Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2013

Den Dynamismus am Kader vun de Wahlen notzen!
Usprooch vum Jeff Boonen
President vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer

Léif Éiregäscht, Dir Dammen an dir Hären,
Erlaabt mir, fir gläich am Ufank e puer Mercien auszeschwätzen.

Här Äerzbëschof,
Wéi an deene leschte Joren, bleift Dir äis trei a sidd den Owend och ërem hei op Ettelbréck komm, fir Är
Gedanke mat äis ze deelen. Dat mécht äis grouss Freet. Mir sinn awer och immens frou iwwert déi
Ënnerstëtzung, déi mir vum Bistum iwwert d‘ganzt Joer erduerch kréien. Ech wëll Iech op dëser Plaz nach
eemol e grousse Merci soen, dass mir d’Méiglechkeet kruten, fir zwou ganz kompetent Persounen op eiser
Säit an der Organisatioun ze hunn: Eisen Nationalaumônier, den Abbé Romain Richer, an eise Permanent, de
François Glodt, déi äis dat ganzt Joer mat Rot an Dot zur Säit stinn. Dëst ass immens wichtig an engem
Jugendveräin, wou eng grouss Dynamik herrscht an all Joer nei jonk Leit hir Responsabilitéiten an de
verschiddene Komiteeën a Gremien iwwerhuelen. Duerch d‘Persoune vum Romain a Franz hu mir eng
Konstanz, déi et erlaabt, d‘Kontinuitéit iwwert d‘Joren an eiser Organisatioun ze garantéieren. Fir datt jonk
Leit - wéi mir - sech erfollegräich asetze kënnen - sief et fir d’Interessen vun der Landwirtschaft oder vun der
Landjugend - awer och fir d’Entwécklungszesummenaarbecht vun eiser ONG - ass dës Konstellatioun immens
wichtig. Ech wëll hei einfach nach eemol betounen, dass mir deen Asaz vun der Kierch ze schätze wëssen.

Här Minister Schneider,
An dësem Joer vun der EU-Agrarreform hutt Dir bewisen, dass Dir déi jonk Baueren eescht huelt an si
ënnerstëtze wëllt. Méi wéi eemol hutt Dir Iech zu Bréissel staark gemaach, fir datt déi Propose vum Top up
payment am 1. Pilier sollt esou ëmgesat ginn, wéi se vum CEJA, dem Daachverband vun den europäeschen
Jongbaueren, gefuerdert ginn ass. Mir si frou iwwert déi gutt Echangen, a fir et op méi eng jugendlech Aart
a Weis ze soen - déi labber a spontan Diskussiounen, déi mir mat Iech haten - och a Punkto national
Ëmsetzung vun der EU-Agrarpolitik.
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Elo ass déi Reform vun der EU-Agrarpolitik esou gutt ewéi beschloss. Mir sollen äis elo awer net zréckleeën
a mengen, et wier elo fir déi nächst 6 Joer gedoen. E ganze Koup Upassungen sinn net duerchgefouert ginn,
an et gëllt elo schonn d‘Themen unzeschwätzen, déi an enger nächster europäescher Agrarreform geännert
musse ginn. Ech denke virun allem un d‘Direktbäihëllefen. Et ass scho laang bekannt, datt dës Bäihëllefen
indirekt beim Propriétaire vun der Fläch landen. Bei manner ewéi 50 % Eegeland an de Betriber, ass esou eng
Politik net méi ze akzeptéieren.
Déi do Iwwerleeungen hu mir gefouert, wéi mir d’Thema vum Owend festgeluecht hunn, an als Riedner den
Här Prof. Dr. Isermeyer proposéiert hunn, fir déi zukünfteg Erausfuerderungen an déi néideg Upassungen an
der Agrarpolitik duerzeleeën. Et ginn nach vill aner Froen, déi sech fir äis stellen: Sinn d‘Asiemäert wierklech
esou interessant fir déi europäesch Landwirtschaft? Bleift de Wuesstem eng absolut Iwwerliewensstrategie
fir eis Betriber? Ech denken, dass hien dee richtige Mann ass, fir äis Äntwerten zu dëse Froen ze ginn a fir
seng Iwwerleeungen zu dëse Punkten matzedeelen.
Dëst Joer - a virun allem déi lescht Méint - waren, nieft der Reform vun der EU-Agrarpolitik, och geprägt vun
de Wahlen. Mir hunn eng nei Chamber an domat och eng nei Regierung gewielt. Doniewent hu mir dës Woch
- am Kader vun de Sozialwahlen - de Komitee vun der Landwirtschaftskammer nei gewielt.
Mir wënschen all de Gewielten eng gutt Hand bei den Decisiounen, déi si an Zukunft ze huele kréien. Mat
deene ganze Wahlen ass emol e richteg gudde Brainstorming gemaach ginn vun allen Iddien, déi eiser
Landwirtschaft virunhëllefe kéinten. Dësen Dynamismus soll elo genotzt ginn, fir déi néideg Upassungen an
der Agrarpolitik ze maachen an domat d’Landwirtschaft op déi zukünfteg Erausfuerderunge virzebereeden.
Och d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer hunn hir Iddien – déi, d‘national Landwirtschaft betreffen –
deene verschiddene Parteien virun de Chamberwahle presentéiert, a sinn dankbar, dass se gehéiert gi sinn
an eenzel Fuerderunge vun hinnen an de Wahlprogrammer zréckfonnt hunn. All Parteie sinn d’Accord, datt
déi jonk Bauere maximal ënnerstëtzt musse ginn, wat mir natierlech begréissen. An eiser Stellungnahm
wäerte mir geschwënn nach eemol op e puer vun eisen Iddien - a Fuerderungen - zréckkommen.
Verbessert Recherche um Terrain fir d‘Kompetitivitéit vum landwirtschaftleche Sektor ze stäerken
Ech well vun dëser Geleeënheet profitéieren, fir ee Punkt hei unzeschwätzen, deen an e puer
Wahlprogrammer stong, an deen – menger Meenung no - immens wichteg fir d’Zukunft vun der
Lëtzebuerger Landwirtschaft ass.
Deemno muss déi nei Regierung - iwwert eng verbessert Recherche um Terrain, iwwert
d‘Wëssensvermëttlung an d‘Berodung - d’Kompetitivitéit vum gesamte landwirtschaftleche Sektor stäerken.
An der EU-Agrarreform ass dëse Punkt och als Prioritéit genannt ginn. Et ass immens vill Wëssen do, et ginn
och vill Recherche gemaach. Mee entsprécht dëst deem, wat an Zukunft hei gebraucht an ëmgesat ka ginn,
a wat op gesellschaftlechem a politische Plang gewollt, resp. gefuerdert ass?
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Fir déi Aufgab unzegoe brauche mir eng Koordinatioun, déi méi wäit geet, wéi dat am Moment festgeluecht
ass – a vun der Landwirtschaftskammer assuréiert gëtt. Hei geet et drëm, d’Erausfuerderunge vum Land an
déi politesch Ziler ze erkennen, an dann déi richteg Organisatiounen, sief dat e Centre de recherche, eng
Universitéit, e Berodungsservice oder d’Ackerbauschoul mat enger Aufgab ze beoptragen.
Eng Agrarkonferenz mat Leit aus Politik, Landwirtschaft an eventuell aneren Interessensorganisatioune géif
all Joer festleeën, op d’Fuerschung an d’Berodung nach ëmmer um richtege Wee sinn - oder awer - op néideg
Upassunge gemaach musse ginn, fir nei Innovatiounen ze entwéckelen. E konkreten Aktiounsplang kéint
d’Resultat vun dëser Konferenz sinn.
Fir datt dee ganzen Innovatiounsprozess och wierklech Succès huet, muss d’Konferenz an och
d’Coordinatioun vun der Recherche an der Wëssensvermëttlung vun engem onofhängege Sekretariat
assuréiert ginn. E Comité de vulgarisation, wéi en elo besteet, géif dëst Sekretariat presidéieren. De ganzen
Ensemble - mat all de Partner – géif dann den Kompetenzzentrum vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft
forméieren. Ech sinn iwwerzeecht, datt mir an engem klenge Land, ewéi Lëtzebuerg, iwwert dee Wee vill
Themen behandele kënnen, éier se zum Problem fir eis Landwirtschaft ginn.
Merci Laurent
Léif Éiregäscht,
Léif Leit,
Erlaabt mir, den Owend dovun ze profitéieren, fir e spezielle Merci auszeschwätzen, an dat fir de
laangjäregen Asaz vum Laurent Frantz am Europäesche Rot vun de Jongbaueren (CEJA). De Laurent huet
d’Lëtzebuerger Jongbaueren an Jongwënzer zu Bréissel zënter 2005 mat vollem Asaz vertrueden. Déi lescht
2 Joer war hie Vizepresident vum CEJA an huet virun allem dozou bäigedroen, dass déi nei EU-Agrarreform
eng Erhéijung vun den Direktzahlunge fir Jongbaueren an Europa virgesäit. Doniewent huet de Laurent eis
Organisatioun an Europa bekannt gemaach.
Laurent,
Mir wëssen dass du deng Kollegen a Frënn aus dem CEJA gäre getraff hues an och haut nach gäre mam
Motorrad bei si fiers. Huel dofir dëse Bong aus engem Motorradsgeschäft entgéint als en Zeeche vun engem
grousse Merci!
Léif Leit,
Loosst mech fir ofzeschléissen nach e puer weider Mercien ausschwätzen, fir déi respektiv moralesch a
finanziell Ënnerstëtzungen, déi eiser Organisatioun zegutt kommen:
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-

Un déi Verantwortlech vum Landwirtschafts-, dem Nohaltegkeets- an dem Familljeministär an un hir
zoustänneg Verwaltungen. Wéi scho gesot: Mir si frou, datt mir esou e gudde Kontakt hunn an datt
eis Fuerderungen Gehéier bei hinne fannen.

-

Un all déi landwirtschaftlech Organisatioune mat deene mir zesummeschaffen.

-

Un de Lycée Technique Agricole a speziell un den Här Direkter Tom Delles, fir d’Raimlechkeeten, déi
mir iwwer d‘Joer erduerch an och haut nees zur Verfügung gestallt kréien.

-

Un eisen Nationalaumônier, den Abbé Romain Richer, deen äis ëmmer gutt zur Säit steet.

-

Ech well eis Leit an der Zentral am Centre Convict net vergiessen – niewent dem Franz, deen ech
ugangs schonn ernimmt hunn - d’Madame Chantal Heuschling-Rischette, déi d’Sekretariatsaarbecht
assuréiert an d’Madame Jacqueline Monville, déi fir d’Kooperatiounsprojete vun eiser ONG
zoustänneg ass.

-

E grousse Merci geet vu menger Säit aus un eis ekologesch Landwirtschaftsberoderin, d‘Madame
Katharina David, déi mat hirem Dynamismus an hirer Iwwerzeegungskraaft gutt bei de jonke Baueren
ukënnt.

-

Da wëll ech de Memberen aus dem Nationalkomitee an dem Präsidium e grousse Merci soen, fir hire
politeschen Asaz - sief dat op europäeschem oder nationalem Plang.

-

E weideren an leschte Merci geet un den Aarbechtsgrupp Zuucht an un all d‘regional Gruppe vun der
Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer, déi dat ganzt Joer iwwer eng Hand mat
upaken, wann se gebraucht gëtt.
Ech soen Iech Merci!
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