Déi neiste Bäitreeg op dësem Site:
News
7.6.2016 1 Joer nom Referendum
07 Jun 2016
(comments: 0)
Haut virun engem Joer huet Lëtzebuerg kloer Nee gesot zum Auslännerwahlrecht trotz massiver
Campagne vum Jo.
D’Lëtzebuerger hunn sech net aschüchteren gelooss vun der massiver a coordinéierter Jo-Campagne vun
der Regierung, vum groussen Patronat, vun de Spëtzten vun de Gewerkschaften, vun Deeler vun de
Medien, vun der Kierch, vun selwerernannten Eliten vun der Jo-Campagne an vun Gruppen vun
Konschtschafenden.
Mir vum Nee2015 haten de Courage dem Nee eng staark a kloer Stëmm ze ginn an domat hu mir dat
gesot, wat eng kloer Majoritéit vun de Lëtzebuerger denkt! Leit aus allen Deeler vun der Gesellschaft hunn
eis ënnerstëtzt an eis Merci gesot, well si net an d’Ëffentlechkeet wollten goen mat hirer Meenung.

Et war en groussen Moment fir déi Lëtzebuerger Demokratie, wou d’Wieler gewisen hunn, dass si
onofhängeg an couragéiert hier Meenung ausdrécken matt hirer Stëmm.
Politik muss matt de Leit gemaach ginn. Et soll hinnen nogelauschtert ginn a net iwwer d’Leit ewech
decidéiert ginn.
Mir sinn déi politesch Mëtt an net déi, déi eis de Jo als politesch Mett verkafen wollten!

Read more … 7.6.2016 1 Joer nom Referendum

30.5.2016 Et ass net richteg wann TNS-Ilres seet, dass de Niveau vum
Sproochentest d'selwecht bleift!
29 May 2016
Et ass net richteg wann TNS-Ilres seet, dass de Niveau vum Sproochentest d'selwecht bleift!

Hei eisen Pressecommuniqué

Read more … 30.5.2016 Et ass net richteg wann TNS-Ilres seet, dass de Niveau vum Sproochentest
d'selwecht bleift!

28.5.2016 Alphabetiséierung op Franséisch NET méi aktuell.
29 May 2016
(comments: 0)
Mir begréissen des Entscheedung!
D’Alphabetiséierung op Franséisch géif dozou féieren, dass d'Kanner am 1. Schouljoer getrennt géifen
ginn. Dat wier fir dat sozialt Zesummeliewe falsch, well et zu Parallelgesellschaften géif féieren, wou déi
vill Awunner dann niefteneen anstatt mateneen géifen liewen.
Mir sinn fir d'Inclusioun, Integratioun an Chancëgerechtegkeet an dofir soen mir:
- De lëtzebuergeschen Schoulsystem muss als beschten Integratiounswee promovéiert ginn.
- Den auslänneschen Matbierger solle mer éierlech soen dass hir Kanner nëmmen a lëtzebuergeschen
Schoulen voll integréiert ginn.

Fir d’Integratioun a géint Parallelgesellschaften an sozial Ausgrenzung!
(Am Wort vum Samschden steet dass de Claude Meisch keng fakultativ franséisch Alphabetiséierung méi
wëll. Dat wier zwar fréier vun der DP an d'Spill bruecht ginn, mee géif net méi an d'Konzept passen.)

Read more … 28.5.2016 Alphabetiséierung op Franséisch NET méi aktuell.

9.5.2016 Et ass op Lëtzebuergesch an dat ass och gutt esou!
09 May 2016
(comments: 0)

Mir sichen positiv Beispiller
a) wou d'Lëtzebuergescht benotzt gëtt oder
b) déi méisproocheg sinn.
Post är Foto an de Kommentaren op eiser Facebooksäit.
https://www.facebook.com/nee2015.lu/

Hei ass d'Beispill vum Kleederbuttek jbc déi alles op lëtzebuergesch iwwersat hunn.

Read more … 9.5.2016 Et ass op Lëtzebuergesch an dat ass och gutt esou!

27.04.2016 Zur Ried zur Lag vun der Natioun: Keng Visioun fir
d'Zukunft vu Lëtzebuerg!
27 Apr 2016

Mir vermëssen an der Ried eng kloer Zukunftsvisioun fir eist Land!
De ganzen Communiqué hei

Read more … 27.04.2016 Zur Ried zur Lag vun der Natioun: Keng Visioun fir d'Zukunft vu Lëtzebuerg!
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