MilieuAlarmteam voert campagne op en rond de eilanden

Stop de bedreiging
van onze laatste wildernis
'We willen dat Indonesië en
Brazilië stoppen met het vernietigen van tropische regenwouden. Dat overal ter wereld de
koraalriffen worden beschermd.
Dat op Antarctica niet wordt
begonnen met de winning van
delfstoffen. En we willen dat ze
in Afrika zuinig zijn op de laatste grote moerasgebieden, op
de olifanten, op de gorilla's, de
giraffen en honderden andere
unieke siersoorten. Is het dan
niet heel vreemd als wij ons eigen belangrijkste natuurgebied
beschouwen als een wingewest?
Is het niet de hoogste tijd om
van onszelf te eisen wat we ook
van anderen verlangen ? Kortom: moeten we op de Wadden
niet houden wat we hadden?'
Zo begint de folder die de lezer
oproept het Waddenmanifest te
tekenen, dat pleit voor een nieuwe, allesomvattende en gegarandeerde bescherming voor de
Waddenzee. 'Maak van het Wad
geen wingewest, maar een Nationale Wildernis.' Het manifest
staat centraal in de campagne
'De Wadden, houden wat we
hadden' die het MilieuAlarmteam van de SP eind juni/begin
juli organiseert op en rond de
Waddeneilanden.
Het startschot voor de campagne wordt zaterdag 24 juni gegeven met een manifestatie op de
Grote Markt in Groningen. Het
slotakkoord is op 8 juli op Texel
te beluisteren. Aan beide manifestaties zal meegewerkt worden
door prominente 'waddenbeschermers' . Muzikale ondersteuning wordt in ieder geval geboden door de 4-tuoze Matrozen en
de Terschellinger zanger Hessel.
Tijdens de actieweken zullen
groepjes SP' ers enkele dagen
kamperen op alle Waddeneilan-
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den, en daar steunbetuigingen
onder het manifest verzamelen
op campings, bij de veerboten
en op andere drukke plekken.
Ook in het kustgebied van
Noord-Holland, Friesland en
Groningen worden handtekeningen verzameld. Niet alleen
op papier, maar ook op metersgrote zeilen. Vanaf 3 juli zal met
het zeilschip Orion vanuit Harlingen een 'cruise' van een week
over de Waddenzee gemaakt
worden. Elke dag zal op een ander eiland aangelegd worden
om daar de handtekeningen en
de zeilen op te halen. De op-
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brengst van de actie zal bij het
begin van het nieuwe parlementaire jaar aangeboden worden
aan de Kamer. Met de uitdrukkelijke eis alle maatregelen te
treffen om de Wadden te behouden als laatste unieke, nationale
wildernis.
De coördinatie van de campagne berust bij Harry Voss. Mensen die er op één of andere manier aan willen meehelpen (bijvoorbeeld enkele dagen op een
Waddeneiland kamperen en
daar handtekeningen verzamelen) moeten snel met Harry bellen: (010) 243 55 56.

