een zureregentrein
week zullen verder kongressen, studiedagen, tentoondoor het land trekken met aan boord politici, pers,
stellingen, prik- en andere akties worden gehouden en
theater, muziek en milieuvoorlichters. De trein stopt
uiteraard blijft het voorlichtings- en edukatiewerk op
op een aantal van de elf of twaalf stations waar voorlichtingsstands zijn opgesteld, in navolging van de ge- dit terrein niet beperkt tot die ene week, die een j aarlijkse oppepper is teneinde hetverzuringsprobleem
slaagde aktie op het Groninger hoofdstation in april
1985. Zondag 20 april is de wandeldag: overal in het centraal in de belangstelling te houden. Voor nadere
land worden bos- en stadswandelingen gehouden. In informaties over aktiviteiten in de zure regenweek
het Noorden gebeurt dat op verschillende plaatsen in 1986 kan men terecht bij de Milieuraden en
Zuidoost- en Zuidwest-Friesland, het zuiden van Gro- •federatie in Leeuwarden, Assen en Groningen (zie
ningen en in Drente. De provinciale milieuraden en - voor adressen het omslag van dit blad).
federaties organiseren, uiteraard in samenwerking
met andere organisaties, deze wandelingen. Waarvan samenwerking tussen de milieubeweging en het
spoorwegbedrijf of voor aktiviteitenter stimulering van
de diskussie met de landbouwwereld over de vermesting en met de industrie over veel te hoge emissies.

