Pressecommuniqué, 6.4.2017
Fir wee maachen d’DP an de Minister Meisch Politik?
Fir d'Lëtzebuerger oder fir déi franséisch Partei UDI?

Mir waren erstaunt ze liesen, datt déi aktuell Politik vun der DP a vum Minister Meisch esou
no un de Fuerderunge vun engem Bréif vun der UDI-Lëtzebuerg vu virun 3 Joer läit.

Den UDI-President Bruno Théret, deen och Member vun der "Assemblée des Français de
l'étranger" ass, hat sech un de Lëtzebuerger Educatiounsminister gewannt fir mat aggressive
Fuerderungen d'Schoulpolitik hei am Land ze re-orientéieren.

An dësem Bréif gëtt drop gedrängt fir den Enseignement ëmmer méi op Franséisch ze
maachen, fir ëffentlech international Schoulen opzeriichten, an fir déi franséisch
Alphabetiséierung anzeféieren. Däitsch a Lëtzebuergesch, sou wéi d’Méisproochegkeet am
Allgemengen, ginn als net esou wichteg duergestallt. De Message ass: Eis Sprooch sollt
dach dat Franséischt sinn.
Dem UDI an dem Bruno Théret hiert Zil ass awer net d’Wuel vun der Lëtzebuerger
Bevëlkerung mä éischter d’Wuel vum franséische Staat a sengen Interessen. Déi franséisch
Sprooch a Kultur ginn an deem Sënn benotzt fir weltwäit eng “diplomatie d’influence” ze
féieren an “de contribuer au rayonnement de la France à l’étranger.”
La culture doit imprégner toute l’action publique et contribuer à soutenir nos politiques dans
d’autres domaines. Pour la diplomatie économique, le rayonnement culturel constitue un
avantage décisif. (http://www.institutfrancais-luxembourg.lu/category/luxembourg/manifestations-luxembourg/actualitesde-la-diplomatie-culturelle)

Genee déi Fuerderunge sinn d’DP an den Här Meisch am gaangen ëmzesetzen (méi
Franséisch bei de klenge Kanner an der Schoul; Franséisch deklaréiert zur „Langue de
Survie” zu Lëtzebuerg) oder ze preparéieren (d’Madame Cahen huet selwer op Twitter
geschriwwen: “Eng Alphabetiséierung op FR ass bei der DP net virgesinn den Ament.”). A
méi spéit?

De Wee2050 hält un der Méisproochegkeet fest an zu där gehéiert selbstverständlech och
Lëtzebuergesch an Däitsch.
Déi politesch Mëtt refuséiert esou Fuerderunge vum UDI. Fir eis Kanner zu Lëtzebuerg, déi
an der Spillschoul zu 2/3 doheem kee Lëtzebuergesch schwätzen an zu 90% kee Franséisch
(!), wier et sécher méi wichteg, si op déi däitsch Alphabetiséierung besser virzebereeden an
dat mat méi Lëtzebuergesch.
Eng wierklech zukunftsorientéiert Politik, déi d’Interesse vu Lëtzebuerg an net vum Här
Bruno Theret verwierkleche géif, géif op de Wee vun deenen aneren europäesche Länner
goen an dem Engleschen méi Gewiicht ginn. Englesch ass d’Sprooch vum International
Business, vum Internet, vu Science and Technology, mä och déi gemeinsam Sprooch vun
der EU a wäert an den nächsten 20 Joer wuel nach méi u Wichtegkeet gewannen.
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De Bréif:
http://www.udi.lu/wp-content/uploads/2014/02/UDI-lettre-ministre-education-jan2014.pdf

