Inauguratioun Oekofoire 2013 – Discours de M. Théid Faber, président de l’Oekozenter Pafendall
D’Organisateuren vun der Oekofoire – de Mouvement Ecologique an den Oekozenter Pafendall – waren
der Meenung, datt – e puer Wochen virun de Walen – kee Politiker sollt bei deser Inauguratioun eng Ried
halen. Dat net aus Respektlosegkeet virun hinnen, mee aus politescher Korrektheet vun ons als NetRegirungsorganisatiounen vis à vis vun de ennerschiddleche Parteien. Mir wellen dat och ausdrecklech
sou verstane wëssen a si frou, datt “awer” eng Rei Politiker Gaascht op eiser Ouverture sin, a besonnesch
och niewent de MinisterInnen Etienne Schneider a Martine Hansen, den delegéierten
Nohaltegkeetsminister Marco Schank, de President vun der Emweltkommissioun vun der Chamber, di
aner Deputéierten, Responsablen vu Ministeren a Verwaltungen, politische Parteien, Gewerkschaften,
ONG’en, Aussteller a Frënn.
Dat get mir d’Chance – a menger Funktioun als Präsident vum Oekozenter Pafendall – iwwer eppes ze
schwätzen, wat ons wiirklech um Häerz läit a wou mer géiwen ons wënschen, datt et am “Walkampf” zu
engem Thema get: nämlech déi Aart a Weis wéi Entscheedsprozesser an eiser Gesellschaft oflafen. An
Zaiten wou vill vun enger verbesserter “governance” - wéi dat jo haut heescht -, vun simplification
administrative an ähnlechem geschwat, stellt sech jo d’Fro no der Roll vum Bierger / vun der Biergerin.
D’Komplexheet vun de gesellschaftlechen Erausfuerderungen vun haut, d’Globaliséierung, d’Tatsach dat
vill Decisiounen net méi op nationaler Basis geholl gin, d’Wirtschafts- a Finanzkris mee och Agrëffer an di
perséinlech Rechter vum Eenzelnen…si Charakteristiken vun eiser Zait. Bei munche BiergerInnen léisen
si e genre “Ohnmachtsgefill”, eng gewess « Politikverdrossenheet », e Reckzuch « ins Private » aus, nom
Motto “als Eenzelnen kann ee jo dach neischt änneren»…
An dach…
--Am Mee vum läschte Joer haten de Mouvement Ecologique an de Oekozenter Pafendall an diem
Kontext e grousse Seminar zum Thema “Biergerbedeelejung” mat enger Rei vun bekannten
auslänneschen Expert’en organiséiert. Ronn 160 Lait hun dorun deelgeholl. Enn vum läschte Joer war
dunn eng Fachronn fir Gemengen (10) déi Pilotprojet’en wollte maachen. Eng Broschür zum Thema huet
vill Zoustemmung fonnt.
Seithier ass d’Iddi vun enger verstärktem Abezéien vun Bierger a BiergerInnen nach méi stark am
Gangen säi Wee ze maachen. Eng Rei Gemengen hun decidéiert fir am Kader vun dem Ausschaffen vun
dem PAG – an Zesummenhang mat der “étude préparatoire” - BiergerInnen an Interessegruppen
anzebezéien, anerer bei Aménagement’s-Froen vun öffentleche Räim oder bei de Gestaltung vum
Budget …
Wat huet eng nohalteg Politik mat méi Biergerbedeelejung ze doen?
De Begreff vun der Nohaltegkeet begräift jo d’Sich no engem Ausgleich vun ekologeschen,
wirtschaftlechen a sozialen Interessen, mee awer och tëschent de Länner vum Norden a vum Süden.
Wohlwissend dat d’Begrenzheet vun de Ressourcen an och Grenzen vun der Belaaschtbarkeet vun dem

Emweltraum dem menschlechen Handelen Limiten setzt an dat mer haut och mussen un di
Generatiounen vu muer denken.
Wien en Ausgläich sicht teschent ennerschiddlechen Interessen, dien muss och di aner Interessen
kennen, muss sech an d’Haut vun dienen versetzen, déi aner Meenungen, aner Positiounen vertrieden
oder en aneren kulturellen Hannergrond hun. Dat bréngt e Perspektive-Wiessel mat sech, wou ech eng
Froestellung aus ennerschiddlechen Bleckwenkele kucken an net nemmen aus engem, mengem
eegenen…
Esou e vernetzt Denken setzt Informatiounen zu allen Aspekten vun enger Saach viraus: an duerfir ass e
fräien Zougang vun de BiergerInnen an Interessegruppen zu allen Informatiounen iwwert e Projet oder
e Problem onemgänglech. Mir brauche also eng zaitgeméiss Gesetzgebung nom Modell vum “freedom
of information act”. De Gesetzesprojet, dien am Moment virläit, zementéiert just di aktueller Friloséit
vun munchen Ministeren a Verwaltungen, wann et drëm geet aktiv op de Bierger / d’Biergerin mat
Informatiounen zouzegoen.
Mee: Och wann d’Informatioun eng Viraussetzung fir ennerschiddlech “points de vue” ze erfassen, si ass
keen Ersatz fir eng reell Partizipatioun, en direkten Austausch vun Argumenter, eng “Matsproch”. Eng
reell Partizipatioun geet och wait iwwert formal Prozeduren z.B. zu engem PAG-Projet – déi natiirlech hir
Roll hun – eraus. Si setzt an engem fréie Stadium un a léist Alternativen, nei Iddien, aner Wéer an engem
direkten Austausch vun Meenungen an Iwwerzeegungen zou. An da geet et drem an engem
moderéierten Prozess nozelauschteren, sech auszetauschen, em Iddien ze renge, openeen zouzegoen...
Doduurch stellt eng verstärkten Biergerbedeelejung net nemmen eng Emanzipatioun vum Bierger am
21.Joerhonnert duer. Si kann zu enger méi solidarescher Gesellschaft féieren, zu enger méi grousser
“cohésion sociale” wéi dat haut heescht. Sou eng Bedeelejung geschitt jo um Terrain geschitt, an engem
Quartier, an enger Stross, wou dat Lait vun ennerschiddlechen Bord’en, vun ennerschiddlechen
Bevölkerungs- an Altersschichten, Letzebuerger / NetLëtzebuerger, “Stack-Iechternacher a
Beigproofter” hir Meenungen kennen abréngen an zesummen nei Wéer fannen…
Eng Partizipatioun un politeschen Entscheedungsprozesser erlabt awer och d’Komplexitéit vun der
Realitéit besser ze verstoen, ze gesin datt et net emmer schwaarz – weiss ass. Mee awer och: dat een
heiansdo muss “politisch choix’en” treffen an et net jidferengem gerecht maachen…
Et verléiert een doduurch net méi Zait: doduuch dat d’Kaarten fréi op den Dësch kommen, dat Lait an
Interessegruppen fréi agebonne gin, kann wertvoll Zait gewonnen gin. D’Polemik dien duurch d’Virléen
vun engem iwwerdimensionnéierten PAG an deser oder däer Gemeng entstanen ass, hätt sou kennen
wuel verhennert gin, wa ennerschiddlech Entwecklungsoptiounen am Virfeld mat de Lait diskutéiert gi
wiren…De facto wir Zait gewonne gin…
Politesch Choix’en kennen op déi Aart a Weis u Legitimatioun gewannen. Well: Biergerbedeelejung hellt
der Politik, de gewielte Volleksvertrieder neischt ewech vun hirer Roll: et ass un hinnen nach emmer ze
entscheeden. Et geet u sech d’Sich no engem neien Demokrati-Modell, dien repräsentativ an

partizipativ Demokrati matenee verbënnt.
----Bei de Lait, besonnesch och am Gespréich mat Jonken, kennt – trotz allen desen idealisteschen Vu’en –
dacks d’Meenung erem: “Mee am Fong kann ech dach awer neischt bewiirken..”, “a wou kann ech mech
dann abréngen?”.
Am Kontext vun engem Fuerschungsprojet op der Uni Letzebuerg hu mer virun e puer Joer d’Resultater
vun enger Emfro d’Motivatioun, d’Wëssen an d’Kompetenzen vun de SchülerInnen vun de
Offschlussklassen aus de Lycéen (classique an technique) veröffentlecht. Op d’Fro “Wat kann dien
eenzelne Bierger fir de Klimaschutz maachen?” hun 20 % vun de Jonken keng Méiglechkeeten, gesin,
ronn 70 % hun ausschliesslech Méiglechkeeten am private Beräich genannt (also energiespuerend
Geräte, en anert Mobilitéitsverhalen etc) an nëmmen knapp 1,5 % Méiglechkeeten an dem öffentlechen
Kontext (also z.B. Afloss huelen op politesch Decideuren, Engagement an enger Grupp, Sensibiliséierung
vun anere Bierger).
De Bewosstsein bei dese Jonken, datt dien Eenzelnen duurch säi Verhalen eppes ka bewiirken ass jo u
sech schons bemierkenswert. Mee dat d’Bedaitung vun “Politischen” net sou grouss gesi get, ass
problematesch a méngen Aen.
Op wat well ech eraus ? Op d’Fro: wéi kann een Jonken, mee och allgemeng BiergerInnen erméiglechen
sech (méi) gesellschaftlech ze engagéieren? Entscheedend ass mengen ech, datt Staat, Gemengen,
Schoulen an aner Strukturen di noutwendeg Rahmenbedingungen schaffen, wou Frairäim an eng
Offenheet vun Strukturen an Entscheedungsprozesser vun besteet fir dat ze erméiglechen.
1. Engagement get et – ausserhalb vun de Parteien - an enger Vielfalt vun Organisatiounen :
Schülercomité’en, Jugendbewegungen, Jugendhäiser, lokale Veraïner, an Net-Regirungsorganisatiounen,
a soziale an a karikativen Bewegungen: d’Stärkung an Unerkennung vun dem Roll vun Zivilgesellschaft
– däer hir Grondlag den éierenamtlechen Engagement ass – muss also e wichtegt Uleies vun der Politik
sin, iwwregens och an hirem eegenen Intérêt – well doraus en verdéiften gesellschaftlechen
Engagement kann entstoen. Endlech z.B. e congé associatif anzeféieren, ass eng vun de Méiglechkeeten
d’Zivilgesellschaft méi staark strukturell ze ennerstetzen.
2. Politisch Bildung am Sënn vun enger “éducation citoyenne” get et am Moment an eise Schoulen (wéi
och allgemeng am Bildungssystem) bal net. Och wann dat am Koalitiounsprogramm vun der akuteller
Regirung steet, ass quasi neischt erfollegt. E Symptom duerfir ass, dat z.B. en héichen Prozentsaatz vun
de befroten Schülerinnen vun den Offschlussklassen aus de Lycéen ugin hun, “ni” oder “seelen” sozial
Ariichtungen, Betriber oder öffentlech Institutioune besicht hun oder Diskussiounen mat Politiker,
Akteuren aus der Gesellschaft… an hirer schoulescher Biographie gehat ze hun. D’Bildungsariichtungen
(net nemmen d’Schoul) mussen sech méi op d’Gesellschaft opmaachen, aktuell Erausfuerderungen
opgräifen an un den Interessen vu de Lait besonnesch Jonken usetzen:
Hei eng kleng Klammer:Den Oekozenter Pafendall – dien Chance huet opgrond vum Engéintkommen vun
Staat a Stad Letzebuerg - am Fréijoer en fonkelneien Zenter kennen opzemaachen fir seng Offer un

Emwelt-, ekologescher Bau- a Landwirtschaftsberodung a Pilotprojet’en wéi z.B. den Oekotopten – waert
probéieren zesummen mat dem Mouvement Ecologique och am Beräich vun der Weiderbildung, der
Organisatioun vun Seminaren asw säi Beidrag duerzou ze leeschten.
3. Motivatioun a Loscht op Engagement kritt een awer schlussendlech bal nemmen dann, wann een
d’Méiglechkeet huet, matzeschwätzen, eppes matzedecidéieren, wat ee selwer, säin Emfeld betrefft.
Wann een sech mat sengen Suergen, sengen Iddien kann abréngen. An der Schoul heescht dat eng
partizipativ Schoulentwecklung erméiglechen, an enger Gemeng beim Plangen vun der Zukunft vun
engem Quartier oder dem PAG, Lait an engem fréie Stadium matabezéien z.B. an extern moderéierten
Biergerforen… Dat heescht um nationale Plang awer och, d’Iddi vun engem Zukunftsdësch emzesetzen,
net nemmen di institutionaliséiert Akteuren mee och d’Zivilgesellschaft an d’BiergerInnen anzebannen,
d’Méiglechkeet vum Referendum zu wichtege Froen asetzen…
4. An doriwer eraus, ass et vlaicht och u Staat a Gemengen de Kader ze setzen fir nei sozial
Bewegungen ze erlaben, selwer hir Virstellungen konkret um lokalen a regionalem Plang emzesetzen:
dat geet vun der Iddi vun Baugruppen – nom Modell vun Tübingen – bis hin zu Gemeinschaftsanlagen
am Solarenergi-Beraich, Tauschforen, Kooperativen, Gemeinschaftsgärt an anerem. Iwwert den
individuellen Engagement eraus sin do nei gesellschaftlech Wéer déi sech opmaachen.
Partizipatioun erméiglecht, dat méi BiergerInnen an (aner) Akteuren aus der Zivilgesellschaft – aus
ennerschiddlechen Milieux’en an Altersschichten - staark gemaach gin, fir sech – iwwert hir legitim
Eenzelinteressen eraus - a gesellschaftleche Froen anzebréngen.
Déi Diversitéit ass d’Staerkt vun enger Biergergesellschaft vu muer: si setzt op Kooperatioun,
respektéiert Differenzen, weist ennerschiddlech Wéer op, léist Meenungsprozesser zou an kann ee
Schlessel sin fir eng nei politesch Kultur an dësem Land.

