
AN EEGENER SAACH

Dem Verloscht un Aarten a Planzen entgéint wierken! 
Maacht mat an enge vun den 3 neien Aarbechtsgruppe vum  
Mouvement Ecologique! 

De Biodiversitéitsverloscht ass mat déi gréissten Herausfuerderung an e Schwéierpunktthema vum Mouvement Ecologique. Ville Leit läit den Thema um Häerz. 
Duerfir lancéiere mir 3 nei Aarbechtsgruppen, fir jiddwereen wou Loscht huet sech anzebréngen - Virwëssen ass net néideg. D’Gruppe leeë selwer fest wéi oft si 
sech gesinn. Schnuppert emol eran, wann Dir Loscht hutt! 

Aarbechtsgrupp 1: Stopp zu Pestiziden! 

Keen zweiwelt méi um schiedlechen Impakt vu Pestiziden op d’Ëmwelt - e.a. op d’Insekten - an op eis Gesondheet! Mat sougenannten 
„Neonikotinoide“ behandelt Saatgut, wéi och de flächegen Asaz vun Herbiziden maachen eis Agrarlandschaften allzevill zu „grénge Wüsten“. 
Lëtzebuerg huet wuel, wéi vun der EU gefuerdert, en Aktiounsplang „Pestiziden“ ausgeschafft, deem et awer u Glafwierdegkeet feelt,  
well doranner kéng Strategie fir eng wierklech Reduktioun vum Asaz vu Pestiziden ze erkennen ass.

Wat kann e Mouvement maache fir do Drock ze maachen, datt et viru geet? Wéi kann och de Bauer besser ënnerstëtzt ginn? Wéi kann och 
den Eenzelen doheem méi virun seng Verantwortung gestallt ginn?

Aarbechtsgrupp 2: Landwirtschaft an Erhalt vun der Biodiversitéit beienee bréngen 

54% vun eiser Kulturlandschaft bestinn aus Wisen, Weeden, Ackerflächen an anere Liewensraim vum Oppeland. Datt déi ablécklech Form 
vun der Landwirtschaft e groussen Impakt op d’Biodiversitéit huet a wesentlech matschëlleg ass um Ausstierwe vun Aarten a Planzen, ass 
leider eng traureg Tatsaach. Ma net den eenzele Bauer kann derfir, ma de ganze System wéi eis Landwirtschaft opgebaut ass. Wat kann also 
gemaach ginn, fir den Interessi vun dem Erhalt vun der Biodiversitéit an den vum Bauer erëm méi no zesummenzebréngen? Wéi e Bäitrag 
kéint de Mouvement leeschten, wéi eng weider Pisten fir Léisungen gëtt et?

Aarbechtsgrupp 3: Nee zu Kiselsteng-Gäertercher! 

An Däitschland gëtt et D‘Internetsäit “Die Gärten des Grauens”. Do ofgeliicht si Gäert, déi mat Kiselsteng zougeluecht sinn, déi eise Planzen 
an Déieren a virun allem och den Insekten näischt bréngen, elle sinn an och nach deelweis mam Asaz vu Pestizide geréiert ginn. Zu Lëtze-
buerg ass d’Situatioun net vill besser wéi an Däitschland…. Stéiert Iech dat och ? Hutt Dir Loscht ze iwwerleeën, wat een dergéint maache 
kann, sief et méi kreativ pickeg béis oder méi konstruktiv?

De besonneschen Opruff fir an dësen neien Aarbechtsgruppe beim Mouvement Ecologique matzemaache leeft bis den 5. Juli.

Dono ginn all interesséiert Leit op eng éischt Versammlung agelueden, den Datum gëtt gemeinsam festgeluecht. Wann et jiddwerengem geet, gesi mir eis nach virum Summer, soss ggf. eréischt am September.

D’Aarbechtsgruppe leeë selwer fest, wat sie maachen a wéi oft sie sech gesinn. Dat kann also goe vun 2-3 Reuniounen … bis op eng reegelméisseg Zesummenaarbecht. D’Leit aus dem Grupp decidéieren dat ge-
meinsam. Fachlech Virkenntnesser sinn net néideg.

“Schnuppert” emol einfach era wann Dir wëllt matmaachen oder Interessi hutt. 

• maacht eis e Mail mat Aeren Donnéen an dem Grupp an diem der wëllt matmaachen: meco@oeko.lu
• oder schéckt eis dësen Ziedel eran op Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg.

Da gitt Dir um Lafenden gehalen.

Wéi schaffen dës Gruppen - wéi treffen sie sech?

Deelt eis mat, wann Dir Interessi hutt a wéi e Grupp Iech interesséiert

Num: ____________________________________ Virnum: _____________________________________________

Nr: _______ Strooss: ________________________________________________________________________Postleitzuel: _________Uertschaft: _____________________

Tel: _____________________________ email: _______________________________________________________________

Ech sin interesséiert am: O Aarbechtsgrupp 1: “Stopp zu Pestiziden!” O Aarbechtsgrupp 2: “Landwirtschaft an Erhalt vun der Biodiversitéit beienee bréngen” 

    O Aarbechtsgrupp 3: “Nee zu Kiselsteng-Gäertercher!”

mat ze schaffen.

NEI AARBECHTS- GRUPPEN
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