Budget 2019 7-12-18

Christa Brömmel, déi gréng

Madamm Buergermeeschtesch,
Dir Dammen an Hären vum Schäfferot,
Léif Conseillèren a Conseilléier,
Ech wäert a menger Interventioun op d’Aspekter Solidaritéit, Soziales an Integratioun
agoen. Vun dësen elementare Wäerter a Rechter gëtt leider net vill Riets am
Budgetsrapport. Eng héich Investitiounspolitik ass awer net d’office och eng vu méi
Solidaritéit, méi Integratioun a méi sozialer Gerechtegkeet.
De Schäfferot ass houfreg op di grouss Investitiounen an d’Infrastrukturen, wou Dank der
ganz komfortabeler finanzieller Situatioun vun der Gemeng méiglech sinn.
Mä doriwwer däerfen d’Leit net vergiess ginn. Eng Stad - dat si fir d’alleréischt mol d’Leit di
hei wunne, liewen a schaffen wëllen, Kanner a Jonker, di hei gutt grouss solle ginn, eeler
Leit, di sech an hirem 3. a 4. Alter hei nach wëllen zréchtfannen a selbstänneg bleiwen, mä
och di, wou méi um Rand vun der Gesellschaft sinn : Leit ouni Wunneng, ouni Aarbecht,
sozial Isoléierter, Ofhängeger a Kranker.
Dofir ass ee schonns verwonnert, firwat am Budgetsrapport vum Sozialen net vill Rieds ass.
Gutt awer ze wëssen, dat e neie Sozialmonitoring soll gemaach ginn. Dat begréisse déi
gréng - ganz kloer. Mir sinn der Meenung, di 170.000 Euro, di dofir am Budget stinn, si gutt
investéiert. Mir erwaarden eis, dat no der Faisabilitéitsetüde 2019 eng ëmfaassend,
pousséiert an aussokräfteg Analyse gemaach gëtt, fir op zolitten Donnéeën e neien Sozialen
Aktiounsplang auszeschaffen. Op all Fall sollt den Optrag och beinhalten, dat d’Gemeng
niewen belaschtbare Donnéeën och onofhängeg a wëssenschaftlech
fundéiert Reesrecommandatiounen an Aktiounsvirschléi kritt, di den Ament och d’Basis
duerstellen fir den – méi politesch orientéierten - Sozialen Aktiounsplang.
Mä wéi di Sozialschäffin sot – an dat liicht jo jidderengem an – di Etüd ass net muer
fäerdeg. An dat bedeit, vu dat vill Leit an der Stad reell Problemer hunn, et muss weider
geschafft ginn.
Fir vill Leit ass de Logement – besser : dee wou si sech net kënne leeschten, dee wou et net
gëtt, dee wou si net zougelooss sinn – di éischt Suerg. Et ass erkannt, dat méi muss gebaut
ginn. De Schäfferot huet do jo seng Absichtserklärung gemaach, an di och mat
finanzielle Chifferen ënnerluecht. Allerdéngs : gëtt och fir di wierklech vulnerabel Leit
gebaut ? Gi genuch Logementer virgesinn, wou en Encadrement méiglech ass, wëssend dat
Leit, wou marginaliséiert sinn, spezifesch Ënnerstëtzung brauchen ?
Am Budget steet, dat d’Gemeng Wunnengen, wou si an Immeublen am Ban de Gasperech
huet, wëllt verkafen. Mir halen dat fir falsch – d’Gemeng sollt Wunnraum an der Lokatioun
proposéieren. Dat solle net nëmmen Appartementer sinn mä och Co-Locatiounen, wat fir
Leit, wou eleng sinn a nëmmen e ganz klengen Akommes hunn, eng besser Alternativ ass
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wéi Cafészëmmer. Notamment fir déijéineg, wou resozialiséiert ginn, Leit wou aus den
Drogen, aus der Obdachlosegkeet, etc. erausklamme wëllen, sinn op esou Offeren ugewisen.
Firwat investéiert eis Stad net selwer Personal an d’Gestioun vu Mietswunnengen
an Haiser ?
Wéi vill Wunnengen wëllt dir konkret « reservéieren » fir familles monoparentales (also
Frae mat Kanner) ? Mir brauche méi Wunnengen fir Fraen, dacks mat Kanner, di Affer
goufen vun haislecher Gewalt an di net erauskommen aus de Fraenhaiser. Ähnlech
schwiereg ass d’Situatioun fir Leit, wou de Schutzstatus kruten, also Bénéficiaire de
protection inernationale sinn.
E spezifesche Fall sinn och opdachlous Fraen, der et ëmmer méi gëtt mä fir di et net
genuch sécher Schlofplaze gëtt.
Erlaabt mir drop hinzeweisen, dat sozial Kontakter wichteg sinn. Leit musse sech begéinen
kënnen, am Alldag, ouni spezielle Kader, do, wou se wunnen. Dat ass och e Pilier dovunner,
wéi een Integratioun an sozial Kohäsioun virubréngt. Dat muss am Quartier geschéien. Wat
ass an dëser Hisiicht fir nei Quartiers – Ban de Gasperech - geplangt ? Ass de sozialen
Treffpunkt do den Auchan oder wäert do eppes am ëffentleche Raum geschéien ?
Suën däerfen net nëmmen an de Bau vun Infrastrukturen a Logementer fléissen. Dofir hält
d’Gemeng natierlech vill Suen an d’Hand. Mä firwat huet dir net e Budget virgesinn, fir e
Konzept auszeschaffen, dat an all Quartier e Biergerbüro kéint fonctionnéieren,
mat haaptamtlech Persounen, engem oder enger Biergerbeoptrachten ? Dat wier
d’Méiglechkeet fir méi Biergerbedeelegung ze förderen, mat eng politesch onofhängeger an
sozial kompetenter Fachpersoun dat soziaalt Liewen an de Quartieren z’entwéckelen. Dat
ass e kloren Challenge an enger Gemeng, wou sech d’Bevëlkerung statistesch all puer Joer
komplett erneiert resp. wou de Kontakt tëschent deenen, wou schonns méi laang hei
liewen an deene neie Leit, dacks feelt. An deem Kontext ass et och nach eng Kéier wichteg
op d’Gestaltung vum ëffentleche Raum ze verweisen. Ech si fir mei Infrastrukturen an
konvivial Platzen mat Kiosk fir eppes ze Drenken, fir dat Leit sech dobaussen ophalen, sech
begéinen, a wëssen, ween am Quartier wunnt. Doduerch gëtt och der Kriminalitéit de Raum
ewechgeholl. Dat ass besser als di vun der Majoritéit quasi als Noutwendegkeet
konsideréiert Kameraiwwerwaachung.
Apropos Integratioun : am Mee sinn Europawahlen. Wat huet d’VDL wëlles z’investéieren,
fir d’Leit ze mobiliséieren, sech an d’Wielerlëschten aschreiwen ze loossen ?
Et ass och e Besoin do vun deene villen Associatiounen, di et um Terrain vun der Stad gëtt,
no Veräinsraim, wou si sech kënne gesinn an hir Versammlungen ofhalen an Aarbechten
organiséieren. Wa mir iwwerzeegt sinn, dass di vill verschidde Kulturen a
Kommunautéiten och eng Form vu Räichtum vun eiser Stad sinn, da géing ech mir en Haus
vun de Kulturen an eiser Gemeng wënschen. Dat wier och fir méi Duerchmëschung gutt a
géint d’Parallelgesellschaften.
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Nëmmen begréissen kënne mir, dat am Budget 2019 di finanziell Konventiounen am
Sozialen klammen. Dat wäert nawell einfach op d’Upassung vun de Paien (Index,
Kollektivvertrag) zréckzeféiere sinn, mä fir eenzel Projeten, wéi den Service Krank Kanner
doheem, den Streetwork an den Abrigado sinn och Posten gehéicht ginn. An dat muss och
esou sinn, wéinst deene betraffene Leit wou do encadréiert ginn, awer och wéinst eisen
anere Biergerinnen a Bierger. An dësem Sënn ënnerstetze mir di Propos vun der Madame
De Jaeger vir iwwer en Night-Streetwork nozedenken.
Aarbecht ass nach ëmmer ee vun deene wichtegste Faktoren fir der sozialer Ausgrenzung
virzebeugen. Dowéinst géing ech gären wëssen, op fir 2019 de « Léierplazenprojet »
budgetéiert ass, a wéi vill jonk Leit bei der Gemeng d’Chance kréien, eng Ausbildung ze
maachen, déi et hinnen erlaabt, eng Kéier op eegene Féiss ze stoen ?
Nach e Wuert zur Solidaritéit :
Am Budget 2019 sinn 400.000 Euro virgesinn. Dat ass bei eisem Gesamtbudget net extra
vill.
Zënter 2014 ënnerstëtzt d’VDL den Drénkwaasserprojet Pabré am Burkina, an huet
450.000 Euro investéiert. Obschonns de Projet soll weidergoen, steet am Budget 2019 kee
Montant. Gëtt et dofir eng Erklärung ? Firwat ass do kee Suivi virgesinn, zemools well de
Projet de Leit am Burkina eppes bruecht huet.
Firwat investéiert d’VDL net an e méi konsequente Budget fir international Solidaritéit
an ënnerstëtzt Projeten, di ganz spezifesch di Erausfuerderungen ugoen, wou
d’Budgetsrapportrice selwer als Risikofacteuren fir d’Finanzstabilitéit an als Käschtepunkt
fir Investitiounen hei an der Stad zitéiert, notamment de Klimawandel ? Ofgesinn vu
Moossnamen, di mir an dësem Beräich prioritär hei bei eis mussen huelen, soll d’Stad, Leit
resp. Projeten am globale Süden ënnerstëtzen, déi dozou bäidroen, sech unzepassen an
d’Auswierkungen vum Klimawandel ze miniméieren. Dat wier iwwregens schonns eng
thematesch Iddi – mä ech hat jo schonns proposéiert, dat d’Gemeng sech sollt mat
den Acteuren vum Terrain, notamment dem Cercle des ONG, zesummesetzen, an iwwer
d’Ausschreiwung a Vergi vu Subsiden fir Entwécklungsprojeten ze schwätzen.
Ech erlabe mir an engems un d’Schäfferotserklärung z’erënneren, wou an dësem Kontext
versprécht, an den Solidaritéitsprojeten d’Gläichstellung vun de Fraen besonnesch am A ze
behalen.
Also : mir begréissen, dass d’Sozialpolitik finanziell gutt ausgestatt ass a vill Projeten
dauerhaft assuréiert ginn. Mä mir gesi Potential, d’Investitiounen nach méi a besser an
den Dengscht vun der sozialer Kohäsioun, der Integratioun, der Präventioun vu Misär a
Kriminalitéit ze stellen.
Ech soen all deenen, déi um Budget 2019 matgeschafft hunn, Merci fir hiren Engagement,
an iech Merci fir d’Nolauschteren.
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