Ouvertures-Ried vum Blanche Weber, Präsidentin vum Mouvement Ecologique
Dir Häre Ministeren,
Dir Dammen an Hären Deputéiert, Buergemeeschteren, Schäffen a Gemengeréit,
Direkteren a Responsabler vu Verwaltungen, Beruffschamberen,
Responsabler vu befrëndten Organisatiounen, Sympathisanten
Léif Memberen, léif Aussteller, léif Gäscht,
20 Joer Oeko-Foire. Jo, et ass e weite Wee wou an de läschte 20 Joer gemach ginn ass.
Eng Rei vun Iech waren an den eischte Joeren vun der Oeko-Foire secher och schons
derbäi, ma eng ganz Partie awer och nach net. An dat läit, entschëllegt, ma et ass esou, net
onbedéngt drun, datt Dir alleguer nach däermoose jonk a sprëtzeg sitt. Neen, et ass eischter,
datt d´Ekologi an d’Iddi vun der nohalteger Entwécklung hiire Wee gemach huet a wuel och
esou muencher een hei bannen ereicht an de läschte Joëren d´Bedeitung vun
Ëmweltthemen erkannt huet. Mat allem Respekt och, ech mengen, datt eisen Ëmweltminister
vun haut virun 20 Joër ni a nimmer geduet hätt, e wäer haut Minister grad an diem Ressort.
Ma wat huet sech da wirklech gedoen an diene 20 Joer?
Ëppes ass ganz kloer. Öko ass elo «in», wuel méi trendy wéi je, zeguer amerikanesch Stare
vermuarte sech ëwell dermatt. Mäer hun de Sprong gepackt, datt kee mei laanscht d´Ekologi
kënnt, laanscht nohalteg Entwécklung. Et huet an de läschte Joeren eng scho bal enorm
Bewosstseinsbildung stattfonnt. Ech géing zeguer mengen, déi nohalteg Entwécklung wäer
bei de nächste nationale Walen zu Letzebuerg ee vun de wichtegsten Themen. An dat ass
wirklech gutt, noutwendeg, eng absolut positiv Entwécklung. Ma wéi dat esou ass bei trendie
Saachen, geschitt nach esou muenches allze stark nëmmen un der Uewerfläch. Ech well 5
Beispiller aus der aktueller Politik huelen wou opweisen, datt nach e wäite Wee virun eis läit:
Landesplanung: Häer Halsdorf, ech mengen et ass eng Chance fir Iech, datt mer Iech net
gefrot hunn, ob dëser Ouverture ze schwätzen. Wat géingt Dir soen? Datt Är
Regierungskollegen, a scheinbar wuar et ausser Iech an dem Häer Lux déi ganz Regierung,
e neie riesegen Akafszenter ob Wikréng wëll? Lassgeleist dervun, ob mer wirklech nach méi
esou Konsumtempele brauchen, mäer si jo awer nach kéng «homo konsumus», ass et
bestierzend, datt dëse riesegen Akafszenter ouni Berücksichtegung vu
Landesplanungskritère soll gebaut ginn. Jo et ginn awer och wirklech bal all Prinzipie vun der
Landesplanung verroden. Wickréng, absolut ausserhalb vun enger bestehender
Agglomératioun, ob der Grénger Wiss. Absolut net ugebonnen un den ëffentlechen
Transport. Wéi wann et den IVL ni gi wäer!
Oder wat géingt Dir Häer Halsdorf wann Dir um Riednerpult géing stoen zum pact
logement soën an zu de Gelder, wou elo all (a net nëmme déi sougenannt IVL-) Gemeng soll
kréien wa se wiist? Ech gleewe net wirklech, datt Dir et als Innen- a Landesplanungsminister
gutt fanne konnt, datt de pact logement blann ass par rapport zum IVL. Datt do well
Gemengen motivéiert ginn ze wuesen, onofhängeg dervun, ob et sënnvoll ass dat grad si
wuessen, ob se gutt un den ëffentlechen Transport kënnen ugebonne ginn oder net.
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En IVL, die viru Joeren vill Hoffnungen erwescht huet ob eng kohärent Planung, ass haut elo
baal doud. An et deed mer leed, dat ass net nëmmen Ären Béier eleng, oder d´Wasser,
muss ech jo wuel bei Iech soën. Neen, dat wäer ze einfach Iech aleng de schwuarze Peiter
zouzeschousteren. Déi ganz Regierung ass en cause. Iech geet et e besjen wéi dem
Ëmweltminister: Dir sollt kohärent Landesplanung secherstellen a kënnt leif Projeten
iwerlëen, Iddien austüftelen... A mäer wäeren och secher frou als Mouvement Ecologique,
wann Dir dat nach méi offensiv a kohärent géingt machen. Ma egal wéi: während Dir sollt
Landesplanungsinstrumenter mat Liewe fëllen, wéi Regionalpläng asw, trieden Är Kollegen
d´Landesplanung ganz konkret a bewosst mat Feiss! Ob däer enger Seit Pläng - ob der aner
Seit knallhart Fakten! Dat ka net sinn! Landesplanung ass den A an O vun engem Land vu
muer, wou net alles hott an haar ass, wou mer nach offe Landschaften hunn, wou e
performanten ëffentlechen Transport iwerhapt meiglech ass, wou mer Stied mat Liewen
hunn.
Zweet Beispill: Klimastrategie: Mer hunn eng Strategie, et ass net déi eischt. Ma am
Geigesatz zur Oeko-Foire waren déi all kéng Succès Story, all Strategie bis elo hunn en
Uklammen vun den Emissioune net verhënnert kritt. Ma: d´CO2-Emissiounen an eisem Land
klamme nach ëmmer … Mäer hun den Trend nach ëmmer net ëmgedreint kritt. Géinge mer
bei der Wirtschaft eis Zieler esou staark verfehlen, d.h. wann de Wuesstum géing erof
amplaz erop goën, Letzebuerg wäer ze kléng, et wäer Dauerthema an der Regierung, de
Medien, bei de Gewerkschaften … Beim Klima si mer awer nach ganz weit vun esou
décidéierten Reaktiounen ewech. Wat wëlle mer mat diem do Trend no Uewen och bei PostKyoto uginn ? Mer packen d’Zieler bis 2012 emol net, dono awer sollte mer zeguer nach mei
urappen … Mäer mussen der EU soen, wat no 2012 usteet! Wat der Däiwel solle mer do
soen? Solle mer soen, datt den Häer Wiseler, bei allem Respekt fir eng Rei aner Projeten
vun him, seet mer breischten eng nei Tankstell ob der Saarautobunn? Solle mer soën,
Wickréng hätt nun eben emol op d´gréng Wiss gehéiert, egal ob domatt massive neie
Verkeier an CO2-Emissiounen entstinn? Solle mer soën, et wäer eis egal, datt gemäss pact
logement nei Lotissmenter net clever un den ëffentlechen Transport ugebonne musse sinn,
eis géing et virun allem drëm kënnen ze bauen. Den Häer Juncker hutt de läschte
Regierungen e Versoën am Klimaschutz virgeworf. Ma Häer Juncker, dës Regierung verseet
an de strukturellen a fundamentale Froën och! Dës Kéier hänkt Dir definitiv mat, oder huet fir
Iech de Klimaschutz bei all dësen Décisiounen eng Roll gespillt? Esou konkret Projeten wéi
déi vum OekoTopten, déi mir elo mam Emweltminister machen a wou Konsumente jeweils
bei Geräter déi 10 beschte Modeller als Kafsempfehlung kréien, si secherlech e gudd a
wichtegt Instrument am Klimaschutz. Ma: esou laang awer déi wichteg gesellschaftspolitesch
Décisiounen nach zevill klimablann geholl ginn, hëlleft eis dat net fir d´Kuar ëremzerappen.
En anert Beispill: Demokratie an Décisiounsprozesser. Ech menge wirklech, datt virun 20
Joer eist Land ob alle Fall a punkte offe Gesellschaft / Biirgerbedeelegung net manner
schlecht do stoung wéi haut. Secherlech och net gutt, ma awer och net mei schlecht wei
haut. Nohalteg Entwécklung ass, an dat seet och Rio kloer, mat Demokratie,
Biirgerbedeelegung verbonnen. Ech well 2 Beispiller soen, wou mäer am Ablack
franchement inakzeptabel fannen an déi opweisen, datt Lëtzebuerg net grad d´Speerspetzt
vun engem Land mat enger korrekter politescher Sträitkultur ass. Am Ablack gëtt dat internt
Reglement iwwert de Fonctionnement vun der Chamber iwwerschafft. Mäer haaten als
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Mouvement Ecologique d´Propose gemach, datt d’Rapporten vun de Chamberkommissioune
sollen ëffentlech sinn. Dat hätt Virdeeler fir jiddferen: als interesséierte Biirger oder
Vereenung kéint ee sech um laafenden halen, Décisiounsprozesser an Iwwerleungen vun
der Chamber wären emol novollzeibar … a net zuläscht kéint d´Chamber weisen, datt se
schafft. Bon, mäer kruten, ma dat ass ee gewinnt, natirlech ni och nemmen annähernd eng
direkt Äntwert. Allerdéngs konnte mer eng Kéier an der Press liesen, d’Chamber hätt eiser
Meenung no folgend franchement absurd Décisioun geholl: D´Rapporte gi net verëffentlecht,
se si net ëffentlech. Mä: Wann een en Deputéierte freed fir se ze kréien, dann däerf den
Deputéierten d’Rapporten erausginn. Devise: Wanns´te e kennts! E normale Birger, dee
keen Deputéierte kënnt, domm gang, dien huet emol direkt Pesch. Fir aner Leit heescht et,
daper ëmmer ërem bei Deputéierten unzeruffen an ze froën : «Gëtt et e neie Rapport?
Kéinte mer e kréien?» Hei dévaloriséiert an et deed mer leed ridiculiséiert sech d´Chamber
selwer, well en net-ëffentlecht ëffentlecht Dokument ass schon e besonnechen Artefact. En
anert Beispill, wat mäer net manner schlëmm fannen. Dat neit Gesetz zum Denkmolschutz.
Mäer haaten als Mouvement en Avis vu 40 Seite mat konkreten Ännerungsvirschléi gemach.
Och do: eng Äntwert kritt ee ni. Ma nach schlëmmer: a Gespreicher sote vill Deputéiert, se
géingen eis Propose u sech ganz gutt fannen. Wat fënnt een awer elo dovunner an dem Text
vun der zoustänneger Chamberkommissioun? Quasi neischt. Firwat: d´Deputéiert wollten
derduerch, et endlech hannert sech hunn! Hei gett elo ganz bewosst e wirklecht schlecht neit
Gesetz gestëmmt wat och an de Fachkreesser als absolut onzoulänglech ugesi gëtt.
Währenddem geet déi schleichend Zerstéierung vun eisem architektoneschen, industriellen
an archeologeschen Patrimoine weider. Ma duefir baue mer flott nei Fassaden, an da si mer
ërem bei der Iwwerflächlechket vun « Trendy», wei de neien historiséierende Stil vum Palais
de Justice an der Stad.
Et wonnert keen, datt ech an desem Relevé als véiert Beispill vun der Mobilitéit schwätzen.
Et deed sech verschiddenes, dat ass positiv, dat begréisse mer ausdrécklech. Eng
Mobiliteitszentral ass eng gutt Sach, Night-Light Bussen sinn eng richteg Iddi, d´Dynamik vun
enger Stad Letzebuerg oder Esch um Niveau Velospisten si ganz begréissenswert a villes
méi. D´Fro ass awer wuer mer hi wellen, an ech mengen do si mer eis net wirklech eenz. Et
gëtt déi déi soen: Et ass wichteg, datt mer ëffentlechen Transport, mobilité douce hunn, fir
datt d´Mobilitéit iwerhapt net total zesummebrecht an déi esou Projeten ganz allgemeng eng
gutt Saach fannen. Ma da gëtt et däer wei mäer, déi menge mer missten méi machen, a
franchement déi ominéis «Mobilitéitswende» duerchzeien. Mäer sti net nëmmen fir e.a. déi
genannt positiv Projeten, mäer sti fir en anert Bild vu Mobilitéit. Et gëtt et aner Visioun:
manner Autoen, mei attraktiv Stied, Uertschafte wou manner duerch den Auto geprägt sinn,
Kanner wou mei virun hiirer Hausdir kënne spillen, mei Sozialreim an Uertschaften wéi
Parkplazen ... Ma dei Visioun ass wuel nach kee Konsens. Wann ee bedenkt, datt elo
verschiddener drun denken, fir hei op dem Kierchbierg e neie grousse Parking am
Gréngewald ze bauen fir d´Autoen opzefänken déi vun der Nordstross kommen, ma dann
denken ech mer: an de Käpp huet sech nach net wirklech alles gedoen! Bus an Zuch jo, ma
et däerf dem Auto net wei doen. Ma dach, et soll dem Auto och wei doen! Soss ännert sech
neischt. An ech soen Iech, mäer sinn als Meco radikal dergéint, datt elo ërem de Gréngewald
geaffert soll ginn, an datt elo fir de Norden vum Land ërem nëmmen eng Autoleisung gesicht
gëtt, nodeem déi am Tram-Zuch-Konzept virgesinne besser Ubannung via Dummeldenger
Gar-Kierchbierg gestuerwen ass. Ma wat dat Beispill weist, dat ass, datt mer an der
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Mobiliteitsplanung nach emmer net konsequent genuch fir eng aner Mobiliteitsplanung stinn.
Wann et kriddeleg gett, dann ...
Ween awer Mobiliteit seet, muss och Tram soen. Dir ernënnert Iech all u BTB 2002. 2002!
Wien et net méi wees: 2002 sollt e fueren, richteg, wirklech, kee Geescht sinn an da Käpp vu
Leit ma e richtegt attraktivt handfest Transportmëttel. Jo, mat 2002 wuar wuel neischt… Mäer
haaten – dohanne weise mer Biller vun 20 Joer Oeko-Foire – ob deser Foire en
originalgrousse Modell vun Tram op eisem Stand ausgestallt, fir d´Iddi virun ze bréngen.
D´Madam Trautmann, déi den Tram zu Stroosbuerg a Rekordzeit gebaut an d´Wale mam
Thema gewonnen huet, hat eng Kéier hei op der Ouverture geschwat. Ma zu Lëtzebuerg ass
den Tram nach emmer nemmen eng Iddi, mir hu nach ëmmer näischt! An den
Transportminister seet elo am Kéisécker dien dëser Deeg erauskoum, d´Haptziel vun dëser
Regierung wäer e Gesetzesprojet an dëser Legislaturperiod ze déponeieren an evtl., evtl. (!)
nach gestëmmt ze kréien? Mer konnten dei Ausso baal net gleewen! … Mäer haaten däer
Gesetzesprojeten do schon zevill, an se sinn all, alleguer ëmmer erem vun der nächster
Regierung emgestouss ginn. Och wann den Häer Helminger am selwechten Interview seet,
et kéint och emol gekuckt ginn, ob net en Tram ouni Oberleitunge besser wäer, bleiwt engem
de Mond opstoen. Sinn déi Froen nach ëmmer net gekläert? Ech si nawell wirklech e positive
Mensch, ma och ech froen mech mëttlerweil ob dat mat diem Tram iergend eng Keier klappe
wäert. Häer Lux, mäer erwuarde franchement, datt des Legislaturperiod ugefange gett
d´Schinne vum Kierchbierg op den Aldringer ze leën! Déi Trace ass, esou huet een den
Androck, scho bal 1000mol ënnersicht ginn, se ass onëmstridden. Dir wäert herno an Ärer
Ried wuel Argumenter soen, firwat et net geet, weinst Problemer vun Ausschreiwungen asw.
Nee, mäer fannen déi Argumenter déi mer delweis scho kënnen net greffeg, nee se sinn
delweis gutt widerleebar. D´Haebicht-Gesetz wuar deemols an enger Woch vum Staatsrot
gekuckt ginn an duerch d´Chamber gangen. Awer fir den Tram sollen erem Joeren duerch
d´Land zeien. Neen! Baut den eischten Deel vum Tram elo, direkt, an deser Legislaturperiod!
Fänkt un!
E läscht Beispill : Mäer kreien elo eng Ökotechnologi op Lëtzebuerg, esou de
Wirtschaftsminister, eng nei Anlag fir Biodiesel ze maachen. Entschellegt, dat ass an den Ae
vu ganz ville Leit absolut kéng Ökotechnologi, eischter de Géigendeel. Amplaz datt mer eng
aner Mobilitéit kreien mat manner Autoen, amplaz datt endlech Autoen gebaut a genotzt ginn
déi wesentlech manner verbrauchen, amplaz datt do an d’Effizienz investéiert gett, gi mer a
Richtung Biodiesel, mat alle Problemer déi bekannt sinn. Wirklech effizient ass dien Ubau
vun de Planzen net, et brauch ee bal mei Energie wei een erauskritt. Monokulturen,
ëmweltbelaschtend Ubaumethoden mat Pestiziden asw, jo deelweis Raubbau an den
sougenannten Entwecklungslänner, Gentech … sinn déi grouss Konsequenzen dervun. A
net zeläscht: e gigantesche Landverbrauch, ob Käschte vun anere Notzungen och an de
Länner vum Süden. Ma et ass jo mei relax op Biodiesel ze sprangen, wei d’Mobilitéit ze
änneren oder mat den Autoconstructeuren ze diskutéieren… Oder, entschellegt Här Minister,
mäer fannen et och wirklech derlaanscht, elo Subsiden ze ginn fir Leit, dei sech e korrekten
Auto kaafen. Ma kann de Staat neischt besseres mat sengem Geld kaafen, wei e
Standardauto ze förderen!
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Et kéint e natirlech nach aner Beispiller huelen, och am Naturschutz, am Wunnéngsbau, ma
ech mengen, wat dës Beispiller wirklech immens gutt opweisen, ass déi nach emmer baal
rieseg Diskrepanz tescht Theorie, tëscht och ekologeschem Bewosstsein - wou ech kéngem
well ofstreiden - an der Praxis, der Réaliteit. D´Diskrepanz tëscht den dach an de läschte
Joeren ugestoussene sympateschen a positive Projeten am Beräich nohalteg Entwécklung
… an den Auswirkungen vu knallharden Alldagsdécisiounen, déi an déi aner Richtung ginn.
Jo, am Alldag gëtt nach ëmmer gemengt, mer kéinten eis eng nohalteg Entwécklung net
leeschten.
Als Mouvement begréisse mir all positiv Entwécklungen an Initiativen, ma als Mouvement
ass et och eise Rôle et ze soen, wa mäer mengen, datt déi fundamental Changementer an
eisem Kapp, an der alldäglecher Politik nach net genuch a Richtung nohalteg Entwécklung
ginn. Jo, wéi et esou bei trendy Sachen ass, si mer trotz der scheiner Fassad nach net am
Fong, am Käer ukomm. Mer bewegen eis nach zevill un der Uewerfläch.
Ech ginn elo och e besje perséinlech. Ech kënne vill Leit déi soen, si mer wirklech um
richtege Wee? Bréngt den ëmmer méi, ëmmer mei weit, ëmmer méi seier … eis wirklech
méi Erfëllung vum Liewen? Jo, esou muencher een seet: Nee, meng Liewesqualiteit miest
sech anescht. «La valeur de l’inestimable» wéi de Carlo Hemmer et ganz treffend
ausgedréckt huet. An esou muencher een huet wuel och Loscht aus diem Train train
erauszeklammen. A wa mäer des Foire machen, wann e Meco sech am allgemengen asetzt,
ass et fir Werter. An et si vläit grad déi fundamental Werter, den Häer Juncker géing soen die
Choix de société, wou mer nach net genuch driwer diskutéieren a wou mer nach net genuch
viru komm sinn. Eis Gesellschaft huet nach emmer net genuch de Grondchoix geholl,
datt et net nemmen em eise Kleng-Kleng geet, ma datt mer all eng global
Verantwortung hunn … par Rapport zu de Länner vum Süden, par Rapport vun de
nächste Generatiounen. Mäer hu kee Grondchoix geholl, wéi mer eis e nohaltegt
glecklecht Liewe virstellen. An et ass grad weinst diem fehlende Grondchoix, wou mer
am Ablack nach net déi richteg Kéier kritt hunn, weit ewech sinn vun den Zieler wou
mer himissten. Mäer welle weider fueren wei gehabt, ma e besjen Ekologi, nohalteg
Entwécklung derbäi. Déi Rechnung wäert net opgoen.
Mäer hun deser Foire e Slogan «pour consommer différemment» ginn. Die wuar natirlech
och bei eis am Ufank e besjen ëmstridden. Consommer? Huch, ass dat een Ziel vun eis?
Däerfe mäer esou mat diem Begreff koketéieren? 2 Sachen derzou: jo d’Foire steet fir den
«différement» wat de Produit betrëfft, jo, déi ausgestallte Produiten stellen e Fortschrëtt aus
ekologescher Siicht duer. Ma se steet och fir aner Forme vu Konsum am méi fundamentale
Senn. Et laafen elo vill Diskussiounen, wéi gutt oder schlemm et ass, datt elo grouss
Betrieber an d´Bioszen am Beräich Liewesmettel méi wellen aklammen. Well déi net mei fir
dei ursprünglech Werter stinn, déi och vill vun eisen Aussteller ausmaachen : en aneren
Emgang mat de Leit wou an de Betrieber schaffen, der Natur, mat Deieren; en anere Bezuch
zu de Liewesmettel. Als Mouvement menge mäer schon, datt – bei aller Freed iwwert
d´Verbreederung vun der Iddi – et wichteg ass, awer déi Grondwerter net aus den Aen ze
verléieren.
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Ma mer feieren haut Gebuertsdag, 20 Joer. Mäer begréissen eng Hellewull Aussteller mat
interessanten an attraktive Produiten. Vill Ministèren, offiziell Instanzen an och befrendte
Veräiner präsentéiere sech. Och eise Stand mengen ech, leist sech weisen. Mat 20 Joer ass
– wann ee beim Mensch kuckt – d’Foire an hiirer voller Blei. Ma wei beim Mensch, sinn och
dat duebelt, 40 Joer, nach ëmmer e ganz gudde Cru. Esou vill ech eis eng schei Foire
wenschen, esouvill wenschen ech mer definitiv, datt de Präsident oder d’Präsidentin vum
Meco an 20 Joer kann am Numm vum Meco an Zenter eng ganz aner Ried haalen … datt
mer mei de Choix fir eng gerecht Welt getraff hunn, datt mer eis an onser Verantwortung zu
de nächste Generatioune mei bewosst sinn … an datt mer vläit engem nohaltege Liewensstil
mei no sin.
Ech wenschen eis eng flott Foire a soen Iech Merci !
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