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Politik
D’Politik huet d’Roll de mënschlechen Aktivitéiten, an soumat och der Wirtschaft, e Kader ze setzen. 
An eise Aen gëtt net genuch nogeduecht, wéi mer wierklech an 20 Joer wëlle liewen, wéi e “gutt 
Liewen” zu Lëtzebuerg an doriwwer eraus ausgesäit. Vill ze vill Prioritéit läit oft op kuerzfristegen 
Entscheedungen, um “weider wéi elo”, an et gëtt net genuch no wierklechen Besoinen vun de Leit 
gekuckt (Kultur, Gesondheet, Bildung, asw.) an ze vill de Fokus op Wirtschaft geluet. Déi negativ 
Konsequenzen fir eis Zukunft ginn dobäi oft net genuch berécksiichtegt. Mir mussen awer onbedéngt 
och positiv Virstellungen hunn.

Wat muss geschéien, fir datt d’Politik bei hiren Entscheedungen net mengt vermeintlech 
kuerzfristegen Interessien musse nozeginn, mee laangfristeg a nohalteg Léisungen fir déi zukünfteg 
Generatiounen sicht?

Wat muss geschéien, fir datt d’BiergerInnen déi laangfristeg Iwwerleeunge vun de Politiker mat 
verfollegen an sech mat an d’Diskussiounen abréngen kennen?

Wéi kenne mir driwwer diskutéieren, wéi mir eis eist Land an 20 Joer virstellen? Wéi eng Prioritéite 
mir wei enge Wäerter ginn?

Zousazfroe fir Politiker: 
Wann dir eng politesch Entscheedung huelt, wat si fir Iech d’Prioritéiten? (Ëmwelt, Soziales, 
Wirtschaft, Effekt op 3. Welt-Länner, erëmgewielt ginn, Suen...)

Firwat gleewen ëmmer manner Leit un d’Gestaltungsfäegkeet vun der Politik? 
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Wirtschaft: 

An eisem, op Wuesstem opgebaute, Wirtschaftsmodell bleiwen ëmmer méi Leit op der Stréck; 
sief et datt se keng Aarbecht fannen, ze vill Stress op der Aarbecht hunn, hire Verdéngscht bei den 
heichen Käschten zu Lëtzebuerg kaum duergeet oder si keng Zäit méi hunn Beruff, Familljeliewen a 
Frënn zesummenzebréngen oder aneren Aktivitéiten nozegoen fir ausgeglach ze sinn. Dobäi komme 
negativ Konsequenzen fir eis Ëmwelt an de Ressourceverbrauch.

Wéi kann een deenen negative Konsequenzen vun eisem Wuesstemsmodell entgéintwierken? 

Zousazfro fir Politiker: 
Wat muss geschéien fir dat dir den aktuellen Wirtschaftssystem a Fro stellt an Iech mat Alternativen 
derzou auserneen setzt?
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Demokratie & Bildung: 

Jonker sinn d’Zukunft vun eiser Demokratie. Si sollen, mat entscheeden kënnen (an der Schoul, awer 
och ausserhalb). Si solle léieren sech eng eege Meenung ze bilden andeems se d’Méiglechkeet kréien 
sech verschidde Perspektiven vun engem Thema unzekucken an sech dann mat an Diskussiounen 
abrénge kënnen.

Wéi kënne Jonker, déi eis Zukunft sinn, aktiv mat agebonne ginn, sief et an der Schoul, bei 
Entscheedungen an der Gemeng oder national?

Zousazfroe fir Politiker: 
Nom Referendum an dem Nee zum fakultativen Wahlrecht ab 16 Joer hu vill Leit gemengt Jonker 
an dem Alter géifen sech souwisou net fir Politik interesséieren. Ass dat esou? Wat hutt dir konkret 
gemach fir dorunner eppes ze änneren? 
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Mobilitéit

Bei enger wuessender Bevëlkerung sinn mir all, an virun allem Jonker, op e gutt funktionéierenden 
ëffentlechen Transport a Vëlosweeër ugewisen. Zu Lëtzebuerg huet den Zuch oft Verspéidung, an 
de méi klengen Dierfer ginn déi aktuell Léisungen fir e funktionéierenden ëffentlechen Transport 
net duer. Och d’Vëlosweeër sinn net ëmmer sécher an halen heiansdo an der Mëtt vum Wee 
einfach op.

Wat géif iech dozou ureegen den ëffentlechen Transport ze benotzen? Wat hält iech dovun of? 

Zousazfro fir Politiker:                                                                          
Wat wieren Är 3 Prioritéiten fir den ëffentlechen Transport esou ze organiséieren datt mir manner op 
den Individual Verkéier ugewise sinn?

Mobilitéit

Bei enger wuessender Bevëlkerung sinn mir all, an virun allem Jonker, op e gutt funktionéierenden 
ëffentlechen Transport a Vëlosweeër ugewisen. Zu Lëtzebuerg huet den Zuch oft Verspéidung, an 
de méi klengen Dierfer ginn déi aktuell Léisungen fir e funktionéierenden ëffentlechen Transport 
net duer. Och d’Vëlosweeër sinn net ëmmer sécher an halen heiansdo an der Mëtt vum Wee 
einfach op.

Wat géif iech dozou ureegen den ëffentlechen Transport ze benotzen? Wat hält iech dovun of? 

Zousazfro fir Politiker:                                                                          
Wat wieren Är 3 Prioritéiten fir den ëffentlechen Transport esou ze organiséieren datt mir manner op 
den Individual Verkéier ugewise sinn?



Welcome to our future 
Zil vu „Welcome to our future“ ass et Denkustéiss fir d’politesch Debatt ze liwweren an dëst mat Bléck 
op eis Zukunft. Des Denkustéiss sollen eng Zort Richtlinn fir politesch Entscheedungen duerstellen. 
Mir denken datt eng Debatt iwwer des Themen an Zukunft onëmgänglech gëtt fir d’Funktionéiere 
vun enger demokratescher Gesellschaft.

Thema: Konsum

déi Jonk am Mouvement Écologique

Fannt all eis 10 Denkustéiss op 
www. move.meco.lu

Welcome to our future 
Zil vu „Welcome to our future“ ass et Denkustéiss fir d’politesch Debatt ze liwweren an dëst mat Bléck 
op eis Zukunft. Des Denkustéiss sollen eng Zort Richtlinn fir politesch Entscheedungen duerstellen. 
Mir denken datt eng Debatt iwwer des Themen an Zukunft onëmgänglech gëtt fir d’Funktionéiere 
vun enger demokratescher Gesellschaft.

Thema: Konsum

déi Jonk am Mouvement Écologique

Fannt all eis 10 Denkustéiss op 
www. move.meco.lu



Konsum

Fir dat mer och nach muer op eiser Welt liewe kënne musse mir zu Lëtzebuerg eist Konsumverhalen 
änneren. Butteker déi regional, saisonal, Bio a Fairtrade Produiten ubidden, weisen de Wee zu 
Alternativen.

Wat muss geschéien fir datt net nëmme grouss Geschäftsketten an den Akafsstroosse vun eise 
Stied hir Platz hunn? 

Wéini well d’Politik d’Anhale vun de Mënscheräschter als Kritär fir d’Zouloossen vu Produkter 
um Marché mat abezéien? 

Zousazfroe fir Politiker: 
Kann a well d’Politik e Kader setze fir datt d’Leit méi nohalteg konsuméieren an déi lokal a fair Produiten 
eng besser Chance hunn sech um Marché duerchzesetzen? Wann jo, wei ka Politik d’BiergerInne 
motivéieren an ënnerstëtze lokal a Bio anzekafen? 

Firwat fërdert d’Politik net de Verkaf vu regionale Produiten? ( z.B. Ekosteier, Veraarbechtung vun 
Holz zu Lëtzebuerg, etc.)
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Wunnen

De Problem vum bezuelbare Wunnraum besteet zu Lëtzebuerg scho laang. D’Präisser ginn ëmmer 
méi an d’Luucht an d’Politik versicht verzweifelt e Wee aus der Situatioun ze fannen. Et ginn alternativ 
Wunnformen déi sech am Ausland bewisen hunn. Hei steet virun allem dat soziaalt am Virdergrond.

Wisou ass et esou schwéier bezuelbare Wunnraum an alternativ Wunnformen zu Lëtzebuerg 
ze schafen?

 
Zousazfroe fir Politiker: 
Wat géif dir prioritär maache wann dir Logementsminister wäert?

Wei kann een e gutt Gläichgewiicht schafen tëschent neiem Wunnraum an enger gudder 
Liewensqualitéit ?  
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Ëffentleche Raum

Den ëffentleche Raum ass virun allem fir Jonker e wichtegen a vill benotzten Uert an hirer Fräizäit fir 
Kollegen ze treffen an Aktivitéiten ze ënnerhuelen. Sozial Kontakter ginn ëmmer méi wichteg a wëlle 
valoriséiert ginn. Ob Gemeinschaftsgäärt, Parken, Grillplatzen oder Kulturzentren, den ëffentleche 
Raum soll d‘Leit zesummebréngen.

Wéi kann ee geziilt Jonker an d’Gestaltung vum ëffentleche Raum mat abannen? 

Zousazfro fir Politiker: 
Wat géift dir maache fir den ëffentleche Raum méi sozial ze gestalten? 
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Fräizäit

Mir Jonker mussen an Zukunft och nach kënne liewen, schaffen a wunnen. Fräizäit gehéiert zu enger 
gudder Liewensqualitéit dozou: de Mënsch brauch en Ausgläich fir mental a kierperlech gesond ze 
bleiwen. Allerdéngs bleift „Fräi Zait“ an eiser haideger Gesellschaft vill ze oft op der Streck. Duerch 
ze vill schaffen oder en ze laange Wee op d’Aarbecht bleift oft keng Zäit méi fir Famill, Kanner, Frënn 
oder perséinlech Besoinen.

Wei kann een Aarbechts- a Fräizäit méi equilibréieren? 

Zousazfroe fir Politiker:
Firwat ass Fräizäit schafe keng politesch Prioritéit?
Kann ee Fräizäit a Wuesstemsstriewen kombinéieren?
Wat sinn Är Alternativen zu dem „ëmmer méi“, „ëmmer méi séier“ , “ëmmer méi produktiv sinn“? 
Wat hält d’Politik dovun of d’Aarbechtszäiten ze reduzéieren?
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oder perséinlech Besoinen.

Wei kann een Aarbechts- a Fräizäit méi equilibréieren? 

Zousazfroe fir Politiker:
Firwat ass Fräizäit schafe keng politesch Prioritéit?
Kann ee Fräizäit a Wuesstemsstriewen kombinéieren?
Wat sinn Är Alternativen zu dem „ëmmer méi“, „ëmmer méi séier“ , “ëmmer méi produktiv sinn“? 
Wat hält d’Politik dovun of d’Aarbechtszäiten ze reduzéieren?
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Gesondheet (mental a kierperlech)

Duerch vill schaffen, méi wëllen an ëmmer méi produzéiere gi leider och ëmmer méi Mënsche krank. 
Dauerstress ass fir vill Leit den Alldag. Dozou kennt dat an deene meeschte Supermarchéë Produite 
verkaf ginn déi d krank maachen an oft nach onfair gehandelt ginn. 

Wei kann d’Politik d’Gesondheet vun de Bierger fërderen? 

Zousazfro fir Politiker:
Wei kann d’Politik en Kader setze fir d’Leit virun engem ongesonde Liewensstil ze schützen? 
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 Wat ass fir eis eng zukunftsfäeg Entscheedung?

 a. eng Entscheedung wou ee virdrun oppe war fir néi Virschléi an net stur u sengem Weltbild 
festgehalen huet.  
 
b. eng Entscheedung déi méiglechst an engem partizipative Prozess mat de Betraffene geholl 
gëtt 
a wou een och déi Jonk Generatioun mat abezitt

c. eng Entscheedung wou d’Zesummenhäng vu sozialen, ekologeschen, wirtschaftlechen a 
kulturell / gesellschaftlechen Aspekter matgeduecht ginn.

d. eng Entscheedung wou een och d’Auswierkungen op aner Länner mat abezitt?

e. Eng Entscheedung wou di ecologesch Grenze vun eiser Welt d’Prioritéit hunn.

f. Eng Entscheedung déi d’Mënscherechter respektéiert.
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