15. Kongress, 18.03.2018, Lamadelaine
Presentatioun Haptresolutioun

Léif Kolleginnen a Kollegen,
Mat dëser Resolutioun soll eis Virwahlkampagne lancéiert gin.
Si ass d’Resultat vun enger räiflecher Diskussioun am AG Wahlen an
dono an eiser Nationaler Koordinatioun.
Si fügt sech an an eng strategesch Diskussioun déi mer ugefaangen
hun op eisem interne Seminär zu Réimech direkt no de
Gemengewahlen an dono an eiser Nako weidergefouert hun.
Dës Resolutioun baséiert och op éischte Resultater vun enger Rei vun
Arbéchtsgruppen, déi méi oder manner wäit an hiren Arbéchte
fortgeschratt sin.
Mer sin derbäi, déi Arbéchten an der Nako virzestellen an eng Rëtsch
vu Schwéierpunkten als Bausteng fir eise Wahlprogramm
z’entwicklen.
D’National Koordination ass – och als e Resultat vun eiser
Statutereform vu virun engem Joer – amgaang verstäerkt den
eigentléchen Zentrum vu politescher Elaboratioun an Diskussioun
tëschent de Kongresser ze gin.
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Virgestallt an ugeholl goufe schon d’Bausteng zum Thema: “Quelle
politique de croissance ? » vun der AG Ekonomie.
Virgestallt goufen d’Bausteng zum Thema “Quel partage du
travail ? » vun der AG Arbécht, Soziales, Gewerkschaften. Si gi
nächste Mëttwoch ugeholl, woubäi ugeholl just heescht : si sollen
d’Diskussioun vum Wahlprogramm lancéiren, eng Diskussioun déi
ergebnisoffen ass.
Virgestallt gi nächst Woch och Bausteng vun der AG Feminismus.
An der Diskussioun abegraff sin och aner AGen wéi déi ekologesch,
déi international, déi zum Thema Integratioun, déi iwwer d’Schoul,
wéi och eenzel Leit mat Sachkenntnis zu bestëmmten Themen.
Eenzel Kapitelen vum Wahlprogramm sin och schon angaang
geschriwwen ze gin.
En 1. Entwurf vum Wahlprogramm soll Mëtt Abrëll an d’Internet
gestallt an och öffentléch diskutéiert gin.
Dës Resolutioun kann duefir villes, mee si ka net alles.
Si kann de politesche Kader setzen vun der Diskussioun.
Si ka Richtungen uweisen vun engem ambitiösen a glaubwürdige
Programm.
Mee si ass nach wait dervun ewech selwer e Programm ze sin.
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Den Text ass och bewosst einfach a verständlech geschriwwen, esou
wéi dat de Wonsch vum Seminär vu Réimech woar.
Nodeem ech dës Précautioune geholl hun, well ech am Numm vun
der AG Wahlen an der Nako versichen, de Contenu vun eisem
Resolutiounstext méiglechst kuerz a plastesch duerzestellen.
En 1.Deel dréit sech em den Thema: Wat left an eiser Gesellschaft
falsch?
6 Kategorie vu Problemer déi sech der Lëtzebuerger Gesellschaft
stellen gin am Ufank opgezielt:
Eischtens ass d’Lëtzebuerger Gesellschaft ëmmer méi eng
Gesellschaft vu sozialen Ongläichheeten. Doriwwer täuschen Zuelen
iwwer de Prokapp-Wuesstum als ee vun denen héchste weltwäit
ewech. Den Undeel vun der Arbécht un dem Räichtum ass méi
niddreg wéi an all eise Nopeschlänner. Et ass kaum am öffentléche
Bewosstsäin dass d’Brutto-Lounkäschten – ech schwätze net vun de
Nettoléin – hei méi niddreg sin wéi ronderëm eis. D’Betriber sin och
wäitgehend vun hire Steierobligatiounen entbonnen, déi gin ëmmer
méi vum Salariat gedroen. E Salariat wat selwer ëmmer méi vun
Ongläichheeten betraff a bedreet ass. Mat 16,5% ass den
Armutssrisiko ee vun denen héchsten, och bei de Leit déi eng
Arbécht hun, dobäi gin awer grat öffentlech Servicer attackéiert well
Räicher keng Steiere méi wëlle bezuelen.
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Zweetens si Verschmotzung vu Loft, Waasser a Biedem, a Réckgang
vun der Biodiversitéit eng Begleiterscheinung vun engem
Ressourceverbrauch dee méi héich ass wéi dat wat mer packen.
Drëttens ass dee Wuesstum net begleet vun enger paralleler
Entwicklung vun den öffentléche Servicer, Stéchwieder: Wunnen,
öffentléchen Transport, energetisch Transitioun, Schoulsystem.
Véiertens ass d’Finanzplaatz deelweis op Sand gebaut an ass
emfindlech fir ékonomesch a sozial Krisen déi eis budgetär
Méiglechkeete séier a Fro stelle kéinten.
Fënneftens baséiert deen ongläich verdeelte Räichtum dorop dass
déi di e produzéiren – déi Leit déi schaffe gin – ëmmer méi am
Hamsterrad sëtzen fir hirt Liewe kënnen ze bestreiden.
Logementspräisser déi fortfléien, en ëmmer méi flexiblen
Arbéchtsmoart, eng Ausdehnung a Verdichtung vun der Arbécht,
ëmmer manner Zäit fir seng eegen Intressen a fir d’Famill.
A séchstens déi demokratesch Fraktur, déi sech net nëmmen
doranner äussert dass e groussen Deel vun de Leit kee Wahlrecht
hun, mee och doranner dass d’Leit alleguer vun den ékonomeschen
Décisiounen ausgeschloss sin an déi demokratesch Institutiounen
wéineg transparent funktionnéiren.
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Mer schléissen also aus dene 6 Feststellungen dass den aktuelle
Gesellschaftsmodell zu Lëtzebuerg – trotz ekonomeschem Wuesstum
– laangfristeg net kann drobar an erdrobar sin.
En 2. Deel vun der Resolutioun dréit sech em den Thema: Watfir eng
Strategie fir wat fir eng Gesellschaft?
Mer fuederen eng alternative Visioun an, déi noutwendeg an och
wënschenswert ass.
Eng zukünfteg Entwicklung ronderëm 3 Axen:
Eischtens eng Gesellschaft mat enger aktiver Demokratie, och an den
ökonomeschen Alldagsfroen an op der Arbéchtsplaatz. Mat engem
Emgank vun de Leit ënnerteneen deen op der Gläichheet an op der
Zesummenarbécht an duefir noutwendigerweis och op der
individueller Entfalung berout. Mat enger Gesellschaft schliesslech
déi dem Kommerz an alle Liewensspären Paroli bidd, awer der
allgemenger Verbesserung vun de Liewens- an Arbéchtsbedingungen
Virfahrt get.
Zweetens eng Gesellschaft déi och déi zukünfteg Generatiounen
respektéiert andeem se an Aklang mat der Emwelt ass, op erneierbar
Energie setzt a schounend mat denen erneierbaren Energien a mat
der Landwirtschaft emgeet.
Drëttens eng Gesellschaft zu deër och jiddfereent a jiddfereen
entspriechend sengen och steierléche Capacitéite bäidréit, ouni sech
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senger Verantwortung z’entzéien. Wou et also och stoark öffentléch
Servicer a solidaresch sozial Systemer get. Eng Gesellschaft déi sech
hirer Responsabilitéit géintiwwer vun der Welt, och bei der
Friddenserhalung, bewosst ass.
Dat, léif Kolleginnen a Kollegen, dat ass eis strategisch Ausriichtung.
Et handelt sech hei em d’Häerzstéck vun eiser Resolutioun.
Et ass op deër Ausriichtung vun der Gesellschaft wou mer de Kampf
em d’Iddien - am Alldag wéi och laangfristeg - engagéiren a gewanne
wëllen.
Et geet net drëms d’Realitéit un eis Iddien unzepassen – mer si keng
Ideologen a mer erzielen och keng Geschichten - mee drëm eis
Iddien aus der Realitéit ofzeleeden. An et geet dorëm déi Realitéit ze
transforméiren do wou et néideg ass - net do wou se haut schon
Rechter séchert.
Et ass duefir noutwendig dass d’Leit selwer de pouvoir ausüben, den
se an der Verfassung just theoretisch hun andeem se all puer Joer
hirt Wahlrecht benotzen - a gläichzäiteg ofgin.
Et ass och doriwwer eraus laangfristeg noutwendig dass déi di all
Werter an der Gesellschaft schaafen och selwer iwwer déi Werter
verfüjen.
Et ass en historesche Block dee mer hei mobiliséire wëllen: dee vun
de Leit déi schaffe gin, déi sech forméiren a weiderbilden, déi sech
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em Matmënsche këmmeren. Et sin d’Intresse vun dene Leit déi
mussen am Virdergrond stoen an sech an der Beschlossfaassung op
alle Niveauen erëmfannen.
Mer sollte bereed sin, breet gesellschaflech Ännerungen
unzestriewen, ob alle Niveauen wou dat méiglech ass. Wa mer wëlle
kredibel sin musse mer bereed sin eis Responsabilitéiten
z’iwwerhuelen, wann den Intressi vun dem historesche Block dee
mer mobiliséire wëllen et erfuedert, wann d’Mobiliséirungen an déi
Richtung laafen, och dat hu mer an der Nako a Virbereedung op déi
Diskussioun hei festgehalen.
Et ass net méi a net manner wéi eng demokratesch Revolutioun déi
mer laangfristeg ustriewen.
An aus de strategische Conclusiounen ergin sech schliesslech – an
engem 3.Deel vun der Resolutioun - eng Rei vun
Diskussiounsvirschléi an 3 Richtungen.
Et ass deen Deel deen am onkomplettsten an domat am
onzefriddestellensten ass, deen och am onprétentiösten ass, well e
just pauschal e puer Pisten ugi well, déi mer nach weider verfolge
wëllen.
Alles dat muss elo dem internen – an och öffentléchen Diskussiounsprozess, dee mer féire wëllen, ënnerworf gin.
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All déi Texter – wéi och all Ännerungsvirschléi, ob se ugeholl oder
ofgeleent gin – si net als definitiv ugeholl oder ofgeleent ze
betruechten.
Dës Resolutioun well keng Diren zoumaachen, andem se Grenze
setzt bei eenzelne Punkten. Si well net laang Bekanntes opwiermen.
Si well och keng Erweiderungen erabréngen bei Themen déi nach net
an Hibléck op d’Programmdiskussioun undiskutéiert goufen. Et wir
gudd wa mer dat och bei den Amendementer giffe berücksichtigen.
Also - dat 1. Ënnerkapitel vum läschte Kapitel ass iwwertitelt: Eng
éco-responsabel Wirtschaft am Dingscht vun all Mënsch.
Am Mëttelpunkt stin dobäi:
1. eng ekonomesch an ekologesch Transitioun déi vun de
Méiglechkeeten ausgeet déi um Terrain verankert sin: an eiser
Industrie (wa se ékologesch tragbar ass), an eisem Handwierk, an
eise Commercen, an eiser Landwirtschaft, an der économie solidaire.
D’Wirtschaft muss der ganzer Bevölkerung dingen a muss
komplementär, net konkurrentiell zu deër an der Groussregioun sin.
2. wëlle mer eng digital Ekonomie déi kooperativ a responsabel ass a
net vu grousse Multien dominéiert get.
3. wëlle mer den öffentléchen débat iwwer eng nëtzléch
ekonomesch Weiderentwicklung förderen.
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4. soll zesumme mat den internationale Kontrollinstanzen
d’Steierflucht bekämpft gin.
A 5. sollen d’öffentléch Finanze gestäerkt gin andeem déi mat dem
gréisste Besëtz, dorënner déi grouss Gesellschaften, méi stoark
erugezu gin.
Dann hu mer eist 2.Ënnerkapitel genannt: E neie sozialen an
ekologesche Modell deen och verwierklécht ka gin.
Mer déklinéiren dat a 7 Punkten :
1. ronderëm d’Revaloriséirung an d’gerecht Opdeelung vun der
Arbécht, déi fir eis en zentrale Begrëff ass, ziele mer eng Rëtsch vu
Schantécher op wéi Erhéijung vum Mindestloun, Reduzéirung vun
der Wochenarbéchtszäit, eng Verbesserung vun den
Arbéchtsbedingungen a Richtung vun esouwuel Autonomie a
Selbstverwierklechung wéi och bessert Verbanne mam
Familljeliewen. Déi konkret Virstellungen doderhannert si mer
amgaang z’entwickelen.
2. trieden mer an fir eng universal Sozialversécherung als
Bestanddeel vum Zougang zur Arbécht fir jiddfereen. Och dat si mer
amgaang ze konkretiséiren, der Nako leie Virschléi fir nächste
Mëttwoch fir.
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3. wëlle mer antriede fir gratis öffentléchen Transport a gratis
Kannerbetreinung wéi fir d’Generaliséirung vum Tiers payant bei de
Gesondheetsdingschter.
4. soll den accès zur digitaler Ekonomie verbessert gin
5. soll wesentléch méi vun öffentléche Gelder an de Logement
investéiert gin – och hei ouni Détail, obscho mer scho laang an als
eenzeg politesch Kraaft hei am Land détailléiert Fuederungen hun
déi mer permanent weiderentwickelen – viru kuerzem eléischt
duerch den dépôt vun enger proposition de loi vu 44 Säiten
6. a 7. gi mer eng Partie Pisten un am Energieberäich a beim
Environnement, wéi z.B. eng Taxatioun vun der Verschwendung, wou
mer och an de Gemengen eise Modell vu gestaffelte Waasserpräiss
scho laang chiffréiert hun
Eist 3. a lëscht Ënnerkapitel bei de konkrete Virschléi heescht dann:
Eng Gesellschaft déi egalitär an aluedend ass.
Woumat mer, wéi ech mengen, e stoarkt Zeechen géint déi
zouhuelend Tendenzen net nëmme vu Friemefeindlechkeet mee och
vu Klassendünkel géint déi Aarm a Prekariséiert am allgemenge setze
wëllen – déi net nëmmen vun rietsextremen Ideologen wéi déi vum
Holzwee 2050 propagéiert gin, déi elo bei den ADR geflücht sin, mee
och vun der herrschender Ideologie tout court.
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Déi 3. grouss Iddi fir eise Programm get an 10 konkrete Punkten
duergeluecht déi folgend Sekteure betreffen: den Zougang zur
Kultur, zur Schoul, zur Universitéit, d’Verbesserung vun de
Perspektive vun dene Jonken, d’Abezéien vun alleguer an
d’Décisiounsprozesser op alle Niveauen, bessere Schutz fir
Flüchtlingen, méi Betreiung fir al Leit a bedürftig Leit bei deër all
d’Käschten iwerholl gin, Moossname géint d’Prekaritéit besonnesch
vun de Fraen a Promotioun vun der Gläichheet vu Fraen a Männer op
der Arbécht an doheem.
Domadder wir ech mam Exposé vun der Resolutioun fäerdeg.
Mat dësem Kongress gi mer mat eisen Iddien an d’Öffentlechkeet.
Heimadder fängt eis Précampagne un.
Vun elo un musse mer méi wéi je d’Öffentlechkeet am Fokus hunn.
E gudden internen Diskussiounsprozess ass nach laang keng
gewonne Wahl - ass awer d’Viraussetzung dofir!
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