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Dutroux-Pannenseri e rei ßt nicht ab

Vi ell ei cht i st di e Aufregung doch ei n weni g überzogen.

i ntervi ew

I mmerhi n i st er ja noch i n Haft, der mut maßli che Ki nder mörder Marc Dutroux. Und doch wird ei ne m l ang-

sa m mul mi g, i st es doch bereits di e dritte Panne seit
Prozessbegi nn. I m Transporter, der Dutroux von sei-

ne m Gefängni s i n Arl on zu m Geri cht bri ngt, fanden
bel gi sche Polizi sten ei ne Rasi erkli nge. Ni cht so dra ma-

ti sch i m Vergl ei ch zur zweiten Panne ei ne Woche zuvor. Da fanden Gefängni swärter i n der Küche direkt ne-

ben sei ner Zell e ei nen Schl üssel - und zwar für sei ne
Handschell en. Zu m Gl ück hatte der Ki nderschänder

davon ni chts gewusst - behauptet er zu mi ndest. Und

auch di e unbewachte offene Hecktür sei nes Gefange-

nentransportes gl ei ch a m ersten Verhandl ungstag li eß

i hn kalt. Vi ell ei cht hat der bestbewachte Gefangene

Bel gi ens genug vo m Fl üchten. I mmerhi n gel ang i h m

vor sechs Jahren ei ne spektakul äre Fl ucht aus der
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kee mi bezuelt fir deen àj our ze
setzen. Dat ass wi wann ech e
Kand op d' W
elt setzen, an ech
loossen et do sëtzen.

ZwanzegJoer no

Amplaz vun Integratioun
sinn um N
iveau vun de Gesetzer an deene leschte Joren
éischter Contrainte geschafe
ginn, wi bei m Affekotegesetz.

der Aféierungvum

Sproochegesetzgëtt

elo d' Aschrei we vum

Lëtzebuergeschen an

Et ass natierlech eng bauernschlau Aart a W
eis fir verschi dde Bréisseler Gesetzer ze ëmgoen. Datt een einfach Barrièrë
setzt, déi den Accès quasi
onméiglech maachen. Op der
anerer Säit ass et awer och net
an der Rei, datt e Lëtzebuerger
verurteelt gëtt an engem Fachfranséisch, dat e mol net versteet. An och bei m Affekot, do
ass et j o och wichteg datt de Client hi mka soen, wat en dréckt.

d' Verfassungverlaangt.

Brauch een

i wwerhaapt Gesetzer,

fir de Sproochegebrauch
ze reegelen?

Dori wwer huet d' woxx

sech mamSchrëftsteller
Josy Braun ënnerhalen.

(Foto: Christian Mosar)

A bei der Nationalitéit?
Muss ee Lëtzebuergesch kënnenfir Lëtzebuerger ze ginn?

Haft, was dann sowohl den bel gi schen I nnen- al s auch

den Justiz mi ni ster das Amt kostete. Ei nen sol chen po-

liti schen Skandal kann si ch der bel gi sche Staat ni cht
mehr l ei sten. Und Dutroux will anschei nend ni cht fli e-

hen. Über di e Moti ve l ässt si ch nur spekuli eren.

LETZEBUERGESCH

"Dem ADR den Terrain
net i wwerloossen"

Kopfl oser Presserat

Während mehrerer Stunden war der Luxe mburger

Presserat, nach sei ner konstitui erenden Sitzung von

vergangene m Mittwoch, ohne Präsi dent. Turnusge mäß
sollte di eses Amt nach de m UJL-Journali sten Joseph
Lorent für zwei Jahre an je manden aus der Verl eger-

gruppe übergehen. Di e Vertreter der Tageszeitungen
hatten si ch i m Vorfel d zwar darauf geei ni gt, dass di esmal di e Sankt-Paul us-Gruppe a m Zuge sei. Bereits En-

de 2003 stand fest, dass ni cht der Direktor des LW
,

Léon Zeches, sondern der neue, aber i n Pressefragen
unerfahrene erste Mann i m Hause I SP, Charl es Rup-

pert, für zwei Jahre de m Presserat vorstehen sollte. Da

aber ei ni ge mehr wussten al s andere, und das Prozedere u m di e Ernennung des Präsi denten - der ei gent-

li ch nur pro for ma vo m Presserat bestäti gt werden
sollte - all es andere al s transparent gehandhabt wurde,

ka m es i m Vorfel d der genannten Sitzung zu ei ne m
hefti gen Schriftverkehr,

mit der Konsequenz,

dass

Ruppert di e bel ei di gte Leber wurst spi elte, schriftli ch

sei ne Kandi datur zurückzog und erst gar ni cht zur ers-

ten Sitzung erschi en. Da es aber kei nen Gegenkandi da-

ten gab, und ei gentli ch ni e mand nachvollzi ehen konn-

te, wer hi er wen bel ei di gt haben sollte, wurde Charl es

Ruppert mit nur ei ner Enthaltung i n Abwesenheit zu m

Präsi dentena mt verurteilt. Der Betroffene hat dann i m

Laufe des Nach mittags ei ngel enkt, und so konnte der

schei dende Präsi dent noch a m Mittwochabend ei n

Ko mmuni qué an di e Pressekoll egI nnen absetzen, das

den Ei ndruck er weckt, al s sei ni chts gewesen.

Quadratur des Kli mas

Mit schl auen Sprüche, kl ei nen Lügen und sch mutzi gen

Tri cks wird Luxe mburg versuchen, si ch an sei nen
CO2- Redukti onsverpfli chtungen l aut Kyoto-Abko mmen

vorbei zu mogel n. Am vergangenen Montag l egte di e
Tri partite ei nen CO2-Pl an vor, der weder di e I ndustri e

noch das U mwelt mi ni steri u mi n di e Pfli cht ni mmt und

schon gar ni cht das Manna des Tanktouri s mus i n Frage stellt. Letzterer verursache nur virtuell e E mi ssi onen,

behauptete U mwelt mi ni ster Charl es Goerens, weil der
Trei bstoff i m Ausl and verbraucht

werde.

Er ver-

sch mutzt dafür aber di e U mwelt ni cht weni ger, und der

Anrei z für LKW
, l ange U mwege zu fahren, u m i n Lu-

xe mburg zu tanken, i st all es andere al s virtuell. Hi nzu

ko mmt, dass der Mi ni ster i n sei ner virtuell en Bil anz
den i n Luxe mburg verbrauchten Stro m außen vor

l ässt. Der aber wird größtenteil s i m Ausl and erzeugt
und das dabei anfall ende CO2 wird dort, und ni cht i n

Luxe mburg angerechnet. Regul är ei ngepl ant i st nun-

mehr auch, was Charl es Goerens bi sher nur al s l etzte

Notl ösung gelten l assen wollte: dass si ch Luxe mburg

von den überschüssi gen CO2-E mi ssi onen frei kauft,

di es anhand von CO2-Ei nspar-Projekten i n weni ger

entwickelten und weni ger versch mutzenden Ländern.

woxx: Du gehéiers zu deene
Schrëftsteller, déi zënter den
Achtzergerjoren d' Lëtzebuergescht als Literatursprooch
salonfäheg gemaach hunn.
Wann elo en ADR fuerdert,
dass d' Lëtzebuergscht misst
an
d' Verfassung
kommen,
muss een sech dann net froen,
ob d' Lëtzebuerger Schrëftsteller Geeschter geruff hunn, di
mer elo net méi lass ginn?

Josy Braun: An de Sechzegera Si wwenzegerj oren, wéi di Generatioun ugefaang huet ze
schrei wen,
wi
Manderschei d,
Cornel Meder, oder ech sel wer,
och nach jéngerer wéi de Rewenig, do hu mir däitsch geschri wwen. Mä wann ee mi al gëtt, gesäit een an, egal wéi gutt datt
een däitsch oder franséisch
kann, datt een sech vu bannen
aus dem Bauch eraus am beschten a senger Mammesprooch
ausdréckt. Dat wor awer keng
Musse-Saach, keng orchestréiert
Geschicht. 't ass einfach sou e
Feeling. An et hänkt och vum
Thema of: Ganz vill Auteuren
schaffen hir eege Biographie op
engromanhaft Aart a W
eis op, an
dat kënnt oft ambeschten an der
Lëtzebuerger Sprooch.
Latenten Nationalis mus gëtt
et net eréischt zënter dem ADR.
Dee gouf et schon an den Achtzergerj oren. D'" Aktioun Lëtzebuergesch" huet eng groussaarteg
Aarbecht gemeet, mä deemols
war innerhalb vun der " Aktioun
Lëtzebuergesch" schon di Gefor
do, an dat ass j o och deemols
ausgaangen mat enge m Eclat,
mat engem Splitting. Aus der
" Aktion Lëtzebuergesch" ass d'FELES entstan, an d' Feles war genau dat do: eng nationalistesch,
rietsextrem Blut- und Bodenbewegung. Déi ass awer glécklecher weis erëma sech zesummegebrach.

D'Initiativ vum ADR geet jo
awer zeréck op eng Ufro vum
Lex Roth, de m Vizepräsident
vun der "Aktioun Lëtzebuergesch", un d' Verfassungskom
missioun vun
der
Cham
ber. An um Site vun der "Aktioun Lëtzebuergesch" tschätten amForumLeit wi de Pierre

Peters vun der Nationalbewegung mat.

Ech sinn haut net méi an der
" Aktioun Lëtzebuergesch", mä et
sinn awer Leit dran, déi kënnen
dofir suergen, datt esou Rechtstendenzen net zum Droe kommen.

Ech hu keng virgefaasste Meenung i wwert di Geschicht vun
der Verfassung. Mir wäerten als
Schrëftstellerverband
sécherlech dozou Stellung huelen. Ech
stellen awer fest, dass di grouss
Parteien net onbedéngt waar m
sinn dofir. Dat ass am Fong eng
méisseg Geschicht, well mir hu
j o schonn e Gesetz, wou dra
steet, datt d' Lëtzebuergescht
Nationalsprooch ass.

Mä wat mech awer iergert:
W
ell den ADR ganz konsequent
seng Froen an der Chamber op
Lëtzebuergesch stellt, fäerten
déi aner Parteien, dat ze maachen, well dat dann en Hauch
vun ADR kéint kréien. So wäit
kann et awer wierklech net kommen, datt mer den Terrain de m
ADRi wwerloossen.
All di Efforten, fir d' Lëtzebuergescht ze ënnerstëtzen,
ass dat net eng Aart a W
eis,
eng Sprooch künstlech umLiewen ze erhalen?

Ech weess net, ob dat
künstlech ass. Eent ass e mol
sécher: Eng Sprooch ass net statesch. A mir hunn eng ganz j onk
Sprooch, och wann d' Lëtzebuergescht ganz al muselfränkesch
Wuerzelen huet. Mir sinn esou al
wi de südafrikaneschen Afrikaans. En Drëttel vun deenen ale
Verben, di am ale Lëtzebuerger
Dictionnaire stinn, kennt haut
mol kee méi. Par contre, hëlt een
den neien Duden, do sinn i pso
facto englesch Verben dra wi
"surfen" an "downloaden" - dat

sinn di Saachen, di och bei eis
erakommen an d' Sprooch.

Haut gëtt awer och méi Lëtzebuergesch geschri wwen. E Beispill sinn d' E- Mailen an S MSen,
wou besonnesch d'Jugend ganz
gär op Lëtzebuergesch schreift,
zwar ongebonnen a puncto Orthographie.

Wär et dann eigentlech
schlëmm, wa Lëtzebuergesch
géifverschwannen?

Dat ass eng perséinlech Appreciatioun. Fir Europa wär et
mat Sécherheet net schlë mm,
mä et géif vläicht en Eck vun Europa kulturell e bësse mi aar m
ginn. Ech sinn der Meenung, dat
Stéck Kultur wat
mat där
Sprooch verbonnen ass, soll
awer erhale blei wen an och an
honnert Joer nach verständlech
sinn.

De Jean-Claude Juncker
seet jo, Lëtzebuergesch kéint
d'Integratiouns- a Kommunikatiounssproochtëschent deene verschiddene Communautéite ginn. Ass dat realistesch?

Vläicht méi wi fréier. Mir hate
bis elo ë mmer am Kapp, mir
missten d'Integratioun maachen
i wwert dee frankophone W
ee.
Mä déi Leit, di elo aus dem Oste
bei eis kommen, déi begéinen
eis net mi op der Basis vun der
franséischer Sprooch. Do kann
een net méi i wwer nach eng
aner Friemsprooch fueren, dat
geet dann nëmme méi i wwert
d' Sprooch vumLand.
W
at elo do vun der Regierung
kënnt, dat si "Li ppenbekenntnisse". Et misste massiv Finanzen
do sinnfir e populäre Lëtzebuerger Dictionnaire ze maachen,
Frie msproochendictionnairen
ze maachen, de Spellchecker ze
korrigéieren an eng per manent
Maintenance an Entwécklung
dovun ze maachen. Et gëtt awer

Zur Persoun

De Josy Braun, Joergang 1 938, ass zënter 1 991 fräi e Schrëftstel-

l er. Al s Me mber vu m " Conseil Per manent de l a Langue Luxe mbour-

geoi se" setzt hi e sech akti v fir eng eenheetl ech Lëtzebuerger Schreif-

wei s an. Hi e gëtt och Coursen an der refor méi erter Orthographi e an

huet ënnert de m Titel "Ei s Sprooch ri chteg schrei wen" e kl engt Léi er-

buch erausgi nn.

Seng Ro maner,

Theaterstécker an aner Texter

schreift hi en haaptsächl ech op Lëtzebuergesch.

Nee, dat gesinn ech wierklech
net esou. Dat Lëtzebuerger-Sinn,
oder Belsch-Sinn, dat spillt dach
awer
wierklech an deenen
nächste Joerzéngte j ust nach
eng Roll um Pabeier. Dat ass
grad, wi wann ech misst a menge m Pass stoen hunn, ech wär
Eisleker. Ech sinn och der Meenung, wat d' W
alrecht ugeet: Een
deen hei wunnt, dee wëllt j o hei
liewen, dee soll och hei matbestëmme kënne wéi elieft.

D' Sproochegesetz vu 1984
ass nach vun enger Generatioun vu Resistenzler a Patriote gemaach ginn. Do steet
dann dran: "Lëtzebuergesch
ass d' Nationalsprooch".

Et schéngt mer verständlech
ze sinn, dass dee Patriotis mus,
deen sech schonn am Krichsreferendumi wwert d' Lëtzebuerger
Sprooch ausgedréckt huet, herno nach an d' Gesetz vu ' 84
eragedroe ginn ass. Mä de Begrëff " Nationalsprooch" ass fir
mech kee gudden Ausdrock. Et
ass d' Landessprooch, et ass di
Sprooch di
mir ënnertenee
schwätzen.

Mä vill Leit an eiser Gesellschaft schwätzen ënnert sech
ebe grad net Lëtzebuergesch.

Et kann een dat vläicht ë mmer
manner soen. U sech misst ee
soen:
Zu
Lëtzebuerg
ginn
haaptsächlech dräi Sprooche
geschwat. Et soll een d' Lëtzebuergescht net i wwert di aner
Sprooche stellen.
Huet dat 84er Gesetz konkret eppes geännert?

Ech menge schonn, alleng doduerch, datt et ëmmer erëm
zitéiert gëtt. Et gëtt haut vill mi
Lëtzebuergesch geschri wwen wi
virun drësseg Joer. Emmer méi
Leit wëlle wëssen: Wéi gëtt dat
do richteg geschri wwen, mir
géingen et gäre richteg maachen. Dat geet bei den Annoncen
oder bei den Enseignë vun de
Restauranten a Bistroten un, bis
bei Lieserbréi wer.

Um Internet-Site vum 100
komma7 schreift am Forum
en Nolauschterer zum Thema Orthographie: " Wat manner Sproochschamanen, wat
besser."

W
a mer d' Sprooch zu enger
gesetzlech verankerter Sprooch
maachen, da brauche mer och
eng gesetzlech verankert Orthographie. W
aji dderee mécht wi e
wëllt, dat ass letztlech net kamoud. Afir Auslänner ass et ouni Orthographie och net méiglech, eis Sprooch ze léieren. Et
muss j o kee se schrei wen.
Mä déi di dat wëllen anstänneg
maachen, sollen d' Geleeënheet
kréien, fir et zeléieren.

Interview: Renée Wagener

