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18e Congrès ordinaire 
Ried Nathalie Oberweis 
 
 

 
Léif Kolleeginnen a Kolleegen,  
Frendinnen a Frenn, 
 

• di éischte Ried op engem Kongress – wou och wirklech Leit noläuschteren 

• Nee mee éierlech d‘ Myriam an ech si jo lo e puer Méint dobäi an heinsdo huet 
een d‘ Gefill mir wieren Deel vun der Deco 

• Net Deel vun der Deco wéi anerer déi kaum e Wuert soen 

• Mee well mer – och wa mer kritesch Froe stellen, Proposen maachen oder eis 
opreegen, just ugelächelt ginn 

• Schéin, eddi a merci 

• Et ass di selbstzefridden Art a Weis vun der Majoritéit déi sou, net nëmmen 
nervt, mee och wirklech Froen zum Demokratieverständniss opwerft 

• Den ennerschwellege Message ass jo e bessen mir brauchen iech net 

• Vun do stellt ee sech dann d‘ Fro virwat eng Oppositioun do ass wann eis 
Proposen an den Tiräng leien respektiv mer systematesch gesot kréien et wier 
superfaitatoire 
 

• Bon, iwwer de Fonctionnement vun der Chamber hunn ech och gestaunt wéi 
ech mäin 1. Covid Gesetz duechgeknaat hun.  

• Ech hu net schlecht gestaunt iwwer de Rhythmus dee fir eng jonk Mamm, soe 
mer mol eigentlech incompatible ass, deen Ament hun ech mäi Klengt nach 
geniert an hatt ass +- 5-6 mol d‘ Nuescht wakreg ginn 

• Och do sinn ech ugelächelt ginn wéi ech de Rhythmus an der Chamber 
thematiséiert hunn  

• Ganz schlemm ass dann awer och wéi di verschidden Avis‘ en kaum 
considéréiert ginn 

• Den Avis vun der Menscherechtscommissioun zu de Covid Gesetzer hun ech 
mat vill Interessi gelies mee ech froe mech ob sos nach een dat gemach huet 
well et sos kaum een e Wuert dozou verluer 

• An ech duech dee wier fundamental wichteg – bon dat ass en och – mee wuel 
net fir jiddereen 

• Wann een dat thematiséiert gett een ugelächelt 
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• Si kenne roueg sou selbstzefridden weiderfueren mee fréier oder spéider 
wäerten se net méi laachen 

• Well eppes wat mer emmer erem aus Majoritéitskreeser héieren ass dat „et ass 
besser mir bewierken e bessen eppes wéi an der Oppositioun ze setzen a just 
kennen fuerderen“ 

• Et ass nees di Astellung sech mat deem wéineg zefridden ze ginn wat ee ka 
bewierken 

• Mir kennen eis awer haut net méi mat dem klengsten dénominateur commun 
zefridden ginn  

• Do wou mer haut stinn, virun a matten a sellegen Krisen, kenne mir eis net méi 
mat dem dénominateur commun vu blo-roud-greng zefridde ginn 
 

• E PL 2.0. deen net obligatoresch ass, ass net op der Héischt vun de Krisen 

• Si nennen en e Paradigmewiessel mee e Paradigmewiessel gesäit anescht aus 

• E Paradigmewiessel, dat wier wann de Pacte obligatoresch wier, wann ee 
festgeschriwen Ziler hätt déi et ze ereechen gellt, wann een och méi en héijen 
Taux un abordabelen Wunnengen bei PAP‘ en ab 10 Unitéiten hätt, mindestens 
30 % an dann hätten se och net dierfen virun de Promoteuren couchen an 
hinnen eng Erhéijung vun der occupation du sol schenken. 

• Dat nennt d‘ Regirung e Paradigmewiessel. 

• Mir nennen dat e schlechte Witz 
 

• Mir sinn säit Joeren an enger Wunnengskris. Mir brauchen Instrumenter déi op 
der Héischt sinn a virun allem politesche Wellen. 

• eidel stoend Wunnengen a brooch leiend Terrain‘ e mussen besteiert ginn an 
zwar konsquent a progressiv 

• d‘ Viirkafsrecht muss och nees sou séier wéi méigleg applikabel gemach gin  
 

• et mengt ee bal mir hätte nach Zäit.  

• Dat ass der Regirung hir Pist, an 5,10,15 Joer gesi mer dann Resultater. 

• Schéin a gudd mee mir brauchen 1. Elo Wunnengen an 2. Musse mer den Ecart 
tescht dem Besoin u Wunngen an der Offer mi kleng maachen, deen awer gett 
just mi grouss mat hirer Politik.  

• Mir laafen de Krisen hannendrun. 

• Dofir hate mir jo och eng Debatt iwwer eidelstoend Wunnengen ugefrot. Do 
kéint een dann Neel mat Käpp maachen bei bis zu 20.000 eidel stoende 
Wunnnengen am Land. Dat ass di eenzeg Pist fir ELO Wunnraum ze 
mobiliséieren.  

• Nee, dat welle mer net… Ass eis zevil radikal… 
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• Radikal? Wat ass radikal?  

• Ech sinn der Meenung dass do wou mer elo sinn, a multiple strukturelle Kriisen, 
vun enger Klima- an Emweltkris, enger Wunnengskriis, sozial-ekonomesch 
Ongläichheeten déi wieder wuessen, dass dat Kriseninstrumenter 
gerechtegfert  

• an eng Regirung déi net op der Héischt ass a wieder viru sech hin piddelt a sech 
net traut déi déifgräifend Ongerechtegkeetn unzegoen, ass net op der 
Héischt. 

• Mir brauche secher méi radikal Léisungen.  

• D‘ Fro ass wiem mecht dat Angscht? Wiem maachen Steieren op eidelstoenden 
Wunnengen a brooch leienden Terrain‘ en Angscht? A virwat?  
 

• Ech perséinlech si jo dovun iwwerzeegt: wa mer Menschen an der 
Majoritéit/Regirung hätten déi vun der Wunnengskriis betraff wieren, da wier 
d‘ Situatioun eng ganz aner 
 

• Do si mer dann nees bei der Fro vun der Representativitéit vun der Chamber 

• Wann eis Chamber wirklech representativ wier vun den Awunner hei am Land, 
da wieren gewessen Suergen och vill méi present 
 

• Ech héieren dann elo dass d‘ Koronapandemie sou lues géing op en Enn 
kommen an verschidden brennend Dossieren elo erem op den Desch géinge 
kommen 

• Ma fir eis waren déi ni vum Desch. 

• Mir hu während der Pandemie fir radikal noutwenneg Mossnaamen an der 
Wunnengskriis gekämpft 

• Mir hun och a virun allem fir d‘ Verlängerung vum Gel vun de Loyer‘ en 
plaidéiert  do wou mer vum Minister gesot kruten dat wier net néideg, d‘ Kris 
wier jo eriwwer 

• Gläichzäiteg awer huet d‘ Majoritéit mam Argument vun der Kris steierlech 
Mossnaamen fir Propriétairen déi hire Locatairen Loyer‘ e noloossen 
verlängert – eng Mossnaam déi et denen erlabt herno méi an der Keess ze 
hunn wéi se just mam Loyer gehat hätten 

 

• Ech wees net wat dat fir eng Politik ass, entweder eng hallewhäerzeg oder 
einfach eng déi net duechduecht ass oder quarrément eng wou mat 2 
verschidden Mosstäb hantéiert gett  
 

• Wa mer vum Logemengsminister gesot kruten d‘ Kris wier eriwer huet een aner 
Téin vun der Gesondheetsministesch héieren, d‘ Kris wier net eriwwer. 
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• Och dat ass zumindest inkohärent 

• Mee geféierlech ass et och well mir hu jo gesin wann ee mengt eng Kriis wier 
eriwer da ginn Kriseninstrumenter och net méi bentzt wéi beim Gel vun de 
Loyer‘ en 

 

• Di sellegen Covid Gesetzer, wou ech jo just di 3 lescht gesinn hunn, erenneren 
een dann och u Gebastels 

• Ech hun de Marc dat emmer héiere soen an elo hun ech dat selwegt Gefill 

• Natierlech ass et einfach eng Regirung ze kritiséieren déi esou eng emoleg Kris 
géréieren muss 

• Egal wéi ass dat jo eng enorm Erausfuerderung  

• Mee wat eis als Lénker, fortschrettlech denkend an humanistesch 
fonctionnéierend Leit, awer muss ze bedenke ginn ass dat d‘ Koronakris aal 
Inégalitéiten bestäerkt an neier geschaaf huet 

• Mir woren a sinn net all gläich virum Virus, net virun den Mossnaamen géint de 
Virus an och net virun der Impfung 
 

• Sozial, ekonomesch, kulturel a schoulesch Ongläichheeten hu sech verdéiwt 

• net just am Land mee international gesinn sinn des Inégalitéiten nach méi 
schlemm 

• am Süden vun Europa wou Sozialofbau dozou gefouert huet dass effentlech 
Gesondheetsinfrastrukturen manner gudd opgestallt sinn ass de Virus 
aneschters erliewt wi bei eis 

• Mir alleguer sinn eis bewosst ginn wéi wichteg d‘ Pfleege- a 
Gesondheetsberuffer sinn – wa mer et net scho woussten  

• Dass si et sinn déi net just mussen Applaus kréien mee des Beruffer endlech 
valoriséiert solle gin 

• A wat mecht d‘ Regirung elo virum Summer ? Amplaz op si ze läuschteren an 
op eng laangjähreg breedgetreppelt Revendicatioun vun den Infirmier’ en an 
Infirmièren anzegoen, crééieren si eng weider Filière déi riskéiert de Beruff ze 
schwächen 

 

• T’ ass dat wat mech emmer erem stutzeg mecht 

• Amplaz op di concernéiert Leit ze läuschteren, op denen hir 
Erfahrungswäerter ze bauen, kacht d‘ Regirung hir eegen Zopp 

• Do wou ech hiirkommen, am Entwécklunskooperatiounsberäich, ass ee vun de 
wichtegsten Prinzipien, dass e Projet vun der Demande an de Besoin‘ en vum 
Terrain soll ausgoen, e Projet soll also vun ennen erop crééiert ginn,  
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• Mee hei schengt et esou wéi wann de gros top down ass 

• dat ass nees di Selbstgefällegkeet vun der Regirung déi mech einfach nemme 
staunen deet 

 

• Mee wi mer all wessen geet d’ Koronakris wäit iwwer d‘ Fro vum Statut vun de 
Gesondheetsberuffer an dem Gesondheetswiesen eraus 
 

• Erennere mer eis drun wéi mir am éischte Confinement all dohem sutzen an 
eis iwwer potentiel Léieren ausgetosch hunn 

• Mir solle mi lues trieden, vläicht manner schaffen, et misst ee méi no sech 
kucken an no senge Léiwen… 

• Ech mengen di meescht hei am Sall kennen sech mat desen Iddien ufrenden, 
hu se wahrscheinlech och gedeelt 

• Mir trieden jo an fir eng 32 Stonne Woch, fir méi Solidaritéit an der Gesellschaft, 
méi eng gesond Work-Life Balance 

• Mee wou si mer drun mat desen Iwwerleeungen ? 

• Wou sinn dann elo annerhallewt Joer mi spéid di faméis Léieren ? 

• Si komme, si kommen, kréie mer lénks a riets, ze héieren… 

• iegendwann… wahrscheinlech wann et ze spéid ass 

•  

• Well des Regirung ass nees amgang mat vollem Tempo an pre-Covid Zäit 
zereck ze rennen 

• Kee Wuert vun iegendwelchen Léieren 

• Am beschten soll een och net mat Froen stéieren 
 

• Am beschten zereck an di Constellatioun di mer kennen, di eis zwar krank 
mecht, mee di mer kennen, 
 

• En ekonomeschen Modell deen op dem Ofbau vu natierleche Ressourcen, der 
Duerchdrengung an Zersidlung vun Biotopen an der Exploitatioun vu 
menschleche Ressourcen baséiert 

• E kulturell ekonomeschen Modell deen dofir suergt dass een deen aneren 
beneid, dass Mobbing op der Arbecht an och an der Schoul schon normal ginn 
ass, dass Burn out an Depressiounen emmer méi vun eis betreffen 

• E sozio-ökonomesch-gesellschaftleche Modell deen eis krank mecht, dohin 
zereck féiert eis Regirung eis 

• Bis di nächst Pandemie kennt… 
 

• Des Regirung ass eng ouni Visounen 
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• Et ass eng déi gär bastelt a ploschtert mee keng strukturell  
Weichenännerungen viirhellt 

 

• Et ass och eng Regirung déi gär mat de grousse Muppen mat pisse geet 

• Dat hu mer lo nees gesin bei dem leschten Skandal ronderem zwou nei 
militäresch Missiounen  

• Am Irak gi mer elo mat militäresche Mettelen d‘ Miliz Islamesche Staat 
bekämpfen, eng Terrororganisatioun déi awer grad d‘ Resultat vun enger 
illegitimer militärescher Invasioun ass, do bäisst d‘ Kaaz sech an de Schwanz 

• Am Mocambique solle mer elo hellefen d‘ ekonomesch Interessien vu 
Erdgaskonzernerz e sécuriséieren 

• Dat och ganz onverstoppt, de Minister hat eis dat am Juni confirméiert, Zitat 
„do geet et natierlech em Rohstoffer“ 

• Dat muss ee sech mol op de Zong zergoe loossen, e grenge Minister emkreest 
e véirel vun der Äerd fir do Rohstoffer fir westlech Konzerner ofzesecheren 

• Ech wéilt wirklech wessen wat d‘ Memberen vun de grenger Partei dovun 
haalen  

• Entgéint dem wat de Minister sot dass et keen Debat an der Chamber bréicht, 
hu mir awer een ugefrot well mir der Meenung sinn dass mer ganz wuel en 
Debatt dozou brauchen well dat do ass skandaléis 

 

• Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wéilt eis encouragéieren fir weider fir dee 
Wandel ze kämpfen un dee mir gleewen 

• Et ass net emmer einfach an där wëller kapitalistescher Welt an där mir liewen 
mee ech mengen mir hun een Viirdeel an dat ass deen dass mir staark 
humanistesch Prinzipien a Wäerter hunn, mir sinn iwwerzeegt an éierlech, 

• An och wa mir eng genial Equipe an der Sensibilitéit hunn, wéilt ech den Appel 
un all di wonnerbar indignéiert a rosen Leit heibannen an dobaussen bei déi 
Lénk Deel ze huelen 

 
 

 
 


