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Der Fluch des Turbowachstums
Ausschnnitt, Seite 102 im Buch:
In den letzten Jahren werden die Probleme des Wachstums aber immer offensichtlicher und größer. Die
Mittelschicht spürt immer mehr die Schmerzen des Wachstums, die vorher nur die sozial schwachen
Luxemburger verspürt haben. Eine gute Arbeitsstelle und ein gutes Gehalt sind verlockend, aber wenn der
Verkehr täglich von morgens bis abends zum Stillstand kommt, wenn der Kauf einer geeigneten Wohnung
auch mit Universitätsabschluss und gutem Gehalt schwer möglich ist, wenn das Land flächendeckend mit
lärmenden Baustellen zugedeckt ist, wenn überall neue, weiße, seelenlose Wohnblöcke wie quadratische
Pilze aus dem Boden schießen, wenn niemand mehr Luxemburgisch redet und man sich als Fremder
vorkommt, wenn die Natur jeden Tag weiter zersiedelt wird, wenn die Infrastruktur nicht mehr mitkommt
und Ärzte, Krankenpfleger, Krankenhausbetten, Polizisten, Lehrer und Schulen fehlen, wenn ein
Familienleben nicht mehr möglich ist, weil Mann und Frau von morgens bis abends auf der Arbeit sind
oder im Stau stehen, wenn der Stress immer mehr platt und krank macht, dann merken irgendwann auch
die Luxemburger, dass die Höhe des Gehaltes allein nicht alles ist.
Read more … Een neit Buch iwwer Lëtzebuerg "Mir gi Lëtzebuerg net op" vum Fred Keup an Tom
Weidig

8.4.2021 Lëtzebuergesch an der Kannerklinnik?
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(comments: 0)

Ass et Iech och opgefall dass ëmmer manner Lëtzebuergesch geschwat gëtt?

Och an der Kannerklinik?

Esou huet et mol een Deputéierten erlieft:
10 Froen iwwert d'Sproochen an de Spideeler zu Lëtzebuerg.
Ech war déi lescht Woch an der Kannerklinik an ech hunn festgestallt dass vum medizineschen Personal
quasi keen méi Lëtzebuergesch schwätzt.
Alles leeft just op franséisch.
Dat huet mech gewonnert well et soss awer üblech war dass an der Kannerklinik d'Personal
Lëtzebuergesch geschwat huet.
Dofir hei dës Fro vum 1.4.2021. (et ass leider keen Abrëllsgeck)
Mir kréien jo andauernd gesot vun der Regierung a vun Journalisten a vun uni.lu-Fuerscher dass esou vill
Lëtzebuergesch géif geschwat ginn wéi nach ni....
Den Originalpost beim Fred Keup:
https://www.facebook.com/KeupFred/posts/232646428612685

Read more … 8.4.2021 Lëtzebuergesch an der Kannerklinnik?

12.4.2021 Ëmmer méi héich Präisser duerch Massenimmigratioun
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Immobilien déi lescht 10 Joer:
ëmmer méi héich Präisser duerch Massenimmigratioun.

Ëmmer méi Leit wëllen op Lëtzebuerg wunne kommen.
An den leschten 10 Joer sinn 229.048 Leit (!) aus dem Ausland op Lëtzebuerg immigréiert.
Doduerch geet d'Nofro no Wunnengen an d'Luut.
An obwuel mir Europameeschter am ville Bauen sinn, geet et mol net méi duer.
D'Nofro ass einfach ze grouss!
FAZIT: Méi räich Immigranten verdrängen déi manner räich vum Marché an esou aus dem Land. Dat
nennt een iwwregens "Gentrifikatioun".

-----------Vum Radio 100,7 vum 8.4.2021:
"Dës Acceleratioun an de Präisser wier dem Expert no net just op spekulativ Mouvementer
zeréckzeféieren. mee virun allem op eng grouss Demande u Logementer. Lëtzebuerger, awer och Leit, déi
nei op Lëtzebuerg kommen."
Am KLOERTEXT op RTL hunn se et am Oktober 2020 esou erkläert:
FIRWAT SINN WUNNENGEN SOU DEIER?
"D'Erklärung ass einfach: eng vill méi héich Demande wéi Offer.
An de leschten 10 Joer ass d'Populatioun ëm 25% geklomm.
80% dovunner Leit aus dem Ausland déi op Lëtzebuerg schaffen kommen.... "
---------Natierlech hëlleft déi héich Immigratioun eise Pensiounssystem kuerzfristeg ze erhaalen an déi deier
Wunnengspräisser maachen vill Besëtzer och méi räich, awer den extreme Wuesstem vun der Bevëlkerung
huet katastrophal Konsequenzen:
Lëtzebuerg ass dat Land an Europa, dat am meeschte wiisst.
Dat féiert zu:
extrem héijen Wunnengspräisser

Verkéierskollaps & ëmmer méi Stau
Zoubetonnéierung vun der Natur
Manktem un Schoule, Klinniken, Infrastrukturen...
Problemer mat Integratioun, Identitéit & Kultur
laangfristeg brëcht den Pensiounssystem zesummen.

Read more … 12.4.2021 Ëmmer méi héich Präisser duerch Massenimmigratioun

28.6.2021 Ouni Referendum keng Demokratie zu Lëtzebuerg
28 Jun 2021
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Maacht e Referendum fir déi radikal néi Verfassung!

D'CSV an d'Regierung probéieren klammheemlech déi radikal nei Verfassung duerchzeboxen ouni d’Leit
ze froen.

Net mat eis! Mir fuerderen e Referendum, genau wéi versprach vun der CSV an den Regierungsparteien.
Dat Verspriechen fir e Referendum steet kloer an hire Walprogrammer.

D'CSV huet versprach: "... Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung (Referendum)
vorgelegt und wird das zweite verfassungsrechtliche Votum ersetzen. Bei positivem Ausgang erhält das
Land während der nächsten Legislaturperiode eine neue Verfassung."

Awer si an d'Gambiaparteien halen sech net drun. Déi nei Gambia&CSV-Verfassung wäert eist Land an
eist Liewen nach méi radikal änneren. Si wëllen d'Leit net froen.

Duerfir, mir fuerderen direkt Demokratie! Keng Angscht virum eegenen Vollek!

Read more … 28.6.2021 Ouni Referendum keng Demokratie zu Lëtzebuerg

26.4.2021 Der Lëtzebuerger Sprooch geet et schlecht
26 Apr 2021
(comments: 0)

De Fernand Fehlen, fréiere Soziolog vun der Uni Lëtzebuerg gesäit och endlech an, dass et dem
Lëtzebuergeschen
Read more … 26.4.2021 Der Lëtzebuerger Sprooch geet et schlecht
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