Ouvertures-Ried vun der Oeko-Foire 2010 vum Blanche Weber,
Presidentin vum 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,
Mat där gelongener Kabarettnummer wou mär grad gesinn hunn – en décke Merci derfir un de
Roland Gelhausen, de Carlo Schneider a Simba - ass natierlech en Haaptthema vu menger Ried
virginn. Ech hunn eigentlech 5 Themebléck, an esou läit den éischten op der Hand: d’Fro vum
ekonomesche Wuesstem.

1. Ekonomesche Wuesstem an nohalteg Entwécklung
Per Zoufall hunn ech dës Woch owes um lëtzebuerger Fernseh am Magazindeel e Reportage gesinn,
dee Villes iwwert déi Fro ausseet. De Grondtenor war, datt mir am Interessi vun der Wirtschaft „erëm
méi konsuméiere mussen“ a wéi problematesch et dach ass, datt mär dat net genuch maachen.
Et ass keck, datt dat Konsumméire mussen, dat Wuesse mussen… eis scheinbar esou a Leif a
Bludd iwwergaangen ass a manifestement als onerlässlech fir d’Iwwerliewe vun eiser
Wirtschaft gesi gëtt... E Wuesstem, dee sécherlech eng Zäit eng Berechtegung hat, ma elo quasi
als Selbstläufer, als Selbstzweck gesi gëtt, Konsum als Liewesmotto am Interessi vun der Wirtschaft!
Och am Interessi vum Mënsch, vun alle Mënschen?
Ech bleiwen nach bei mengem Fernsehowend, wëll ech krut nach méi Fudder. De Reportage dono
ass folgendermoosse lassgaangen: Duerch den alldeeglechen Drock och op der Schaff si mär all
ëmmer méi gestresst, kënne kaum nach entspanen, et geet eis net gutt… et toc, lass an de Wellness.
Cool, déi zwee Reportagen direkt hannereneen. Ma wou kënnt dann de Stress hier? Dach ënner
anerem wëll den Drock op der Aarbecht ëmmer méi grouss gëtt, och wëll gemengt gëtt mär missten
esou eise Wuesstem an eise Wirtschaftsmodell halen …! An och, wëll mär menge mär misste
wuddere fir eis ëmmer méi leeschten ze kënnen. Woubäi mëttlerweil erwisen ass, datt méi hunn, méi
materiell Gidder kéngesweegs méi zefridde mécht.
Wat wär dat eng bluttnoutwendeg Diskussioun, wat wär dat an eisen Ae mobiliséierend fir och Jonker
erëm méi an de gesellschaftlechen Débat anzebannen a si fir Gesellschaftspolitik ze gewannen, wa
mär eis där Fro wéi mär wierklech wëlle liewen, wéi mer eis eng Aarbechtswelt vu muar virstellen,
wéivill „haben oder sein“ mär wëlle, géife féieren. Wéi géif et gutt doen, wa mär richteg driwwer
géinge schwätzen, wéi eng Leit nach e reelle materielle Nohuelbedarf hunn, an där gëtt et och zu
Lëtzebuerg vill ze vill, wéi mär méi eng sozial Gerechtegkeet kënne sécherstellen a méi eng
gerecht Verdeelung vun deem wat erwirtschaft gëtt… a wou mär dann awer och Grenzen zéien.
Wéi gutt géing et doen, wa mär net géinge vun „Zwang op Konsum“, ma vu Befreiung vum
Konsumdrock schwätzen.
Ech wëll souguer e Krack méi wäit goen, an eng Konsequenz vun dem ekonomeschen Trugbild
bewosst méi pointéiert soen:
Wéi e Wäert miesse mär wat zou? Wat ass de Wäert vun enger onverbauter Landschaft? Wat ass
de Wäert vun enger seelener Vullenart, wéi engem Neimäerder? Oder vun enger wëller Kaz?
Wat ass de Wäert vun engem gudde Familljen- a Frëndeskrees? Vun engem selwergekachten
Iessen? Vun engem Owend mat engem gudde Buch?

Wat ass de Wäert vun dëse Gidder par rapport zu materielle Wäerter, wéi z.B. en neien Auto, e
grousst Haus?
Wat fir eng Wäertschätzung brénge mär Mënschen an anere Länner vun dëser Welt entgéint, z.B.
aus de Länner vum Süden.
Wëll mär sollen eis näischt virmaachen: Indirekt deklaréiere mär, duerch eis alldeeglech
Décisiounen déi de Wuesstum méi héich hale wéi aner Wäerter, wéi och de Klimaschutz an
d’nohalteg Entwécklung, datt et eis egal ass, wéi et de Leit am Süde vun dëser Welt geet, déi
duerch déi Klimakatastrophe wou mär matverursaachen entweder franchement stierwen oder
alles verléiere wat si hunn. Donë maache mer Gottseidank och nach, ma eis alldeeglech
Décisioune féieren am Ablack derzou, datt déi Katastrophe wäerte méi zouhuelen amplaz ofhuelen.
Dat ass d‘Réalitéit.
Zudeem weist eng Analyse vum Dr. Ewringmann kloer op, datt d’Bäibehale vun esou héije
Wuesstemsrate wéi an de leschte Joren an Zukunft wuel éischter eng Illusioun wäert sinn. Wëll
wa mär wierklech wéi geplangt all Joer géingen ëm 4% wuessen, géing sech eise Bruttosozialprodukt
an 20 Joer méi wéi verduebelen. Wie gleeft dann éierlech drun, datt dat machbar ass? Wann och all
Mënschen op dëser Welt géinge liewe wéi mär, an dat huet den ekologesche Foussofdrock fir
Lëtzebuerg erginn, deen den Nohaltegkeetsrot berechne gelooss huet, da bréichte mär méi wéi 5
Planéiten. Abee jo, wien déi fehlend fënnt …
An et geet jo nach weider. Huele mer och nach un, de Wuesstem wär theoretesch méiglech, ass
en dann iwwerhaapt wënschenswäert? Wa mär weider maache wéi bis elo, souguer e bësse méi
flächen- an energiespuerend wirtschafte géingen, dann hätte mär et 2050 gepackt d’Halschent vun
eisem Ländchen ze verbauen. Ass dat en Zil?
Et ass duerfir absurd: Mär verschreiwen eis mat aller Konsequenz engem Konzept a riichten
eis Aarbechtswelt, eis Gesetzer, eis Finanzprioritéiten, d’Entwécklung vun Aktivitéitszonen …
no engem Modell aus, dee weder nohalteg nach sënnvoll ass!
Amplaz esou enger Chimère nozelafe, kommt mer huelen de wierklechen Challenge op, iwwert
eis Virstellung vu Lëtzebuerg an enger EU vu mar ze schwätzen, doriwwer nozedénken wéi
mär liewe wëllen, a wat mär virun allem als gutt Liewe betruechten…. A grad och am ominéise
wuarmen Hierscht wär et gutt fir esou grondsätzlech Zukunftsfroen, fir esou gesellschaftspolitesch
Grondchoixen zu engem Thema ze maachen …
2. Energiepolitik
Dëst erlaabt mär eigentlech den Iwwergank zur Energiepolitik ze maachen, dem zweeten Thema,
deen och symbolhaft steet fir de Funktionnement vun der Regierung. Déi zumindest aus
ekologescher Siicht ënnerguerdnet Fro op de Petrol aus dem Index erausgeholl soll ginn oder net,
huet eigentlech mei Gemidder bewegt wéi d’Tatsaach, datt Lëtzebuerg nach ëmmer keng
Energiestrategie huet! Wéi kënne mer eist Handwierk, eis Wirtschaft drop virbereeden, datt
Energiepräisser klammen, Energie ëmmer mei knapp gëtt? Wéi och d’Haushalter an do virun allem
déi manner bemëttelt Leit begleeden, wëll si wäert et besonnesch staark betreffen? Wéi kënne mär
och ekonomesch Chance notzen, déi duerch Moossnamen am Beräich vun der Energieeffizienz
entstinn? Wat heescht fir eis Energieversuergung, wa Petrol asw. ëmmer méi knapp gëtt? Déi leideg
Indexdebatt gëtt keng Äntwert op déi fundamental Froen! Am Ablack ass d’Politik a scheinbar och
Deeler vun der Wirtschaft bal blann vis-à-vis vun esou Froen. Leider gëtt et en deprimant Beispill aus
de rezente Wochen, wat opweist, wéi orientéierungslos mär eigentlech sinn. Lëtzebuerg huet missen
der EU eng Strategie fir erneierbar Energië virleeën, wou och verschidde Froen iwwert
d’Energieentwécklung hu musse beäntwert ginn. De Wirtschaftsminister huet du kuerz virun der
Summerpaus – ouni eigentlech erkennbaren Débat - zu Bréissel en Dokument eragereecht,

wou dra steet, datt den Energie- a souguer de Benzinverbrauch zu Lëtzebuerg bis 2020 wäert
klammen - jo dir héiert gutt, klammen. Et toc! Wéi duerch e schlecht Wonner gouf an deem
genannten Dokument dann awer och nach dat ugestriewtent Zil vum Ausbau vun den
erneierbaren Energien, dat viru 4 Joer vun der Regierung an der sougenannter Luxres-Etude
festgehale gouf, souguer ëm 20% erofgesat. Jo, ëm 20% erofgesat! Ups! Dat einfach esou, ouni
Débat. „Erkläert“ gëtt déi katastrophal Reorientéierung domatt, datt d’Entwécklung vun den
erneierbaren Energien an de leschte 4 Joer net esou gewiescht wär, wéi ee sech dat gewënscht hätt,
duerfir misst een do elo mat den „Ambitiounen“ erofgoen… Kee Wonner, wann ee bei wäitem net
genuch gemaach huet! Un d’Wichtelcher gleewe mär jo awer net méi, oder? Do musse mär scho
selwer drunn an d’Äerm eropstrëppen.
Eigentlech ass net ze verstoen, datt iwerhaapt esou en Dokument konnt entstoen … An nach
schlëmmer, datt et duerch de Regierungsrot goung… An do sinn ech bei mengem drëtten Thema.
3. De Rôle vum Nohaltegkeetsministère
Wëll et ass schonn eng abstrus Situatioun: De Wirtschaftsministère gëtt mam Regierungsaccord esou
een aus der Siicht vum Klimaschutz verheerend strategescht Dokument eraus… a währenddem
ruffen d’Nohaltegkeetsministeren d’Akteure vu Patronat, Salariat an ONGen op e Klimapartenariat,
wou iwwert konkret Instrumenter fir Klimaschutz soll geschwat ginn… de Klimapakt. Dat ass elo beim
beschte Wëllen net logesch ze nennen… Wéi eng Moossname w.e.g. solle mäer dann am
Klimapakt diskutéieren, wann net grad och, datt mär eisen Energiehonger mussen erofsetzen
an d’erneierbar Energien nach vill méi staark ausbauen!?
Als Mouvement wäerte mär „eise“ Ministère am Partenariat net eleng loossen. Ma den Omen????
dien driwwer schwieft beonrouegt. A vläit kann de Minister herno a senger Ried e puer Wuert soen,
firwat den Nohaltegkeetsministère déi Strategie vum Wirtschaftsministère akzeptéiert huet. Oder si
mär erëm an der Situatioun vun de leschte Legislaturperioden: Nohaltegkeet ass just den Thema
vum Ëmweltministère,… déi aner Regierungsmembere ginn hir festgefuere Weeër wéi gehabt?
Oder ass et an dëser Legislaturperiod souguer nach méi schlëmm?
Dat ass e Punkt, wou ech mech op dëser Plaz virun engem Joer nach méi nuancéiert ausgedréckt
hunn: Wat bréngt den neie Nohaltegkeetsministère? Kuerz no der Regierungsbildung sot de
Mouvement, am „Super-Ministère“ léiche souwuel Chance wéi Geforen… Chancen, wëll vläit
d’Bauten-, d’Transportpolitik duerch d’Zesummeleeung vu Kompetenzen elo mei nohalteg géif,
Gefore, wëll elo d’Ëmwelt hir Stëmm vläit géing verléieren an an deem ganze Ministère géing
ënnergoen.
Mär fäerten, datt leider déi pessimistesch Vue agetrueden ass. A wann ech nach e bësse méi
staark wéilt ginn, da kéint ee soen, datt vläit eng Strategie derhannert war: E grousse Ministère gëtt
geschafen, wou d‘Ëmwelt sech dra verléiert, déi jeweileg Kompetenze vu béiden zoustännege
Nohaltegkeetsministere bleiwe flou… als ee vun de Ministere gëtt och nach e Mann geholl deen,
wéi jiddferee weess, ganz aktiv och an engem Mouvement war – no der Devise „Wee weess, vläit si
se da méi roueg“ (Klammer op, wien dat geduet huet kennt eis net … ) … - an da kréie mär déi
Ëmwelt scho méi kleng gehalen. Wëll bei allem Beméien, wou ass d‘Stëmm vun der Ëmwelt a
konfliktuellen Dossieren… ? Dat rezent Beispill, dat déi Gréng Partei erausginn huet, wou Pläng
vun Habitatgebitter zu Bréissel ëmgemellt gi sinn, fir datt do eng Strooss ka gebaut ginn, seet Villes
aus. Och wann déi lescht Regierung duerfir nach mat responsabel steet, an awer. Den Här Wiseler,
dee jo nach méi responsabel ass fir den Thema Bauten a Stroosse wéi de Marco Schank, wéi e Bord
vertrëtt en elo inhaltlech: E Bauteministère, deen zënter Jore mat där Strooss do schwanger geet? En
Ëmweltministère, dee sech konsequent hannert de Schutz vun dëse Gebitter muss stellen? Mär
kënne jo vill politesch Spagater, ma deen do packt an eisen Ae souguer de Superminister
Wiseler net.

Ech ka weider aushuelen. Plans sectoriels. Mär hunn déi virlescht Legislaturperiod op se gewaart,
mär waarden nach elo op se … An och do wäert sech weisen, wat de Stellewäert vun der nohalteger
Entwécklung wierklech ass. Do wou et elo nach Widderspréch tëscht verschiddene Pläng gëtt,
Interessekonflikter tëscht Naturschutz a Stroossebau oder Aktivitéitszonen, tëscht Klimaschutz och a
Stroossebau – héiere mär do eng däitlech Stëmm vun der Ëmwelt, oder eng berengegt an
abgewogen vun engem dominéierende Stroossebauministère? Wa mir an anerer géint de Site vum
geplangten Agrarzenter zu Pëtte sinn, da war dat jo an éischter Linn wëll do d’Aussoe vum Plan
sectoriel Paysage a Fro gestallt géifen nach ier en a Kraaft ass. Mais vläicht seet de Minister ons haut
jo do eppes Erfreeleches... An och eis Oppositioun zu Léiweng ass jo doduerch begrënnt, wëll och do
d’Aussoe vum Plan sectoriel Zones d’activités a Fro gestallt ginn ier deen a Kraaft ass.
Här Wiseler, Ären Image ass deelweis, an dat wësst Dir bestëmmt an et ass bei wäitem jo och net
nëmme béis gemengt, Dir wäert de Mann vun de Strukturen a Prozeduren… Mär wënschen eis en
Nohaltegkeetsminister, deen de Mann vun der Visioun, ma awer och vun der konkreter
Ëmsetzung vun enger nohalteger Entwécklung ass. Do héiere mär u sech Är Stëmm ganz seelen
…
Ech wéilt am Kontext Landesplanung awer en anere grondsätzleche Problem opwerfen, dee mengen
ech ville Leit am Land Suerge mécht.
Et ass revoltant wat an Däitschland geschitt, datt do scheinbar d’Atomlobby an der entscheedender
Réunioun zu der Verlängerung vun den Lafzäite vun den Atomkraftwierker via Telefon mat um Dësch
vun der Regierung soutz! Bon, verzielt ginn ass zu Lëtzebuerg nach keen esou e Beispill. Mais awer:
et huet een och hei am Land den Androck, wéi wann zevill Lobbyen, déi net onbedengt primär
am Intérêt vun der Allgemengheet schaffen, der Politik géinge soe „wo’s lang geht“, an datt
d‘Politik dat zumindest deelweis matmécht. Wëll firwat duerften d‘Promoteure vum Agrarzenter
sech hire Standuert an enger Gréngzon sichen, wou si natierlech ganz happy dermatt sinn, wëll den
Terrain vill méi bëlleg ass? Oder wéi ass et ze erklären, datt esou oft scheinbar déi selwecht Nimm vu
Promoteure falen, wann et drëm geet d‘Gréngzon versëlwert ze kréien? Wie mécht hei am Land
d’Landesplanung: verschidde Bauhären oder de Staat? An et muss och gesot ginn: et kënnt net
gutt un an der Bevëlkerung, wann iwwert déi grouss an och mënschlech „Nähe“ vu Politiker
mat Promoteure geschwat gëtt, vun zesumme Fräizäit verbréngen … Dat hannerléisst, dezent
ausgedréckt, e Goût amer! An esou frou mär wären, wann eng Léisung am Dossier Agrarzenter
fonnt gi wär, esou wichteg ass och eng eigentlech Léisung. Här Wiseler, scheinbar war an dëser
Legislaturperiod nach keng wierklech Reunioun an der Chamberkommissioun vun der nohalteger
Entwécklung zur Landesplanung…. Dat ass symbolesch. Dir musst der Landesplanung erëm e
Stempel opdrécken, se um Liewen erhalen oder aus hirem Dornröscheschlof erwächen …. An
et muss awer och hannerfrot ginn, wat ethesch, deontologesch e korrekten Ëmgang tëscht
Politik a wirtschaftlechen Akteuren ass …
4. Diskussiounskultur
Elo sinn ech lancéiert, duerfir bleiwen ech bei dem 4ten Deel vu menger Ried beim Stechwuert „goût
amer“.
Den Här Juncker war virun e puer Woche bei der Confédération Luxembourgeoise du Commerce a
sot do sënngeméiss, datt wann hie Samschdes Mëttes viru senger Dier kiert, d’Leit aus de villen
Autoe ganz irritéiert géinge kucken, wëll se net géinge mengen, datt hien dat géing maachen … Aus
de Bussen eraus kéint kee kucken, well do séiz keen dran. Sic! An domatt misst et Schluss sinn, mat
deene villen eidele Bussen déi duerch dat ganzt Land fueren. Bon, dervun ofgesinn datt zumindest
een Noper vum Här Juncker gemengt huet, hien hätt en nach ni gesinn den Trottoir kieren, steet déi
do populistesch Aart a Weis net grad fir e gesonde Politikstil… Jo, de Busréseau muss réorganiséiert
ginn, jo, e muss besser ginn, jo, e muss ausgebaut ginn. Ma esou eng éischter populistesch
Duerstellung vu komplexe Problemer, déi eng Vilfalt vun ënnerschiddleche Léisungen

erfuerderen, ass engem Premier ganz einfach net wierdeg. Bréngt eis virun allem am Dossier
net virun, ganz am Géigendeel. Wann dat déi Aart a Weis wär, wéi mär och aner Zukunftstheme
wéilten ugoen, wär dat beonrouegend.
Virun allem, well een den Androck huet, datt de Premier net deen Eenzegen ass, deen esou virgeet.
Dat grad elo, wou mär an enger besonnesch komplexer Zäit mat komplexen Zukunftsfroe liewen, wou
eng éierlech, nuancéiert, op reellen Argumenter an Abwägung baséiert Politik besonnech
noutwendeg wäer…
*Ech wëll duerfir en anert Beispill huelen. D’Reform vum Gesetz vun der Bebauung an de
Gemengen, zu där mär och eng kleng Informatiounscampagne op dëser Foire maachen. An zwar
solle sech an Zukunft d’Leit bei engem Deelbebauungsplang – also z.B. wann en neit Lotissement
geplangt gëtt, wann den Duerfkär sanéiert gëtt – net méi am Kader vun enger Prozedur fir d’Interessi
vun der Allgemengheet däerfen asetzen. Stéchwierder: Gréngzon, Vëlospisten, u bestehend
Struktur ugepasste Bauweis … Dat muss ee sech wierklech virstellen. En Abstrusum sonnergläichen!
Hir Meenung soen dierfe solle par contre just nach Leit, déi en “intérêt personnel, direct, actuel et
certain“ hunn. Abee jo! D’Politik wëll just nach den Nimby-Birger héieren, e Bierger dee sech fir
d’Interessi vun der Allgemengheet wëll asetzen net!? Wéi géing eng Politikerin soen: Dat kann dach
net sënn! Wat si mär oft frou, datt et Bierger gëtt, déi fir d‘Beliewung vun der Demokratie gesuergt
an och Fehlentwécklunge verhënnert bzw. Verbesserungen erreecht hunn. Meesebuerg, Brillplaz
Esch, Funiculaire Déifferdeng, fir der nëmmen e puer ze nennen. Am schockéierendsten un deem
Ganzen ass awer d’Bild wat d’Politik scheinbar vun de Leit huet, datt si deen do Schrack maache
wëllen: Leit si scheinbar e Störfaktor fir muenche Politiker, huele just Zeit ewech, Politiker wësse scho
„’wo’s lang geht“. Dobäi wësse mär, datt grad an Zäite wou grouss Changementer ustinn, et
fundamental ass, datt déi zwee net auserneen driften… ma dialogéieren. Här Halsdorf, mär wäerten
eis mat alle Mëttele géint Är Propose wieren. Dir Hären Deputéiert a Responsabel vu Parteien, Dir sitt
Meeschter an der Chamber, loosst dat do net zou! Dat do bréngt en plus net déi Réforme
administrative - déi wierklech noutwendeg Vereinfachung vun de Prozeduren - déi de Ministère virgëtt
ze wëllen…
Firwat schleefen da wierklech Bebauungspläng esou lang? Ma net wëll Bierger 3 Woche laang
hier Meenung soen däerfen, ma wëll den Inneministère bekannterweis zënter Joeren
désorganiséiert ass! Punkt! Wëll do Dossiere verschleeft ginn, jo och alt verluer. Wëll et nach
ëmmer keng transparent Critèrë gëtt vum Ministère an der Commission d’aménagement, wéi
Bauprojete bewäert solle ginn! Wëll zënter Joeren e juristesche Flou ass, well Äert Gesetz x-mol
iwwerschafft muss ginn, wëll et ganz einfach net gutt war! Ma bon, wie sech net traut e Ministère ze
reforméieren an e Minister viru seng Responsabilitéit ze stellen, obwuel zënter Joeren och de
ganze Milieu politique déi katastrophal Situatioun kennt, dee muss dann eben en anere
Schëllege fannen: d’Leit déi sech wëllen am Interessi vun der Allgemengheet asetzen. Ma Här
Halsdorf, mär wäerten de Fanger mat deem Där op d’Leit weist, op Iech zréckdréinen!
5. Zukunfstfroen – „wuarmen Hierscht“
Stechwuert Zukunftsfroen, de leschte Punkt vu menger Ried, wou ech nach eng Kéier op den
ugekënnegte wuarmen Hierscht zréckkommen. Ech wéilt aus dem Rôle vun enger
Ëmweltorganisatioun 2 Saachen ervirhiewen.
Den Här Halsdorf huet zwar elo an der neier Regierung de coolen Titel bäikrut, datt hie Minister vun
der Groussregioun wier. Ma ausser datt emol erëm eng Kéier en neien Titel geschaf gouf, huet een
net genuch den Androck, datt et wierklech viru geet mat der méi gemeinsamer Entwécklung
vun der Iddi vun enger Groussregioun. Eis Landesplanung - wann een da fënnt mär hätten eng hält nach ëmmer un eise Grenzen op. E grenziwwerschreidenden IVL gëtt et nach ëmmer net! Eng
iwwerregional Strategie fir déi gemeinsam ekonomesch Entwécklung vun der Groussregioun och net.

Déi schénge mär nach éischter mat Shanghai ze hunn. An och wann duerchaus begréissenswäert
eenzel Verbesserunge stattfonnt hunn, kann een net soen, datt mär e wierklech performanten
ëffentlechen Transport an der Groussregioun hunn. Et ass och net genuch gekuckt gi Mënschen
zesummenzebréngen. Dobäi muss d’Groussregioun nach vill méi d’Groussregioun vun de Leit ginn…
Mee vläicht ass jo d'Diskussioun iwwert d'Kannergeld fir Frontalieren en Ausléiser fir eng
grondsätzlech Diskussioun iwwert d'Gestaltung vun enger gemeinsamer Zukunft vun der
Groussregioun, wou sozial, ekologesch a wirtschaftlecher Aspekter afléissen.
Dat zweet wat fir eis wichteg ass, wann ee wuarmen Hierscht seet, an do kommen ech erëm op mein
Telesowend ërem: Si soten do, wa mär wuarmen Hierscht soen, schwätze mer net vum Wieder. Mär
mengen allerdéngs, datt misst iwwert d’Wieder geschwat ginn! A wa mär soe Wieder, denke mer
natierlech Klimaschutz, an do hannendru verstoppt sech déi opgeworfe Fro vum Wuesstem, Fro wéi
mär den Energieverbrauch erof- an de Modal Split tëscht ëffentlechem Transport an
Individualverkéier kënnen eropsetzen, an awer och déi vun der sozialer Gerechtegkeet, wéi een
„précarité énergétique“ verhënnert asw. Je, wat wann net eng eigentlech Debatt iwwert nohalteg
Entwécklung… iwwert déi zentral Zukunftsfroen muss am Hierscht um Ordre du Jour stoen?

Dëst erméiglecht mer e gudden Iwwergank zum Schluss vu menger Ried. Eis Oeko-Foire, den
Engagement vu villen Aussteller, sief et Handwierker, Geschäftsleit, ONGen asw., ass
bemierkenswert, en décke Merci u si a vill aner Leit! Ech hu bewosst haut méi wëllen opweisen,
wou an eisen Aen lassgeléist vun alle Sonndesrieden problematesch Tendenzen an eiser
Gesellschaft sinn, ma dat nëmme, wëll mir fir positiv Wäerter stinn:
Fir e méi konsequente Klimaschutz, fir d’Notzung vun de Chancë vun enger Ekologiséierung vun der
Wirtschaft, fir den Erhalt vun Natur a Landschaft, fir eng biologesch Agrarpolitik, fir de konsequenten
Ausbau vum ëffentlechen Transport, fir d’Heichhale vu menschleche Wäerter … jo, aus all deene
Grënn gëtt et eis, engagéiere sech vill Leit. Jo, aus all dëse Wäerter thematiséiere mär och
Problemer.
An deem Sënn: op eng méi grouss Bedeitung vu mënschleche Wäerter, vu gesellschaftlecher
Solidaritéit a Gerechtegkeet…. An op eng schéin Oeko-Foire.
Ech soen Iech Merci.

