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Kolleeginnen a Kolleegen,  

Dëst Joer ass et e speziellt Gefill virun äerch all ze stoen. Wat e Joer! Am Fong sollte mer eis jo am 

Mäerz gesinn. Ma wéi kloer woar, dass dat näicht gëtt, hu mer décidéiert eise Kongress an den Hierscht 

ze verleeën, an der Hoffnung, dass mer eis da kënne perséinlech gesinn. Wann et och ë komesche 
Bléck ass an sou e grousse Raum mat deenen Ofstänn, sinn ech awer frou, dass déi Rechnung 

opgaangen ass. Eisen Hybridkongress erlaabt et haut jidderengem vun eise Memberen deelzehuelen, 

entweder perséinlech, oder – fir déi déi dat net wëllen oder kënnen – op digitalem Wee. Et woar eis 

wichteg, d´Méiglechkeeten, déi d´Digitaliséierung eis bitt, sou gutt wéi méiglech ze notzen ouni eis 
awer komplett dorop ze verloossen. E Kongress à distance entsprecht net eiser Aart a Weis, Politik ze 

maachen. Digital Visiokonferenze woaren zwar e praktescht Mëttel fir eis verschidden Organer 

während de leschte Méint ouni Gefor weider funktionnéieren ze loossen. Eis Kongresser sinn awer do 

fir strategesch Décisiounen ze huelen, fir d´Oarbecht vun deene verschiddenen Organer iwwer déi 
nächst Méint ze leeden. An an enger Beweejung wéi eiser, däer hier Memberen aus ganz 

ënnerschiddleche Beräicher kommen a ganz ënnerschiddlech Erfahrunge gemat hunn, geet dat 

numol net ouni Debatten, Amendementer an Ofstëmmungen, an och net, ouni sech géigesäiteg ze 

gesinn. An dowéit sinn ech frou, dass mer eis haut hei kënne versammelen, wann och alles e bëssen 
aanescht ass wéi soss. 

Kolleeginnen a Kollegen, 

Ech wëll haut ufänken, andeem ech e Bléck zeréck geheien, an d´Zäit viru Corona. Déi Lénk hunn dat 

lescht Joer dovu profitéiert, dass e Wahlkampfzyklus op en Enn geet, fir eis ze erblosen an ze erneieren. 

Am Oktober hate mer e Seminaire zu Réimech organiséiert an am Virfeld e Questionnaire un iech all 

verschéckt. Zil woar et, zum engen eis intern Organisatioun a Fro ze stellen fir méi effektiv ze 
funktionnéieren an anerersäits e Wee ze fannen, wéi mer eis strategesch fir déi nächst Joeren nei 

opstelle kennen. Doraus huet sech erginn, dass mer Ufanks des Joers als Nako e Plan de travail 

ausgeschafft hunn: Wéi koordinéiere mer eis Arbecht op deene verschiddenen Niveau´en, wéi kënne 

mer eis Kommunikatioun verbesseren – intern an extern? Wéi kënne mer eis Aktiounen besser 
plangen an natierlech, wéi baue mer eis inhaltlech a strategesch weider op? Mäer hunn och 

ugefaangen, un engem neien Narrativ e schaffen, fir ze verbildlechen, wéi mir eis e méi solidareschen 

an ékologeschen Gesellschaftsmodell praktesch virstellen. 

All déi organisatoresch Oarbechte sinn während de leschte Méint natierlech e bëssen an den 

Hannergrond geréckelt. Eis Oarbechtsgruppen hunn zwar weider geschafft, mä éichter u konkrete 

politesche Revendiktiounen, déi eiser Meenung no elo wéint Corona missten an der Virdergrond 
réckelen. D´Resultat woaren déi Video´en, déi säit e puer Wochen op de soziale Medien zirkuléieren 
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an d´Dagesresolutioun, déi herno nach wäert virgestallt ginn. Mä elo gëtt et Zäit, fir och nees méi 

laangfristeg ze denken an déi strategesch a kommunikativ Froën weider virun ze bréngen. 

Niewt organisatoresche Froen, hu mer eis natierlech och dat läscht Joer mat politeschen Inhalter 

ausnernee gesat. Éier mäer eis op eng weltwäit Pandemie hu misse préparéieren, stung eis Gesellschaft 
virun 2 existenzielle Krisen: enger ekologescher an enger sozialer. Ech mengen, ech brauch béid net 

am Détail ze beschreiwen, mäer wëssen all wourems et geet.  

De Klimawandel an de Verloscht vun der Biodiversitéit si vill ze laang ignoréiert ginn a sinn haut déi 

imminentste Bedrohung fir de Mensch a säi Liewensraum. Wa mer net radikal réagéieren, da wäert et 

eis wuel kaum geléngen, déi global Erwiermung op 2° ze limitéieren, vun 1,5° guer net ze schwätzen. 
Déi westlech industrialiséiert Länner droen déi gréisst Responsabilitéit – well se historesch am 

meeschten zu der ekologescher Kris bäigedroen hunn a well se gläichzäiteg déi finanziell an 

technologesch Mëttel hun fir am schnellsten eppes un hieren Emissiounen ze änneren. Hei misst 

Lëtzebuerg mam beschte Beispill virgoen. Ma eisen overshoot day woar dest Joër schon de 16. Februar. 
Dat heecht, dass mäer ënnerhalb vu ganzer 47 Deeg all déi natierlech Ressource verbraucht hunn, déi 

mer theoretesch fir 365 Deeg ze gutt gehat hätten. Dobäi kënnt, dass eis CO2-Emissiounen am Joer 

2019 par rapport zu de vireschte Joeren nach weider erop gaange sinn. De Klimawandel steet virun der 

Dier a mäer hu portes ouvertes. Gréng wierkt. Net. 

Ma net nëmmen d´Klimakris gëtt ëmmer méi bedrohlech fir eist Zesummeliewen. Och déi sozial 

Inégalitéite klammen ongebremst. An deene puer Joer wou ech elo politesch aktiv sinn, hunn ech 
d´Gefill, emmer dat selwescht ze soen. Mä et ass esou. Et brauch een sech nëmmen de Panorama 

social vun der Chambre des salariés unzekucken, an et gesäit een: säit Joeren geet d´Schéier tëscht 

aarm a räich méi auserneen. De Räichtum ass ongläich verdeelt a konzetréiert sech ëmmer méi bei e 

puer Enzelner. 1 vu 7 Beschäftegten, also 14% vun de schaffende Leit gehéieren zu de sougenannte 
working poor, also deene Leit, déi trotz Oarbecht ënnert der Oarmutsgrenz leien. An däer Statistik ass 

Lëtzebuerg europäesche Spitzenreiter. Kee Wonner, wann de gesetzleche Mindestloun ënner deem 

Montant läit, deen ee laut Statec brauch, fir dezent am Land ze liewen. Ma een décken Entrepreneur 

huet nach leschte Weekend um Radio gemengt, d´Leit gingen ze vill jéimeren. Dat alles ass net 
nëmmen ongerecht an entsprécht net dem Verspriechen, dass ee belount gëtt, wann ee sech nëmme 

genuch ustrengt. Et stellt och keen nohaltege Gesellschaftssystem duer. 

Well mäer wëssen haut, dass eng Gesellschaft, wat se méi sozial Ongläichheeten opweist, och méi en 

héijen ekologesche Foussofdrock huet. Déi Inégalitéiten gefährden also net “nëmmen” déi sozial 

Kohäsioun, mä verstäerken och d´Klimakris. Dobäi kënnt, dass eng Gesellschaft méi résilient ass, also 
besser capabel fir mat Katatrophen a schwierege Situatiounen emzegoen, wat se manner sozial 

Ongläichheeten opweist. De Mythos, dass Klima- a Sozialpolitik sech géigesäiteg ausschléissen, dass 

dat eent géint dat anert opgeweiht muss ginn, ass also décke Blödsinn. Dat gëtt nëmme gesot fir dass 

een dann herno weder dat eent, nach dat anert brauch ze maachen. Klimapolitik, déi net sozial gerecht 
ass, ass keng nohalteg Klimapolitik. 

Dat Wëssen, dass eng ekologesch an eng sozial Politik net nëmmen net däerfe konkurréieren, mä dass 

se sech géigesäiteg bedingen, dat ass eent vun den Alleinstellungsmerkmale vun déi Lénk hei am Land. 

An eiser 21 Joer aler Geschicht hu mer dowéint schon ëmmer Fuerderungen gehat, déi Klimaschutz a 

Sozialpolitik matenee verbonnen hunn: de gratis ëffentlechen Transport zum Beispill. Oder de 
gestaffelte Waasserpräiss, wouduerch jidderengem e Basisverbrauch ging gratis zur Verfügung stoen 
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a Verschwendung finanziell bestroft ginn. An eréicht virun 2 Méint hu mer op enger Pressekonferenz 

eist Konzept virgestallt, wouduerch vill méi Leit kinnten hiert Haus, oder hier Wunnéng, energetesch 

sanéieren. Doduerch gëtt ganz praktesch sozial an ékologesch Politik zesumme geduecht. Well an 
engem schlecht sanéierten Haus gëtt natierlech vill méi Energie fir d´Hëtzen opgebraucht a 

gläichzäiteg sinn et virun allem Familljen mat geréngem Akommes, déi a méi schlecht isoléierte 

Wunnénge liewen. Wann de Staat do seng Responsabilitéit ging iwwerhuelen, amplaz deem elitäre 

Primmesystem, deen et de Moment gëtt, da kinnt deene Leit geziilt gehollef ginn, hier Heizkäschten 
ze verréngeren a manner Ressourcen ze verbrauchen. 

Déi Lénk hunn also schon ëmmer an déi Richtung geschafft hunn, ma et woar awer virun allem den 

Text, deen de Steve an d´Line virun engem Joer der Nako présentéiert hunn, deen nach eng Kéier 

ganz kloer déi ekosozialistesch Prinzipien ausformuléiert huet: déi sozial Inégalitéiten an de 

Klimwandel sinn allen 2 eng logesch Konsequenz vun eisem kapitalistesche Wirtschaftssystem. Se 
kënnen net onofhängeg vunenee geléist ginn mä mussen zesumme geduet ginn. A wa mer wierklech 

hi wëllen zu engem nohaltege Gesellschaftssystem, an deem mer net méi eis Emwelt an eis selwer futti 

maachen, da musse mer eise jetzege Wirtschaftssystem änneren. E System, dee vun der 

Akkumulatioun vum Räichtum, vun engem éiwege Wirtschaftswuesstem an Iwwerproduktioun liewt a 
Mënsch an Natur dem Profit ënneruerdnet, dee kann net nohalteg sinn an dee muss iwwerwonne gin. 

An dunn, Kolleeginnen a Kolleegen, koum Corona. 

Eis intern Oarbechte goufen doduerch natierlech als éischt emol ënnerbrach. Mäer woaren direkt a 
Kontakt mat Infirmièren, déi eis erzielt hunn wéi ustrengend déi éischt Deeg mat der Pandemie 

woaren. A mäer hu konstruktiv Oppositiounspolitik gemat – an der Chamber an och ausserhalb. Ech 

wëll heimat dem Marc, dem David an der ganzer Equipe vun der Sensibilitéit gratuléieren, well se a 

mengen Aan eng immens Leeschtung vollbruecht hunn. Et goufe Mammutsëtzungen vun der 
Plénière a vun de Kommissiounen, a kierzester Zäit hu missen nei Gesetzer gemat ginn. Déi Lénk hunn 

ni hier Responsabilitéit aus den Aa verluer, d´Regierung do ze ënnerstetzen, wou se sënnvoll Mesure 

geholl huet a gläichzäiteg hellwaakreg ze sinn an sech ze wieren, wann se iwwer d´Sträng geschloen 

huet.  

Mä och den net-parlamentaresche Mouvement huet geschafft. Mäer hu vun Ufank u konkret Propose 
gemat, wéi elo misst gehandelt ginn fir ze verhënneren, dass des Pandemie an den Etat de crise ze 

schro sozial Auswierkungen wäerten hunn. Am Arbechtsrecht, wou mer dem Miniser Kersch säi Virgoe 

kritiséiert hunn, well en déi maximal Oarbechtszäit eropgesat huet, an dat a Beräicher wou dat absolut 

net noutwendeg woar. Am Logement, wou mer eis dofir agesat hunn, dass keng Loyerskontrakter 
däerfe während dem Etat de crise gekënnegt ginn, dass kengem däerf de Stroum ofgestallt ginn an 

dass eng Léisung fonnt gëtt fir déi Leit ouni feste Wunnsëtz endlech ze logéieren. Mäer hunn op déi 

kleng Entreprisen, op déi Selbstänneg an op d´Freelance opmierksam gemat, déi net konnten vun 

den 1. Stabilisatiounsmesure vun der Regierung profitéieren. Eis woar och bewosst, dass eng global Kris 
net kann national geléist ginn. Dowéint hu mer eis mat eise Schwësterorganisatiounen aus der 

Groussregioun zesumme gedoen. Wat vill Leit net wëssen: während déi lëtzebuergesch Regierung all 

Résident a Frontalier 50 Maske geschenkt huet, wat ech absolut begréissen, haten eis Noperen a 

Frankräich plazeweis nach ëmmer keng Masken, sou dass Leit sech bei der Oarbecht oder beim Akafen 
net anstänneg konnte schützen. An eiser Spendenaktioun koumen Honnerte Masken zesummen, déi 

mer dunn mat Hëllef vun eise Kolleege vum PCF do verdeelt hunn, wou se gebraucht gi sinn. 
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Kolleeginnen a Kolleegen, 

Ma lues a lues hu mer och eis aner Oarbechten nees opgeholl. Ech hu misse schmunzelen, wéi de 

Marc Goergen um Radio gesot huet, Corona hätt d´Politik op Null gesat an d´Parteien missten sech 

elo mol nei orientéieren. Dat stëmmt vläit fir d´Piraten, mä sécher net fir déi Lénk. Eis Analys, virun 
allem iwwer d´Zesummenhäng vun eisem Wirtschaftsmodell an de Problemer, déi eis Gesellschaft 

begéint, ass duerch Corona nëmme bestätegt ginn. 

Et fängt scho beim Entstoen vun der sanitärer Kris un: Wosst der, dass säit 2000, also an de leschten 

20 Joer net manner wéi 4 global Pandémien ausgeruff goufen? D´WHO huet zwar effektiv d´Kritäre 

fir d´Définitioun vun enger Pandemie e bësse geännert. Mä et ass awer och doduerch ze erklären, dass 
de Kapitalismus an deene leschten 30 Joer ongebremst gewütet huet an esou d´Entstoe vu Pandemie 

vereinfacht huet. De Mënsch dréngt ëmmer weider an déi natierlech Liewensreim vu wëllen Déieren 

an, holzt Bëscher of a vereinfacht esou d´Iwwergoe vu Krankheeten vum Déier op de Mënsch. De 

Verloscht vun der Biodiversitéit dréit säint dozou bei.  

An och d´Néidegkeet, déi sozial Ongläichheeten ze verréngeren ass bestätegt ginn. Well wéi bei all 

Kris, sinn déi och des Kéier just verstäerkt ginn. Et woare weltwäit virun allem déi mat manner 
Akommes, déi manner gutt logéiert sinn, déi manner Zougang zu ëffentlechen Informatiounen hunn, 

déi erkrankt sinn. An och de Lockdown woar natierlech bei wäitem méi einfach ze erdroën wann een 

e grousst Haus hat, waméiglech mat Gaart, wéi wann eng Famill mat 3 Kanner op 50 Quadratmeter 

agespoart woar. Net ze vergiessen, dass déi mat héijem Akommes quasi ab Dag 1 zum groussen Deel 
konnten an den Télétravail goen, während anerer hu missen an de chómage partiel a mat nach manner 

Akommes eenz ginn wéi normal. Oder se woaren un der Front. Ech hunn dee Begrëff usech net gär, 

mä ech ka mer virstellen, dass et sech fir vill Leit während den éischten Deeg esou ugefillt huet. 

Während e Virus herrscht, vun deem een ufanks net wosst, wéi ee sech schütze kann, sinn déi Leit all 
Dag schaffe gaangen: an d´Spideeler, an d´Alters- a Pfleegeheemer, bei krank Leit heem, an de 

Supermarché, am Nettoyage, an der Logistik. A wee woaren déi Leit un der Front? Gréisstendeels 

Fraen, oft Frontalier´en oder net-lëtzebuergesch Résidenten. Hier berufflech Situatioun ass oft prekär 

oder kritt zumindest net dee Respekt gezollt, deen se verdingt hunn. Do hëlleft et och net vill, wann 
owes um 8 Auer geklappt gëtt. Ech hoffen, dass jiddereen an deser Kris all déi Frontalier´en ze schätze 

geléiert huet, déi all Dag op Lëtzebuerg kommen an eise Gesondheetssecteur oprecht erhalen. An 

dass de Premierminister nie méi vu Krëschtdagsbeliichtung zu Metz schwätzt, wann iwwer finanziell 

Transfert´en an d´Groussregioun diskutéiert gëtt. 

Kolleeginnen a Kolleegen,  

E stoarke Sozialsystem an ëffentlech Investitiounen an d´Infrastruktur, d´Bildung an d´Gesondheet 
sinn déi wichtegst Pilier´en, wann een wëll einergermoosse gutt duerch esou eng Kris kommen. 

Lëtzebuerg huet alles ginn fir eis eeler a krank Matbierger ze schützen a wann och net alles perfekt 

woar, si mer awer bei wäitem besser ewechkomm wéi d´USA an aner Länner. Mä firwat gi mer eis net 

genau sou vill Méih fir déi jonk Generatioune ze schützen? Wéi ass et méiglech, dass eis CO2- 
Emissiounen ëmmer weider klammen? Oder dass mer ëmmer méi Räichtum erwirtschaften an awer 

d´Oarmut ëmmer weider zouhellt? Dass mat den explodéiernde Logementspräisser d´Hoffnung op 

eng Zukunftsperspektiv fir vill Jonker am Käim erstéckt gëtt? 
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Firwat schéngt d´Regierung nëmmen nozekucken, während d´Situatioun sech aggravéiert? Ass et 

schlechte Wëllen oder Inkompetenz? Ech mengen, se kënne guer net aanescht. Well 

d´Regierungsparteien, jo all déi an der Chamber vertruede Parteien mat Ausnahm vun déi Lénk, nach 
ëmmer un de Mythos vum fräie Marché gleewen. Op éischter Plaz natierlech d´DP, déi sech weigert, 

als Regierungspartei Responsabilitéit ze iwwerhuelen a léiwer weider hofft, dass all eis Problemer sech 

vum selwe léisen. Dobäi wësse mer dach – fräi nom Albert Einstein – dass de fräie Moart net kann déi 

Problemer léisen, déi e selwer geschaf huet.  

D´CO2-Steier ass do e gutt Beispill. Egal, wéi dee System elo schlussendlech soll genau ausgesinn, 
leeft et ëmmer op folgendes eraus: den individuelle Konsument gëtt responsabiliséiert a muss 

bezuelen. E Produit, dee méi CO2 verbraucht, gëtt méi héich besteiert a soll doduerch manner benotzt 

ginn. Déi Prémisse ass allerdings falsch. Well den individuelle Bierger huet oft iwwerhaapt kee Choix. 

Soulaang den ëffentlechen Transport net anstänneg ausgebaut ass, soulaang et keng sécher 
Velosinfrastruktur gëtt, hu vill Leit keng Alternativ zum privaten Auto. Do kann de Benzin nach esou 

deier ginn. An der Logik vum fräie Marché steiert de Präiss d´Verhalen. Dowéint sinn déi grouss 

Entreprisen jo och esou glécklech mat der Iddi vun enger CO2-Steier, well déi genau no hiere 

Spillreegele funktionnéiert. Mä d´Réalitéit ass aanescht. Wann alleng de Präiss ging décidéieren, dann 
hätte mer all am Abrëll a Mee misse wéi geckeg mam Auto am Kreess fueren, esou déif woaren 

d´Benzinspräisser. Wann ee gär e Verhalen ännert, da muss een Alternativen proposéieren. Mä wie 

mengt, mäer gingen de Klimawandel bekämpfen andeem de Josy manner Auto fiert an d´Ketty 

manner Plastiksverpackunge keeft, deen huet d´Ausmooss vun der Kris nach net verstan. 
D´Pollutioun duerch eis Bierger ass e Witz am Verglech mat der grousser Industrie a mat 

multinationale Betriiber, déi hier Friichten um Kontinent A plécken, um Kontinent B entkären an um 

Kontinent C verkafen. Do musse mer upaken, mat Hëllef vu kloere Reegelen a Gesetzer. Eng 

anstänneg Besteierung vu klimaschiedlecher Produktioun – net vum Konsum – an eng nohalteg 
Wirtschaftspolitik ewech vu bilaterale Fräihandelsaccorden mat hieren néfaste sozialen an 

ékologesche Konsequenzen ginge wierklech eppes bréngen. Ma LSAP, déi gréng an DP ratifizéieren 

awer léiwer CETA. 

Et ass dat selwescht beim Logement. Eis Logementspräisser sinn esou geckeg, dass et fir mech 

onvirstellbar ass, dass nach ëmmer iergendee gleewt, dass de fräie Marché déi Kris ka bewältegen. 
Souguer d´DP gleewt dat net méi, wann der mech frot, och wann do natierlech nie een dat ging 

zouginn. 

Zu Lëtzebuerg gouf während Joerzingten, bis op e puer Ausnahmen keng Logementspolitik 

bedriwwen, weder national, nach an de Gemengen. Alles gouf dem Moart iwwerlooss. Konsequenz 

sinn horrend Präisser an e Mangel u bedarfsgerechtem Wunnraum. Dass de fräie Marché net um 

Allgemengwuel intresséiert ass, dat hu mer jo nach während dem Etat de crise erliewt. Do hällt 
d´Regierung net op, vun nationaler Solidaritéit ze schwätzen, jidderee verzicht op déi eng oder aner 

Manéier, vill Leit mussen a Kuerzoarbecht goen, just d´Union des propriétaires déi gesäit awer guer 

net an, firwat sie de Locatairen sollt finanziell entgéint kommen. 

Et ass emsou méi onverständlech, dass d´Regierung an deem Dossier net serieux bougéiert, well esou 

vill Propositiounen um Dësch leien. Och deen neie Logementsminister stellt sech an eng laang Reih 
vu Politiker, déi zwar soen, sie gingen de Problem elo an d´Hand huelen, mä deenen hiert Handelen 

awer eng aner Sprooch schwätzt. Dobäi hätt dat neit Loyersgesetz kinnten en Erfolleg ginn. De 
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Minister Kox schéngt esouguer eng vun eise Gesetzespropositioune gelies ze hunn. Mä et woar schon 

an der Schul esou: wann een eppes ofschreiwt, wat een awer net richteg verstanen huet, da kënnt 

nëmme Kabes dobäi eraus. Aanescht kann een dat net beschreiwen, dass elo d´Frais d´agence solle 
gläichméisseg tëscht Locataire a Propriétaire opgedeelt ginn. Nee, deen, deen de Service bestellt, soll 

en och bezuelen, basta! Och déi gesetzlech Limite fir d´Loyer´en, déi vill ze héich läit a gläichzäiteg 

och aus verschiddene Grënn einfach net funktionnéiert bleiwt onverännert. Och dozou läit eng 

Gesetzespropositioun vun eis vir, déi just misst emgesat ginn. Ma amplaz un deem ze schaffen, wat 
scho virläit, gëtt da léiwer esou eppes Hallefgebakenes gemat, dat konkret net vill wäert um Terrain 

änneren. 

Kolleeginnen a Kolleegen, 

Et ass natierlech ëmmer einfach, ze soen, wat déi aner falsch maachen. Ma et ass awer och net esou 

schwéier, erauszefannen wéi een et kinnt richteg maachen. Ech hunn et scho gesot, mäer brauchen  

nach méi e stoarken ëffentleche Gesondheetsystem an e stoarke Sozialstaat, dee keen duerch d´Netz 
fale léisst. Mäer brauchen ëffentlech Investitiounen, an de Logement, den ëffentlechen Transport an 

eng anstänneg Infrastruktur fir douce Mobilitéit. 

Fir jiddereen, dee sech elo freet, wou déi Suen sollen hierkommen, hei e klenge Fun Fact: Den Jeff 

Bezos, ass esou räich, dass en all Dag kinnt eng Millioun Dollar ausginn – während 548 Joër. Lëtzebuerg 

huet géint d´europäesch Kommissioun geklot, well déi gesot huet, deem selweschten Jeff Bezos seng 

Multinationale – Amazon – misst 250 Milliounen Euro u Steieren nobezuelen. Nach eng Kéier: 
Lëtzebuerg huet geklot, well de Pierre Gramegna déi Sue net wollt! 250 Milliounen si fir den Jeff Bezos 

zwar nëmme Pipifax. Ma hei zu Lëtzebuerg kinnt een nawell eppes domat ufänken. 

Dat ass nëmmen ee Beispill. Während déi schaffend Leit, mäer alleguer, e gudden Deel vun eisem 

erschafften Akommes als Steieren un de Staat ginn, bezuelen d´Betrieber an déi Räich ëmmer manner 

Steieren. Net déi kléng, déi kenne sech déi Tricksereien net leeschten. Mä déi richteg räich, wéi de 
Flavio Becca, den Eric Lux an de Marc Giorgetti, fir nëmmen déi ze nennen. Déi kënnen nämlech an e 

fonds d´investissement spécialisé investéieren, gutt um Wunnéngsmarché spekuléieren a brauche 

kaum Steieren ze bezuelen.  

Wann déi Lénk vun Emverdeelung schwätzen, da schwätze mer net vun der Enseignante, déi e bëssen 

eppes op d´Säit geluet huet oder vum jonke Coiffeur, deen de Schrëtt gewot huet, en eegene klénge 
Salon opzemaachen. Wann déi Lénk vun Emverdeelung schwätzen, da schwätze mer vun den 

Bezos´en an de Becca´e, déi laang genuch sech um Réck vun de schaffende Leit beräichert hunn. Et 

kann net sinn, dass déi Räich emmer méi räich ginn während 14% vun de schaffende Leit zu Lëtzebuerg 

net vun hierer Oarbecht liewe kënnen. 

Et gëtt Zäit fir eng gerecht Steierpolitik, an däer déi Räich an déi profitabel Betrieber hiere fairen Undeel 

zur Entwécklung vun eiser Gesellschaft bäidroen. Dozou gehéiert och eng Verméijenssteier a jo – 
natierlech! – och eng Ierwschaftssteier. L´un n´empéche pas l´autre.  

Mäer kréien dach Dag a Nuecht gepriedegt, et misst een sech just ustrengen, da ging ee belount ginn. 

Ma wéi ass et da méiglech, dass déi essentiell Beruffer, déi eis duerch d´Kris begleed hunn, oft net wäit 

iwwer de Mindestloun erauskommen während anerer nie an hierem Liewen serieux musse schaffen 

well Papa Suen hat? Ech soen et nach eng Kéier: et geet net em den normale Bierger, deen e puer Suen 
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oder säin Elterenhaus ierft. Et geet em déi, déi Milliounen a Milliounen ierwen, déi wäerten dach 

kënnen hieren Deel zu enger sozialer a solidarescher Gesellschaft bäidroen. 

Kolleeginnen a Kolleegen, 

Emverdeelung geet gréisstendeels iwwer Steierpolitik, awer net nëmmen. Während de leschte 

Joerzingten huet virun allem d´Digitaliséierung dozou bäigedroen, dass eis Wirtschaft enorm u 
Produktivitéit bäigewonnen huet. Ma dee Surplus ass awer bis elo net bei de schaffende Leit ukomm. 

Mäer schaffen nach ëmmer d´selwescht vill wéi virun 30, 40 Joer obwuel ëmmer méi Profiter 

généréiert ginn. Et gëtt Zäit, dass déi Gewënner och endlech bei de schaffende Leit ukommen. An 

Zäiten, wou ëmmer méi Leit net méi wëssen, wéi se Oarbecht a Privatliewen sollen ënner een Hutt 
bréngen. Wou psychesch Erkrankungen wéi Depressioun a Burn-out sech ëmmer méi verbreeden. 

Wou gläichzäiteg Zingdausende Leit am Chômage sinn oder gezwonge si, géint hiere Wëllen Deelzäit 

ze schaffen an net wësse, wéi se um Enn vum Munt d´Enner beienee kréien. An Zäiten, wou déi eng 

iwwerfuerdert sinn an déi aner keng Oarbecht fannen, muss d´40-Stonne-Woch op de Leescht geholl 
ginn. Grad elo brauche mer eng Reduzéierung vun der Oarbechtszäit mat vollem Lounausgläich. Dat 

ass net utopesch, dat ass méiglech an et gëtt héich Zäit. 

Kolleeginnen a Kolleegen, 

Ech hu probéiert, während de leschte puer Minutten déi Résolutioun ze emschreiwen, déi mer herno 

sollen diskutéieren an ofstëmmen. Fir als Kongress der nächster Nako e kloeren Optrag mat op de 

Wee ze ginn, proposéiere mer och nach eng Motioun déi 5 Schwéierpunkter bis zum nächste 

Kongress setzt. Weder d´Résolutioun, nach d´Motioun sinn e Wahlprogramm. Et ass och kee fäerdegt 
Manifest oder e Grondsaatzprogramm vun déi Lénk. Et ass eng Résolutioun, déi probéiert op e puer 

Säiten eis politesch Analys vun der aktueller Situatioun ze beschreiwen an eng Motioun, déi eis 

kuerzfristeg Schwéierpunkten soll définéieren. An ech denken, esou sollt een déi Dokumenter och 

behandelen. Ech well elo nach just kuerz déi Schwéierpunkter erkläeren, déi mer eis fir déi nächst 6 
Méint wëlle ginn.  

• Eischtens däerfe mer net vergiessen, dass mer eis an enger Wirtschaftskris befannen. 

D´Instrument vum chômage partiel huet sécherlech bis elo dat schlëmmst verhënnert. Et 

wäert och un déi Lénk sinn, konkret Proposen auszeschaffen fir eng Augmentatioum vum 

Chômagetaux an eng Verschäerfung vun der sozialer Kris ze verhënneren. Eis Propose vum 

Etat comme employeur en dernier ressort, also eng staatlech Jobgarantie, déi mer an eisem 
leschte Wahlprogramm stoen haten ass een Deel dovun. Mäer mussen eis awer och all 

bewosst sinn, dass déi Kris wäert ausgenotzt ginn vu verschiddenen Akteuren fir 

Arbechtsplazen ofzeschafen. Dowéint hunn déi Lénk scho viru Joeren eng proposition de loi 

agereecht géint licenciements abusifs. An deem Sënn woar et och fatal, dass d´Regierung et 
net fir néideg fonnt huet, Konditiounen ze setzen falls Betrieber wëlle vun de Staatsgarantien 

profitéieren. 

• Wa mer vu sozialer Kris schwätzen, da si mer automatesch och beim Logement. Ech si schon 

op e puer Punkten agaangen. Eisen Oarbechtsgrupp Logement huet awer nach vill méi 

Proposen, wéi virun allem de Locatairen d´Liewe ka méi einfach gemat ginn. Sie hu während 
de leschte Wochen a Méint vill geschafft an et ass elo un der Zäit, eis Iddien a Fuerderungen 

an enger Kampagne no baussen ze kommunizéieren. 
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• Mäer mussen och weiderhin u ganz konkrete Moßnahme schaffen, déi sozial Ongläichheeten 

ze verréngeren. Ech hu scho vill vun Emverdeelung geschwat. Ech hunn och gesot, firwat mäer 

net kënne mat enger CO2-Steier averstane sinn, déi den individuelle Konsument trëfft. Deem 

musse mer eis eege Propositiounen entgéint stellen, fir déi grouss Verschmotzer an 
d´Verantwortung ze huelen. 

• Léise wäerte mer d´Problemer, deene mer géintiwwer stinn laangfristeg awer nëmmen, wa 

mer aus deem kapitalistesche Wirtschaftssystem erauskommen, an deem mer am Moment 

gefaange sinn. De Kapitalismus liewt vun der Konkurrenz an Inégalitéiten sinn déif a senger 

Logik verwurzelt. Kuerzfristeg musse mer elo Weeër fanne fir séier ze handelen, an dat 
schlëmmst ofzewieren. Mä mëttelfristeg musse mer weider un engem alternative 

Wirtschaftsmodell schaffen, an deem de Mënsch an d´Natur am Mëttelpunkt stinn an net de 

Profit. Dat heecht och, mäer däerfen d´Finanzplaz net méi ongebändegt maache loossen. Ech 

weess, dass dat méi einfach gesot wéi gemat ass. Dowéint musse mer zum engen u konkreten 
Alternative schaffen, wéi mer eis Wirtschaft kinnten diversifizéieren a méi sozial an ékologesch 

maachen. A mäer musse weider un eiser Zukunftsvisioun schaffen fir och d´Leit dobausse 

matzehuelen.  

Kolleeginnen a Kolleegen, 

D´nächst Joer wäerten et 10 Joer ginn, säit ech déi Lénk bäigetruede sinn. An däer ganzer Zäit kann 

ech mech u keng Beweejung erëneren, déi net vu Lénken ënnerstëtzt oder souguer matorganiséiert 
gouf. Alleng während de läschten 18 Méint woar dat de Fall um Friddensmarsch, op der Black-Lives-

Matter-Manif, bei United for climate an um 1. Nationale Fraestreik. Net ze vergiessen d´Anti-CETA-

Manif virum Cercle matten am Etat de crise. Déi Lénk, dat ass keng zentralistesch Partei, mä eng 

Beweejung. Eis Membere sinn engagéiert a Gewerkschaften, Emweltverbänn, 
Mënscherechtsorganisatiounen, a Friddensbeweejungen genau sou wéi am nei gegrënnten 

Mieterschutz. Dat ass haut emsou méi wichteg, well mer sti viru groussen Erausfuerderungen. Deen 

néidege Systemwiessel, dee wäerte mer net alleng an den Institutiounen duerchgesat kréien, dat geet 

nëmmen zesumme mat de Leit, déi bereet sin, op d´Strooss ze goen fir hier Rechter a fir eng aner 
Poltik. Fir eng sozial, ekologesch, feministesch an antirassistesch Gesellschaft. Fir dat alles steet déi 

Lénk. 


