Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:
News
20.8.2019 D'Lëtzebuerger Sprooch
20 Aug 2019
(comments: 0)

D'Lëtzebuerger Sprooch huet eng laang Geschicht.

Si fënnt hir Urspréng beim germanesche Stamm vun de Franken. Eis 'Virfaren', d'Franken, si virun iwwer
1500 Joer hei hi komm.

D'Lëtzebuerger Sprooch gëtt och nach „muselfränkesch“ genannt.

D‘Franke sinn also virun 1500 Joer hei an d’Land komm an hunn déi deemoleg gallo-réimesch
Zivilisatioun verdriwwen oder zerstéiert.

Si hunn hir Sprooch matbruecht, eng fréier Form vum Däitschen. Si hunn nei Uertschafte gegrënnt (z.B.
all déi mat „eng“ ophale wéi Diddeleng, Fréiseng, Alzeng). Quasi all eis Uertschafte stame vun de Franken.

Ëm d’Joer 1000, an och méi spéit, sinn um haitegen Territoire vu Lëtzebuerg just däitsch,
westmuselfränkesch Dialekter geschwat ginn. (Et kann een et nokucken am Buch „Yolanda vu Veianen“
aus dem Joer 1320)

Lëtzebuerg ass wärend Joerhonnerten ënner verschidde Friemherrschafte komm (Fransousen, Éisträicher,
Spuenier), D'Awunner hunn awer weider hir Sprooch geschwat.

Bedeitend Migratiounen op Lëtzebuerg sinn et och net ginn.

Am Joer 1839 krut Lëtzebuerg seng Onofhängegkeet a senger haiteger Form. Deen zum Deel nach
wallouneschsproocheg Deel hanner Arel ass un d’Belsch gaangen an zur Province de Luxembourg ginn.

1839 huet ganz Lëtzebuerg Lëtzebuergesch geschwat (dat deemools als 'Lëtzebuerger Däitsch' bezeechent
ginn ass)

Lëtzebuerg war eesproocheg, en eesproochegt Land, en eesproochegt Vollek, .. vereent duerch d’Sprooch
(awer och duerch d’Relioun an duerch d’Herrschaftshaus)

1984 ass Lëtzebuergesch per Gesetz vum däitschen Dialekt zur eegener Sprooch deklaréiert ginn: Eenzeg
Landessprooch an Nationalsprooch vu Lëtzebuerg, gläichzäiteg och eng vun den 3 administrative
Sproochen.

De Video: https://www.facebook.com/nee2015.lu/videos/898002903911428/

_____

Mir sinn den Wee2050 an zanter dem Referendum 2015 setzen mir eis an:

- fir Lëtzebuerg

- fir d'Lëtzebuerger Sprooch (a fir d'Méisproochegkeet)

- fir en méi luesen a verstännege Wuesstem.

http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

De Video ass vun RTL: https://www.rtl.lu/tele/pisa-de-wessensmagazin/a/1324733.html

Read more … 20.8.2019 D'Lëtzebuerger Sprooch

12.8.2019 Notaire déi kee Lëtzebuergesch kënnen!
12 Aug 2019
(comments: 0)

D'Regierung plangt, de Beruff vum Notaire opzemaachen, fir Auslänner a fir Leit, déi kee Lëtzebuergesch
kënnen!

Den C MEISCH huet schonn 2016 (!) versprach Lëtzebuergesch géif EU-Sprooch ginn. Hien huet eis
belunn well hien mécht näischt!

Lues an lues gëtt eis Sprooch ëmmer manner wichteg duerch d'Gambia-Regierung.

Fir ëmmer manner Beruffer brauch een Lëtzebuergesch!

Si hunn och schonn am Kapp fir dass d'Polizisten keen méi mussen kënnen!

-Dat kann net sou weider goen!

-Zanter dem Referendum 2015 setzen mir eis an fir d'Lëtzebuerger Sprooch (a fir d'Méisproochegkeet) a
fir en méi luesen a verstännege Wuesstem.

-Hei sinn eis Ziler déi mir opgesat hunn:

http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

-Wann dir eis Iddien deelt dann kënnt Dir eis och ënnerstëtzen: http://wee2050.lu/index.php/spenden.html

Quell: https://m.100komma7.lu/article/aktualiteit/waert-et-an-zukunft-mei-notairen-hei-am-land-ginn

Read more … 12.8.2019 Notaire déi kee Lëtzebuergesch kënnen!

4.8.2019 ein Stück Heemecht
04 Aug 2019
(comments: 0)
"Wie jedoch können wir den vielen ausländischen Mitbürgern, die in Luxemburg ein neues Zuhause
gefunden haben, helfen, sich nahtlos zu integrieren, wenn wir es nicht fertig bringen, ihnen ein Stück
Heemecht in einer globalisierten Welt näherzubringen? Dann nützen noch so viele Kulturfestivals,
Integrations- und Migrationsfeste nichts, wenn es uns nicht gelingt, die kleinen Wurzeln des Luxemburger
Brauchtums zu pflegen beziehungsweise zu beleben."
Genee dofir setzen mir, vum Wee2050, eis an:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html
Ënnrstëtzt eis Saach!
Et ass fir eis.
Artikel am Wort:
https://www.wort.lu/de/politik/gelebte-werte-5d445eb2da2cc1784e3490b9
Read more … 4.8.2019 ein Stück Heemecht

19.7.2019 DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG

MÉISPROOCHEGKEET.
19 Jul 2019
(comments: 0)
DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG MÉISPROOCHEGKEET.
Souguer a Frankräich kréien déi regional Sproochen méi Plaz wéi eis Sprooch hei zu Lëtzebuerg
Ass dat d'Lëtzebuerger Méisproochegkeet vun där mer ëmmer gezielt kréien? Franséischen
Monolinguismus zu Lëtzebuerg?

Mä dat kënne mir änneren! Wann mir eis zesummen dofir asetzen!
Mir, als Wee2050, setzen eis an
- fir d'Lëtzebuerger Sprooch
- a fir eng ausgeglachen, richteg Méisproochegkeet
Eis Ziler:
http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Read more … 19.7.2019 DE WEE2050 SETZT SECH AN FIR ENG RICHTEG
MÉISPROOCHEGKEET.

13.7.2019 Richteg Méisproochegkeet an der Schwäiz: Firwat net och
hei bei eis??
15 Jul 2019
(comments: 0)

Richteg Méisproochegkeet an der Schwäiz:

Firwat net och hei bei eis??

Leider ass hei ze vill eesproocheg franséisch!

"Für Aussenstehende ist das vielleicht schwer zu verstehen, aber die Zweisprachigkeit ist unsere DNA, die
wir weiterentwickeln wollen und müssen. Die Romands sind als nationale und städtische Minderheit sehr
sensibel, sie empfinden es als Affront, wenn Unternehmen und Institutionen sie nicht in ihrer Sprache
ansprechen. Es tut ihnen weh, und wenn sie hören, dass im Thurgau künftig Englisch als erste
Fremdsprache unterrichtet wird, nehmen sie das als Angriff wahr. Da ist viel Psychologie dahinter, aber
man muss es ernst nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass der Gemeinderat hier ein bisschen nachhilft."

Säit dem Referendum 2015 setzen mir eis an fir d'Lëtzebuerger Sprooch (a fir d'Méisproochegkeet) a fir
en méi luesen a verstännege Wuesstem.

Eis Ziler:

http://wee2050.lu/index.php/wee-2050.html

Den interessanten Interview mam Stadtpräsident vun Biel:

https://www.nzz.ch/schweiz/gewisse-linke-neigen-dazu-bei-den-auslaendern-alles-zu-entschuldigenld.1494341

Read more … 13.7.2019 Richteg Méisproochegkeet an der Schwäiz: Firwat net och hei bei eis??

Page 10 of 67
« First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

