Discours de Mme Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique
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,

Siele wuar eng Oekofoire an esou spannenden Zäiten zu Lëtzebuerg… Natierlech wéinst de
Neiwahlen, ma och wëll sech dermat verbonne vill Leit grondsätzlech Froen iwwert d‘Politik, hier
Gestaltungskraft an d’Aart a Weis wéi se gemaach gëtt stellen.
An ech wéilt duerfir meng Ried ënnert folgend Froestellung setzen: „Notze mäer d’Zäite vum
Ëmbroch fir d’Gestaltung vun enger nohalteger Politik?“. Ech wéilt déi Froëstellung an 2 zentralen
Aspekter duerleeën:
-

De Vertrauensverloscht an de Fonctionnement vun eisem Staat a méiglech Äntwerten dorop;
An d’Froëstellung op déi richteg Akzenter gesat gi fir eng laangfristeg Gestaltung vun eisem
Land no de Prinzipie vun enger nohalteger Entwécklung.

Erlaabt mäer den éischte Punkt um Dossier Léiweng ze illustréieren, wëll dien a villem d’Panoplie
vum Problem erëmgëtt an eng éischt Analyse zouléeist, op déi richteg Conclusiounen gezu ginn.
Virun 2 Joer hunn ech a menger Ouverturesried hei éischt Undeitunge am Dossier Léiweng gemach.
Kuerz drop hu mäer e gréisseren Dossier zum Thema erausginn an och dat ominéist
Geheimdokument Staat / Promoteur verëffentlecht. Ausgeléist gouf eng regelrecht Well vun
Debatten, verbonne mat engem déiwe Malaise bei ganz ville Leit wéi Politik gemaach gëtt. Stellt sech
d’Fro op an de leschten 2 Joer d’Äerm genuch eropgestrëppt gi sinn fir die Gruef unzefänken ze fëllen
- an op och elo an de Wahldebatten déi richteg Akzenter gesat ginn. Huele mäer e puer zentral
Elemener.
D‘Codes de déontologie fir héich Beamten a Politiker! Et gëtt zwar scheinbar Entwërf derfir, ma déi
sinn am Ablack net ëffentlech. Absolut ongewëss ass och, ob si enger Debatt ënnerzu solle ginn.
Mäer hunn dat e puermol nogefrot, bei der Chamber kritt een guer keng Äntwert op e Bréif,
d’zoustänneg Ministesch sot eis et géif dru geschafft. Woubäi et jo awer wierklech net kéint ugoen,
datt de Staat / Politik ganz eleng hier Regelen ausschaffe géif, un déi si sech selwer mussen halen...
Den Zougang zu Informatiounen: no zeg Joeren huet d’Regierung endlech e Gesetzesprojet op den
Dësch geluet. Ma de Gesetzesprojet regelt wuel éischter, e bessje méi béis ausgedréckt, wéi de Staat
sech virun Ufroe schütze kann… Den Théid Faber sot et schon.
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Ass dann awer soss eng Grondtendenz a Richtung Biergergesellschaft feststellbar? Eierlech gesot,
nach net wierklech. Et gëtt, wéi scho vum Theid ugefouert, positiv Entwécklungen um kommunale
Plang, dat ass och immens begréissenswärt. Ma grondsätzlech huet ee net den Androck, datt de
richtegen Déclic an de Käpp vun dem Milieu politique geschitt ass. Dat weist och d’Tatsaach, datt
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Et gouf generell en Demokratiedefizit am Décisiounsprozess vun diem ganzen Dossier Léiweng
festgestallt, diemno wär méi Participatioun an Austausch am Virfeld vun esou grousse Projeten mat
Leit, Akteuren noutwendeg! Am Kader vun der simplification administrative wou usteet gëtt vun
esou muenchem awer scheinbar éischter de Géigendeel ugestrieft: d’Leit manner abannen, souguer
d’Gemenge solle manner Matsprochméiglechkeete kréien. En non-sens!
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virun allem de Referendum vun esou muenchem als dat zentralt Beispill vu Bedeelegung duergestallt
gëtt. Secherlech kann dat Instrument begrenzt sënnvoll sinn, ma et bei eis Land an diem Ausmooss
als DAT Instrument vu Bedeelegung héichzespillen, weist op, datt nach ëmmer en zweiwelhaft
Verständnis vu Bedeelegung besteet. Well dobäi geet et a priori net drëm eng nei Prozedur
festzehalen wou Leit „jo“ oder „neen“ zu enger Fro / Propose kënne soen! Reduzéiert d’Leit net
dorops! Loost se / eis als BiergerInnen mat reell Akteure vun der Politikgestaltung sinn! Assuréiert
e breeden Diskurs, d’Abrénge vun de Leit an engem Prozess, d’Erstelle vu Proposen, en Austausch, en
dynamesche Biergerstaat! Dat ass den noutwendege Paradigmewiessel!
Weist datt verstanen ass, datt e Staat die sech par Rapport zum Bierger zou mecht iwwerholl ass datt d‘Politik muss Ouverture / Offenheet sichen an de Bierger net deelweis als Hemmschuh vun
Entwécklungen gesäit. Datt den Terme vum „mëndege“ Bierger nët vu Muttwell ass. Datt
regelrecht en anere Politikstil an d’Haus steet! En anert Verhältnis Staat - Leit. Grad dat ass de
grousse noutwendegen Ëmbroch vun der Zäit. Mäer hoffen, datt mäer um Ufank vun enger
Entwécklung sinn, déi dohi féiere wäert.
Mäer fuerderen d’Parteien op an de Wahlen Kloertext an dësem Punkt ze schwätzen an
d’Gouvernance an de Lien Staat / Bierger vun eisem Land zum zentralen Thema vun der nächster
Regierung ze maachen!
An da sinn ech beim zweeten Deel vu menger Ried, setze mäer inhaltlech déi richteg Akzenter? Gi
mäer eng déifgräifend Zukunftsplanung un, en Ëmbroch am Sënn vun enger nohalteger
Entwécklung? Wéini wa net a Wahlzeiten ass d’Geleeënheet doriwwer ze schwätzen!
Grad haut gëtt de Resumé vum neien IPPC Bericht am Klimaberäich verëffentlecht, an am Virfeld sinn
d’Titelzeile an de Medie ganz kloer a besonnesch alarmant: Wëssenschaftlecher zeien d‘Alarmglack!
Si géingen eis „wachrütteln“, steet do ze liesen! Oder: Klimawiessel nach méi schlëmm wéi gefaart „fatal Suiten“! Datt eise Wirtschafts- a Gesellschaftsmodell eleng dowéinst - a weinst der
Endlechkeet vu Gas an Ueleg - muss geännert ginn, steet also ausser Fro!
En anert Beispill: Mäer brauchen e Stopp vun der Zersiedlung vun der Landschaft! Och déi geet
ongebremst weider, eis Uertschaften entwéckele sech bei wäitem net wéi gewollt, wéi eng Etude
vum CEPS déi am Optrag vum Nohaltegkeetsministère erstallt gouf erginn huet. Leider krute mäer
net de „go“ vum Nohaltegkeets-Ministère fir déi Etude ëffentlich virzestellen. Niewent allen anere
Problemer ass die Zersiedlung mat e Grond fir de Verloscht vun Biodiversitéit am Land. Well och déi
hëllt weider of, Aartestierwen geet zu Lëtzebuerg weider! De Verloscht vu guddem Buedem ass e
weidere Problem!
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Déi alleréischt Verantwortung vun der Politik muss dach den Erhalt vun de Liewensgrondlage sinn,
och an Zäite vun Embroch! Natur – Waasser – Loft! Et kann net sinn, wéi de Kabarettist Pispers sot:
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En anert Beispill wat mech staark irritéiert huet: Weini sot e Responsable vum
Waasserwirtschaftsamt - dien ech hei ausdrécklech net well ugräifen - mäer sollten driwwer
nodenken fir laangfristeg eis Drénkwasserversuergungsnetzer auszebauen, well mat eise Quelle wäer
net vill méi méiglech. Leitungen an Däitschland wären deier, et kéint een d’Waasser aus der Musel fir
Drénkwaasser ze notzen (dat wäer technesch machbar, och wann et psychologesch vläit
problematesch wäer an och misst gekuckt ginn wéi Stoffer aus der Industrie erausgefiltert géifen)...
A mäer schwätze jorelang bal just iwwert de Waasserpräis!
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„Klima warte noch, die Wirtschaft hat gerade keine Zeit…“. Wann et eng Verantwortung par
Rapport zu de nächste Generatioune gëtt, dann ass et dat!
Mais wat ass par conter am Ablack en Haaptintitulé: de Wirtschaftswuesstum als primäert
ustriewenswäert Ziel, besonnesch gëtt gesot, a Krisenzäiten! Et ass schier onerdräglech, datt amplaz
enger Debatt vun Zesummeféieren vun Ekologi / Ekonomie a Sozialem weider e Modell pronéiert
gëtt, datt weder geet nach sënnvoll ass! Onendleche Wuesstum op engem endleche Planéit ass
einfach eng Illusioun! Ech hunn zwar gäre Politiker mat Visiounen, awer net Politiker wou engem
Geescht nolafen! Wirtschaftswuesstum steet den ekonomesch aarme Länner besonnesch vum Süden
nach zou, awer dach net eis, déi ganz uewen un der Spëtzt sinn! A wuer welle mäer wuessen? Méi
verbauten Terrainen? Nach méi materielle Wuesstum?! Mäer hunn d’Ressourcen - seele Metaller,
Ueleg asw - an de vermeintlech räiche Länner an dësem an dem läschte Joerhonnert a ganz kuerzer
Zäit zu engem gudden Deel opgebraucht.
De Wuesstumsdogma ass eng Chimère, en Trugbild! Ech muss soen, ech verstinn et ëmmer manner
an ech ginn eigentlech ëmmer méi rosen, wann ech et héieren wa Leit en als politescht Ziel nennen.
Ma vläit verstoppt sech hannert diem Wuesstumsfetichismus och eng grouss Portioun feelende
Courage. Wëll esou hofft ee vläit derlaanscht ze kommen, fir déi wierklech noutwendeg
gesellschaftlech Grondchoixen unzegoën! Esou laang virgegaukelt gëtt, nëmmen duerch méi
Wuesstum kriete mäer eise Sozialsystem ofgesechert, muss net wierklech gekuckt ginn, wéi - amplaz
vu fragilen Wuesstumsraten - e wierklech laangfristeg kann ofgeséchert ginn! Wou dann och misst
gekuckt ginn, wien wéi e Beitrag misst leeschten. Wou vläit och méi eng héich Bestéierung vu Kapital
a Spekulatioun mat am Virdergrond stéingen? Brauche mer net och eng aner Besteierung vum
Ressourceverbrauch par Rapport zur Aarbecht?
A wann een um Wuesstumsdogma festhält a vermëttelt, dien duerch de Wuesstum entstanene
Mehrwert wäer essentiell fir méi sozial Gerechtegkeet: jo da kennt een - obwuel dat jo
erwisenermoosse net wouer ass - besser derlaanscht fir sech reell der Fro vun enger besserer
Verdeelung vu Räichtum ze stellen. Well och do wäer een dann erëm bei Grondchoixen, wou ee net
jiddferengem et ka gerecht maachen! Eigentlech géing ech mäer dowéinst och eng offen Diskussioun
mat de Gewerkschaften zum Thema wënschen.
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Zu der Fro vun der Gerechtegekeet gehéiert och déi vum gudde Liewen! Ech sinn immens frou, datt
op dëser Foire jonk Studente sinn wou op hier Aart a Weis derzou Froe stellen. Si weisen hei d’Iddi
vun engem Glécksministere…. Wat ass Gléck? Wat ass Wuelstand? Eigentlech de Fong vun allem… et
misst de Fong vun enger Wahldebatt sin!! Och déi vermesst een eigentlech nach. An ech mengen et
gëtt vill Leit am Land wou franchement duerno dürsten, wou mat Passioun géinge matschwätzen.
D’Debatt vun der Valeur vu guddem Liewen a wat vläit politesch misst anescht lafen! Eng
leidenschaftlech Debatt, wou een vleit och erem méi Jonker motivéiert kritt. Et sinn och op der Foire
nei sozial Initiativen, déi ausdrécken, datt ëmmer méi Leit de Modell hannerfroen, a méi op dat
sozialt, de Mateneen wéi de Konsum setzen. Ass et naiv? Vläit e bessjen. Ma desto méi richteg!
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Duerfir: Stopp mat diem Festhaalen um Wuesstemsfetichismus, dien dowéinst esou schlëmm ass,
wëll en e weider wéi bis elo, en absolut Unerkennen vun de Grenzen vun engem Planéit, vun
Dimensioune vun dëser Äerd bedeit … a virun allem eis näischt bréngt! Jo zu éierleche
gesellschaftleche Grondchoixen vun der Entwécklung! Jo zur Bereetschaft de Fong ze thematiséieren,
eist Land reell ëmzegestalten an op eng nohalteg Basis ze stellen.
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Ma natierlech ass d’Fro legitim wou och mäer als Mouvement an der läscht verstäerkt gestallt kréien:
ass eis Gesellschaft, sinn d‘Leit bereet fir dien Opbroch an eng nohalteg Gesellschaft? Besteet
d’Chance vun enger Akzeptanz? D’Leit hu jo a rezenten Emfroen als dringende Problem vun der
Politik d’Aarbechtsplazen, de Logement an d‘Pensiounsproblematik asw méi heefeg genannt wéi
Ekologi. As dat e Problem? Ma guer net! Wann dir Leit frot, wat hinne wichteg ass, da nenne si wat
hinnen am Ablack uewe läit. Och wann ech de Klimaschutz an alles als essentiell befannen… dat
kuerzfristegt gëtt als éischt genannt! Dat ass nëmme mënschlech. Doraus d’Conclusioun ze zeien, et
wäer manner wichteg, wäer absolut falsch! Wann een d’Froestellung scho liicht verännert a bewosst
déi Langfristdimensioun méi eran hellt: dann ass eng ganz héich Apzektanz fir d’Ugoë vu
Langfristfroen! Do gëtt et och am internationalen X-Emfroen. Et besteet en heicht Bewosstsin fir
d’Noutwendegkeet vun engem Wiessel!
An en plus: déi vun de Leit genannte Prioritéite kënnen a sollen Hand an Hand goe mat enger
nohalteger Entwécklung. Jo, doranner leie Chancen! E puer Beispiller
-

-

-

Sécherung Wirtschaft / Aarbechtsplazen: Wosst dir, datt mer een Deel vun eise gudde
Beem, och aus dem Baambesch, an Asien transportéieren? Well mäer hei souguer eist gutt
Holz net verschafft kréien! Anert Beispill: Mäer schaffe mat schwéiere deieren Maschinen am
Bësch wou dien deelweis futti maachen, amplaz d’Bewirtschaftung ërem mei mat Leit ze
maachen? Dir gesitt och e Maartstand op eiser Ausstellung, dat fir folgendes ze
symboliséieren: jhust ongeféier 4% vun diem Geméis wat bei eis verkaaft gëtt, gëtt och hei
ugebaut! De Recht kënnt, vun deelweis ganz weit ewech. Do sin handfest Aarbechtsplazen an
der Regioun ze schaafen! Regional Wertschöpfungsketten opzebauen!
Mëttelstandspolitik als zentrale Wirtschaftsberäich huelen, wëll Wirtschaftspolitik ass grad
fir Lëtzebuerg och a virun allem Mëttelstandspolitik. Mir trieden an fir e Mëttel- a
Wirtschaftsministère. Beispill vun energetescher Albausanéierung a vill anerer weisen, datt
et win-win Situatioune tëscht Wirtschaft an Nohaltegkeet ginn.
Et gëtt och soss nei gesellschaftlech Optiounen… Tauschen amplaz selwer ze kafen,
reparéieren amplaz ewech geheien. Carsharing - awer net nëmme Carsharing opbauen Reparaturzentren an den Uertschaften machen. Dat bréngt kéng dausende nei
Arbechtsplazen, awer vläit e puer honnert mat sozialem Charakter.

Diemno: Kommt mer notzen d’Zäiten a setzen déi richteg Akzenter! Mäer stellen eis de
Grondfroën, Grondchoixen.. am Intéret vun de nächste Generatiounen… an och eis. Well wa mäer
elo net an Zäite vun Embroch Léisungen fir haut fannen, déi laangfristeg Bestand hunn, da wäerte
mäer kee stabile Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell hunn, ma an déi nächst Kris rutschen.
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D’Iddi fir mam Opmaache vun de Bauperimetere eng Léisung vum Wunnengsbauproblem ze
fannen huet fir heich Wëlle gesuergt. Lassgeléist dervun op dat effektiv gelénge géing, wat mäer net
mengen, sting esou eng Politik an diametraler Oppositioun zu aneren Regierungszieler an zentralen
Zieler vun der nohalteger Entwécklung: Stopp der Zersiedlung, Schutz vu Buedem, Erhalt vu Natur a
Landschaft, kohärent Entwécklung vun eisen Uertschaften. An et ass wuel dowéinst, firwat esou vill
Leit esou opbruet wuaren: den Dossier steet och symbolesch derfir, datt mäer ALL Entscheedung en
vue vu enger kohärenter Nohaltegkeetsdémarche musse gesinn. An datt mäer amplaz vu
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Erlaabt mäer zum Schluss vu menger Ried awer nach ganz konkret 3 Dossieren opzegräifen: den
ominéisen Dossier „Bauperimeteren opmaachen“, de Nohaltegkeetsministère an d’simplification
administrative.
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vermeintlech einfache Léisungen vu fréier (déi Problemer just verlageren...), méi an de Fong musse
goen a net ëmmer Nohaltegkeetszieler dem Alldagspragmatismus afferen däerfen.
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Den drëtte Punkt: simplification administrative. Mäer wäerten als Meco an 1-2 Woche konkret
Propose maachen, ma elo awer schonn e puer Wuert. Datt Prozeduren ze laang sinn zu Lëtzebuerg,
do ass Konsens. Datt et ze laang dauert asw. asf. och. Ma wat elo deelweis ugeduet gëtt, datt
deelweis gemaach gëtt wéi wann d’Ekologi oder d’Leit de Problem wäeren ass wierklech net
zoulässeg. An et kann een och net beéides soen: datt Leit solle méi agebonnen ginn an an dësem
Dossier parallel hier Rechter sollen agegrenzt… Ech wëll bewosst Kloertext schwätzen, och wann et
zeréckgekuckt ass.
Et wuaren net déi ominéis Mécken a Päiperleken wou e Problem wuaren bei enger Industriezon zu
Péiteng, et wuar wëll do 2 Ministèren net den Telefon an d’Hand geholl a gekuckt hunn, datt den
Dossier viru geet. Den Dossier gouf ganz einfach verschleeft. De Funktionnement vun den
Institutiounen, vum Staat ass de Problem! Net eng Méckenart! Zu Beetebuerg koum de Projet vum
Logistikzenter net séier genuch virun: et wuar och do kéng Prozedur, ma et wuar ënner anerem well
e Wirtschaftsminister eng juristiesch Etude an Optrag ginn hat, wou 6 Méint gedauert a bestëmmt jet
kascht huet, an däer gekuckt gouf wéi e Prozeduren kann emgoën. An der Zäit vun der Etude wäer
d’Prozedur laang duerchgelaaf gewiecht. Wëll en plus wat huet d’Etude erginn: d’Prozedure mussen
agehale ginn, och wéinst EU-Virgaben! Firwat ech dat esou bestëmmt soen? Ma well et net ka sinn
mam Fanger op déi falsch ze weisen wann déi simplification administrative kennt. An déi wirklech
Verbesserunge wou musse kommen sinn: Zesummeschaffe Ministèren, Transparenz, sécherlech och
harmoniséiert Gesetzer wou Widersprëch, Stolpersteng tëscht Gesetzer ausgeraumt ginn, ma dach
net en Zeréckbau vu Rechter vu Leit! Wann ech héieren, datt zumindest eng Partei fuerdert „silence
vaut accord“, d.h. wann eng Genehmegung ugefrot gett an endéans engem bestmmten Délai kritt ee
keng Äntwert, da gëllt d’Genehmegung erdeelt. Wat heescht dat am Eenzelfall? Schlecht
Grenzwäerter? Schied fir d’Allgemengheet? Huet e Bierger, d‘Ëmwelt d’Konsequenzen dervun ze
droen wann eng Verwaltung ze lues schafft? Dat ka net d’Aentwert sinn, da muss de Staat einfach
besser schaffen! An ech sot et eng Kéier an engem Interview: wann hei Rechter vu Leit an Acquisen
am Emweltberäich a soziale Beräich a Fro gestallt sollte ginn, da gi mäer op d’Strooss! Well hei geet
et ëm de Fong!
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Den zweeten Dossier: Mäer welle kee grousse Nohaltegkeets- an Infrastrukturministère méi. E
wuar als Struktur en Echec. Firwat? Ma wëll e banalement ze grouss wuar, wëll d’Integratioun vun
Nohaltegkeet an de ganze Ministère net genuch gelongen ass, wëll d’Stëmm vun der Ekologi awer u
Stellewärt verléiert wa se an engem grousse Ministère just ee kléngen Deel ass, wëll ganz banal och
eng Chamberkommissioun iwwerfuerdert war. De Ministère war en échec well dem Thema vun der
Nohaltegkeet en eegestännege Ministere zousteet! Mäer kloen eng Kompetenzbündelung an déi
sënnvoll ass, nohalteg Entwécklung, Klima, Energie, Ëmwelt an engem ërem eegestännege Ministère!
Esou gutt mäer mat engem delegéierten Minister Marco Schank schwätze konnten an eng Rei
Demarche vun him geschätzt hunn, esou problematesch wuar eist Verhältnis mam Minister selwer.
Datt hien net méi op eis Ouverture kënnt well e soi-disant aner Verpflichtungen hätt - och wann hien
eis alles guddes wënscht -, wa mäer via Affekot bei him Äntwerten op normal Bréiwer akloen hu
mussen, ass sécherlech engem gudde Verständnis tëscht enger ONG a sengem Ministère de tutelle
net förderlech. Duerfir: mäer brauchen nees ee Minister wou zur der Cause steet a net an Dossieren
ënnerschiddlech Rollen vertriede muss!
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Als läschte Saz e puer léif Wieder nach: ech weess datt vill Leit am Land dru schaffen, sief et Politiker
oder anerer, fir en zukunftsfähegt Letzebuerg opzebauen. Mir wëllen do kengem ze notrieden. Et ass
awer eise Role als ONG fir Kloertext ze schwätzen...
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A wann ech eis Foire kucken, den Engagement vu ville Leit an Aussteller, dann denken ech mäer:
hoffentlech ginn engagéiert, konsequent, couragéiert Politiker a Bewegung gewielt, hoffentlech
behale mäer eng kritesch lieweg Zivilgesellschaft. Op eng flott Oeko-Foire.

