Ouvertures-Ried 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,
Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Italie, Chers amis d’Italie, pays-hôte de l’Oeko-Foire
2011,
Responsabler vu befrënnten Organisatiounen, Sympathisanten,
Léif Aussteller,
Léif Gäscht,
Politescht, gesellschaftlecht Engagement kennzeechent sech duerch e konstant Spannungsverhältnis
tëscht dem Wënschenswäerten, dem Noutwendegen op där enger Säit, an dem vermeintlech
Machbaren op där anerer Säit. Engem Equiliber tëschent Unerkennung vun deem Gemaachten an
der noutwendeger Kritik fir dat Onerreechtent.
Genau dat Spannungsverhältnis prägt den Alldag e.a. och vun engem Mouvement Ecologique, an
deemno och meng Ried vun haut.
Wann ee kuckt, wat eis Ministeren dës Woch nach an der Press virgestallt hunn - gudden Timing
iwwregens - dann ass dat schon appréciabel. Mär gleewen dem Claude Wiseler an der Stad
Lëtzebuerg wa si elo soen, am Dossier Tram géingen elo endlech Neel mat Käpp gemaach ginn a
mär begréissen dat natierlech! Mär appréciéieren och ganz staark, datt de Logementsminister
endlech wëll kloer ekologesch Critèren an d’Wunnengspolitik eranhuelen. Fir béid Entwécklungen hu
mär eis als Mouvement Ecologique an als OekoZenter mat Konsequenz agesat. Ech sinn och sécher,
datt béid Ministeren herno nach wäerten eng ganz Rei aner Dossieren opzielen, wou een nëmme ka
soen: do gi gutt Projeten ugaangen, do geschitt dat richtegt.
Mais, dat do ass déi eng Säit vun der Medail. Déi aner Säit bleift déi, datt eis Gesellschaft
grondsätzlech nach net de Wee an eng nohalteg Zukunft fonnt huet an ee sech froe kann, ob se en
iwwerhaapt sicht. Am Alldag ginn nach ëmmer vill ze vill Décisiounen souguer géint eng nohalteg
Zukunftsgestaltung getraff.
Ech wollt et mat 5 Thesen, illustréiert u Beispiller, ënnermaueren:
Déi éischt Thes: „D’Gesellschaft an awer och d’Politik blenden d’Grondfroen nach ëmmer aus,
den eigentlechen Défi vun der Nohaltegkeet ass net am Fong verinnerlecht ginn”: Mär sinn der
Iwwerzeegung, datt vill Leit am Land wëssen, datt et grondsätzlech, wéi een op Lëtzebuergesch seet,
„esou net ka weider goen, datt mär d’Kar an den Dréck féieren”. Mär wëssen, datt de Räichtem op
wackelege Been steet, hei am Land a generell an de sougenannte räiche Länner op dëser Welt.
Eigentlech wesse mär och, datt eise Wirtschaftsmodell an eise Liewesstil op enger onvertriedbarer
Ausbeutung vun Drëtt-Welt-Länner baséieren, mär och Matresponsabilitéit hunn u Krise wéi a
Somalia. Datt déi Flüchtlingsstréim wou och duerch déi vun eis ausgeleiste Klimachangementer
entstinn, gewalteg Nout ervirrufen an e gewaltege soziale Sprengstoff an hinne läit. Mär wësse ganz
genau, datt eise Modell op engem Finanzsystem fousst, deen an där Form net méi tragbar ass a wou
den nächste Crash wuel just eng Fro vun der Zäit ass. Mär wëssen, datt dat ëmmer weider
Auserneendrifte vun Aarm a Räich e gigantescht Minnefeld duerstellt an net vertriedbar ass. Datt eis
Wirtschaft op de Verbrauch vu Ressourcë baséiert, déi mär an 30-40 Joer verbraucht wäerten hunn.
Datt vill Leit den Drock an eiser Gesellschaft net méi verdroen, psychesch Kränkten an
Onzefriddenheet zouhuelen… Mär wëssen och, datt mär d’Grenze vun eiser Äerd hoffnungslos
sprengen, d’Klimaverännerung mat onvirstellbaren ekonomeschen, ekologeschen an och

mënschleche Problemer schon amgaang ass. An ech sin iwwerzeegt, datt de Gros vun de Leit am
Land dee Malaise am Bauch huet an eigentlech der nächster Generatioun net dee Ballast wëll
hannerloossen.
Mär hu wuel all keng fäerdeg Äntwert, ma vill Leit erwaarde sech mat Recht, datt ee sech
zumindest der Situatioun vill méi kloer stellt. Iwwert de Gesellschaftsmodell nodenkt: Wat ass
eis wichteg? Wéi kréie mär en anere, bessere Gesellschaftsmodell hin? Wei kéint deen
ausgesinn? Datt se och vun der Politik en éierlechen Diskurs heiriwwer erwaarden, datt sech
offen dëse Froe gestallt gëtt a se net ëmmer erëm ausgeblend ginn aus der politescher
Realitéit, well se onbequem a komplizéiert sinn. Jo, se erwaarden och e kloere Profil vun de
Politiker, fir wat si wierklech stinn…
Deen Diskurs gëtt awer leider eigentlech emol net usatzweis gefouert, zu Lëtzebuerg vläit heiansdo
nach manner wéi an anere Länner. An e wär esou noutwendeg, e puer Beispiller weisen dat dann och
am ganz Konkreten:
‐

E Wuesstem vu 4% ass nach ëmmer eist Zil. Dat heescht konkret: an 20 Joer eng
Verduebelung vum Bruttosozialprodukt an eng Steigerung vun den Aarbechtsplazen ëm
60%. An dat ass net nëmme „grénge Wuesstem”, wéi esou gär gesot gëtt, dat ass och
knallhaarde materielle Wuesstem. Wéini hannerfroe mär deen Dogma wierklech? Ëmsou méi
mär wëssen, datt en op engem begrenzte Planéit net machbar ass …. A wëll mär och
wëssen, datt Wuesstem a Wuelstand net esou zesummenhänke wéi oft gemaach gëtt, méi
Wuesstem nët zu méi Zefriddenheet féiert an duerch de Wuesstem d’Aarmutszifferen resp.
d’Jugendaarbechtslosegkeet bei eis net automatesch erofginn.

‐

Anert Beispill: Mär stellen eis nach ëmmer net der Tatsaach, datt eise Budget extrem
ofhängeg ass vum Tanktourismus - ëmmerhi 15-20% Recette vum Budget komme jo dohier
– mär probéieren ze verdränge wéi fragil en ass a sichen net no Alternativen, plangen net
lues a lues den „Ausstieg“. Well onofhängeg vun der ekologescher Argumentatioun: wann déi
Recetten eng Kéier ewechbriechen well eng EU-Steierharmoniséierung kënnt oder sech ganz
einfach wäerten aner Technologien duerchgesat hunn, wat dann…? Ech well mär déi
Spannungen hei am Land dann net virstellen. Ma am Ablack heescht et nach: Augen zu, se
kënne speider kucke wéi se eens ginn.

‐

En anert Beispill: Zukunftsfähegkeet heescht och eng aner Energiepolitik. Och do
schaffe mär nëmme ganz begrenzt un enger tragfäheger nohalteger Politik fir muer. 3
Illustratiounen duerfir:
* Energiekonzept: d’Katastroph vu Fukushima huet zumindest a Japan an an Däitschland an
Italien e Paradigmewiessel erbäigefouert. Bei eis bleift et beim alen. Lëtzebuerg huet als eent
vun de wéinege Länner emol keng Energiestrategie. Mär sinn zwar och theoretesch géint
Atomkraaft, mais wat maache mär an der Praxis?
* Beispill eis sougenannt Energieeffizienzstrategie: Dee vum Wirtschaftsministère dermatt
chargéierten Expert sot selwer, déi Strategie wär „wenig ambitiös”. Dat seet jo scho villes aus,
wann ee vun den Auteuren dat selwer seet… An Zäite vu Klimaschutz, klammenden an
héijen Energiepräisser mécht Lëtzebuerg net all Efforten, fir d’Effizienz ze steigeren, ma
profitéiert dervun, datt d’EU scho bal e Rechentrick zouléisst. E Land kritt et an der Bilanz
unerkannt, datt well nei Haiser déi haut gebaut gi forcément besser / méi effizient si wéi déi
al, dat als Steigerung vun der Effizienz unerkannt gëtt. A well mär nun emol besonnesch vill

bauen hei am Land, erreeche mär scho jett vun eise Verpflichtungen souguer duerch e
weidert Uwuessen. Hei si mär frou iwwert déi atypesch Situatioun, déi mär soss am
Klimaberäich ëmmer uprangeren. Ma esou verhënnere mär och, datt eis Wirtschaft a
Mëttelstand méi performant ginn, am Albau méi geschitt asw. Och nei Arbechtsplaze
geschafe ginn. An den Nohaltegkeetsministère an deem Ganzen? Jo, deen héiert ee kee
Wuert derzou soen!
‐

Anert Beispill: E puer Initiative lafen am Beräich vun den erneierbaren Energien. Ma
grondsätzlech erreeche mär eis Ziler zum Ausbau vun den erneierbaren Energien nëmmen
doduerch, wann iwwerhaapt, well „Agrofuels” als erneierbar Energië klasséiert goufen.
Agrofuels, déi all Ëmwelt- an Drëtt-Welt-ONGen als onvertriedbar ugesinn. Ma wëll hei am
Land vill Benzin verkaaft gëtt, notze mär jo vill Agrofuels … an erreechen esou eis Ziler zum
Ausbau vun den erneierbaren Energien a klappen an d’Hänn. Dat muss ech net weider
kommentéieren….

Nee, mär verdrängen nach ëmmer déi zentral Zukunftsdéfië bei eise politeschen Décisiounen a
verkennen d’Noutwendegkeet vun enger Ëmorientéierung a Richtung Nohaltegkeet. Mär féiere
keen éierlechen Diskurs doriwwer. Dat souguer au prix, datt Chancë verpasst ginn.
An dat féiert derzou, Thes 2, datt souguer d’Usätz vun Orientéierungen vun der
Zukunftsgestaltung wou mär eis ginn hunn, net ëmgesat ginn.
Beispill Landesplanung: Et ass positiv, datt um Niveau vun der Landesplanung erkannt ginn ass, datt
méi eng geziilt Entwécklung noutwendeg ass. Wien déi Loftfotoe kuckt, wou hei hänken, dee gesäit
unhand vun exemplaresche Fallbeispiller, wat an de leschte 60 Joer an eisem Land vu
Fehlentwécklungen an der Notzung vun eisem begrenzte Raum geschitt sinn.
D’Siedlungsentwécklung, de Stroossebau, d’Wirtschaftsstanduerter hu sech zevill planlos entwéckelt,
mat de bekannte Konsequenzen: Zersiedlung vun der Landschaft, Chaos am Verkéier, Verloscht vun
Noerhuelungsgebitter. Ma wann eist Land wéi geplangt an den nächsten 20 Joer souguer nach bal
méi sollt wuesse wéi an de leschten 20-30, a mär dat net géinge besser managen, da well ech mär
eist Land dann net virstellen!!!
Duerfir konnt een opootmen, wéi opgrond vum Programme directeur vun der Landesplanung endlech
déi sougenannt sektoriell Pläng fir Wunnen, Mobilitéit, Aktivitéitszonen a geschützte Landschaften op
den Dësch koumen. Pläng déi endlech fir eng bewosst a gezielt Planung fir déi nächst Joerzéngte
stinn. Ma grad och hei ass d’Diskrepanz tëscht Realitéit an Usproch eigentlech net méi erdrobar.
Et ass sécherlech héich problematesch a bedauernswäert, datt déi bluttnoutwendeg Reform vum
Landesplanungsgesetz - wouduerch d’ëffentlech Hand sech méi Moyenë wëll ginn e.a. vis-à-vis vun
der Spekulatioun - nach net konnt duerchgefouert ginn, well säit quasi 1,5 Joer op den Avis vum
Staatsrot gewaart gëtt.
Ma wann déi genannte sektoriell Pläng net agehale ginn, d’Regierung Prinzipie vun der
Landesplanung flagrant a Fro stellt, se an enger ganzer Rei Projeten ignoréiert ginn, ass déi
Konsequenzlosegkeet net an éischter Linn dem Staatsrot zouzeschousteren. Et ass well eis
Regierung se ganz einfach net wëll anhalen!
Eng Regierung wäert dach kënnen hir eegen Zieler respektéieren, och wa si sech net selwer
mat engem Gesetz derzou verdonnert huet!?

Eng Regierung kann an däerf Léiweng net promouvéieren, well si weess, datt dee Projet méi
Perdante wéi Gewënner huet. Escher, Diddelenger, Beetebuerger a Stater Geschäftswelt wäerten
d’Verléierer sinn. Stellt sech d’Fro: Wat motivéiert eng Regierung sech doriwwer ewechzesetzen,
d’Interesse vun de Promoteure vu Léiweng iwwert déi vun aneren ze stellen? Well esou ass et!
Perdant wäerten och d’städtescht Liewen, d’Landesplanung, eng gutt Mobilitéit sinn. De Profit dovun
wäert ausschléisslech dem Promoteur säi sinn, deem säi Projet, seng Terrainsopwäertung nach
massiv duerch Investitioune vum Staat soll gefördert ginn. D’Gewënner fir de Promoteur stinn an
eisen Aen net a Relatioun zu den Ausgabe fir de Stadion. Dat Ganzt werft bei ëmmer méi Leit hei am
Land Froen op. An et hannerléisst méi wei e schlecht Gefill. Et gëtt een d’Gefill net lass, wéi wa
bestëmmte Promoteuren dach d’Politik zevill zumindest matbestëmme kéinten.
Ma Léiweng ass leider net dat eenzegt Beispill, wou déi Zieler vun der Zukunftsgestaltung déi
mär eis da ginn hunn, mat Féiss getrëppelt ginn. Hënchereng, eng kleng Uertschaft aus der
Gemeng Beetebuerg, soll 4000 nei Awunner kréien, d’Gemeng Leideleng zu Leideleng Gare quasi
eng nei Uertschaft bäikréien, d‘Tankstell Autobunn Monnerech an der Zone verte interurbaine gebaut
ginn, nei Industrien am naturschützeresch wäertvollen Haneboesch zu Déifferdeng, Infrastrukturen zu
Lampech an der Zone verte interurbaine …. Lues ma sécher ginn d’Prinzipie vun der
Landesplanung, vun enger rationeller Notzung vum Raum ëmmer méi ausgehillecht. Wëll et
sollte jo prioritär déi zentral Uertschafte wuessen, amplaz eng Urbaniséierung tous azimuts
queesch duerch d’Land. Aner Projeten an der Landesplanung, déi sollte kucken datt mär nach
méi virukommen, schénge scho bal brooch ze leien, wéi z.B. d’Regionalpläng.
An da wëlle mär och nach ëmmer fir jiddfereen eppes maachen. Mär bekennen eis net zu
Choixen, zu Orientéierungen ma zéien an all Richtungen. Ganz kuerz: Stroossen an ëffentlechen
Transport ausbauen amplaz gezielte Mobilitéitspolitik - Dezentraliséierung mat awer grad esou vill
Zentraliséierung... Maache wéi wann et méiglech wär, eng kohärent Entwécklung an d’Wee ze
leeden wann ee Widderspréch ëmsetzt...
Dat ass schweier z‘erdroen: souguer do, wou mär eis Zukunftsvisioune ginn hunn, duerch
d’Landesplanung oder den Nohaltegkeetsplang, theoretesch e Bewosstsi besteet, brénge mär et net
fäerdeg eis drun ze halen. Dat ass d’Fundament vun der Glafwierdegkeet vun der Politik a Fro
gestallt.
Erlaabt mer do e Schlenker… Dossier Agrarzenter. Respekt fir de Marco Schank, dee sech
engagéiert huet fir den naturschützeresch onvertriedbare Site vu Pëtten ze verhënneren an eng
Alternativ ze sichen. An et kann een elo vun der Entscheedung vun de Promoteure vum Agrarzenter
fir op Pirel ze goen hale wat ee well. Ma eppes ass inakzeptabel. An dat sinn d’Aussoe vum Premier
derzou déi sënngeméiss sinn: „Hätte si dierfen direkt bauen, da wäre se elo am Land, da wär alles
gutt.“ Do fällt de Premier net nëmme senge Kollege vum Nohaltegkeetsministère ganz onmoosseg an
de Réck. Do seet de Premier: mär hätte besser gehat eis Landesplanungsdirektiven, eis
Naturschutzcritèren, jo souguer EU-Recht mat Féiss ze trëppelen an ze ignoréieren …. Wou si mär
do am politeschen Diskurs ukomm, wann e Premier esou eppes seet an och nach hannendru
noschéisst : „Mir hu se net méi all!”. Mir hu se net méi all, well eng Kéier – leider spéit, ma ëmmerhin
– probéiert ginn ass eis un eis eegen Zieler a Regelen an Direktiven ze halen. Déi Ausso ass engem
Premier, dee sech och nach periodesch a sengen Erklärungen iwwert Nohaltegkeet ergëtt,
schlicht an einfach net würdeg ma ass bëllege Populismus.
Natierlech sinn onnëtz Joeren am Dossier verluer gaangen. Ma net wëll Landesplanung, Naturschutz
ze héich gehale ginn, ma grad de Contraire. Wëll all Promoteur dermatter rechent, datt wann et

Eescht gëtt, déi laangfristeg Interesse vun der Allgemengheet hannen ugesat ginn an net méi gëllen.
Grad wëll Landesplanung an Naturschutz a leschter Konsequenz vun der Politik net eescht geholl
ginn, geschitt dat do! Wann een e Premier, eng Regierung hätt, wou jiddferee wéisst, datt
Landesplanung, Naturschutz, Nohaltegkeet déi inattackéierbar Eckwäerter sinn, da wéisst ee
wou een dru wär an da wär Petten – fir bei deem Beispill ze bleiwen - ni, ni an d’Diskussioun
komm! An da wär en uerdentleche Site gesicht ginn, an da stéing de Bau wierklech schon, Här
Juncker! Dat selwecht gëllt iwwregens fir déi nei Ackerbauschoul an d’Asta, fir en anert Beispill ze
huelen, déi sollen op Gilsdref kommen amplaz an der zentraler Entwécklungsachs tëscht Dikrech an
Ettelbréck.
Ma grad well Ëmwelt, Naturschutz, Landesplanung … alles wat Nohaltegkeet ass am Alldag
ëmmer verhandelbar ass, si mär do, wou mär elo sinn! Maache mär gewalteg Hypothéiken op
dem Liewe vun den nächste Generatiounen. An dat war dann och eigentlech meng drëtt Thes,
déi mech zu der véierter feiert.
Véiert Thes: Nohalteg Entwécklung huet an dëser Regierung u Stellewäert verluer: Dir Häre
Ministeren, ouni datt dat elo perséinlech gemengt ass. Mais net nëmmen, datt Nohaltegkeet bei ville
vun Äre Regierungsmembere net ukomm ass, och de Modell vum Nohaltegkeetsministère ass
definitiv als en Echec ze gesinn. Eis Ängschten déi mär vun Ufank un hate si voll bestätegt ginn.
Leider. Mär erkenne vill ze vill oft wa widerspréchlech Interessen en cause sinn, keng Stëmm vun der
Ekologie, der Nohaltegkeet méi. Deelweis huet een heiansdo den Androck, am Logement géing méi
an deem Sënn bougéieren, wéi am Nohaltegkeetsministère. E puer kuerz Beispiller:
- Contournement Bascharage: et kann een elo dervun hale wat ee wëll. Ma wann et wierklech
gelonge wär, datt Nohaltegkeet een Ziel vun alle Ressorte vum Nohaltegkeetsministère gi wär, da
misst souguer éischter hannerfrot ginn, ob nei Stroosse nach Sënn maachen. Bon, domat hu mär elo
och net wierklech gerechent. Ma wat geschitt souguer: „Eise” Minister, deen och fir Natur an Ekologie
soll antrieden, ernimmt déi Aspekter emol net méi, ma trëtt als Vertrieder vun der Strooss op. Et ass
net geschitt wat hätt sollen, datt d’Nohaltegkeet Agank fonnt hätt an all Département vum
Ministère. Neen, et ass geschitt, datt d’Ëmwelt an Natur opgefriess gi sinn vun deenen aneren
an ënnert d’Rieder kommen!
- En anert Beispill sinn déi Projeten - Hënchereng, Leideleng-Gare, Léiweng asw. - déi scho genannt
goufen. Do héiert ee keen Nohaltegkeetsminister via seng Kompetenzen am Beräich Landesplanung
oder Naturschutz. Dat obwuel se alle Critèren, déi seng Entscheedungen missten orientéieren,
widderspriechen. Déi Stëmm gëtt et einfach net méi. Si ass an deem grousse sougenannte
Nohaltegkeetsministère schlicht an einfach zu enger Art „Foussnote” ouni politesch
Bedeitung verkomm.
Sécher, et ass net wéi wann net eng Rei Leit am Environnementsdépartment hire Match net géinge
maachen, a wéi wa guer kee Projet géing ëmgesat ginn. Ma grondsätzlech ass dat do déi knallhaart
Realiteit. Eenzel gutt Aktiounen ersetze keng Gesamtstrategie, well déi eenzel Aktioune ganz einfach
net duergi fir déi noutwendeg Zieler ze erreechen. An et freet ee sech, ob et net souguer politesch
gewollt war bei der Schafung vun deem Megaministère …
Domat kéim ech dann och zu mengem leschte Punkt, der Thes 5: dem politeschen Diskurs. De
Marco Schank wäert herno sécherlech iwwert d’Klimapartenariat schwätzen. Als Mouvement, hie
weess dat, hu mär zwar aktiv um Prozess deelgeholl, mär wollten all Chance notzen, fannen och datt
de Prozess de Mérite hat Leit un en Dësch ze bréngen. Ma mär stellen awer fest, datt zwar eng

Hällewull vu Moossnamen do erauskomm sinn, allerdéngs d’Vielfalt vun de Moossname kee Ganzt
duerstellt. Noutwendeg ass, datt och de Nohaltegkeetsministère hëlleft e reellen Diskurs, Austausch
iwwert d’Grondfroen ze gewährleeschten, déi och mam Klima zesummenhänken: Wuesstem,
Steierreform, Verdeelungsgerechtegkeet… all déi Froen déi eigentlech zentral sinn an duerfir
d’Essenz vun engem Partenariat misste sinn. Letztendlech ass d’Bereetschaft vun allen Akteuren un
engem Dialog iwwert d’Zukunftsgestaltung, ouni datt jiddfereen mat sengen Droits aquis erageet,
d’Viraussetzung schlechthin fir eng nohalteg Entwécklung.
An da kommen ech zum Schluss.
Wann ee sech op där enger Säit déi reell Problemer, fundamental Zukunftsdéfien, déi theoretesch
Aussoen an engem Nohaltegkeetsplang oder der Landesplanung ukuckt an op der anerer d’politesch
Praxis gesäit, da läit do nach e ganz grousse Gruef dertëschent… dat ass dat mannst wat ee ka
soen.
An da freet ee sech, wéi drop réagéieren? Als engagéierte Bierger, als engagéiert Biergerin.
Als eng ONG wéi de Mouvement. Als Politiker wuel och.
Et kënnt ee résignéieren, ma dat ass net eis Gewunnecht. Ech kann net leegnen, datt sech
éischter bei eis, loosse mär soen, sécherlech eng Betraffenheet breet mécht, ma awer och
Roserei… aus där Energien entstinn fir sech géint eng Politique du laisser-aller verstäerkt zur
Wier ze setzen.
Ech bewonnere kaum e Mënsch esou wéi den däitsche Kabarettist Georg Schramm. A sengem
leschte Programm berifft hie sech op de Poopst Gregor der Große dien virun langer Zeit gesot huet:
„Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegen stellen, wenn der Zorn ihr dienstbar
zur Hand geht.“ De Stéphane Hessel huet dat selwecht a sengen zwee Wierder „indignez-vous”
ausgedréckt.
E Mouvement steet derzou rosen ze gi wa grondsätzlech gesellschaftlech Froen net oder nach
ëmmer net opgeworf ginn. Jo, mär gi rosen wann Zukunftsoptiounen am Sënn vun der nohalteger
Entwécklung mat Féiss getrëppelt ginn!
Jo, déi gesond Roserei, baséierend op Fakten, op Leidenschaft, op Loscht op Zukunft,
verbonne mat konkreten Alternativen ass d’Essenz vun enger Bewegung wéi eiser, a villen
aneren ONGen a BiergerInnen, sécherlech och ville Politiker.
Net den éiwege Pragmatismus, der Duerstellung wéi wann et keng Alternativen zur aktueller
Orientéierung géif ginn, déi heiansdo insipide, inodore an incolore Politik, net dat Verwësche
vu Sträitpunkter, vu verschidde Vuën a Géigesätz; net déi schläichend Entpolitiséierung; net
dat sech Verstoppen heiansdo hannert Détailpunkter wann et dach em Grondsätzleches geet;
net dat Ausblende vun de reelle Problemer nëmme well se wierklech schwéier ze léise sinn a
Verännerungen erfuerderen, net déi République des Camarades; net dat stuert Beharren op
sengen „Droits acquis“; net déi zur Schau gestallte Betraffenheetspolitik ma dat reellt
Handelen am Sënn vun enger tragfäheger langfristeger Zukunftsgestaltung.
Déi scheinsten Errungenschaft vun der Demokratie ass dach, datt mär hei d’Recht hunn
iwwert d’Grondsätz ze diskutéieren, ze streiden … aner Länner, aner Leit erkämpfe sech déi
grad mat engem immense bewonnerenswäerte Courage… Da komm mär maachen et dach
endlech.

An da kommen ech zum Schluss vu menger Ried. An 3 Woche si Gemengewalen. De Mouvement
Ecologique huet probéiert seng konstruktiv Roll an deem Kontext als parteionofhängeg ONG ze
iwwerhuelen. Eng Rei vun Iech kënne bestëmmt och schon eis Bibel vu 144 Säite mat konkreten
Iddien fir nohalteg Gemengen. Iwwert déi konkret Proposen z.B. an de Beräicher Mobilitéit,
Naturschutz, Energie, Siedlungsentwécklung asw. eraus, geet et eis awer virun allem och drëm de
Rôle vun de Gemengen als Akteur vun der Zukunftsgestaltung ze thematiséieren.
Mär mengen, datt grad d’Gemengen déi Akteure sinn, déi et kënne fäerdeg bréngen do zentral
Akzenter ze setzen. Si sinn no un de Leit, eng Gemeng kann ënnerstëtzen datt och iwwert
gesellschaftlech Choixë geschwat gëtt. Kann an hirer Bautepolitik hirersäits Landesplanung a
Naturschutz héichhalen an d’Gemeng bewosst steieren. Kann duerch hir Beschafungspolitik derzou
bäidroen, Nohaltegkeet mat Liewen ze fëllen. Kann duerch eng gezielt Energiestrategie Grondchoixë
fir eng aner Energiepolitik treffen. Dat no dem urale Motto: Global denken – lokal handelen. Mär
hoffen, datt vill Gemengepappen a -mammen bereet sinn, vun ënnen deen Défi opzehuelen an „en
bon père a mère de famille“ als Zukunftsgestalter interpretéieren. An awer och mat ëmmer méi
Nodrock ze verlaangen, datt de Staat z.B. iwwert d’Landesplanung, d’Reform vun de
Gemengefinanzen etc. dee Kader setzt, deen hinnen et erliichtert, dee si brauche fir um kommunalen
a regionale Plang eng wirklech kohärent Politik kënnen ze machen, iwwert d’Dauer vun enger
Mandatsperiod eraus.
Merci villmools un all Aussteller, deen un der Foire deelhelllt ! Merci un all Leit, déi dës Foire
erméiglechen ! Merci fir Äert Kommen ! Merci fir Äert Nolauschteren an Är Gedold ! An op eng flott an
iwwerzeegend Oeko-Foire 2011.

