Léif Biergerinnen,
Léif Bierger,
Gemengepolitik bedeit konkret
Handele fir d’Liewe vun
den Awunner dagdeeglech
ze
verbesseren,
an
d’Liewensëmfeld
esou
ze
gestalten, dass all Mënsch sech
a senger Gemeng wuelfillt.

Mir wëlle fir, a mat, de Bierger
vun de Gemengen d’Zukunft
gestalten an d’Moyen’en zur
Weiderentwécklung notzen.

Dëst ze erreechen, gesi mir als
e wichtegen Deel vun eisem
politesche Kampf.

D’Besoin’en an d’Interessi’en
vun de Jonke leien eis
besonnesch um Häerzen, well
si dofir suergen, dass sech eis
Gemengen och an den nächste
Joerzéngte weiderentwéckelen
an d’gesellschaftlecht Liewe
bestoe bleift.

Eis Wäerter sinn: Fräiheet,
Gerechtegkeet a Solidaritéit.
Op dësem Fundament stinn
d’Eckpfeiler
vun
eisem
Programm fir eng modern,
biergerno,
progressiv
an
tolerant Gemeng.

Mir wëllen d’Interêt’en vun de
verschiddene
Generatioune
matenee verknäppen.
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D’Jusoen hunn sech nach ëmmer dofir staark gemaach, d’Partizipatioun vun de
Jonken um lokale Plang ze förderen. All Gemeng muss déi Jonk zum Matmaachen a
Matdiskutéiere motivéieren. Déi Jonk mussen an den Entscheedungsprozess agebonne
ginn an d’Politik muss op hier Wënsch agoen. An dësem Sënn fuerderen d’JSL:
•

•

dass all Gemeng eng Jugendkommissioun
opstellt, déi op den néidege Budget a
Personal zeréckgräife ka fir Projet‘en ze
realiséieren. D’Jusoen setzen sech dofir an,
dass jonk Leit an d‘Jugendkommissioune
genannt ginn, déi net onbedéngt eng
Parteikaart hunn
d‘Gemengeverantwortlëch op regelméisseg
den Dialog mat de Jugendlechen ze
sichen, z.B.: iwwert Jugendforen oder
Informatiounsversammlungen,
déi
awer net zu Alibiveranstaltungen dierfen
degradéiert ginn

•

dass déi Jugendlech aus all Gemeng
Zougang zu engem Jugendhaus hunn

•

e Jugendgemengerot anzesetzen, wou
eng Politik vu Jonker fir, a mat, Jonker
erméiglecht gëtt

•

Treff- a Grillplaze fir Jonker zur Verfügung
ze stellen

•

d‘Wahlrecht fir Jonker ab 16 Joer
anzeféieren

•

den
Ausbau
Jugendaarbecht
Streetworker

vun
opsichender
wéi den Asaz vu

Déi héich Wunnengspräisser bereede ville jonke Leit Kappzerbrieches. Wunnen hei am
Land gëtt ëmmer méi deier, wat den Zougang zu bezuelbarem Wunnraum fir Jonker
nach méi schwéier mécht. D‘Ziel vun der Wunnengspolitik muss et sinn bezuelbare
Wunnraum fir all Mënsch ze schafen. Fir d’Wunnengspräisser ze drécken, muss d’Offer
um Marché erweidert ginn. D’Gemenge sinn hei besonnesch gefuerdert! Säit Joere
setzen sech d’JSL a fir bezuelbare Wunnraum a fuerderen:
•

sozial
Ongerechtegkeeten
Wunnengsmaart
konsequent
bekämpfen

•

op mannst 10% vun de Wunnenge vun de
Gemengen no soziale Kritären ze verginn

•

dass d’Gemengen dat Bauland, wat an
ëffentlecher Hand ass, notzen fir selwer
subventionéierte
Wunnengsbau
ze
bedreiwen

•

um
ze

alternativ Wunnengsformen ze förderen

•

eng progressiv Besteierung vun eidel
stoenden Haiser an Appartementer, grad
sou wéi vu broochleienden Terrain‘en, fir
Drock op d’Präisser an d’Spekulanten ze
maachen

•

Wunnraum fir Studenten ze schafen

•

d’Lounen massiv ze förderen an ze
ënnerstëtzen

•

Opfänkstrukture fir Jugendlecher, déi op
der Strooss sinn, anzeriichten
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An eise Gemengen ass d’Zesummeliewe vu Matbierger mat lëtzebuerger an netlëtzebuerger Originë positiv geprägt. Dowéinst wëllen d’Jusoen all d’Awunner
ënnerstëtzen sech an de Veräiner an am assoziative Beräich anzebannen. Lieweg
Gemenge brauche lieweg Veräiner! Genau esou wëlle mir d’Mënsche mat enger
Behënnerung verstäerkt an d’Gesellschaftsliewen integréieren. Dofir verlaangen
d’Jusoen, dass:
•

10% vum Gemengepersonal aus NetLëtzebuerger bestoe muss an och den
Taux vu 5% u Gemengenaarbechter mat
Behënnerung verduebelt gëtt

•

d’Gemengen
hiren
net-lëtzebuerger
Awunner déi lëtzebuergesch a franséisch
Sprooch méi nobréngen a Cours‘en
organiséieren

•

ëffentlech Gebaier an den ëffentlechen
Transport behënnertegerecht ëmgebaut
ginn an d’Accessibilitéit vun de
Verkéiersweeër fir Leit mat enger
Behënnerung verbessert ginn

•

d’Gemenge Forme vu behënnertegerechte
Wunnen ubidden

Eis Virstellung vun engem friddlechen Zesummeliewen orientéiert sech u Solidaritéit,
Verständnis an Zesummenhalt. Ënnerscheeder dierfen net zu Géigesätz ginn, déi Leit
aus dem ëffentleche Liewen ausgrenzen. Mir Jusoë striewen e Mateneen un, dat vun
Toleranz a géigesäitegem Respekt geprägt ass, an dofir maache mir eis staark fir:
•

den Ausbau vun
Noperschaftshëllef

Nopeschfester

an

•

d’Entwécklung an d’Weiderentwécklung
vun den Duerfkären, esou dass an all
Gemeng d‘Zesummeliewe vun allen
Awunner an den Dierfer ënnerstëtzt gëtt
z.B.: duerch „zones de rencontres“,
Wochemäert, Kiermes’en, Duerffester

•

den Ausbau vun den zivile Feieren, wéi zivil
Kanddafen, wou duerch eng Feier op der
Gemeng e Bierger kann an d’Gesellschaft
opgeholl ginn

•

e besseren Encadrement vun den zivilen
an alternative Forme vu Begriefnisser, wéi
och d’Bambestattung oder Méiglechkeeten
zur Verstreeung vun den Äschen, esou
wéi méi Méiglechkeete bei den neutrale
Funerarie schafen, dass d’Familjen vun
engem Verstuerwenen d’Trauerfeier esou
gestalte kënne wéi si dat wënschen

•

d’Nationalfeierdagzeremonie am Te Deum
duerch eng zivil a reliounsneutral Feier ze
ersetzen
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Dat ëffentlecht Schoulwiese stellt fir eis de Garant fir Chancëgläichheet duer, grad wéi
fir en harmonescht an demokratescht Zesummeliewen an der Gesellschaft. Mir wëllen,
dass d‘Kanner aus alle soziale Milieue‘en zesummen, a virun allem vunenaner léieren.
D‘Bildung entscheet iwwert Zukunft vun de jonke Leit an ass domadder eng grouss
sozial Verantwortung. D’JSL kämpfe fir eng lokal Bildungs- a Beschäftegungspolitik:
•

•

déi eng modern Ausstattung garantéiert,
wou Spaass a Freed um Léiere méiglech
sinn, an e Kader schafe wou d’Kanner
sech wuelfillen
déi sech u Konzepter vu Ganzdagsschoulen
orientéiert,
fir
d’Chancëgläichheet
vun alle Schüler, och ausserhalb vun
den eigentleche Schoulstonnen, ze
garantéieren

•

déi fir e séchert Ëmfeld fir eis Kanner
suergt, wou d’Sécherheetsnorme ganz
genau respektéiert ginn

•

déi fir eng ëmfaassend Kannerbetreiung
suergt, wou probéiert gëtt, duerch eng
gutt Offer esou vill Kanner wéi méiglech
eng Plaz an enger Maison Relais ze
garantéieren

•

Maison Relais‘en ubitt
•

wou d’Gemenge genuch Budget zur
Verfügung stellen, fir z.B. e flotte
Schoulausfluch oder soss Aktivitéiten an
engem pädagogesch sënnvolle Kader ze
organiséieren

•

wou d’Gemengen opgefuerdert sinn
verstäerkt Vakanzejob’en fir Jonker ze
vermëttelen

•

wou d’Gemenge an d’Lycée‘en mat lokale
Firme verhandelen, fir Jonker eng Chance
op e Stage oder op eng Formatioun
ze ginn, ouni si allerdéngs als bëlleg
Aarbechtskräften auszenotzen

•

wou d’Gemengen en „Service d’emploi“
oder „Jobcenter“ kreéieren, déi Leit op der
Sich no enger Aarbecht, a besonnesch déi
Jonk, begleeden an hinnen Hëllef ubidden

déi serieux Hausaufgabenhëllef an
Nohëllefstonnen ënnert anerem an de

Jonk Leit brauchen net nëmmen eng gutt Ausbildung a wirtschaftlech Perspektiven, mä
och Fräizäitaktivitéiten. Eng Gemeng muss deem Rechnung droen an de Jugendleche
Raim schafen, an deenen si sech fräi entfale kënnen. Eist Ziel ass dobäi net nëmmen
d’Offer ze erweideren an nei Akzenter ze setzen, mä och bestoend Angeboter ze
vernetzen a besser iwwert si ze informéieren. Esou fannen d’JSL et wichteg, dass:
•

während der Summervakanz verstäerkt
Fräizäitaktivitéite fir Jugendlecher tëschent
12 a 17 Joer ugebuede ginn

•

den Ausbau an d’Vernetzung vu bestoende
regionale
kulturellen
Ariichtungen,
wéi Bibliothéiken an d‘Förderung vu
Mediathéike weider bedriwwe ginn

•

espaces créatifs“ fir Jonker geschafe
ginn:
Expositiounsplazen,
Proufsäll
an Atelier’en zur Verfügung ze stellen.
Nowuesskënschtler sollen op lokalem
Niveau ënnerstëtzt a gefördert ginn

•

duerch Aktivitéiten den Dialog tëschent all
de Generatiounen gepflegt gëtt
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De Sport ass fir eis e wichtege Faktor zur Verbesserung vun der Gesondheet an een
onverzichtbaren Integratiounsfaktor fir all d’Bierger. Sport fördert esou dat soziaalt
Zesummeliewe vun allen Awunner. D’JSL maachen sech staark fir:
•

d‘Förderung an Diversifizéierung vum
Breedesport an alle Gemengen

•

déi lokal Veräiner adequat finanziell an
infrastrukturell ze ënnerstëtzen

•

d’Schafung vun den noutwennegen
Infrastrukturen, fir de Schoulen, de Veräiner
an der Jugend eng optimal Ausrüstung fir
déi gängegst Sportaarten ze erméiglechen

•

e Konzept u Sportaktivitéite fir Jugendlech
opzebauen, esou wéi d’LASEP an der
Grondschoul

•

Konzepter auszeschaafe fir d‘Leit fir Sport
ze begeeschteren, wéi d’“Nuit du Sport“

D’Gemeng steet duerch hier Servicer am stännege Kontakt mat alle Bierger. Mir wëllen
oppen an tolerant Gemengen, déi sech verantwortungsvoll fir eng gerecht an nohalteg
Entwécklung, Demokratie a Solidaritéit asetzen. Dofir fuerderen d’Jusoen:
•

d’Schafe vun engem „guichet unique“ am
Populatiounsbureau vun alle Gemengen,
esou dass de Bierger sech un eng eenzeg
Stell wende ka fir all d’Renseignementer a
Servicer vun der Gemeng ze kréien

•

Biergerforen, fir den Dialog an
Zesummenaarbecht
vun
de
Gemengeresponsable mat den Awunner,
de Betriber an de lokale Veräiner ze
erméiglechen

•

biergerfrëndlëch Gemengeservicer, woubäi
d’Ëffnungszäite
missten
iwwerpréift
ginn, dass och schaffend Leit no hiren
Aarbechtsstonnen Zougang dozou hunn

•

méi Sécherheet fir Foussgänger a virun
allem fir d‘Kanner um Schoulwee, esou
wéi och méi Präsenz vun den „agents
municipaux“ an der Gemeng
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D’Jusoë setzen op eng klimafrëndlech, ëmweltschounend, ressourcespuerend an
nohalteg Energiepolitik. Ëmwelt- a Klimaschutz fänken um lokale Plang un. D’Gemenge
mussen den Ëmweltschutz zu enger vun hire Prioritéiten deklaréieren. D’Jusoe sti fir
eng nohalteg a naturbewosst Politik an ënnerstëtzen dofir:
•

Gemengen déi op den Akaf vu Produkter
setzen, déi aus der Regioun oder dem
fairen Handel kommen, an doduerch eng
nohalteg Welt ënnerstëtzen

•

d’Aféierung vun engem kommunalen
Ëmweltbureau, wou d’Awunner kënne
gezielt Renseignementer kréien

•

•

eng Upassung vun der Verdeelung
vu kommunale Subside beim Kaf vu
groussen Haushaltsapparater (wéi Frigo,
Wäschmaschinn, Trockner), déi als
ëmweltschounend gëllen a wéineg Energie
verbrauchen

•

Projet’en
zum
ëmweltfrëndleche
Bewosstsënn, wéi z.B.: Sensibilisatioun
zur
Mülltrennung
an
zu
enger
naturschounender
Liewensweis,
besonnesch an der Schoul

den Ausbau vun Gréngflächen an eng
pestizidfräi Land- a Forstwirtschaft

D’Mobilitéit ass eng vun deene groussen Erausfuerderunge fir d’Zukunft: souwuel
fir d’wirtschaftlech Entwécklung, wéi och fir de privaten Alldag. Fir eis sinn all
d’Verkéiersmëttel ze consideréieren: Foussgänger, Vëlos-, Motorad- an Autosfuerer,
wéi och d’Notzer vum ëffentlechen Transport dierfen net géint neen ausgespillt ginn,
mä mussen an en optimaalt Gesamtkonzept agebonne ginn. Eng zefriddestellend
Verkéierspolitik gesinn d’JSL duerch:
•

•

en Emrüsten op en ëmweltfrëndleche
Gemengefuerpark,
wouduerch
den
ëffentlechen
Transport
an
d‘Gemengendéngschter
eng
Virbildfonktioun sollen anhuelen, dëst och
duerch d’Förderen an de kontinuéierlechen
Ausbau vum ëffentlechen Transport
eng Verbesserung vun der Accessibilitéit
vum ëffentlechen Transport fir «personnes
à mobilité réduite»

•

manner Verkéier an de Wunnzonen duerch
Tempo-30-Zonen a méi Rietsvirfahrten,
do wou et Sënn mécht an d’Sécherheet
verbessert

•

den Ausbau vu séchere Vëlosweeër, déi
souwuel fir de Vëlos-, wéi och fir den
Autosfuerer keng Geforen duerstellen

•

eng
verbessert
Koordinatioun
tëschent de Gemenge beim regionale
Schülertransport
a
beim
Ausbau
vun
de
gemengeniwwergräifende
Vëlosweeréseau‘en

saït 7 | Yes we can gemengerot ! | Gemengewahlen 2011

D’Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises (JSL) sinn
d’Jugendorganisatioun vun der LSAP an déi gréisste
lénk politesch Jugendbeweegung zu Lëtzebuerg. D’JSL
funktionéieren autonom vun der LSAP, andeems se hir eegen
Iddien a Positiounen ausschaffen an no bausse vertrieden.
D’sozialistesch Jugend setzt sech an fir eng fräi, gerecht a
solidaresch Gesellschaft. Eng Gesellschaft an der kee wéinst
senger Hierkonft, senger Relioun, senger Hautfaarf, sengem
Geschlecht oder sengem sozialen Milieu, benodeelegt duerf
ginn.
D’JSL vertrieden d’Opfaassung, dass d’Problemer an eiser
Gesellschaft nëmme geléist kënne ginn, wann een zesummen,
solidaresch als Gesellschaft, d’Problemer upäckt.
Wanns Du ënner 35 Joer jonk bass a wëlls eng Kéier bei
d’Jusoen an eng Versammlung kommen oder einfach Member
ginn, dann zéck net laang a mell dech bei eis!
Mir géifen eis freeën Dech an eiser Ronn dierfen ze begréissen!

Jeunesses socialistes luxembourgeoises
68, rue de Gasperich L-1617 Luxembourg

