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Offiziell Feier 50 Joer Mouvement Ecologique:  
e besonnesch flotten Owend !  
Et ass net esou üblech, datt de Mouvement Ecologique sech op dëser Plaz selwer lueft, ma d’50 Joer Feier ass awer  
en Ulass derfir.

Beim Gebuertsdagskuch an dem Patt - an och a ville Mail-Messagen duerno (e grousse Merci derfir) - gouf eis 50 Joer-Feier an héchsten Téin gelueft:  
Et wär e ganz gelongene Mix vu nodenkleche Momenter, Réckbléck an Ausbléck, tëscht Emotiounen, musikaleschen Héichpunkten, ironesch / kabarettistesche  
Momenter, mee och Ausdrock vu grousser Verbonnenheet gewiescht.

An engem strubbelvolle Sall mat 500 Leit ware niewent de Ver-
trieder vun der Regierung, vu Parteien, Verwaltungen, Gemengen, 
Gewerkschaften a befrënnten Organisatiounen, vill Memberen - 
och eng ganz Rei vun der éischter Stonn - a Sympathisanten do.

Empfaange gouf de Grand-Duc fir d’éischt vun der Presidentin 
Blanche Weber, dem (“Interim-“) Chamberpresident Gaston Gibé-
ryen an der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an duerno vum 
gesamte Verwaltungsrot vum Mouvement Ecologique.

No enger liicht adaptéierter Versioun vum „Wilhelmus“ vum 
Georges Urwald bei der Entrée vum Grand-Duc, wousst de Serge 
Tonnar, begleet vum Georges Urwald, mat enger eegener Interpre-
tatioun vun „Di néi Heemecht“ ze beandrocken.

Et war de Roll Gelhausen, deen op seng, him eege, laber a sprëtzeg 
Aart a Weis duerch den Owend gefouert huet. Dank senge léiwe 
Picken, och par Rapport zum Mouvement, huet hie fir ganz er-
frëschend Iwwergäng gesuergt.

Eng medial Opbereedung - mat Fotoen, Karikaturen, Dokumenter 
a Presse-Extraiten … - huet dunn de laange Wee vu 50 Joer Mouve-
ment Ecologique opgewisen. Woubäi awer net nëmmen de Mouve-
ment am Fokus stoung. Villméi gouf och probéiert ze skizzéieren, 
wéi eng Entwécklung et a wichtege Beräicher vun der nohalteger 
Entwécklung am Laf vun der Zäit gouf a wat d’Erausfuerderun-
gen an der Zukunft sinn. Obwuel de Réckbléck alles anescht wéi 
komplett war, a just e Choix vun Aktivitéiten a Stellungname konnt 
duerstellen, war des Duerstellung immens beandrockend. Souguer 
Leit déi laang am Mouvement aktiv sinn, ware “paff” iwwert d’Vil-
falt vun eisem Engagement. Woubäi des Opbereedung gewisen 
huet: et gouf e laange Wee gemaach! Villes, ganz villes erreecht, 
ma natierlech gouf et och Echecken. 

Et waren dunn de Roland Gelhausen an den Alain Adams, déi 
direkt uschléissend e bëssen en anere Reckbléck op „50 Joer Mou-
vement“ haten. Mat hirem Kabarett hunn si duergeluecht, datt net 
alles perfekt war, an een duerchaus och iwwert e puer „Naupen“ 
vum Mouvement laache kann… Duerch Zitater aus dem Beräich 
Mobilitéit, déi de ganze Sall zum laache bruecht hunn, gouf awer 
och op ganz ironesch Aart a Weis duergeluecht, wéi sech d’Menta-
litéiten am Laf vun der Zäit geännert hunn.

Duerno wousst de Serge Tonnar an d’Alana Birsens, mat dem 
Georges Urwald um Piano an dem Primanerchouer Iechternacher 
Lycée mat dem Lidd « Eng aner Welt » ze begeeschteren.

Et war dunn um Blanche Weber, Presidentin, fir an enger kuerzer 
Ried op den Engagement vum Mouvement a senge Memberen 
anzegoen, an awer och Defien vun der Zukunft opzegräifen: „En-
gagement ass haut méi néideg wéi jee, Engagement lount sech!“

No dëser Ried, déi ganz staark vun de Leit am Sall appreciéiert 
gouf, si kuerz filmesch Message vun auslännesche Fachleit a 
Matstreider ageblent ginn, déi Zukunftsdéfien aus hirer Perspektiv 
beschriwwen hunn: vun dem Michael Kopatz bis bei d’Presiden-
tin vu Friends of the Earth International. Dës Messagen hunn den 
Engagement vum Mouvement an en europäeschen a weltwäite 
Kontext gesat. 

D’Interventioun vun enger ganz Rei Jonker vu move. huet sech 
ugeschloss a gouf vum ganze Sall ganz staark applaudéiert. Mat 
Panneauen an eenzelen Aussoen hunn si hier Motivatioun fir 
sech ze engagéieren – hier Zukunftswënsch - op eng besonnesch 
iwwerzeegend  Aart a Weis duergeluecht. An dat Lidd dat si duerno 
zesumme gesongen hunn, begleet vun enger Ukulele, huet vill Leit 
am Sall zum matsange bruecht…

Den Ofschloss war ouni Zweiwel e groussen Héichpunkt : Vun 
hannen aus dem Sall sinn eng 46 Membere vun dem Interkultu-
relle Chouer (Chouer vun der Heemescht mat Flüchtlingen & Frënn 
/ Primaner- & Proffechouer Iechternacher Lycée) duerch de Sall op 
d’Bühn gaangen an hunn „Do you hear the people sing“ ugestëmmt.  
Ganz vill Leit am Sall hu bei den éischten Téin vun der Melodie, 
vum Georges Urwald um Piano gespillt, schonn ugefaange matze-
sangen. Besonnesch beandrockend gouf et dunn nach duerch dem 
Serge Tonnar seng lëtzebuergesch Iwwersetzung, ënner anerem 
vun dem Refrain, awer och, datt eng iranesch Versioun vum Tohid 
Tohidi (Sprooch: Farsi / Persesch) an eng westafrikanesch Sprooch 
“Haoussa” vum Ali Master aus dem Niger gesonge gouf.

En kréinenden Ofschloss vun dem offiziellen Deel, deen esou 
muenchereen am Sall nach besonnesch emotional betraff ge-
maach huet. 

Ier et lass goung op de Patt, gouf de Gebuertsdagskuch vum Grand-
Duc an dem Blanche Weber opgeschnidden.

Vill Leit si beim Patt duerno bliwwen, eng ganz Rei bis wäit no 
Hallefnuecht. De Mix aus ville verschiddene Leit vu ganz ënner-
schiddlechen Horizonte huet fir lieweg Diskussiounen, net nëm-
men iwwert d’politesch Entwécklungen, mee och – a besonnesch 
– iwwert perséinlech Verbonnenheet tëschent eneen, gesuergt. 

Et war e flotten Owend, dee Courage a Motivatioun ginn huet fir 
den Engagement. Merci duerfir allen, déi do waren! 

De Film vum Owend, de Montage audio-visuel, d’Message 
vun den auslännesche Frënn an d’Reaktioune vun der Presse 
knnt Dir nokucken um Internetsite: www.meco.lu
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Ech hunn a mengem laaange laaaange  Liewen en etlech där 
Feiere mat organiséiert an och  
animéiert (..) Deen Owend war e  

perfekte Mix vu Réckbléck, Ausbléck an Ënnerhalung, vun  Offiziellem a Familiärem, humorvoll 
a mat engem super Rhythmus

E gratuléieren alle  

Mouvecosleit fir den 50.  

Dat war eng richteg   

schéin würdeg, beréierend, 

inhaltlech oprësselend, 

mënschlech Feier. 

FILMER - FOTOEN A VILLES MEI OP  
WWW.MECO.LU 
 
De Film vum Owend, de Montage audio-visuel 
mat engem Réck- an Ausbléck, d’Message vun 
den auslännesche Frënn an d’Reaktioune vun der 
Presse kënnt Dir op www.meco.lu

Hei fannt Dir och den RTL Documentaire zum 
Mouvement Ecologique, eng Fotogalerie, d’Lidd 
vu move a villes méi.
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Ried vum Blanche Weber, Presidentin, bei der offizieller Gebuertsdagsfeier vum Mouvement Ecologique de 5. Dezember 2018 
 
50 Joer Mouvement Ecologique – wow. 

Wann een als Mënsch esou e ronne Gebuertsdag feiert, net méi 
ganz jonk an awer och nach net al ass, dann zitt ee jo ëmmer e 
bëssen de Bilan. Et stellt een sech d’Fro, op een dat erreecht huet 
wat ee wollt... an ob engem dat wat ee net erreecht huet nach ge-
lénge kann ... Ob ee säi Match gemaach an déi richteg Prioritéite 
gesat huet. 

Bei enger Organisatioun wéi dem Mouvement ass et eigentlech net 
esou vill anescht.

Beim duerchkucke vun den Archive gëtt engem ganz banal erëm 
bewosst, wat “eist Liewen” och als Mouvement ausmécht...  
d’Basis ass en Zesummewierke vu villen, dacks ënnerschiddleche 
Leit, déi gemeinsam fir Wäerter an Ziler astinn a bereet sinn, sech 
derfir anzesetzen! Deen Zesummenhalt tëscht Leit ass ganz einfach  
de Kitt vun eiser ganzer Beweegung. Ma do muss een da leider 
och léiere lassloossen. Leit wéi Thers Bodé, Adri van Westerop, 
Milly Theisen, Eugène Brandenburger an elo och dëst Joer ganz 
dramatesch de Camille sinn net méi do ... si a vill anerer hunn eis 
matgepräägt a gehéieren nach ëmmer zu eis, a mäer denken u sie. 
Net nëmmen, awer besonnesch haut.

Ma wat ass dann elo eise Bilan? 

1.

De Bilan vun eis selwer als Organisatioun, ass sécher positiv! Mäer 
sinn eiser Aart a Weis, eiser Linn, eise Grondwäerter, eiser Loscht 
un Diskussioun, eiser Fähegkeet verschidde Vuen ze respektéieren, 
e Perspektivewiessel ze maachen, eiser Sträitkultur a virun allem 
eise Wäerter ... trei bliwwen. Eise Slogan “Lieweg, kritesch, enga-
géiert” - phaseweis ëmgewandelt a frësch, frech, ongewäsch - trëfft  
nach ëmmer zou. Also, den éischten: lieweg kritesch engagéiert. 
A mäer hunn nach ëmmer virun allem déi nächst Generatiounen, 
eis Kanner, am Fokus. Als Mënsch géing ee soen: eise perséinleche 
Bilan ass awer iergendwéi schonn top!

2.

A wéi steet et mam Bilan, vun deem wat een erreecht huet? Bei 
aller Bescheidenheet kann ee soen: Mir hunn Echecken gehat, ouni 
Zweifel. Ma mir hu wierklech ganzeg vill eenzel Projeten ugestouss, 
gewonnen. Eng ganz Rei Iddien hunn eis Gebuertshëllef, an och eis 
Ausdauer, gebraucht! De klénge Film vun elo grad, och wann hien e 
staarke Resumé war, huet dat ganz eindrucksvoll gewisen. Vill ge-
sellschaftlech wichteg Theme sinn och dank eiser - mee och aneren 
Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft oder engagéierte Politi-
ker - an de Fokus geréckelt ginn! 

Eist Land wär ouni de Meco, ouni den Engagement an d’Ënnerstët-
zung vun honnerten, jo dausende Leit déi sech am Laf vun de  
50 Joer virun allem an hirer Fräizäit engagéiert hunn an enga-
géiere, méi aarm! 

Eis Gesellschaft vergësst alt dëse gesellschaftspoliteschen Engage-
ment unzerkennen, mäer kréie seelen op d’Schëllere geklappt! Ma 
haut däerfe mäer dat maachen!  

Asoufern: Mäer hun all Grond eis, eise Wee bis heihinner an eisen 
Engagement ze feieren! An deem Sënn: en zefriddent Gebuerts-
dagskand.

3.

Ma mäer wären net de Mouvement, wa mäer bei dëser esou  
berechtegter positiver Analyse géinge stoe bleiwen. 

Wëll eng aner Fro an esou engem Bilan ass jo och: hu mäer also 
déi grouss Zieler, déi mäer eis gesat hunn, erreecht? Eis Ziler, wéi 
mäer Kand, Jugendleche waren...

An do gëllt leider fir eis déi selwecht Analysen, wéi se och rezent 
Kollegen am Ausland fir sech gezunn hunn: Mir hunn eng ganz Rei 
“Matcher” gewonnen, mee mir sinn (nach?) am Gaang vis-à-vis 
vun de groussen Erausfuerderungen ze verléieren. 

Eis Gesellschaft ass net um Wee a Richtung Nohaltegkeet. Leider 
grad de Contraire. Mäer sinn souguer op der Géigerichtung ën-
nerwee! An dat mat voller Vitesse! 

4. 

Dir kennt alleguer d’Situatioun, duerfir just kuerz:

• Klimaaccorden hin oder hier, d’CO2-Emissiounen huele 
weltwäit weider zou, och hei am Land. Ech muss hei kéngem 
beschreiwe wat dat heescht. Wat mech just befriemt, dat ass, 
datt mäer all domatt liewen, scheinbar souguer gutt, eis arran-
géieren, datt schonn honnertdausende Leit am Süde vun der 
Welt massiivst drënner leiden, hiert Liewen, hiert Heem ver-
léieren... Ass dës Haltung ze verstoen oder ze akzeptéieren? 
Nee! Et ass jo gutt, datt de Mënsch och verdränge kann, ma 
iwwerdreiwe mäer do net schamlos?

• Biodiversitéit: trotz bessere Gesetzer, Naturschutzsyndika-
ter… huet de Biodiversitéitsverloscht och hei am Land dra-
matesch Ausmoossen ugeholl. An engem gewësse Sënn ass 
dëse Verloscht souguer méi besuergniserreegend wéi d’Kli-
maverännerung, wëll hei hu mäer emol kéng Chance eng 
sougenannt “Upassungstrategie” ze entwéckelen. Wann eis 
natierlech Liewensgrondlagen zerstéiert sinn, den Ekosystem 

gekippt ass, da gëtt et kee Plang B, och net fir räich Länner. 

De Ressourceverbrauch ass en ähnlech besuergniserreegenden 
Dossier. Duerfir si mäer an etwa all Joer am August um Punkt, wou 
mäer mat eisem ekologesche Foussofdrock d’Limite vum Ekosystem 
vun deem Joer iwwerschratt hunn.... de Recht liewe mäer op Pomp. 
Op Pomp vun eiser Matwelt, vun de nächste Generatiounen... 

5.

An da geet dës Zerstéierung vum Ekosystem och nach zesummen 
mat gréisste soziale Problemer. D’Schéier tëscht Aarm a räich gëtt, 
gemäss Oxfoam, ëmmer méi grouss !! Déi räichst 1% op dëser Welt 
besetzen esou vill wéi déi rechtlech 99% vun der Bevëlkerung. An 
dorunner soll een sech gewinnen? An da soll ee net sozial Span-
nunge verstoen? Eng rezent Analyse vun der Chambre des Salariés 
huet dann och nach erginn, datt och hei am Land ëmmer méi Leit 
onzefridde sinn op hirer Schaff, datt sie den zounhuelende Leesch-
tungsdrock kaum nach packen...

6.

A last but not least: mäer soten et esou oft: Längstens ass et 
nogewisen, datt dat ablécklecht Ziel vun eisem System: méi méi 
méi – besser besser besser – glat a guer näischt mat Liewesqua-
litéit a Wuelbefannen ze dinn huet. Haut gëllt fir grouss Deeler 
vun eiser Gesellschaft: déi emotional Defiziter si vill méi grouss 
wéi déi materiell, duerfir spillt d’Werbung jo och nach – fir eis zum 
kafe vun iergend enger iwwerflësseger Wuer ze motivéieren - mat 
eisen deelweis onerfëllte Gefiller .... schéiner heiler Welt a relaxe 
Picknick ouni Handy am Blummefeld? 

7.

Wann dat esou ass: firwat verbessere mäer net primär d’Liewens-
bedingunge ma striewen no Wuesstem?

Ech muss soen, ech perséinlech verstinn ëmmer manner, firwat mir 
net vun deem do aus ekologescher a sozialer Siicht falschen Tripp, 
deen net nëmmen eis schued ma katastrophal ass fir déi nächst 
Generatiounen, erofkommen. 

Ech probéiere ganz onkomplett 3 Erklärungen ze ginn:

• Mir sollen eis näischt virmaachen: Dat wat ech elo sot, er-
reecht zwar mengen ech d’Häerzer vu ville Leit. Ma ech 
fäerten, nach bei wäitem net genuch Leit, an allzevill och net 
de Gros vun der etabléierter Politik. Wéi sot virun 30 Joer de 
Jean-Claude Juncker zu eis: Ech hu kee Bols fir Ekologie. Mäi 
Kapp kritt et mat, ma et kënnt net am Bauch un. Ass dat bei 
enger Rei vun eise politesche Parteien am Land haut anescht ? 
Et gëtt vill Grënn fir dës Entfriemung: Den Aarten- a Diver-
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Ried vum Blanche Weber, Presidentin, bei der offizieller Gebuertsdagsfeier vum Mouvement Ecologique de 5. Dezember 2018 
 

sitéitsverloscht z.B. ass effektiv schläichend, a schläichend 
Verännerunge kritt de Mënsch net esou mat. Wie net weess, 
wéi Vilfalt ausgesäit, vermësst se wuel onbewosst, ma net 
bewosst. Ville feelt haut ganz banal de Bezuch zu eiser na-
tierlecher Ëmwelt!

• An et soll een sech och näischt virmaachen: Esou wéi deemools 
Leit gemengt hunn, eng risikohaft Grousstechnologie wéi 
d’Atomkraaft wär d’Léisung, esou mengen och haut nach Leit, 
d’Technik géing eleng eis Problemer léisen. Digitaliséierung 
a Circular economy sinn d’Wonnerwieder vun haut... iwwre-
gens och an dem Koalitiounsaccord vun der neier Regierung. 
Mäer brauche sécherlech den technologesche Fortschrëtt, 
ma hien eleng léist net déi inhärent Problemer vun eisem 
Gesellschafts- a Wirtschaftssystem! An eigentlech sinn och 
hei d’Gefore bekannt; och hei si mäer - wéi deemools bei der 
Atomkraaft - bei der Iwwerwaachungsfro vum Eenzelen, net 
méi duerch de Staat, ma duerch grouss Firmen. A bei der Cir-
cular si mäer direkt bei der Fro, ob d’Aspueren net duerch e 
méi u Konsum vu neie Gadgeten opgefriess gëtt, esou wéi ze 
soen all technologesch Innovatioun opgefriess ginn ass, wëll 
d’Wirtschaft net e manner, ma e méi fuerdert a brauch.

• A net ze läscht, wuel den zentrale Punkt dee Verännerungen am 
Wee steet: Et ass méi einfach ze mengen, eise System bräicht 
just Korrekturen, d’dréinen un eenzelne Stellschrauwe géing 
duer... Da muss een och näischt u Muechtstrukturen, z.B. vun  
der Finanzlobby a Grousskonzerner, un der Verdeelungsfro 
änneren, un der ënnerschiddlecher Belaaschtung vu Kapital  
an Aarbecht, den onendleche Wuesstem ka weider als Chimère 
erëmgeeschteren. Jee, et muss een alles dat net fundamen- 
tal hannerfroen, et geet een de grousse gesellschaftlechen De-
baten an dem Choix de société aus dem Wee. Den haitege System  
ass ganz banal zum Virdeel vu verschiddene gesellschaftleche 
Kreesser - an anerer hu wuel net d’Kraaft se ze hannerfroen.

8.

Mir halen et do mam Nicolas Hulot: D’Zäit brennt! Mäer brauchen 
e fundamentale gesellschaftlechen an ekonomesche Systemwies-
sel! An dat erreeche mäer net méi mat der Politik vun de klénge 
Schrëtt! Déi hate mäer déi läscht 50 Joer, mat de bekannten onbe-
friddegende Resultater. Déi Politik hat wuel eng Zäit hier Berech- 
tegung, ma haut, wou sech alles zouspëtzt, definitiv net méi! Sie 
ass haut eng Plooschter déi d’Wonn verstoppen hëlleft amplaz ze  
heelen! Sie vermëttelt de falschen Androck, de System kéint duerch 
eenzel Neierungen oprecht erhale ginn!

9.

An erlaabt mäer eng kléng Klammer opzemaachen, well se esou 
zentral ass: Ganz frei huet de Meco sech - dir erënnert iech vläicht 
un eis kuerz ageblennte Broschür vun 1983 “Anders arbeiten und 
anders leben” - fir eng Verknëppung vu Sozialem an Ekologie age-
sat! An dat aus guddem Grond: den aktuelle Wirtschaftssystem 
geet op Käschte vu béiden! Nëmmen zesummen si mäer staark. 
Ekologie a Soziales géinteneen auszespillen, wäer den Holzwee! 

Mäer sinn als Mouvement frou Member vun engem weltwäite Bünd- 
nis ze sinn. Ech wollt elo aus engem Communiqué vun eise Kollegen 
aus Frankräich vun haut zitéieren, wou si ganz kloer äusseren, datt 
si Gronddoleance vun de Gillets jaunes verstinn:

“La crise sociale qui s’exprime à travers le mouvement des gilets 
jaunes ne peut occulter la crise climatique. Ce sont les deux faces 
d’une même pièce : celles d’un système guidé par la recherche du 
profit, qui concentre les richesses au sommet et détruit les écosys-
tèmes. Nous avons le devoir de tirer la sonnette d’alarme“.

Deem ass näischt beizefügen!

10.

Duerfir, ech kommen zum Schluss... de Bilan wéi et weider goe  
kéint. Zentral Message vu 50 Joer Meco fir d’Zukunft si sécherlech:

• Kommt mir setzen eis weiderhi kloer fir d’Schéinheet vun ei-
sem Planéit an, well jo, de Bezuch zu der Natur, de Genoss vun 
eiser Landschaft, engem Päiperlek, enger Brongbrëschtchen, 
der gudder Loft ass Liewensqualitéit an d’Basis vun eisem En-
gagement;

• Kommt mir triede méi wei je fir de Systemwiessel an: Kommt  
mir verdeedege weider déi esou wichteg lokal, regional a na-
tional Dossieren, eis Iddien, ma mäer soe nach méi wéi bis 
elo, datt mäer fir aner Wäerter, Prioritéiten, en anere Modell 
stinn! Mir sollen de Courage hunm dat emmer erëm weiderhin 
lauthals anzekloen, mat eiser Fantasie, Visiounen a konkreten 
Ureegungen. 

• Mäer brauchen eng staark Zivilgesellschaft a mir als Mou-
vement sinn e liewegen Deel dervun. De gesellschaftlechen  
Engagement vu villen, de klassesche Beweegunge ma och vun 
den haitege Kooperativen, der Transition-Town Beweegung, 
ass den Hief an der Gesellschaft! Loosst eis eis a sie stäerken 
a feieren!

• Mir brauchen awer och engagéiert Politikerinnen a Politiker! 
Loosst eis als Bierger akloen, datt d’Politik fir fundamental ge-
sellschaftlech Reformen astoe soll! Kommt mir weisen, datt 

mir bereet sinn dee Wee matzegoen a stäipen déi Politik. 
Den Owend sinn eng Rei Politiker hei. E grousse Merci u sie. A 
jo, mäer si frou eng gréng Partei ze hunn, déi sech d’Nohalteg- 
keet op de Fändel geschriwwen huet. Ma mäer brauchen a 
sichen och méi Uspriechpartner an den traditionelle Parteien, 
déi mäer deelweis schmäerzhaft vermessen! Kommt mir als 
BiergerInnen a Bierger stellen d’Politik méi wéi je virun hier 
Verantwortung a weisen eis Ënnerstëtzung fir grouss Refor-
men.

• Kommt mäer huelen eis Succès’en, d’Schlagkraaft, d’Kreati-
vitéit, den Engagement an d’Loscht vun de leschte 50 Joer 
eriwwer an déi nächst Joren, fir nach méi déi fundamental 
Gesellschafts-Froen ze stellen. Wa mäer mat dem selwechte 
Punch, der selwechter Loscht, der selwechter Solidaritéit as-
tin fir déi grondsätzlech Verännerungen, dann hu mäer eng 
Chance. Ech géing net soen: mäer gewanne sécher, ma mäer 
hunn eng Chance! An dorëms geet et! A mäer sti net eleng! 
Weltwäit stinn ëmmer mei Leit ob. An an de Länner vum 
Süde soen sie längstens net méi, datt si eise Liewensmodell 
kopéiere wëllen! Neen, och do sti Leit an fir aner Wäerter. 

Monseigneur, Léif Frënn, Léif Gäscht:

Engagement ass haut méi wichteg wéi jee! Mat der Kraaft an 
eise Stäerkte vun der Vergaangenheet, mat eiser move Sektioun, 
si mäer gutt opgestallt fir d’Zukunft, och wann de Challenge 
gewalteg ass. 

A wa mäer als Mouvement an als Gesellschaft am Sënn vun der De-
mokratie och nach méi déi auslännesch Bevëlkerung a verschidde 
Bevëlkerungsschichten abannen, wa mer den éierenamtlechen - 
gesellschaftspoliteschen - Engagement méi staark ënnerstetzen, 
geléngt et eis hoffentlech eng gewëssen Opbrochstëmmung ze 
vermëttelen, e kollektive Bewosstsinswandel... 

An deem Sënn – entschëllegt Monseigneur de liicht  
geklauten Ausdrock – vive de Mouvement !  
Vive gesellschaftlechen Engagement!

© Cour Grand-Ducal - Claude Piscitelli© Cour Grand-Ducal - Claude Piscitelli

Ech si stolz op de  
Mouvement, vive !!!

© Matic Zorman
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E grousse Merci fir d’50 Joer-Feier un:
• den interkulturelle Chouer, de Serge Tonnar a Georges Urwald

• d’Kabarettiste Roland Gelhausen an Alain Adams

• d’Kreativagence BAMHAUS fir di audiovisuel Montagen

• d’Event-Agence LEMON fir d’Bühn, d‘Sono an d’Beliichtung

• de Service des Parcs vun der Stad Lëtzebuerg fir d’Dekoratioun

• d’Personal vum Tramsschapp 

• d’NATURATA fir hire besonnesch generéise Geste beim Catering

• eis Fournisseuren: d’Bäckerei Scott an d’Wënzerbetriber Krier-Welbes a Sunnen-Hoffmann

Merci och un     fir d’Ënnerstëtzung vu wesentlechen Deeler vun eisem Programm vu 50 Joer

Déi Gebuerts- dagsfeier war  en Hummer

Also ech fann
en dat war déi 

allerschéinsten Net-Scéance 

académique op där ech  

jeemools war. Et war sou 

flott!

Gratulatioun 
fir déi flott 

Feier, et war eng immens 

Mëschung aus
 Nostalgie, 

Realismus awer och  

Optimismus!

Merci fir dee wonner- 

baren Owend. Ech hu  

gelaacht, ge
krasch, bäige

-

léiert an d’R
ied enorm gutt 

fonnt. Vill Inp
ut ärersäits,

 

super outco
me, bref, e 

grousse Succ
ès.

Eng onpretentiéis 
a sober  

Moderatioun mat Bëss, ex-

zellent media-Aspillungen, 
eng 

Presidentin, déi et fäerdeg 

bruet huet, E
motioun, Kam

pf- 

geescht, Visi
oun a Mënsch sinn 

op de Punkt ze bréngen
, mu-

sikalesch absol
ut an de Kader 

passend, Move > I love
 it!

Et war schéin ze
 gesinn, 

datt sech eso
u vill Jugen

d- 

lecher fir dat selwecht Zil 

engagéieren
 an zesummen 

halen. Maacht wieder esou!
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