Monseigneur,
Dir Häre Ministeren,
Dir Dammen an Hären Deputéiert, Buergermeeschteren, Schäffen a Gemengeréit,
Direkteren a Responsabler vu Verwaltungen, Beruffschamberen,
Responsabler vu befrënnten Organisatiounen, Sympathisanten,
Léif Aussteller,
Léif Gäscht,
Wéi Dir gesinn hutt, kommentéiert de Roland Gelhausen - aus senger Siicht opgrond vu Filmmaterial
wat him virlouch - eis Foire op vill méi eng sprëtzeg a keck Art a Weis wéi ech et an enger Ried kéint.
En décke Merci un hien! Duerfir wëll ech trotz dem 25. Jubiläum vun der Foire just relativ kuerz op se
agoen.
25 Joer Oekofoire ass aus villen Hisiichten e laangen, a virun allem positive Wee. Wien an enger ONG
aktiv ass, die weess, wéi en Défi et fir 2 ONGe wéi de Mouvement an den Oekozenter ass, während
25 Joer esou eng Mammutveranstaltung regelméisseg ze stemmen. Et ass och en Défi fir eng Foire
als sollech - déi sech virgeholl huet ëmmer nëmmen déi beschte Produite vum Bols vun der Zäit
auszestellen - sech um wiesselnde Maart mat ëmmer méi héijen Uspréch esou ze positionéiere wéi
eis Foire dat fäerdeg bréngt. D’Foire lieft derbäi virun allem vun den Aussteller, déi bereet sinn, hir
Produiten all Joer eise strengen ekologesche Critèren ze ënnerwäerfen, engem „greenwashing“
entgéint ze wierken. An trotzdem oder grad dowéinst hu mär vill trei Aussteller iwwer all déi Joeren, an
och ëmmer erëm neier ... a Visiteuren, déi wëssen, datt si eis traue kënnen.
Dobäi freet eis besonnesch, datt nach ëmmer esou vill befrënnten Organsatioune gären op d’Foire
kommen, an hei 3 Deeg laang präsent sinn. E groussen Effort fir vill. Grad wéi och d’Präsenz vu
Ministeren, Fuerschungsinstituter...
D’Foire erfëllt ganz Villes vun deem wat mär eis viru 25 Joer gewënscht a virgeholl hunn: Nohalteg
Produite gi virgestallt a verkaaft… si an hir Firme sinn zu enger relevanter ekonomescher Gréisst ginn.
Hei begéine sech dann och nach mat den ONGen an offiziellen Institutiounen Meenungen,
Iwwerzeegungen, Engagement … Animatioun, Berodung, Informatioun … si all suerge fir en
Austausch. A mär lauden déi politesch Rentrée no dem Summer an, vill Leit freeë sech och op eiser
Foire no der Summervakanz Bekannter a Frënn ze treffen.
„Die schönste Umweltmesse Europas“, sot eis en Aussteller. Vläit huet en et e bëssen ze gutt mat eis
gemengt, ma …. Wat wëll ee mei? Duerfir e ganz décke, waarme Merci dee vum Häerz kënnt un all
Leit déi sech op dës oder déi Aart a Weis un hir bedeelegen oder bedeelegt hunn, der Luxexpo a virun
allem hirem Personal, den Aussteller, de Visiteuren an de ville Leit déi se erméiglechen. An dëst Joer
och besonnesch dem Gesondheets- an dem Landwirtschaftsministère, déi zwou Veranstaltunge
ronderëm d’Theme Gesondheet, Ernährung a biologesch Landwirtschaft och finanziell ënnerstëtzen.
D’Foire setzt an deem Sënn dann och op nei Weeër an der Zukunftsgestaltung, andeems innovativ
Produiten a Servicer virgestallt ginn an den Austausch gesicht gëtt.
Monseigneur, wann Dir mir dat erlaabt: Mär hunn et staark appréciéiert, datt Dir an Ärer
Neijoersusprooch esou e grousst Gewiicht op d’Ekologie geluet hutt. Mär mengen och ze wëssen, datt
Dir och bei eis komm sidd, grad well Dir och un eis schätzt datt mär fundamental Zukunftsfroen
opwäerfen. An och wann oder grad well mär heiansdo dat och e bësse méi bësseg, pointéiert an awer
hoffentlech dach op eng léif Aart a Weis soen. Duerfir e ganz waarme Merci un Iech, datt Dir eis
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Ouverture duerch Är Präsenz honoréiert a wuel jo och esou bewosst wëllt weisen, datt Dir liewegen
Engagement schätzt. Merci fir Ären Encouragement, Är méi wéi symbolesch Ënnerstëtzung.
Zur Fro vun der Zukunftsgestaltung: Mär hunn als Mouvement Ecologique an als Oekozenter
Pafendall virun enger gudder Woch eng repräsentativ TNS Ilres-Ëmfro iwwert d´Astellunge /
d´Konsumverhale vun de Leit virgestallt. Do koum kloer eraus, dat war och an der Press ze liesen,
datt d’Leit zu enger ganz grousser Majoritéit uginn, si géinge sech haut mei ekologesch verhale wéi
nach viru Joeren a wäre souguer bereet, sech nach méi ëmweltbewosst ze verhalen. D’Leit stinn dann
och zu hirer Verantwortung ma erwaarde gläichzeiteg vun der Politik, datt och si nach mei kloer
Akzenter setzt wéi bis elo, och dat hu verschidde Äntwerten an der Ëmfro däitlech gewisen. Dat ass
an engem gewësse Sënn en „Dramresultat“ aus der Siicht vun der nohalteger Entwécklung: Usätz vu
Verännerungen am Verhale bei dem Eenzelnen, Bereetschaft nach méi ze maachen, sech sengem
Rôle als Bierger bewosst sinn an awer besser Rahmebedingunge bei Politik, Gemengen, Staat an
Handwierk / Betriber akloen. Also: esou eng Astellung mengen ech géing sech eng Regierung alt an
anere Punkte wënschen… desto méi misst si eigentlech dës Akzeptanz endlech notzen.
Eng aner scho bekannten Ausso vun der Ëmfro. 89% deele folgend Meenung: „Ëmmer méi hunn
mécht net glécklech, den Eenzelne ma och d’Politik missten erëm méi eng Prioritéit op aner Wäerter
leeën“! Impressionant!
Ma mär hunn Iech awer bei der Verëffentlechung vun der Ëmfro zwou besonnesch interessant Froen
virenthalen. An zwar folgend, déi éischt: Mär hunn d’Leit gefrot, ob si der Meenung sinn, datt am Land
genuch iwwert Zukunftsdéfië geschwat gëtt. D’Fro war genau: „Ech fannen et wichteg, datt zu
Lëtzebuerg méi driwwer geschwat gëtt, wéi mir eis d’Zukunft vun eisem Land an 20-30 Joer virstellen.
(Wirtschaft, Aarbechtsplaze, Liewensqualitéit…)“.
Geschloe 86% vun de Leit soen, datt si sech wënschen et géif méi iwwert d’Zukunft geschwat. Net
jiddfereen hält vill vun Ëmfroen, ma dëst Resultat kann awer och den déifste Skeptiker vun Ëmfroen
net neutral loossen. 86% a relativ queesch duerch de Gaart duerch all Schichten an all Altersgruppen,
déi dës Ausso treffen.
Déi zweet Fro mécht nodenklech: Souguer 89% - och erëm queesch duerch all Altersgruppen a
Schichten - soen dann och nach, si géinge sech Suerge maachen iwwert d’Zukunft déi eis Kanner
erwaart. Dat seet net de Mouvement, neen, dat soen 89% vun de Lëtzebuerger Awunner am August
2012!
E Resultat, wat een - elo emol ganz douce ausgedréckt - nodenklech stëmme muss… Well wat
zeechent eigentlech d’Mënschheet, d´Wiese vum Mënsch zënter Joerhonnerten oder
Joerdausenden aus: un hir Kanner a Kannskanner denken! A grad dat do solle mär verléiert
hunn oder zumindest net genuch maachen?
Et gëtt also de klore Message vun de Leit: Aner Wäerter an de Virdergrond stelle wéi bis elo, aner
Wäerter och wéi déi reng materiell! Méi un d’Zukunft vun eise Kanner denken! A virun allem méi
bewosst schwätzen, plangen, décidéiere wéi eng Zukunft mär eis virstellen! Iwwregens Astellungen,
déi zënter méi wéi 10 Joer och ëmmer ërem an den Oekofoire-Sondagen erauskommen. Domatt si
mär och an der Ligne vu ville soziale Fuerschungen, déi opweisen, wéi staark sech Leit eng ganz
grondsätzlech Ëmorientéierung vun eiser Gesellschaft op aner sozial Wäerter wënschen, natierlech
eng sozial a materiell Ofsécherung, ma net en „ëmmer méi“. Amplaz vun diem méi Zäit hunn, sozial
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Kontakter, Zesummeliewe vu Generatiounen, eng Aarbecht déi een als sënnvoll emfënnt a wou ee ka
matschwätzen. Wéi soll ech soen: „soft Wäerter“, mënschlech Wäerter ….
Wéi wäit ewech ass dat do – vun deem ech iwerzeegt sinn, datt och ganz vill Leit heibannen dat
deelen - vun der Wierklechkeet?
Vu wat gëtt déi ëffentlech Debatt zu Lëtzebuerg geprägt? Droe mär deem do Wonsch no
Ëmorientéierung vun der Schinn op där eis Gesellschaft leeft genuch Rechnung … oder verfestege
mär net souguer déi ablacklech Richtung déi mär hunn, wëll se vermeintlech „alternativlos“ schéngt?
Probéiere mär an deem Hamsterrad wou mär sinn alt heiansdo eppes ze verbesseren, oder
klamme mär eraus a schloen eng aner Richtung an?
A wa mär Alldagsdossiere beschwätzen: geléngt et eis da genuch eis dobäi virun Aen ze halen, wat
d’Défië vu muer wierklech sinn, oder verléiere mär eis an de vermeintleche Contraintë vun haut?
Erlaabt mer dëst un zwee Beispiller aus dem Aktivitéitsberäich vum Mouvement duerzeleeën.
-‐

Natierlech ass déi zentral Fro déi vum Wuesstem. Onendleche Wuesstem ass net machbar op
enger begrenzter Welt mat begrenzte Ressourcen a Kapazitéitsgrenze vum Planéit. Et ass,
wéi scho gesot, net ustrieweswäert… An awer ass et nach ëmmer den Dogma. Et versteet
een, wann eng Nokrichsgeneratioun de Saz „et soll eise Kanner eng Kéier besser goen“
ganz staark u materielle Wuesstem gekoppelt huet. Ma elo muss et awer gutt sinn! Mär
sti virum Défi ze definéieren, wat de Saz „et soll eise Kanner eng Kéier besser goen“
haut kéint a misst heeschen. Do kommen dach bestëmmt Aussoe wéi gutt Bildung,
sozial Sécherheet, Verdeelungsgerechtegkeet, liewenswäert Ëmfeld… Déi nei
Definitioun vum gudde Liewen ass schlichtweg den Défi vun eiser Generatioun! Et ass
dach esou spannend, wat eng Chance. Des Aussoe sinn net mainstream am Ablack,
scho guer net op europäeschem Plang! Ma vläit duerfir si se desto méi wichteg a mär
géingen eis wënschen, datt souguer eis Vertrieder an Europa ganz haart géinge soen:
eis Wirtschaftsprognose bauen op Sand op! Se kënnen net opgoen! Mär brauchen en
anere Modell!
Mär sinn duerfir och frou, datt mär als Mouvement zwéin eminent Experte konnten invitéiere fir
zum Thema vun dem wirtschaftleche Wuesstem an der Zukunftsgestaltung ze schwätzen. Si
hun allen zwee schon eenzel zu Lëtzebuerg op eis Invitatioun hi geschwat. De Niko Paech,
Ekonom vun der Uni Oldenburg an de Reinhard Loske, Auteur vum Buch wat virun 20 Joer e
Meilesteen war: „Zukunftsfähiges Deutschland“, Ex-Ëmweltsenator vu Bremen. Si kommen
net fir e Virtrag, nee, si kommen fir an engem ëffentleche Face-à-face hir ënnerschiddlech
Approchen duerzeleeën. Béid soen, datt de Wuesstém dee mär hunn esou net méi méiglech
ass! Datt en och net wënscheswäert ass. Dien een awer - den Nico Paech – betount, datt et
verlueren Zäit wier op d’Politik ze waarden, Ännerunge kënnte just duerch den Eenzelnen,
also vun ënne kommen. De Reinhard Loske seet: ouni politesch Rahmenbedingungen ass
Nohaltegkeet just en Ziel fir déi Leit, déi soss keng aner Problemer am Alldag hunn, mär
brauchen nei politesch Weichestellungen. Dat ass de Fong ëm dien et geet! Dat ass och déi
Diskussioun wou mär mussen am Lëtzebuerger Kontext féieren!

-‐

En zweet Beispill, wat direkt mat dësem zesummenhänkt: Wéi e Stellewäert huet Natur a
Landschaft, och a Konfliktsituatioune, wierklech? Welle mär Diversitéit, ass dat eng Valeur fir
eis? Gi mär enger Fliedermausaart, engem Molch, der Vilfalt e Stellewäert oder fanne mär,
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datt wann et Eescht gëtt e Projet virgeet? Belächele mär dann déi, déi sech fir eng Aart, fir e
Korridor vun Aarten, fir Naturraim a Landschaften asetzen? Oder sti mär derzou, datt mär den
Aarteschutz wierklech wëllen héichhalen, och wann dann e Bau souguer vläit wéinst enger
seelener Aart net do ka geschéien? Grad well och zu Lëtzebuerg den Aarteréckgang net
gebremst ass an d’Zersiedlung vun der Landschaft weidergeet. Dat wëll et net nëmmen ëm ee
Bau geet, ma well et ëmmer erëm där Dossiere gëtt. Welle mär jo oder neen eng Aartevilfalt
fir déi nächst Generatiounen? Huele mär just ee Beispill, dee vum Wunnengsmaart. Jiddferee
weess et, mär hunn e Problem, virun allem am Locatiounsberäich a fir Leit mat manner Geld.
Gi mär eis da lo Instrumenter fir déi net bebauten Terrainen am Banneberäich an net
bewunnten Haiser ze mobiliséieren, och wann dat ustrengend an opwenneg ass a vläit och
eis Wunnwënsch anengt? Oder loosse mär d’Wunnenge sech ëmmer méi an d’Gréngzon
erafriessen, soe mär den Aarten- a Landschaftsschutz misst zeréckstoen? Wat wëlle mär an
20 Joer?
Ech kéint wéi gesot nach vill méi Dossieren opzielen. Welle mär regelméisseg Spendenaktiounen an
1% vum Nationalbudget fir Entwécklungspolitik, oder e gerechte Welthandel? En Auserneendrifte vun
der Schéier tëscht Leit mat méi a manner Geld och hei am Land, oder eng
Verdeelungsgerechtegkeet? Dir wësst, datt déi Gesellschaften, wou déi Schéier net ze grouss ass,
gemäss Analysen déi sinn, wou och de gréissten Taux vun de Leit seet si wären zefridden. Ass
d’Richtung bei eis an diem Beräich nach gutt?
Eng Welt, an déi Fro muss grad zu Lëtzebuerg méi gestallt ginn, wou een zwar all Pond Botter
besteiert, awer net grouss Finanztransferten oder zumindest net an dem Ausmooss? Eng Struktur
vum Finanzmaart, déi et méi lukrativ mécht an iergend e virtuellen Devisenhandel ze investéiere wéi
an d’Realwirtschaft an an Aarbechtsplazen?
Mär si wierklech am Fong vun de Problemer domatt! Mär brauche ganz einfach en neie
Gesellschaftsmodell wou déi Grondfroe vun der nohalteger Entwécklung op den Dësch
kommen.
Wéi gesot: Mär appréciéieren duerchaus verschidde gutt Projeten, wann ech d’Press vu gëscht
huelen eben z.B. en neit Reglement zur Albausanéierung - woubäi mär den Detail nach musse kucken
- oder d’Debatt vum Carsharing. Ma mär wëlle gesellschaftspolitesch Choixen déi wäit doriwwer
erausginn. De Minister Claude Wiseler ass net hei, ma mär wiere frou, wann Dir als delegéierte
Nohaltegkeetsminister dee Message och géift mat bei hien huelen.
De Premier J.-Cl. Juncker huet ugekënnegt - wuel virun allem als Resultat aus der Rentendebatt - hie
wéilt mat den Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften an och aus der Zivilgesellschaft iwwert
Zukunftserausfuerderungen a bilaterale Gespréicher schwätzen.
Mär si gespaant. Mär soen awer elo schonn, datt - och wann de Premier eis abezéie wëll - esou
Gespréicher - bei allem Respekt fir hien a seng Funktioun - keen Ersatz duerstelle fir eng breed
gesellschaftlech Debatt, an déi och d’Parlament an d’Bierger agebonne sinn an déi - wa méiglech och op eng onofhängeg Moderatioun zereckgräift. Et muss e richtegen Diskurs sinn, wou d’Leit
agebonne ginn! An et muss en Austausch ëm déi reell Zukunftsfroe ginn, wou et ëm de
Gesellschaftsmodell Lëtzebuerg geet.
Wann et méiglech ass an der Affaire Léiweng - sou wichteg se och ass - eng Live-Iwwerdroung aus
der Chamber ze kréien, da misst et jo ëmsou méi dra sinn, e strukturéierten (!) Débat iwwert
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gesellschaftlech Vuë mat kloer benannte Schlësselfroen an opgrond vu Fakten a méiglechen
Handlungspisten - net hannert zouenen Diren - mee an aller Ëffentlechkeet ze féieren! A vläit nach ee
Saz zum Dossier Léiweng: Et ass ze soen e Joer hier, datt mär als Mouvement dien Dossier bewosst
an d’Ëffentlechkeet bruecht hunn. Et war e liewegt Joer wat dësen Dossier an all déi Péripétië
ronderëm betrëfft. Huet et dien Dossier gebraucht, fir datt endlech erëm Liewen an d’Grondfro vun
dem Droit à l’information, dem Code de déontologie fir Beamten a Politiker kënnt? Datt et moralesch /
ethesch Regele musse ginn, wou et deelweis traureg ass, datt mär esou wäit komm sinn, datt se
musse festgeschriwwe ginn. Si mär um Wee an den transparente Staat? Och dat eng zentral
gesellschaftspolitesch Fro.
Fir Zukunftsgestaltung brauch ee Loscht op Diskussioun, Kreativitéit fir ze gestalten, Respekt virun
anere Meenungen an och d’Bereedschaft déi an aller Korrektheet auszedroen….
Eis Foire ass e klengt Puzzlestéck um Wee dohinner, mär hoffen datt dëst an déi vill aner
Puzzlestécker déi et och scho soss zu Lëtzebuerg gëtt lues a lues zesumme fannen, et der och
ëmmer méi ginn, fir eng nohalteg Zukunft ze gestalten.
E Wonsch fir den nächste Gebuertsdag vun der Oekofoire wier deemno, datt mär eng Ëmfro kéinte
virstellen, wou eng jett Prozent méi vun de Leit mengen, datt mär um Wee an en zukunftsfähege
Gesellschaftsmodell fir déi nächst Generatioune sinn… an datt eng jett Leit kënne soen: mär hunn déi
Zukunftsdebatt appréciéiert an eis kënnen abréngen!
Merci fir Är Opmierksamkeet an op eng gutt Foire.

	
  

Discours	
  Blanche	
  Weber,	
  Ouverture	
  Oeko-‐Foire	
  2012	
  

