Nr. 1 / Mäerz 2021

LLJ•News
D’Zeitung fir d’Landjugend a Jongbaueren
Virtuelle
Jongbauerendag 2020

Säiten: 3 - 6

Réckbléck op
d’Aktivitéite vun der
Landjugend Maacher

Aktuelles zu de Projete
vun der ONG

Säiten: 12 - 13

Säiten: 16- 17

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. • 5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg
www.jongbaueren.lu • Tel. 447 43-252 • E-mail: info@jongbaueren.lu
CCPLLULL: LU12 1111 0040 0831 0000 • Jorescotisatioun: 15 €

D’Wuert vum Nationalaumônier Romain Richer

Um Päerd...
Virun enger Zäitchen hunn ech mat
dem Reitsport ugefaangen. Oh, ech si
kee grousse Reider, keen Expert… awer
et ass eppes, wat ech schonns laang
wollt léieren. Et ginn e puer Grënn
firwat mer dat um Häerz läit. Et ass
d'Päerd selwer: en intelligent a
wäertvollt Déier. An dann natierlech
d'Schaffe mat engem Päerd, wat eng
Form vun Dialog mat engem Déier, mat
der Natur selwer ass.
Jo, e Päerd muss dresséiert ginn, ma
beim Reiden heescht et, bereet fir eng
Teamaarbecht ze sinn. Awer och déi
eegen Disziplin a Fitness muss trainéiert
ginn. Op alle Fall: d'Zesummeschaffen
ass wichteg! Léieren no dem Päerd ze
kucken, e konzentréierte Bléck fir et ze
hunn, d'Sprooch vum Päerd ze léieren a
bereet ze sinn, sech an all Situatioun fir
d'Päerd ze engagéieren … net ëmmer
einfach, awer et lount sech op alle Fall!

Op sech an déi aner oppassen
Mir erliewen eng Zäit, wou mer un eis
Grenze kommen. Et heescht oppassen,
op sech selwer, op déi aner. Et heescht
säi Liewen esou ze organiséieren, datt
mer an aller Sécherheet eise Wee
kënne goen, zesummen. Et heescht nei
Weeër
vu
Kommunikatioun
a
Gemeinschaft liewen. All dat kënne mer
just maachen, wa mer äis selwer
kennen, wa mer bereet sinn, äis fir
d'Matmënschen opzemaachen, wa mer
bereet sinn, d'Zeechen an d'Sprooch
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vun der
erkennen
léieren.

Natur
an

ze
ze

An der Faaschtenzäit
heescht et jo méi lues
trieden, e bewosste
Verzicht erliewen. Et
heescht de Goût vum
Liewen nei entdecken.
Et heescht säi Liewen
esou
auszeriichten,
datt mer am Aklang
mat Gott, mat de
Mënschen a mat äis
selwer
sinn.
Net
ëmmer einfach … Mer
mussen
äis
Zäit
huelen, mer brauche
Gedold. Et heescht
trainéieren a sech engagéieren.
D'Faaschtenzäit ass esou e Moment,
wou mer all dat léiere kënnen. An
dann an der Ouschterzäit … jo, do ass
de Moment komm, wou mer dann déi
perfekt Unitéit erliewe kënnen, wou
mer d'Friichte vun enger laanger
Virbereedung geschenkt kréien …
esou, wéi wann een no laangem
Training endlech fräi ausreide kann …
am Wëssen, datt een am Team de
Wee geet … am Vertrauen, datt een
net eleng ass, ma ëmmer an der
Gemeinschaft, am Dialog.
Den hl. Franziskus weist äis, wat et
bedeit, mat de Mënschen an och mat

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

der Natur ee Wee ze goen. Et heescht
Verantwortung ze iwwerhuelen a sech
esou ze engagéieren, datt en
Zesummeliewe méiglech ass, en
Zesummeliewe, wou jidderee seng
Plaz kann hunn. Ass et net och dat,
wat mer an eiser Daf geschenkt
kréien? D'Missioun fir eng Relatioun
opzebauen, mat Gott a mat allem, wat
ëm äis existéiert.
Iech all eng geseenten Ouschterzäit!
Bis hoffentlech ganz geschwënn a
passt weider gutt op Iech op.
De Romain
Ären Aumônier

Landjugend a Jongbaueren
Jongbauerendag 2020

Junglandwirte fördern

D

ie Vereinigung „Lëtzebuerger
Landjugend
a
Jongbaueren
a.s.b.l.“ (LLJ) lud am 22. November
2020 wieder auf ihren traditionellen
„Jongbauerendag“ ein. Aufgrund der
Covid-19-Pandemie
konnten
die
Mitglieder und Sympathisanten der LLJ
nicht wie üblich im Festsaal des „Lycée
technique agricole“ (LTA) in Ettelbrück
an der Veranstaltung teilnehmen, sondern konnten diese über eine
Live-Übertragung im Internet verfolgen.

Ein neuer Präsident an der Spitze
der LLJ
Marc Roeder, der nach vier Jahren sein
Amt an der Spitze der LLJ abgegeben
hat, hieß alle Zuschauer zu dieser
außergewöhnlichen
Ausgabe
des
Jongbauerendag herzlich willkommen.
Ganz besonders begrüßte er auch die
Redner, die sich, unter Einhaltung der
sanitären Regeln, im Festsaal des LTA
eingefunden hatten. Dies waren neben
Erzibschof S. Em., Jean-Claude Kard.
Hollerich,
Landwirtschaftsminister

Romain
Schneider,
auch
Herr
Christophe Hansen, EU-Abgeordneter
und Gastredner des Abends.
Marc Roeder gab anschließend einen
kurzen Rückblick auf seine Präsidentschaft und hob hier besonders die
90-Jahr-Feier der LLJ, sowie die beiden
Ausgaben des Bauerenhaff an der Stad
hervor, bevor er das Wort an seinen
Nachfolger Luc Emering weitergab.
Dieser bedankte sich bei seinem
Vorgänger für dessen Einsatz im Sinne
der Landjugend und der Jungbauern
und betonte, dass er auch in diesen
besonderen Zeiten gewillt sei, diesen
Posten mit seinen Herausforderungen
anzugehen.

Junglandwirte fördern
Herr
Christophe
Hansen,
EU-Abgeordneter und Gastredner des
Abends bedankte sich seinerseits bei
Marc Roeder für seinen Einsatz und
wünschte Luc Emering alles Gute für
seine Präsidentschaft. Er unterstrich in
seinem Vortrag unter anderem wie

Mike Meyer, Chargé
Service d‘information pour Jeunes

wichtig es sei, Junglandwirte mittels
entsprechender
Hilfen
zu
unterstützen.
Die
angeführten
Missstände griffen auch Ben Schmitgen
und Pol Wagner, Mitglieder der
LLJ-Arbeitsgruppe Agrarpolitik, in ihrer
Stellungnahme
auf.
In
diesem
Zusammenhang verwiesen sie abermals
auf das leidige Thema „Simplification
administrative“ und appellierten an den
anwesenden
Landwirtschaftsminister
Romain Schneider die entsprechenden
administrativen Vorgänge durch die
Einführung eines „Guichet Unique“ zu
vereinfachen.

Besondere Umstände erfordern besondere Maβnahmen: Aufgrund der Covid-19-Pandemie hatten sich nur die
Redner im Festsaal des LTA eingefunden

Landwirtschaftsminister
Romain
Schneider übernahm
sodann das Wort,
bedankte sich bei
Marc Roeder für seinen Einsatz, sowie
die gute Zusammenarbeit und wünschte
Luc Emering alles
Gute. Ebenso beglückwünschte er die
Verantwortlichen der
LLJ für deren Mut,
auch in diesen doch
ungewöhnlichen
Zeiten, am
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Jongbauerendag festzuhalten und diesen in digitaler Form
abzuhalten. In seiner Ansprache ging der Landwirtschaftsminister unter anderem auf die angesprochene
„Simplification administrative“ ein und informierte, dass man
in diesem Punkt bemüht sei, die Arbeit der
landwirtschaftlichen
Akteure
zu
erleichtern.
Im Anschluss an die Worte des Landwirtschaftsministers
bedankte
sich
Luc
Emering
bei
allen
Zuhörern und hoffte sie alle nächstes Jahr, dann hoffentlich
unter gewohnten Umständen, im Festsaal des LTA begrüßen
zu können.
Mike Meyer
info@jongbaueren.lu

Landwirtschaftsminister Romain Schneider wünschte dem
neuen Präsidenten Luc Emering alles Gute

Jongbauerendag 2020

Eisem systemrelevante Secteur de Réck stäipen
Agrarpolitesch Stellungnam vun der „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. (LLJ)“ virgedroe
vum Pol Wagner a Ben Schmitgen, Membere vum Aarbechtsgrupp Agrarpolitik

(Deel 2)
Biolandwirtschaft - Erausfuerderungen, Froen an Ziler
Deen ominéise Bioaktiounsplang ass endlech do! Leider
versti mir ënner Plang eppes anescht, well e Plang soll
prinzipiell de Wee zu engem Zil weisen. D’Zil ass kloer: Déi
konventionell Landwirtschaft laangfristeg esou wäit ewéi
méiglech op biologesch Landwirtschaft ëmstellen.
Mee, de Wee dohinner, ass nach ëmmer fragwürdeg - leider.
Iwwer genau Chifferen, wat de Pourcentage vun de
Biobetriber 2050 ubelaangt, decidéiert wuel weder d‘Politik,
nach de Bauer mee eenzeg an eleng de Konsument. An deem
Sënn appreciéiere mir, datt d’Promotioun vum Biosecteur un
den Endverbraucher e wichtege Pilier vum Aktiounsplang ass.
Hei misst een awer dann och konkret ginn!
Stéchwuert Konsument: Jo et läit eenzeg an eleng am
Konsument senger Hand, wéi d’Landwirtschaft ausgesäit.
Den Ëmfroen no, ass déi grouss Majoritéit vun äis bereet, e
klenge Surplus auszeginn, fir beispillsweis Bioproduiten.
Wann de Caddy dann awer virum Regal steet, iwwerweit
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leider gréisstendeels den Egoismus, fräi nom Motto „Gäiz ass
gäil! Wann dann nach bëllegt Mercusor-Fleesch am Rayon
läit, dat ënner onvergläichbaren net-EU Norme produzéiert
ginn ass - mam Deal dem Bolsonaro e puer Autoe bëlleg
eriwwer ze verschëffen - da kann de Konsument emol
duerchernee ginn, a mir Bauere virun allem extreem onzefridden an enttäuscht vun der gerénger Wäertschätzung fir
eise Secteur!
Fir dëst Kafverhalen an Zukunft ze vermeiden, brauche mir
massiv Ënnerstëtzung vun der Politik, mir musse Marchéë
schafen, fir regional a Bioproduiten, andeems mir de Konsument op de Wee guidéieren, wou mir him kloer maache wéi
eng Repercussiounen et op Mënsch, Déier a Klima huet,
wann de Choix am Supermarché op eng Entrecôte aus
Argentinien fält!!
E weidere kritesche Punkt ass, datt d’Altersgrenz vu 65 Joer
laut dem Bioaktiounsplang opgehuewe ginn ass. Dëst
heescht mat anere Wierder, datt et an Zukunft méiglech ass,
als Pensionär weider vu Primmen ze profitéieren, ouni e
Béischt ze halen. Mir kritiséieren dëst aus 2 Grënn a
fuerderen, datt dëst onbedéngt iwwerduecht gëtt:

Landjugend a Jongbaueren
Éischtens, passt de Begrëff „Prämiesesselempfänger“ hei
perfekt! D’Fro stellt sech, ob dës Moossnam am Aktiounsplang agefouert ginn ass, fir fiktiv méi Flächen um Pabeier
biologesch ze bewirtschaften a soumat déi 20% ze
erreechen!?
Zweetens, ass dëst am Hibléck op d’Entwécklung vun de
Betriber, déi jonk Bauere rezent iwwerholl hunn,
kontraproduktiv! Den Drock op d’Land gëtt doduerch nach
méi grouss, well keng Fläche fräi ginn.

Wat sinn d’Erausfuerderunge vun der Biolandwirtschaft?
Méi Bio, dat heescht méi mechanesch an alternativ
„Bäikraut-Reguléierung“: D‘Zil fir méi Bio hu mir verstanen,
och wa leider den Ofsaz nach net do ass - mee dat ass eng
aner Saach!
An der Ried zur Lag vun der Natioun huet den Här Bettel
gesot, datt d‘Regierung géif um Zil fir méi Bio festhalen. An
därselwechter Ried huet een och erkläert, datt an Zukunft de
Mazout wéinst der Klimasteier erëm 5 Cent pro Liter méi
deier gëtt.
Dowéinst fuerdere mir, datt mir als Landwirtschaft dovun

ausgeholl ginn. Op där enger Säit hätt ee gär déi mechanesch
Method fir de Klimaschutz an da gëtt een op där anerer Säit
awer direkt erëm bestrooft!
An zweeter Linn misst d‘Politik d’Biolandwirtschaft net
direkt, mee indirekt fuerderen, andeems déi néideg
Ofsazmäert geschaaft ginn!
Wa gewënscht ass, datt weider Betriber sech solle Gedanken
iwwer eng Ëmstellung maachen, ass et warscheinlech dee
falsche Wee, Här Minister, op de Radio ze goen an ze
fuerderen datt d’Bioproduite misste méi bëlleg ginn!
Dësweidere muss garantéiert sinn, datt d’Biolandwirtschaft
an eisem aktuelle Primmesystem, ënnert anerem den Agrarëmweltmoossnamen, kengesfalls méi defavoriséiert gëtt!
D’Biolandwirtschaft brauch eng staark Stëmm an der Politik,
et musse professionell Berodungs- an ekonomesch
Simulatiounsmodeller erschafft ginn! Mir hoffen hei och op
d’Éierlechkeet; et wär elo schued, wann op eemol all Gréngfläch, op där e Biodiversitéitskontrakt ass, eng Biofläch wär,
an dat just fir um Pabeier en Zil ze erreechen, wat an der
Realitéit net de Fall ass.
Fir d‘Ziler ze erreechen, muss ee Visiounen hunn! Et gëtt kee
landwirtschaftleche Bewirtschaftungssystem ouni Lacunnen!
D’Zukunft läit an engem éischte Schrëtt net doranner fiktiv
Zuelen an Ziler ëmzeformuléieren, mee déi bescht Aspekter
aus der konventioneller an der biologescher Landwirtschaft

De ganze Jongbauerendag kënnt Dir nokucken op eiser Homepage www.jongbaueren.lu
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mateneen ze kombinéieren. Esou entsteet laangfristeg
eng nei Form vu Landwirtschaft, d’Hybridlandwirtschaft.
Dëst ass en éischte Schrëtt, fir eis Landwirtschaft op
ekologeschem Plang no vir ze bréngen! Deemno gëtt et aktuell an och an Zukunft kee gudden an kee schlechte Bauer!

Steierpolitik
Ee Punkt, dee mir scho méi ewéi eng Kéier op dëser Plaz
ugeschwat hunn, ass d’Steierproblematik.
D’staatlech Bäihëllefen, op déi d’Baueren zeréckgräife
kënnen, sinn - wa mir dat richteg verstinn - ursprünglech
geduecht, fir e gewësse Produktivitéitsnodeel auszegläichen,
oder bei den Investitiounen, fir d’Produktiounskäschten
niddreg ze halen, dëst alles mam Zil dem Konsument méi
bëlleg Liewensmëttel offréieren ze kënnen.
Duerch deen ekologesche Faktor kommen eng Hellewull vu
Moossnamen derbäi, duerch déi een da fir ee fräiwëllege
Verzicht op eng gewësse Produktivitéit oder duerch méi
héich Produktiounskäschten, entschiedegt gëtt. Dës
Bäihëllefe fir FRÄIWËLLEG Programmer sinn allerdéngs net

steierfräi!
Eng weider Geschicht ass den zäitlechen Decalage, an deem
d‘Steiere mussen nobezuelt ginn. Huele mir hei ee praktescht
Beispill: 2018 war fir d’Landwirtschaft e relativ gutt Joer, wou
een e klenge Benefice verzeechne konnt. Dëse Benefice gëtt
dann awer, an deenen immens schlechte Joren 2019 oder
2020 versteiert. Wou soll een d’Suen hierhuelen, fir dës
Steieren nozebezuelen, wann ee scho saisonal bedéngt, all
Su muss zesummekrazen, fir d’landwirtschaftlech
Produktioun weider um Liewen ze halen?
Här Minister, mir wëssen, datt Dir net eleng fir d‘Steiere vum
landwirtschaftleche Secteur responsabel sidd. Trotzdeem si
mir zouversiichtlech, datt op d‘mannst déi staatlech
Bäihëllefen, hei denke mir virun allem un déi fräiwëlleg
Programmer, an noer Zukunft steierfräi sinn.
Dir léif Leit, dëst sinn nëmmen e puer Thematiken, déi äis
vun der LLJ ze denke ginn a mir si gespaant, wat Dir Här
Minister, elo dozou sot.
Zesummegestallt vum
Aarbechtsgrupp Agrarpolitik vun der LLJ

Nei Weeër bei neien Erausfuerderungen: De Jongbauerendag 2020 ass iwwer Videokonferenz live um Internet iwwerdroe ginn

6

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

Landjugend a Jongbaueren

En neie President fir d’LLJ
De Luc Emering huet um leschte Jongbauerendag d’Féierung un der Spëtzt
vum Jugendmouvement iwwerholl

Luc Emering

gebuer, den 13. Juli 1996

Wunnt zu:

Sprénkeng

Beruff:

Bauer

Ausbildung:

B.Sc. Agrarwirtschaft

Funktiounen innerhalb vun eiser Associatioun:
-Member vun der LLJ Süden zënter 2016
-Member vum Comité vun der LLJ Süden zënter 2018
-Member vum Nationalcomité vun der LLJ zënter 2018
-Member vum Aarbechtsgrupp Agrarpolitik zënter 2017

Aner Engagementer:
-Conseiller am Dippecher Gemengerot
-President vun der Ëmweltkommissioun vun der Gemeng
Dippech

Hobbyen:
-Restauratioun vun Oldtimer Trakteren

Z

ënter dem Jongbauerendag 2020, deen den 22.
November 2020 opgrond vun der Covid-19-Pandemie an
digitaler Form organiséiert ginn ass, huet d‘Lëtzebuerger
Landjugend a Jongbaueren (LLJ) mam Luc Emering en neie
President. De Luc assuréiert deemno – zesumme mam
Angèle Mersch – d’Tâchen un der duebeler Spëtzt vun eiser
Jugendorganisatioun.
Bekanntlech gëtt d‘Associatioun zënter de Modificatioune
vun de Statute vum 15. Abrëll 2016 vun zwee Presidente
gefouert:
1. de Volet, deen op den Encadrement vun der Jugend vum
Land ausgeriicht ass, ass um Landjugenddag 2018 zu Iischpelt
vum Angèle Mersch iwwerholl ginn;

De Luc Emering ass säit dem Jongbauerendag 2020
neien LLJ-Nationalpresident

2. dee professionelle Volet ronderëm d’Jongbaueren, huet de
Luc Emering um Jongbauerendag 2020 vum Marc Roeder
iwwerholl.
Dem Luc säi Virgänger Marc Roeder huet säi Récktrëtt am
Nationalcomité am Juni 2020 bekannt ginn. Geschwënn drop
huet de Luc sech bereet erkläert, fir d’Funktioun vum
President um Jongbauerendag ze iwwerhuelen.
De Marc Roeder huet eise Jugendmouvement vum
Jongbauerendag 2016 un, mat vill Geschéck gefouert. Mir
soen eisem fréiere President heimat e grousse MERCI fir säi
grousst Engagement am Interessi vun deene Jonken an eiser
Associatioun.
Mat deem folgenden Interview wëlle mir vun der Geleeënheet profitéieren, fir de Memberen, Frënn a Sympathisante
vun der LLJ eisen neie President virzestellen. De Luc ass säit
enger Rei vu Joren am regionale Landjugendgrupp Süden
aktiv an zënter 2018 och am Nationalcomité vun der
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren vertrueden.

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

7

Landjugend a Jongbaueren

Responsabilitéit iwwerhuelen
Luc,

Respekt
an
den
Zesummenhalt
ëmmer
ganz
groussgeschriwwe gi sinn an der Geschicht vun eiser
Associatioun. Dat heescht awer och, dass mir eng immens
Stäerkt hunn, respektiv eis Virfaren haten.

Mir kennen Dech zënter 5 Joer als aktive Member vun der
LLJ Süden a vum Nationalcomité vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren. Wat huet Dech motivéiert, fir déi nei
Erausfuerderung un der duebeler Spëtzt vun der
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren unzehuelen?

Eis Aufgab ass et, déi gesamt Memberschaft, ouni déi dëse
Veräin net bestoe kéint, weiderhin ze motivéieren duerch
Aktiounen, déi äis virubréngen, an esou de Veräin op déi
nächst 100 Joer virzebereeden. Eis Vergaangenheet weist,
datt mir nach eng ganz grouss Zukunft virun äis hunn.

Ech hunn iwwert déi lescht Jore constatéiert, datt an
dësem Verein eng immens Dynamik a Wäitsiicht dominéiert, wat virun allem déi agrarpolitesch Theemen ugeet.

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

Mir brauchen eng staark Stëmm fir d’Lëtzebuerger
Baueren, beim Konsument a bei der Politik! Genau déi 2
Elementer kombinéiert dës eenzegaarteg Asbl.
D’Aarbecht vun de Jongbaueren ass am Interessi vun all
Bauer, ob Bio oder Konventionell.
Dës wichteg Theemegebidder, souwéi déi ganz gutt
Viraarbecht vu menge Virgänger, an och d’Zesummenaarbecht mat eiser Nationalpresidentin a mat deenen
eenzele regionale Gruppen hu mech besonnesch
motivéiert dës nei Erausfuerderung unzehuelen - e
besonnesche Merci och op dëser Plaz un den
National-comité fir d’Vertrauen.

Als Member vum Nationalcomité vun der LLJ hues Du sécher
Deng Virstellunge vun deem, wat Deng Aufgab als President
vum Jugendmouvement bedeit?

D’Erwaardunge sinn héich. Den Nationalcomité soll eng
Plattform sinn, wou déi grouss Linne vum Veräin am Aklang
mat den Iddie vun de regionale Gruppen definéiert ginn. Eis
Associatioun gëtt op de Schëllere vun deene regionale
Gruppe gedroen. Dës 7 Gruppe sollen an all Entscheedunge
kënne mat angebonne ginn, si hunn eng Schlësselroll, wann
et drëms geet, grouss Aktiounen duerchzeféieren.
D’Vergaangenheet huet äis gewisen, datt den Zesummenhalt
ënnert deene regionale Gruppen op nationalem Niveau
ëmmer ganz gutt war, soumat sinn ech zouversiichtlech, datt
déi eenzel Gruppen, déi immens staark sinn, all Erwaardunge
wäerten erfëllen.

Kanns Du äis Deng Erfarunge matdeelen, déis Du bei der LLJ
Süden gemaach hues?
D’Landjugend Süden ass eng immens innovativ Grupp, grouss

Zesummenhalt, léisungsorientéiert a keng
Angscht viru groussen Erausfuerderungen
hunn.

Am Joer 2028 feiert d’LLJ hiren 100. Gebuertsdag. Et sinn zwar nach e puer Joer bis
dohin, mee wat bedeit et fir Dech, engem
Mouvement virzestoen, deem seng Membere sech säit bal 100 Joer ëmmer nees bereeterklären, fir sech fir eng nëtzlech Saach
anzesetzen
a
Verantwortung
ze
iwwerhuelen?
Ech denken dat bedeit ganz villes. 100 Joer
ass eng laang Zäit, an dat beweist, datt de
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Dem Luc seng éischt Interventioun an der Funktioun als President vun der LLJ

Landjugend a Jongbaueren

Aktiounen, wéi de Plouconcours hu mir an d’Liewe
geruff. Theater spillen, a vill aner Aktioune
beräicheren d’Landjugend Süden. De Süden huet
och ganz vill nei jonk Memberen, wat beweist, datt
d’Stëmmung hei besonnesch gutt ass.

Gëtt et Denger Meenung no innerhalb vun der LLJ,
Beräicher déi een nei/anescht ugoe kann/misst?
Mir sinn an der rezenter Vergaangenheet déi eng
oder aner Reform ugaangen. Sou figuréiert dësen
Interview an der 1. digitaler LLJ.News! Wichteg ass,
datt mir äis permanent moderniséieren. Eise laangjärege Generalsekretär, de Franz, geet leider no
ganz ville Joren Asaz a
seng wuelverdéngte
Pensioun. Jiddereen, deen de Franz kennt, weess
wat hie fir dës Associatioun geleescht huet! Merci
dofir! Hei musse mir och kucken, wéi et dann an
eiser administrativer Zentral weidergeet.

Wéi gesäis Du d’Zukunft vun der LLJ?
D’Vergaangenheet huet gewisen, datt ganz villes richteg gelaf
ass, soss hätt dës Associatioun net knapps 100 Joer. Ech
denken, et ass wichteg, datt mir eis politesch Aarbecht
weiderhin esou professionell féieren, wéi dat an der
Vergaangenheet de Fall war, an den Dialog mat deenen eenzele Partner esouguer nach ausbauen. Mir musse
pragmatesch a proaktiv sinn, d’Probleemer mam Numm
nennen a léisungsorientéiert handelen!
Wéivill Zäit hëlt Däin Engagement fir d’LLJ elo schonn an
Usproch?
Vill, ech zielen déi Zäit awer net, wann ee sech mat enger
Associatioun identifizéiert a seng Aarbecht gäre mécht, ass
de Faktor Zäit zweetrangeg.

Wéi gesäis Du d’Landwirtschaft hei zu Lëtzebuerg a wéi
kann d’LLJ Denger Meenung no dozou bäidroen, datt de
Status vum Bauer a Produzent an eiser Gesellschaft nees
méi valoriséiert gëtt?
Mir sinn um gudde Wee. Kaum eng aner Associatioun féiert
méi Gespréicher mat politesche Partner vun ALLE Borden a
proposéiert Léisungen, wéi och laangfristeg eng Landwirt-

De Luc bei der Aarbecht op sengem Betrib Dudel-Magie zu Sprénkeng

schaft hei zu Lëtzebuerg ka funktionéieren. D’Promotioun an
d’Unerkennung beim Konsument sinn Theemen, déi äis um
Häerz leien, dofir hu mir grouss Sensibiliséierungscampagnë,
wéi de Bauerenhaff an der Stad oder eise Grupp Fro de
Bauer, wou intensiv u genau där doter Problematik geschafft
gëtt.

D’Kooperatiounsaarbecht an Afrika stellt bekanntlech zënter iwwer 50 Joer en Haaptbestanddeel vum Schaffe vun der
Landjugend a Jongbaueren duer. Wéi gesäis Du dat
Engagement?
Ech denken, datt d’ONG en immens wichtege Bestanddeel
vun eisem Veräin ass. Mir brauchen engagéiert Leit, déi
iwwert eisen Tellerrand ewechkucken a bereet si Leit ze
hëllefen, finanziell mee och mat Wëssen. Do ginn et jo och
schonn
immens
Resultater,
wat
duerch
déi
Kooperatiounsaarbecht alles an Afrika op d’Bee gestallt ginn
ass. Dat Engagement soll op jiddefall an Zukunft esou
weidergefouert ginn!

Mir soen dem Luc e grousse Merci fir dës interessant
Andréck a wënschen him „Bonne Chance“ an der Funktioun
vum President. Dem Marc soe mir e ganz grousse Merci, fir
säin Engagement am Déngscht vun der Lëtzebuerger
Landjugend a Jongbaueren a wënschen him vill Freed a
Satisfaktioun am Beruff an hoffen, datt hien der LLJ
weiderhin erhale bleift.
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Landjugend a Jongbaueren
Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren - Maacher a.s.b.l.

E Fonken Hoffnung an enger schwéierer Zäit

D’Membere vun der LLJ Maacher waren 2020 als « Bauer Hermann
und das liebe Vieh » op der Dikrecher Kavalkad mat dobäi

E gudde Start

V

oller Elan si mir an d’Joer 2020 gestart, mat engem
Agenda voller Manifestatiounen. Ugefaange mat der
Fuesent, wou mir dëst Joer alles ënnert dem Theema « Bauer
Hermann und das liebe Vieh» stoen haten.
Nodeems mir jorelaang dee selwechte Won ëmgebaut hunn,
hu mir d’lescht Joer dunn endlech eisen ale Won verkaf an
äis eng Wiesselbréck geleescht. Mat vill Opwand hu mir
d’Gerüst ëmgebaut zu engem Stall. Leider konnte mir mat
eisem neie Fueswon awer just un der Kavalkad zu
Dikrech deelhuelen.
Duerno huet de Covid-19 och äis e Stréch duerch d’Rechnung
gemaach an all eis geplangten Aktivitéite sinn an
d’Waasser gefall. Mir hu weider näischt méi zesummen
ënnerholl a waren deemno richteg motivéiert, wéi am
Nationalcomité d’Iddi opkomm ass, fir een «Christmas Tour»
ze organiséieren.
E Fonken Hoffnung an der Chrëschtzäit
Eis Membere ware begeeschtert vun der Iddi vum
«Christmas Tour» a mir als Comité waren och iwwerrascht
vum groussen Undrang, fir un dësem deelzehuelen. Ganzer
43 Trakteren hunn un eisem Tour laanscht d’Sauer an
d’Musel deelgeholl.
D’Membere vun der LLJ Maacher bei der Aarbecht un hirem neie
Fueswon
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Mir ware verwonnert, wéi vill Leit, déi op de
Stroosse stoungen, eisen Ëmzuch bewonnert hunn, äis zougewonk hunn an och vum ville positive Feedback, dee mir

Landjugend a Jongbaueren
vun de Leit gesot a geschriwwe kruten. Fir all déi
Wäertschätzung an déi Valoriséierung, déi äis beim an
nom Tour entgéintbruecht ginn ass, huet sech d’Aarbecht,
déi jo awer och hannert der Organisatioun an hannert dem
Rëschte steet, gelount.
Natierlech ass d’Iddi och nach net ganz verluer a mir
wäerten äis dëst ganz sécher am Hannerkapp behalen, fir och
eppes Änleches ëm d’Feierdeeg 2021 ze ënnerhuelen.
Nieft de Fotoandréck, krute mir awer och e puer flott
Videoen, déi mir Iech net virenthale wëllen. Mat dem
Scanne vun dëse QR-Codë kann ee sech e puer Videoen
dovun ukucken.

E positive Bléck an d’Zukunft
Och wann et de Moment nach schwéier ass, si mir awer ganz
gewëss, datt mir an noer Zukunft äis nees kënnen erëm gesinn an och nees kënnen eppes mateneen ënnerhuelen. Mir
freeën äis och elo schonn op déi nächst Editioun vum
Landjugenddag a wënschen eise Kolleege vun der
LandjugendUewersauer vill Courage bei der Organisatioun.

Fir de Comité vun der Landjugend Maacher
Conny DEN REIJER
Gruppesekretärin

Depart vum LLJ Christmas Tour zu Colmer-Bierg: D’Memberen hu
mat hiren Trakteren e grousse Chrëschtbeemche geformt

D’Memberen haten hir Traktere mat vill Léift zum Detail dekoréiert

QR-Code fir weider flott Fotoen a Videoe vum Christmas Tour

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

13

Landjugend a Jongbaueren
Oekozenter Pafendall

Verstäerkung fir d’ekologesch
Landwirtschaftsberodung am
Beräich « solidaresch Landwirtschaft »

E

is ekologesch Landwirtschaftsberodung, déi well zanter
ville Joren zesumme vun der Lëtzebuerger Landjugend &
Jongbaueren (LLJ) a vum Oekozenter gedroe gëtt, huet
ufangs Januar mam Annick Putz Verstäerkung kritt. Nom
Annick sengem Studium an den Erzéiungswëssenschaften an
enger Weiderbildung zur Naturpädagogin, ass d’Annick
schlussendlech iwwert seng Ausbildung zur Geméisgäertnerin am Lycée Technique Agricole zur Landwirtschaft komm.
Net zulescht duerch seng Ausbildung a Mataarbecht am
Krautgaart – ee vun de bestoende Solawi-Betriber hei am
Land – si seng Visioun a säin Engagement fir eng nohalteg,
lokal a solidaresch Form vu Landwirtschaft bestäerkt ginn.
De Schwéierpunkt vum Annick senger Aarbecht an der ekologescher Landwirtschaftsberodung läit soumadder och op
der Koordinatioun vun der Plattform „Solidaresch Landwirtschaft“ an op der Begleedung vu bestoenden an
zukünftege Betriber, déi nom Prinzip vun der solidarescher
Landwirtschaft schaffen a schaffe wëllen.

Zesumme mam
Marc
Jacobs,
deen
zanter
2019 dësen an
aner
Projete D’Annick Putz këmmert sech säit Ufank Januar
virubréngt, soll
zesumme mam Marc Jacobs ëm de Volet
« Solidaresch Landwirtschaft » (Solawi)
weiderhi
fir
ee
favorabele
politesche Kader fir dës Wirtschaftsform geschafft an de Prinzip vun der solidarescher Landwirtschaft ville Leit méi
nobruecht ginn.
Hutt Dir als landwirtschaftleche Betrib oder als
Quereinsteiger an d’Landwirtschaft Interessi un dëser
Wirtschaftsform, dann zéckt net fir mam Annick Kontakt
opzehuelen: annick.putz@oeko.lu.
Weider Informatioune fannt Dir ënner www.solawi.lu

D’Annick beréit a begleet
Betriber, déi nom Prinzip
vun der « solidarescher
Landwirtschaft » schaffe
wëllen

14

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

ONG

LLJ • News / Nr. 1 / Mäerz 2021

15

ONG
Burkina Faso

Renforcement de l’utilisation de la traction asine et des
capacités productives des exploitations agricoles
familiales dans 26 villages des provinces du Boulkiemdé,
Sanguié, Sanmatenga et Yatenga, au Burkina Faso

N

otre projet de mécanisation des techniques agricoles,
réalisé en partenariat avec l’organisation paysanne
FEPAB, s’appuie sur l’utilisation des ânes de trait pour remplacer le travail à la main, améliorer la productivité des
petites exploitations familiales et promouvoir une agriculture
durable.
Dans ce cadre, une visite a été organisée sur le site de la
ferme agroécologique Béo Néeré (« lendemains meilleurs »
en mooré). Située dans la grande périphérie de
Ouagadougou, la ferme école Béo Néeré accompagne et
forme depuis 2013 les coopératives, associations, animateurs, producteurs locaux dans l’adoption de pratiques
agroécologiques et la production d’aliments biologiques.

Au cours de cette visite les
participants ont non seulement examiné les champs
école, sous la conduite d’un
animateur-formateur expérimenté, mais également participé activement à la fabrication de compost, d’insecticide
et de fertilisant naturels à
base de produits locaux :
levure, produits sucrés (sucre, miel, jus de fruits), tiges
écrasées, feuilles en décomposition, cendres, lait, piment
rouge, ail, etc.

Plus de trente bénéficiaires de notre projet (membres de
coopératives agricoles, formateurs et responsables villageois)
ont ainsi pu découvrir durant deux jours différentes pratiques
agroécologiques en matière de production de semences, de
travail du sol, d’association de plantes, de fertilisation et de
lutte antiparasitaire.

Des conseils et astuces ont également été échangés pour
produire soi-même des semences de carotte, comme pour
lutter contre le jaunissement des feuilles d’oignon ou les
attaques des bulbes d’oignon en utilisant de la citronnelle et
des feuilles/graines de Neem.

Les participants de la visite
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Ces deux jours de visite ont été très appréciés et ont été
l’occasion d’échanges enrichissants. Les bénéficiaires de la
visite ont pris l’engagement non seulement de partager
leurs nouvelles compétences avec les autres producteurs
restés au village mais également de mettre en pratique ces
acquis sur leurs parcelles. Certains d’entre eux ont même
prévu d’y revenir pour approfondir leurs connaissances.
La visite de la ferme école Béo Néeré vise également à
renforcer les autres activités de conseil à l’exploitation familiale (CEF) mises en œuvre dans le projet depuis 2019. Ainsi,
plus de 260 producteurs, réunis en 14 groupes CEF, ont déjà
été formés à la planification de la campagne agricole, la
prévision des cultures, la rotation des cultures, la gestion du
grenier, l’agroécologie.

Mélange de gingembre et de piment pilés pour fabriquer un
insecticide

L’ensemble de ces activités d’aide à la décision (CEF) et de
transfert des compétences contribuent aussi bien à
l’autonomie alimentaire des petites exploitations familiales
qu’à la sauvegarde de l’environnement.

Jacqueline Monville
Chargée de projets
Mélange de son de maïs et de litière forestière dans la fabrication
d'un fertilisant

La fabrication du compost Bokashi
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Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l.

Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht an Afrika
Zugonschte vun der mannerbemëttelter Landbevëlkerung am Burkina Faso
E grousse Merci un déi Verantwortlech vun der LLJ Zenter, déi op en Neits hir Solidaritéit mat der ländlecher Bevëlkerung am Burkina Faso mat engem Scheck iwwer 2.000 € zum Ausdrock bruecht hunn.
E grousse Merci och un déi Verantwortlech vun der LLJ Süden, déi der ONG am Kader vun hirer Generalversammlung e Scheck
iwwer 1.000 € iwwerreecht hunn.
D’Freed iwwer d’Gebuert vum Milly huet d‘Famill Wolter-Krischler mat engem léiwe Gest zugonschte vun de Kooperatiounsprojete vun eiser ONG zum Ausdrock bruecht.
De Famillje vun de Verstuerwenen:
- Madame Marguerite Altmeisch-Kohl, Mënsbech
- Madame Léa Dornseiffer-Bouvy, Stad Lëtzebuerg
- Här René Kiefer, Weiler zum Tuer
- Här Paul Peping, Käl
- Här Leo Tilges, Dippech
dréckt de Verwaltungsrot vun der ONG säi chrëschtlecht Bäileed aus. Si hunn an hirer déiwer Trauer en Zeeche vun Hoffnung fir
mannerbemëttelt Bauerefamilljen an Afrika gesat.
Hinnen - an alle weideren Donateuren, déi hei net speziell ernimmt ginn - soe mir e ganz grousse Merci, fir déi generéis
Ënnerstëtzungen, déi ëmmer nees en Encouragement fir äis duerstellen, fir mat eisem Engagement zugonschte vun der
ländlecher Bevëlkerung an Afrika weiderzefueren.

Aktivitéitskalenner
(esouwäit d’Covid-19-Bestëmmungen et erlaben)

Geplangten Aktiviéiten

Datum Auerzäit

Wou?

Organisateur

Generalversammlung vun der ONG

30. Mäerz 2021 20:00 Auer

An Haffen; Wickreng

LLJ-Service coopération a.s.b.l.

Generalversammlung vun der
LLJ Zenter

24. Abrëll 2021 20:15 Auer

Zoom-Videokonferenz

LLJ Zenter a.s.b.l.

Fréijoersfest

24. Abrëll 2021

Clierf

LLJ Cliärref a.s.b.l.

LLJ-Generalversammlung

7. Mee 2021 20:00 Auer Zoom-Videokonferenz

LLJ a.s.b.l.

Weider Detailer zu den Aktivitéite fënnt deen Interesséierten ënner www.jongbaueren.lu
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