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Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l.

Eng nei Presidentin fir d‘Lëtzebuerger Landjugend

D’Kim Siebenaller iwwerhëlt d’Féierung un der Spëtzt vum Jugendmouvement

ënter der dësjäreger Generalversammlung, déi de 5. Abrëll 2013 am Lycée Technique Agricole zu
Ettelbréck ofgehale gouf, huet d’Lëtzebuerger Landjugend (LLJ) eng nei Presidentin an der Persoun

vum Kim Siebenaller.

Hir Virgängerin Carmen
Schiltz, déi eise
Jugendmouvement
zënter dem
Landjugenddag 2010
gefouert huet, huet hire
Récktrëtt am
Nationalcomité am
Januar bekannt ginn.
Duerno ass d’Kim
eestëmmeg zur
Presidentin gewielt an op
der Generalversammlung
an hirer Funktioun
bestätegt ginn.

Mat dësem Interview
wëlle mir vun der
Geleeënheet

profitéieren, fir eis nei Presidentin virzestellen. D’Kim ass säit enger Rei vu Joren am regionale
Landjugendgrupp Cliärref aktiv an zënterhier och am Nationalcomité vun der Lëtzebuerger Landjugend
vertrueden.

Kim Siebenaller gebuer, de 6. Oktober 1989

Wunnt zu : Huldang

Beruff: schafft um landwirtschaftleche Betrib vu sengen Elteren

Funktiounen innerhalb
vun eiser Organisatioun: Member vun der Landjugend Cliärref: zënter 2004

Trésorière vun der Landjugend Cliärref: zënter 2012
Member vum Nationalcomité vun der LLJ: zënter 2008

Hobbyen : Mat Kollegen an de Kino goen; wann Zäit bleift, baakt d’Kim gär;
Schwammen - am Summer an am Wanter; a bei engem gudde Buch
kann d’Kim gutt entspanen.
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Kim,

mir kennen Dech zënter Joren als aktive Member vun der LLJ Cliärref a vum Nationalcomité vun der
Lëtzebuerger Landjugend. Deng wäertvoll Mataarbecht an Deng positiv Impulser bei der Landjugend
Cliärref an am Nationalcomité wësse mir ze schätzen. Wat huet Dech motivéiert, fir eng nei
Erausfuerderung un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Landjugend unzehuelen?

Wi d‘Carmen bekannt gien hatt, datt hat säi Poste giff afgënn, an a mich eragetroden ass, fir ze froen,
ob ich de Poste van der Presidentin iwwerhuale wéilt, hann ich mer natierlich meng Gedanke gemat.
Mee, schlussendlich ass et net nëmmen eng Erausfuarderung fir mich; et ass fir mich o eng gruss Ier, fir
an der Spëtzt van der Lëtzebuerger Landjugend ze ston. Dat o, well mer o hokt na ëmmer vill
Jugendlicher zesamme bréngen. Mer wësse jo all, datt ee nëmmen zesamme starik ass! An su wëll ich
wegderhinn de Lekt, „d‘Jugend vam Land“ mi no bréngen an eis verschidde Projete wegder féieren.

Als laangjärege Member vum Nationalcomité vun der Landjugend hues Du sécher Deng Virstellunge
vun deem, wat Deng Aufgab als Presidentin vum Jugendmouvement bedeit?

Ich gesëmeng Hauptaufgab dodran, di verschidde regional Gruppen an en Dësch ze bréngen an su aus
der Vilfalt - di mer an deenen eenzelne Gruppe fannen - eppes Ganzes ze man.

Bekanntlech ass d’Landjugend am Joer 1972 aus der éischter beruffsspezifescher Organisatioun vun
de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer ervirgaangen. Si sollt deene Jonke vum Land, déi net méi
direkt mam Baueremilieu verbonne waren, eng méi breet gefächert Palett vun Aktivitéiten ubidden
an Themeberäicher vu Jugendlechen upaken, déi iwwer hir berufflech Interessien erausginn.

Esou stinn all Joer eng Rei vun Aktivitéiten um Kalenner mat deenen d’Landjugend sech mëttlerweil
identifizéiert an déi sech iwwer eng laang Zäit bewäert hunn: de Landjugenddag, d’Landjugend-
Power-Aktioun, den Dag vun der Kooperatioun, d’Bedeelegung um Pélé des Jeunes, d’Bedeelegung
un der Foire Agricole zu Ettelbréck, d’Publikatioun vum Landjugendkalenner, …

Wat bedeit et fir Dech, engem Mouvement virzestoen, deem seng Memberen sech ëmmer nees
bereet erklären, fir sech fir eng nëtzlech Saach anzesetzen a Verantwortung ze iwwerhuelen?

Fir mich ass et eng gruss Ier, fir an der Spëtzt van engem Mouvement ze ston, wou de Benevolat gruss
geschriwwe gëtt. A wann ich op di verschidden Aktivitéite van der Lëtzebuerger Landjugend kucken,
mécht et mich stolz, dat d’Leckt o hokt nach son kannen: „Hei kuckt mol zu wat d‘Jugend na fähig
ass!“. Et héiert ee jo dacks genou: „Wat gëtt dat nëmme mat eiser Jugend?“ An su wëll ich o hei dova
profitéieren, fir na eng Kéier all de Membere van eiser Landjugend Merci ze son, fir hirt Engagement.

Wat fir eng Erwaardungen hues Du un déi regional Gruppen an un den Nationalcomité?

Ich hoffen, datt di regional Gruppen o wegderhi su motivéiert sënn an aktiv matschaffen, séi et op
regionalem oder nationalem Plang. An datt mer o su am Nationalcomité dova profitéiere kannen, fir o
wegderhi su goud zesammen ze schaffen, wi dat bis lo wor. An ich hoffen dat eis regional Gruppen o
wegderhinn hirt Best man, fir nei Memberen ze gewannen an si mat an d‘Organisatioun anzebannen.

Kanns Du äis Deng Erfahrunge matdeelen, déis Du bei der LLJ Cliärref gemaach hues?

Bei der Landjugend Cliärref konnt ich o vill Erfahrunge sammelen, séi et beim Organiséiere va grusse
Manifestatiounen, su wi eise Landjugenddag zu Weiswampich. Mee ewer o wi et ass, wann een
zesammen als Grupp schafft a wat een domat alles bewege kann.
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Kanns Du an e puer Wierder soen, wéis Du d’Jugend vun haut – an am Speziellen – d’Jugend vum
Land gesäis.

Wa mer am Moment d‘Tëlee aman a kucken, wat bei eisen däitschen Noperen an den
Iwwerschwemmungsgéigende geschéit, da gesekt ee, wi jonk Lekt durrich den Internet an déi sozial
Netzwierker, wu no Hëllef gefrot gëtt, sich spontan an den Auto setzen an Honnerte va Kilometer
fahren, fir de Lekt an Nugt ze hëllefen an anzepacken, wu se nëmme kannen. Et gëtt jo oft net su
positiv iwwert d‘Jugend geschwat, mee wann ich kucken, wat do geschéit, mengen ich datt Lekt stolz
op d‘Jugend van hokt kanne sënn.

An hirer Funktioun als Familljeministesch, huet d‘Madame Marie-Josée Jacobs ëmmer nees en Appell
gemaach, fir datt d’Landjugend sech nach méi opmécht, fir Jonker mat engem migrativen
Hannergrond. Wéi kann dëst an Dengen An ugepaakt ginn?

D'Landjugend ass e Veräi fir jiddereen. D'Fro, ob Lëtzebuerger oder net, hat sich menger Meenung no
na ni gestallt. Jiddereen, deen sich fir d'Aktivitéite van der Landjugend intresséiert an sich hei wëll
engagéieren, gëtt gären an direkt als Member ageholl. Well di sprochlich Barrière kann ee sier
iwwerwannen. Et ass sécher flott, fir su o anner Kulturen oder Gewannichte kennenzelieren.

Am November 2012 bass Du mam Abbé Romain Richer, Nationalaumônier a President vun der ONG-
D „Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.“ an zesumme mat Jonken
aus eise Verbänn an de Burkina Faso gefuer, fir Land a Leit kennenzeléieren – awer virun allem -
d’Kooperatiounsaarbecht vun der ONG-D konkret ze entdecken. Wat sinn - a kuerze Sätz - deng
verbleiwend Andréck vun dëser Visite de coopération?

Et wor eng ganz interessant Rees mat ganz ville flotte Momenter. A wann een dann heemkënnt an
einfach kann an d‘Dusch gon, ouni ze kucken ob dann iwwerhaapt Waasser do ass, da weess een, wi
schwier di Lekt et do hann, fir all Dag hiert Liewen ze meesteren an trotzdem hann ich selten su
zefridden a stolz Lekt kennegeliert.

(Mir verweisen an deem Zesummenhang op den Artikel, deen d‘Kim ënner dem Titel „Auf
Erkundungsfahrt in Burkina Faso“ am Februar a Mäerz 2013 am Lëtzebuerger Duerf publizéiert huet.
En ass och am ONG-News No 16 / 2013 op de Säiten 11 – 13 ze fannen.)

D’Kooperatiounsaarbecht an Afrika stellt jo bekanntlech zënter iwwer 50 Joer en Haaptbestanddeel
vum Schaffen vun der Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer duer. Wat stellt dat Engagement fir
Dech duer?

Ich fannen et flott an sënn o stolz, dat mer als Jugendorganisatioun na su en Engagement fërderen.
Well ich fannen et wichtig, datt o jonk Lekt geséin, datt et o na ganz anner Liewenssituatiounen op
dëser Welt gënn, wi bei eis.

Mir soen dem Kim e grousse Merci fir dës interessant Andréck a wënschen him „Bonne Chance“ an
der Funktioun vun der Presidentin. Dem Carmen soe mir e ganz grousse Merci, fir dat dräijäregt
Engagement am Déngscht vun der Lëtzebuerger Landjugend.


