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 E Virwuert vum Nationalpresident 

 
Léif Lëtzebuerger Natioun, 

Vereent an der Partei déi Konservativ, getrei der 

Burke’scher Philosophie, ënnert de Leetlinne vum 

biergerleche Konservatismus, positivem 

Patriotismus, a gelieftem Fräiheetsverständnis, 

triede mir als Europareformiste mam Slogan 

“D’éischt Lëtzebuerg, dann Europa!” bei den 

Europawahlen 2019 fir dat 9. Europäescht 

Parlament un, a fir d’Interessen, d’Wäerter, 

d’Souveränitéit an d’Kompetenze vun eisem Land. Et 

ass eng Missioun mat Léift a Leidenschaft fir eist 

Land - Lëtzebuerg ass eis ieweschst Prioritéit! Als 

Partei, hu mir ee patriotescht Bekenntnis fir eist 

Land, eise Fändel an eis Kroun ofgeluecht, an dozou 

sti mir trei. 

Mir sti fir eng nei Chance fir déi europäesch Iddi, fir en Europa vun de fräien a souveräne 

Natiounen a fir reell Vëlkerfrëndschaft an Europa. Am gudde Wëssen ëm eis politesch 

Aufgab a Verantwortung, déi mir fir eist Land an eis Landsleit droen, biede mir Iech de 

26. Mee ëm d’Ënnerstëtzung fir eis europapolitesch Visioun. 

Eis Partei vertrëtt mat hirem Europawahlmanifest fir d’Europawahlen 2019, eng Rei 

interessant Programmpunkte fir Lëtzebuerg an Europa. Et ass eng wichteg politesch 

Grondlag op déi eis Partei, nieft hire Statuten, hirem Grondsazprogramm an hirem 

Chamberwahlmanifest gebaut ass, an déi Iech weist, fir wéi ee politesch a 

gesellschaftlecht Weltbild eis Partei - op europäeschem Plang - antrëtt. Dir wielt de 26. 

Mee fir Lëtzebuerg. Wielt och dir géint de Stroum, fir Ëmbroch a Verännerung. Wielt och 

dir, fir eng geeschteg Erneierung vun Europa! Wielt d’Lëscht 3 - déi Konservativ. 

“Eist Zil ass et net, déi europäesch Staaten ze verschmëlzen an een Iwwerstaat ze 

schaafen. Déi europäesch Staate sinn eng historesch Wierklechkeet, si verschwannen 

ze loosse, wier psychologesch onméiglech.”  

– den Europapionéier Robert Schuman 

 

äre Nationalpresident a Spëtzekandidat,   

       Joe Thein   
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Konservativ Punkte  

fir Lëtzebuerg an Europa 

 

 
 

 D’Europa vun de Natiounen! 
 

Punkto EU Systemreform 

 
D’Recht op déi eege Natioun. 

Op Basis vum Respekt an dem Räichtem vun allerlee Kulturen, Traditiounen, Sproochen, 

historesche Geschichten, a Wäerteuerdnungen, sti mir fir d’Europa vun de fräien a souveräne 

Natiounen mat Recht op déi eege Kulturexistenz, Identitéit a Souveränitéit.  

 

Fir d’Iddi vum Nationalstaat. 

Mir bleiwen der Iddi vum Nationalstaat an der Vollekssouveränitéit trei verbonne. 

Gläichzäiteg sti mir zur europäeschem Grondgedanken a setzen eis fir eng gutt Noperschaft 

vum Dialog an der Kooperatioun an; si ass de Garant vu politescher, sozialer an 

ekonomescher Harmonie an der Vëlkerfrëndschaft an Europa.  

 

Back to basics: Eng ekonomesch Unioun. 

D’EU soll d’Missioun an d’Prinzipie vun enger Interessegemeinschaft erfëllen, besonnesch um 

ekonomesche Plang - eng Wirtschaftsgemeinschaft, ewéi am Vertrag vu Roum 1957 

decidéiert. D’Stäerkt vun der EU, gesi mir am gemeinsame Bannemaart. 

 

 



  

DÉI KONSERVATIV 6 

 

 

 

Analys a Neiverhandlung vun alle Vertreeg. 

Mir setzen eis getrei eiser Reformphilosophie, fir politesch Neiverhandlungen vun den Vertreeg a 

fir ee strukturellen Ëmbau an - just esou esou gewënnt den europäesche Projet erëm u 

Popularitéit! 

 

Punkto EU Grondlag 

 

Decisioune respektéieren! 

De Verfassungsvertrag fir Europa gouf am Joer 2005 per Referendum mat engem klore Nee vu 

Frankräich an Holland ofgeleent. Trotz dëser Decisioun, gouf de Bierger an Europa, e „Copy-

Paste” vun dësem Traité am Joer 2009 als „Lissabontraité” opgezwong; Irland gouf geméis 

senger Verfassung zu engem zweete Referendum genéidegt. Mir sinn als Partei der Meenung, 

datt dëst eng weider „faute grave” vun der EU gewiescht ass.  

 

Eng eestëmmeg Basis. 

Mir fuerderen dofir, datt, parallel mam Ëmbau an der Ëmstrukturéierung vum System, eng nei 

europäesch Verfassung a Kraaft triede muss – als Grondlag vun der EU a gewielt an aller 

Eestëmmegkeet. An dësem, muss de Fonctionnement, d’Spillregelen, d’Rechter an d’Flichten 

verankert sinn, an d’Bäi- an d’Austrëttsprozeduren aus der EU, der Eurozone an aneren 

Institutioune néiergeschriwwe sinn. Déi national Verfassungen mussen awer ëmmer iwwert dem  

Europäesche Recht stoen, an d’Vetorecht an d’Avise vun de Nationalstaate bäibehale ginn, fir 

datt déi national Souveränitéit erhale bleift: Esou muss also eng national Geneemegung erdeelt 

ginn, och am Kontext vun EU-Direktiven. Eng ganz Rei nationalpolitesch Kompetenze mussen an 

de Nationalstaat récktransferéiert ginn. 

 

Punkto Demokratie 

 
De Respekt vum Europäesche Recht. 

D’Europäesch Unioun huet e groussen Demokratieproblem. D’Europäesch Unioun muss eng 

Demokratiséierung bis an hire Systemkär erliewen. Eng integral a systematesch EU-Reform 

bedeit, nieft dem neie Modell, datt deen demokratesche Grondsaz, de Subsidiaritéitsprinzip, den 

Eegstëmmegkeetsprinzip, an de Respekt virum europäesche Recht (z.B Kopenhagener Kritären, 

Maastricht-Kritären, asw.) nees vollwäerteg hiergestallt a revitaliséiert ginn. Déi permanent 

Violatioun vun de Vertreeg, de Gesetzer, de politesche Prinzipien an d’Aflossnam vu Lobbyiste 

schuet dem europäesche Geescht.  

 

D’Kultur vum Referendum. 

Mir maachen eis staark, datt europawäit Volleksreferende stattfannen, d’legislativt Initiativrecht 

fir d’Europaparlament agefouert gëtt, an d’net-gewielten EU-Komissioun - mat hirem 

Kommissiounspresident - eng politesch Eligibilitéit a Legitimitéit kritt.  
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Eng demokratesch Legitimitéit. 

De gëltege Wielprinzip, soll an all Land, strikt dee vun der nationaler Gesetzgebung an de 

Nationalkandidate sinn, ma d’Optioun fir een zousätzleche Vott, als demokratesch Ergänzung 

an Erweiderung, e.a fir eng Direktwiel vu Spëtzeposten, z.B den europäesche 

Spëtzekandidaten, dem Kommissiounspresident, oder den europäesche Gruppementer, bleift 

eng Iddi. 

 

Punkto Bürokratie 

 
Schluss mam EU Verwaltungsapparat! 

D’Europäesch Unioun schafft mat enormer Bürokratie an engem risege Verwaltungsapparat 

mat 12 EU-Institutiounen, 24 EU-Argenturen, 44.000 EU-Beamten, 11.000 Ugestallten, iwwer 

aacht Milliounen € Personalpaien, an ongewëss Zuele vun Déngschtleeschtern. Weiderhin 

bezilt si un d’Députéiert, hir Kommissären a Beamten onvirstellbar héij Paien a Pensiounen, 

mat steierfräien Zoulagen, Vergënschtegungen an allerlee extra Privilegien. Eis Partei wäert 

sech engagéiert dofir asetzen, de Verwaltungsapparat of ze bauen, ze verklengeren an ze 

vereinfachen, a fir e gerechten Entloun an ze trieden. An Zukunft soll et just ee feste Sëtz fir 

d’Parlamentssëtzunge ginn, esou setze mir een Hiewel un um Käschtepunkt, der Logistik an 

der Administrativitéit. Fir d’allgemengt Verständnis, sinn d’Nimm an d’Roll vun den EU-

Institutiounen, entspriechend ze simplifiéieren. Lëtzebuerg muss jiddefalls Sëtz vu wichtegen 

europäeschen Institutioune bleiwen. 

 

Schluss mat der Korruptioun! 

Och d’EU-Stëftungen an d’Subventioun vun den Europaparteie chiffréiere sech ob eng 

Milliounenhéicht. An engems muss och deen „Subventiounsdjungel” an den Afloss an 

d’Verbindunge vu Lobbyistegruppen a Politiker ënnert d’Lupp geholl ginn a verstäerkt géint 

d’Korruptioun an d’Interessekonflikter agéiert ginn.  

 

 

Punkto Transparenz 

 
Eng oppen Informatioun. 

Eis Partei steet fir eng oppen Transparenz an der Europäescher Unioun, e.a bei der Roll an 

Aufgab vum Volleksvertrieder, senge Verbindungen, der Verëffentlechung vu senge 

Niewentätegkeeten a senge politeschen Akommessen. Iwwerdeems muss et een 

transparenten Abléck an integralen Accès an all politesch Debatten an Informatioune ginn. 

Mir setzen eis fir eng Verëffentlechungsflicht mat onageschränktem Recht op Informatioun 

an. Eng Dateschutzgrondveruerdnung muss gläichermoosse, Sécherheet a Fräiheet am 

Interessi vun de Bierger garantéieren; esou mussen ee vertraulechen a professionellen 

Ëmgang mat de perséinlechen Informatiounen gi sinn, an all privat a vertraulech Donnéeë 

beschtens protegéiert sinn. 
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Fir d’Meenungsfräiheet. 

D’Meenungs- an d’Informatiounsfräiheet um Netz muss bestoe bleiwen. Ideologesch Initiativen 

a Campagnen souwéi hir Subventionéierung, z.B an der Gesellschaftspolitik (Genderagenda) oder 

géint déi rietsdemokratesch Politik, sinn an ze stellen. Mir sinn och géint ee 

„Wourrëchtsministerium” mam Zil vu politescher Korrektheet, an domat d’Klassifizéierung vu 

Meenungen, als „Hate Speech” a „Fake News”. Als Partei si mir, logescherweis och géint 

d‘Akraafttriede vum Uploadfilter (Artikel 11 + 13) a géint d’Zensur op de soziale Medien. Dës 

Positioune stinn am Interessi, fir déi fräi Meenung an de geeschtege Pluralismus. Mir sinn domat 

och géint ee Generalverdacht vun der Urheberrechtsblessur. 

 

An d’modern Digitaliséierung. 

D’Europa vum 21. Joerhonnert ass ëmmer méi digital a medial vernetzt: D’Digitaliséierung bitt 

eng Rei Fortschrëtter, z.B gratis Wifi, fräien Internetaccès, asw. Et bleift awer och de 

sécherheetstechnesche Kampf géint d’Cyberkriminalitéit. 

 

 Eng Baussepolitik fir Lëtzebuerg! 

Punkto Auslandsbezéiungen 

 

 Am Interessi vum Vëlkerdialog. 

Fräiheet, Souveränitéit, Recht a Sécherheet si wichteg Pilieren a Leetlinne, déi ee mat enger 

staatsmännescher Aussepolitik am nationalem Interessi versteet. Et ass déi aussepolitesch 

Aufgab, fir eist Land a säi Ruff,  éierbar an diplomatesch an ze trieden, a fir gutt diplomatesch 

Vertriedung ze suergen. Als Partei setze mir dowéinst op international Vëlkerfrëndschaft, 

d’Friddensuerdnung, de Respekt virum Vëlkerrecht an d’Eegebestëmmung vun de Natiounen. 

Gläichzäiteg däerf et kengerlee friem Amëschung an eis Nationalstaatlechkeet ginn.  

 

Russland als wichtege Partner. 

Esou fuerdere mir, nieft den USA an anere Groussmiecht, och gutt aussepolitesch Bezéiunge mat 

Russland. Fir eng stabil Friddensuerdnung an Europa, an als Bäitrag zur Vëlkerverstännegung, 

ass eng Aussepolitik mat Russland, amplaz géint si, a mat Diplomacy, amplaz Sanktiounspolitik 

wichteg – et ass eis Fuerderung fir ee Stopp vun de politesche Sanktiounen. Mir setzen och op ee 

verstäerkten Dialog mat der Visegrad-Staaten. Eiser Partei läit och d’Friddensengagement am 

Noen Osten um Häerz; eng Zwoustaateléisung man Existenzrecht Israels. 

 

Keen Tierkei-Bäitrëtt! 

De Bäitrëtt vun der EU an d’Tierkei ass definitiv ausgeschloss. Mir sinn och géint déi prinzipiell 

Erweiderung vun der EU. Trotz wirtschaftlecher Relevanz, stelle mir d’Zesummenaarbecht mat 

Saudi-Arabien op ville politeschen a kulturelle Pläng a Fro.  
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Punkto Verdeedegungspolitik 

 

Engagéiert fir eng Friddenspolitik. 

Ee gemeinsamt Bündnis fir Fridden, Fräiheet a Verdeedegung ass déi transatlantesch 

Organisatioun NATO. Mir wëllen eis Zesummenaarbecht a militäresch Kooperatioun fir 

d’europäesch Verdeedegungspolitik stäerken, gläichzäiteg, a ganz ouni, eist Souveränitéitsrecht 

an eis Entscheedungsfräiheet ze verléieren. Ee gemeinsamt europäescht Konzept géint den 

Islamismus ass noutwenneg. 

 

Keng EU-Arméi! 

Dofir stelle mir eis decidéiert géint de Projet vun enger „EU-Arméi”, déi eis onst „Hoheitsrecht” 

ewechhëlt an eis fir friem Krichsinteresse verflicht. An dësem Verständnis, setze mir eis fir eng 

weider professionell Investitioun an eis eege Lëtzebuerger Arméi an hire Friddensgeescht an.  

 

Punkto Entwécklungshëllef 

 

Entwécklungshëllef jo, mä... 

Mir wëlle sozial an humanstisesch um Weltplang matwierken, mä d’éischt déi eege Prioritéit op 

eist Land leeën, éier mir d’Welt retten. Mir triede fir eng solidaresch, ëffentlech 

Entwécklungspolitik mat Kontroll, Effizienz an Intelligenz. D’Entwécklungshëllef soll eng effektiv 

Hëllef zur Eegenhëllef sinn, fir d’Zil vu wirtschaftlecher Entwécklung, dem Opbau vu 

Bildungssystemer, staatlechen Institutiounen, an d’Befreiung vum finanzielle Kolonialismus.  

 

Reell an effikass Moossnamen. 

Dat heescht konkret: Mir setze primär op eng materiell, politesch a sozial Kooperatioun - mat 

Hëllef an der Praxis an am Kontext vun den ekonomeschen Eegeninteresse vu Lëtzebuerg. Och de 

Fräihandel mat dëse Länner, d’Rëmhierstellung vun der politescher Stabilitéit, an d’Beendege 

vum Missmanagement an der Entwécklungshëllef, ass eng Komponent vun dëser 

Entwécklungszesummenaarbecht. Den Export vu Waffen a Krichsmaterial an dës Länner muss 

gestoppt ginn. Sozial Fluchtuersaache mussen endlech konsequent geléist ginn. 

 

Keng finanziell Ofhängegkeet. 

Den allgemengen Entwécklungshëllefskompromëss vun de Vereente Natiounen, läit bei 0,70 % 

getrei Bruttonationalakommes. Lëtzebuerg leescht mat ronn 1% - oder bal 400 Milliounen € - eng 

iwwerdimensionéiert Spëtzenentwécklungshëllef. 
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Punkto Aussenhandel 

 

Wirtschaftsliberal Zesummenaarbecht. 

Eis Partei trëtt fir eng fräiheetlech a sozial Wirtschaftspolitik an. D’EU muss sech aktiv a 

bevirzucht mat der Welthandelsorganisatioun WTO fir ee gudden EU Aussenhandel engagéieren 

an dem Protektionismus entgéint wierken – d’Zil vun enger gesonder Gesamtekonomie am 

Respekt zu de Sozialstandarten (e.a vum Verbraucher- an Ëmweltschutz) steet am Fokus. Den 

Internethandel, mä och d’Handelsfräiheet zur Séi, zu Loft an um Buedem, souwéi den Zougang 

zu Ressourcen, Energie, den Handelssrouten an Handelszenteren, asw., musse séchergestallt 

ginn. A Kooperatioun mat de Natiounen, soll sech aktiv fir eng Léisung bei Handelsembargoen a 

Blockade staark gemaach ginn, den ekonomesche Wettbewerb tëscht de Natioune belieft ginn a 

gesond Vollekswirtschaften ervirbruecht ginn. 

 

Nei Handelspartnerschaften. 

Genee sou, ewéi bei de politesche Bezéiunge, mussen eis Wirtschaftsinteresse géintiwwer de 

grousse Miecht gefleegt, gewort a verdeedegt ginn. Nieft eise politeschen an ekonomesche 

Relatiounen, ass och eng gestäerkten ekonomesch Zesummenaarbecht mat der eurasescher 

Wirtschaftsgemeinschaft wichteg. Iwwerdeems fuerdere mir ekonomesch Neiverhandlungen 

mam Vereente Kinnekräich am Fall vum „Brexit“ – och zum Schutz vun der Finanzplaz Lëtzebuerg.  

 

Punkto Sécher Baussegrenzen 

 

Effikasse Grenzschutz. 

D’National Souveränitéit an d’bannescht Sécherheet, ergi sech aus séchere Baussegrenzen. Dofir 

ass et eise Plädoyer fir een aktive Grenzschutz op den EU-Baussegrenzen mat a mat 

systemateschen, zäitbedéngten a punktuelle Grenzkontrollen op den EU-Bannegrenzen. Den 

Asaz vu vun der Grenzwaacht „Frontex” muss intensivéiert ginn.  

 

De Schengenaccord reforméieren! 

An der „Schengenreform” mussen de Schengentraité, souwéi bestoend Kooperatiouns- an 

Assoziatiounsofkomessen, nei geregelt ginn. D’„Fräizügegkeet” an der EU ass mat dëser 

Positioun net a Fro gestallt. Eis geet et ëm e bessere Kontrollmechanismus, géint d’illegal 

Immigratioun, den Import vu Kriminalitéit an den vernetzten Terrorismus. Grenzschutz ass eng 

nationalpolitesch Kompetenz an eis politesch Responsabilitéit mat Bléck op eng Welt am 

Globalismus.  
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Punkto Migratiounspolitik 

 

Eng méi sec Migratiounspolitik. 

Mir wëllen déi katastrophal Migratiouns- an Asylpolitik vun der Europäescher Unioun endlech 

stoppen a sti fir eis Souveränitéit an der Migratiounsfro. Eleng zu Lëtzebuerg goufen et 2018 ronn 

2.500 Asyluntreeg, 1.150 goufen accordéiert. Mir garantéieren eng restriktiv a konsequent 

Asylpolitik, wou Asylillegalitéit an Asylmëssbrauch verhënnert ginn e.a duerch ee gestäerkte 

Grenzschutz an der Sécherung vun eise Baussegrenzen. Asyldemanden, solle baussent der EU 

geregelt ginn mam Verbleif an Asyltransitzonen. 

 

Management getrei Konventiounen. 

Asyl ass een zäitbedéngte Schutz mat Réckféierung - vergläichsweis „Remigratioun”. Vertreeg 

ewéi d’Flüchtlingskonventioun vu Genf, an d’Dublin III Veruerdnung mat der Sécher-Drëtt-

Staateregelung musse nees korrekt applizéiert ginn. Internationale Schutz erfuerdert d’Erfëllung 

vun de Vertragskritären; anerefalls soll keng Arees, keng Openthaltserlabnis a keen Urecht op 

Sozialleeschtungen accordéiert ginn. Nëmmen dann, wann d’Iwwerpréiwung vum Asylrecht 

stattfënnt, kann de System eppes daachen a fir déi éierlech Flüchtlinge garantéiert sinn. Ee 

Migratiounskontingent, deen de Migrantestatut an de Flüchtlingsstatut kloer regelt, ass eng 

nationalpolitesch Noutwennegkeet.  

 

Keng Liberaliséierung an der Migratiounsfro. 

Den UNO-Migratiounspakt, de Verdeelungsschlëssel, d’Flüchtlingsquoten oder de 

„Resettlement”-Programm, si konsequent af ze leenen. D’Migratiounsfro muss zu enger 

politescher Prioritéit ginn.  

 

 Eis Identitéit an Europa! 

Punkto Lëtzebuerger Sprooch 

 

Offiziell EU-Sprooch! 

Esou ewéi zu Lëtzebuerg, setze mir eis och op europäeschem Level, fir d’Lëtzebuerger Sprooch 

an. Mir sinn iwwerzeegt, datt Lëtzebuerg als e wichtegt Grënnungsland vun der EU, a mat allerlee 

wichtegen europäeschen Institutiounen, och d'Recht op Unerkennung, an en éierbare 

Stellewäert, fir seng Sprooch verdéngt. Mir engagéieren eis dofir, datt eis Sprooch en offizielle 

Status an der EU zougestane kritt, a Lëtzebuergesch och am Europaparlament geschwat a 

geschriwwe ka ginn an eng offiziell Iwwersetzung méiglech gebueden ass. 
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Punkto Kultur 

 

Ee positive Patriotismus. 

Eis Partei setzt sech fir d’Wäertschätzung, den Erhalt an d’Fleeg vun der Lëtzebuerger an 

Europäescher Kultur an, well déi kulturell Ierfschaft, de nationale Kulturpatrimoine, déi eege 

Geschicht, d’Bräich, d’Traditiounen an d’Séich, eng wichteg Komponent vun der Identitéit vun 

den europäesche Natiounen ass. Mir wëllen de Fokus fir Lëtzebuerg op der Landkaart. Et muss 

eng verstäerkte Politik am Sënn vum owendlännesche Kulturkosmos a senge Wäerter 

envisagéiert ginn. All Land soll sech enger patriotescher Kulturpolitik verschreiwen. 

 

 Eng gesond monetär Finanzpolitik! 

Punkto Steieren 

 

Géint de Steierkommunismus. 

D’EU ass kee Nationalstaat mat engem eegene Vollekssouverän, mä e „Vëlkerbond”, en 

Zesummeschloss vun allerlee Natiounen mat ënnerschiddleche nationale Politiken, 

Gesetzgebungen, Souveränitéiten a Kompetenzen. Heiraus ergëtt sech logescherweis datt d’EU 

ouni nationalstaatleche Charakter kee Kompetenzrecht an der Besteierungspolitik huet resp. 

keng europäesch Steieren erhiewe kann, e.a CO2-Steier, Fluchsteier, Finanztransaktiounssteier. 

Mir si géint deen envisagéierte Steierkommunismus a fir d’Fiskalitéit als national Kompetenz. 

 

Keng Finanztransaktiounssteier. 

Trotz esou politesche Bestriewunge, verwiere mir eis géint den Agrëff an eise Nationalstaat a si 

géint den Zougang vun der EU an déi onofhängeg Finanzéierungsquellen vun de Memberstaaten. 

Mir stelle sécher, datt d’EU d’Fangeren an der Steierpolitik, ewechhält! Nom Verloscht vum 

Bankgeheimnis, wier iwwerdeems och eng Finanztransaktiounssteier um Aktiëmaart nees eng 

weider Néierlag fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz a Wirtschaft. D’EU verfügt mat den 

Douanesaccisen, der TVA-Ressource, de Ressource aus dem Bruttonationalakommes, an diversen 

anere Ressourcen, iwwert eege Finanzéierunsgmechanismen. 

 

Géint d’Banken an Transferunioun. 

Mir si géint all Schrëtt a Richtung Banken- an Transferunioun mat der Vergemeinschaftung vun 

de Scholden, an der Dominanz vum Bankewiesen. Mir kritiséieren e.a d’EZB-Methoden an hir 

Geldpolitik, de Kaf vu Staatsobligatiounen (ronn 4€ Billioune staatlech a privat Obligatiounen), 

all déi dubiéis Kreditter, an d’Nullzënspolitik. Mir sinn och géint d’Ofschafung vum Boergeld 

duerch Elektroniséierung op all Niveauë a fir eng käschtefräi Notzung vum Bankwiesen an 

Europa. 
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Eng gerecht a fair Steierpolitik. 

Lëtzebuerg soll awer all Efforte géint d’Steierhannerzéiung, Steierbedruch a Steierflucht maachen 

a sech fir eng gerecht Steierpolitik asetzen, och mam Verweis op de Steiersaz an d’Steierkollekt 

bei Multinationalen. Mir fuerderen d’Ofschafung vun de Steiervereenbarungen („Rulings”) tëscht 

Staat a Grousskonzerner a sti fir eng konsequent Besteierung vum kommerzielle Benefice do wou 

de Betribsstanduert ass; et ass eng wichteg Steierquell vum Staat. 

 

 Punkto Staatsverschëldung 

 

De Subsidiraitétisprinzip verdeedegen. 

D'Memberschaft an der EU, heescht fir eis, datt d'Konvergenzprinzipie wéi de „No-Bailout”, eng 

Clause déi d'Haftung vun der EU, souwéi d'Verbëndlechkeete vun alle Memberstaate fir eenzel 

Memberstaaten ausschléisst, nees geltend Recht no Art. 125 vum AEU-Vertrag ass. Dat selwecht 

gëllt fir d’Maastrichtkritären no Art 126. an Art 140., déi soen datt d’Staatsschold net méi ewéi 

60% iwwert dem Bruttoinlandsprodukt leien duerf a kee Joresdefizit iwwer 3%. Mir schwätzen 

hei vum essentielle Subsidiaritéitsprinzip dee gewort gi muss.  

 

Den EU-Haushalt erofschrauwen! 

De jäerlechen EU-Haushaltsplang läit fir d’Joer 2018 bei 165,8 Milliarden € - eng Steigerung vun 

3,2%. Mir protestéiere géint d’Ausweidung vum EU-Haushalt, fuerderen eng vollwäerteg 

Transparenz, a si géint d’Erhéijung vun der Finanzbedeelegung. Weiderhin fuerdere mir datt 

d’Ausgaben an de Käschtepunkt vun der EU radikal erofgeschrauft ginn.  

 

D’Neiuerdnung vun der Eurozon! 

Mir fuerderen iwwerdeems d’Neiuerdnung vun der Eurozon mat temporären oder dauerhaften 

Ausschloss vu failliten, oder héich verschëlte Staaten. Fir si proposéiere mir dee Retour zur 

nationaler Währung. D’Eurozon an hir Ekonomien musse nees wettbewerbsfäeg, stabil a 

produktiv ginn. Eis Partei steet fir den € als Gemeinschaftswährung, plädéiert awer fir e nationale 

Noutfallplang fir eise Frang am Fall vum Eurokollaps. D’Eurorettungspolitik an déi domat 

verbonne Milliardenzommen a Vergemeinschaftung vun de Scholde si fir eis de falsche 

Solidaritéitsprinzip.  
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Punkto Sozialstaat 

 

Eise fortschrëttleche Sozialstaat. 

Fir déi Konservativ ass de Lëtzebuerger Sozialstaat net nei verhandelbar. Eis Partei versteet sech 

an der Verdeedegung vun eiser sozialen Errongenschaften an eisem sozialfortschrëttlechem 

Niveau. Am Kloertext heescht dat, datt mir eis Lounregelungen, Kollektivvertreeg, eis Renten, 

eise Mindestloun, eise Revis an eis Steierpolitik net aus falscher Solidaritéit mat sozial- oder 

wirtschaftsschwaache Natiounen vereenheetleche wëllen; d’Gefor vum Sozialdumping ass reell. 

Mir triede géint enger Kommuniséierung vun der Aarmut an der EU decidéiert entgéint. Dofir 

muss de Sozialversécherungs- a Gesondheetssystem a nationaler Hand bleiwe a kee 

Kompetenzrecht verluer goen.  

 

Am Kampf géint d’Aarmut. 

Aktuell Zuelen aus dem Mäerz 2019 zielen eng Aarbechtslosegkeet vu 15.907.000 Leit an der 

EU, 12.630.000 an der Eurozon, a 16.000 zu Lëtzebuerg. Hei am Land hu mir also selwer genuch 

Hausaufgaben. Mir sinn géint eng EU-wäit Aarbechtsloseversécherung. A mir si géint 

d’Aarmutszouwanderung an eis Sozialsystemer. D’Schafung vun neien Aarbechtsplazen, ass eng 

sozial Prioritéit: Den Télétravail an d’Startups, musse verstäerkt als Beruffsperspektiven 

ënnerstëtzt ginn. D’Exilatiounspolitik vun de Lëtzebuerger un d’Grenz oder an d’not Ausland, 

muss gestoppt ginn. Solidaritéitsfongen duerfe net méi politesch zweckentfriemt ginn. 

 

E Schoulsystem vum Erfolleg. 

Ee gudde Bildungssystem als Grondviraussetzung. Vu Virdeel gesi mir eng Kooperatioun an der 

Schoulpolitik, z.B am Kader vum eenheetleche Punktesystem ECTS, de Bildungsreesen an der 

fräier Studien-, Uni- an Héichschoulauswiel an Europa. 

 

 D’Natur als Liewensgrondlag! 

Punkto Landwirtschaft 

 

Ënnerstëtzung fir d’Letzebuerger Landwirtschaft. 

Mir si Garant fir eng trei Ënnerstëtzung vun eiser traditioneller a nationaler Agrar- a 

Landwirtschaft als vollekswirtschaftleche Secteur. Mir setzen eis dofir an, datt eng Politik 

zugonschte vum Agrarsecteur gemaach gëtt, e.a fir eis Bauerebetriber, d’Land- an 

d’Forstwirtschaft, d’Véi- an d’Fëschzuucht, de Wäibau, d’Imkerei an den Uebst- a Gaardebau. 

Mir setzen eis och fir eng méi staark Förderung vun der Biolandwirtschaft an. D‘Zil ass ee 

Lëtzebuerger Giddersiggel wou d’Endresultat de Beweis vun nohalteger, qualitativer, 

produktiver, gesonder a verbraucherfrëndlecher Politik ass. 
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Nieft eiser nationaler Ubau- an Erzeugungskultur, ass eis awer och den europäeschen Handel an 

Import wichteg, fir d’Konsumfräiheet, d’Diversitéit an ee grousse Choix. Dëst bedéngt och, ee 

gudde Verbraucherschutz an de Respekt fir déi europäesch Normen. 

 

Géint Gentechnik. 

Fir eis gëllt eng gesond Konsum- a Verbrauchsmoral, mat der Volleksgesondheet als Zil. Deemno 

si mir - aus etheschen - a gesondheetspoliteschen Aspekter - géint d'Gentechnik, a fir eng 

héichwäerteg Kontroll. Mir leenen OGM'en, genmanipuléiert, gëfteg, ëmweltschiedlech, oder 

kënschtlech ongewëss Produiten, oder den Import vu Glyphosat, Insektiziden, asw., of.  

 

Punkto Ëmwelt a Natur 

 

Eng ekologesch Philosophie. 

Et muss nieft der Ëmweltfuerschung, och fir den Erhalt vun enger intakter Ëmwelt, enger 

propperer Ekologie, d’Förderung vun erneierbarer Energie, enger genereller Récksiicht op 

d'Biodiversitéit, d'ierdesch Preservatioun, den Erhalt vu Gréngzonen a natierleche Ressourcen, 

d'Protektioun vu Flora a Fauna, d'Propretéit vun eise Flëss, d'Regeneréierung vun der Natur, 

souwéi fir d'Aarteräichtem vun eise Wisen, an eisem Déiereräich staark gemaach ginn.  

 

Den Déiereschutz stäerken! 

Och eng aktiv Förderung vum Déiereschutz an Europa ass eis wichteg. Eis Partei fuerdert ee 

virbildlechen Déiereschutz an Europa, wou ee wierdvollen Ëmgang, mat Léift a Matgefill fir eis 

Déierewelt, „common sense” ass. Eng Déiereschutzpolitik mat rechtlechem Statut vun der 

Dignitéit, a virum kommerziellen Interêt. Hei muss aktiv an EU-wäit, fir déi westeuropäesch 

Standard’en a Normen militéiert ginn. 

 

Kee grénge Klimapopulismus. 

Fir eis Partei ass d’Ekologie eng wichteg Liewensgrondlag, dofir si Moossnamen zur Senkung vun 

den C02 Emissiounen an dem Plastikoffall, souwéi de Prinzip vum „Payeur-Pollueur” noutwenneg. 

Mir sinn allerdéngs decidéiert géint ee grénge Klimapopulismus, wou e.a mat gréng-lénker 

Verbuetspolitik (Dieselfuerverbuet), Bezuelpolitik (CO2-Steier, Fluchsteier, PKW-Maut, asw.) 

geschafft gëtt an ee Verloscht vu Liewensqualitéit a Fräiheete virprogramméiert ass.  
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Punkto Familljewiesen 

 

D’Familljepolitik bleift heiheem! 

Eis Partei leet grousse Wäert op d’Famill als Gesellschaftswuerzel. D’Familljepolitik an 

d’Familljerecht solle net vun der EU diktéiert an decidéiert ginn, a keng auslännesch 

Jurisprudenzen am Familljerecht amplaz trieden. Dës Gesetzer sinn och applikabel a rechtens 

géintiwwer Auslänner aus frieme Kulturkreesser mat  anere Wäertervirstellungen oder reliéisen 

Iwwerzeegungen. D’Familjepolitik ass per se, eng national Käraufgab vun eisem eegene Staat: 

D’Familljewiese muss gesellschaftspolitesch, framilljefëndlech a finanziell méi ënnerstëtzt ginn. 

 

Ee Jo zur Famill. 

D’Definitioun vun enger Famill, ass fir eis Partei, d’fräi Gestaltung vun enger op Léift opgebauter 

Liewensgemeinschaft tëscht zwou erwuessene Persounen. Eis Partei erkennt souwuel déi 

traditionell-klassesch Famill vu Mann a Fra, ewéi och den avantgardistesche Liewensmodell vun 

zwou homosexuelle Persounen un. Béid Konstellatioune erfëllen d’Interessi vu konservativem 

Familljeliewen, wou d’Léift, d’Familljegrënnung an d’Liewe vu Familljewäerter, als eng 

urkonservativ Eegeschaft am Fokus steet. Mir schwätzen eis fir d’gläichwäerteg Unerkennung 

vum hetero- an homosexuelle Pacs a Bestietnis. Mir sti fir d’Engagement géint d’Diskriminéierung 

an Homophobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


