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Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.

En neie President
fir d’Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

De Marc Roeder huet d’Funktioun vum LLJ-Nationalpresident um Jongbauerendag 2016 iwwerholl

De Marc Roeder (4.v.r.) um Jongbauerendag zesumme mat dem Generalvikar Leo Wagener (2.v.r), dem Minister Fernand Etgen (1.v.r), dem LLJ-
Nationalaumônier Romain Richer (2.v.l.), der LLJ-Presidentin fir de Volet Landjugend, Nelly Meyers, dem oftriedenden LLJ-President Jeff Boonen
(7.v.l.) an de Membere vum Aarbechtsgrupp Agrarpolitik

Zënter deem leschte Jongbauerendag, deen den 20. November 2016 am Lycée Technique Agricole zu

Ettelbréck ofgehale gouf, assuréiert de Marc ROEDER vun Tandel de Volet Jongbaueren un der

zweekäppeger Spëtzt vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ). Fir de Volet Landjugend ass

bekanntlech d‘LLJ-Presidentin Nelly MEYERS zoustänneg.

De Marc huet deemno de Poste vum LLJ-President vu sengem Virgänger, dem Jeff BOONEN, iwwerholl. De

Jeff huet d’Geschécker vun der LLJ vum November 2011 u geleet. Mir soen dem Jeff hei nach eemol e ganz,

ganz grousse Merci, fir säi virbildlechen Engagement fir eise Jugendmouvement!

Mir si frou, mam Marc en neie President fonnt ze hunn, dee fir äis keen Onbekannten ass an deen sech

schonn op ville Niveauen, sief dat an den Aarbechtsgruppen „Agrarpolitik“ an „Zuucht“ oder am regionale

Landjugendgrupp Dikrich, fir d’LLJ agesat huet. Mat dësem Interview wëlle mir vun der Geleeënheet

profitéieren, fir eise Memberen a Sympathisanten deen neien LLJ-President virzestellen. No senger éischter
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Interventioun an senger neier Funktioun um Jongbauerendag 2016, huet de Marc sech spontan bereet

erkläert, fir am Kader vun dësem Interview op sech an seng Iddien - wat seng zukünfteg Aarbecht am

Interessi vun der Associatioun betrëffen - anzegoen.

Bei senger éischter Usprooch um Jongbauerendag

2016 ass de Marc - ënner anerem - op déi eenzel

Aktivitéiten agaangen, déi fir 2017 um Programm

stinn a wou hien a senger Funktioun als neien LLJ-

President direkt staark gefuerdert ass.

Dës Usprooch fannen déi Interesséiert weiderhin

ënner www.jongbaueren.lu

Kuerz perséinlech Virstellung:

Marc ROEDER, gebuer den 9. Juli 1991 an der Stad

wunnt zu : Tandel

Studien : Bachelor of science, Agrarwirtschaft

Aktiv am Kader vun der LLJ: Member vum Nationalcomité vun der LLJ zënter: 2014

Member vum Aarbechtsgrupp Agrarpolitik zënter: 2012

Member vum Aarbechtsgrupp Zuucht zënter: 2014

Member am LJJ-Grupp Dikrich zënter: 2010

Hobbyen : Landjugend , Pompjeeën,

Frou am Interessi vun de Jonken agéieren ze kënnen

Marc,

Als Member vum Nationalcomité a vun den Aarbechtsgruppen „Agrarpolitik“ an „Zuucht“ hues Du

sécher Deng Virstellunge vun deem, wat Deng Aufgab als President an Zukunft wäert sinn:

Fir mech ass et kloer, datt mir esou weiderfueren, wéi mir dat am Moment maachen. Mir stinn haut - an

dat aus alle Richtunge gesinn - ganz gutt do. Eisen Aarbechtsgrupp Agrarpolitik ass ganz aktiv; mir stinn an

engem gudden Dialog mat deenen zoustännege Ministèren – an och mat den Oppositiounsparteien - wou

mir ëmmer erëm ëm eis Meenung iwwer aktuell agrarpolitesch Theme gefrot ginn.
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Wéi schonn de Jeff, kann och de Marc op eng kompetent Equipe zielen, déi hie bei senger Missioun beréit an ënnerstëtzt

Ech si frou, datt mir esou am Interessi vun de jonke Baueren - jo, de Jonken am Allgemengen – schaffe

kënnen, ouni eng politesch Richtung aschloen ze mussen. Beim Aarbechtsgrupp Zuucht leeft och alles

richteg gutt; et gesäit een dat am Beschten un der Dynamik, déi dëse Grupp un den Dag leet. Deelweis ginn

déi fréier Projeten un déi aktuell Gegebenheeten ugepasst a verbessert. Anerersäits ginn ëmmer nees nei

Projeten an Ugrëff geholl. E rezent Beispill vun esou engem interessanten neie Projet stellt

d‘Sensibiliséierungsaktioun Fro de Bauer duer - eng Aktioun, déi vum Grupp initiéiert a mat vill

Engagement vun de Memberen am Laf vun 2016 uechtert d’Land realiséiert ginn ass. 2017 gëtt se nach

weider ausgebaut.

Wat meng Aufgab als President betrëfft, esou wëll ech dru schaffen, fir deen héijen Niveau bäizebehalen,

dee mir haut hunn, jo - wann et äis méiglech ass - nach auszebauen.

Am Tätegkeetsberäich vun der Landjugend - déi hir Aktivitéite jo éischter op d’Fräizäit oder/an op

Aktiounen ausriichten, déi der Allgemengheet zegutt kommen, hu mir och weiderhi villes opzeweisen. Ech

denken hei un dee wonnerbare Landjugenddag, dee mat vill Engagement organiséiert gëtt, mir hunn d’36-

Stonnen-Aktioun, déi mir op benevoller Basis fir d’Allgemengheet leeschten, mir hunn de

Landjugendkalenner, ... Hei heescht et awer sech ëmmer erëm der Zäit unzepassen a wann sech nei

Saachen erginn, déi och an Ugrëff ze huelen.

Wat déi agrarpolitesch Theme betreffen, esou musse mir dofir suergen, datt mir deene jonke Baueren am

Kader vum neien Agrargesetz eng gutt Zukunft bidde kënnen an dat si d’Flemm net mam Pabeierkrom

agedriwwe kréien. Dësweidere wäerte mir äis och dofir asetzen, datt dat e soziaalt Agrargesetz gëtt, wou

een och emol muss driwwer nodenken, op déi Prämieverdeelung bei de Flächen nach eng Zukunft soll

hunn?

Wou gesäis Du d’Schwéierpunkten?

Ee vun de Schwéierpunkten – ee vu villen erausgepickt - wäert d’Imageverbesserung an eiser Gesellschaft
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vun der Landwirtschaft an dem Duerfliewen am Allgemengen duerstellen. Et ass fir mech wichteg, datt déi

zwee Themefelder an deenen nächste Joren ëmmer nees ugeschwat an an der Ëffentlechkeet diskutéiert

ginn.

Ech si mir bewosst, datt dëst eng Saach ass, déi net nei ass. Mir hunn dofir konkret Schrëtt am Laf vun 2016

ënnerholl, fir d’Bild vun der Landwirtschaft dobaussen ze verbesseren; zum Beispill duerch d’Opstelle vu

ronn 60 Panneauen uechter d’ganzt Land, fir d’Gesellschaft ze informéieren an ze sensibiliséieren. Fir 2017

stinn an deem Kader nach weider Aktiounen um Programm, wéi de Bauerenhaff an der Stad oder am

Kader vun der Foire Agricole vun Ettelbréck, wou déi genannten Imagecampagne ee vun den Ophänkert

vun der Editioun 2017 vun der landwirtschaftlecher Ausstellung duerstelle wäert.

Jongbauerendag 2016: E Bléck an dee bis op déi lescht Plaze besate Festsall vum Lycée Technique Agricole

Eise fréieren Nationalaumônier an haitege Generalvikar, de Chanoine Leo WAGENER, ass während sengem

Grousswuert - dat hien a Vertriedung vum Här Äerzbëschof um Jongbauerendag 2016 un d’Assemblée

geriicht huet, kuerz drop agaangen, datt d’Associatioun op hiert 100-järegt Bestoen histeiert. Et sinn zwar

nach e puer Joer bis den Anniversaire am Joer 2028 geféiert ka ginn. Mee, wat mécht dat fir Dech aus, fir

President vun enger Associatioun ze sinn, déi elo awer scho bal 90 Joer am Jugendberäich an op

agrarpoliteschem Plang täteg ass ?

Et ass fir mech eng grouss Éier, fir President vun enger Associatioun ze sinn, déi am Joer 2028 op 100 Joer

zréckkucke kann. Et gouf villes fir déi Jonk an der Vergaangenheet geleescht. Et ass fir mech awer och

kloer, datt een et net dobäi beloosse kann. Et muss weider am Interessi vun de jonke Baueren an der

Jugend vum Land geschafft ginn. Och hei heescht et, mat der Zäit ze goen an sech deenen haitege

Gegebenheeten unzepassen.
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Bei der Preparatioun an

der Realisatioun vum

Kongress vun den

Europäesche

Jongbaueren, deen 2015

an Zesummenaarbecht

mam Service Jeunesse

vun der Centrale

Paysanne zu Ettelbréck

organiséiert gouf, huet de

Marc der Equipe

ronderëm de Jeff mat Rot

an Dot zur Säit gestanen

Et ass allgemeng gewosst, datt et haut vill méi schwéier ass, d’Membere bei der Staang ze halen. Haut huet

jiddereen eng sëllechen Engagementer an dat wierkt sech negativ op d’Verbandsaarbecht aus. Wéi gesäis

Du dat ?

Ech sinn net där Meenung - ech gesinn dat éischter anescht. Et ass ëmmer, wéi een d‘Saach apaakt. Et

muss een ëmmer am breeden Dialog mat de jonke Membere stoen, fir matzekréien, wou et Problemer

ginn. Dee Moment ass et méi einfach, fir eng Léisung ze fannen. Dësweidere muss een ëmmer nees

interessant Aktivitéiten ubidden, déi d‘Membere matrappen. Si sinn da vum selwe vill méi motivéiert.

Wéi denks Du, datt d’Membere kënne motivéiert ginn, fir datt d’LLJ och weiderhin hire « Pefferkär » zu den

aktuellen agrarpolitischen Theme bäidroe kënnen.

Ech denken, datt mir den Aarbechtsgrupp Agrarpolitik deelweis nei opstellen an äis méi no baussen hin

opmaachen. Dat kënnt d’Aarbecht nach verbesseren. Ech wëll awer betounen, datt de Grupp och esou

schonn eng ganz gutt Aarbecht leescht.

Wéi gesäis Du d’Aarbecht, déi d’LLJ zesumme mam OekoZenter Pafendall am Interessi vun enger

ekologescher Landwirtschaft leeschten?

Dat ass ee Projet, dee ganz wichteg ass. Fir d’LLJ besteet hei d’Méiglechkeet, fir am Dialog mat den

Acteuren ze bleiwen, déi sech fir d‘Ekologie staark maachen. Fir äis ass et gutt, fir verschidde Punkten och

emol aus engem anere Bléckwénkel ze gesinn. Dat erméiglecht et, Viruerteeler ofzebauen. Dës Berodung

huet schonn eng laang Geschicht an huet an där Zäit och eng Rei Projete mat Symbolcharakter op de Wee

bruecht. Och bei der Preparatioun an der Realisatioun vun deenen aktuelle Projete gëtt sech weiderhi mat

der Innovativitéit auserneegesat …

Um leschte Jongbauerendag hues Du schonn op eenzel grouss Aktivitéiten higewisen, déi deemnächst

ustinn. Kanns Du äis kuerz soen, wat um Programm steet an dobäi op de sougenannte Bauerenhaff an der
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Stad agoen, wat niewent eiser traditionneller Bedeelegung un der Foire Agricole eng grouss

Erausfuerderung fir all Bedeelegt duerstelle wäert.

De Bauerenhaff an der Stad ass en neie Projet vun der LLJ. Hei wëlle mir op där enger Säit e

Verbrauchermaart ubidden an déi regional Produkter promouvéieren. Op där anerer Säit wëlle mir de Leit

déi vill Facettë vun der Déierenzuucht presentéieren, déi d’Aarbecht um Bauerenhaff ausmécht. D’Aktioun

ass fir de Weekend vum 1. an 2. Abrëll 2017 op der Place de la Constitution an der Stad bei der Gëlle Fra

virgesinn.

Op der Foire Agricole 2017 wäerte mir niewent deem gewinnte Programm, deen den Encadrement vu

Grondschoulkanner, d’Organiséiere vu Rannerconcoursen an den Asaz op de Grill- a Gedrénksstänn

virgesäit, d‘Aktioun Fro de Bauer an de Fokus setzen. Ech sinn iwwerzeegt, datt mir och dës Initiativ nees

gutt mat eise Membere meeschteren.

E wichtege Bestanddeel vun der LLJ stellt d’Entwécklungszesummenaarbecht a verschiddenen afrikanesche

Länner zënter 1959 duer. Eis ONG, déi haut d’Bezeechnung „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren -

Service Coopération a.s.b.l.“ dréit, verflicht sech deemno zënter méi ewéi 50 Joer, fir aktiv fir d’Mënschen

am ländleche Raum an Afrika do ze sinn. Wéi stees Du zu dësem Engagement?

Dat ass fir mech eng wichteg Saach. Mat ville klengen Aktioune ka Grousses zum Gudde vun de Mënsche

bewierkt ginn. Wann een emol kuckt, wat eis Associatioun schonn alles op der Plaz – ufanks just mat der

Ënnerstëtzung vun eisen Donateuren, haut zousätzlech mat där vum Lëtzebuerger Kooperatiounsministère

- realiséiert huet, dat ass scho bemierkenswäert. Ee vun de wichtegste Punkten ass awer, datt eis ONG am

enke Kontakt mat de lokale Partner steet, déi déi reell Besoine vum Terrain kennen an esou garantéiert

datt weiderhin eng gutt Aarbecht am Interessi vun de Beneficiairë geleescht gëtt. An dofir sinn ech och

frou, datt sech nees e Grupp vu Jonke virun e puer Méint op de Wee gemaach huet, fir sech e Bild ze

maachen, wéi d‘Kooperatiounsaarbecht um Terrain konkretiséiert gëtt.

Mir soen dem Marc e ganz grousse Merci, fir dës interessant Andréck an wënschen him „Bonne Chance“

a senger neier Funktioun als LLJ-President.

Sengem Virgänger Jeff

Boonen soe mir e ganz,

ganz grousse Merci fir säi

virbildlechen Asaz am

Interessi vun deene Jonke

vun der „Lëtzebuerger

Landjugend a

Jongbaueren a.s.b.l.“ a

wënschen him vill Freed

am Krees vun senger

jonker Famill.


