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Jongbaueren- a Jongwënzerdag 2015

Laangfristeg eng nohalteg Landwirtschaft garantéieren

Usprooch vum Jeff Boonen, LJB & JW-President

D’Membere vum Präsidium vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer: (v.l.n.r.): Jeff Boonen, President, Fränz Schlechter, Vizepresident,

Charel Etringer, Marc Roeder, Jos Fischbach, Franky Peller

Léif Éieregäscht,

Dir Dammen an dir Hären,

D’Landwirtschaft ass déi lescht Méint duerch eng weider Kris gaangen: d’Präisser op de Mäert hunn et

net erlaabt, d’Käschte vun de Betriber ze decken, an dobäi ass dunn och nach dëst Joer eng Dréchent

komm. Wann een déi lescht 10 Joer kuckt, ass et net fir d’éischt, wou déi finanziell Lag an de Betriber

ugespaant ass. Dofir ass et héich Zäit, datt mir äis Gedanke maachen, fir eis europäesch - awer virun

allem - eis lëtzebuergesch Landwirtschaft laangfristeg op méi sécher Féiss ze stellen.

Mir hunn déi lescht Jorzéngten an Europa decidéiert, fir eis Mäert net méi ze protegéieren an esou eis

Landwirtschaft op de Weltmarchéen ze exposéieren. Mir hunn äis dovu Wuesstem erwaart an domat

eng besser finanziell Situatioun fir eis Betriber. Dëst war néideg well ee weltwäit gesinn huet, datt

d’Länner duerch d‘Globaliséierung ëmmer méi no beienee réckelen. De Phänomen vun der
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Globaliséierung ass sécher net opzehalen: Nei Technologië verbannen äis alleguerten esou efficace, datt

mir zu all Moment wëssen, wat op där anerer Säit op der Welt geschitt. Dësweidere stellt den Transport

vu Leit a vu Wuere jo guer kee Käschtepunkt méi duer!

An awer musse mir äis haut d’Fro stelle kënnen, op déi fräi Maartwirtschaft a Globaliséierung äis et

wierklech erlaabt, fir laangfristeg eng nohalteg Landwirtschaft ze garantéieren. An op mir z.B.

d‘Fräihandelsofkommes brauchen, fir eis wirtschaftlech Situatioun ze verbesseren. Et ass aus deem

Gedanken eraus, datt mir e Riedner fir dësen Owend gesicht hunn, deen äis seng Iwwerleeungen zum

Thema „Fräihandelsofkommes an der Landwirtschaft“ matdeele kann. Ech sinn dofir immens frou, de

Schwäizer Professor Dr. Mathias Binswanger hei ze begréissen. De Marc wäert hien duerno am Detail

virstellen.

Net alles dem fräie Maart iwwerloossen

Ech fir mäin Deel sinn der Meenung, datt mir méi Regele brauchen an - datt mir net alles dem fräie

Maart iwwerloossen dierfen. Et muss an Zukunft dofir gesuergt ginn, datt wa matenee gehandelt gëtt,

dëst op engem fairen Niveau geschitt, d.h. datt d’Konditioune fir déi zwee Partner déiselwecht sinn, an

datt den Handel bei kengem Partner zu enger Verschlechterung vun der sozialer an ökologescher

Situatioun féiert. Ech denken, datt dat awer an der Landwirtschaft am Moment net méiglech ass. Ze vill

ënnerschiddlech sinn déi geographesch a sozial Konditiounen an de verschiddene Länner. Dofir sinn ech

der Meenung, datt d‘Iwwerleeungen, déi zanter Joren an der WTO gefouert ginn, fir d‘Protektiounen op

de Grenzen opzehiewen, falsch sinn.

All Land muss déi landwirtschaftlech Produkter kënne schützen, déi et gäre selwer - a virun allem - no

senge Regele produzéiert. Et huet kee Wäert, datt mir eis Ëmwelt a virun allem äis selwer - jonk an eeler

Baueren, respektiv d’Aarbechter an eise Betriber – dropmaachen, fir landwirtschaftlech Rohstoffer fir

eng global Welt ze produzéieren. Jo ech soe bewosst „Rohstoffer“, well mir sinn am Moment keng

Liewensmëttelproduzente méi! Eis Produkter sinn zum groussen Deel ganz liicht austauschbar an dee

Bëllegsten um Marché kritt den Zouschlag. Domat si mir an enger Situatioun, wou mir ëmmer méi bëlleg

musse ginn. Mir musse kompetitiv ginn. Kompetitiv Landwirtschaft gëtt et awer bal keng, well an alle

grousse Länner op der Welt ass d’Landwirtschaft héich subventionéiert. Dat heescht schlussendlech: déi

Länner, déi hire Baueren déi beschte Konditioune bidden, z.B. finanziell Ënnerstëtzungen, administrativ

Vereinfachungen, niddreg Ëmweltoplagen oder awer kee Mindestloun fir Aarbechter hunn, wäerten zu

de respektive Maartpräisser produzéieren.
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Wéi eng Landwirtschaft hei zu Lëtzebuerg?

Fir aus där Spiral erauszekommen, musse mir erëm zum Liewensmëttelproduzent ginn. Eis

Veraarbechtungsindustrie ass gefuerdert, fir héichwäerteg Produkter ze entwéckelen. Doniewent musse

mir op Regionalitéit setzen: Mir musse lokal Konsumenten iwwerzeegen a gewannen, déi net nëmmen

d’Iessprodukter gesinn, mee deenen et et wäert ass, méi ze bezuelen, fir eng nohalteg Landwirtschaft an

hirer Géigend ze hunn.

Ech wëll och op e weidere Punkt agoen: Wéi eng Landwirtschaft wëlle mir hei zu Lëtzebuerg? Ech

denken, datt mir äis alleguerten - egal op Gewerkschaft, Ëmweltmouvementer oder Parteien - am Fong

eens sinn. Mir wëllen eng Landwirtschaft, déi äis gesond ernährt, d’Ëmwelt net belaascht a vun där de

Bauer liewen a säi Brout verdénge kann! An doriwwer solle mir äis éierlech a sachlech ënnerhalen. Wéi

brénge mir et fäerdeg – an där subventionéierter net kompetitiver Landwirtschaft, wéi ech dat elo just

erkläert hunn - e Modell opzestellen, vun deem déi ganz Gesellschaft profitéiert. An dëst ass net

nëmmen eng reng Ëmwelt- a Landwirtschaftsfro. Jiddereen hei am Land ass gefuerdert. Ech hat et

schonn am Fréijoer am RTL-Backround gesot: Et kann net sinn, datt hei zu Lëtzebuerg de

Wirtschaftsministär mat TamTam ukënnegt, datt déi weltwäit gréisste Sojamëttelhandelsfirma elo hiren

Haaptsëtz zu Lëtzebuerg huet an déck Geld an eis Staatskeesen erabréngt, an op där anerer Säit

probéiere mir mat Ach und Krach, déi lokal Eewäissproduktioun ze steigeren, respektiv mir kréie Virwërf

gemaach, mir wieren ze intensiv wéinst dem Fuddermëttelimport. Wa mir gären een anere Modell vu

Landwirtschaft hätten, da muss d‘Regierung - awer och d’Gesellschaft - sech hei konsequent sinn!

Dir Dammen an dir Hären,

Erlaabt mir nach e lescht aktuellt Thema unzeschwätzen: Mat der ëffentlecher Annonce vun zwee

grousse Betriber ass d‘Diskussioun ronderëm de Strukturwandel an der Landwirtschaft erëm ganz

aktuell. Mir hunn äis am Comité mam Strukturwandel beschäftegt: En ass net opzehalen, well d‘Technik

de Baueren d‘Méiglechkeete gëtt, ëmmer méi produktiv ze ginn. An awer si mir der Meenung, datt mir

déi Zuel vu Betriber, déi mir aktuell nach hunn, esou héich ewéi méiglech ze halen. Nach hu mir

Bauerenhäff a villen Dierfer. Dat kënnt äis enorm zegutt an der Ëffentlechkeetsaarbecht. Wa bis eemol

kee Bauer méi do ass, da musse mir deier Suen investéieren, fir d’Leit opzeklären an d‘Problemer bei

weidere Betribsentwécklunge si virprogramméiert. Dësweidere sinn d’Bauere wichteg fir eist

Duerfliewen. Wat wieren d’Veräiner, d’Gemengeréit an och eis Landjugend ouni d’Baueren?
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Aus dësem Grond musse mir eng méi differenzéiert Agrar- an Ëmweltpolitik no der Gréisst vun de

Betriber maachen. Am Biogassecteur gesi mir jo, datt gestaffelt Einspeisetariffer no Produktiounsgréisst

eng Vilfalt un Ulagen erméiglecht hunn. Mir begréissen an deem Sënn dann och, datt am neien

Agrargesetz gestaffelt Plafonge bei den Investitiounen ugewannt ginn! Wëll ee méi investéieren, da

kann en dat ouni Subventioun maachen. Dee Moment huet de Betrib duerch seng Gréisst jo och

gewëssen ökonomesch Virdeeler. Dat geet awer nach net duer: Och bei den Oplagen- mir wäerten an

der Stellungnahm nach drop zréckkommen - mussen Efforte gemaach ginn, dat am Sënn vum

mëttelgrousse Familljebetrib.

Kuerze Réckbléck op ee groussen Highlight …

Ech komme den Owend awer och net derlaanscht, fir e kuerze Réckbléck op eis Aktivitéiten am Juli vun

dësem Joer ze maachen. Zesumme mam Service Jeunesse vun der Centrale Paysanne hu mir e Seminar

vun europäische Jongbaueren (CEJA) am Kader vun der Lëtzebuergescher EU-Presidence organiséiert. Fir

mech perséinlech war dës Konferenz en absoluten Highlight vun den Aktivitéite vun de Jongbaueren an

deene leschte Joren! Mir haten e ganz usprochsvolle Programm mat villen Héichpunkten: eng Audienz

beim Grand-Duc, eng grouss international Konferenz am CAPe, an en Échange mam EU-Kommissar Phil

Hogan. Eis Gäscht wäerte Lëtzebuerg a gudder Erënnerung behalen. Awer och d‘Resonanz an de Medie

war grouss: Et war eng gutt Geleeënheet fir d’Erausfuerderunge vum Secteur ze diskutéieren an se dem

Grand Public ze presentéieren.

… a Merci

- Ech wëll op dëser Plaz eisem Minister mat senge Leit e grousse Merci ausschwätzen, fir déi

organisatoresch a finanziell Ënnerstëtzung - speziell vun dësem Evenement - awer och soss

iwwert d‘Joer fir dee gudde Kontakt.

- Speziell wëll ech och menge Kollegen aus dem Präsidium vun de LJB & JW an och de Memberen

aus dem Nationalcomité e grousse Merci soen, fir den Asaz, deen si besonnesch dëst Joer

gewisen hunn. Jidderee vun hinnen huet immens vill Zäit investéiert an dozou bäigedroen, datt

mir eng gutt Präsenz dobaussen haten.

- Och e Merci un de Grupp Zuucht, dee mëttlerweil mat der Organisatioun vum Internationale

Concours op der Foire Agricole beandrockend weist, wéi ee vill Jonker zesummebréngt, fir enger

gemeinsamer Passioun nozegoen.

- Ech wëll dann all d’Memberen aus de regionale Gruppen an der ONG net vergiessen, déi dat

ganzt Joer iwwer eng Hand mat upaken, wann se gebraucht gëtt. Ech hat emol kuerz
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nogerechent: op der Foire Agricole waren dëst Joer iwwer 100 Memberen u 5 gréisseren

Aktivitéite bedeelegt. Dat weist mir, dass d’Landjugend an d‘Jongbaueren a Jongwënzer

Veräiner sinn, déi gutt funktionéieren! Dofir Iech alleguerten - léif Memberen - e grousse Merci!

Léif Leit,

Loosst mech dann, fir ofzeschléissen nach e puer weider Mercien auschwätzen, fir déi respektiv

moralesch a finanziell Ënnerstëtzungen, déi eiser Organisatioun zegutt kommen:

- E grousse Merci geet un de Bistum, fir d’Ënnerstëtzungen, déi eis Raimlechkeeten an d'Personal

am Centre Convict betreffen. Mir wëssen dat ze schätzen!

- Un déi Verantwortlech vum Nohaltegkeets- an dem Familljeministär an un hir zoustänneg

Verwaltungen;

- Un all déi landwirtschaftlech Organisatioune mat deene mir zesummeschaffen;

- Un d’Gemeng Ettelbréck an déi gutt Zesummenaarbecht bei der Foire Agricole

- 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.

- E grousse Merci geet vu menger Säit aus un eise Landwirtschaftsberoder, de Claude Petit, deen

eng ganz gutt Aarbecht mécht. Heizou wëll ech kuerz soen, datt et fir eis Landwirtschaft extrem

wichteg ass, datt mir de Claude hunn an datt hien e Büro am OekoZenter huet. Mir hunn dacks

ganz emotional Diskussiounen am Aarbechtsgrupp mat de Membere vum OekoZenter. Méi ewéi

eng Kéier bréngt de Claude sachlech Argumenter zesummen a bremst esou pauschal Aussoen.

Dëst kënnt eiser Landwirtschaft immens zegutt!

- Ech wëll dann zum Schluss eise Leit an der Zentral am Centre Convict e grousse Merci soen – de

Franz, deen äis ëmmer mat Rot an Dot zur Säit steet, d’Madame Chantal Heuschling-Rischette,

déi d’Sekretariatsaarbecht assuréiert an d’Madame Jacqueline Monville, déi fir

d’Kooperatiounsprojete vun eiser ONG zoustänneg ass. Och si hunn dëst Joer vill Aarbecht

geleescht an d’Realisatioun vun eisen Aktivitéite méiglech gemaach.

Ech soen Iech hei am Sall elo alleguerte Merci a wënschen äis en interessanten Owend!


