
5

GRÉNGT BLAT 

2022

 

JULI

v.l.n.r. | de g. à dr.: Jempi BESCH, JemP WEYDERT, Jeanne DONVEN, Claudine VERVIER, Pit BICHEL (représentant  
de CARE), Mex FEDERMEYER, Adèle SCHAAF-HAAS, Djuna BERNARD, Edmée RAISON, Mim BERNARD

greng.lu/mamer

SCANNEZ-MOI POUR LA 
TRADUCTION FRANÇAISE  

SCAN ME FOR THE  
ENGLISH TRANSLATION

Déi gréng Mamer wënschen Iech eng schéi Summer zäit.

Lokalsektioun Gemeng Mamer

Déi gréng Mamer vous souhaitent une belle saison estivale .  

DÉI GRÉNG MAMER IWWERREECHEN E SCHECK UN D’ASBL CARE LËTZEBUERG
Wéi all Joer hunn déi gréng Mamer 2021 um Chrëschtmaart 
deelgeholl. D’Recette vun 500€ hu mir op eiser 
Generalversammung un d’asbl CARE iwwerreecht.

CARE gouf 1945 an den USA gegrënnt, fir Milliounen Europäer 
mat de legendäre Päck, déi Liewensmëttel a Produite fir den 
deegleche Gebrauch enthalen, ze ënnerstëtzen.

Haut ass CARE an iwwer 100 Länner present an engagéiert 
sech am Kampf géint d’Aarmut a fir d’Iwwerliewen a 
Géigenden, déi vu Katastrophe betraff sinn. CARE setzt 
sech och a fir Geschlechtergläichheet an d’Fërdere vu 
Fraen a Meedercher, haaptsächlech a Géigenden, wou se 
systematesch benodeelegt ginn.

Djuna Bernard
Parteipresidentin vun déi gréng  

Vize-Presidentin vun der Chamber

Présidente du parti déi gréng

Vice-présidente de la Chambre des députés  
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KLIMAPAKT 2.0

WAT ASS DEN AKTUELLE STAND? 
De Gemengerot huet de Klimapakt 2.0. de 5. Juli 2021 ënnerschriwwen. Bis 
elo hu mir awer nach keng Bilanzéierung gesinn, déi et erlaabt Prioritéiten am 
Klimaschutz ze definéieren, dëst no engem Joer.

déi gréng Mamer fuerderen:

• E Klima- an Ëmweltberoder, dee just an dësem Beräich schafft;

•  Eng participativ an inklusiv Approche bei der Ëmsetzung vun den Ziler;

•  Eng besser Berodung bei der Albau-Sanéierung a méi finanziell 
Ënnerstëtzung bei energetesche Sanéierungen.

Wat ass de Klimapakt:
De Staat ënnerstëtzt d’Gemengen 
unhand vun engem Moossnamekatalog a 
verschiddene Beräicher fir déi ambitiéis 
Ziler an de Gemengen ëmzesetzen. 

Iwwert e Klimateam sollen d’Leit zesumme 
mam Klimaberoder de Bilan maachen a 
konkret Ziler festhalen.

20.000€ op 50.000€ 50.000€ op 200.000€ 250.000€ op 600.000€ 50.000€ op 150.000€ 0€ op 70.000€

Budget géint  
Energieaarmut

Energieeffizienz & 
Berodung

Klimaschutz Naturschutz Inklusioun & 
Chancegläichheet

déi gréng ënnerstëtzen all Investitiounen an eiser Gemeng, déi dozou bäidroen d’Klimakris an de Verloscht vun 
der Biodiversitéit ze bekämpfen:

• Photovoltaik op all Gemengegebaier
• déi nei ëmweltfrëndlech Cogeneratiounsanlag
• Ubannen un de vel’OH! Reseau
• e Gemeinschaftsgaart

MEE et feelt un enger koherenter Strategie a konkrete Konzepter!

déi gréng Mamer hu beim Vott vum Budget 2022 a folgende Beräicher Zousazkrediter vu 780.000€ gefuerdert, 
déi eestëmmeg ugeholl gi sinn.

ENG NOHALTEG KURSKORREKTUR AM KLIMA- AN  ËMWELTSCHUTZ

MÉI SÉIER W.E.G.!



PACTE LOGEMENT 2.0

WAT ASS DEN AKTUELLE STAND? 
déi gréng Mamer hunn am Juni 2021 eng Motioun zur Ofstëmmung proposéiert, déi eng „konkret 
Strategie am Schafe vu ‘Logements abordables’ an eiser Gemeng“ fuerdert. Dës ass eestëmmeg 
ugeholl ginn. 

NATURPAKT

WAT ASS DEN AKTUELLE STAND? 
D’Konventioun vum Naturpakt ass am November 2021 am Gemengerot 
ugeholl ginn an am Mee 2022 ass den Naturschutzsyndikat SICONA als 
Naturpaktberoder bestätegt ginn.

Den Naturpakt funktionéiert wéi de Klimapakt iwwert e Katalog vu 
Moossnamen, déi mussen ëmgesat ginn. De Stat ënnerstëtzt d’Gemengen 
och hei mat Subventioune fir d’Ëmsetze vu Moossnamen a mat enger 
Käschtebedeelegung beim Naturpaktberoder.

déi gréng Mamer fuerderen:

• E konsequente Schutz vun de Biotopen an eiser Gemeng;

•  En extensiven Ënnerhalt vun den ëffentleche Gréngflächen a manner 
Versigelung;

•  Eng geziilt Neiuplanzung a bestoende Wunnquartieren;

•  Eng participativ Approche wéi z.B. iwwert Bampatenschaften. 

Bis elo ass nach keen Naturpaktteam en place, et ass och nach net mat der 
Ëmwelt an Energiekommissioun heiriwwer geschwat ginn. Wouru scheitert 
dat?

Wat ass den Naturpakt:
Iwwert den Naturpakt ginn d’Gemenge 
motivéiert a belount fir d‘Biodiversitéit 
an déi natierlech Ressourcen ze 
schützen, well 80% vun de wëllen 
Déieren a Planzenaarten a Gefor sinn.

Eist Zil ass et an eiser Gemeng méi bezuelbare Wunnraum ze schafen. Eng räich Gemeng wéi Mamer muss hir 
Verantwortung iwwerhuelen an dës Aufgab net einfach un d’SNHBM a Fonds du Logement delegéieren.

De Moment ass den Undeel u soziale Wunnengen hei zu Lëtzebuerg 1,56%. Dëst muss wesentlech an d’Luucht goen! 
D’Proportioun vun de Leit, déi vum Aarmutsrisiko betraff sinn, ass mat 17% bei Wäitem méi héich.  

Déi héich Präisser fir Wunnenge sinn a bleiwen eng grouss Erausfuerderung fir vill Bevëlkerungsgruppen.

déi gréng Mamer fuerderen:

•  keng Erweiderung vum PAG méi, dofir awer Baulücken ze erschléissen;

•  méi dicht bauen do wou eng gutt Ubannung un den ëffentlechen Transport besteet;

•  d’Offer u Locatiounswunnengen ze erhéijen an u Besoinen unzepassen: z.B. vun Elengerzéienden, Studenten 
oder Leit mat enger ageschränkter Mobilitéit.

Beim unanime Vott am Juni 2021 ware mir eis am Gemengerot eens. Elo muss d’Majoritéit endlech aktiv ginn a 
Resultater liwweren.

EIS MOTIOUN
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déi gréng Mamer
mamer@greng.lu 
GRENG.LU/MAMER

Mir sinn ëmmer frou iwwer nei Memberen  
a Bierger*innen déi sech mat Iddien, Froen  
a Visiounen un eis wenden. Zéckt net fir iech  
bei eis ze mellen: mamer@greng.lu 

Nous voulons entendre vos idées, visions et 
doléances en tant que citoyen.ne.s.  N’hésitez  
pas de nous contacter : mamer@greng.lu

DÉI GRÉNG MAMER: VERNETZT, ENGAGÉIERT, FIR IECH DO!

Maach mat, engagéier dech bei déi gréng Mamer
Participe et rejoins déi gréng Mamer

Adèle Schaaf-Haas 
Gemengeconseillère | Member vum  

nationalen Executivcomité vun dei gréng

Conseillère communale | Membre du  

comité exécutif national du parti 

Claudine Vervier 
Gemengeconseillère 
Conseillère communale

Mim Bernard 
Gemengeconseillère 
Conseillère communale

Djuna Bernard
Parteipresidentin vun déi gréng  

Vize-Presidentin vun der Chamber

Présidente du parti déi gréng

Vice-présidente de la Chambre des députés  

déi gréng Mamer engagéiere sech als gréissten Oppositiouns-
partei konstruktiv an eiser Gemeng. Nieft eisem Engagement 
an de sëllege Kommissiounen, Veräiner an Initiativen, si mir 
awer och um nationalen ewéi regionalen Niveau bei der 
grénger Partei vertrueden.

déi gréng Mamer sinn houfereg, dass d’Parteipresidentin 
vun déi gréng a Vize-Presidentin vun der Chamber Djuna 
Bernard vu Jonkem un an eiser Lokalsektioun engagéiert 
ass. D’Adèle Schaaf-Haas, Gemengeréitin, ass säit engem 

Joer Member vum Exekutivcomité vun der Partei. Mir si bei 
intressante Formatiounen an Echange mat eise Ministeren an 
Deputéierten dobäi an organiséiere flott Eventer mat eisen 
Nopeschsektioune vu Bartreng a Stroossen.

Ufank Mee ware mir mat de grénge Frëndinnen a Frënn aus 
dem Südbezierk zesummen (Foto drënner) an hunn eis iwwer 
eis gréng Visioun fir eis Regioun ausgetosch. Eng Regioun 
voller kulturellem Räichtum, nohaltege Perspektiven, an 
hoffentlech deemnächst méi gréngen Uertschaften a Stied.


