
Nei Perspektive fir d’Zukunft 

Riet vum Théid Faber, President vum Oekozenter Pafendall asbl 

Den 21. September 1985, also net grad virun 30 Joer hutt Dir Mme Polfer - och du als deemoleg 

Buergermeeschtesch, zesumme mat dem fir ons onvergiesleche Robert Krieps, dem 1.Lëtzebuerger 

Ëmweltminister, op dëser Plaz déi Lann dofir geplanzt. Et war dat de Moment, wou de Mouvement 

Ecologique an d’Stëftung Oekofonds an déi fréier “Maison de l’Europe” agezunn ass, déi virun 3 Joer op 

dëser Plaz ofgerappt an duerch dëse neie Bau ersaat gouf.  

 

An der Zwëschenzäit ass den Oekozenter Pafendall doran entstanen, eng Initiative vum Mouvement 

Ecologique, dien notamment eng Rei Berodungsservicer (Ëmweltberodung, ekologesch Bauberodung, 

Landwirtschaftsberodung, Klimapaktberodung…) a Pilotprojet’en (oekotopten, ecolabel, green 

meetings…) geréiert. Och sinn d’Coordinatioun vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg an d’Lëtzebuerger Vëlos-

Initiativ derbäi komm. De Mouvement Ecologique, den den “Haaptaktionär” - wann ech dat kann sou 

nennen - vun der Oekozenter Pafendall asbl ass, ass an all dene Jore senger Linn trei bliwwen, an ass - 

ënnert der engagéierter Presidentin Blanche Weber - eng Referenz gi fir d’Interesse vun Nohaltegkeet, 

Ëmwelt a Demokratie an eiser Gesellschaft.  

 

Dobäi huet sech d’Roll vun den Net-Regirungsorganisatiounen, wéi dat haut heescht , entscheedend 

verännert, dëst och well déi gesellschaftlech Erausfuerderungen massiv geännert hunn: 

Globaliséierung vu Wirtschaft an Handel, d’Schéier tëschent Aarm a Räich, Klimaproblematik, onrationell 

Notzung vun den natierleche Ressourcen, d’Léisung vun der Mobilitéitsfro asw sinn nëmmen e puer 

Stechwierder vun den haitegen Erausfuerderungen. D’Sich no Léisungen, och no Synergien tëschent 

wirtschaftlechen, ekologeschen a sozialen Interessen, bedéngt eng verstäerkte Bedeelegung vun 

Associatiounen an allgemeng vu Biergerinnen a Bierger.  

 

Net-Regierungsorganisatiounen mussen e Spagat maachen tëschent enger elementarer Basis-Aarbecht 

um éierenamtlechen Niveau, enger hautesdaags noutwenneger haaptamtlecher Aarbecht a mat der 

Realisatioun vu professionelle Pilotprojet’en. D’Bandbreet vun enger ONG geet vu fachleche 

Positiounen, Partizipatioun un offizielle Gremien, Gespréicher mat politeschen Instanzen, konkrete 

Projet’en um Gemengenniveau, Sensibiliséierungscampagnen, Berodung vu Konsumenten, vu Bierger, 

Konferenzen a Seminaren bis hin zu Schaffen an Netzwierker mat aneren Associatiounen an 

internationaler Aarbecht. 

Den neien Oekozenter bidd an Zukunft d’Méiglechkeet déi Aarbecht (endlech) ënnert ideale 

Konditiounen ze maachen, esouwuel fir d’Servicer an d’Leit déi hei schaffen, wéi och fir Leit ze 

empfänken bei Konferenzen, Seminairen, Berodungsgespréicher oder an der Bibliothéik. Mir hu mat 

dene puer Veranstaltungen, déi elo schonns hei waren, gesinn datt et méiglech ass, niewent eiser 

klassescher Aarbecht nei a kreativ Weeër opzeweisen, och a grad fir Initiativen, déi et am Ufank 

schwéier hunn, sech eng Stëmm no baussen ze verschafen. 

 

Dësen Neibau stellt och eng Unerkennung vun der ëffentlecher Hand duer fir e kriteschen, mee 



konstruktive gesellschaftlechen Engagement, den an de leschten 30 Joer op ënnerschiddlechsten 

Niveau’en gemaach ginn ass a bidd vergläichbar Aarbechtsméiglechkeete wéi wirtschaftlech a sozial 

Interesse-Verbänn se schonns méi laang hunn. Dat gëtt Hoffnung, dat mëscht nei Perspektiven op, wann 

och natierlech den Erwaardungsdrock méi grouss gëtt. 

Eise Merci geet an éischter Linn un  

 

- de Lëtzebuerger Staat (a besonnesch den Nohaltegkeets- an Infrastrukturministère), 

dee bereet war 90 % vun de Baukäschten ze iwwerhuelen: Merci do besonnesch - fir der 

nëmmen e puer ze nennen -  un de fréieren Ëmweltminister Lucien Lux, de 

Finanzminister Luc Frieden, mee och un de fréieren delegéierten Nohaltegkeetsminister 

Marco Schank… 

 

- d’Stad Lëtzebuerg, déi sech bereet erklärt huet d’Virfinanzéierung vum Bau ze 

iwwerhuelen a “maître d’ouvrage” war. E besonnesche Merci do un déi fréier 

Buergermeeschteren Pol Helminger (den zesumme mat dem Lucien Lux d’Initialzündung 

erméiglecht huet, dëst am Kontext vun der Revaloriséierung vum Quartier Pafendall), 

den Xavier Bettel, déi heitech Buergermeeschtesch Lydie Polfer an d’Memberen vun 

hirem  Schäfferot an dem Stater Gemengerot, an notamment d’Mme Simone Beissel als 

zoustänneg Schäffin.  

 

- E ganz spezielle grousse Merci geet awer och un d’Oeuvre Nationale de Secours Grande 

Duchesse Charlotte, déi ons mat hirer Hëllef erméiglecht huet, d’Bannenariichtung zu 

engem groussen Deel ze finanzéieren an ouni si et kaum méiglech gewiecht wier, dat 

esou anzeriichten! Mir sinn och frou, datt d’Oeuvre mat hirem “appel d’offre fir 

innovativ an durable Projet’en” resolut wëllt zukunftsweisend Projet’en ënnerstëtzen. 

 

- Merci awer och un  eng ganz Rei Donateur’en am Laf vun de läschte Joren, déi e  

Reservefong gespeist hunn, fir d’Ariichtung ze kompletéieren an un de Roland Schauls 

resp. den Ingo Schandeler, déi ons Tableauxen zur Verfügung gestallt hunn. 

E ganz grousse Merci awer och un  

- all Servicer a MataarbechterInnen vun der Stad Lëtzebuerg fir déi ganz intensiv 

Zesummenaarbecht,  

- den Architektebüro Steinmetz-de Meyer an den Ingenieurbüro Jean Schmit, déi dëse 

Passivhausbau no alle Regelen vun der Energieffizienz an dem Asaz vun ekologesche 

Materialien geplangt an emgesat hunn,, 

- de Responsabler an den Aarbechter vun de Firmen, de ville “corps de métiers”, déi hei 

engagéiert geschafft resp. d’Ariichtung geliwwert hunn,  

- awer och de Responsablen an Aarbechter vum Chantier vun der Vauban-Strooss, déi 

elo mat dem Accord vum Nohaltegkeets- an Infrastrukturministère a vun der Stat 



Lëtzebuerg eng vun den éischten CR’en am Land am Kär vun engem Quartier zu enger 

30er Zone gëtt, 

- a last but not least allen eise MataarbechterInnen aus dem Haus, déi mat vill Häerzblutt 

an Engagement gehollef hunn, de ganze Projet ze begleeden an ëmzesetzen. 

Dir Dammen an Dir Hären,  

 

Wéi mer viru Joren no engem neien Haus gesicht hunn, waren e puer Léisungen am Gespréich. Mir hunn 

ons awer an all dene Joren an dësem Quartier, dem Pafendall, wuel gefillt a wollten och duerfir hei 

bleiwen. Ech erënnere mech nach ëmmer un e Pressekommuniqué dee mer virun Joren zesummen mat 

dem Interesseveräin hei aus dem Quartier - an Zesummenaarbecht mat dem Fernand Théato, den haut 

leider net méi ënnert ons ass – gemaach haten: et goung drëm ze verhënneren datt vum Tunnel ennert 

der Stad a Richtung Eecherbierg eng Offzweigung erof an d’Neiduerf /Clausen gemaach géif. Den Titel 

vum Communiqué war deemools: “Ihr daoben – wir hierunten”.  

Et ass eng déif Verbonnenheet mat dësem Quartier, dem mer wënschen datt en mat den Emänerungen, 

déi op en zoukommen, dem Lift an d’Uewerstad, dem Arrêt ënnert der Rouder Bréck, seng Eegenaart, 

seng Authentizitéit a saï Gesiicht ze behalen. 

 

Loosst mech Iech zum Offschloss versécheren, datt déi ONG’en déi an dësem neien Oekozenter hire Sëtz 

hunn, an notamment de Mouvement Ecologique, hir Authentizitéit, hire kritesche Geescht, hire 

konstruktiven Asaz – och munnechmol géint de gesellschaftleche “Mainstream” wäerte bäibehaalen. An 

domat och verstärkt BiergerInnen aus allen soziale Schichten a besonnesch och verstäerkt Jonker fir en 

Engagement ze begeeschteren.  

Den Oekozenter soll en oppen Haus ginn a sinn, fir all déi di mat wëlle schaffen och nei Iddien an eis 

Gesellschaft eranzedroen, dest am Déngscht vun enger nohalteger an demokratescher Gesellschaft vu 

muer. 

 

4.Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 


