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Léif ... 
 
Eise Kongress ass dëst Joër en halleft Joër méi spéit wéi geplangt an - wéi der gesitt - ënner ganz 
spezielle Konditiounen.  
 
An deem 1 ½ Joër zanter eisem leschte Kongress ass vill geschitt, ganz vill.  
Duerfiir ass ët dës Kéier besonnesch schwéier den Rapport vun eiser parlamentarëscher Oarbécht ze 
maachen. An ët ass nët einfach en Ufank ze fannen. Duerfiir vläit ugefaangen mat dem Opreiwensdem, 
deem wou mer am meeschten gezéckt hunn, an deem waat dem David a mär méi wéi eng Nuecht ëm 
de Schloof bruecht huet: den Etat de crise, dee mär als Lénk matgestëmmt hunn. 
 
Mär hunn déi Décisioun nët liichtfankeg geholl, mee mer hu ganz vill diskutéiert, an der Fraktioun, am 
Büro… mer hunn ofgewiehen, an versicht Alternativen ze entwéckelen. Mee mer sinn nii laanscht eng 
Feststellung komm: eist Land ass nët preparéiert ob esou eng Pandemie: eis Spideeler – déi ënner 
chronëschem Personalmangel leiden – woaren ët nët.  
 
Et sinn kéng Pläng fir Schutzmesüren an Alters- a Pflegeheimer ginn, an och e Lockdown ouni minimal 
sozial Kompensatiounen wéi der direkter Erhéijung op 100% vum Mindestloun vum 
Kuerzoarbéchtergeld wiiren iwwer den traditionelle Wee nët méiglëch gewiescht fir der Urgence vun 
der Situatioun gerecht ze ginn.  
 
Duerfiir hu mer den Etat d’urgence gestëmmt, well mer kéng Moyens gesinn hunn, wéi een ganz 
kuerfristeg iwwerliewens-wichteg Mesüren aanescht ergräifen kiint. An iwwer allem houng een grousst 
Damokles-Schwert: waat maache mer, wann Frankräich séng eegen réserve sanitaire zesummestellt, 
d’Grenzen zou mécht an daat medizinëscht Personal, waat zu Lëtzebuerg schafft requisitionnéiert?   
 
Natiirlëch muss mer Konsequenzen zéien aus daer doten Erfahrung, fir datt se sëch nët widderhëllt, 
mee: wann d’Kand an de Pëtz fällt, dann muss een ët als alleréischt erauszezéien, an nët bei der 
Verwaltung uruffen an sëch opregen, datt kéng anstänneg Oafspärung do woar. Erauszéien. Daat hu 
mer versicht ze maachen. No beschtem Wëssen a Gewëssen. An och haut – en halleft Joër méi spéit – 
mengen ëch nach ëmmer, datt daat dee Moment déi richteg Décisioun woar.  
 
Graad esou wéi ëch och lo soë kann: ët wäert keen zweeten Corona-bedéngten Etat d’urgence mat 
déi Lénk ginn: well ët ass jo lo alles duerchgespillt ginn, Kapazitéiten – wann se dann gebräicht géifen 
ginn, waat mer alleguer nët hoffen, sinn do. D’Réserve sanitaire ass opgestallt. Duerfiir brauche mer 
och am schlëmmste Fall kéng Noutveruerdnungen méi.  
 
Ech schwaetzen doriwwer, nët nëmmen well ët dee schwéierste Vote woar, deen ëch jeemools geholl 
haat, mee och, well mäer als Lénk eis nach virun 4 Joër op daat heftegst dergéint gewiirt hunn, datt 
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d’Méiglëchkeet den Etat d’urgence auszeruffen, sollten erweidert ginn. Jo, ët woar esouguer eng vun 
méngen éischten Rieden an der Chamber, wou mer ‘Nee’ gesoot hunn, Biergerrechter ausser Kraaft 
ze setzen, opgrond vun terroristëschen Attacken wéi deemools bei ‘Charlie Hebdo’. An och daat ass 
nach ëmmer richteg.  
 
An eppes Weideres hunn ëch awer och geléiert: wann ët entretemps an der Verfassung ganz wichteg 
‘Gardes-Fous’ gëtt, déi verhënneren, datt am Ausnahmezoustand d’Regierung willkürlëch handele 
kann, dann ass daat massgeblëch op dee Widderstand zereckzeféieren, dee mär als Lénk 2015 a 2016 
an der Chamber geleescht hunn.  
 
An wann nach ee Beispill sollt gebraucht ginn, datt lénke Parlamentarismus méi ass ewéi Cretinismus, 
dann ass ët déi Oarbécht an dee Widderstand vum Serge Urbany, deen hien an dene Joëre erbruecht 
huet.  
 
Den 1. Entworf vum Covid-Gesetz sollt am Ursprung en Ermächtegungsgesetz ginn. daat hu mer 
verhënnert an duerfiir mussen mer ganz genee kucken, waat dann lo den Inhalt vun engem neien 
Pandemie-Gesetz sollt sinn. 
 
An deem Ausnahmezoustand vu März bis Juni hu mer an der Chamber esou vill geschafft wéi kaum 
eng aner Fraktioun. Mär sinn eiser Kontrollfunktioun vun der Regiirung graad an daer Situatioun 
nokomm méi wéi je, a kéng aner Partei huet esouvill QP gestallt wéi mär, an de Kommissiounen 
Ministeren befroot an wichteg Impulser ginn. 
 
KollegInnen a Kollegen, 
 
D’Fro vum Ëmgang mat der Pandemie ass eng an daer europawäit aner Konzeptiounen viirherrschen, 
och an der Lénker. Do solle mer eis nët an d’Täsch léien. D’Beispiller vu Spuenien a Schweden, béides 
Länner, an denen eis Schwesterparteien mat an der Regiirung sëtzen, weisen daat zimmlëch däitlëch.  
 
An ët gëllt iwwerall oafzeweien tëscht dem Schutz vun de Mënschen op der enger Säit an der Garantie 
vun essentiellen individuellen AN kollektiven Fräiheetsrechter op der anerer Säit. Béides muss fir Lénker 
zentral sinn. Daat ass sécher nët einfach. Zu Lëtzebuerg si mer als Lénk e Wee gaangen, deen béides 
versicht zesummen ze denken: A genee dowéinst hu mer och kënnen als Oppositioun esouwuel Kraaft 
vun der Kontestatioun (vun der Afrostellung sinn) ewéi och vun der Propositioun sinn…  
 
Esouwuel am Beräich vun de grondlegenden Fräiheeten ewéi och beim sanitäre Schutz vun de 
Mënschen. Kéng aner Partei huet esouvill Verännerungsviirschléi zum aktuelle Covid-gesetz wéi mär , 
verschiddener – an daat muss een der Regiirung loossen – sinn och berücksechtegt ginn, anerer nët.  
 
(A tel point, datt mer eis ee Moment iwwerluecht hunn, en eegent ze schreiwen. Mee da bräichte mer 
natiirlëch och all déi wëssenschaftlëch Donnéën iwwer déi d’Regiirung verfügt.)  
 
Ouni déi Lénk an der Chamber hätte mer haut e Gesetz, datt nach vill méi intrusiv a vill méi 
Aschränkungen hätt, wéi elo. An jo, mer woaren och déi éischt, déi sëch an der Chamber konsequent 
géint d’Aféieren vun enger Corona-App ausgeschwaat hunn.  
Mär woaren awer och déi eenzeg, déi nët nogelooss hu mat Bueren wéi ët beim Schutz viru Corona 
bei denen ausgesäit, déi marginaliséiert sinn. Bei Obdachlosen, Flüchtlingen… all denen, déi sëch nët 
einfach zereckzéien kënnen. All denen, déi duerch eis ëmmer mei grobmascheg sozial Netzer falen.  
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An daat nëmmen aus Mënscheléift, mee och aus Suerg fir d’Santé publique vun eisem Land. Well de 
Corona-Virus freet nët no der Sécurité Sociale-Nummer iirt en een ustécht oder sëch verbreet. Duerfiir 
ass eis Fuerderung als Lénk no enger ‘universeller medizinëscher Ofsécherung’ esou wichteg wéi ni 
virdrunn. An mer waerten eis  och an der Chamber nët ginn, bis mer dëst essentiellt Menscherecht zu 
Lëtzebuerg duerchgesaat hunn. 
 
Ët géif nach ganz vill ze soë ginn, réng iwwer de sanitäre Volet vun daer Kriis an daer mer dran sinn… 
ugefaangen bei der fehlender Unerkennung vun de Gesondheetsberuffer iwwer déi komplett 
onzureichend Präventivmedezin, bis hin zu den fehlenden Ausbildungsméiglëchkeeten.  
 
Mee eppes misst awer kloër sinn: mär brauche stoark ëffentlëch Spideeler, an nët eng weider 
Privatiséierung vun der Santé.  
 
Well wann eist Land eng Chance haat, daat woar ët déi, datt de Coronavirus esou gentil woar ze 
woarden, datt de demolegen Gesondheetsminister Etienne Schneider ‘säin Liewen’ zereck haat, iirt en 
zougeschloën haat.  
 
Kolleginnen a Kollegen, 
 
D‘Corona’-Kriis dominéiert graad déi ëffentlëch Debatt, mee se ass am Fong geholl och e Brennglas, 
an deem sëch esouvill aner Kriisen erëmspiggelen: déi ekonomësch, déi sozial, déi ekologësch an och 
déi demokratësch. An all déi Kriisen hunn eppes gemeinsam: hiire Papp. Et ass de Kapitalismus, deen 
de Papp vun alle Kriisen ass. 
 
Déi sozial Ongläichheeten sinn am Confinement esou visibel ginn wéi selen virdrunn…  
 
an déi ekonomësch Kriis, déi mer graad erliewen, riskéiert daat nach eng Kéier ze verstaerken. Et 
vergeet baal keen Daag ouni datt  eng grouss Boîte ukënnegt, massiv Leit ze entloossen. A ganz dacks 
ass Corona virun allem e Viirwand fir sëch op Käschten vun de schaffende Leit, an op Käschten vun der 
ëffentlëcher Hand ze sanéieren oder ëmzestrukturéieren. Esou och bei ArcelorMittal, wou all 5. 
riskéiert séng Oarbécht ze verléieren.  
 
Et schéngt mär kloër, datt mär als Lénk d’Verpflichtung hunn dogéint fiir ze goën, och an der Chamber. 
Nieft eisem Gesetz iwwer de Verbuet vun ekonmëschen Entloossungen bei profitablen Entreprisen 
musse mer de Problem vum Chômage nach méi resolut ugoën. Wann mer hei zu Lëtzebuerg wierklëch 
wëllen géint de Klimawandel  an den dramatësche Verloscht u Biodiversitéit viirgoën, dann brauche 
mer d’Intelligenz an d’Kraaft vun alle Leit hei am Land.  
 
Daat ass och de Kär vum Gedanken vun der Jobgarantie. An daat ass och dee Begrëff vun 
Ökosozialismus, deen mär mengen. Sozial Sécherheet an d’Fräiheet vun Existenzängscht verbannen 
mat der Ëmkrempelung vun der Ekonomie, déi esou batter néideg ass, fir datt mer och nach eise 
Kanner a Kandskanner eng Welt hannerloossen, déi liewensfäheg an liewenswert ass. 
 
Mee fir iwwerhaapt domadder unzefänken, muss een wéinstens de Problem erkennen. An daat 
schéngt dës Regiirung nach ëmmer nët verstanen ze hunn. Wéi aanescht ass ët ze erklären, datt LSAP, 
DP a Gréng géint eis Resolutioun vun der zumindest symbolëscher Unerkennung vun der ‘Urgence 
climatique’ gestëmmt hunn.  
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Während deems an dene Wochen virdrunn Dausenden an Dausenden vu Jonken op d’Stroos gaangen 
sinn a fir hiir Zukunft skandéiert hunn, mengt dës liberal Regiirung nach ëmmer ët wär méi sënnvoll de 
Kampf géint de Klimawandel ze féieren, an deems si en profitabel maachen. Daat heescht mat 
staatlëche Suën d’Gewënnmargen vun de Multinationale erhéigen. An anere Wierder : se maachen de 
Bock zum Gärtner. Daat ass d’Essenz vum grénge Kapitalismus. An finanzéiert gëtt daat Ganzt dann 
och duerch Taxen op den Endverbraucher.   
 
An dogéint wiire mär eis aus 2 ganz einfache Grënn: dee Modell ass ineffikass an sozial ongerecht.  
 
Dobäi besteet keen Zweifel: och eis Viirstellung vun enger sozialer an ekologëscher Transformatioun 
brauch Suën. Héich Investitiounen an Wunnengen, an erneierbar Energien an auszebauend ëffentlëch 
Servicer am Interessi vun der Allgemengheet, an virun allem: a sënnvoll Oarbécht. An dann si mer 
natiirlëch bei de Steieren: 
 
An ëch muss Aech schons soën, datt ëch awer bass erstaunt woar, datt ausgerechent déi Partei, déi 
iwwer Joerzéngten Lëtzebuerg duerch Steiertrickserien zu engem Paradeis fir déi Superräich an 
d’Multiën gemeet hunn a glaïchzäiteg denen einfache Leit gesoot hunn, se missten sëch de Rimm méi 
enk schnallen, datt elo ausgerechent si, CSV, mat engem Viirstouss kommen a punkto méi 
Steiergerechtegkeet. Bon, hiire President, ass jo dunn och zereckgepaff ginn: “a vive an de Kierfchen”.  
 
A baal jidderee seet elo abemool, datt mer déi Diskussiounen ëm Steiergerechtegkeet féieren sollten. 
Ma, mär och a mär freen eis op déi Debatt. An duerfiir huet den David nët méi spéit ewéi ugangs der 
Woch an der Chamber och e wierklëchen Débat d’orientation gefroot mat engem anstännege Rapport 
am Viirfeld vun der Steierreform. An dee Rapport ass wichteg, well eppes fehlt hei zu Lëtzebuerg ganz 
däitlëch: Transparenz waat Patrimoine, Verméigen a Revenu ugeet. Daat ass zu Lëtzebuerg nach 
ëmmer eng Blackbox. 
 
Well Pisten, wou a wéi een deen ongeheiere Räichtum, deen sëch an dene leschten Joerzengten 
ugeheeft huet, besteiere kiint, hu mär der schon méi wéi genuch presentéiert: mär hu kéng CSV 
gebraucht fir eng Ierschaftssteier an d’Spill ze bréngen, mer hunn och kéng LSAP gebraucht, fir eis 
Gedanken iwwer eng seriö Verméijenssteier ze maachen inklusiv Ophiewen vum Bankgeheimnis fir 
Residenten. Och eng Finanztransaktiounssteier fuerdere mär schon laang. Mer sinn awer frou ze 
gesinn, datt elo mol Bewejung an d’Spill kënnt an mer sinn frou ze gesinn, datt deen Drock, deen mer 
och an der Chamber zanter 10 Joër opbauen, datt deen och lo mol éischt Friichten dréit. 
 
Zur Steiergerechtegkeet nach e Wuert: PWC – der wësst déi Consulting Boîte vun de Big4 , déi Experten 
sinn am Beräich Steiervermeidung - bréngt all Joër e Bericht ‘Paying Taxes’ eraus. An deem Rapport 
gëtt gekuckt, waat Entreprisen an der Moyenne real u Steieren, Sozialofgaben an aner Taxen bezuelen, 
an vergläicht déi tëscht de Länner. Zu Lëtzebuerg ass dee Prozentsaatz mol nët d’Halschent vun eisen 
Nopeschlänner. Jhust Rumänien läit nach drënner. Zu Lëtzebuerg gëtt ët also nach ganz vill Sputt no 
uewen, iirt d’Luuten ausginn, wéi se de Leit ëmmer erziele wëllen. Ah jo, an ët gëtt ee Land op der Welt, 
do brauche se iwwerhaapt kéng Steieren an Sozialofgaben ze bezuelen: Somalia.  
 
An och bei den FIS loosse mer nët labber. Och hei hunn mer an der Chamber en detailléierte Rapport 
gefroot. Ma wann se sëch elo abemool all eens sinn, datt daat näischt Guddes ass an et ännere wëllen, 
ma dann kënnen se eis jo zumindest mol de Rapport liwweren. Jo, mee do gëtt dann abeemool alles 
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komplizéiert, dann ginn se abemool ganz zéi… besonnësch DP… mee maacht Aech kéng Suergen : 
wann mer eppes geléiert hunn an dene leschte Joëren, dann ass ët : nët labber loossen.  
 
Wou mer och nët labber loossen, daat ass bei den Investitiounen vun der Rentekees. Do sinn Joër fir 
Joër 100ten Milliounen Euro investéiert an fossil Energien, an Atomenergie, Rüstungsindustrie, 
Tubaksindustrie, etc. Wéi soll dann de Kampf géint de Klimawandel ausgesinn, wann ëffentlëch Suën, 
déi eigentlëch de Salariéën gehéieren weider an d’Petrolsindustrie gestach ginn ? Och daat soë mer 
scho ganz laang.  
 
Richteg absurd ass ët dunn awer ginn bei der Debatt ëm e méiglëcht belscht Atommüllager an der 
Grenzregioun. Jiddereen huet sëch opgereegt, datt daat dach nët géing goën. Un alleréischter Front 
déi Gréng. Awer graad esou d’LSAP an d’DP. Wéi mär se dunn opgefuerdert hunn, fir konsequent ze 
sinn, och opzehalen d’Atomreakterbedreiwer ze finanzéieren, du woar abemool nees alles 
komplizéiert. Nee, eis Fuerderung wiir ze verwerfen. Punkt. Eh ben, fir den Oktober hu mer eng 
Interpellatioun an der Chamber dozou gefroot, a mer waerten hinnen weisen, wéi ët ganz einfach ka 
goën.  
 
Kolleginnen a Kollegen, 
 
Steierpratiken wéi se bei déi FIS’en zu Lëtzebuerg ganz legal méiglëch sinn, weisen och wéi schiedlëch 
a wéi deier se eist Land a séng Awunner ze stoë kommen: déi FIS dreiwen d’Buedemspekulatioun hei 
am Land massiv un, de bebaubare Terrain konzentréiert sëch an de Gräpp vu erschreckend wéinege 
Superräicher, d’Wunnengspräisser explodéieren, de Staat huet vill méi Dépensen, well d’Aide au 
Logement andauernd no uewe muss ugepasst ginn, an als Kréinung huet de Staat och nach bedeitend 
manner Recetten, well bal kéng Steieren op der Plus-value bezuelt ginn.  
 
Daat ass deen Däiwelskrees, an deem mer zu Lëtzebuerg dra sinn, an dee mer opbriechen mussen. 
Well e bréngt dem Land kee Méi u Wuelstand, am Géigendeel: ëmmer méi Leit, déi vun hirer Oarbécht 
liewen, wëssen hiren Hänn kee Root méi.  
 
An natiirlëch sinn mer dann och direkt beim Logement. Ech wëll hei nët op déi sëllechen Initiativen 
(Gesetzespropositiounen, Motiounen, Froën) agoën, déi mer an der Lescht an der Chamber geholl 
hunn. Vläit jhust ee Gedanken: daat Konzept vun Albausanéierung, waat mer bis an den Détail 
entwéckelt an viirgestallt hunn, ass e Beispill vu konkretem Ekosozialismus: well abordabelt Wunnen 
zesummengeduecht gëtt mam Kampf géint de Klimawandel, Klimawandel zesummegeduecht gëtt 
mat der Schaafung vun wichteger a nëtzlëcher Oarbécht, Oarbécht zesummegeduecht mat 
ëffentlëchen Investitiounen, déi hirersäits d’Resultat vun enger gerechter Steierpolitik sinn, a esou 
weider…   An ëch denken, datt mer déi konkret Konzepter weiderentwéckelen mussen an ausbauen 
op aner Beräicher. An esou och den Alldaag an déi direkt Problemer vun de Leit uschwätze kënnen an 
esou dës Iddien mat Liewen fëllen. 
 
Natiirlëch musse mer duerfiir eis Wirtschaft ëmorganiséieren, mee daat musse mer souwisou an dëser 
Wirtschaftskriis. Daat musse mer souwisou wann mer déi 2 grouss Erausfuerderungen vum 21. 
Joerhonnert ugoën wëllen, nämlëch d’sozial Ongläicheeten AN de Klimawandel bekämpfen. An 
duerfir brauche mer och eng aner Wirtschaftspolitik, wéi deen Desaster, deen de Wirtschaftsminister 
hannerlooss huet.  
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‘Fage’ ass eng Katastrof, hei huet den Economiesministère enger multinationaler Boîte en Terrain 
verkoaf ouni iergendwellech Oplaagen. An elo soll zu Beetebuerg mat engem deeglechen 
Waaserverbrauch vun der gesamter Stad Diddeleng, Mëllechpolver aus den internationale Stock 
markets zu Yoghurt ëmgewandelt ginn, fir den nordamerikanësche Marché ze beliwweren. 
 
Bei ‘Google’ huet de Staat esouguer selwer Ënnerhändler gespillt fir deem geféierlëche Gigant Terrains 
ze beschaafen, inklusiv Stroumverbrauch fir déi eis Netzer nët ausgeriicht sinn. Fréier hunn 
d’Schmezhären alt wéinstens nach selwer d’Baueren iwwer den Desch gezunn fir Profit aus hiirem Land 
ze schloën, haut hëlleft de Staat hinnen och nach. An daat nennt sëch dann sozialistësch 
Wirtschaftspolitik. Graad esou beim Space Mining: hei huet de Staat honnerte Milliounen an de Grapp 
geholl fir iergendwëlleche Risiko-Kapitalisten och nach de Risiko ewech ze huelen. … 
 
Bon, den Etienne Schneider ass elo fort, mee mer daerfen awer nët vergiessen, datt ët mol nach kéng 
2 Joër hiir sinn, datt deen nach Spëtzekandidat vun der LSAP woar. An ët geet och nët ëm d’Persoun 
Etienne Schneider (deen huet elo mat sénge Verwaltungsréit ausgesuergt). Et geet drëm, datt daat 
doten System huet zu Lëtzebuerg. Virum Etienne Schneider woar et de Jeonnot Krecké, deen déi 
doten Politik bedriwwen huet an nach virdrunn huet den LSAP Wirtschaftsminister Robert Goebbels 
geheescht. An der Logik, an hirer Approche zur Economie woaren se sëch awer alleguer eens.  
 
Woubäi den Etienne Schneider ët ganz wäit gedriwwen huet: an elo kommen lues a lues all déi Läichen 
eropgeschwemmt, déi hien am Keller vun dëser Regiirungskoalitioun verbuddelt huet. Zu sengem 
Bilan zielen nët nëmmen Fage, Google, Space Mining an déi geplangten Privatiséierung vum 
Spidoolswiesen, nee, derbäi kënnt nach e Militärsatellit an e Militärfliiger, déi zesummen méi duebelt 
waerte kaschte, wéi ursprünglëch viirgesinn.   
 
Béides Projets, déi mär Lénk als eenzeg an der Chamber ofgelehnt hunn, well mär nët matmaachen an 
daer géckeger globaler Oprëschtungsspiral. A waat maachen déi Gréng, déi lo de 
Verdeedejungsministère hunn. Ma se féieren déi Politik monter virun, änneren technësch Detailer um 
Militärsatellit an da bezillt de Staat nach méi Suën, se änneren den Organigramm vum Militärtankfliiger 
an dann kascht deen eben nach eng Kéier méi Suën.    
 
Dës 2 Projets hunn och näischt méi mat klassëscher Verteidejung ze dinn. Beim Militärsatellit geet ët 
drëm militärësch relevant Biller an Informatiounen ze liwweren iwwer Nordafrika an d’Subsahel-
Géigend. Den Militärtankfliiger ass gemënzt fir Kampffliigeren während dem fléien aus der Loft kënnen 
ze betanken, esou datt se nët méi mussen op hiiren europäësche Basen landen. Daat sinn eendäiteg 
offensiv ausgeluechten Militärausgaben. An alléng de Fliiger kascht eist Land elo 600 mio.€  
 
Déi Oprëschtungsspiral un daer sëch dës Regiirung bedeelegt féiert nët zu méi Sécherheet op der 
Welt, mee zu manner. Méi Sécherheet bréngt bekämpfen vun den Uersaachen vun internationale 
Konflikter a Kriisen, an do an alleréischter Linn d’Bekämpfen vun Oarmut an Ongläichheeten. Daat 
misst de Kompass sinn. Kooperatioun bréngt Sécherheet, nët Militariséierung. Daat wësse mer.  
 
Mee an daer selwéchter Sëtzung, an daer déi 600 mio. gestëmmt goufen (pikanterweis mam 
Argument vum grénge Verdejungsminister François Bausch: mer missten graad elo an der Kriis weider 
héich Investitioune maachen), huet den LSAP-Kooperatiounsminister Franz Fayot eis erklärt, den 
Budget fir d’Entwécklungshëllef géif schons dëst Joër zereckgoën, well krisebedingt kiinte mer de 
Niveau vum Viirjoër nët méi halen an mer missten awer och eise Budget am Oa behalen.  
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Daat ass e politësche Choix: Militärausgaben erop, Kooperatioun erof. E Choix, dee mär nët kënnen an 
nët waerten akzeptéieren. E Choix, deen Ausdrock ass vun ofgronddéiwer Erbärmlëchkeet vun dëser 
Regiirung. 
 
Kolleginnen a Kollegen, 
 
ëch denken, datt mer aus dene leschten Joëren e puer wichteg Léieren ze zéien hunn, déi och wichteg 
sinn fir eis zukünfteg Oarbécht an der Chamber: 
 
mer brauchen e laangen Otem an mussen hartnäckeg bleiwen. mer mussen ëmmer erëm déi 
entscheedend Froën stellen, eis nët beschwichtegen loossen an gläichzäiteg eegen Propositioune, 
eegen Alternativen entwéckelen, am Groussen an am Kléngen. Well dann - an daat gesinn mer - fänken 
och un Fronten ze bougéieren. Och an den Diskussiounen an der Gesellschaft. 
 
mer mussen weider an aktiv de Kontakt sichen zu all denen Organisatiounen an der Gesellschaft, déi 
fir de gesellschaftlëche Fortschrëtt stinn. Déi sëch asetzen fir eng Welt, an daer Mënschen sëch nët als 
Konkurrenten géigeniwwerstinn. 
 
Wann ëch nämlëch op déi vergaangen 18 Méint zereckkucken, dann stellen ëch fest, datt  bei allen 
gesellschaftlëche Mobiliséierungen, ët Lénker woaren, déi mat an der 1. Rei stoungen, well se dreiwend 
Kräften dovunner woaren. An daat nët well iergendeng zentralistësch Struktur daat esou décidéiert 
hätt, mee well eis Memberen a Sympathisanten, Mënschen sinn, déi sëch engagéieren. An duerch hiirt 
Engagement kommen se bei eis, nët ëmgekéiert.   
 
An hinnen hiir Stëmm och an der Chamber héieren ze loossen, daat hu mer an de vergaangene Joëre 
versicht ze maachen. 
 
Merci.  
  
 
 
 
 
 


