Här Präsident,
No den Attentater zu Paräis am November, goufe grouss Riede gehalen an et gouf mat vill Pathos vun
« eisen » Wäerter geschwat. De Premierminister selwer huet Gerechtegkeet als eent vun eise
Wäerter betitelt. Wier et esou !
Wann ee kuckt wat net nëmmen zu Lëtzebuerg, mee a ganz Europa sech zesummebraut, da muss ee
leider feststellen datt Gerechtegkeet nach just eng Floskel as a kenger Realitéit entsprécht.
Wien vu Gerechtegkeet schwätzt an awer eng Steierpolitik bedreiwt déi d’Kapital ëmmer méi vun der
Steierpflicht befreit, mee dofir d’Salariat ëmmer méi oprifft d’Allgemengheet ze finanzéieren, deen
huet eng ganz aner Opfaassung vu Gerechtegkeet wéi mir.
An ech wëll warnen do virdrun fir d’Fro vun der Gerechtegkeet op déi liicht Schëller ze huelen.
Steierongerechkeet féiert zu Ongerechtegkeet en général, an Ongerechtegkeet féiert zu méi Armut a
manner Demokratie well d’Muecht sech doduerch ëmmer méi an den Hänn vun deenen verlagert déi
en finanzielle Poids hun.
An aneren Termen : ëmmer méi Leit kréien dat justifizéiert Gefill datt hier Stëmm net méi gehéiert
gëtt.
Dofir soll een sech net wonneren datt, fir an der Aktualitéit ze bleiwen, et esou Phänomener gin wéi
a Frankräich wou d’Halschent vun de Leit net méi wiele gin an datt e groussen Deel vun den Wieler
dem Front National eng Stëmm gin.
Wann all Dag déi reell erliewten Solidaritéit op der Arbecht oder am Alldag verschwennt, wann een
all Daag vun der politescher Kast erkläert kritt et wier ee selwer Schold u säi Misär an et misst een
eng Kämpfermentalitéit hun, an der permanenter Kompetitivitéit, dee soll sech net wonneren datt
déi faschistesch Idde säi Wee mécht.
Well dee Wee gouf virgezeechent.
Deen Zesummenhang soll ee verstoen. Faschismus bekämpft een net mat Moralfloskelen.
Faschismus bekämpft een andeems en de Kampf fir reell Gerechtegkeet féiert a sécherstellt datt
sech dat konkret emsetzt.
2015 war souzesoen e Krisejoer. An der éischter Halschent vum Joer huet déi griechesch Fro déi
öffentlech Debatt an Europa dominéiert. Och hei zu Lëtzebuerg.
Ech soen déi griechesch Fro, mee ech misst a Wierklechtkeet vun der Ofhängegkeet schwätzen an déi
d’EU vis-à-vis vun den Finanzmäert geroden as.
Griechenland as just dat Land wat et fir d’éischt gewot huet op Regierungsniveau déi Dominatioun a
Fro ze stellen a gouf dofir och strengstens duerch en ökonomeschen Putsch ofgestroft.
A Portugal huet sech dat nach viru kuerzem konkreetiséiert andeems den Präsident vun der Republik
Cavaco Silva mat allen Mëttelen versicht huet an Majoritéit tëscht PS, Bloco de Esquerda a PCP ze
verhënneren.

An der Tëschenzäit as déi öffentlech Schold vu Griechenland op 180% vum PIB geklomm. Déi
imposéiert Austéritéitsmesüren, falls déi nach all duerchgesat gin, wäerten d’Land weiderhin an
d’Scholdspiral versenken. Dat as jo wéi wann ee wéilt e Bëschbrand mat Benzin läschen.
Et soll keen hei mengen datt all déi antidemokratesch Akten a Gestikulatiounen d’Bewosstsäin vun
den Bevölkerungen an Europa net präge géifen.
Wien anitdemokratesch handelt, soll sech net wonneren wann antidemokratesch Kräften Zoulaf
kréien. Dat sin déi 2 Säiten vun der selwechter Medaille.

Här Präsident,
D’Ausschaffen vum Budget as eng eminent demokratesch Saach. Demokratie beschränkt sech awer
net nëmmen op d’Fräiheet fir eppes oder géint eppes ze stëmmen. Et brauch een och Kloerheet.
De Rapporteur geet och op dës Fro an, am Kader vum Semestre européen, a mengt et misst een
d’Prozedur änneren an an der Zäit étaléieren an och méi débattéieren.
Dat as bestëmmt net falsch.
Wat d’Form ugeet gëtt et ëmmer méi komplizéiert e Budget opzestellen. Et as schon de Fall fir e
Parlamentarier – mee deen huet wéinstens méi Zäit fir sech domadder auserneen ze setzen – mee da
schwätze léiwer net vun de Bierger.
Ech gi lo net op den Détail vun der Prozedur déi e reellen Hin a Hir tëscht EU-Kommissioun, EU-Rot,
EU-Parlament an och nach de Memberstaaten duerstellt.
De Probleem as awer och deen, datt en plus vun deem Hin-an-Hir, politesch Choix’en als technesch
Necessitéiten duergestallt gin.
Iwwert d’Prozedur kann een debattéieren, mee et mécht wéineg Senn wann een net iwwert den
politeschen Inhalt débattéiert huet.
De Probleem as awer deen datt den europäesche Kader an deem sech déi national Budgetspolitiken
entwéckelen :
1. En Agrëff an der demokratescher Gestaltungsméiglechkeet vun den Memberstaaten
2. En Agrëff deen politesch net neutral as
1. En Agrëff an der demokratescher Gestaltungsméiglechkeet :
- Andeems den Artikel 3 vum Stabilitéitstraité den Memberstaaten imposéiert vum
strukturellen Defizit vun 0,5% respektiv 1% fir déi Staaten wou d’Schold enner 60% vum
PIB, also och fir Lëtzebuerg.
- Eng Limite huet vun 3 % wat den Defizit ugeet par rapport zum PIB
- Eng Limite vu 60 % wat d’Schold ugeet par rapport vum PIB
2. An dës Reegelen sin natierlech politesch net neutral well se d’Memberstaaten dozou
leeden hir Dépensen, och wann se legitim sin, anzeschränken a reell antizyklesch Mesüren ze

huelen, déi souwisou schon ageenkt sin duerch den ageschränktenen Interventiounsradius
vun den Staaten.
Bon, emmerhin as Lëtzebuerg nach net an der Situatioun fir déi Limite z’iwwerschreiten.
Nach net.
Mee et bleiwt jo net dobäi well et jo gëtt eng ganz Rei vu Mechanismen déi dofir suerge sollen datt
Moossnahmen déi Staaten huelen, ënnert dem Bléckwenkel vun der Austéritéit, och emgesat gin
soss kennt de Bengel, an der Form vum Six-Pack oder Two-Pack, daat heescht Mesüren déi géint
Staaten kennen ausgeléist gin, déi sech net der budgétärer Disziplin, wéi et esou schéin heescht,
beugen.
An dat soen net nëmmen ech, den Här Finanzminister huet dat de moien jo och gesot – an et war net
déi éischte Kéier.
Jo, déi 2 Beruffskummeren hun absolut Recht déi Kritären a Fro ze stellen. Si gin d’ailleurs vu bal
jidderengem a Fro gestallt, net aus deenen selwechten Grënn selbstverständlech, mee si gin
permanent a Fro gestallt – wat schon en Zeechen as vun deem arbiträre Charakter vun dësen
Kritären.
A si gi jo och net respektéiert, ennert anerem net vu Frankräich. Mee an der EU as et wéi an der Farm
vum Orwell : all Länner si gläich, mee anerer si méi gläich.
A wa mer schon beim Orwell sin, fir zreckzekommen op dat wat den Här Finanzminister sot : d’EU as
an der Theorie en demokratescht Gebilde. Mee gewësse Saachen däerfen net a Fro gestallt gin.
Den Här Gramegna huet et scho richteg verstanen : wann d’Beruffskummeren dës Kritären a Fro
stellen, dann as et well si se fundamental a Fro stellen.
An dat as an der EU verbueden. Demokratie jo, awer awer net de Kader sprengen, soss kënnt d’Strof
– an dat war jo de Fall fir Griechenland.
Dat Land as vum bréisseler Olymp bestroft gin wéi den Prometheos. Den Promethos as vläit bestroft
gin, mee dat hellegt Feier, dat brennt nach weider.
Ech soen iech just eng Saach : wann d’EU sou wäit kennt, datt hir ekonomesch Ausriichtung nach just
mat Menacen a Strofen duerchzesetzen as, wann hei gemengt gëtt et kéint een d’Leit an der EU op
éiweg intimidéieren, dann as dat e ganz schlecht Omen fir d’Zukunft vun der EU.
An dës Afrostellung kennt zwar « nëmmen », tëschent Gänsefüssercher, vun 2 Kummeren, mee dat si
Kummeren déi dat ganzt Salariat hei zu Lëtzebuerg, privat an öffentlech, repräsentéieren.
Da stellt sech d’Fro : jo, d’Zivilgesellschaft soll méi agebonne gin an den Budgetsarbechten.
Mee mir kommen net derlaanscht, wa mer wierklech vun Demokratie schwätze wëllen, datt
onsenneg Reegelen, déi dem Staat seng Gestaltungsméiglechkeet aschränken, a Fro musse gestallt
gin.
Natierlech, wéi de Rapporteur dat och zu Recht sot : de Riichter zu Bréissel verdeedegt seng
Reegelen an d’Memberstaaten hun un dës Reegelen matgewierkt.

Natierlech. Mee loosst eis éierlech sin : as jiddereen sech wierklech sécher datt déi Reegelen déi
tëscht den Regierungen vun den Memberstaaten ausgehandelt goufen wierklech vun den
Bevölkerungen wouergeholl gi sin ?
Sin d’Leit wierklech mat agebonne gin ? Sin d’Leit wierklech gewuer gin wat fir eng Konsequenzen
dës Reegelen mat sech bréngen ?
Et gin elo awer schon eng helle Wull vun Avis’en wou ech net den Androck hun datt d’Koalitioun
wierklech sérieux hëllt.

Zum Beispill den Avis vun der repräsentativster Kummer hei am Land, nämlech d’Chambre des
Salariés, déi eng ganz Rei vu Warnsignaler schéckt.
A si sin ganz kloer, a kennen dat och beweisen : zanter 2011 wiisst den Armut hei zu Lëtzebuerg wéi
nach ni. Aus der Crise si mer bei wäitem net.
Dat hängt natierlech dovunner of wéi een d’Zuelen interprétéiert.
Wou de Budget vum Här Minister présentéiert gouf, huet d’Regierung sech nach félicitéiert datt den
Chômagetaux liicht erofgange wier.
Mee de Probleem as deen datt den Chômagetaux, dat seet net vill aus. Deen berücksichtegt fir
d’éischt emol nëmmen déi, déi ageschriwwen op d’Adem.
De Rapporteur notéiert zu Recht datt wann een all déi dozourechent déi an Mesure pour l’emploi sin,
déi jo a Wierklechkeet net um reellen Arbechtsmart sin, da hu mer schon eng Zuel vun iwwer 9 %.
Mee dat seet och nach net alles aus.
Et muss een och kucken, wa geschwat gëtt vun Création d’emploi, wat fir eng Emploi’en dat sin.
An do stellt ee fest : mir erliewen hei zu Lëtzebuerg eng Explosioun vum Interim, also déi nei Form
vun Doléinerarbecht.
Mir erliewen och eng Explosioun vum CDD’en, also befristet Arbechtskontrakter, déi haptsächlech
déi Jonk treffen.
Fir déi Jonk as den CDD éischter d’Regel wéi d’Ausnahm.
An dann däerf een och net aus den Ae verléieren datt d’Deelzäitarbecht ëmmer méi zouhëllt, déi elo
bei 19 % läit, an haptsächlech Frae betrefft a bei wäitem as dat keng gewollten Deelzäitarbecht wéi
d’Salariatskummer et beweist, well déi ongewollten Deelzäitarbecht déi wiisst och, vun 5 op 12 %.
Maacht den Test, a maacht eng Annonce fir eng Tagemutter ze fannen. Ech kenne sou e Fall, e jonke
Mann huet dat misse maachen – well net genuch Plazen an den Maison-Relais sin, mee dat as jo
normal an e räicht Land wéi Lëtzebuerg.
Deen as reegelrecht mat Proposen iwwerschwemmt – vu Fraen, jonk a manner jonk – fir deen Job
z’iwwerhuelen. An souguer nach Wochen nodeems hien schon eent fonnt hat.

Dat sin alles Realitéiten déi eis offiziell Chomagezuelen, déi souwisou och esou schon héich sin, stark
relativiséieren.
Et geet jo net nëmmen drëms iergendeen Arbechtsvertrag ze hun : d’Ziel vun der Arbechtspolitik soll
dee sin fir de Leit et ze erlaaben vun hirer Arbecht korrekt ze liewen an hinnen eng
Planungssécherheet ze bidden.

Kee Mënsch as wierklech fräi wann en sech materiell net ofséchere kann, wann en all Dag fir seng
Arbecht bangt, wann en um Schluss vum Mount, wann en säin iwwerdeiere Loyer oder Prêt (wann en
iwwerhapt nach ee kritt) bezuele muss.
An dann vu berechtegten Luxus net ze schwätzen. Jo, well d’Mënschen hu Recht op e Minimum vu
Luxus, jiddereen, net just eng Minoritéit.
Mee wéi sot den Generalsekretär vun der UEL : « Et kann eben net jidderen an der Schivakanz an op
Mauritius ».
Rechent einfach : 17.000 Euro d’Joer. Kom mir huelen e Loyer deen net iwwerdriwwen héich as mat
de Chargen inklusiv, allez, 900 Euro. 900 Euro mol 12 : dat gin 10.800 Euro. 17.000 minus 10.800, dat
mécht wéivill 6.200 Euro.
Voilà, dee Mann oder déi Fra as nach net agekleed, huet seng Assurance nach net bezuelt, huet nach
net giess.
A dach ! E kënnt jo am Genoss um der Aide logement déi hei gestëmmt gouf. An déi hien jo mat
sengen Steiergelder matfinanzéiert ! Dat as keng Sozialpolitik, dat as keng Gerechtegkeetspolitik, dat
as a Wierklechkeet autofinanzéiert Almosepolitik.
Dat as eng Wourecht déi mer hautzedags zu Lëtzebuerg an d’Ae musse kucken : et gin ëmmer méi
arem schaffend Leit, et gin ëmmer méi « working poors », wéi d’Amerikaner soen.
Et muss een de Leit d’Wourecht soen, seet den Här Staatsminister jo ëmmer gäeren fir den
Sozialofbau ze begrënnen.
Abee, d’Wourecht as déi datt Lëtzebuerg, wat Working poor ugeet, op der 4. Plaz an der EU as
hannert Roumänien, Griechenland a Spuenien.
Dat gëllt och fir den Risque de pauvreté, also d’Chance, oder besser gesot d’Ongléck, fir an d’Armut
ze rutschen : déi loung 2014 bei 11,1% vun de Leit déi am Arbechtsalter sin.
Wat all d’Résidents’en ugeet as déi Zuel nach méi héich : do as all 6. vum Risque de pauvreté betraff,
an dat nodeems Sozialtransferts’en stattfonnt hun !
All 2. Chomeur as vum Armutsrisiko betraff. All 2.
Ech verstin net wéi een vun engem Triple A Social ka schwätzen.
Oder dach, ech verstin et, well mir sin do am Ratingsagenture-Jargon. An déi Ratingsagenture, déi jo
deene selwechten gehéieren déi d’Finanzmäert kontrolléieren, déi deelen hir Bonne not’en deene
Staaten aus, déi sech am beschte fügen : hir Sozialausgaben drosselen, d’Kapital sou mann wéi
méiglech besteieren an d’Arbechtskonditiounen a Reegelen am onséchersten maachen.

Dann hu mer en Triple A-Social, awer no den Kritären vun den Finanzmäert !
Mir als Lénk hate virun e puer Joer gefuedert datt den Mindestloun em 300 Euro misst erhéigt gin.
Ech mengen an der Tëschenzäit souguer datt mir eise Programm revidéiere missten an eng Erhéijung
vun 400 Euro misste fuederen.
Et as irresponsabel den Mindestloun net ze erhéijen wann ee weess datt e Bierger mat deem Salaire
net iwwert d’Ronne komme kann.
Mee a Wierklechkeet geet de Mindestloun jo zereck. Derduerch datt d’Steiertabell net méi un
d’Deirecht gebonnen as, hun déi Leit mat wéineg Akommes, an dann natierlech déi wou de
Mindestloun kréien, hirt Akommes nach weider schmelze gesin.
Dat heescht datt en Mindestlounempfänger am Joer 2015 en Mindestlounempfänger nach nëmmen
84,9% vu sengem Bruttoloun kritt géint nach 86,4% am Joer 2010.
Dat Ewechschmelzen vum Loun betrefft natierlech och de Mëttelstand. Do huet och
d’Salariatskummer gerechent datt en Duerchnettslounempfänger nach nëmmen 71,6% vu sengem
Bruttoloun kritt am Joer 2015 am Verglach mat 2010 war et nach 75,7%.
Dofir geet et natierlech net duer de Mindestloun an d’Luucht ze setzen, mee och erem d’Steiertabell
un d’Deirecht ze bannen.
Mir hun all Intérêt drun erem an e Cercle vertueux ze kommen déi d’Kaafkraft erem eropsetzt.
Engersäits fir d’Armut ze bekämpfen – net duerch Almosen mee duerch Gerechtegkeetsmesüren –
anerersäits grad fir eng gewësse Croissance ze sécheren an domadder weider Steiereinnahmen a
Cotisatiounen.
An dat geet och net iwwert de Spuerpak deen nach net vollstänneg emgesat as. Eis wonnert et net,
mee souguer de Statec huet berechent datt dee Spuerpak vläit en positiven Impakt op déi öffentlech
Verwaltung kéint hun, mee, an dat as e grousse « mee », den Impakt op de Wuesstum an souguer op
den Chômage as e ganz negativen !
Well wat as bis elo schon am Kader vum Spuerpak geschitt ?
TVA gouf erhéijt an eng spezial Steier vun 0,5% gouf agefouert – ech kommen nach dorobber zréck.
An dann eng ganz Ribambelle vu méi oder wéineg klengen Aschnëtt, wéi d’Taxe fir d’Unerkennung fir
Unisdiplomer – déi enger Persoun aus engem pays tiers deemnowéi ka wéidoen –, Prime fir Hybridan Elektroauto’en, bei der Formation continue gouf agespuert, am Kader vun der Pflegeversécherung
koum et zu Aschnëtt, d’Allocation maternité an d’Allocation éducation goufen ersatzlos ofgeschaaft,
an d’Kilometergeld gouf vun 40 op 30 cents erofgesat.
Wann ee wéineg oder e bessen huet, da mécht dat alles, cumuléiert, vill aus.
An et as dem Asaz vun den Gewerkschaften, mat der Ennerstetzung vun enger helle Wull vun
Organisatiounen aus der Zivilgesellschaft, ze verdanken datt eng Reih vu Mesüren, déi ongerecht an
oniwwerluecht woren, zereckgedrängt goufen.
Mee dat net genuch, well et soll jo nach weidergoen mam Sozialofbau.

Wéi schreiwt d’Salariatskummer esou schéin : « L’année 2016 sera elle aussi marquée par la mise en
place de mesures à l’impact social et économique délétère »
Well d’nächst Joer, elo gläich also, sollen nach eng Partie Spuermesüren agraff gin, déi sech ennert
anerem op den Arbechtsmarché bemierkbar wäerte maachen.
Déi kann een opzielen : zum Beispill d’Hellef fir déi geografesch Mobilitéit, an Zäiten wou d’Salarié’en
ëmmer méi opgefuedert gin, sech méi flexibel ze weisen.
D’Aide temporaire au réemploi soll och verschwannen an natierlech och d’Aide à l’embauche de
chômeurs de longue durée.
Här Präsident,
Wat mécht d’Regierung amplaz de Kuch méi gerecht emzeverdeelen ?
Mir krute gëschter e puer Grafiken gewisen. Derbäi war och déi Grafik vum Déchet fiscal iwwert den
e-commerce, deen, wéi mer wëssen, iwwert eng TVA-Erhéijung kompenséiert gouf.
Mir schwätzen vun engem Déchet Fiscal vun iwwer 400 Milliounen d’Joer.
War d’TVA-Erhéijung déi eenzeg Mesür déi huet misse gehol gin ? As iech soss näischt agefall wéi
jiddereen déiselwecht ongerecht Tax bezuelen ze loossen ?
Mee ouni nach un d’Kapital ze goen hätt een d’Steierlaascht an deem Sënn kennen méi gerecht
opdeelen : an do gëtt et eppes – dat heescht de Spëtzesteiersaz erhéijen.
Mir hun ageschat datt et duer géif goen deen nëmmen em 1% Prozent z’erhéijen, da kéinten schon
em déi 500 Milliounen erakommen, genuch fir den Déchet fiscal vum e-commerce ze
kompenséieren.
An et hätt kengem extra wéi gedoen, just déi héijer Revenu’en wieren – liicht – méi besteiert gin.
Et gin awer nach aner Méiglechkeeten den Defizit ze fëllen.
D’Niche fir d’Spekulatiounsfongen kéint een ofschafen an 75 Milliounen erakréien.
Och d’Franchise op 50% vun den Dividenden kéint een ënnert d’Lupe huelen.
An natierlech kéint een sech awer och iwwerléen den Impôt sur la fortune fir physesch Persounen
erem anzeféieren – natierlech op eng nuancéiert Art a Weis fir net déi falsch ze treffen.
Firwat as et hei onméiglech zu Lëtzebuerg all déi Steiergeschenker a Fro ze stellen, déi dozou
bäidroen datt den Defizit muss vun der ganzer Bevölkerung gedeckt gin ?
Här Präsident,
2007 huet déi grouss Finanzkris ugefangen an et as och vun deem Zäitpunkt un datt den Defizit sech
stark verdéiwt huet.

Dat huet, wéi mer all wëssen, domadder ze din datt de Staat, also d’Allgemengheet, huet missen
d’Banke retten, asprangen, well déi jorzingten Laissez-faire den Finanzmäert erlabt hun Casino ze
spillen.
Et hätt een sech kéinten erwarden datt mol géif emgeduecht géif gin. Ma neen, och hei net zu
Lëtzebuerg.
Wien kennt op fir d’Recetten ?
De Steierzueler zu iwwer 2/3, wann net zu ¾.
TVA alléng mécht 39% aus.
D’Besteirung op d’Lounmass zesumme kombinéiert mat der Spezialsteier vun 0,5 % machen 36% aus.
Schlusslicht as dann den IRC also d’Betriebssteier, zesummen mat der Gemengegewerbesteier an
natierlech och d’Spezialsteier : déi maachen nach nëmmen 23% aus vun alle Recetten.
Dat as eng Grafik déi ech gëschter am Exposé vum Rapporteur vermesst hun.
Et as dofir och kee Wonner wa PWC seet Lëtzebuerg wier souzesoen kompetitiv. Well net nëmmen
d’Steierlaascht fir Betrieber as net esou, d’Cotisatiounen sin et och net - a souguer d’Cotisatioun vun
der Mutualité des employeurs gëtt vun der Allgemengheet iwwerholl.
An da soll, am Kader vun der Steierreform, nach weiderhin d’Steierlaascht fir Betriber erofgesenkt
gin, op en Taux nominal vun 15 % !
An iwwerhapt : ech hätt och gäeren eng Grafik gesin déi den Defizit vum Staat opweist,
d’Steierlaascht vun de Betriber an och hir Profitter. Esou eng Grafik wier bestëmmt ganz
opschlossräich !
Well eng Saach steet fest : Lëtzebuerg steet ganz gutt do wat d’Produktivitéit ugeet. Mir sin op 7.
Plaz an der EU, wäit virun eisen Noperstaaten.
Mee dat as awer net de Fall vum Wuessen vun de Salairen déi hannert Frankräich oder Däitschland
as.
An da soll nach behapt gin datt mer iwwert eis Verhältnesser liewen ? Bei wäitem net all ! Bei wäitem
net all !
An do denken ech haptsächlech un déi bal 9.000 Fraen am Botzsecteur, déi joerelaang hu misse
streiden fir, ennert anerem, den qualifizéierten Mindestloun zougestane ze kréien deen se no 10 Joer
Beruffserfarung zugutt hun.
Mee dat wëllt d’Patronat net bezuelen, dat wëllen déi grouss Botzfirmen net bezuelen – déi vläit och
nach e Ruling krut hun.
Et kéint een nach laang doriwwer diskutéieren, wéi mat hinnen emgespronge gouf, wéi haart
d’Patronat as wann se no 25 Joer en halwen Daag Congé méi wëllen.

9.000 Leit : natierlech quasi alles Fraen, arem Fraen, keng déi e Setz an e Verwaltungsrot besetze
kennen. Fraen déi meeschtens och kee Walrecht hun, entweder well se net zu Lëtzebuerg liewen
oder well se net d’lëtzebuerger Nationalitéit hun.
A fir lëtzebuergesch ze léieren, do bleiwt och net vill Zäit iwwreg fir vun Esch op Miersch hin a hir ze
jummen tescht 6 an 10 Auer mueres an herno rem tescht 15 an 19 Auer – wann net grad
onbezuelten Iwwerstonne muss geleescht gin.
Ech kann iech soen : wiere mir an der Regirung, dann hätt sech d’Regierung agemëscht, dann hätt
d’Patronat erkläert kritt wéi den Hues leeft an da géife mer och eng richteg Arbechtsinspektioun hun,
finanzéiert mat den iwwerflessegen Luxusdépensen déi an ons Arméi erafléissen a Fligeren a
Schëffer.
Well wa mer hei zu Lëtzebuerg eng Arméi brauchen, dann as et déi vun der Arbechtsinspektioun.
Jo, eis Dépensen an der Arméi sin iwwerflesseg. Dat as leider e Posten dee klemmt, vun 0,4 op 0,6%,
am Kader vun eiser Natomemberschaft. A Wierklechkeet geet de Militärfong em 114% an d’Luucht
an e soll nach déi nächst Joer weiderhin wuessen.
A wa mer schon bei der Arméi sin. Ech ka mech nach erënneren, wou iwwert d’Rulingen gestridde
gouf d’läscht Joer, do hu mer nach getéint Lëtzebuerg hätt, aneschters wéi seng Nopeschlänner, keng
Waffenindustrie.
Dat stëmmt awer esou net méi.
Duerch d’SES an duerch LuxGovSat, duerch déi Dronen déi mir doduerch steieren, mengen ech,
kenne mer net méi behapten Lëtzebuerg wier e Land ouni Waffenindustrie.
Natierlech baue mer keng Panzeren, natierlech baue mer keng aner Waffen.
Mee et as kloer datt den lëtzebuerger Effort de guerre sech eng Niche fonnt huet an dat as déi vun
der Communicatioun, vum Repérage.
A fir Krich ze féieren – an do wäert mir den Offizéier Kartheiser net onrecht gin – do as
Communicatioun a Repérage eppes fundamentales.
Et gi keng Bomme gepucht ouni virdrun ze wëssen wou d’Zieler sin.
Dat zyneschst doranner as, datt mer och nach en ökonomeschen Standbeen dorauser maachen. Dat
as net déi wirtschaftlech Diversifikatioun wéi mir se eis virstellen.
Dat beweist och erem eng Kéier datt d’Krichsgeschäft eng eminent wirtschaftlech Roll, datt mat
Kricher sech Geld maache léisst.
An ech kontestéieren datt dësen renforcéierten militäreschen Engagement vu Lëtzebuerg am Kader
vun der Nato zur Sécherheet vum Land bäidréit.
De Géigendeel as de Fall, well mer esou eng Zilscheif gin. Mir sin keng friddfäerdeg Natioun méi, mee
eng déi eng aktiv Roll spillt an e Militärbündnis wat vergiess huet sech opzeléisen, wat sech trotz de
Verspriechen nach weider no Osten ausgedeent huet a wat total hasardéis katastrofal
Militäraktiounen duerchféiert déi verluer sin a keen Enn hun, wéi dat de Fall am Afghanistan as.

Domadder hu mir kee Geld ze maachen a keng Ausgab as justifizéiert.
Wou et awer justifizéiert as Geld auszegin dat as an der Bildung. An do hu mer mat enger Regierung
ze din, déi an deem Domän géizt wéi den Dagobert, all Cent emdréint an och nach mat falschen
Duerstellungen kënnt vum heitege Student dee mat senger Bourse en Auto keeft.
Mir sin net méi an den 80er oder 90er, wou viller heibannen studéiert hun, déi och aus den
guttsituéierten Mëttelschichten kommen.
Mir sin am Joer 2015, d’Welt huet sech verännert. Eis Jugend vun haut weess wat de Chômage as, ee
Véierels vun hinnen kennen deen, an hautzedags as emol e Bac plus 5 keng Garantie méi fir eng
uerdentlech Arbecht.
Mir sin net méi an den 80er wou een mat enger Cinquième relativ schnell eng Arbecht op der
Gemeng oder beim Staat konnt fannen, well jo och do gemengt gett et misst gespuert gin obwuel mir
mat der rasanter demographescher Entwécklung méi öffentlechen Déngscht brauchen an net
manner.
Mee et hu missen Dausenden vu Studenten op d’Strooss goen, et huet missen nogebessert gin an
ech mengen mir wäerten nach Diskussiounen hun iwwert weider Nobesserungen. Well iergendwéi
gin ech dat Gefill net lass datt net alles esou richteg berechent gouf bei der Bourse sociale.
Här Präsident,
Gëschter hu mer nach gestridden iwwert eng 4 Gesetzesprojet’en déi muer duerch de Plenum sollen.
Wéi ech dat schon ugedeit hun, as fir eis de Probleem, à la Limite, net deen datt se schnell
duerchgepeitscht gin, quitte datt dat e Probleem duerstellt.
Den Haptprobleem as den Inhalt selwer vun dësen Gesetzesprojet’en déi nei Nischen schafen.
Haut de Moien hat ech nach d’Geleenheet um 100,7 mat der Madame Elvinger doriwwer ze streiden
– et war awer ganz ziviliséiert – an eng Fro kennt ëmmer erem zréck – wat bréngen déi Nischen dem
Land ?
Ech wëll hei net op den problemateschen Impakt op déi global Staatsfinanzen agoen, déi esou eng
Steierkonkurrenz déi Staaten sech liwweren agoen – ech maachen dat jo oft genuch hei, an dir wësst
wat mir mengen.
Mee ech wéilt d’Fro opwerfen ob dës Nischen iwwerhapt esou positiv sin fir Lëtzebuerg wéi se
ëmmer duergestallt gin.
Dofir brauch een objektiv Zuelen. Zum Beispill bräicht een eng Lëscht vun den Nischen, déi mäi
Virgänger, den Justin Turpel d’läscht Joer am Kader vun derselwechter Debatt gefuedert huet.
Wien liewt dovunner, wat bréngt et der Allgemengheet, wat fir eng kollateral Déchet’en
provozéieren se ?
An zur degressiver Steier op Betriber mat enger Fortune vun iwwert 500 Milliounen. Et gëtt
monéiert, dat dës Betriber op Lëtzebuerg mussen ugezun gin, well déi bréngen hir Substanz mat.

As dat ëmmer esou ? Ech weess et net. Mir wëssen dat a Wierklechkeet net. Dat gëtt emol sou
behapt. Mee wat d’Substanz vu Walmart ? Wat as d’Substanz vun Disney ?
Wat as déi reell Substanz vun de Reedereien déi fiskal Avantage solle kréien ? Wat as d’Plus-value
vun esou Mesüren ?
D’Regierung verteidegt dat alles, mee wann ech aner Saache liesen, Artikelen an diversen Zeitungen
liesen, och vu Leit déi eppes dovunner verstin, dann as dat alles net esou kloer.
Dat si Saachen, déi een am Kader vun der Steierreform misst diskutéieren. Net nëmme mir hei an der
Chamber, mee d’ganzt Land muss mat agebonne gin.
Mee bei dese Froen as dat net Fall.
Ech stellen awer just eng Saach fest : et gin innerhalb vun dëser Regierung 2 Tabu’en.
Deen éischten Tabu sin d’Steiernischen, déi keen soll a Fro stellen.
Den zweeten Tabu as eng gerecht Steierpolitik. Firwat fällt et der Regierung esou einfach, am Virfeld
vun der Debatt vun der Steierreform eng Erofsetzung vun der Betribssteier z’annoncéieren awer am
Géigesaz vun enger Eropsetzung vum Spëtzesteiersaz ze schwätzen ?
A wéi kann et sin datt kee Mënsch schengt ze wëssen wéi lang déi temporär sougenannten
Solidaritéitssteier vun 0,5% bleiwe soll ?
« Steiren si Gëft fir d’Ekonomi », sot de Staatsminister. Mee wann et drëms geet d’Bevölkerung ze
besteieren, schengt dat net méi de Fall ze sin.

