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Jongbauerendag 2016

Stolz drop, fir President vu der LLJ gewiecht ze sinn

Begréissung duerch den oftriedenden President Jeff Boonen

Vun 2011 bis 2016 huet de Jeff Boonen (2.v.l.) un der Spëtzt vun der LLJ gestan. Hien huet dës Charge mat vill Geschéck a

groussem Engagement gedroen. E ganz, ganz grousse MERCI un hien!

E schéine gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären,

Am Numm vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren hunn ech d’Éier, fir ganz häerzlech um

dësjärege Jongbauerendag ze begréissen :

 Eise fréieren Nationalaumônier, den Här Leo Wagener, Generalvikar, a Vertriedung vum Här

Äerzbëschof Jean-Claude HOLLERICH, deen ech op dëser Plaz entschëllegen,

 den Här Fernand ETGEN, Landwirtschaftsminister,

 den Här Léon WIETOR, Direkter vun der ASTA,

 den Här Pierre TREINEN, Direkter vum SER,

 den Här Dr. Felix WILDSCHUTZ, Direkter vun der Veterinärinspektioun,

 den Här Guy Reiland, Directeur attaché an der Ackerbauschoul,

 d’Hären an d'Dammen Députéiert,

 den Här GAASCH, President vun der Landwirtschaftskammer,

 d’Vertrieder vun de landwirtschaftleche Gewerkschaften an Organisatiounen,

 d’Vertrieder vun der geschriwwener Press,
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 den Här Bernd Lührmann, eise Referent vum Owend

 an zu gudder Lescht, d’Memberen a Sympathisanten vun der Lëtzebuerger Landjugend a

Jongbaueren.

Entschëllege wëll ech d’Madame Carole Dieschbourg, Ëmweltministesch an d‘Madame Martine Hansen,

Deputéiert.

Léif Leit,

Ech hu mir déi lescht Deeg e bësse Gedanken gemaach, wat ech dann den Owend nach sollt soen, hei

bei menger leschter Ried als President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren.

Eigentlich wollt ech jo hei Agrarpolitik maachen. Et gi sécher nach vill Themen, zu deenen ech eppes ze

soen hunn. Ech hu mir awer dunn iwwerluecht, fir net méi ze politesch ze ginn, mee ech hu mir éischter

e puer méi perséinlich Gedanken zu eiser Associatioun - awer och zu de leschte 5 Joer gemaach.

Et huet mir vill Freed gemaach, fir President vun de LJB&JW - zanter dësem Joer da Lëtzebuerger

Landjugend a Jongbaueren - ze sinn. Et war ni eng Laascht fir mech an et huet ëmmer zu enger

immenser Zefriddenheet bei mir gefouert. Ech kann den Owend soen: ech si stolz drop, de President

vun dësem Veräi gewiecht ze sinn!

Firwat ass dat esou?

Fir d’Éischt emol si mir en onofhängege Veräi voller jonke motivéierten Leit. D‘Lëtzebuerger Landjugend

a Jongbaueren bidd de Jonken d’Méiglechkeet, sech do ze engagéieren, wou et hinnen am meeschte

Spaass mécht an do wou si gesinn, datt si selwer eppes bewegen kënnen. Dat war a bleift fir mech dat

wichtigst Zil an dëser Organisatioun: Jidfereen deen eng Iddi huet, soll déi verwierkleche kënnen.

Ech brauch hei nëmmen un eis verschiddenen Aarbechsgruppen a Projeten ze denken: De Grupp

Agrarpolitik, de Grupp Zuucht vun de Mëllech- oder vun de Fleeschranner, d’Berodung mam

Oekozenter, de Grupp vun der Campagne „Fro de Bauer“, … Iwwerall sinn hei jonk Leit aktiv a motivéiert

fir eppes op d’Been ze stellen. Dat mécht natierlech immens Spaass do d’Verantwortung ze

iwwerhuelen.

Da muss ech soen, datt et mir vill Freed gemaach huet, iwwer déi national an europäesch Agrarpolitik ze

diskutéieren a meng Iwwerleeungen ze deelen. Et war mir ëmmer wichtig, d’Stëmm vun de jonke

Baueren ze stäerken an awer och, mech fir eng laangfristig gutt opgestallte Landwirtschaft hei zu

Lëtzebuerg anzesetzen. Ech hu probéiert, ze erklären, wéi d’Landwirtschaft funktionnéiert an esou

sachlech ewéi méiglech an den Diskussiounen ze sinn. Et stéiert mech zevill, wann d’Argumenter an

enger Diskussioun reng op enger politescher Interessevertriedung baséieren. Eppes hunn ech nach

ëmmer un dësem Veräi geschat: D’Jongbaueren kënnen sech roueg trauen, emol d’Kand mam Numm ze

nennen, respektiv nei politesch Iddien op d‘Tapéit ze bréngen - jo - och emol ganz queesch ze schéissen.
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Villes geléiert

Ech hunn och vill geléiert: An der Politik ass et wichteg, sech ze informéieren an och nozelauschteren. A

villen interessanten Diskussiounen mat de Leit aus dem Ëmweltberäich am Speziellen, hunn ech eppes

verstanen: et ass wichtig, de Géigeniwwer ze verstoen an aus senger Argumentatioun ze léieren.

Nëmmen esou kann ee Kompromisser agoen an och virukommen!

Als lescht muss ech soen, datt et flott ass, datt an eisem Veréin ëmmer nei jonk Leit mat Ambitiounen

norécken. Dofir ass et och esou wichtig, dass déi „Al“ - zu deenen ech dann elo gehéieren - mat Zäite

Plaz maachen. De regelméissege Wiessel vun de Leit dréit dozou bäi, datt de Veräin esou dynamesch

ass an datt ëmmer nei Iddien opkommen. A wann ech hei lenks op den Dësch kucken an déi vill

motivéiert jonk Leit gesinn - si sinn all mindestens 5 Joer méi jonk ewéi ech - dann ass et mir net baang,

datt och déi nächst Joren nach vill Projeten an der LLJ ëmgesat wäerte ginn.

Den neien LLJ-President Marc Roeder

Ech wëll Iech awer elo de Marc kuerz virstellen:

De Marc Roeder ass 25 Joer al. Hien ass vun engem Bauerebetrib vun Tandel. Hien huet

d’Ackerbauschoul ofgeschloss an huet dunn zu Bingen de Bachelor an der Landwirtschaft gemaach. De

Marc ass scho laang aktiv an der LLJ: op an der Landjugend Dikkrich, am Grupp Zuucht, an dann déi

lescht 3 Joer och am Beräich vun der Agrarpolitik. An do ass de Marc opgebléit: diskutéieren, politesch

Iddien ginn, mat de Leit schwätzen an d‘Leit motivéieren - dat ass Senges. An dofir ass hien de

Richtegen, fir elo d’Geschécker hei am Veräin - zesumme mam Nelly Meyers, der Presidentin vun der

Landjugend an de Jongbaueren - ze leeden. Marc, ech wënschen dir vill Freed, Ausdauer a Courage fir

dës Charge duerchzeféieren.

Merci

Zum Schluss wëll ech awer nach e puer perséinlech Mercien soen:

Een éischte grousse Merci geet un d’Leit aus dem Convict. Ouni hir Ënnerstëtzung wir et net méiglech

gewiescht, esouvill Projeten déi lescht Joren ëmzesetzen. Virun allem well ech dem Franz Glodt e

grousse Merci soen. Ech konnt mech ëmmer op dech verloossen. Du hues immens schnell reagéiert a

mir all méiglech administrativ Aarbecht ofgeholl - an dat mat enger immenser Kompetenz an Exaktheet.

Ouni däi groussen Asaz ging d’Landjugend a Jongbaueren net do stoen, wou se haut steet. Merci Franz!

Ech wëll dann awer och menger Famill e grousse Merci soen: mengen Elteren, menge Bridder a menger

Fra, dem Joëlle: Si alleguer hu mir et einfach gemaach, mech fir dëse Veräin ze engagéieren. Esou een

Asaz ze brengen geet just wann ee Leit doheem am Betrib an an der Famill huet, déi flexibel sinn an den

Engagement matdroen.

Zum Schluss, wëll ech Iech alleguerten, léif Memberen an och léif Leit Merci soen, fir déi gutt

Zesummenaarbecht an deene leschte Joren.

Ech soen Iech Merci!


