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RIED VUM BLANCHE WEBER, PRESIDENTIN MOUVEMENT ECOLOGIQUE, KONGRESS 2017 

 

Léif Memberen, 

Léif Kollegen a Frënn, 

An enger Ried zum Kongress beméit ee sech als Presidentin natierlech dat wat een als wesentlech fir 

dat läscht an dat kommend Joer gesäit ze thematiséieren. 

Et steet een awer och ënnert dem Afloss vun diem wat esou an der läschter Zäit lass wuar. Wat wuar 

et bei eis: e.a. Seminairen zur Biergerbedeelegung an zu den Ecoquartieren mat ganz ville Leit wou 

Loscht hunn nei Weeër ze goen, Memberfore mat flotten Debatten an enger ganzer Rei Leit wou 

sech beim Ausschaffen vun eisen Ureegungen fir d’Gemengewalen abruecht hunn, Foren zu Froe vun 

der Loftqualitéit, der Kaméidi’s-Problematik, der Entwécklung vum Fluchhafen, eis 

Regionalvertriedersëtzung mat neien Iddien wou an de nächste Méint wäerte wuessen, e Bistro wou 

Leit sech gesinn an austauschen, déi esou beandrockend Entwécklung vu move., un déi wuel viru 

Joren keen ze hoffe gewot hätt....   

Wien eise Resolutiounsentworf zu de Gemengen, wou am zweeten Deel vum Kongress thematiséiert 

gëtt, gelies huet, dee spiert och - nach mei wéi bei de läschte Gemengewalen - d’Hoffnung an 

d’Iwwerzeegung vun eis, datt een dës Gesellschaft vun ënne verännere kann. D’Iwwerzeegung, datt 

déi Entwécklung néideg ass, ma och, datt vill Leit sech mat op dee Wee beginn. 

Iergendwéi ass - wat elo eis intern Aktualitéit betrëfft - eng gewëss Opbrochstëmmung mat neien 

Iddien. 

Mee et kann een dës Mobiliséierung vun ënnen jo net lasskoppele vun dem politeschen / 

wirtschaftleche Kader, dien nun eemol do ass. An dien hunn ech dësen Donneschden erëm esou 

voll matkritt. 

Dësen Donneschden wuar déi éischt Reunioun vum koordinéierende Grupp zur Rifkin-Strategie mat 6 

Regierungsvertrieder. Zesummegesat gëtt de Grupp wéi esou heefeg aus de sougenannte „forces 

vives de la nation“, Patronat, Gewerkschaften, Caritas asw. a mäer. Et wuar intern ëmstridden op 

mäer als Mouvement sollen an de Grupp goen. Gi mäer net ze vill institutionaliséiert wuar déi eng 

Fro? Déi aner wuar: ass d‘Prämiss vun dem ganze Prozess net ze vill op de Wuesstëm baséiert? Passe 

mäer dann iwwerhapt an de Grupp? Am Verwaltungsrot vum Mouvement Ecologique ass awer 

décidéiert ginn, datt mäer eis Argumenter do solle soen. 

Et ass effektiv an den Ae vum Mouvement Ecologique begréissenswäert, datt d’Regierung 

iwwerhaapt bereet ass, den Deckel vun der Këscht opzemaaachen, wéi sech Lëtzebuerg soll 

entwéckelen. Et ass positiv, datt eng Rei Acteuren an die Prozess agebonne ginn. Eng Partie Aussoe 

vun der Rifkin-Etude - wéi z.B. datt d’Zukunft neie Gesellschaftsmodeller wéi och der Sharing 

Economie gehéiert oder datt de Biolandbau d’Zil ass - si bemierkenswäert. 
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Awer: Pabeier ass gedëlleg. No der éischter Reunioun vum Grupp die sech nach soll 2mol gesinn - an 

der Tëschenzäit solle nach 9 thematesch Aarbechtsgruppen aberuff ginn - ass et desto méi wéi jee 

kloer, datt mäer als Mouvement Ecologique solle grondsätzlech Froen opwerfen, och no baussen. 

E puer exemplaresch Punkte vun der Reunioun vu virgëscht weisen dat op:  

 Ech fänke mat der markantster Ausso vum Etienne Schneider, wou de Grupp presidéiert, un. 

Ech zitéieren: „Mäer wëllen aus der Wuesstemsfal eng Wuesstemsopportunitéit maachen.“ 

Wow. Rhetoresch brillant - inhaltlech alarméierend! Fir mech ass et e Rätsel, wéi haut nach 

esou Aussoe kënne gemaach ginn. Net novollzéibar, well et bekannterweis einfach net 

meiglech ass à l’Infini ze wuessen. Net novollzéibar, well och ëmmer méi Leit erkennen, datt 

Wuesstem a Wuelstand zwee puer Schung sinn. Datt déi do Ausso nach ëmmer de Kader 

soll sinn, ass besuergniserreegend a net akzeptabel. 

 

 En anert Beispill vun en Donneschden: Rifkin seet als mëttel- bis laangfristegt Ziel 100% 

Biolandbau. Den Aarbechtsgrupp Landwirtschaft, ee vun diene 9 wou sollen agesaat ginn, 

heescht awer „nohalteg Intensivéierung vun der Landwirtschaft - intensification durable“. Ech 

duecht ech géing net gutt héieren wéi dat gesot gouf. Intensification durable? Do muss een 

awer emol drop kommen.... Genau esou heescht de Grupp: dat ass awer en ellene Sprong vu 

Biolandbau op Intensification durable... De Landwirtschaftsminister sot, dat wär och 

diskussiounsureegend gemengt, méi intensiv efficace asw..  Ein Schelm der Böses denkt, och 

bei der ablacklecher Politik vum Ministère. Engem Ministère bei diem een zeguer nach 

ëmmer op den Aktiounsplang Pestiziden wuart, dien zënter Joren iwwerfälleg ass. 

 

 En anere Punkt: zu Recht hunn an eisen Aen an der Réunioun Leit monéiert, de Prozess wäer 

vläicht ze „technesch lasteg“. Am Kontext vun dem Grupp vun der „construction durable“ 

geet et z.B. virun allem ëm d’Materiale vum Bau. Déi si sécherlech wichteg, ma iwwert allem 

misst jo awer stoen, wéi mäer muar bauen a wunne wëllen... a mat wéi enge Wunnformen! 

Stechwierder écoquartiers, Wunngemeinschaften, Mehrgeneratioune-Wunnen.... Dat 

schéngt awer bis elo keen Thema ze sinn... 

 

 Oder: an eisen Ae ganz grave: op den Awand aus dem Grupp hin, ob een net den 

Aarbechtsgruppen e ganz klore Kader / eng Rumm misst ginn - z.B. och datt déi Moossnahme 

vun de Gruppe mussen zu kloren CO2-Reduktioune féieren, Stëchwuert den Klimaaccord vu 

Paräis, oder datt d‘Ziler vum Nohaltegkeetsplang missten eng kloer Rumm sinn - sot de 

Wirtschaftsminister, mäer wären eis eenz datt d‘Nohaltegkeet d‘Zil wäer, ma et kéint ee jo 

awer net den eenzelnen Arbechtsgruppe elo a priori däer dote Virschrëfte maachen. Erëm 

eng gelonge Rhetorik, wou awer fir eis inhaltlech net d’Riicht hält. 

De Rifkin-Prozess gëtt e bësschen esou duergestallt, wéi wann do d’Musek géing spillen iwwert 

d’Fro wéi e Gesellschaftsmodell mäer wëllen. Ma dovunner si mäer awer scheinbar nach wäit 
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ewech. Wann et dat da soll sinn, an déi Diskussioun ass jo an eisen Aen iwwerfälleg, da musse 

mäer awer an de Fong goen!  

- Wann d’Zil vum Rifkin-Prozess och soll sinn eng nohalteg Entwécklung sécherzestellen, da 

geet et mat allgemengen Aussoen net méi duer. Da brauche mäer déi genannte Leitplanke fir 

d’Aarbecht vun de Gruppen. Grad dorems geet et. Wéi den CO2-Ausstouss op dei néideg 

Ziler vu Paräis agencéieren? Wat musse mäer duerfir maachen? Wéi de Landverbrauch 

gemäss Nohaltegkeetsplang reduzéieren! Grad dat musse mäer benennen. Reflexiounen 

iwwert d’Entwécklung vun eisem Land wou net heirop opbauen, schéisse laanscht 

d’Ufuerderungen.  

 

- A jo, Zukunftschoix’en ginn och duerch den Asaz vun der Technik beaflosst. Ma en 

Zukunftschoix als solchen ass keen techneschen. Dat ass eng Fro vu Wäerter an de Kapp 

opmaachen! Haalt engem Mënsch de Mikro dohinner a frot hie wat him an 10-20 Joer 

wichteg ass. Hie seet iech wuel net: ech maache mäer Suergen, datt ech den digitalen 

Uschloss verpassen. Hie schwätzt sécherlech aner Grondfroen un: vu sozialer Kohäsioun, 

Zesummeliewen, Aarbechtsplazen, erschwéngleche Wunnraum, Liewesqualitéit. A mäer 

mussen eis fir d’eischt eenz sinn, wéi eng Choix’en mäer do treffen, ier mäer eis op de Wee 

vun der Ëmsetzung beginn. 

Ech hat a menger Introduktioun kuerz move ernimmt. Ech hat d’Chance kuerz an e puer Reunioune 

vun hinne kënnen derbäi ze sinn. Bei enger Reunioun gouf en Tour de table gemaach, wat si zum 

Schluss vun hirem Liewe wéilten iwwert sech soe kënnen. Do sot kee vun hinnen: „ma besonnesch 

vill verdéngt ze hunn an e grousst Haus“. Vläicht hunn der dat och geduecht, ma gesot hunn se all 

„Eng besser Welt hanner loosen“, „gutt Frënn an eng flott Famill gehat hunn“, „eng Aarbechtsplaz 

wou ech eppes ka bewegen“. All déi Aussoen, wou gemäss der Glécksfuerschung effektiv weltwäit 

fir en erfëllte Liewe stinn.  

Et ass duerfir onverständlech a net akzeptabel, datt eis Regierung nach ëmmer de 

Wuesstemsmantra priedegt, wann och ënnert enger aner Enseigne. Et ass héchst kritikabel, datt 

scheinbar de Gros vun der Politik nach ëmmer där Chimère nozelafe schéngt amplaz sech mat op 

de Wee vu wierklech neie Gesellschafts- a Wirtschaftsmodeller ze beginn.  

Duerfir: wann ech e Fokus vu menger Ried op de Rifkin Grupp geluecht hunn, geet et mäer net drëm 

datt ech doranner elo de wichtegste Prozess am Land gesinn. Et geet hei net ëm de Rifkin, ma et 

geet drëm wei eng Zukunftsproblemer a Strategie de politesche Fokus bilden! Wat u sech 

d’Schlësselfroe sinn, déi de Kader vun enger Zukunftsdebatt solle stellen. Doriwwer misst een sech 

jo och mol eens ginn. 

Mäer setzen als Mouvement Ecologique méi wéi jee der technescher an der Wuesstemsapproche 

eis kreativ Iddie vun engem anere Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell entgéint. A grad dëse Punkt 

wäer fir mech d’Haaptausso vum Kongress, vun dëser Ried, vun eise Fuerderunge fir 

d’Gemengewalen. 
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Trotz oder vläicht och grad wéinst dem Trump, trotz oder grad wéinst méi populisteschen 

Tendenzen, trotz oder grad wéinst der Suerg, datt dach ze vill kromm leeft an der Gesellschaft - 

datt den Dogma vun engem Fräihandel an enger Globaliséierung ouni Regelen dominéieren a mäer 

eigentlech kéng Chancen hu fir Verännerungen am Fong... soe mäer grad elo: Mäer hu Loscht eis 

Zukunft anescht ze gestalten! Et gëtt ëmmer méi Leit déi sech derfir staark maachen a Loscht hunn 

een Deel vum Verännerungsprozess „vun ënnen“ ze sinn, och Jonker! An op et klappe wäert wësse 

mäer net, ma et lount sech et ze probéieren! 

Duerch Visiounen entsteet Loscht um gestalten – schlussendlech och um Liewen. A mäer a vill Leit 

hunn déi Visiounen:  

- Wunnengsbau: Mäer mussen de Kapp opmaache fir aner Forme vu Wunnen a Bauen an en 

anert Erugoen un den Dossier. Ech hat virdru vun eisem gutt besichte Seminaire zu den 

Ecoquartiers geschwat. E Referent huet d’Beispill vu Meyrin gewisen, wou d‘Gemeng selwer 

als Promotor optrëtt, fir esou méi erschwéngleche Wunnraum ze schafen a wou och déi 

kommunal Wunnegsbaugesellschaft funktionéiert. Och de Bail emphytéotique gëtt do vill 

méi agesat an esou de Präis reduzéiert.... Parallel gi néi Wunnforme gefërdert, d’Iddi vun de 

Kooperativen ënnertstëtzt a viru bruet, et gëtt wesentlech méi sozial orientéiert a 

schlussendlech ob méi gënschteg gebaut duerch méi Gemeinschaftsraim... Dës Iddie si keen 

Allheelmëttel, awer ganz wichteg Puzzlesteng fir eng Léisung / néi Weeër am Wunnengsbau. 

Si weisen op wéi kreativ mäer Mënsche kënne sinn, an datt wann ee festgefuere Weeër 

verléisst nei Chancen entstinn. 

 

Ma als Meco, an ech mengen dat zeechent eis och besonnesch aus, wëlle mäer och 

Verännerung vu Strukturen an och ëfters vu Muechtverhältnisser. Nëmmen opweisen an och 

ggf. nach individuellt virliewe vun neien Iddien ass net eise Wee. Mäer brauche Béides: Leit 

wou Zukunft virliewen - mee och e gesetzlechen a politesche Kader wou dat fërdert a fir méi 

Leit erméiglecht. 

 

Ob eiser Table ronde wou mäer zu den écoquartiers haten wuar och erauskomm, datt 

d’Gemengen e wichtege Rôle hunn, datt si sech selwer musse stäerken an awer och vum 

Ministère gestäerkt musse gi fir méi eng aktiv Wunnengsbaupolitik ze bedreiwen. Vun engem 

Pacte logement2 no dem Modell vum esou erfollegräiche pacte climat gëtt geschwat. Ma rot 

den Datum wou an de Raum gesat gouf, fir dëse pacte logement2: 2021. Abe jo. Mäer 

wäerten dat vill mi séier akloen! Mäer kloen och an, datt de juristesche Kader fir déi néi 

Wunnformen, wéi Kooperativen, méi séier gekläert gëtt. 

 

A wa parallel eng grouss Partei elo nees d’Iddi vun de projets d’envergure op der grénger 

Wiss, ausserhalb vun den ablackleche Bauperimetere lancéiert wäerte mäer eis dogéint 

wieren, falls dat da sollt vun der Regierung och als Optioun gesi ginn. Mäer maachen eis 

staark fir déi genannt néi Modeller an eng massiv Mobiliséierung vun dem Bauland an de 
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Perimeteren an natierlech vun de Frichen. 

 

- En anert aktuellt Beispill: Den Déiereschutz. Iwwert diem ganze Prozess vun der Erstellung 

vun eisem Avis ass et ëmmer méi kloer ginn: d’Strukture vun der Landwirtschaft - mat dem 

Drock vum Weltmuart, dem Drock no bëllege Präisser fir de Konsument, eisem gewaltegen 

Honger no Fleesch - erlaben eigentlech kee wierklechen Déiereschutz. Eise Landwirtschafts- a 

Konsummodell steet am Widdersproch zum Déiereschutz. Dat muss ee kloer esou soen. Ma 

och hei: wann een de Kapp op mëscht, entsti nei Modeller an der Landwirtschaft. Nei Iddie 

vun ënne begleet duerch Strukturreformen ass och hei de Wee. D’Solidaresch Landwirtschaft 

ass een, si hëlt de Bauer aus der Präisspiral eraus, an diem de Konsument de Bauer direkt 

bezilt, an och si wiisst zu Lëtzebuerg. Och d’Zuel vun de Leit wou sech anescht ernähre 

wëllen hëlt zou. D’Tatsach, datt d’Jongbaueren an der Press gesot hunn eis Stellungnahm 

zum Deiereschutz wäer konstruktiv an diskussiounswürdeg, weist datt do nei Weeër vu 

Partnerschaft opginn fir eng Debatt iwwert d’Landwirtschaft vu muar. Ma elo scho muss 

d’Politik handelen. Den Aktiounsplang Pestiziden muss endlech op den Dësch, Glyphosat an 

aner Pestiziden op europäeschen Niveau verbuede ginn, och duerch d’Stëmm vu Lëtzebuerg. 

Ech kéint a misst eigentlech dës Lescht vu Projete wou de Motto gëllt – nei Iddien vun ënnen a 

néideg Strukturreforme fir eis Zukunft kreativ nei ze gestalten – mat ville Beispiller weider féieren. 

Ma et gëtt nun emol d’Grenz vun der Zäit vun enger Ried, an Dir kënnt eis Erausfuerderungen all: 

Vun dem Erhalt vun der Diversitéit iwwert d’Energiepolitik bis hin zur Biergerbedeelegung. 

2017 si Gemengewalen: D’Gemenge sinn effektiv déi Acteuren, wou kënnen hëllefe vun ënnen déi do 

nei Gesellschaft begleeden. Mäer wäerten als Meco eis konkret Virschléi an enger ganzer Rei vu 

Beräicher an diem Sënn gläich verëffentlechen, se goufen a méintelaange Gespréicher vu ville Leit 

erstallt. D’Wale vu 2017 sollten och kloer maachen, datt d’Gemengen neet nëmme Gérant’en sinn, 

ma och Gestalter vu muar.  

 

2017 breede mäer awer als Meco och eis 50 Joer d’nächst Joer fir. A jo, wann do eppes soll am Fokus 

stoen, dann ass et datt och e Meco Gestalter vun der Zukunft ass an och zënter sengem Bestoe villes 

bewegt huet. Mäer kënnen op villes vun eis houfreg sinn, an déi läscht Méint hunn och erëm 

opgewise wéi lieweg, kreativ an dynamesch mäer sinn. Ma sécherlech musse mäer awer och 2017 eis 

eegen Zukunft gestalten. Mäer mussen eis a mengen Ae Fro stellen, wei mäer déi lieweg Kraaft vun 

ënne kënne weider oprecht erhale wa mäer eis dach relativ oft an esou staatlech Prozesser vu Rifkin 

erabeginn, an engem gewësse Sënn Deel vum System sinn. Mäer mussen eis sécher Froe stellen, fir 

den Engagement bei eis nach méi breet méiglech ze maachen. Vill Leit hu Loscht sech anzebréngen, 

ma spieren sech och vun eiser Fachlechkeet erdréckt. Mäer musse kucken, ob mäer de Spagat tëscht 

Fachorganisatioun - mat ëmmer mei fachlechen Avis’en zu den ënnerschiddlechste Projeten - an 

awer eng lieweger Organisatioun vu BiergerInnen packen. Mäer mussen onbedéngt eis 

Jugendsektioun move. sech weider esou entwéckelen a konsolidéiere loossen. Mäer mussen awer 

och do parallel net nëmme bei eis aktiv ginn - ma och hei strukturell Reforme beim Staat Reformen 
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akloen. Ech soe just d’Stechwuert vum congé associatif fir eis, datt inhaltlech engagéiert Leit déi 

selwecht Méiglechkeeten a Rechter hu wéi Pompjeeën a sozial engagéiert Leit. 

Mäer hu Loscht eis Zukunft ze gestalten. Grad an dësen Zäiten. Hoffentlech gi vill Leit – op dës oder 

déi Aart a Weis mat op de Wee. An hoffentlech bidden d’Gemengen a Staat a mäer och ëmmer méi 

Leit d’Méiglechkeet derbäi ze sin.. 

Duerch Visiounen entsteet Loscht um Gestalten – schlussendlech och um Liewen. 

Ech soen Iech Merci datt Dir op de Kongress komm sidd a wënschen eis all e gudde Kongress! 


