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Mot de bienvenue 
Irina Holzinger 

 

 

Gudde Moien! 

„An Zäite wéi dëse gëtt et keng Majoritéits- a keng Oppositiounsparteien. Et gëtt just den nationalen 

Zesummenhalt“ 

Dat sot den Xavier Bettel am Abrëll vu dëse Joer. Jidderee war iwwerwälteg vun dem Zesummenhalt 

am Parlament, hei wär nämlech elo keng Plaz fir Politik. Nëmme Solidaritéit wär ubruecht... 

Grondsätzlech ass un dem Prinzip vun Zesummenhalt an Solidaritéit wierklech näischt auszesetzen. 

Am Géigendeel. Wann awer verschidde Politiker vun der Majoritéitsparteie behaapten et wier an enger 

Krisenzäit net ubruecht Politik ze maachen, da maachen ech mir suergen. Well et bestätegt dach dat 

wat een ëmmer méi héiert: Politik, dat ass dreckeg.  Si stellen domat Politik a Solidaritéit géinteneen. 

A Krisenzäite wär Oppositiounspolitik net ubruecht, also. Ass dat esou? Oder ass et genee ëmgedréint? 

Ass et net virun allem an Zäiten an deenen a kuerzer Zäit vill Entscheedunge geholl gi mussen - 

Entscheedungen déi, soit dit en passant, e groussen Impakt hunn op d’Liewe vun de Mënschen - ass 

et net grad elo wichteg genee hinzekucken? Ass et net virun allem a Krisenzäite wichteg dofir ze 

suergen datt bestëmmt Léit net vergiess ginn? Ass net virun allem a Krisenzäite wichteg dofir ze 

suergen datt eis Demokratie funktionéiert? An an enger Demokratie ass Oppositiounspolitik e 

kruziaalt Element. Sou Aussoe beschiedegen de schonn net gudde Ruff vum politeschen Engagement 

a seet och vill doriwwer aus wéi d’Regierungskoalitioun hir Aufgab gesäit: net ze vill Politik, méi 

Verwaltung vum Status quo. Alternativen? Déi ginn et net wierklech... 

Haut si mir opgefuerdert konkret Propositiounen ze maache wéi mir eis Gesellschaft esou gestalte 

kënnen, laangfristeg, datt sou mann Mënsche wéi méiglech op der Stréck bleiwen an dat, andeem mir 

ophalen all eis natierlech Ressourcë komplett ze zerstéieren. An dat geet nëmme wa mir op all Mënsch 

an seng Erfarungen zréckgräifen. De Lockdown huet eis zimmlech gutt virun Ae gefouert wéi 

ënnerschiddlech d'Erfarungen si kënnen. 

Télétravail: fir déi eng manner Stress a méi Zäit, fir déi aner méi Aarbechtsstonnen a méi Stress.  



 2 

Home schooling: vill si gutt eens ginn, vun aner Schüler huet ee Woche laang näischt héieren. 

Méi frësch Loft a Fräizäitaktivitéiten dobausse fir déi eng, anerer waren an hirer Wunneng oder an hirer 

Kummer agespaart. Isolatioun an Depressioun fir déi eng, klenge Break vum Alldag fir déi aner. 

Existenziell Nout fir vill déi net all Mount e feste Loun kréien, gesécherten Akommes fir aner.  Online 

bestellen a lokal akafe fir déi eng, non-stopp schaffe fir déi aner. Gesond sinn oder krank sinn. 

Vill Suergen déi virdru schonn existéiert hunn, sinn elo duerch déi sougenannt Corona-Kris fir 

jiddereen offensichtlech ginn. (Wat also maachen?)  

Et geet eis jo eben drëms eng méi solidaresch Gesellschaft ze schaffen, an dat geet am Moment 

nëmme wa mir eis als eng kloer Alternativ an Oppositioun zu der aktueller Politik positionéieren. An 

dat geet och nëmme wa mir e breede Konsens an der Gesellschaft fannen, bzw schaffen. An do ass 

d’Aarbecht an de Gemenge ganz wichteg an net ze ënnerschätzen. Ech perséinlech mengen datt mir 

do kucke musse méi Léit ze kréien déi sech an de Gemenge politesch engagéiere wëllen a parallel 

dozou sollte mir eis dofir asetzen datt Gemengepolitik vu jidderee gemaach ka ginn, dat heescht 

onofhängeg dovun ob si eng Parteikaart hunn oder net. Berodend Kommissioune wären do e gudden 

Usazpunkt... An de Woche vum Confinement huet een och beobachte kënne wat fir e Potential u 

Solidaritéit an Iddien et bei de Léit gëtt. Ech géif mir wënschen datt op lokalem an och nationalen 

Niveau méi op genee dat Potential zréckgegraff gëtt. 

Mir brauchen net manner Politik, mä mir brauche sécher méi Solidaritéit a méi Gerechtegkeet. An déi 

kréie mir net duerch Symbolik mä duerch politesch Decisiounen. Mir brauchen eng Politik fir a mat 

d’Léit an net vun Uewen no Ënnen. Mir brauchen eng Sozialpolitik déi dësem Begrëff och würdeg ass, 

mir brauchen eng konsequent Fridden- an Ëmweltpolitik a mir brauche vill, vill méi politeschen an och 

ziville Courage! 

Ech weess, dat alles kléngt verdächteg vill no Floskelen déi ee schonn esou oft héieren huet… Mä, mir 

sinn nach net do wou mir kéinten a sollte sinn. Mir sollten eis folgend Froe stellen: “Wéi gesäit 

d’Gesellschaft aus an der ech liewe wëll?” “Wéi komme mir dohinner?” “Wat sinn ech bereet 

bäizedroen?” Nëmme wann jiddereen dat fir sech beäntwerte kann, entsteet e richtegen Dialog an 

Austausch un Erfarungen an Iddien an esou kréie mir eng Gesellschaft an der Zesummenhalt net 

nëmmen eng Floskel bleift, mä der Erfarung vun enger Majoritéit vun de Léit entsprécht. 

Ruth Bader Ginsburg hat et ganz gutt ausgedréckt: "Fight for the things you care about, but do it in a 

way that will lead others to join you." 
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"To make life a little better for people less fortunate than you. That's what I think a meaningful life is." 

An dëse Sënn wënschen ech eis e konstruktive Kongress. Ech freeë mech op den Austausch an op 

är Ureegungen an ech hoffe virun allem datt eis Politik Uklang fanne kann, fir dat déi déi an 

eiser Gesellschaft op der Stréck bleiwen endlech déi Liewensqualitéit erfuere kënnen déi hinnen 

zousteet.  

Merci. 

 

 

 


