
■ M. le Président.- D’Sitzung
ass op.

Huet d’Regierung der Chamber ier-
gendwellech Matdeelungen ze
maachen?

(Négation)

Dat ass net de Fall.

Débat sur la Politique
de Coopération et d’Ac-
tion humanitaire
Dann hu mer haut de Mueren als
Haaptpunkt op eisem Ordre du jour
d’Debatt iwwert d’Lëtzebuerger
Entwécklungshëllef. D’Riedezäit
ass nom Modell 2 festgeluecht. Et
si schonn ageschriwwen: den Här
Mosar, d’Madame Err, d’Häre Cal-
mes, Henckes a Garcia.

Als éischte Riedner ass den Här
Laurent Mosar agedroen. Den Här
Mosar huet d’Wuert.

Discussion générale

■ M. Laurent Mosar (CSV).-
Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, ufänke wëllt ech meng In-
terventioun mat engem Merci un
d’Adress vum zoustännege Koope-
ratiounsminister Charles Goerens,
fir säin ausféierleche Réck- an Aus-
bléck op d’Lëtzebuerger Koopera-
tiounspolitik. Hien huet op eng
prägnant Manéier d’Chancen awer
och d’Schwieregkeete vun der Ent-
wécklungspolitik vun engem klen-
ge Land opgezeechent, dëst an
enger Zäit wou a ville Länner
d’Prioritéite sécherlech anerer si
wéi d’Bekämpfung vun Aarmuttt.

Ech begréissen dofir och, dass de
Bilan vun der Entwécklungspolitik
esouwuel um internationale wéi
awer och grad um nationale Plang
net vun enger allgemenger Be-
weihräucherung, wéi mer se vläicht
aus vergaangenen Debatte kannt
hunn, gezeechent ass. Wann een
dann och nach de Joresbericht
2002 vum Entwécklungsprogramm
vun de Vereenten Natiounen am

Detail examinéiert, esou stëmmt
deen eis net grad optimistesch.

Wéi aus deem ëmfaassenden Do-
kument ervirgeet, si vill méi Länner
haut méi aarm wéi virun 10, 20
oder 30 Joer an et steet elo scho
fest, dass déi Milleniumsentwéck-
lungsziler, déi fir 2014 fixéiert gi
waren, méi wéi sécher net wäerten
erreecht ginn.

Wann ee vun Entwécklungspolitik
schwätzt, kann een dëst
sécherlech net aus dem internatio-
nale Kontext erausklammeren. An
dësen internationale Kontext ass
op där enger Säit gezeechent vun
engem bevirstehende Krich am
Irak an op där anerer Säit vun en-
ger schlechter internationaler Wirt-
schaft, déi och hir Répercussiou-
nen op eis national Konjunktur
huet.

D’Erausfuerderung un d’Industrie-
state wäert da sécherlech net méi
kleng ginn, well se virun allem emol
dofir musse suergen eng sozial a
gerecht Rumm fir d’Globaliséie-
rung ze schafen. Dobäi muss awer
virun allem den Uleies vun deenen
aarme Länner Rechnung gedroe
ginn, déi nach ëmmer déi gréisste
Schwieregkeeten hu fir sech op der
internationaler Bühn Gehéier ze
verschafen.

An dësem schwieregen interna-
tionalen Ëmfeld ass gewosst, dass
déi Lëtzebuerger Entwécklungspo-
litik gutt do steet an et a sech an
der Politik nach ëmmer e Konsens
gëtt, dass dës Entwécklungshëllef
op héijem Niveau weidergefeiert
soll ginn. D’Lëtzebuerger Koopera-
tiounspolitik ass haut ouni Zweifel
eng fest Gréisst an eiser Aussepo-
litik, déi eis weltwäit Unerkennung
a Respekt bréngt. Et ass virun al-
lem an den internationale Gremien
a Foren, wou Lëtzebuerg d’Stëmm
kann erhiewen a sech matdeelen.
Vill Länner kucke grad op Lëtzebu-
erg, fir sech um Modell vun eiser
Kooperatiounspolitik ze inspiréie-
ren. D’Engagementer, déi op der
Konferenz vu Montreuil iwwert d’Fi-
nanzéierung vun der Entwéck-

lungshëllef geholl gi sinn, ginn net
wäit genuch.

D’Weltbank chiffréiert de jährleche
Betrag, deen all Joer dréngend fir
Entwécklungshëllef noutwendeg
ass, op net manner wéi 100 Milliar-
den Dollar, wann d’Stategemein-
schaft bis 2015 d’Aarmuttt an der
Welt op 50% wëllt reduzéieren.

D’Europäesch Unioun huet sech
um Sommet vu Barcelona zum Zil
gesat bis 2006 den Taux vun 0,33
op 0,39 erop ze setzen. Och hei
denken ech, dass dëst en Engage-
ment ass, dat net wäit genuch
geet.

Ech wëllt meng Zäit notze fir e puer
Deelaspekter vun der Lëtzebuer-
ger Entwécklungshëllef ze verdéi-
wen. An engem éischten Deel géif
ech wëllen déi ablécklech wirt-
schaftlech a politesch Situatioun an
der Welt beliichten an de Lien maa-
che mat der Kooperatiounspolitik
an op déi nei Erausfuerderungen,
déi op dës Kooperatiounspolitik an
enger globaliséierter Welt zoukom-
men. An engem zweete Volet wëllt
ech d’Lëtzebuerger Entwécklungs-
hëllef méi genau ënnert d’Lupp
huelen a mech do och mam Audit
vu Lux-Development befaassen.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, mir sinn haut méi wéi jee
gezwongen, Entwécklungspolitik
duerch de Brëll vun der globaler
wirtschaftlecher a politescher Si-
tuatioun ze betruechten. D’Diskus-
siuon iwwert d’Kooperatioun um
globale Plang ass an deene lesch-
ten zwee Joer keng einfach.

Déi weltwäit Bedrohung duerch in-
ternationalen Terrorismus an déi
wirtschaftlech Rezessioun stellen
de Kampf géint d’Aarmuttt an den
Hannergrond. Mat grousser Suerg
gesi vill Länner e potenzielle Krich
am Irak. Si fäerten zu Recht, dass
d’Konjunktur weider geschwächt
an domat d’Wirtschaftskris weider
verschäerft gëtt. D’Resultat ass e
Repli sur soi, en novollzéibare Re-
flex, fir d’éischt emol no sech ze
kucken a sech géint d’Konsequen-
ze vun engem Krich esou wäit wéi
méiglech ze wappnen.

Aus dësen Ursaachen ass de ge-
sellschaftleche Konsens iwwert
d’Entwécklungspolitik haut a Gefor.
Ëmfroe beleeën, dass sech d’Be-
völkerung grondsätzlech solida-

resch erkläert mat deenen äermste
Länner an der Welt. Dës Solidaritéit
gelaangt awer schnell un hir Gren-
zen, wa se op d’Käschte vu soziale
Leeschtungen am eegene Land fi-
nanzéiert gëtt.
Här President, et muss ee sech do-
fir d’Fro stellen, ob sech haut d’Ent-
wécklungshëllef net an enger déi-
wer Kris befënnt, well d’Sträichun-
gen an de staatleche Budgete ginn
ze oft an der Entwécklungshëllef
vollzunn. Do ass beispillsweis déi
weltwäit Entwécklungshëllef eleng
am Joer 2000 par rapport zu 1999
ëm 24% gefall. Wann och eng glo-
bal Unitéit tëschent de State fir
géint den internationalen Terroris-
mus virzegoe besteet, sou schéngt
dëse Konsens net an der Entwéck-
lungshëllef ze bestoen.
Ech soen nach ëmmer net, well
ech mengen, dass dëse Konsens
nach ni wierklech dauerhaft besta-
nen hätt. Dobäi gëtt oft vergiess,
dass dat eent mat deem aneren
zesummenhänkt. De Kampf géint
déi wuessend Aarmutt stellt haut
ee vun de Bausteng duer fir 
dem internationalen Terrorismus
d’Waasser ofzegruewen a fir em
seng vermeintlech Legitimatioun
ze huelen. Et schéngt mer dofir ab-
solut noutwendeg ze sinn, fir de
Kampf géint den Terrorismus mat
enger effizienter Entwécklungspoli-
tik ze koppelen an et schéngt mer
grad esou evident ze sinn, dass
dat eent ouni dat anert kee grous-
se Sënn mécht.
Et ass dofir och schwéier noze-
vollzéie firwat dee grousse Kon-
sens, deen no den Attentater vum
11. September 2001 bestanen
huet, fir mat alle politeschen a mi-
litäresche Mëttele géint den Terro-
rismus virzegoen, net och kann op
d’Entwécklungspolitik iwwerdroe
ginn. Ech géif hei wëllen de
franséische President Jacques
Chirac zitéieren, dee gesot huet:
„Ce qui est possible contre le terro-
risme doit l’être contre la pauvreté
pour une mondialisation huma-
nisée et maîtrisée.“
Här President, déi Aarm ginn ëm-
mer méi aarm, déi Räich ginn ëm-
mer méi räich. De Gruef tëschent
Nord a Süd gëtt net méi kleng mä
ëmmer méi grouss. Et sinn dës
ernüchternd Konklusiounen, déi
sech am Rapport vum Programme
des Nations Unies pour le dévelop-
pement, kuerz PNUD genannt,
erëmfannen.
Déi haaptsächlech Ursaache vun
dëser Entwécklung loosse sech op
enger Hand opzielen:

- Zum Enge feelt et an deene
meeschten Entwécklungslänner u
stabilen demokratesche Struktu-
ren. An 140 Länner gi mëttlerweil
Wahle mat Parteien ofgehalen, wou
een awer muss soen, dass een
nëmmen an 82 Länner vu wier-
klech demokratesche Wahle ka
schwätzen. Vun den 80 Länner, déi
um Enn vum 20. Jorhonnert demo-
kratesch Strukturen opgebaut ha-
ten, sinn der nëmme 47 zu richte-
gen Demokratien erugewuess. An
106 Länner sinn déi biergerlech a
politesch Fräiheeten nach ëmmer
ageschränkt oder praktesch inexis-
tent. Et ass awer haut och be-
luecht, dass e Land sech nëmme
kann entwéckelen an aus deem
Däiwelskrees vun Aarmutt a Réck-
stand ausbriechen, wann demo-
kratesch Institutiounen entsti fir de
Bierger aktiv u politeschen Ent-
scheedungsprozesser deelhuelen
ze loossen.

- Zum Zweeten ass den Taux vun
der Participatioun vun de Fraen am
politeschen a wirtschaftleche Lie-
we bal onbedeitend. Et ass ge-
wosst, dass d’Fraen e wesent-
lechen Entwécklungsfacteur an dë-
se Länner duerstellen. Et brauch
ee sech deemno net ze wonneren,
dass de Retard a wirtschaftlech vi-
tale Secteuren an den Entwéck-
lungslänner esou grouss ass.

- Zum Drëtten ass den Accès op
Bildung a Wëssen nach ëmmer on-
genügend. De Réckstand an der
Fuerschung ass enorm. Den Trans-
fert vun zukunftsweisenden Tech-
nologien an d’Entwécklungslänner
fënnt quasi net statt. Hei kënnt een
och net derlaanscht festzestellen,
dass d’Informatiounsgesellschaft
laanscht all dës Länner geet an
zum Beispill den Uschloss un den
Internet an den Entwécklungslän-
ner quasi inexistent ass. Domat ass
eent vun de wesentleche Rechter
vun all Bierger, nämlech d’Recht
op Informatioun, net ginn. Esou
laang den Accès op Bildung a
Wëssen, respektiv Informatioun net
ginn ass, wäert et schwiereg wann
net esouguer onméiglech sinn an
all dëse Länner esou eppes wéi
demokratesch Strukturen opze-
bauen. Et sinn dëst alles Resultater
vun engem fatale politesche Choix,
d’Preferenz fir en autoritäre Regi-
me, deen d’Bevölkerung kleng hält
a se vun de politeschen a wirt-
schaftleche Rechter ausschléisst,
ass och 57 Joer no der Grënnung
vun de Vereenten Natiounen nach
ëmmer wäit verbreet, mat deene
Folgen, déi mer haut scho längst

Ferny Nicklaus-Faber (par M. Nico-
las Strotz), MM. Patrick Santer,
Marco Schank, Jean Spautz, Mme
Nelly Stein, MM. Nicolas Strotz,
Fred Sunnen, Lucien Weiler (par M.
Nico Loes) et Claude Wiseler;

Mme Simone Beissel (par M. Mar-
co Schroell), MM. Jeannot Belling,
Xavier Bettel, Niki Bettendorf, Emi-
le Calmes, Mme Agny Durdu (par
M. Emile Calmes), MM. Gusty
Graas, Paul Helminger, Alexandre
Krieps, Claude Meisch, Mme Mag-
gy Nagel, MM. Jean-Paul Rippin-
ger, Marco Schroell, John Schum-
mer et Théo Stendebach;

MM. Jean Asselborn, Alex Bodry,
Mme Mady Delvaux-Stehres, M.
Mars Di Bartolomeo, Mme Lydie
Err, MM. Ben Fayot, Jean-Pierre
Klein, Jeannot Krecké, Lucien Lux,
Mme Lydia Mutsch (par M. Alex
Bodry), MM. Jos Scheuer, Georges
Wohlfart et Marc Zanussi;

MM. Jean Colombera, Gast
Gibéryen, Fernand Greisen (par M.
Aly Jaerling), Jacques-Yves
Henckes, Aly Jaerling, Jean-Pierre
Koepp et Robert Mehlen.

Ont voté non: MM. François
Bausch, Robert Garcia, Camille Gi-
ra, Jean Huss et Mme Renée Wa-
gener.

Ass d’Chamber d’accord fir d’Di-
spens vum zweete Vote constitu-
tionnel ze ginn?

(Assentiment)

Et ass esou décidéiert.

Motion 1

Mir hunn nach eng Motioun vir-
leien, déi vum Här Jean-Pierre
Klein am Numm vun der sozialiste-
scher Fraktioun agereecht ginn
ass. Si ass explizéiert ginn a mir
kënnen direkt driwwer ofstëmmen.

Vote

Déi fir d’Motioun si stëmme mat Jo,
déi aner mat Neen oder si enthale
sech.

D’Motioun ass verworf mat 41 Nee-
Stëmme géint 18 Jo-Stëmmen.

Ont voté oui: MM. Jean Asselborn,
Alex Bodry, Mme Mady Delvaux-
Stehres, M. Mars Di Bartolomeo,
Mme Lydie Err, MM. Ben Fayot,
Jean-Pierre Klein, Jeannot Krecké,

Lucien Lux, Mme Lydia Mutsch
(par M. Alex Bodry), MM. Jos
Scheuer, Georges Wohlfart et Marc
Zanussi;

MM. François Bausch, Robert Gar-
cia, Camille Gira, Jean Huss et
Mme Renée Wagener.

Ont voté non: MM. Willy Bourg (par
M. Ady Jung), Lucien Clement,
Marcel Glesener (par Mme Nelly
Stein), Jean-Marie Halsdorf, Nor-
bert Haupert (par M. Fred Sunnen),
Ady Jung, Nico Loes, Paul-Henri
Meyers (par M. Marco Schank),
Mme Marie-Josée Meyers-Frank,
M. Laurent Mosar, Mme Ferny
Nicklaus-Faber (par M. Patrick
Santer), MM. Patrick Santer, Marco
Schank, Jean Spautz, Mme Nelly
Stein, MM. Nicolas Strotz, Fred
Sunnen, Lucien Weiler (par M. Ni-
co Loes) et Claude Wiseler;

Mme Simone Beissel (par M. Clau-
de Meisch), MM. Jeannot Belling,
Xavier Bettel, Niki Bettendorf, Emi-
le Calmes, Mme Agny Durdu (par
M. Gusty Graas), MM. Gusty
Graas, Paul Helminger, Alexandre
Krieps, Claude Meisch, Mme Mag-
gy Nagel, MM. Jean-Paul Rippin-

ger, Marco Schroell, John Schum-
mer et Théo Stendebach;

MM. Jean Colombera, Gast
Gibéryen, Fernand Greisen (par M.
Aly Jaerling), Jacques-Yves
Henckes, Aly Jaerling, Jean-Pierre
Koepp et Robert Mehlen.

■ M. Jean-Paul Rippinger
(DP).- Här President, ech froen
d’Wuert fir Fait personnel.

■ M. le Président.- Här Rippin-
ger, Dir hutt d’Wuert.

■ M. Jean-Paul Rippinger
(DP).- Här President, Dir Dammen
an Dir Hären, aus der Interventioun
virdru vum President vun der
LSAP-Fraktioun konnt ech eraus
gesinn, dass eppes wat ech virdru
gesot hunn a mengen Ausféierun-
gen iwwert den duebele Mandat
vum Europaparlament an dem na-
tionale Parlament, him, dem Här
Fayot, an der LSAP-Fraktioun ins-
gesamt net gefall huet.

Ech si wahrscheinlech falsch ver-
stane ginn. Et ass net mäi polite-
sche Stil, an et ass och net dee
vum menger Fraktioun, fir respekt-

los vis-à-vis vun enger Kolleegin
oder engem Kolleeg heibannen ze
sinn. Et ass och net mäi politesche
Stil an och net deen, géif ech soen,
vu menger Fraktioun fir ee perséin-
lech ze attackéieren.

Ech wollt eigentlech op d’Perver-
sitéit hiweisen, wou den Här Fayot
gesot huet, dass en no sengem
Beispill dann am Europaparlament
wär an net am nationale Parlament.

Ech géif dann dat, wat ech zum
Schluss vu mengen Ausféierunge
gesot hunn: „Da géing en erëm
Schoul halen“, ersetzen duerch:
„Da wär dem Lëtzebuerger Parla-
ment e gudde Mann verluer gaan-
gen“.

Ech soen Iech merci.

■ Plusieurs voix.- Très bien.

■ M. le Président.- Kolleegin-
nen a Kolleegen, mir sinn um Enn
vun eiser Sitzung ukomm. Déi
nächst Sitzung fänkt muer de Mue-
ren um 9 Auer un. D’Sitzung ass
opgehuewen.

(Fin de la séance publique à
17.29 heures)
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Ordre du jour
Débat sur la Politique de Coopération et d'Action humanitaire

(Discussion générale - Motion)

Au banc du Gouvernement se trouve M. Charles Goerens,
Ministre.

(Début de la séance publique à 9.03 heures)



kennen a déi eis ëmmer erëm
oprësele mussen.

Déi 24 am mannsten entwéckelt
Länner leie südlech vun der Saha-
ra. D’Zuel vun de Biergerkricher
ass an den 90er Joren drastesch
an d’Luucht gaangen. 3,6 Milliou-
nen Affer sinn opgrond vun inter-
staatleche Konflikter ze verzeech-
nen. D’Zuel vun de Flüchtlingen
aus de Biergerkrichsstaten huet
sech verduebelt. 40 Millioune sinn
un AIDS erkrankt, dovu 95% an
den Entwécklungslänner. AIDS rafft
a Länner wéi Südafrika, Malawien
oder Simbabwe ganz Bevöl-
kerungsschichten ewech, déi fir
d’ekonomesch Entwécklung oner-
lässlech sinn. Malaria an Tuberku-
lose droen haut nach ëmmer zum
Däiwelskrees aus Aarmuttt a
Krankheet bäi.

Mir brauchen dofir méi wéi je e klo-
ert an onmëssverständlecht Be-
kenntnis zur Entwécklungshëllef,
eng Entwécklungshëllef déi haut
méi wéi soss e Pilier am Kampf
géint den internationalen Terroris-
mus duerstelle muss.

Déi zwee Beräicher sinn zwou Säi-
te vun därselwechter Medail. D’So-
lidaritéit mat der drëtter an der
véierter Welt dierf net en immédiat
Affer gi vu wirtschaftlecher Rezes-
sioun. Si muss vill méi eng Kons-
tant ginn am aussepoliteschen
Agenda vun der Stategemein-
schaft, well dauerhaft, an do men-
gen ech si mir eis all eens, wäerten
déi Äermst vun deenen Äermsten
hiert Lous net méi wëllen akzep-
téieren. Folglech ass d’Entwéck-
lungspolitik ëmmer vun engem na-
tionalen Intérêt vun all Land, awer
ganz besonnesch vun Industriena-
tiounen, déi laangfristeg nëmme
kënnen hire Fridde sécheren, wann
de Gruef tëschent Aarm a Räich
net ze déif gëtt.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, Lëtzebuerg gëtt dëser Ver-
antwortung gerecht. Fir eis Regie-
rung ass d’Entwécklungspolitik pri-
oritär, dëst och a wirtschaftlech méi
schlechten Zäiten, well se weess
dass dës Entwécklungspolitik sech
ëmmer bezuelt mécht.

1985 huet Lëtzebuerg 0,16% vu
sengem PIB an d’Kooperatioun in-
vestéiert. Haut leie mer am Spëtze-
peloton. Wann een déi staatlech In-
vestitioune pro Kapp rechent, esou
läit Lëtzebuerg mat 356,24 Euro
weltwäit un der Spëtzt. Meng Frak-
tioun an ech hoffen, dass eis Re-
gierung net vun deem gesatenen
Zil vun 1% virum Enn vun dëser Le-
gislaturperiod ofréckelt.

D’Debatte fir de Budget 2003 hunn
och bei eis verdäitlecht, wéi schnell
de Grondkonsens an der Bevölke-
rung iwwert d’Kooperatioun
bréckele kann. Och op de lëtzebu-
ergesche Stammdëscher ass
d’Meenung wäit verbreet, dass jo
eigentlech déi Gelder, déi an d’Ent-
wécklungspolitik fléissen, vill bes-
ser bei eis opgehuewe wären.
D’Argumentatioun geet vun de fee-
lende Fleegebetter bis zu den Defi-
zienzen an de schouleschen In-
frastrukturen. Gott sei Dank ginn
dës egoistesch Meenungen net
vun alle Matbierger gedeelt, mä
nach muss ee befäerten, dass,
wann déi wirtschaftlech Situatioun
sech net verbessert an d’Chôma-
gezuelen zum Beispill substanziell
an d’Luucht ginn, dës Diskussioun
riskéiert méi haart ze ginn. Wann
dëst bis elo nach net de Fall war,
ass dat sécherlech och e Mérite
vun allen an dësem Parlament ver-
truedene Parteien, déi sech bis elo
zumindest an dësem Sujet ni op
eng polemesch a populistesch Ar-
gumentatioun erof gesat hunn.

Dofir begréisst och meng Fraktioun
ausdrécklech déi initiéiert Sensibi-
lisatiounscampagne iwwer Lëtze-
buerger Kooperatiounspolitik, well
et geet hei leschten Enns schluss-
endlech ëm e ganze Prozent, dee
mir als Land als Bäitrag zu der
Bekämpfung vun der Aarmutt
leeschten. 99% bleiwen also nach
ëmmer am räiche Wuelstandsland
Lëtzebuerg.

Här President, Lëtzebuerger Inve-
stitioune gi sënnvoll a gewënnbrén-
gend ugeluecht. De Minister Goe-
rens, aner Memberen aus der Re-
gierung a geleeëntlech verschid-
den Deputéierte konnten dat op
der Plaz feststellen. Mat eise Gel-
der gëtt an nei Schoulen, a Waas-
serversuergung a Gesondheets-
programmer, esouwuel an Erwues-
senebildung esou wéi an déi
ländlech Entwécklung investéiert.
Duerch déi ugesprachen Informa-
tiounscampagne soll sech eis Be-
völkerung e kloert Bild iwwert den
Notzen an d’Resultater vun eisen
Investitiounen an d’Entwécklungs-
politik maachen.

Ech wëll dann elo op e puer Grond-
linne vun der lëtzebuergescher
Entwécklungshëllef zréckkommen.
Déi pluriannuell Ausriichtung mat
deenen zéng Pays cibles ass mëtt-
lerweil eng Approche, déi op e
parteieniwwergräifende Konsens
stéisst.

Dës laangfristeg Hëllef entsprécht
de Recommandatioune vun der
OECD. Déi selektionéiert Länner
zielen zu deenen äermsten op der
Welt, virun allem um afrikanesche
Kontinent. An et ass haut erfree-
lech, dass sech fréier Zillänner ver-
bessert hunn. Et wier vermessen
ze mengen, dëst wier eleng op
d’Lëtzebuerger Kooperatiounspoli-
tik zréckzeféieren.

Ech denken awer, dass Lëtzebuerg
e wichtege Bäitrag zu dëse Fort-
schrëtter geleescht huet. D´Ile
Maurice an Tunesien sollen hei
nëmmen als Beispill opgefouert
ginn. Mat anere fréieren Zillänner
besteet d’Kooperatioun um huma-
nitäre Plang nach ëmmer weider.
Iwwert de Choix vun esou genann-
ten Zillänner vun der Lëtzebuerger
Entwécklungshëllef léisst sech
streiden. D’Sierra Leone a Burundi
zielen haut zu deenen alleräermste
Länner op der Welt. Well déi poli-
tesch Situatioun awer esou verfuer
ass, ass et schwéier e laangfris-
tege Projet auszeschaffen an deen
och op der Plaz ëmzesetzen.

Et mécht deemno wéineg Sënn an
dëse Länner unzesetzen. De Cap-
Vert ass haut ee vun de Pays
cibles, e Grond firwat mer grad mat
dësem Land kooperéiere läit op
der Hand. Ëmmer méi Matbierger
kommen aus dësem westafrikane-
sche Land. Haut ass et esou, dass
mer ëmmer méi Matbierger aus
dem ehemolege Jugoslawien bei
eis ophuelen. Ech wëllt dofir gären
dem Minister d’Fro stellen, ob et
net sënnvoll wär an Zukunft den
neie Statebond Serbien-Montene-
gro an de Rang vun engem Pays
cible ze hiewen? Elo schonn ënner-
stëtzt Lëtzebuerg verschidde gezi-
ilte Projeten am Kosowo-Montene-
gro an a Serbien. De Grondsteen
vun enger intensivéierter Zesum-
menaarbecht wär dofir scho ge-
luecht.

An dësem Kontext drängt sech déi
grondsätzlech an och politesch Fro
op, d’Entwécklungspolitik mat eiser
Asylpolitik méi enk ze verknäppen.
Duerch d’Opbauaarbecht a Ser-
bien-Montenegro an net zu lescht
och am Kosowo kann e Bäitrag ge-
leescht ginn, fir d’Bevölkerung der-
zou ze beweegen an hirem Land
ze bleiwen. Och an dësem Kontext
wëll ech gär vum zoustännege Mi-
nister wëssen, ob eng Zesum-
menaarbecht mam Justizministère
an dësem Secteur besteet? Meng
Fraktioun ass op jidde Fall der
Meenung, dass een d’Entwéck-
lungspolitik net ofgetrennt ka gesi
vun enger effizienter Asylpolitik,
well mer jo och iwwerzeegt sinn
dass eng Réckféierung vu Flücht-
linge wesentlech méi Sënn mécht,
wann an hiren Heeméchtslänner
d’Liewensbedingungen esou ver-
bessert sinn, dass och all déi Leit
reell Perspektiven hunn.

De Cap-Vert ass an deem Sënn e
gutt Beispill wéi ee Relatiounen të-
schent enger ëmmer méi grousser
Communautéit an eisem Land an
hirem Ursprongsland ka verbesse-
ren, dëst am Interessi vu béide
Länner.

Här President, den Afghanistan ass
amgaang aus den internationale
Medien ze verschwannen. An dach
ass et net esou, wéi wann net Ur-
saache genuch géife bestoe fir eis
Ae weiderhin op dëst vu Krich a
Biergerkrich gezeechent Land ze
riichten. Et kann een zwar eng ge-
wëssen Normaliséierung am
Alldag vun de Bierger feststellen.
D’Leit ginn erëm op d’Strooss a
kréien de Goût um Liewen erëm.
Trotzdeem ass et nach e wäite Wee
zu enger viabeler demokratescher
Uerdnung mat relativem Wuel-
stand.

Wann een den internationale Pres-
seberichter Glawe ka schenken,
esou ginn nach ëmmer déi eenzel
Regioune vun deene verschiddene
Krichshäre kontrolléiert a regéiert.
Hei si mer nach wäit ewech vun en-
gem Ufank vun demokratesche
Strukturen.

Och d’Situatioun vun de Fraen ass
a verschiddene Stied a Regiounen
nach ëmmer kritesch a si bleiwen
nach oft vun de Schoulen an domat
vum Accès zu Wëssen a Bildung
ausgeschloss.

Awer och um medizinesche Plang
bleiwen nach enorm Efforten ze
maachen, fir dëst Land zu enger
halbwegs normaler medizinescher
Versuergung erunzeféieren.

Wat engem awer am meeschten ze
denke muss ginn, ass de Fait dass
e groussen Deel vum Land, déi in-
tellektuell Elite komplett ausge-
schloss ass vun der Administra-
tioun an der Gestioun. E Land wéi
Afghanistan ka sech sécherlech
mëttel- a laangfristeg de Luxus net
leeschten, seng sougenannten In-
telligenzia einfach auszeschléis-
sen.

An dësem Kontext wëll ech dofir
froen, wéi Lëtzebuerg an Afghani-
stan matenee kooperéieren? Wéi
ass Lëtzebuerg an der Hëllef fir Af-
ghanistan agebonnen? Dat esou-
wuel op nationalem wéi internatio-
nalem Niveau. Ech kommen domat
op meng Suggestioun vum leschte
Joer zréck, fir nach eng Kéier ze
kucken, ob een aus dem Afghanis-
tan net mëttelfristeg kënnt e Pays
cible vun eiser Kooperatiounspoli-
tik maachen.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, et ass kee Geheimnis, dass
eis Kooperatioun net déi wier ouni
deen onermiddlechen Asaz vun ei-
sen ONGen, dëst esouwuel bei eis
hei heem wéi awer och op der Plaz
selwer. Zu Lëtzebuerg si bal 80
ONGen am Asaz. 2001 huet de Mi-
nistère e Montant vun 21,6 Milliou-
nen Euro zur Verfügung gestallt,
wat eng Steigerung vu bal 16% par
rapport zum Joer 2000 ausmécht a
bal dat Duebelt aus dem Joer
1998.

Ech wëllt awer hei op e puer méi
kritesch Froen iwwert d’Zesum-
menaarbecht mat den ONGen
zréckkommen. Bal 80 ONGe
schéngt mer dach eng enorm
héich Zuel, wa mer nach méi eng
grouss Effikassitéit um Terrain wël-
le kréien. D’Jalousie, déi oft të-
schent den Organisatioune be-
steet, mécht d’Aarbecht net grad
méi einfach.

Ech wëll dofir an dësem Kontext
d’Fro ubréngen, ob et méiglech
wär fir méi Synergien tëschent den
ONGen an d’Wee ze leeden an ze
kucke wéi verschidde Projete mët-
telfristeg kéinten zesummege-
luecht ginn. Och op administrati-
vem Plang kënnten d’ONGe méi
enk zesummeschaffen an déi eng
vläicht besser vum Know-how vun
där anerer profitéieren.

An dësem Kontext kënnt een net
derlaanscht, fir op déi deelweis
grouss Differenzen hinzeweisen,
déi tëschent den ONGe bestinn,
dëst souwuel op organisatore-
schem wéi op administrativem
Plang. Wat positiv ass, dat ass
dass ëmmer méi ONGe sech

äußerst professionell organiséieren
an der Gestioun vun hiren Organi-
satiounen. Mä leider Gottes muss
een awer ëmmer nach feststellen,
datt bei enger Rei aneren ONGe
mer wäit vun esou enger professio-
neller Gestioun ewech sinn. Wann
een doniewent weess, datt et ëm-
mer méi schwéier gëtt fir d’Leit, déi
hei onentgeltlech schaffen, bei der
Staang ze halen, esou dierf trotz-
deem d’Fro vun der Zesumme-
leeung vun den ONGe keen Tabu-
thema sinn.

Esou eng Zesummeleeung kann
awer nëmmen an d’Wee geleet
ginn, wann hei den zoustännege
Ministère iwwert de Wee vun Inci-
tatiounen esou Synergië méi staark
encouragéiert. Dobäi kënnt, datt
haut d’Gemengen eng eegestän-
neg Kooperatiounspoliltik bedrei-
wen, sief dat datt se selwer Koope-
ratiounsprojeten hunn oder awer
d’Entwécklungspolitik iwwert de
Wee vu Subsidien, déi se un ONGe
verdeelen, ënnerstëtzen.

Hei ass virop d’Fro ze stellen, ob
dës Aktivitéit weider soll ënnert
d’Kompetenz vun de Gemenge fa-
len oder ob dëst net sollt virrangeg
eng national Aufgab sinn, wat awer
net bedeite kann, datt all Gemeng
e gewëssene Pourcentage vu sen-
gem Budget fir Entwécklungshëllef
zur Verfügung stellt. Et wäert
sécherlech interessant sinn am Ka-
der vun der Orientéierungsdebatt
iwwert d’Kompetenzen zwëschent
dem Stat an de Gemengen och iw-
wert dëse Punkt ze diskutéieren, fir
dann ze iwwerleeën, ob et net am
Sënn vun enger méi effizienter Ko-
operatiounspolitik ass, wann d’Ge-
mengen hei hir Zoustännegkeet un
de Ministère iwwerdroen.

Dëst gesot, stellt sech awer am
Moment d’Fro, datt vill Gemenge
sech zimlech eleng gelooss fillen
an net genuch an déi national Ent-
wécklungshëllef agebonne ginn.
D’Kritären no deenen d’Entwéck-
lungshëllef bedriwwe gëtt sinn och
zimlech divers. Bei deenen enge
Gemengen - wann ech emol d’Stad
Lëtzebuerg huelen - gëtt all Joer e
Sujet festgehalen an d’Subsidie
ginn dann un all déi ONGen accor-
déiert, déi an dësem Beräich Akti-
vitéiten hunn. An anere Gemenge
gi systematesch nëmmen ONGen
ënnerstëtzt, déi hire Sëtz an dëser
Gemeng hunn. An nach anere Ge-
menge gëtt einfach e bëssen à la
tête du client verfuer.

Och wann all dës Efforte
sécherlech begréissenswäert sinn,
esou muss ee sech dach d’Fro
stellen, ob hei net vill Energien
awer och Gelder net esou effizient
ugeluecht gi wéi dat de Fall wär,
wann dës Aktivitéite méi an en na-
tionale Kader agebonne wären.
Ech wär frou, wann de Minister mer
kënnt soen, wat seng Positioun zu
dëser Thematik ass a wéi hie sech
an Zukunft d’Entwécklungshëllef
an de Gemengen awer och d’Ze-
summenaarbecht zwëschent de
Gemengen an dem Ministère vir-
stellt.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, wa mer iwwert d’Lëtzebuer-
ger Entwécklungspolitik schwät-
zen, da kënne mer een Element net
ausklameren, ech schwätzen hei
iwwert de Lux-Development an iw-
wert de KPMG-Audit. Mir begréis-
sen et, datt de Ministère dëser
Fuerderung vum Parlament no-
komm ass. Aus dësem Audit ergi
sech eng Rei vu wesentleche
Froen op déi ech versiche wëll an-
zegoen.

Eng éischt Fro ass déi vun der Ré-
munératioun vun deene Servicer,
déi vu Lux-Development fir de Mi-
nistère exekutéiert ginn a fir déi
eng bestëmmte Kommissioun be-
zuelt gëtt, déi proportionell zu dee-
nen Ausgaben ass, déi fir d’Reali-
satioun vun dësem Projet noutwen-
neg sinn. D’Schwieregkeet mat dë-
ser Prozedur ass, datt de Ministère
all d’Facturë muss kontrolléieren,
wat sécherlech op där enger Säit
zur Transparenz bäidréit, op där
anerer Säit d’Prozedur awer relativ
schwéierfälleg mécht. Am Audit
ass dann erauskomm, datt een dë-

se System vu Rémunératioun iw-
wert de Wee vu Kommissioune
misst iwwerdenken. D’Geleeënheet
ergëtt sech, wann d’Konventioun
bis zum 17. Juni vun dësem Joer
soll revidéiert ginn.

Eng zweet Fro, déi sech stellt, ass
déi ob Lux-Development conforme
ass mam Marché-publics-Gesetz.
An deem Kontext hat d’europäesch
Kommissioun der Regierung eng
Mise en demeure zoukomme ge-
looss an ech wär frou vum Minister
gewuer ze ginn, wat d’Suitë sinn,
déi d’Regierung dëser Opfuerde-
rung gedenkt ze ginn. Am Prinzip
ass meng Fraktioun der Meenung,
dass och Lux-Development sech
dëser Legislatioun muss a soll ën-
nerwerfen.

An dësem Kontext stellt sech dann
och d’Fro, ob Lux-Development
quasi e Monopol um Marché vun
der Entwécklungshëllef huet. Per-
séinlech bleiwen ech der Mee-
nung, datt et keng gutt Saach wier,
wann een aus dësem Fait géif
d’Konklusioun zéien, dass een elo
vun enger privatrechtlecher Gesell-
schaft an en Etablissement public
goe sollt. Am Sënn vun enger
méiglechst grousser Effizienz an
Effikassitéit schéngt et mer onëm-
gänglech ze sinn de privatrecht-
leche Statut bäizebehalen. Aller-
déngs muss ee sech d’Fro stellen,
ob een net le cas échéant am Ac-
tionnariat Ännerunge virhëlt.

En anere Punkt ass dee wéi
d’Agence an Zukunft méi Presenz
um Terrain vun de Projete selwer
kann assuréieren. Och wann dëst
sécherlech d’Aarbecht um Terrain
wäert verbesseren, muss ee sech
dach d’Fro stellen, ob de Risiko
dann net besteet, datt et um Siège
selwer zu personnellen Enkpäss
wäert kommen. D’Léisung kann
dofir nëmmen an deem goldene
Mëttelwee leien, deen an dësem
Fall e personalpoliteschen Equili-
ber tëschent den autonom fonc-
tionnéierende Büroen um Terrain
an der Maison mère hei zu Lëtze-
buerg läit. An dësem Kontext huet
d’KPMG-Etüd jo och gewisen, datt
besonnesch am Ministère et muss
zu Opstockunge komme bei där
ëmmer méi grousser Zuel vu Pro-
jeten.

Fir de Besoin u weiderem Personal
nach eng Kéier ze verdäitlechen,
huet Lux-Development d’lescht
Joer en neie Mataarbechter bäi-
kritt, dee sech ëm den internen Au-
dit gekëmmert huet. De Mataar-
bechter selwer war awer zur gläi-
cher Zäit mat an d’Operatioune vun
der Agence integréiert, wat eng
onofhängeg a permanent Kontroll
onméiglech gemaach huet. Deem-
no besteet hei dréngenden Hand-
lungsbedarf. Den Audit interne
muss dem Verwaltungsrot en bon-
ne et due forme zougänglech ge-
maach ginn, compte tenu vun de
Sommen, déi der Lux-Develop-
ment fir hir Projeten zur Verfügung
gestallt ginn.

Problemer schéngt et och um Ni-
veau vun de Facturatiounen ze
ginn. Géigewäerteg évaluéiert de
Ministère d’Projete selwer, déi vu
Lux-Development realiséiert ginn.
Compte tenu vun dëser Evalua-
tioun iwwerweist de Ministère Lux-
Development fix Kommissiounen,
déi de Käschte vum Projet ent-
spriechen. Fir de KPMG-Audit huet
de Ministère ënner anerem ugero-
den dës Prozedur an Zukunft méi
transparent ze maachen.

Schlussendlech wëllt Lux-Develop-
ment an Zukunft méi fir aner Op-
traggeber wéi nëmme fir de Minis-
tère de la Coopération aktiv ginn.
Esou leie konkret Propositioune
vun der europäescher Kommis-
sioun vir fir Projeten, déi vu Lux-De-
velopment kënnten assuréiert ginn.

Wann dës Iddi sécherlech positiv
ass an et och der Lux-Develop-
ment géif erlabe sech e bësselche
méi aus deem enke Corselet vum
Ministère ze befreien, muss ee
sech dach d’Fro stellen, ob net elo
emol fir d’éischt sollten all
d’Konklusiounen aus dem Audit
gezu ginn, fir datt Lux-Develop-
ment sech esou organiséiert, sou-
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wuel um administrative wéi um fi-
nanzielle Plang, datt se an Zukunft
nach besser kann d’Erausfuerde-
rungen, déi op se zoukommen, er-
fëllen, ier se elo schonn
zousätzlech Projete fir aner Op-
traggeber exekutéiert. Fir meng
Fraktioun muss elo d’Ëmsetzung
vun de Konklusiounen aus dem
Audit absolut Prioritéit hunn. Duer-
no besteet da sécherlech d’Méig-
lechkeet, fir fir aner Optraggeber
ze schaffe wéi fir de Ministère.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, ech kommen domadder
schonn zum Schluss. Ech wollt
nach eng Kéier am Numm vu men-
ger Fraktioun ervirhiewen, dass
mer dee vum zoustännege Minister
ageschloene Wee an der Entwéck-
lungspolitik voll a ganz ënnerstët-
zen. D’Entwécklungspolitik ass
haut en integrale Bestanddeel vun
eiser Aussepolitik, an och wa mir
elo schonn ënnert de G8 si vun de
Länner, déi Entwécklungspolitik
leeschten, esou solle mer eis net
op eise Lorbeeren ausrouen, mä
mat deemselwechten Engagement
déi Objektiver, déi de Minister nach
eng Kéier eis duergeluecht huet,
weiderverfollegen.

Wann ee weess, dass déi Länner,
déi déi héchsten Entwécklungshël-
lef leeschten, och déi sinn, déi déi
niddregst Aarmutt kennen, beweist
dat méi wéi all aner philosophesch
Argumentatioun, datt d’Solidaritéit
doheem an dobaussen an der Welt
u sech ondeelbar ass. Wa mir och
an Zukunft wëlle Stabilitéit a Frid-
den an eise Länner kennen, da ge-
et dat net zum Nulltarif. Wann een
domadder nach derniewent d’Re-
putatioun vun eisem Land ka ver-
besseren, esou soll dat keen
Haaptobjektiv sinn, mä trotzdeem
en net oninteressanten Niewenef-
fekt.

Wann een emol bei esou enger
Rees derbäi war a wann een d’Be-
geeschterung vun deene Leit, be-
sonnesch vun de Kanner, gesinn
huet, da gesäit een datt d’Entwéck-
lungshëllef méi wéi deier Publi-
citéitscampagnen zum gudde Ruff
vun eisem Land bäidroen.

Dëst gesot, wëll ech hei fir meng
Fraktioun e kloert Bekenntnis zur
Entwécklungspolitik maachen, mat
der Invitatioun datt mer eis net sol-
len op eise Lorbeeren ausrouen,
mä konsequent den Objektiv vun
1% Entwécklungshëllef vun eisem
PIB virun upeilen, nom Motto datt
mir net méi aarm gi wa mer mat
deenen Aarmen deelen.

Ech soen Iech merci.

■ Plusieurs voix.- Très bien.

■ M. Aly Jaerling (ADR).- Dir
hutt virdru vun Entwécklungshëllef
un d’Gemenge geschwat: Hutt Dir
domat och déi Lëtzebuerger Ge-
menge gemengt?

■ M. Laurent Mosar (CSV).-
Bien entendu!

■ M. Aly Jaerling (ADR).- Well
déi brauchen der nämlech och ge-
schwënn.

■ Plusieurs voix.- Oh!

■ M. le Président.- D’Wuert
huet elo d’Madame Lydie Err.

■ Mme Lydie Err (LSAP).- Här
President, Dir Dammen an Dir
Hären, och ech wëll a mengem
Numm an am Numm vu menger
Fraktioun den Accord bréngen
zum Entwécklungszesummenaar-
bechtseffort, deen hei geleescht
gëtt, an och déi Démarche ënner-
stëtzen, wou um Niveau Quantitéit
déi Entwécklungszesummenaar-
becht soll higoen.

Ech wëll dann zréckkommen op
d’Joer 2000, dat heescht e bësse
méi wäit, fir ze kucke wat 2001 ge-
schitt ass a wou een als Konklu-
sioun kënnt fir 2003 an déi Joren
derno hikommen.

2001 war sécherlech e ganz wich-
tegt Joer. Et ass dat éischt Joer
wou mer am Club vun de G-08 sinn
op der drëtter Plaz, somme toute

ex aequo mat den Niederlanden,
no Norwegen an no Dänemark, an
ech mengen et ass wichteg ënner-
strach ze ginn, datt héchstens 5
bis maximal 7% vun där Aide à la
Coopération, déi mir ginn, liéiert
ass, an dat ass sécherlech par rap-
port zu deene Länner, déi nach vi-
run eis sinn, eng grouss Differenz,
virun allem fir déi Länner déi vun
där Hëllef kënne profitéieren.

Zweete wichtege Punkt ass fir
mech d’Ouverture vun der Mis-
sioun zu Dakar am Januar 2000.
Ech hu just an deem Zesummen-
hank eng Fro. Am September vun
deemselwechte Joer ass um Cap-
Vert Vert zu Praia net eng Missioun,
mä e Bureau de Coordination op-
gaangen. Ech ka mer virstelle fir-
wat dat ass an hunn absolut kee
Problem mat där Persoun déi dee
Büro leet, well déi huet hir Kompe-
tenzen op der Plaz largement be-
wisen. Ech hu mech just gefrot, ob
et logesch war an deemselwechte
Joer op zwou Plazen an däersel-
wechter Géigend vun der Welt e
Koordinatiounsbüro opzemaachen,
besonnesch da wann déi zwou
Plazen, wéi an deem gegebene
Fall hei, esou no beienee leien. An
deemselwechte Kontext hänken
ech eng Fro un. Firwat ass vun de
Länner an där Géigend just de Ni-
ger vun de Kompetenze vun der
Koordinatiounsmissioun vun Dakar
ausgeschloss?

2001 war och den Audit vun der
Lux-Development, en Audit finan-
cier et fonctionnel, an ech wollt och
do dem Minister merci soen, well et
ass eng vun deene rare Kéiere wou
direkt eng Demande an eng Mo-
tioun vun der Chamber an d’Praxis
ëmgesat ginn ass, an zwar am
Sënn vun enger konstruktiver Ana-
lys vun deem wat passéiert ass.
Ech denken och, dass de Moment
vun dësem Audit sech ganz gutt
presentéiert huet, well e Change-
ment op der Spëtzt vun der Lux-
Development war.

2001 war och d’Joer wou de BAT
opgaangen ass, an dat muss ee
gesinn am Zesummenhank mat de
Relatioune vum Ministère mat den
ONGen engersäits, mam Cercle
vun den ONGen anerersäits, an
och de Bureau d’Aide à l’éducation
et à l’information au développe-
ment. Och dat, mengen ech, ass
am Zesummenhank mat den ONG-
en ze gesinn eng ganz gutt Saach,
an ech wäert herno nach e wéineg
drop zréckkommen.

E fënnefte Punkt, deen ech als
ganz wichtegen eraussträichen iw-
wert d’Joer 2000, ass den Ufank
vun engem grousse Projet géint de
SIDA, den ESTHER-Programm, an
ech denken dass jiddfereen
heibannen déi Initiativ an där Hin-
sicht nëmme félicitéiere kann.

E sechste Punkt, d’Cellule d’éva-
luation interne um Ministère. Dat
war eng vu menge grousse Suer-
gen, et war och eng vun de Suerge
vum CAD, wou 1998 de leschten
„Examen“ war, deen deemnächst
erëm usteet, an ech denken dass
ee just déi Efforten hei muss e bës-
se méi genee ënnert d’Lupp hue-
len, esou wéi aner Considératiou-
nen oder Konklusiounen, déi beim
CAD d’lescht Kéier erauskomm
sinn, fir dass déi Debatt hei als Vir-
bereedung kann déngen, fir déi
Kontroll vun eiser Entwécklungsze-
summenaarbecht, déi usteet.

Den Audit interne an der Lux-Deve-
loppment ass sécherlech och en
Element wat ervirzesträichen ass,
mä och do kommen ech nach drop
zréck.

Ee vun deene wichtege Punkte fir
mech vun 1991 ass de Fait dass
déi Programmes individuels de
coopération do gemaach gi sinn,
well dat et erlaabt net nëmme Pro-
grammer ze hunn, mä Programmer
kënnen nozevollzéien, virauszezéi-
en, ze évaluéieren am Laf vun der
Zäit an eventuell ze réadaptéieren,
wann déi Noutwendegkeet dee
Moment da soll bestoen.

1991 war och a mengen Aen e
wichtegt Element. Déi Tatsaach,
dass verschidde legislativ Adapta-

tioune komm sinn, notamment iw-
wert de Statut vun den Agents de
coopération. Och dat, mengen
ech, ass eng wichteg Geschicht,
och wann ech iwwert Detailer, déi
an deem Règlement grand-ducal
dra stinn, net onbedéngt be-
geeschtert sinn, haaptsächlech déi
déi Trait hunn un d’Revenuen, a
virun allem bedaueren ech dass
ech an deem Reglement näischt
erëm konnt fannen iwwer méi pre-
zis de Statut vun den Agents de la
coopération, wat aner Saache wéi
d’Disziplin ubelaangt. Mä ech men-
gen, dass dat net esou wichteg
ass. Wichteg ass et, dass dat Re-
glement do komm ass, dass déi
Leit, déi de Ministère absolut
brauch, déi och op anere Plaze wéi
zu Lëtzebuerg gebraucht ginn, eng
Perspektiv op länger Zäit kréien,
déi se bis elo net haten, an dass
domadder eng gewësse Stabilitéit
am Ministère kann zustane kom-
men. Och dat, mengen ech, ass
absolut ze begréissen.
Den néngte Punkt ass de Comité
de suivi, deen agefouert ginn ass.
Den zéngte Punkt ass eventuell er-
virzesträichen, dass fir d’éischt eng
Kollaboratioun vun der Lëtzebuer-
ger Entwécklungszesummenaar-
becht mam BIT war.
Den eelefte Punkt ass sécherlech e
manner gudden. Dat ass, dass
2001 dat Joer war wou de Conseil
de coopération au développement
zu Bréissel verschwonnen ass an
absorbéiert ginn ass an de Conseil
Affaires générales. Ech weess, well
mer mam Minister doriwwer ge-
schwat hunn, dass och hien dat
absolut net begréisst, an ech hof-
fen dass hien et fäerdeg bréngt,
wéi dat wat op verschiddene Pla-
zen hei duerchkléngt, mat anere
Länner, déi déiselwecht Hésitatiou-
nen op dësem Punkt hunn, infor-
mell Rencontren ze maachen, déi
dann trotzdeem kënnen afléissen
an déi europäesch Politik.
E leschte Punkt wollt ech nach er-
virsträichen, deen eigentlech net
méi direkt mat 2001, mä éischter
mat 2002 zesummenhänkt. Dat ass
d’Campagne de sensibilisation um
groussen Niveau, déi x Jore gefrot
ginn ass, déi stattfonnt huet an
deem Zesummenhank, an ech
mengen dass et derwäert ass och
dat ze ënnersträichen, eng Zesum-
menaarbecht mat dem SYVICOL,
dat heescht mat eise Gemengen
um Terrain ugestrieft ginn ass, net
am Kader vun der Campagne, wat
wichteg ass, an de Minister huet et
gesot op enger Plaz, déi mer elo
entfält, dass et vill méi wichteg ass
fir d’Gemengen ze sensibiliséieren,
fir d’Adhérance vun der Opinion
publique un der Kooperatioun mat
sech ze kréien, wéi iwwert dee
Wee vun de Gemenge Suen ze
mobiliséieren. Et geet also och do
prinzipiell ëm eng ganz wichteg
Saach.
Esou wäit, Dir Dammen an Dir
Hären, Här Minister, déi positiv Säi-
ten, déi 2001 an dësem Zesum-
menhank ze soe waren. Vläicht ee
leschten, deen ech vergiess hunn.
Och de Rapport annuel vun 2001
huet sech largement verbessert
par rapport zu deene Jore virdrun.
En ass méi lisible ginn, en ass méi
komplett ginn. Ech wollt awer trotz-
deem nach e puer Suggestioune
maachen, wou en nach kënnt ver-
bessert ginn.
Ech begréissen, dass contraire-
ment zu deene Jore virdrun, wou
dat net méiglech war, pro Land,
besonnesch pro Pays cible, déi
Programmer ugedeit sinn, dass
Chiffren do sinn, net nëmme vum
Joer 2000, mä och vum Joer 2001.
Ech bedaueren, dass keng Previ-
siounen derbäi sinn, well et ass na-
tierlech esou dass all déi Projete
mussen an enger Perspektiv gesi
ginn an dass een och dann, wann
um Ministère gewosst ass, wéi déi
Evolutioun geplangt ass, dat aus
dem Rapport net kann erausliesen,
dat fannen ech schued.

Ech fannen et och interessant fir en
nächste Rapport annuel, fir e Mo-
dell vun engem Programme indivi-
duel de coopération bäizeleeën, an
ech denken och dass bei deenen
Annexen et interessant wier, d’Kon-
ventioun vun der Lux-Develop-
ment, e Modell vun engem Accord
de coopération oder esou Saache
bäizeleeën, well wann ee sech net
genee auskennt, da fënnt ee sech
an deene verschiddene Schrëft-
stécker do schlecht erëm. Ech
mengen, dass et d’autant méi
wichteg wier fir 2002 den aktuellen
Accord oder d’Konventioun mat
der Lux-Development an eventuell
den Accord cadre ze pulséieren,
wou mer wëssen, dass dëst Joer
2003 dat soll ëmgeännert ginn an
dass ee fir d’Ëmännerung kënnen
ze appréciéiere misst wësse wat
hautdësdags do lass ass.

Eng kuerz Aféierung zur Situatioun
vun der Entwécklungszesum-
menaarbecht op der Welt, déi ac-
tuellement sechs Millioune Leit
zielt, an déi - an dat ass derwäert
ënnerstrach ze ginn - an honnert
Joer sech quadrupléiert huet. Dat
war e Boom wéi et nach ni an der
Weltgeschicht vun der Demogra-
phie de Fall war. Et hätt een doraus
kënne schléissen, dass déi Zäiten,
déi kommen um demographesche
Standpunkt, ganz geféierlech wie-
ren. Den Expären no fënnt awer déi
Explosion démographique, déi mer
eis hätte kënnen erwaarden, net
statt. Eng vun den Ursaache wäert
do kënne sinn, dass de SIDA Mil-
lioune Leit ewechrappt an esou am
Fong eng ganz staark Inzidenz op
d’demographesch Entwécklung
vun der Weltbevölkerung huet.

Déi Tatsaach, dass d’Explosion dé-
mographique net stattfënnt, kann
awer keng Entschëllegung, net
emol eng Erklärung sinn, fir déi
Haltung vun den USA, déi au motif,
dass géife Gebuerteninformatioun
oder Avortementë gemaach gi vum
FNUAP, dës Agence vun der UNO
ëm 33,3 Milliounen Dollar privéiert
huet am Laf vum Joer 2001. Ech
mengen, dass een dës Geleeën-
heet muss notze fir drop hinzewei-
sen, dass dat eng Haltung ass déi
inakzeptabel ass, besonnesch da
wann déi Reprochen, déi vun den
USA gemaach gi sinn, absolut net
zoutreffen, notamment déi, dass hir
Entwécklungshëllef un de FNUAP
géif dozou déngen Avortementer a
China ze favoriséieren.

Ech wëll op d’Demographie zréck-
komme fir ze soen, dass nëmmen
Afrika an deenen nächste 50 Joer
seng Populatioun wäert verduebe-
len a vu sechs Milliounen haut am
Joer 2050 op 1,2 Milliarde wäert
kommen, während Asien mat 60%
vun der Bevölkerung stabil wäert
bleiwen, grad esou wéi Lateiname-
rika, Europa awer wäert erofkom-
men.

Firwat soen ech Iech dat? Mä, well
ech doraus zéien, dass à moyen et
à long terme et logesch wier net
nëmmen aus Ursaachen, déi mam
CAD zesummenhänke vu Contraig-
natioun vun der Lëtzebuerger Ent-
wécklungszesummenaarbecht ze
konzentréieren, mä fir drop hinze-
weisen, dass mer déi Konzentra-
tioun a mengen Aen onbedéngt
misste méi staark an Afrika maa-
chen. Firwat? Engersäits wéinst der
Evolution démographique, anerer-
säits well d’Aarmutt an Afrika déi
gréisst ass. Vun 1,5 Milliarden, dat
heescht engem Drëttel vun der
Weltbevölkerung, déi an absoluter
Aarmutt liewen, si 70% dovunner
actuellement an Afrika, während
dat vun der Demographie hier eng
Proportioun ass, déi dramatesch
ass. Een op sechs huet keen
Accès zu Waasser oder zur Eva-
kuatioun vun ofgenotztem Waas-
ser, an och do ass ee vun dräi an
Afrika. Ee vun dräi Mënschen op
der Welt ass schlecht erniert, an do
och eng grouss Majoritéit an Afrika.

Wa mer wëssen, dass den Zweck
vun der Entwécklungsaarbecht,
deen ass fir d’Aarmutt opzehiewen,
a wa mer wëssen, dass deen no-
blen Zweck vun der Reduzéierung
vun der Halschent vun der Aarmutt
op der Welt bis 2015 fixéiert ginn

ass, da wësse mer, wa mer dee
Cercle vicieux, deen actuellement
amgaang ass, wëllen ënnerbrie-
chen, dass mer et musse fäerdeg
bréngen, no de Wierder vum zou-
stännege Minister, dee Cercle vi-
cieux an e Cercle vertueux ëmze-
wandelen. Dat wäert natierlech net
ganz einfach sinn.

Fir dat fäerdeg ze bréngen, muss
ee fir d’éischt wësse vu wat ee
schwätzt. Reduktioun vun der Aar-
mutt ass e banalen Term. Et muss
ee wësse wat d’Aarmutt ass. An
engem vun de Rapporte vum
Ministère hunn ech eng Definitioun
gelies, déi mer perfekt schéngt,
dofir wëll ech Iech se hei matdee-
len: „La pauvreté est un processus
unilatéral dans lequel les déficits
alimentaires, éducatifs et sanitaires
se cumulent“. Dat heescht, dass
do e Cumul ass vun enger Morta-
lité infantile, vun enger Expectation
de vie, vum Accès à l’eau, à l’édu-
cation, à la nourriture, esou dass
een am Fong, wann ee wëllt ufän-
ken d’Aarmutt ze bekämpfen, net
richteg weess, wou ee soll genau
ufänken. An dofir ass déi Notioun
vum Partenariat esou wichteg, fir
do an Zesummenaarbecht mat de
konzernéierte Leit hir Prioritéite
festzestellen, fir do unzefänken
oder do weider ze entwéckelen,
wou si mengen dass et fir si am
wichtegste wier. Ech mengen och
op deem Punkt kënnt e behaapten,
dass vill Progrèsë gemaach gi
sinn.

De PIB ass dat Instrument wou nor-
malerweis gemooss gëtt, wat déi
ekonomesch Performancë vun en-
gem Land sinn. De PIB kann net
duergoe fir ze kucke wat fir eng
Länner déi äermste sinn, well eben
déi Definitioun vun der Aarmutt, déi
ech Iech elo grad ginn hunn, net
kann eleng an ekonomeschen Ter-
me gemooss ginn. Dofir huet de
PNUD eng Definitioun, e Kritär, en
Indicateur ausgeschafft, an zwar
dee vum Indicateur de développe-
ment humain, op deen ech wëll
kuerz zréckkommen, deen et bes-
ser méiglech mécht ze moosse wat
fir een Entwécklungsgrad an en-
gem Land ginn ass.

Ech wollt Iech awer an dësem Kon-
text och nach vläicht erklären oder
ee Wuert soen iwwert d’Aktivitéite
vum PNUD, well déi kënnen am
Fong, a mäi Virriedner huet et hei
ugeschwat, net genuch ënner-
strach ginn. De PNUD ass de „Ré-
seau mondial vun de Nations
Unies, qui prône le changement et
relie les pays aux connaissances et
aux expériences et ressources,
dont leur pays ont besoin pour
améliorer leur vie“. Domadder huet
een am Fong de ganze Programm
vun der Entwécklungszesum-
menaarbecht scho fixéiert. Deem,
dee wierklech eppes Excellentes
wëllt zu deem Thema liesen, géif
ech d’Lecture vun engem Artikel
aus dem PNUD-Rapport vun 2002
recommandéieren, en Artikel „Vues
d’ensemble, approfondir la dé-
mocratie dans un monde frag-
menté“, wou haaptsächlech ënner-
strach gëtt, wou den enken Zesum-
menhank ass tëschent eppes wou
ech weess, dass et dem Minister
um Häerz läit, an zwar déi souge-
nannt bonne gouvernance an den
Entwécklungsméiglechkeeten.

Wa mer wëssen dass déi Entwéck-
lung nëmmen an deene Länner ka
stattfannen déi demokratesch ge-
fouert ginn, esou ass et kloer dass
déi Relation causale tëschent der
Gouvernance an dem Entwéck-
lungsniveau terribel enk ass, an et
geet net duer fir ze wëssen, dass
ënner 200 Länner op der Welt, an
140 Länner Wahle stattfannen, fir
ze soe mir hunn also dann 140 De-
mokratien, well dësem Bericht vum
PNUD no ass et ganz kloer, dass
vun deenen 140 do 82 nëmme
richteg Demokratië sinn, während
an all deenen anere Länner, ob-
scho Wahle stattfannen, grouss
Defiziter u Mënscherechter an un
Demokratieverständnis stattfan-
nen.

Mir mussen also probéiere gläich-
zäiteg dat Demokratieverständnis
an den Entwécklungslänner ze ver-
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besseren, fir kënnen en Dévelop-
pement ze erreechen, well et evi-
dent ass, dass déi zwee do Hand
an Hand ginn.

Mir wëssen, dass trotz allen Effort-
en an deene leschte Joren an um
Niveau vun der Entwécklungshëllef
den Ecart tëschent deene räichen
an deenen aarme Länner méi
grouss ginn ass. Et ass evident,
dass deen Ecart sech muss re-
serréieren, wa mer wëllen déi Ob-
jektiver, déi fir 2015 gesat gi sinn,
erfëllen.

De Revenu vun 1% vun der Popu-
latioun op der Welt ass deesel-
wechte wéi dee vun 2,7 Milliarden
op der anerer Säit. Dat heescht,
dass praktesch 1% vun der Welt-
populatioun datselwecht huet fir säi
Konsum a fir säi Bien-être wéi prak-
tesch d’Halschent vun der Popula-
tioun op der anerer Säit. Dat kann
net esou virugoen. Wann d’Ent-
wécklungszesummenaarbecht fir
But huet d’Entwécklung vun och de
Pays en voie de développement
erbäizeféieren, dann heescht dat,
dass 2015 och déi 2,7 Milliarde vun
der Weltbevölkerung mussen en
Accès réel à l’eau hunn, à la nourri-
ture, au logement, à la santé et à
l’éducation.

Genau dat sinn déi Kritären déi no
dem IDH, dem Indicateur du déve-
loppement humain vun der UNO
dra begraff sinn, esou dass ee
kann dovunner ausgoen, dass den
IDH e gudde Kritär ass, jiddefalls
de Moment dee beschtméigle-
chen, besonnesch da wann e kom-
binéiert gëtt mat deenen anere
Kritären déi am Rapport annuel
mat drastinn, den Indicateur sexo-
spécifique an och de PNB par ha-
bitant et parité de production. Ech
wëll elo net op déi Technicitéiten
do agoen, mä dat sinn objektiv
Kritären, déi gemooss gi vun indé-
pendanten Expären, an déi esou
am Fong déi beschtméiglech
Mooss si fir ze kucke wou e Land a
senger Entwécklung drun ass.

Firwat ass déi Entwécklung an
deene Länner, vun deene mer
schwätzen, esou schlecht? Et gëtt
sécherlech do vill Ursaachen. Eng
vun deenen ass sécherlech déi li-
beral Mondialisatioun déi amgaang
ass, déi mat sech bréngt dass
d’Präisser vun de Matières premiè-
res erofginn, während déi vun de
Servicer a Produiten, déi an der
entwéckelter Welt existéieren,
eropginn. D’Spekulatioun op de
Capitauxen ouni Taxatioun, an ech
sinn a menger leschter Ried op dë-
ser Tribün an dësem Kontext op
d’Tobin-Tax agaangen, a virun al-
lem och den Demokratisatiouns-
prozess, deen defizient ass, an
d’Schold vun den Drëttlänner.

Ech wëll ee Wuert zu dëser Schold
soen, ier ech méi genee op d’Lët-
zebuerger Kooperatiounszesum-
menaarbecht zréckkommen.

Déi Schold, déi existéiert zënter de
50er Joren a bis an d’70er Joren
eran konnt d’Schold vun den Ent-
wécklungslänner einegermoossen
zréckbezuelt ginn. An de 70er
Joren, an der éischter Petrolskris,
ass op eemol den Taux vun de
Scholden terribel eropgaangen an
déi Länner, déi déi Scholden haten,
kruten ëmmer méi Schwieregkee-
ten déi Scholden zréckzebezuelen.
Eppes wat awer net bekannt ass,
wollt ech hei soen. Dat ass, wa mer
2002 déi Scholde kucken déi et op
der Welt gëtt, da stelle mer fest
dass 77 Entwécklungslänner, bei
deene Russland a China derbäi
sinn, actuellement eng Totalschold
hu vun 2.500 Milliarden Dollar. Wat
net gewosst ass, dat ass - oder net
genuch gewosst ass -, dass dee
Montant nëmme 5% vun der
Schold duerstellt déi op der ganzer
Welt ass an dass dat héchtsver-
schëldent Land op der Welt d’ame-
rikanesch State vun Amerika sinn,
déi mat 29.000 Milliarde vun der
Schold do stinn. Dat heescht, méi
wéi d’Halschent vun der Schold,
déi op der Welt existéiert.

Wa mer wëssen, dass an den Ent-
wécklungslänner, déi 5% vun dë-
ser genannter Schold hunn, 85%
vun der Weltbevölkerung liewen,

da misst ee kënnen dovunner aus-
goen, dass déi Ressourcen, déi an
deene Länner, wou déi 85% vun
der Weltbevölkerung liewen, miss-
te kënne benotzt gi fir d’Entwéck-
lung vun dësem Land, an net fir
Scholden zréckzebezuelen.

Wann de PNUD, vun deem ech elo
scho geschwat hunn, ausgere-
chent huet, zënter Joren och be-
kannt ass, dass 80 Milliounen
Dollar d’Joer während zéng Joer
géifen duergoe fir d’ganz Weltbe-
völkerung propper ze ernieren, ge-
sondheetlech ze versuergen an
eng Education de base ze ginn,
dann ass et sécherlech drama-
tesch dass déi Suen, déi dofir géife
gebraucht ginn, leider haut nach
ëmmer musse gebraucht ginn zu
groussen Deeler fir d’Zënse vu
Scholden zréckzebezuelen, déi
entre-temps schonn x-mol, wat hire
Montant principal ubelaangt, géi-
fen zréckgoen.

Ech wollt da kuerz op dat zréckgoe
wat am leschte CAD-Examen 1988
als Konklusioun erauskomm ass.
Ech wollt Iech proposéieren, déi
verschidde Punkten, op déi ech
agoe wëll, no dësem Schema ze
kucken.

1. Déi Recommandatioun vun der
leschter Kéier, fir ze soen, dass
den Nombre des pays bénéficiai-
res misst erofgoen, dat ass eng
Préoccupatioun, déi konstant ass,
déi zënter ausganks den 90er
Joren existéiert an en fonction vun
där ech ganz genau dee Rapport
annuel hei duerchgekuckt hunn.

D’Aide bilatérale an de Pays cibles
war am Joer 2001 30,9 Milliarden
Euro. - Elo kommen ech an d’La-
brenten, well ech mat Zuelen ëm-
mer e bësse Schwieregkeeten
hunn. - Op zwou Plaze steet an dë-
sem Rapport annuel, dass d’Pays
cibles am Joer 2001 31% vun der
Aide publique au développement
kritt hunn. Am Memorandum fir de
CAD steet dran, dass déi Aide an
d’Pays cibles 72% géif ausmaa-
chen. Ech si ganz schlecht am
Rechnen, mä wann ech weess
dass d’Lëtzebuerger Gesamtent-
wécklungshëllef op 6 Milliarden
ass, a wann ech weess dass d’Ai-
de bilatérale an de Pays cibles
30,9 Milliounen Euro ass, da kom-
men ech do mam beschte Wëllen
net op déi 31%, geschweigs op déi
72%. Ech loosse mech gären an
där Hisiicht beléieren. Ech fäerten
awer, dass déi Prozenter gerechent
gi sinn net par rapport zum Ge-
samtbetrag, mä par rapport zu ier-
gendengem Montant, dee mir e
Rätsel ass, an deen ech verzweifelt
probéiert hunn an deene leschte
puer Deeg erauszefannen.

Vun där Aide an d’Pays cibles si
54% an Afrika gaangen, 22% a La-
teinamerika an an Asien, a 5% an
d’Territoires palestiniens, déi zwar
offiziell net op der Lëscht stinn, mä
deenen hir Entwécklungshëllef
sécherlech grad esou berechtegt
ass wéi deenen aneren hir.

Ech kommen dorop zréck fir Iech
nach zwou Minutten Argumenter ze
liwweren, firwat ech denken dass
d’Konzentratioun vun de Länner
misst an Afrika leien, an zwar wa
mer wëssen, dass 54% vun eiser
Hëllef an Afrika ginn, an dass an
Afrika sechs vun de Länner leien,
dat heescht méi wéi am Rescht vun
der Welt, an dass an Afrika an ei-
sen Zillänner ongeféier 33 Milliou-
ne Leit betraff sinn, während Salva-
dor an Nicaragua, déi d’Halschent
grosso modo wéi Afrika vun eisem
Stat op bilateralem Wee kréien,
11,11% vun der Populatioun hunn.
D’Proportioun ass natierlech eng
ganz aner an Asien, wou 82,6 Mil-
lioune Leit betraff si fir déi nämlecht
22%, wat natierlech doduerch
kënnt, well d’Populatioun vum Viet-
nam esou héich ass. A wa mer
dann ausgi vun der Recommanda-
tioun vum CAD, fir ze soe mir miss-
ten eis Hëllef konzentréieren, da
géif ech dovunner ausgoen, dass
déi Argumenter, déi ech virdru ge-
sot hunn, zesumme mat deene
Montanten a mat de Populatiouns-
zuelen, déi ech Iech elo grad ge-
nannt hunn, wierklech alleguerten

derfir plädéieren, fir eis Hëllef an
Afrika mussen ze konzentréieren,
wat net wëllt heeschen dass ech
denken, dass dofir déi Hëllefen op
deenen anere Plaze vun der Welt
mussen opgehale ginn, mä eng
Konzentratioun heescht eppes
aneschters wéi ophalen.

Dann hunn ech, an dat ass mäi
gréisste Problem mat dem Rapport
annuel, dat war iwwregens och
scho viru Jore mäi gréisste Pro-
blem mat deem Rapport annuel,
dass ausser deenen zéng Pays
cibles et e ganze Koup Länner
gëtt, déi Pays à projet sinn. Ech
schwätze vun der Aide bilatérale.
D’ONGe maache selbstver-
ständlech an deene Länner, wou si
hir Akzenter hunn, déi Aktiounen,
déi si fir richteg fannen.

Mir hunn ausser deenen zéng re-
spektiv 11 Zillänner nach 20 Pays à
projet. An dat ass och e Reproche,
deen ech maache fir d’Lisibilitéit
vun dësem Rapport. Bei deenen
20 Länner, déi Pays à projet sinn,
steet kee Raisonnement derbäi, fir-
wat déi Länner Projete kréien. Ech
ka mer virstelle firwat si se kréien.
Dat si Länner, déi deelweis besser
entwéckelt si wéi déi aner Zillänner
a wou et méi einfach ze schaffen
ass, wou d’Capacité d’absorption
vun den Autoritéiten a vun de Leit
op der Plaz méi grouss ass wéi an
anere Länner. Et bleift fir mech in-
akzeptabel, an ech kann dat net
genuch ënnersträichen, dass Län-
ner wéi Tunesien, wat Zilland war a
wat keen Zilland méi ass zënter
1998, am Joer 2001 nach 2,450
Milliounen Euro kritt huet. Et ass fir
mech och net akzeptabel, dass
Marokko 2,906 Milliounen Euro kritt
huet an domadder Montanten
agestach huet, déi heiansdo méi
héich si wéi dat wat de Stat bilate-
ral an d’Zillänner gestach huet.

Déiselwecht Kriticke gëlle fir den
Ecuador mat 1,639 Milliounen Eu-
ro. Ech denken, dass dat Saache
sinn, déi näischt mat Zifferen ze
dinn hunn, déi einfach eppes mam
Prinzip ze dinn hunn.

Ech hunn déi 20 Länner opgezielt
an ech rechnen en Total zesumme
vu Pays à projet vun 23 Milliounen,
wat exklusiv bilateral Hëllef ass,
während d’Regierung op bilatera-
lem Plang an d’Pays cibles nëm-
men 30,9 Millioune ginn huet. Mir
kommen also praktesch op Ziffer-
en, déi am Verhältnis net esou wäit
ausernee si fir d’Zillänner wéi fir déi
aner Länner. Fir mech geet dat net.

A mengen Aen ass et richteg, dass
bei d’Länner à projet nei Länner
derbäi komm sinn déi a Süd-Ost-
europa leien, notamment de Koso-
wo, de Montenegro, wou vill Suen
investéiert gi sinn. Ech fannen dat
richteg par rapport zu der Situa-
tioun op der Welt déi mer haten,
och néideg par rapport zu deene
Leit déi mer hei hunn an déi mer
zréckféieren, fir deenen ze hëllefen
eng Rehabilitatioun erëm opzebau-
en. Ech kann net acceptéieren,
dass anerersäits Länner do dra
bleiwen déi behandelt gi wéi wa se
Pays cibles wieren, obscho se
keng méi sinn nodeem se 1998 e
Statut kritt hunn, e Statut transitoire
vun engem Pays cible op een ane-
ren, a wou haut och nach an deene
Länner net geschafft gëtt, wéi ei-
gentlech misst geschafft ginn,
wann ee géif Entwécklungshëllef
maachen, mat fifty-fifty mindes-
tens, wat iwwregens och a ver-
schiddenen Zillänner misst de Fall
sinn. Jiddefalls denken ech, och
wann een derfir ass, dass am
Ruanda an am Burundi erëm uge-
fange ginn ass ze schaffen, node-
em et jorelaang net méiglech war
dat do ze maachen, dass déi Pro-
portioune vun deene Suen, déi in-
vestéiert ginn a Länner déi keng
Zillänner si par rapport zu deenen
aneren, inakzeptabel ass.

Ech wëll ee Moment op déi Zillän-
ner zréckkommen, well ech fannen
dass dat eng ganz wichteg Diskus-

sioun ass. Ech weess, dass Lëtze-
buerg haut déiselwecht Zillänner
nach huet wéi déi, déi vun 1999 u
fixéiert gi sinn. Dat wëllt awer net
onbedingt heeschen, dass dat po-
sitiv ass, well ech denken dass et
net normal ass déi Kritären, déi
mer deemools haten an déi variéie-
ren, indifferent unzewenden op eng
Situatioun déi sech verännert.

Ech fannen et net normal, wann
ech déi Zillänner hei kucken an déi
verschidden Tableaue mat den In-
dicateuren, dass do esou grouss
Divergenze sinn an den Zifferen,
ouni dass déi sech erëmschloen
an der Aide oder an der Zort vun
der Aide déi Lëtzebuerg gëtt.

Ech huelen hei e puer Zifferen er-
aus. Ech fannen et och iergendwéi
anormal, dass een Zilland wéi de
Burkina Faso, wat dat 159. Land
ass vun 162, wat den Indicateur
humain de développement ube-
laangt, 960.000 Euro vum Lëtze-
buerger Stat iwwer bilateral Hëllef 
an 3,424.138 Milliounen iwwert
d’ONGe kritt.

Ech hunn absolut näischt dergéint,
dass an den Zillänner d’ONGe méi
aktiv si wéi dat an anere Länner de
Fall ass. Ech fanne just dass déi
Proportioun do ongesond ass. On-
gesond firwat? Net onbedingt,
dass déi Hëllef do manner gutt
ukënnt, mä ongesond dofir dass ee
riskéiert iwwert dëse Wee d’Instru-
ment vun der Politik aus der Hand
vun dem Ministère geholl ze kréien
an dat däerf, wat d’Zillänner ube-
laangt, Här Minister, a mengen
Aen, absolut net de Fall sinn.

Ech fannen et absolut anormal
dass Länner, déi ganz grouss Pro-
grèsen op allen Indicateure ge-
maach hunn, nach ëmmer Pays
cibles bleiwen, wat net heesche
wëllt dass een dofir vun haut op
muer déi Länner do muss vun der
Lëscht erofhuelen. Wann een
d’Wäerter op dem Tableau kuckt,
da fënnt ee ganz séier eraus, wat
fir eng dat sinn. Dat ass ënner ane-
rem Namibia, den El Salvador, den
Nicaragua, wou ech weess, dass
wéinst Catastrophes naturelles
speziell Situatioune sinn, wat awer
keng Ursaach dierft si fir net eng
aner Zort vu Kooperatioun mat
deene Länner unzefänke wéi dat
bis elo de Fall war, an dat heescht
eng Kooperatioun wou et misst
méiglech sinn eng Associatioun
vun de Länner, an deene mer
schaffen, mat de Fonge vu Lëtze-
buerg ze kombinéieren.

Dat drëtt Land, wou d’Ziffere vill
besser sinn, dat ass den Nicara-
gua.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Dat kann net sinn.

■ Mme Lydie Err (LSAP).- Ent-
schëllegt, ech hunn déi falsch Ru-
brique geholl.

Dat sinn déi Länner, wou eis Hëlle-
fen am héchste sinn a wou et och
evident ass, dass se héich sinn,
well do Katastrophe waren, ob-
schonn d’Indicateuren am Total
sech gebessert hunn.

Déi Länner, wou et schwiereg ass
mat der Theorie iwwerteneen ze
kommen, ass virun allem Namibia
a praktesch all déi Länner, déi op
der Lëscht si vun de Pays à projet.
Ech mengen dass et net normal
ass, dass een d’Konzentratioun
esou interprétéiert, dass eng ähn-
lech Hëllef wéi déi vun de Pays
cibles a Länner geet déi nëmmen e
Pays à projet sinn.

Namibia ass zweifelsohne eent vun
deene Länner wou misst ugefaan-
ge ginn op Basis vu fifty-fifty oder
Ähnlechem ze schaffen an et net
méi mat 100% ze cofinanzéieren.
Datselwecht ass och bei deene
Pays à projet, wou sécherlech
d’Projete justifiéiert sinn, méiglech,
andeem dass Proportioune vun
den Eegemoyene vun deene Län-
ner géifen erugezu ginn, fir e ge-
wëssenen Equiliber hierzestelle
mat der Hëllef par rapport zu dee-
nen äermste Länner vun der Welt.

Ech kommen elo ganz schnell zu
mengem zweete Punkt. Dat ass
d’Zesummenaarbecht vun den
ONGen an d’Progrèsen, déi op dë-
sem Punkt gemaach gi sinn. Et war
ee vun den Encouragementer vun
de Konklusioune vum CAD vun
1998, fir déi Zesummenaarbecht
ze vereinfachen an ze verstäerken.
Ech mengen dass et dofir wichteg
ass e puer Saachen ze soen. Et
gëtt zwar 74 ONGen déi den Agré-
ment hunn en matière de dévelop-
pement - dat sinn der vill -, mä et
kann een d’Leit net dozou zwénge
sech zesummenzedoen. Heiansdo
gëtt et jo am Zesummenhang mat
den Accords cadre e Konsortium
vun ONGen déi zesummeschaffen,
och da wa se hir Aktivitéite geson-
nert viruféieren.

Wann ech feststellen, dass
d’ONGen 2001 eng Augmentatioun
vun 42% hate par rapport zum Joer
2000, an dass d’Participatioun vum
Stat un de Cofinanzementer vun
den ONGe vun 1998 u praktesch
doubléiert huet, dann ass dat
sécherlech ze begréissen, mä dat
gëtt mer anerersäits awer och ze
denken, well ech mech froen, ob
déi enorm Augmentatioun vun dee-
ne Montantë sech net vläicht expli-
zéiert, natierlech engersäits iwwert
déi nei Instrumenter Accord cadre
an Donation globale - an ech stinn
hannert där neier Approche -, mä
och doduerjer, dass de Budget vun
der Kooperatioun esou wäit an
d’Luucht geet, dass d’Capacité
d’absorption vum Ministère, dee
ganz schlecht ausgestatt ass um
Niveau vun de Suen, begrenzt ass,
an dass dofir déi Evolutioun esou
héich ass.

Ech ënnerstellen hei kengem ier-
gendeppes, Här Minister. Ech
menge just, dass Der gutt berode
wiert mat mir op de Wee ze goen,
fir ze kucken déi éischt Kooperatio-
un mat enger internationaler ONG
ENDA am Senegal ze évaluéieren
an eventuell déi éischt Resultater
vun den Accords cadre, déi de Mo-
ment misste virleien, ze kucken, fir
sécher ze sinn dass déi nei strate-
gesch Instrumenter och an deem
Sënn gebraucht gi wéi se vum Ge-
setz aus gemënzt waren.

Um Niveau vun den ONGe muss
een natierlech och vum BAT
schwätzen, deen dirigéiert gëtt vun
engem Mann, dee ganz genau
weess vu wat hie schwätzt. Dir
wësst, ech hunn e formelle Pro-
blem mat der Tatsaach dass dee
BAT do ugeschloss ass un de Cer-
cle des ONG, well hien eigentlech
keen Agrément huet. Mä wann um
Fong - an um Fong stinn ech han-
nert den Aktivitéite vum BAT - dat
an der Rei ass, da mengen ech
just, dass et interessant wier ze
kucken, ob et net formell e bessere
Wee gëtt, fir net wann eng Kéier
muer den Audit vun der Cour des
Comptes oder vun iergendenger
anerer Plaz kënnt, dat doten han-
nen erëmschléit, och wann et eng
gutt Saach ass.

De BAT këmmert sech ëm d’For-
matioun, d’Cycles de projet fir
d’ONGen, Info et assistance con-
crète fir d’Opstellung vu Projeten
an eng Banque de données vun
Expären. Dat stellt sécherlech eng
Verstäerkung an der Zesum-
menaarbecht mam Ministère duer
oder vum BAT mat den ONGen.
Jiddefalls ass et an der Praxis
sécherlech esou, dass dat sech
misst an enger besserer Qualitéit
vun de Projeten an der Evaluatioun,
an zwar vun der Identificatioun un,
nidderschloen.

Da gëtt et och dee Service d’appui
à l’éducation au développement et
à l’information au développement,
dee sécherlech ze begréissen ass
an dee fantastesch Initiative geholl
huet: e Court métrage, e Stage iw-
wert en Entwécklungsland, eng In-
formatioun iwwer Kulturen, d’Virbe-
reedung op eng Rees an de Bénin
mat Schüler aus engem Lycée aus
dem Land; all déi Saachen, déi
wierklech wichteg sinn am Intérêt
vun der Sensibilisatioun vun de Leit
zu Lëtzebuerg fir d’Enwécklungs-
zesummenaarbecht. Zesumme
mat deenen Argumenter ass et ze
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begréissen, dass et eng Réunion
annuelle gëtt, e Conseil vun den
ONGen an eng Organisatioun vun
enger Formatioun oder deux
journées de la coopération.

Et wier just - an dat ass e perséin-
leche Begier - wichteg, dass och
d’Parlament un déi Evénementer
do kënnt associéiert ginn, andeem
et géif mat Zäite gewuer ginn,
wann déi Date sinn. Dat war
d’lescht Kéier leider net de Fall an
dofir war d’Parlament net allze gutt
op där Journée de coopération
vertrueden, wéi mer gesot ginn
ass, wat awer reng mat Datums-
froen zesummegehaangen huet.

Ech kommen dann zu engem drët-
te Punkt, deen déi leschte Kéier
eng Prioritéit vum CAD war: Eva-
luatiounen. Mir wësse scho laang,
dass mir zu Lëtzebuerg do relativ
schwaach waren an et muss een
appréciéieren, dass enorm Efforten
um Niveau vun den Evaluatioune
gemaach gi sinn. Et sinn Evalua-
tioune gemaach gi vu grousse Pro-
jete vun den ONGen. De Moment
ass den Audit gemaach gi vun der
Lux-Development, fonctionnel, fi-
nanziell an esou weider. Wat awer
fir mech wichteg ass, dat ass dass
de CAD 1998 geschwat huet vun
Evaluation externe. An dat wat de
Moment am Ministère stattfënnt,
ass a mengen Aen nach ëmmer
eng Evaluation interne.

Och déi Cellule d’évaluation, wann
ech dat richteg verstanen hunn,
ass en Expär dee vu baussen ad-
joignéiert gëtt, fir vun Ufank un déi
Evaluatioun iwwert d’Identifica-
tioun, d’Evolutioun an esou weider
vun de Projeten ze maachen. Ech
denke just dass et ganz wichteg
wier, dass och am Ministère, wéi
bei deenen aneren Acteure vun der
Entwécklungszesummenaarbecht,
en Audit externe gemaach géif
ginn. Mir hunn d’ONGen, mir hu
Projeten auditéiert, mir hunn d’Lux-
Development auditéiert. Ech men-
gen et wier normal - besonnesch
wann een d’Konklusioune kuckt,
déi beim Audit vun der Lux-Deve-
lopment erauskomm sinn, an déi a
mengen Aen drop schléisse loos-
sen, dass d’Leit um Ministère net
duer ginn -, fir wierklech déi poli-
tesch Verantwortung ze behale par
rapport zu enger grousser Zuel vun
Acteuren, a par ailleurs sinn ech
iwwerzeegt dass een Audit, deen
um Ministère selwer géif gemaach
ginn, Méiglechkeete géif opmaa-
che fir eng massiv Verstäerkung
vum Personal um Ministère, fir
eben déi politesch Direktioun vun
den Affären op dësem Gebitt ze
behalen.

Ech liese beispillsweis vun Audit-
Evaluatioune vun engem Projet vu
Lhasa, dee mer speziell um Häerz
läit, an engem aneren aus dem Ni-
ger, dee mech grad esou interes-
séiert. Mech géif et wierklech inter-
esséieren déi Resultater vun dee-
nen Auditen do kënne gewuer ze
ginn a se zesumme mat de Kollee-
gen aus der Chamber, déi drun in-
teresséiert sinn, ze diskutéieren.
Ech weess dass de Minister op ass
fir all Diskussiounen an dass hien
öfters Propositioune gemaach
huet, déi leider net akzeptéiert gi
sinn.

Dofir hunn ech folgend Proposi-
tioun un de President vun der Aus-
sekommissioun, deen och zoustän-
neg ass fir d’Entwécklungszesum-
menaarbecht, dass hien den Ordre
du jour vun der Kommissioun géif
esou ausriichten, dass, wa Koope-
ratiounsfroen drop wieren, exklusiv
nëmme Kooperatiounsfroen drop
wieren. Dat géif et eis erlaben,
dass do haaptsächlech déi Leit
komme kéinten déi un där Matière
interesséiert wieren an Zäit hätten,
ouni dass all déi aner domadder
opgehale wieren am Detail déi
wichteg Décisiounen ze kucken,
déi an der nächster Zäit wäerten
ustoen a wou et wichteg wier dass
d’Chamber do géif mat agebonne
ginn. Ech denken zum Beispill un
d’Konventioun mat der Lux-Deve-
lopment déi geännert gi soll. Ech
kommen nach dorobber zréck. Ech
muss mech elo e bësselchen tom-
melen.

Efforts appréciables sinn also ge-
maach ginn, net nëmmen um Ni-
veau vun de Projeten, der Lux-De-
velopment an den ONGen, mä ech
mengen dass et wierklech gutt wier
wann d’Ressources humaines - an
dat ass deen nächste Punkt, dee
vum CAD ënnerstrach ginn ass -
um Ministère missten erop goen. A
fir eng scientifique Explicatioun vun
dëser Augmentatioun ze kréien,
mengen ech, wier en Audit vum Mi-
nistère ganz wichteg.

Ech war duerfir erstaunt, dass am
Memorandum fir de CAD vum
Ministère dra steet, dass de Minis-
tère mengt, well d’Zuel vun den Ac-
teuren op anere Plaze vun der Welt
an d’Luucht gaangen ass, et net
néideg wier d’Zuel vun de Leit um
Siège eropzesetzen - esou hunn
ech et jiddefalls verstanen. Wann
dat sollt de Fall sinn, erklären ech
op dësem Punkt en totalen Désac-
cord mam Ministère. Et ass an där
Hinsicht wou ech denken, dass et
wichteg ass dësen Audit ze maa-
chen.

Ech nennen Iech nach dräi Zuelen
iwwert d’Ressources humaines. De
Ministère huet - dat geet net ganz
kloer aus dem Rapport ervir - men-
ger Meenung no grosso modo 23
Leit, während Lux-Development
nom Audit ongeféier 50 Leit huet.
Coopéranten an Assimiléë si vu
Lëtzebuerg aus um Terrain 110 Leit
an Agents de coopération 16.

Ee Wuert zu deenen Agents de la
coopération. Außer dem Statut,
dee se elo iwwert de Règlement
grand-ducal 2001 kritt hunn, si
sechs Länner „begléckt“ mat en-
gem Agent de la coopération. Vun
deene sechs Länner sinn dräi
Zillänner derbäi, an ech fannen
dass dat logesch an normal ass,
an zwar de Cap-Vert, de Senegal
an den Nicaragua. Ech hoffen,
dass an Asien an deem Sënn ep-
pes derbäi kënnt.

Ech halen drop fir hei ze ënner-
sträichen, dass verschidde Kri-
ticken, déi an engem Rapport vum
Här Berns ugeschwat gi sinn, a
mengen Aen absolut net justifiéiert
sinn. Et ass wichteg, dass d’Lëtze-
buerger Kooperatioun, an zwar de
Ministère an net nëmmen d’Lux-
Development oder ONGe Koordi-
natiounsplazen hunn, besonnesch
an deene Länner wou hir Hëllef
sech soll konzentréieren, mä wou
se sech leider a mengen Aen net
genuch konzentréiert.

Dräi Agents de la coopération sinn
a Länner, déi keng Zillänner sinn.
Ech kann dat net akzeptéieren, Här
Minister. Ech fannen et jiddefalls
net gutt. Déi sinn a Brasilien, dem
Ecuador an a Mexiko. Wéi Mexiko
op dës Lëscht kënnt ass mer iw-
wregens e Rätsel. Et ass du moins
en Illogisme an ech géif Iech bie-
den, wann Der déi Leit wëllt bäibe-
halen, ze kucken, ob et méiglech
wier déi ze konzentréieren an déi
Länner, wou mer wierklech sollen
eis Hëllef hin zentraliséieren.

Mir hunn dann nach Volontäre vun
der UNO, fënnef GPOen a jeunes
Experts 13, a mir hunn dann nach
Stagiaires boursiers, an déi Bours-
se si geplangt mat eventuell fënnef
Leit, an ech kommen dann op en
Total vun 117.

Wann ech da kucken, dass vun
117 Acteure vun der Lëtzebuerger
Kooperatioun, wou d’ONGen na-
tierlech net mat dra sinn, der nëm-
men 23 um Ministère sinn, da fan-
nen ech dass dat eng Proportioun
ass déi inakzeptabel ass, an dat
ass, Här Minister, d’Argument fir-
wat ech denken dass en Audit gutt
wier, besonnesch wann den Orga-
nigramme op der Lux-Develop-
ment fäerdeg ass, dee jo och an
deem Audit hei suggéréiert gëtt, fir
ze kucken ob net d’Agence d’exé-
cution iwwerbesat ass par rapport
zum Ministère an dass domadder
am Fong riskéiert gëtt dass d’Poli-
tik, déi soll um Ministère gemaach
ginn, net méi kann do gemaach
ginn, well einfach numeresch dat
net méi méiglech ass.

Wa mer wëssen dass d’Opdeelung
vun den Tâchen tëschent dem Mi-

nistère a Lux-Development folgend
ass: d’Identificatioun an d’Evalua-
tioun vun de Projeten um Ministère
- dat ass d’politesch Verantwortung
-, d’Formulatioun an d’Exekutioun
vun de Projeten op der Lux-Deve-
lopment, da kann et net sinn dass,
do wou d’politesch Verantwortung
manner ass wéi d’Halschent vun
de Beamten, déi zoustänneg si fir
déi Politik ze maache wéi déi, déi
se sollen ausféieren.

Zum Audit vun der Lux-Develop-
ment e puer Wierder. Merci dass
deen Audit gemaach ginn ass,
deen hei gefrot ginn ass. Et stellt
sech eraus, dass e wichteg ass.

D’Dezentralisatioun op der Lux-De-
velopment fannen ech gutt, ver-
stinn ech awer relativ schlecht,
wann ech gesinn dass elo a ver-
schiddene Länner, wéi zum Beispill
am Burkina Faso, d’Lux-Develop-
ment zwee Leit huet, Lëtzebuerg
am Fong vun Dakar aus soll koor-
dinéiert ginn. An dann nach eng
Kéier d’Fro, dass am Niger, eent
vun den Zillänner an därselwechter
Géigend, weder vun der Lux-Deve-
lopment nach vum Ministère, esou
wäit wéi ech weeess, een do ass.

Déi Dezentralisatioun, Här Minister,
misst a mengen Aen absolut koor-
dinéiert ginn tëschent der Lux-De-
velopment an dem Ministère. Och
wann ech et gutt fannen dass an
deemselwechte Joer de Ministère
engersäits zu Dakar an anerersäits
um Cap-Vert eppes opgemaach
huet, ass et relativ onlogesch wa
gläichzäiteg relativ disparat an
esouguer a Länner, déi net onbe-
déngt Zillänner sinn, d’Lux-Deve-
lopment Agencen opmécht. Dass
mer eng Dezentralisatioun vun der
Lux-Development och op Plazen
hu wou keng Zillänner sinn, liicht
mir perséinlech net an, mä Dir
kënnt mer sécherlech eng Explika-
tioun dovunner ginn.

Et ass evident wat d’Avantagë si
vun der Dezentralisatioun. Eng
besser Connaissance vum Terrain,
eng Supervisioun um Terrain, alles
dat ass wichteg, mä de Risiko ass
natierlech, dass de Siège d’Kon-
troll verléiert, a wann de Siège vun
der Lux-Development d’Kontroll
verléiert, da fäerten ech dass och
de Ministère se verléiert. Dofir sinn
ech der Meenung, dass an deem
Audit, deen ech Iech virschloen,
misst besonnesch A geluecht ginn
op d’Koordinatioun vun der Dezen-
tralisatioun tëschent der Lux-Deve-
lopment an dem Ministère.

Den Auditeur interne an der Lux-
Development ass ugeschwat ginn.
Et ass entre-temps net méi contes-
téiert, dass dee soll déchargéiert gi
vu fonctionnellen Aarbechten, fir
dass en déi néideg Distanz huet a
senger Approche als Auditeur in-
terne, an ech denken dofir dass et
muss an déi Richtung goen.

En anere wichtege Punkt, deen a
mengen Aen dëse Rapport soule-
véiert huet, ass net nëmmen dee
vun der Rémunératioun, op deen
ech nach wëll zréckkommen, mä
dee vun der Tatsaach dass no der
aktueller Konventioun vun der Lux-
Development et méiglech ass,
dass déi net nëmme fir de Ministè-
re schafft, mä och fir aner Institu-
tiounen, um nationalen oder inter-
nationale Plang.

D’KPMG huet expressis verbis ge-
sot, dass si dat Kapitel net analy-
séiert huet. Si huet och expressis
verbis gesot - an dat mécht mech
e bësse stutzeg -, dass si nëmmen
zu Lëtzebuerg um Siège gekuckt
huet. Wat den Audit fonctionnel
ubelaangt, ass dat natierlech eng
Evidenz. Wat den Audit financier
ubelaangt, ass dat fir mech relativ
schwiereg nozevollzéien, well et
natierlech net duergeet fir ze
kucken, ob formal gesinn d’Rech-
nungen an der Rei sinn, mä formal
gesinn och muss gekuckt ginn, ob
déi Rechnungen, déi bezuelt gi
sinn, justifiéiert waren.

Ech denken dofir, dass et ganz
wichteg ass zesummen ze dis-
kutéiere mat allen Acteure vun der
Entwécklungszesummenaarbecht,
wéi de Mode de rémunération vun
der Lux-Development muss ausge-
sinn.

Et ass verwonnerlech, dass zum
Prozentsaz vun 8% Saache fac-
turéiert ginn op e Projet oder als
Auditeur libre eventuell, wa Projete
formuléiert ginn oder Pabeieren
ausgeschafft ginn, oder Identifika-
tiouns- oder Kontrollmissioune ge-
maach ginn, déi net onbedéngt am
Kader si vun engem Projet wou
d’Lux-Development d’Exekutioun
huet.

Et riskéiert mat deem aktuelle Fon-
ctionnementssystem déiselwecht
Saachen e puermol bezuelt ze
ginn, a wat virun allem bei deem
Prozentsaz net gutt ass, an
d’KPMG seet dat och, dass d’Be-
zuelen op engem Prozentsaz kënnt
eng Incitatioun si fir méiglechst
deier Projete méiglechst séier ze
exekutéieren, a méiglechst séier a
méiglechst deier heescht net onbe-
déngt méiglechst bescht. Dofir
sinn ech der Meenung, dass onbe-
déngt dee Modus do muss re-
viséiert ginn.

E Renforcement vum Rôle vum Mi-
nistère an der Indentifikatioun vun
de Projeten hunn ech schonn uge-
schwat, an et bleift mer am Fong
geholl nëmmen nach zwee
Wënsch auszedrécken als Konklu-
sioun zu dëser Debatt, an zwar
meng Motioun ofzeginn, déi freet
dass och um Ministère, deen deen
Eenzegen ass deen nach keen Au-
dit huet, en Audit installéiert gëtt fir
dat Personal, dat a mengen Aen
net duergeet, besonnesch par rap-
port zu deenen aneren Acteuren,
kann eropgesat ginn an dass par
rapport zu deem neien Organi-
gramme vun der Lux-Development
kann de Corrolaire um Ministère
geschafe ginn.

Motion 1
La Chambre des Députés,
- considérant l’augmentation con-
stante de l’aide publique de déve-
loppement;
- considérant que la charge de tra-
vail du Ministère des Affaires
étrangères en matière de coopéra-
tion au développement a consi-
dérablement augmenté ces derniè-
res années;
- vu qu’une évaluation externe de
Lux-Development est effectuée an-
nuellement, ainsi qu’un audit admi-
nistratif;
- vu, à cet égard, que tous les ac-
teurs conventionnés avec le Minis-
tère des Affaires étrangères dans
le cadre de la politique de
coopération luxembourgeoise sont
concernés par la politique d’éva-
luation;
- considérant que des travaux
préparatoires avaient déjà été en-
tamés pour un audit organisa-
tionnel de la Direction compétente
pour la politique de coopération au
sein du Ministère des Affaires
étrangères;
- soucieuse d’une efficacité opti-
male de l’organisation de ladite Di-
rection, ainsi que de la qualité de
son action;
invite le Gouvernement
- à élaborer un audit fonctionnel de
la Direction de la coopération et de
l’action humanitaire.
(s.) Lydie Err, Mady Delvaux-Steh-
res, Ben Fayot, Jean-Pierre Klein,
Jeannot Krecké.

Doriwwer eraus hunn ech eng
zweet Motioun, mä ech wëll se net
ofginn, well ech sécher sinn dass
de Minister, och en absence vum
President vun der zoustänneger
Kommissioun, mat op dee Wee
wëllt goe fir d’Ordres du jour vun
der Kommissioun esou ze halen,
dass ee wichteg Froe wéi déi, déi
elo ustinn, dat heescht den Ex-
amen vum CAD, d’Evaluatioune vu
LASA, vum Niger, vun der ENDA,
wat mech och besonnesch interes-
séiert, déi Konventioun mat der
Lux-Development, déi usteet, déi

nei Missiounen am Kader vun den
AKP-Länner an ähnlech wichteg
Froen, de Comité de suivi vun der
Lux-Development an och de Co-
mité d’évaluation interne vum
Ministère kann diskutéieren, fir ze-
summe mat der Chamber ze
probéieren op all deene wichtegen
Décisiounen déi beschtméiglech
Solutiounen erauszeschielen.

An deem Sënn, Här Minister, maa-
chen ech Iech Confiance, andeem
dass ech weder eng Motioun nach
eng Resolutioun abréngen, mä do-
madder rechnen dass Är Bereet-
schaft mat der Chamber ze dis-
kutéieren och an Zukunft esou
grouss ass, dass mer et fäerdeg
bréngen all déi Saachen do am Ka-
der vu bestehende Strukturen an
deenen nächste Jore méi ze dis-
kutéieren, wéi dat an deem leschte
Joer de Fall war.

Ech soen Iech merci.

■ M. le Président.- Als nächste
Riedner ass den Här Emile Calmes
agedroen. Den Här Calmes huet
d’Wuert.

■ M. Emile Calmes (DP).- Här
President, Dir Dammen an Dir
Hären, als Drëtte gëtt et ëmmer
méi schwéier der Diskussioun nach
eppes Neies bäizebréngen. Ech
versichen trotzdeem mäi Bescht ze
maachen.

Déi aktuell international Situatioun
weist eis, mengen ech, wéi se haut
ass mat aller Däitlechkeet, datt
d’Welt ëmmer méi zesummeréckt
an datt eis Sécherheet, eise Wuel-
stand, eis Liewensqualitéit och enk
mat deene vun deenen anere Län-
ner zesummenhänkt. Den däitsche
Bundespresident Johannes Rau
huet am Zesummenhank mat den
Attentater vum 11. September et
op de Punkt bruecht, wéi e gesot
huet: „Der beste Schutz gegen Ter-
ror, Gewalt und Krieg ist eine ge-
rechte, internationale Ordnung“. Vu
datt ech net de leschte Riedner
sinn, kann ech mer virstellen, datt
duerno sech der nach méi intensiv
mat deem Sujet befaassen.

Wie Fridde wëllt muss d’Entwéck-
lung förderen. Zousätzlech Ustren-
gunge vun der Entwécklungspolitik
si méi dréngend wéi jee, well déi
aktuell wirtschaftlech Konsequen-
ze vun den Attentater treffen am
meeschten déi aarem Länner vun
der Welt. Aarmutt ass awer och de
beschten Nährbuedem, fir dee
Sumpf vun Haass, Gewalt a Kon-
flikter, wou d’Terroristen Unhänger
fannen.

Dofir kann d’Entwécklungspolitik,
wann och sécher keen Instrument
fir déi direkt Bekämpfung vum Ter-
rorismus, awer als Deel vun enger
globaler Friddenssécherung e
wichtege Beitrag zur Preventioun
vum Terrorismus leeschten.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, an de leschte Joren huet
sech den internationale Kontext
geännert. Mir ginn eis ëmmer méi
den Inégalitéiten op der Welt be-
wosst, déi déi sougenannte Mon-
dialisatioun opgedeckt an och
duergeluecht huet. Deen ëmmer
méi grousse Gruef tëschent de Räi-
chen an den Aarmen, tëschent
deenen déi Zougank zum Wëssen
hunn an deenen déi dësen Zou-
gank refuséiert kréien, tëschent
deenen déi Accès un den Internet
hunn an deenen déi en net hunn,
tëschent deenen déi sech Medika-
menter leeschte kënnen an deenen
déi dovunner privéiert bleiwen, të-
schent deenen déi Drénkwaasser
am Iwwerfloss hunn an deenen déi
kee proppert Waasser hunn, të-
schent deenen déi Accès zu den
Energien hunn an deenen déi e
bëssen energiegravéierend Pollu-
tiounen ausgesat ginn.

Et kéint een dat bildlech emol
duerstellen, datt, wann een d’Welt-
bevölkerung géif op en Duerf vun
100 Leit reduzéieren, da kritt een
dat vläicht besser duergestallt wéi
d’Situatioun op dëser Welt ass,
selbstverständlech mat deene sel-
wechte Proportioune wéi se bei der
Weltbevölkerung sinn. Do fënnt
een dann zum Beispill eraus, datt
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mer op dëser Welt dann an deem
Duerf vun 100 Leit zu 57 Asiate
wieren. Do wieren nëmmen 21 Eu-
ropäer dobäi. Et wiere 14 Amerika-
ner - Nord-, Zentral- a Südamerika-
ner - an 8 Afrikaner dobäi. Vun dee-
nen 100 Leit wieren 52 Fraen, 48
Männer, 30 Wäisser, 70 Net-Wäis-
ser. Et wieren och nëmmen 30
Chrëschten do a 70 Net-Chrësch-
ten.

Schlëmm ass et, wann een higeet
an et kuckt ee wéi d’Situatioun vun
deenen 100 Leit ass. Da fënnt een
eraus, dass sechs Persoune 60%
vun allem Besëtz hätten an, wéi
den Zoufall dat dann nach wéilt,
kéimen déi sechs nach alleguerten
aus de Vereenegte Staten. 80 Leit
géifen a maroden Haiser liewen. 70
kéinten emol iwwerhaapt net liesen
a schreiwen an d’Halschent vun
deenen 100 Leit hätten net genuch
ze iessen. Eng Persoun wier ëm-
mer amgaang ze stierwen an eng
aner Persoun wier ëmmer am-
gaang op d’Welt ze kommen. Et
wier ganz genau ee Computer an
deem Duerf. Nëmme fir déi Chiffren
ze nennen. Déi kënnen dat vläicht
bildlech besser duerstelle vu wat
mer hei schwätzen.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, d’Lutte géint d’Aarmutt an
eng nohalteg Entwécklung waren,
sinn a bleiwen d’Haaptobjektiver
vun der Lëtzebuerger Entwéck-
lungspolitik, baséiert op enger Ap-
proche vum Partenariat, duerch e
permanenten Dialog an an engem
mutuellë Respekt zwëschent alle
concernéierte Parteien, sief et Lux-
Development, déi national Agence,
d’ONGen, awer och déi internatio-
nal Organisatiounen, wéi déi Eu-
ropäesch Unioun, de PNUD,
d’OMS oder awer och d’Unicef, ou-
ni natierlech déi Partner an deene
concernéierte Länner ze vergies-
sen, an deene mer schaffen.

D’Lëtzebuerger Kooperatioun huet
natierlech - an dat ass längst be-
kannt - déi 0,7% erreecht. Domat
hu mer dat Engagement, wat mer
zu Rio agaange sinn, als eent vun
deene wéinege Staten, respek-
téiert. Mir si souguer iwwert dat er-
ausgaangen. Mir leien haut bei
0,84% a sinn um Wee vun deem
1%. Wann een emol kuckt wéi dat
sech an deene leschte Joren ent-
wéckelt huet, da fënnt een eraus,
dass mer 1994 nach bei 0,34% lu-
chen. Mir leien dann haut bei
0,84%, wat praktesch eng Verdräi-
fachung ass vun der Lëtzebuerger
Entwécklungshëllef. Vergläicht een
dat dann emol mat deenen eu-
ropäesche Länner, awer och anere
Länner, da fënnt een eraus, dass
mir do eng fulgurant Progressioun
gemaach hunn.

D’Amerikaner, zum Beispill, sinn an
deene leschte Joren zréckgaange
fir op 0,1% vun hirem nationale
Räichtum ze komme wat si an
d’Entwécklungshëllef wëlle stie-
chen. D’Japaner an d’Englänner
sinn och zréckgaangen op 0,28%.
Eis däitsch Nopere stiechen 0,26%
vum nationale Räichtum an d’Ent-
wécklungshëllef, si sinn och zréck-
gaangen an deene leschte Joren.
Frankräich, nodeem et déi Hëllef
ginn huet, déi et an de Pays d’out-
re-mer ewech gezielt kritt huet,
kënnt dann och nach op 0,38% an
ass och wäit zréckgaangen, prak-
tesch ëm d’Halschent.

Déi Länner, déi zougeluecht hunn,
sinn déi nordesch Länner, wéi zum
Beispill Norwegen, dat an deene
leschten zéng Joren vun 0,8% op
praktesch 1% eropgaangen ass,
an Dänemark, wat scho virun zéng
Joer 1% hat a sech dorops konnt
halen. Lëtzebuerg ka sech also do-
mat zu deene Länner zielen, déi
am Spëtzepeloton vun deenen En-
gagementer sinn, déi se geholl
hunn.

D’Lëtzebuerger Entwécklungspoli-
tik gëtt aktivéiert - dat ass schonn e
puermol hei gesot ginn - iwwert
d’bilateral Kooperatioun, wou na-
tierlech de Gros dovunner den
Asaz an de Pays cibles ausmécht.
Mä och d’Coopération multilatérale
zielt fir eis, d’Aide humanitaire,
d’Assistance technique, an iwwert

de Finanzministère ginn d’Schol-
den dann nogelooss. Ech mengen,
dass dat zum groussen Deel an
deem Rapport do festgehalen ass.
Do ka jiddfereen déi Chiffren nolie-
sen.

Well haut awer net grad esou vill
Chiffere genannt ginn, wëll ech
drun erënneren, dass praktesch ee
Véierel vun eiser ganzer Hëllef, déi
an Infrastrukturen an a Sozial-
déngschter ginn, an d’Educatioun
ginn, praktesch 30% ginn a Ge-
sondheetsprojeten a bal 12% ginn
an d’Verbesserung vun de Waas-
serkonditiounen, just fir Iech ze
soen dass d’Infrastrukturen 82%
vun all deem ausmaachen. Mä och
dat fënnt een alles am Rapport
erëm. Ech mengen, d’Zil vun der
Lëtzebuerger Entwécklungspolitik
ass a bleift d’Bekämpfung vun der
Aarmutt, an dat iwwer en nohalte-
ge Wee.
Datt awer ëmmer erëm versicht
gëtt där Entwécklungspolitik, déi jo
elo quantitativ héich ass an déi och
diversifizéiert ass, méi Qualitéit
zoukommen ze loossen, dat ass
normal. Ech mengen d’Ausféierun-
ge vum Minister sinn haapt-
sächlech an déi Richtung gaang.
Dozou sollen extern Evaluatioune
bäidroe fir d’Politik, déi an der Ent-
wécklung gemaach gëtt, ofze-
schätzen an ze évaluéieren a fir se
esou och méi transparent ze ge-
stalten. Dass dat onofhängeg ge-
maach gëtt, mengen ech, verleiht
där ganzer Saach méi Transpa-
renz.
Déi Audite brauchen awer net
nëmme gemaach ze gi fir dass se
gemaach ginn, mä virun allem soll
een do Léieren draus zéien, fir
d’Gestioun vun der Lëtzebuerger
Entwécklungspolitik doduerch méi
effikass ze maachen. Et ginn net
nëmmen extern Evaluatioune ge-
maach, mä och d’Cour des Comp-
tes ënnersicht periodesch en Deel
vun der Lëtzebuerger Koopera-
tioun an da ginn Audite gemaach.
Een Audit, deen elo e puermol hei
ugesprach ginn ass, ass dee vu
Lux-Development. Dat ass en Au-
dit, deen am Dialog mat de Leit,
déi do schaffen, gemaach ginn ass
an deen als But eng Verbesserung
vun der Situatioun vun der Lux-De-
velopment huet. Virun allem soll dat
awer an d’Ausaarbechtung vun där
nächster Konventioun afléissen,
déi jo den nächste Juni wäert
ustoen.
Haaptpunkte sinn do dobäi selbst-
verständlech, dass en anere Ré-
munératiounsmodus soll zréckbe-
hale ginn, fir dass dee Betrib esou
méi effikass schaffe kann. En anere
Gedanke war deen oder eng aner
Propositioun war déi, dass Lux-De-
velopment méi dezentral schaffe
soll. Mä och dat kann een alles an
deem Audit liesen, dee mer zouge-
stallt kritt hunn.
Wéi mer deen Audit an der zou-
stänneger Kommissioun vun den
Affaires étrangères virgestallt kritt
hunn, huet eise President, de Paul
Helminger, op deen Drock op-
mierksam gemaach, deen awer op
der Lux-Development läit, an deem
Sënn dass d’europäesch Kommis-
sioun der Lëtzebuerger Regierung
eng Mise en demeure zoukomme
gelooss huet wat d’Monopolsitua-
tioun vun deem Betrib ugeet. De
President huet a sech seng
Ängschten do zum Ausdrock
bruecht, dass een net soll op de
Wee goe fir dee Betrib do ze vill an
d’Rouagë vun den administrative
Strukturen anzebannen, fir hir esou
ganz einfach eng gréisstméiglech
Autonomie a Flexibilitéit ze loos-
sen.
Ech mengen, wann ee weess dass
dee gréissten Deel vun der bilate-
raler Entwécklungshëllef vun dëser
Firma gemaach gëtt, wat a sech
eng S.A. ass, an doduerch d’Agen-
ce d’éxécution vun der Lëtzebuer-
ger Regierung ass, da weess een
dass an der Lux-Development och
de Privatsecteur vertrueden ass.
Ech weess elo net wéi d’Verhältnis
genau ass, mä ech mengen dass
de Lëtzebuerger Stat ëm déi 60%
Aktionär an deem Betrib do ass.
De Rescht ass a privaten Hänn.

Wéi gesot, opgrond vun europäe-
sche Prémissen aus dem Wettbe-
werbsrecht liicht et engem an,
dass den Afloss vum Stat op
d’mannst an dëser Firma an Zu-
kunft méi grouss muss sinn, op
d’mannst huet dat no baussen
esou ausgesinn. Et muss ee sech
och der Tatsaach bewosst sinn,
dass déi Firma eng wichteg Roll
zwëschent der Regierung an dem
Privatsecteur spillt an en onofhän-
gege Pouvoir adjudicateur muss
duerstellen. D’Diskussioun ass vun
engem vu menge Virriedner hei op-
geworf ginn, ob d’Lux-Develop-
ment sech dann elo dem Lëtze-
buerger Marché-publics-Gesetz
muss ënnerleeën oder net? Do
kann een hir nëmme bonne chan-
ce wënschen, wa se dat misst
maachen. Perséinlech sinn ech net
onbedéngt dovunner iwwerzeegt.

Ech hat d’Geleeënheet, wéi aner
Kolleegen, mech vun der Effizienz
an der Flexibilitéit vun där Firma
um Terrain ze iwwerzeegen. Ech
hat d’Chance eng Kéier op enger
Rees am Nicaragua an am Salva-
dor selwer dobäi ze sinn, wat jo
Pays cibles sinn. Ech konnt mech
do iwwerzeegen, dass déi Firma -
wann een dat emol esou kann nen-
nen -, d’Lëtzebuerger Agence Lux-
Development, do ganz effizient
Aarbecht gemaach huet. Ech men-
gen, dass se déi nëmme konnt
maachen, well se flexibel schaffe
kann.

Wann an Zukunft d’Emprise vum
Stat noutgedrongen - well mer dat
jo operluecht kréien - méi grouss
muss ginn, da mengen ech soll
awer den Afloss vum Stat sech och
an Zukunft haaptsächlech op
d’Entwécklungspolitik beschrän-
ken, op dat wat d’Ziler vun der Ent-
wécklungspolitik sinn. Fir de
Rescht, mengen ech, soll de Stat
d’Operatiounen der Firma iwwer-
loossen a sech drop beschränken
dës Operatiounen ze kontrolléie-
ren, besonnesch a puncto finanzi-
eller Transparenz an Effizienz um
Terrain. Ech mengen, dass awer vi-
run allem d’Dynamik vum Privats-
ecteur muss erhale bleiwen. Op
déi Aart a Weis kann d’Flexibilitéit
vu Lux-Development bestoe blei-
wen.

An enger Welt, wou ëmmer méi
Chaoslänner entstinn, mengen
ech, ass et awer wichteg, dass mer
als Stat, als Ministère vun der Ko-
operatioun, iwwer en Instrument
verfügen, wou d’Regierung schnell
an onbürokratesch kann agéieren,
awer och ka reagéieren.

D’Situatioun an der sougenannter
Drëtter Welt ass esou schlëmm,
dass en allgemenge politesche
Konsens ënnert de Parteien iwwert
dëse Beitrag zur Entwécklungshël-
lef muss bestoen, an opgrond vun
deenen Ausféierungen, déi vu
menge Virriedner hei gemaach gi
sinn, besteet dee jo och. Duerfir
mengen ech soll eis Agence d’exé-
cution, déi Lux-Development ass,
eng relativ Onofhängegkeet hunn,
wat am beschten doduerch doku-
mentéiert gëtt, dass d’Société civi-
le am Verwaltungsrot vu Lux-Deve-
lopment vertrueden ass, ein-
schliesslech de private Secteur.

All Schrëtt, déi méi wäit géife goen,
géifen der gudder Saach vun eiser
Entwécklungspolitik net déngen. Et
muss ee sech jo och souwisou
d’Fro stellen, ob Lux-Development,
oder d’Tatsaach dass mer nëmmen
ee Betrib hunn, deen d’Lëtzebuer-
ger Entwécklungshëllef géréiert,
iwwerhaapt géint d’Wettbewerbs-
bestëmmunge vun der Europäe-
scher Unioun verstéisst, wann ee
weess dass esou e Betrib, wat jo
dann eng S.A. ass, nëmmen
duerch d’Opträg vum Lëtzebuer-
ger Stat awer ka liewen, an dass se
ouni déi absolut net kéint existéie-
ren. Ech weess net, ob et net ähn-
lech Fäll an Europa gëtt opgrond
vun deenen ee kéint noweisen,
dass mir eis awer do net an enger

aussergewéinlecher Situatioun be-
fannen.

Ech sinn net der Meenung, dass
d’Lux-Development sech nëmmen
op d’Zesummenaarbecht mam Ko-
operatiounsministère soll be-
schränken. Ech mengen de Fi-
nanzministère géréiert och en Deel
vun der Lëtzebuerger Entwéck-
lungshëllef a perséinlech gesinn
hunn ech kee Problem domat, dass
dës Gesellschaft och fir dee Minis-
tère ka schaffen. Ech sinn der Mee-
nung, dass d’Aufgabe vun der Lux-
Development sech net nëmme
mussen op d’Kooperatioun be-
schränken.

Ech mengen, iwwert de Protokoll
vu Kyoto sinn eis aner Aufgaben
operluecht ginn. Ech denken nëm-
men un déi flexibel Mechanismen,
wou jo all Land elo d’Méiglechkeet
huet se ëmzesetzen. Ech kéint mer
virstellen, dass och Lux-Develop-
ment sech esou Aufgabe kéint un-
huelen. Dat muss awer elo net ën-
nert dem Kooperatiounsministère
gemaach ginn, ganz einfach well
déi zwou Saache getrennt behan-
delt gi mussen an d’CDMe jo net
däerfen der Kooperatioun zouge-
rechent ginn. Dat schléisst awer
net aus, dass déi Gesellschaft dofir
ënnert engem anere Ministère dës
Aufgab ka maachen. Mä doriwwer
wäerte mer an Zukunft kënnen dé-
cidéieren oder diskutéieren an
deem Gremium, dee mer gewëllt
sinn am Kader vun der Kommis-
sioun vun den Affaires étrangères
ofzehalen.

Wéi gesot, duerch Qualitéit awer
och duerch eng aner Approche
stratégique, déi Programmes indi-
catifs de coopération sinn uge-
sprach a kommentéiert ginn. Et ass
drop higewise ginn, dass solle Co-
mités de partenariat agaange gi
mat deene Länner wou ee muss
schaffen, wou jo dann - dat hunn
ech gelies - och Deputéierte solle
mat erugezu ginn, fir do dann hire
Beitrag kënnen ze leeschten.
D’Aarbechte mat den ONGe solle
virugefouert ginn iwwer Accords
cadre, wat jo zu voller Zefridden-
heet fonctionnéiert. Och déi tech-
nesch Assistance schéngt hiert do-
zou bäizedroen.

Ech menge just, dass de Secteur
vun den ONGe dee gréisste Merci
verdéngt, well dat jo awer
haaptsächlech Leit sinn déi sech
bénévole fir dës gutt Saach hei
asetzen. Mä och do geschéie Pan-
nen. A wann een haut de Quotidien
opmécht, da gesäit een dass Pan-
nen, déi viru Jore geschitt sinn,
haut nach Welle schloen. Et ass
schonn esou laang hier, mä de Mi-
nister hëlt herno gäre Stellung,
mengen ech, zu deem Artikel,
deen do am Quotidien steet.

De Cercle de coopération vun den
ONGen huet och e Beitrag zur Dis-
kussioun geliwwert. Ech mengen
déi meescht vun deene Punkten,
déi d’ONGen hei ugesprach hunn,
si schonn undiskutéiert ginn an de
Minister wäert och ganz sécher
dorop äntwerten.

Et ass dann nach iwwert d’Dezen-
tralisatioun an d’Dekonzentratioun
geschwat ginn, grad wéi bei der
Lux-Development, déi och dee
Wee wëllt goen. De Ministère huet
dee Wee schonn ageschloen, an-
deem dass hien 2001 zu Dakar
esou eng Mission de la coopérati-
on opgemaach huet, déi fir déi
Länner eben zoustänneg ass, fir
déi Lëtzebuerg sech asetzt, wat
d’Pays cibles sinn. Et ass beab-
sichtegt oder et gëtt dru geschafft,
fir der deemnächst an Asien a re-
spektiv och an Zentralamerika op-
zemaachen.

Wa mer iwwer Dezentralisatioun
schwätzen, da kéinte mer u sech
och nach iwwert d’Dezentralisa-
tioun hei zu Lëtzebuerg schwätzen.
Ee vu menge Virriedner ass schonn
op dat Thema agaang. Zu Lëtze-
buerg ass d’Entwécklungshëllef
eng national Saach. Et sinn awer
aner Acteuren déi dorunner bedee-
legt sinn, an dat sinn d’ONGen. Mir
hunn net vill aner Strukturen hei zu
Lëtzebuerg. Trotzdeem hu mer
awer d’Gemengen. Ech sinn der

Meenung, dass d’Gemengen u
sech an deem Szenario do feelen,
an dass mer och, esou wéi dat an
anere Länner de Fall ass, de Ge-
mengen d’Méiglechkeet solle ginn
Entwécklungshëllef ze maachen.
Dass dat national koordinéiert gëtt,
schéngt mer op der Hand ze leien,
mä ech mengen et soll een d’Initia-
tiv, déi eng Partie Gemengen awer
wëllen huelen, net briechen.

Ech konnt wéini an enger Zeitung
en Artikel liesen, wou d’Gemeng
Beetebuerg enger ONG en décke
Subsid zoukomme gelooss huet, fir
Entwécklungspolitik ze maachen.
Si huet déi Délibératioun vum In-
nenministère refuséiert. Et muss ee
wëssen, dass d’Gemeng Beetebu-
erg - an et ass net d’Gemeng Bee-
tebuerg eleng, et ass och d’Ge-
meng Préizerdaul a bestëmmt
nach anerer, déi de Wee vun den
ONGe gaange sinn - zesumme mat
hire Bierger dat organiséiert hunn,
well eben d’Entwécklungshëllef
keng Mission obligatoire respektiv
Mission facultative am Gemenge-
gesetz ass a mer doduerch déi
Hëllef, wa mer se direkt géife be-
dreiwe mat den Entwécklungslän-
ner, wahrscheinlech net auto-
riséiert kriten.

Dofir si mer de Wee vun den ONGe
gaang an dofir wëlle mir eise Bei-
trag den ONGen zoukomme loos-
sen. Meng Gemeng huet zum Bei-
spill décidéiert 0,5% vun hiren or-
dinäre Recetten der Entwécklungs-
hëllef zoukommen ze loossen. Wa
mer dat awer elo verwiert kréien,
da froen ech mech awer, wéi dass
mer eis mussen uleeë fir nach Ent-
wécklungshëllef däerfen ze maa-
chen. Ech mengen et soll een dat
Thema an der Diskussioun ëm
d’Kompetenzen zwëschent Stat a
Gemengen awer uspriechen.

D’Fransouse si jo bestëmmt net de-
zentralistesch orientéiert - neier-
déngs si se et elo méi, mä an der
Vergaangenheet ware si dat ganz
sécher net -, trotzdeem gi si hire
Gemengen iwwer e Gesetz vun
1992 d’Méiglechkeet Entwéck-
lungshëllef mat anere Gemengen
ze maachen an dat Gesetz huet e
volle Succès. Ech mengen et soll
een déi Ressourcen awer och hei
zu Lëtzebuerg ausschaffen. Ech
sinn net der Meenung, wéi elo e
Kolleeg hei virdru gesot huet, dass
d’Lëtzebuerger Gemengen esou
aarm sinn dass se keng Sue méi
dofir hätten.

Ech mengen et gëtt hei ëmmer
d’Sensibiliséierung ugesprach,
wou ëmmer drop higewise gëtt
dass déi net genuch gemaach
gëtt, mä ech mengen de Wee iw-
wert d’Gemenge wier e weidere
Moyen fir de Leit d’Kooperatioun
an d’Entwécklungspolitik méi no ze
bréngen. D’Gemenge schaffe jo no
beim Bierger a kennen d’Leit all am
Eenzelnen. D’Gemenge si verant-
wortlech fir d’Organisatioun vun de
Schoulen an dat, mengen ech, ass
awer och e Moyen fir bei deene
Klengsten unzefänken, fir hinnen
d’Iddi vun der Nohaltegkeet méi no
ze bréngen.

Perséinlech sinn ech der Meenung,
dass dat eng Mission facultative
vun de Gemenge muss kënne sinn,
a wa se dat elo net däerfe maa-
chen, da muss doriwwer lé-
giféréiert ginn. D’Gemenge mus-
sen d’Méiglechkeet kréien dat do
ze maachen.

En drëtte Punkt, deen an dem
Minister sengen Ausféierunge
gëschter ugesprach ginn ass, ass
dee fir méi Koherenz an d’Entwéck-
lungspolitik ze bréngen, virun allem
um Niveau vun der Wirtschaftspoli-
tik. Ech hunn awer an deem Pabei-
er vun den ONGe gelies, dass si
der europäescher Kommissioun de
Reproche maachen, dass se net
transparent ass.

Et muss een awer soen, dass just
d’Europäesch Unioun hei awer op
d’mannst versicht aner Weeër ze
goe wéi dat aner Länner maachen.
Ech menge si wollt ni vum Wee of-
goen „Trade, not aid“, mä éischter
„Trade and aid“. Den Accord de
Cotonou weist jo awer ganz sécher
dorop hin. An den Numm seet et jo,
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dass Accords de partenariat éco-
nomique méiglech sinn. De Minis-
ter huet dat och a sengen Ausféie-
rungen hei ugesprach.

Bon, dat gesot wollt ech zum
Schluss kommen, ouni awer opze-
halen a Referenz op d’Waasser ze
maachen. Mir sinn dëst Joer am in-
ternationale Joer vum Waasser.
D’Waasser huet eng ganz grouss
Wichtegkeet bei der Entwéck-
lungshëllef. Net zulescht war et
eng vun den Aktiounen, déi am Ak-
tiounsplang zu Johannesburg
zréckbehale ginn ass, wou op
Drock oder op Initiativ vun den eu-
ropäesche Länner, zu deene Lëtze-
buerg jo awer och zielt, an den Ak-
tiounsplang erastoe koum, dass
bis 2015 d’Zuel vun de Leit, déi
keen Accès zu propperem Waas-
ser hunn, ëm d’Halschent redu-
zéiert gi soll.

D’Situatioun am Waasser ass net
roseg. Knapp gesot kann ee be-
haapten, dass 1,1 Milliarde Leit
keen Zougang zu propperem
Waasser hunn. 2,5 Milliarden hu
keng ordentlech Sanitärinstallatiou-
nen. Och do wou d’Waasser ouni
Limitë ka profitéiert ginn, sinn
d’Waasserreserven duerch Ver-
schmotzung a Manktum
menacéiert. Schonn 2025 wäerten
zwee Drëttel vun der Weltbevölke-
rung héchstwahrscheinlech a Län-
ner liewe wou d’Waasser méi oder
manner knapp wäert sinn. Hefteg
national Konflikter ëm d’Waasserre-
serven hunn Ängschten ausgeléist,
esou dass d’Waasserknappheet
d’Ursaach vu Gewaltkonflikter kéint
ginn.

De Secteur vum Waasser illus-
tréiert gutt déi Froen, déi mat Hël-
lefsprogrammer verbonne sinn,
sief et d’Plaz vun der Fra, d’Partici-
patioun vun der Populatioun,
d’bonne gouvernance, d’Verbesse-
rung vun der Gesondheet, den Im-
pakt vun der Entwécklung op
d’Ëmwelt, d’Preventioun vu Konflik-
ter, d’Entwécklung vum private
Secteur, de Partenariat privé-pu-
blic. D’Fro vum Waasser steet och
am Mëttelpunkt vun Iddie wéi De-
mokratisatioun, Organisatioun vun
der ziviler Gesellschaft, eng nohal-
teg Gestioun, d’Lutte géint d’Aar-
mutt.

Ech mengen, dass d’Waasserpro-
blemer, mat deene mir kon-
frontéiert sinn oder ginn, net ëm-
mer Ursaach vu Spannunge musse
sinn. Am Prinzip kéinte se och Ka-
talysator si fir eng Zesummenaar-
becht. Et muss ee sech bewosst
ginn, dass zwee Drëttel vun de
gréisste Flëss vun der Welt méi
Staten duerchfléissen a méi wéi
300 Flëss vun der ganzer Welt
maache souguer d’Grenz zwë-
schent den Natiounen aus. Hei gëtt
et vill Méiglechkeeten zesummen
ze schaffen. Et lafen do schonn
eng Partie Projeten. D’Organisa-
tioun vun der UNO ass amgaangen
déi éischt Versioun vun engem
Rapport iwwert d’Weltwaasserent-
wécklung ze maachen.

Am internationale Joer vum Drénk-
waasser muss eis nach méi be-
wosst ginn, dass d’Waasser eng
primordial Roll spillt fir eng nohal-
teg Entwécklung, fir d’Reduktioun
vun der Aarmutt, fir de Fridden an
d’Sécherheet, wat natierlech och
Wierder si vun der allgemenger
Lëtzebuerger Entwécklungspolitik.

Här President, Dir Dammen an Dir
Hären, domat wier ech zum
Schluss vu mengen Ausféierunge
komm, ouni awer ze vergiessen
och eis Ënnerstëtzung zu der Lët-
zebuerger Entwécklungspolitik
zum Ausdrock ze bréngen, där déi
bis elo gemaach ginn ass an där
déi och an Zukunft, an do sinn ech
mer sécher, grad esou gutt wäert
gemaach ginn.

An deem Sënn soen ech Iech mer-
ci fir d’Nolauschteren.

■ M. le Président.- Als nächste
Riedner ass den Här Jacques-Yves
Henckes agedroen. Den Här
Henckes huet d’Wuert.

■ M. Jacques-Yves Henckes
(ADR).- Här President, Dir Dam-

men an Dir Hären, mir hu mat
groussem Intérêt dee ganz
fouilléierten an détailléierte Rap-
port vun dem Här Minister vun der
Kooperatioun verfollegt, an ech
wëll nach eng Kéier dat bekräftege
wat ech all Joer hei soen.

Mir si mat den Objektiver vun der
Kooperatiounspolitik, déi d’Regie-
rung féiert, d’accord. Mir sinn d’ac-
cord fir ze soen, dass Lëtzebuerg
muss ee signifikanten Deel vu sen-
gem Budget gebrauche fir an
d’Entwécklungshëllef ze investéie-
ren. Ech mengen, dass mat deem
Taux vun 0,84% vum Produit natio-
nal brut mer déi Limiten erreecht
hunn, déi mer ons wënschen, sou-
guer wann et nach e bësse méi
héich wier. Bis 1% wier kee Pro-
blem. Mä et muss een och soen, fir
dobaussen dat ervirzesträichen,
wann een 100 Euro Akommes huet,
dass een dann 0,84 Cents inve-
stéiert an d’Entwécklungshëllef, an
d’Solidaritéit mat Drëttlänner, wat
garantéiert keen excessive Chiffer
ass. Mä et ass awer och wichteg,
dass eng Relatioun muss bestoen
tëschent den Evolutioune vun on-
sem nationale Räichtum an deem
wat mer an d’Entwécklungshëllef
stiechen. Déi Relatioun besteet iw-
wert d’Referenz zum Produit natio-
nal brut.

Mä net ëmmer geet et ëm Suen,
Här Minister, et geet och dorëms
dass een an der Entwécklungshël-
lef kuckt fir déi Objektiver, déi ee
sech ginn huet, déi richteg Resul-
tater kritt. An et ass net ëmmer den
héijen Invest, deen et mécht, mä
ganz oft sinn et klenger Initiativen
déi ganz vill Resultater bréngen,
déi awer u sech net ganz vill
kaschten.

Ech erënnere mech, wéi mer mat
Iech, Här Minister, a Südostasien
waren, dass mer dunn eng Initiativ
konnten analyséiere vun engem
jonke Lëtzebuerger Coopérant,
deen eng Banque agraire gescha-
fen hat, wou en de Leit,
haaptsächlech am Agrarsecteur,
wann iergendwéi eng wichteg Per-
soun am Haushalt krank ginn ass,
esou dass den Agrarbetrib sech
net konnt développéieren, eng Per-
soun zur Verfügung gestallt huet,
oder en huet eng Kou oder en
Hong, déi ausgefall waren, ersat.
En huet deem Haushalt och méig-
lech gemaach iwwert eng Form,
déi gëeegent war, dee Prêt ze rem-
bourséieren. Et huet ee gesinn,
dass esou Initiativen an der Bevöl-
kerung ee ganz positiven Echo
fonnt hunn. Hei war et garantéiert
net op der Basis vu ganz grousse
Mëttelen.

Wichteg ass et, dass een an d’Leit
investéiert, déi um Terrain schaffen.
Et ass essentiell, dass déi Leit, déi
wëllen an deem Gebitt schaffen,
déi gëeegent Formatioun hunn,
dass se vun ons engagéiert ginn
an een hinnen d’Méiglechkeet vun
enger Carrière schaaft. Déi JPO,
Junior professional officers, déi am
Kader vun der UNO forméiert ginn,
erfëllen déi Kritären. Ech wier frou,
Här Minister, wann Der kéint op
dee Wee goe fir ze rekrutéieren an
ze kucken, dass eng etlech Lëtze-
buerger op deem Gebitt hier Stu-
dië maachen, fir dass mer och vu
Lëtzebuerger Säit aus eng etlech
Leit kéinten encouragéiere fir an
der Drëttweltaarbecht, an der Soli-
daritéit mat den Drëttweltlänner ak-
tiv ze ginn. Et ass wichteg, dass
mer do investéieren, awer net nëm-
me Leit engagéiere fir do eng
kuerz Zäit ze schaffen, mä hinnen
och Perspectives de carrière off-
réieren.

Een zweete Punkt, dee ganz vill
Diskussiounen ervirbruecht huet,
ass Lux-Development selwer. Deen
Audit, dee gemaach ginn ass, war
noutwendeg an ass och gutt. An
ech si frou, Här Minister, wann Der
an Ärer Interventioun sot: „De con-
cert avec Lux-Development nous
avons travaillé d’arrache-pied afin
de mettre en oeuvre ces recom-
mandations.“ Dat ass eng positiv
Reaktioun vun Ärer Säit, déi mer
wëlle mat ënnerstëtzen.

Nach muss ee sech d’Fro stellen,
ob een net Lux-Development liicht
reforméiert, och strukturell, fir sech
an Aklang ze setze mat dem Ge-
setz iwwert d’Marchés publics. Et
ass wichteg, dass een dat Gesetz
respektéiert, net nëmme wéi et elo
ass, mä wéi et soll reforméiert ginn
- de Rapporteur zu deem Gesetz
weess, dass mer amgaang sinn
eng wichteg Reform ze diskutéie-
ren -, mä dass och nach weider
Reformen um europäeschen Ni-
veau bevirstinn an dass ee muss
kucke fir haut déi Dispositiounen
eventuell nach an d’Gesetzgebung
anzebréngen, déi noutwendeg
sinn, dass déi Kooperatiounsaar-
becht kann iwwert Bühn goen, am
Aklang mat den europäeschen Di-
rektiven a mat onser nationaler Ge-
setzgebung en matière vun de
Marchés publics.

Et ass kloer, dass eng Gesellschaft
privatrechtlecher Natur oder een
Etablissement public - mir hu jo
esou eng Gesellschaft privatrecht-
lecher Natur, déi méi wéi 50% Ca-
pitaux publics huet - dem Gesetz
iwwert d’Marchés publics ënner-
worf ass. Dolaanscht komme mer
net, mä et heescht awer och, dass
bis 50% dat net de Fall ass. Do
misst also gekuckt ginn, ob een net
kéint verschidden Ännerungen am
Kapital virhuelen.

Dann ass et och esou, dass déi
Gesetzgebung, déi zukünfteg op
ons duerkënnt, verschidde Méig-
lechkeeten erbitt, wou de Recours
op Marchés publics mat Accord
cadre net noutwendeg ass, mä op
där anerer Säit dass deen Abléck,
wou aner Betriber wëllen an dee
Marché mat erakommen, een hin-
nen natierlech och déi Méiglech-
keet muss ginn. Do däerf et keng
Diskriminéierunge ginn. Dofir vun
onser Säit aus e strikt Anhale vun
der Gesetzgebung iwwert d’Mar-
chés publics, mä och déi néideg
Dispositions légales virzegesinn,
dass dat am Aklang steet mat där
Aktivitéit déi mer gäre wëlle favo-
riséieren.

Dann, Här Minister, hutt Der an Ärer
Interventioun vun enger grouss
ugeluechter Campagne de sensi-
bilisation geschwat iwwert déi
ganz Aarbecht déi an dem Ent-
wécklungswiese gemaach gëtt.
Ech mengen, dat ass eng positiv
Initiativ. Et soll informéiert ginn an
et solle verschidde Connaissancen
iwwert dat, wat um Terrain geschitt,
der Bevölkerung matgedeelt ginn.
Wou ech bësse meng Douten
hunn, dat ass beim Punkt vun der
Sensibi l iséierungscampagne,
deen dorop hinziilt fir d’Akzeptanz
vun der Entwécklungspolitik an der
Bevölkerung méi grouss ze maa-
chen. Ech mengen, déi ass relativ
grouss. A wann een op deem Wee
méi aggressiv gëtt, da kéint et
eventuell zu méi konterproduktive
Reaktioune komme wéi et ass. Wat
wichteg ass, dat ass dass d’Leit
sech eppes kënne konkret drënner
virstellen.

Virdrun huet de Kolleeg Calmes
gesot, datt et wichteg ass datt een
ënnerstëtzt, datt d’Gemengen hei-
ansdo Relatioune mat dëser oder
mat där anerer ONG a mat där
oder där Communautéit hierstellen.
Da gëtt déi perséinlech Relatioun
tëschent de Leit aus de Lëtzebuer-
ger Gemengen an deene Leit aus
enger Gemeng aus engem Pays
du Tiers Monde hiergestallt, an
dann ass och d’Akzeptanz vill méi
grouss wéi wann dat Sue sinn, déi
a grouss multinational Organismen
erakommen, wou kee genau weess
wat dann domadder geschitt a wou
ee sech och net vill drënner virstel-
le kann.

Dann hunn ech ee Punkt, deen
ech elo bal all Joer nach ugegraff
hunn, an als Illustratioun wou ee ka
relativ vill Akzeptanz an Informa-
tiounspolitik bedreiwen, mat en-
gem Intérêt un där ganzer Ent-
wécklungspolitik, dat ass dee Sa-

lon du Chocolat. En huet sech lues
a lues zu Lëtzebuerg agebiergert.
E wor am Ufank relativ embryon-
naire. D’lescht Joer wor en e bësse
méi performant, mä mir sinn awer
nach wäit ewech vun deem wat am
Ausland op deem Gebitt gemaach
gëtt. Ech wëll nuren op dee grous-
se Salon du Chocolat zu Bréissel
oder zu Paräis hiweisen. An ech
mengen, et muss ee kucke wat een
tëschent där Relatioun mam Kakao
ka maachen, deen aus der Drëtter
Welt kënnt, mat där Aart a Weis wéi
mir en hei verschaffen. Déi Rela-
tioun ass wichteg an dofir geet et
net nuren duer, datt een zwee Cho-
colatieren hei aus dem Land op
esou Salone bréngt, mä datt een
och kuckt datt Contributiounen aus
dem Ausland kommen, wat e rich-
tegen Evénement duerstellt, an et
ass och wichteg datt ee kuckt, datt
ee bei där Geleeënheet e gréisse-
ren Accent leet op d’Aart a Weis
wéi dat an deene Länner produ-
zéiert gëtt, wéi een do kënnt even-
tuell als ONG oder als Land Ent-
wécklungshëllef bedreiwen, fir datt
et effikass gëtt. Ech mengen, dat
ass eng konkret Illustratioun, wou
een am Kader vun där Sensibi-
liséierungscampagne awer och
esou Initiative sollt ënnerstëtzen.

(M. Niki Bettendorf prend la Pré-
sidence)

Ech wëll drop hiweisen, datt e puer
dausend Leit sech dee Sonndeg
oder dee Weekend, wou dat wor,
déplacéiert hunn.

Da soe mer ganz kloer, datt mer
och d’Prioritéit gesinn an der Ent-
wécklungshëllef op Säite vun der
bilateraler Kooperatiounen. Ech
mengen, et ass wichteg datt mer
dat soen. Dat wëllt net heeschen,
datt mer déi multilateral Koopera-
tioun sollen negligéieren, mä ech
soe just nuren, et soll eng Prioritéit
sinn, well d’Akzeptanz an d’Infor-
matioun vun der Bevölkerung ass
méi liicht ze realiséiere wann ee
konkret ka weise wat ee gemaach
huet, wéi wann ee seet, mir hunn
d’Suen an iergendeen Organismus
ginn, deen dëst oder dat gemaach
huet.

Bei de bilaterale Kooperatioune
gëtt och vill geschwat vu Kuba.
Ech mengen, Här Minister, et wier
gutt wa mer géingen e bësse méi
intensiv mat deem Land zesumme-
schaffen, quitte datt ech e bësse
Bedenken hu mat där Initiativ, déi
een Abléck diskutéiert ginn ass, ob
ee sollt si opfuerderen ons Dokte-
ren zur Verfügung ze stellen, fir an
Drëttweltlänner ze goen. Do muss
ech éierlech soen, datt ech och do-
matter e bësse Schwieregkeeten
hätt, d’autant plus well ee weess
datt déiselwecht Regierung a ver-
schiddene Länner, wou se schafft,
och Guerillakricher oder soss Re-
gierungen ënnerstëtzt, déi net on-
bedéngt dozou ugedoe sinn, datt
een herno kënnt vläicht verschidde
Verwiesselungen oder Mëssver-
ständnisser opkomme loossen. Mä
soss, iwwert de Prinzip, wier et
awer och gutt, datt mat esou en-
gem Land kënnten Initiative geholl
ginn.

Ech muss och soen, datt de Fi-
nanzministère mat der belscher
Regierung aus dem Finanzminis-
tère eng Initiativ geholl huet, déi
ech perséinlech begréissen, an déi
doranner bestanen huet fir de Pro-
duits agricoles manufacturés all
Accisen ewech ze huelen, déi bis
elo bestanen hunn. Dat huet hei zu
Lëtzebuerg an an der Belsch e
ganz positiven Echo fonnt.

Dann hutt Der vill geschwat, Här
Minister, an Ärer Interventioun iw-
wert déi Problemer vum AIDS, déi
sech speziell an Drëttweltlänner
breetmaachen. Mä den Accent,
deen een ëmmer mierkt, ass dee
vun der Heelung, vun de Medika-
menter. Ech mengen, et wier awer
och wichteg wann d’Regierung all
Initiative géing ënnerstëtzen, déi
haaptsächlech d’Preventioun géin-
ge virgesinn, well do schéngt mer
den Haaptiwwel ze sinn. Ech
weess, et ass méi liicht gesot wéi
gemaach, mä nach wier et awer
wichteg, datt een haaptsächlech

an d’Preventioun vum AIDS géing
investéieren, anstatt de gréissten
Deel vun de Suen an d’Heelung ze
investéieren.

Dann hutt Der geschwat vun enger
Initiativ „tout sauf les armes“, déi
d’Exporter vun den Drëttweltlänner
an Europa favoriséiert. Ech géing
soen, Här Minister, et wier awer och
richteg, wann Europa ënnert deem
Slogan géing esou eng Initiativ
huelen, „tout sauf les armes“. Et
sollen och keng Waffen an Drëtt-
weltlänner exportéiert ginn, fir datt
se deenen e Krich kënnen erlaben.
An et gesäit ee jo zu wat dat féiert,
wann den augenbléckleche Vertei-
degungsminister, den Här Rums-
feld, wéi en zu enger Zäit, wou en
nach an enger grousser amerika-
nescher Gesellschaft geschafft
huet, du Waffen an den Irak expor-
téiert huet, wou en haut muss hi-
goen a kucke fir hinnen déi nees
ewechzehuelen.

Dat ass dat wat geschitt ass an et
gesäit een, datt dat ëmmer falsch
Initiative sinn, wann een Entwéck-
lungshëllef ënnert där Optik mécht.
Do muss e Revirement kommen,
grad wéi muss e Revirement kom-
men an der Subsidiepolitik am
Agrarsecteur. Et kann net esou
sinn, datt mir Produiten an Drëtt-
weltlänner mat Subsiden exportéie-
ren, déi déi direkt Agrarproduk-
tioun an deene Länner futti maa-
chen a se deen Abléck obligéiert,
fir dann nees erëm hei an Europa
hier Wueren zu Dumpingspräisser
ze exportéieren. Do muss e mutu-
elle Respekt kommen. Do musse
mer kucken, datt mer ons deem
adaptéieren, well soss ass et déi
falsch Entwécklungspolitik, déi mer
do maachen.

Dann, Här Minister, wëll ech soen,
datt mer mat Ären Initiativen d’ac-
cord sinn. Déi Politik, déi hei ge-
maach gëtt, fënnt eng ganz grouss
Zoustëmmung op alle Bänken, dat
schonn zënter Joren, och ënnert
der virechter Regierung, a mir woll-
te soen, datt  mer, sous réserve vun
deenen Argumenter, déi Politik wël-
len och nach an Zukunft ënnerstët-
zen.

Ech soen Iech merci.

■ M. le Président.- Merci, Här
Henckes. Den nächsten Orateur
ass den Här Robert Garcia. Här
Garcia, Dir hutt d’Wuert.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- Här President, Dir Dam-
men an Dir Hären, ähnlech wéi déi
jährlech Debatt iwwert d’Chan-
cëgläichheet tëschent Fraen a
Männer riskéiert och den Débat iw-
wert d’Chancëgläichheet tëschent
Norden a Süden, tëschent Räich
an Aarm, tëschent Macht an Ohn-
macht zu engem lästege Ritual ze
dégénéréieren. Dofir hätt ee sech
gefreet, wann d’Deklaratioun vum
Minister Goerens gëschter nei Ele-
menter mat engem zousätzleche
Globaliséierungs- oder Antigloba-
liséierungspep bruecht hätt. Mä de
Minister war virsichteg an huet ge-
schwat hei an der Chamber, wéi
wann e virun der grousser Kommis-
sioun vum CAD vun der OECD
misst en technesch korrekte Rap-
port ofleeën. An dee Rapport war
och technesch korrekt, mä ob seng
Deklaratioun och politically correct
war interesséiert am Fong geholl
kee Mënsch. Well wann de Motto
heescht „Lutte contre la pauvreté“,
wien traut sech dann eppes Polite-
sches dogéint ze halen.

Ech wëll trotzdeem haut keen tech-
nesche Beitrag leeschten, mä eng
politesch Ried halen. Ech hätt se
och léiwer am November gehalen,
wéi dat üblech ass, oder vläicht e
bësse méi spéit, well elo schwätze
mer jo iwwert de Rapport vun
2001. Et hätt ee vläicht kënnen e
bësse waarden, schonn den éisch-
ten Draft vum Rapport 2002 ge-
sinn, d’Resultater vum CAD of-
waarden, wann, haaptsächlech,
dat wat mir och gefrot hunn, iwwer
Strategien am Hibléck op Cancun
an der Nofolleg vu Johannesburg
diskutéieren.
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Bon, et ass elo geschitt an ech wëll
meng Interventioun op dräi Sujete
konzentréieren. Éischtens den
ideologesche Charakter vun der
Lutte contre la pauvreté weisen,
zweetens d’Verdéngschter an
d’Mängel vun der Lëtzebuerger
Kooperatiounspolitik, an drëttens
Froe stellen iwwert d’Cohérance
des politiques ronderëm d’Koope-
ratioun.

Zu der Lutte contre la pauvreté. Et
ass natierlech méi einfach e Kon-
sens ze fannen iwwert de Kampf
géint eppes wat allgemeng als ne-
gativ verstane gëtt, wéi Konsens ze
sichen iwwert e Kampf fir eppes
wat ee selwer als positiv gesäit, mä
anerer vläicht manner oder vläicht
guer net. Ech wëll an deem Kontext
vun der Lutte contre la pauvreté en
Zitat vun engem US-amerikane-
sche President, allerdéngs net
deem heitegen, virliesen, op
däitsch: „Wir müssen mit einem
neuen, mutigen Programm begin-
nen um die Vorteile unseres wis-
senschaftlichen und industriellen
Fortschritts für Verbesserung und
Wachstum der unterentwickelten
Regionen zu nutzen. Mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung liegt
unter Bedingungen, die an Elend
heranreichen, ihre Nahrung ist un-
zureichend, sie sind Opfer von
Krankheiten, ihr Wirtschaftsleben
ist primitiv und stagniert, ihre Armut
ist Behinderung und Bedrohung
sowohl für sie als auch für die rei-
cheren Regionen. Erstmals in der
Geschichte verfügt die Menschheit
über das Wissen und die Fähigkei-
ten um das Leiden dieser Men-
schen zu lindern.“

Dat Zitat ass vun engem aneren
amerikanesche President, net vum
Här Clinton oder vun aneren, mä
aus dem Joer 1949 vum Harry Tru-
man. Virun 53 Joer also, Här Presi-
dent, ass dat gesot ginn, dass
d’Halschent vun der Bevölkerung
an der Aarmutt géif liewen. Mir sinn
also elo iergendwéi an der Case de
départ vun 1950, trotz techne-
schem Fortschrëtt, trotz Moundlan-
dungen, grénger Revolutioun, Ent-
wécklungspolitik an Demokratie.
An anere Wierder, back to basics,
back to poverty elevation. Et kann
een nëmme soe bravo, gutt ge-
schafft, räich Industrielänner, gutt
geschafft demokratesch Natiou-
nen, gutt geschafft humanistesch,
westlech Zivilisatioun.

An dofir muss een och kuerz am
Kontext vun esou enger Debatt e
puer historesch Réckblécker maa-
chen, zum Beispill op d’historesch
Evolutioun vun den Entwéck-
lungkonzepter. Ech wëll net zréck
goen op d’Kolonialepoche, mä
vläicht am Gefolleg vum Truman
senger Deklaratioun vun 1949 op
d’Konzept vun der nohuelender
Entwécklung, wou d’Illusioun ge-
schürt ginn ass, mat e bëssen Ef-
forten an Hëllef vun dem Norde
kéint déi Drëtt Welt eng nachho-
lend Entwécklung maachen. Dofir
sinn an deene Jorzéngte souge-
nannte rise Projets Elephant-blan-
cen dorueter gebaut a Regimer ën-
nerstëtzt ginn, wéi dem Hapouët-
Boigny dee gesot huet: „Faites
comme moi, enrichissez-vous“, an
et gesäit een haut zu wat, un der
Côte d’Ivoire, esou eng Politik ge-
fouert huet.

An de 60er Jore sinn dunn eng Rei
vun autonomen Entwécklungs-
weeër opgezeechent ginn - Zitat:
Julius Nyerere zu Carno, dee sou-
genannten drëtte Wee tësche Ka-
pitalismus a Sozialismus - an
eréischt 1992 koum dat berühmt
Konzept vum „sustainable deve-
lopment“, wat fir d’éischte Kéier
d’Entwécklung vun den Drëttwelt-
länner mat der Entwécklung vun
den Industriestaten a Relatioun
bruecht huet. An och wann um
Gipfel vu Johannisburg 2002 dat
Konzept nach eng Kéier bekräftegt
gouf, gëtt awer haut méi iwwer „aid
by trade“ kombinéiert mat „lutte
contre la pauvreté“ geschwat, wéi
iwwer „sustainable development“,
e Wuert wat och an der Ried vum
Kooperatiounsminister gänzlech
gefeelt huet.

Mir hunn also e Retour zur Aar-
muttsbekämpfung. Deementsprie-
chend ass och de Stand vun der
internationaler Entwécklungsstrate-
gie an engem Bilan vu 50 Joer. Mir
hunn zwar am Bilan vu 50 Joer e
puer erfollegräich Entwécklungs-
modeller. Zum Beispill Südkorea,
dat sech allerdéngs op eng staat-
lech Politik baséiert huet, oder Ta-
wain, dat sech op eng Agrarreform
baséiert huet, oder Staten, déi im-
mens natierlech Ressourcë genotzt
hu fir net nëmme Milliardären ze
produzéieren, mä och sozial Syste-
mer opzebauen, wéi a Libyen.
Oder aner Länner déi vun dubio-
sen Aktivitéite wéi Tourismus pro-
fitéiert hunn an et trotzdeem ge-
schafft hunn e minimalen Effort an
der Sozialpolitik ze maachen, wéi
zum Beispill Tunesien, wat och
schonn hei zitéiert ginn ass.

Et ginn och aner erfollegräich Ent-
wécklungsmodeller, erfollegräich
allerdéngs nëmme fir eng Minoritéit
vu Leit, 10 bis 20% vun der Bevöl-
kerung, an désastréis fir d’Majo-
ritéit vun der Bevölkerung. An d’Pa-
radebeispill ass sécherlech eent
vun de räichste Länner vun der
Welt, nämlech Brasilien, wou un
der Schwell vum 21. Jorhonnert
muss e President higoen, an am-
plaz „sustainable development“ op
seng Fuendel ze schreiwen, muss
soen, hie géif antrieden, dass den
Honger null ass um Enn vu senger
Amtsperiod.

Mir haten zwëschenduerch och
eng Rei vun autonomen Entwéck-
lungsweeër, déi op iergendeng
Aart a Weis boykottéiert si ginn -
Tanzania, Nicaragua - oder nach
engem fierchterleche Boykott vu
verschiddene Staten ënnerleien,
wéi zum Beispill Kuba. An déi aller-
grouss Majoritéit vun der Drëtter
Welt, wann ee ganz streng Kritäre
géif uwenden, misst een als déi
sougenannte Schurkenstaten, am
Sënn vun der Demokratie, an als
Ausbeutungslager, am Sënn vum
soziale Clivage, bezeechnen.

Deementspriechend der Bilanz vun
der Entwécklungspolitik säit 50
Joer ass och de Stand vun deem,
wat ee kéint als Neopostimperialis-
mus bezeechnen. Weiderhin, wéi
schonn an de 70er Joren an an de
60er Joren, stinn ekonomesch In-
teressen am Vierdergrond, ekono-
mesch Interesse vun transnationa-
le Konzerner a vun deene Mëttel-
muechten, déi et nach ginn, bezéi-
hungsweis déi et gäre wären. An et
gëtt nach just eng richteg grouss
Muecht an där hir Regierung kann
ee scho bal karikatural als Pro-
spektiounsbüro vun Uelechkonzer-
ner bezeechnen, där hir Arméi ass
ausgeriicht als Besatzungsmuecht
vun Uelechfelder, am Afghanistan,
am Irak, awer wahrscheinlech och
a Kolumbien an am Sudan, där hire
Geheimdéngscht tätegt sech als
Saboteur vun opmüpfege Regimer,
wéi am Venezuela, an där hir Aide
alimentaire gëtt als trojanescht
Päerd fir gentechnesch Landwirt-
schaft genotzt, Beispill Sambia,
Simbabwe an Indien.

■ Une voix.- Très bien.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- An déi Groussmuecht
ass natierlech och keen immenst
leuchtend Beispill fir Demokratie a
bonne gouvernance. Wou e Presi-
dent zwar net mat 99,96% gewielt
ginn ass, wéi an anere Länner,
awer mat 47% vun de Wielenden, a
mat 23% vun de Wahlberechtegten
op de Wahllëschten, a vläicht nëm-
men 20% vun deene Bierger, déi
eigentlech am wahlfäegen Alter
sinn. Esou e Land ass natierlech
net grad outilléiert fir iergendwelle-
che Schurkenstate Lektiounen a
bonne gouvernance an Demokra-
tie ze ginn.

■ Une voix.- Très bien.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- Dobäi brauch een net,
Här President, mam Fanger op den
Georges W. Bush ze weisen, well
déi Grondtendenze si scho virdru
virgezeechent ginn, an den USA
an och an anere Länner. A virun al-

lem an deenen, déi hir Ausgabe fir
Entwécklungshëllef parallell mat
deene vun hiren interne Sozialaus-
gabe reduzéieren.

■ Une voix.- Très bien.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- Zeng Grondtendenze
wëll ech aus villen erausschielen.

1. An deene Länner ass eng Dere-
guléierung vum sozialen Netz fest-
zestellen, fir d’éischt an den Indus-
triestaten an dann an aneren, eng
Veraarmung vun den ënneschte
Mëttelschichten, Konzentratioun
vun immensem Räichtum an In-
teressen un eng Minoritéit vu
Superräichen an hire Legionären,
besonnesch an den USA an an
England, mä mat ähnlechen Ten-
denzen och an anere Länner.

2. Zerstéierung vun der Landwirt-
schaft an der Drëtter Welt, an do-
madder d’Liewensgrondlag vun
der Majoritéit vun der Bevölkerung
an deene Länner. Héich subven-
tionéiert high-tech Agrarindustrie
géint eng Subsistenzwirtschaft a
géint potential regional Mäert via
eng Handelsliberalisatioun.

3. Opweechung vun de staarke
Services publics an den Industrie-
staten an an enger zweeter Phas
och an der Drëtter Welt.

4. Upassung vu lokalen Ekonomien
un de Weltmaart, via Strukturajus-
tementer vum FMI, an oft zerstéie-
rend grouss Projekter vun der Welt-
bank.

5. Beräicherung vun enger Mino-
ritéit vun enger neier Handels- a
Spekulatiounsbourgeoisie an der
Drëtter Welt, bei gläichzäiteger
Verelendung vun den Aarmen an
de Stied an um Land.

6. Definitioun vu ville Forme vun
Oplehnung als Terrorismus a Stig-
matiséierung vu kulturellen Dissi-
denten als reaktionär Fundamenta-
listen.

7. Offiederung vu soziale Spannun-
gen duerch d’Symptombekämp-
fung - et kënnt ee bal zynesch
soen, dass eng Minoritéit vu sou
genannten Accidentés de la mo-
dernisation kënne roueg Terroriste
ginn, well Regierungen, déi in-
nepolitesch erfolglos sinn, brau-
chen äusser Feindbilder, entweder
am Irak oder am internationalen
Terrorismus.

8. Déi immens Majoritéit vun den
Aarme ginn da mat Programmer vu
„lutte contre la pauvreté“ kënscht-
lech um Liewe gehalen, kréie con-
vivial Programmer vun internationa-
len Agencen an ONGen ugebue-
den, mat Pëtzen, Dispensairen,
Biogazanlagen a back to basics
Schoulinfrastrukturen.

9. A sollte sech déi Pëtzen, Dispen-
sairen, Biogazanlagen a Schoulen
a gewësse Regiounen als rentabel
erweisen, da kënnt déi geballte
Macht vun der WTO an den AJC-
Sen a féiert se feierlech ënnert d’-
Kontroll vun Exxon, Suez, Novartis
a Sekteschoulen.

■ Une voix.- Très bien.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- 10. A well d’Zuelen et jo
beleeën, den Här Goerens sot dat
nach selwer, datt ee mat 0,7% vum
PIB d’Entwécklunspolitik vun allen
Industrielänner net nëmmen d’Aar-
mutt kéint halbéieren, mä ganz éli-
minéieren. D’Entwécklunghëllef
geet, global gesinn, säit der Zilset-
zung vun 1972 dramatesch zréck.
Sou wéi wann déi Industriestate vi-
run ze vill Entwécklungshëllef
Angscht hätten, well dat jo d’Kon-
kurrenz aus dem Süde kéint stäer-
ken.

Ech wëll en Zitat vum Wolfgang
Sachs dozou soen, well dat genau
déi Trennungslinn tësche räich an
aarm charakteriséiert, déi net méi
eleng tëschent Nord a Süd verleeft:
„Tatsächlich verläuft in der Welt der

Globalisierung die Trennlinie, wenn
es eine solche denn gibt, nicht
mehr zwischen nördlichen und
südlichen Ländern, sondern zwi-
schen der globalen Mittelschicht
auf der einen und der ausgegrenz-
ten sozialen Mehrheit auf der ande-
ren Seite. Die globale Mittelschicht
besteht aus der Mehrheit des Nor-
dens, und kleineren oder größeren
Eliten im Süden, und die Globali-
sierung beschleunigt und intensi-
viert die Integration dieser Schicht
in den weltweiten Kreislauf von Gü-
tern, Kommunikation und Reisen.
Aber eine unsichtbare Grenze
trennt in allen Nationen im Norden
wie im Süden die Reichen von den
Armen. Ganze Kategorien von
Menschen im Norden, die Arbeits-
losen, Alte und nicht Konkurrenz-
fähige, genau so wie ganze Regio-
nen im Süden, etwa ländliche Zo-
nen, Stammesgebiete und städt-
liche Siedlungen sehen sich aus-
geschlossen von den Kreisläufen
der Weltwirtschaft.“

Här President, nom 11. September
hu mir grouss Deklaratiounen héie-
re fir den Terrorismus bei der Wuer-
zel ze bekämpfen, d’Aarmutt aus-
zerotten an domat dem Fundamen-
talismus den Nährboden ze entzéi-
en. An der Realitéit ass genau de
Géigendeel de Fall. Et gëtt méi
Nährboden fir den Terrorismus, sie-
he Israel, siehe Irak. Et gëtt manner
Entwécklungshëllef wéi jee. Et gëtt
méi Tendenze fir de Gruef tëschent
Räich an Aarm nach ze vergréisse-
ren. Et kéint ee scho bal soen
d’Entwécklunspolitik huet kapi-
tuléiert. De „sustainable develop-
ment“ bleift e Schlagwuert. Aar-
muttsbekämpfung gëtt den Alibi
vum globale Scheitere vun de
leschte 50 Joer. En deprimante
Constat also.

Glécklecherweis, Här President,
Dir Dammen an Dir Hären, bestäte-
gen d’Ausnahmen déi Regelen, an
dofir kommen ech elo zu engem e
bësse méi erfreeleche Kapitel,
nämlech der Exception luxembour-
geoise, beziehungsweis dem Lët-
zebuerger Kooperatiounsmodell.

De Lëtzebuerger Kooperatiouns-
modell ass och net am Gefolleg
vum Harry Truman entstan. Ech
erënnere mech nach un dee weide
Wee, deen hien huet misse maa-
che vun der Rettungsaktioun fir
d’Usine de Wecker 1986, dass se
kéinten den equatorianeschen Ur-
wald zerstéieren, fir kënnen eng
Lëtzebuerger Entreprise ze retten.
Wann d’Lëtzebuerger Koopera-
tiounspolitik scho bal Modellcha-
rakter huet, däerf een net vergies-
sen, dass dat net ëmmer esou war.
Trotzdeem muss ee positiv ervirhie-
wen, dass säit 1986/1987 e Kon-
sens besteet fir déi nei Lëtzebuer-
ger Kooperatiounspolitik.

Ech wëll just ganz kuerz, fir net ze
vill Weihrauch hei ze verbreeden -
dat ass jo scho geschitt -, e puer
positiv Saachen ervirhiewen.
Éischtens hu mir als ee vun deene
wéinege Länner dat Zil vun 0,7% a
relativ kuerzer Zäit erreecht, node-
em mer et 20 oder 25 Joer net ge-
maach hunn. Souguer déi Zilset-
zung vun 1% ass net a Fro gestallt,
zumindest de Moment, trotz den
ekonomesche Problemer. An der
Lëtzbuerger Kooperatiounspolitik
stinn ekonomesch Interessen
éischter am Hannergrond, wann
een et vergläicht mat anere Länner.

Mir hu Secteurs prioritaires, déi een
a priori muss als positiv ugesinn,
wéi d’Educatioun, d’Santé an
d’Waasser. Mir hunn eng raisonna-
bel Aufgabendeelung tëschent der
Regierung an den ONGen. Mir
hunn eng professionell Exekutioun
duerch Lux-Development, déi am
Verglach mat aneren Agencen am
Ausland wierklech ganz gutt do
steet. Mir hunn och eng vernünfteg
Evolutioun vun den Entwécklungs-
strategien, zum Beispill a Form vun
de Programmes indicatifs de
coopération.

Mir sinn och amgaang den Dispo-
sitif vun der Evaluatioun a vun den
Auditen ze verstäerken, fir ze ver-
hënneren dass Dysfonctionnemen-
ter opkommen. Mir hunn och e ver-

nünfteg klengen Undeel vun Aide
humanitaire vun ongeféier 10%. Mir
hunn eng onglaublech aktiv Szen
vun iwwer 70 ONGen a mir hunn
eng breet Akzeptanz an der Bevöl-
kerung fir d’Aktioune vun deenen
ONGen.

Och d’Relatiounen tëschent der
Regierung an den ONGe si global
gesi gutt, 21,59 Milliounen Euro am
Joer 2001 fir d’ONGen, wat 13,74%
ausmécht, wat zwar Tendenz weist
déi reduzéierend ass, do kommen
ech nach drop ze schwätzen. Mir
hunn och interessant Mechanisme
wéi d’Accords cadre, déi zu enger
Simplifikatioun vun den administra-
tive Prozedure gefouert hunn. Mir
hunn de Bureau d’assistance tech-
nique. Mir hunn d’Education au
développement. Mir hunn d’Con-
certatioun tëschent der Regierung
mam Cercle des ONG. Ech géif bi-
lanzméisseg soen: Wann eis Re-
gierung am Mäerz bei de CAD vun
der OECD pilgert, da brauch se
sécherlech kee PISA-Desaster ze
fäerten. Ech géif éischter soen,
dass Lëtzebuerg sech op eng ent-
géigegesate Positioun wéi am
PISA-Audit vun der OECD wäert
positionéieren.

Trotzdeem wëll ech awer op e puer
Faiblessë vum Lëtzebuerger Ko-
operatiounsmodell ze schwätze
kommen. Déi éischt dovunner ass
d’Fro vun der politescher a philoso-
phescher Koherenz. Mir zu Lëtze-
buerg gesinn d’Kooperatiounspoli-
tik - an dat huet dësen Débat och
erëm eng Kéier gewisen - wéi eng
Insel an engem stiermesche Mier,
an iwwert d’Mier gëtt am léifsten
net geschwat. A wann, da
schwamme mer a schwammegen
an an diplomatesche Floskelen.

Zum Beispill gëtt d’Globaliséierung
zwar positiv gesinn, mä mat Atté-
nuéierungsmechanismen. Mir
schwätzen doriwwer e bësse wéi
d’OMT, also d’Organisation mon-
diale du tourisme, an hirem Slogan
„Liberalisation with a human face“.
A wann ech den Här Goerens däerf
zitéieren aus sengem Rapport,
esou ass dat e bëssen ähnlech:
„Face à une mondialisation qui ne
cesse de creuser des inégalités,
de multiplier le nombre des exclus
et des victimes de l’insécurité, la
construction aussi d’une Europe
sociale forte et la création d’organi-
sations internationales plus dé-
mocratiques s’impose plus que ja-
mais.“ Eng Ausso, déi selbstver-
ständlech jiddferee kann ënner-
schreiwen.

Allerdéngs erënnert mech esou
eng Ausso e bëssen un dat wat de
Premierminister eis hei en Dënsch-
deg zerwéiert huet. De Premier,
dee sech zwar net géint Krich aus-
sprécht, dofir awer sech méi fried-
liebend fillt wéi déi déi deklaréiere
si wäre géint de Krich, well déi sinn
a Wierklechkeet net esou géint de
Krich wéi ee kéint mengen a scho
guer net wéi hien, seng Regierung
a seng Parteien a Wierklechkeet
géint de Krich sinn, och wa se net
mat op eng Friddensmanif ginn.

Beim Här Goerens ass et ähnlech.
Den Här Goerens, dee sech zwar
net géint déi offiziell Globaliséie-
rung aussprécht, dofir sech méi
globaliséierungskritesch fillt wéi
déi déi deklaréiere si wäre géint
d’Globaliséierung, well déi sinn a
Wierklechkeet net esou géint
d’Globaliséierung wéi een et kéint
mengen, a scho guer net esou wéi
hien, seng Regierung an hir Partei-
en et a Wierklechkeet sinn, och wa
se net mat op de Forum social
ginn.

Dofir geet hien awer mat der Glo-
baliséierung ganz liberal ëm. Glo-
baliséierung jo, awer net grad
esou, total aneschters awer och
net, an d’Globaliséierungsacteuren
zu Davos si sympathesch an d’Glo-
baliséierungsgéigner zu Porto Alle-
gre si sympathesch. Ech denken
heiansdo, et géif mech net wonne-
re wann am Kader vun der Sensibi-
liséierungscampagne vum Ministè-
re géif en Antiglobaliséierungsfest
um Knuedler organiséiert ginn,
wou de Manuel Chao ka sangen a
sämtlech Parteie géife Protestlid-
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der „Tequila, sexo y marihuana“
sangen an zu engem Antigloba-
liséierungsreggae schunkelen.

■ Plusieurs voix.- Très bien.

(Hilarité)

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- Doropshi muss ech e
Patt huelen.

Här President, eng Koherenz an
der Approche vun der Entwéck-
lungspolitik gewënnt een net do-
duerch, dass een alles interessant
a relevant fënnt, mä duerch kloer
Positiounen zu de Schlësselfroen
an de Rahmebedingunge vun der
Kooperatiounspolitik.

Mir hate Folgendes an engem Bréif
vum 15. Januar un d’aussepoli-
tesch Kommissioun gefrot. Éisch-
tens dass den Débat iwwert d’Ko-
operatioun endlech soll stattfannen
- dat ass jo elo geschitt -, zweetens
dass bei deem Débat och iwwert
d’Rahmebedingunge vun der Ko-
operatioun soll diskutéiert ginn an
drëttens dass do virun allem de Mi-
nister soll Stellung huelen zur Posi-
tioun vun eisem Land am Hibléck
op d’Konferenz vu Cancun. Véier-
tens an deem Kontext méi prezis
iwwer eis Positioun zur Liberaliséie-
rung vun de Servicer an, am Kader
vun dësem Débat, vun de Servicer
an den Entwécklungslänner ze
ginn. Fënneftens dass d’Regierung
och iwwer hir heroesch oder man-
ner heroesch Gipfelstierm an de
Gremie vun der Weltbank, dem in-
ternationale Währungsfonds an an
anere Finanzinstitutioune berichte
soll. A sechstens hat ech och nach
an deem Bréif no enger Motioun
gefrot iwwert de Kulturaccord mat
Kuba, déi scho säit 1995 an der
Chamber ronderëm geeschtert.
Keng Angscht, ech brénge se net
zum Vote, well soss géif se op ee-
mol ofgeleent ginn an et géif awer
eppes geschéien.

Leider, Här President, sinn nëm-
men de Punkt eent an de sechs op

den Ordre du jour vun där Kommis-
sioun komm, an esou hu mir ver-
geblech drop gewaart, wat den
Här Goerens zu der Lëtzebuerger
Positioun an der Perspektiv Can-
cun géif soen oder zu der Geheim-
haltungsstrategie vum Här Lamy
oder zu deene Secteuren, déi am
Kader vun der AGCS sollte libera-
liséiert kënne ginn a wéi eng net.
Mir hunn och geduecht, dass de
Finanzminister, deen ech nach per-
séinlech ugeschwat hunn, géif hei-
hinner kommen a soen, wat si als
Finanzministerium virun de Gremie
vun der Weltbank a vum IWF géife
vertrieden. Dat ass net de Fall a mir
hunn nach net doriwwer Bericht er-
statt kritt.

Deen zweete Punkt, deen ech awer
kuerz wëlll undiskutéieren, ass dee
vun der inhaltlecher Koherenz vum
Développement durable. Ech hat jo
scho gesot, dass dat Wuert „lutte
contre la pauvreté“ hei méi benotzt
gëtt wéi dat Wuert „développement
durable“, mä ech sinn awer der
Meenung, wann een d’Koopera-
tiounspolitik lassléist vun anere
Secteuren, dann ass se net méi wéi
eng karitativ Almoseverdeelung.

Duerfir ass jo zu Rio de Begrëff
vum „sustainable development“
verdéift ginn, fir d’Interaktioun zwë-
schent den Entwécklungsmodeller
an der Drëtter Welt an an den
Industriestaten ze verdäitlechen.
Zu Rio 1992 sinn och Mechanisme
festgehale gi fir eng Participatioun
vun de Forces vives an den eenzel-
ne Länner a vun der Bevölkerung
ze garantéieren. Säit iwwer zéng
Joer huet Lëtzebuerg déi Rio-En-
gagementer op alle Fall net erfëllt.

Am Géigesaz zu deene meeschten
anere Länner, wéi zum Beispill zu
eise belschen Noperen, hu mir
keng Strukture fir den Développe-
ment durable. Mir hu keng Orga-
nismen, déi souwuel d’Acteurs so-
ciaux an économiques impliquéie-
ren. Mir hu keng Strukturen, déi
d’ONGen an aner Bevölkerungs-

deeler an der Dynamik vum Déve-
loppement durable engagéieren.

Mäi Kolleeg Camille Gira an ech
hunn am Oktober hei eng Proposi-
tion de loi virgeluecht, wou mir
ganz detailléiert Virschléi gi fir esou
Mechanismen zéng Joer no Rio
opzebauen. D’Regierung hat am
Summer d’lescht Joer ugekënnegt
si géif och esou e Projet déposéie-
ren. Säit dräi Méint ass Funkstille.
Ech hätt nawell gären e bësse méi
Transparenz an Dialog an deene
Fortschrëtter vun der Propos vun
der Regierung, beziehungsweis
vläicht eng kleng Reaktioun vun
der Regierung op eis Propositioun.

Ech kommen nach zu zwou méi
technesche Froen, déi mech awer
och ganz staark beschäftegen.
Eng ass déi vun der Limitatioun
vun den ONGen. Zu Lëtzebuerg
benefissiéieren d’ONGe vun en-
gem extrem generéise Kofinanze-
mentsmodell. A säit deem et den
Accord cadre gëtt, si jo scho bal
zwee Drëttel vun de Gelder iwwert
en Accord cadre gaangen. Wann
een dann zréckrechent, wäerte
wahrscheinlech esou lues a lues
d’Fonds propres op 20% zréck-
goen. Elo stellt sech d’Fro, wéi een
domat ëmgeet, well d’ONGen, an
dat hu mir jo och an deem Bréif
vum Cercle des ONG gelies, hätten
natierlech gäre méi Moyenen, well
se ëmmer méi Demandë kréie fir
gutt Projeten an der Drëtter Welt.

D’Fro stellt sech elo: Soll een déi
Part nach méi reduzéieren, op 10
oder 5%, oder soll een d’Eegever-
antwortung vun der ONG stäerken,
also hir et erlabe méi Fonds prop-
res ze sammelen? Ech hunn elo
keng fix Meenung dozou, well ech
fannen et och geféierlech, wann
een herno 78 oder 76 ONGen hätt,
vun deenen déi meescht nëmme
méi eege Beiträg vu 5% leeschten.
Dat kéint e bëssen zu enger Ver-
staatlechung vun den ONGe féie-
ren. Anerersäits ass bei 76 ONGen
d’Limite vun de Spendenaktiounen

esou lues erreecht an ech hu mech
gefrot, ob et net vläicht besser wär
déi 400.000 Euro vun der Sensibi-
liséierungscampagne vun der Re-
gierung ze investéiere fir d’ONGen
ze stäerken, amplaz fir dat Onbe-
hagen iwwert d’Akzeptanz vun hi-
rer Politik wëllen aus dem Wee ze
mäerzen.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Dir hutt awer selwer
gefrot fir déi Informatiounscampa-
gne ze kréien.

■ M. Robert Garcia (DÉI
GRÉNG).- Ech kommen nach
dorop ze schwätzen.

Ech komme kuerz zu engem wei-
dere Problem, dee vun der Educa-
tion au développement. Am Gesetz
vun 1996 ass déi Education au
développement jo just virun dem
Vote vum Gesetz erausgeputscht
ginn. Et sinn do Stëmmen haart
ginn, déi gesot hunn, dat wär Pro-
paganda fir politesch ONGen. Ech
sinn awer der Meenung, dass grad
d’Education au développement
dee wichtegsten Aspekt ass, net
an deem Sënn dass ee soll d’Ko-
operatiounspolitik bekannt maa-
chen, mä dass een och soll an eng
Richtung goen, wou ee kann eis
Modes de développement, eis Mo-
des de consommation, eis Modes
de vie a Fro stellen. An dofir stellen
ech mer d’Fro, wat déi Campagne,
déi de Moment de Ministère am-
gaang ass ze maachen, eigentlech
fir een Zweck erfëllt.

Et ass wichteg, dass ech déi Cam-
pagne an dräi Motiounen, déi uge-
holl gi sinn, ëmmer erëm gefuer-
dert hunn, an eréischt no der véier-
ter Kéier, wéi se ofgelehnt gi war,
ass eppes geschitt, wou eigentlech
ee sech och muss Froe stellen iw-
wert de Mechanismus vun de Mo-
tiounen an dësem Gebai, mä ech
sinn der Meenung dass een net
brauch déi Leit ze iwwerzeegen,
déi souwisou net ze iwwerzeege

sinn. Déi Leit, déi am Café de Com-
merce souwisou géint Sue fir Chô-
meure sinn, géint den RMG sinn,
géint de SMIG sinn, géint Fraeför-
derprogrammer, déi sinn och net fir
dat heiten ze iwwerzeegen.

Ech mengen, et geet éischter drëm
fir etabléiert Zilgruppen ze erree-
chen, déi souwisou d’Koopera-
tiounspolitik d’emblée sympathe-
sch fannen, fir déi vläicht an en
Dialog anzebannen, fir dass ee ka
weider iwwert den Affinement vun
deem Konzept vun der Koopera-
tioun diskutéieren. Wann een dat
net mécht, da kritt een esou bës-
sen den Effekt vum Här Goebbels
senger Populationclock, déi hien
hei opstelle gelooss hat, fir dass
mir ëmmer erëm sollte staunen, wéi
vill nei Leit pro Dag géifen op
d’Welt kommen. Mä wat kann een
dogéint maachen?

Mir kënne jo net dowéinst net man-
ner Kanner maachen a mir kënnen
och net deenen anere Leit soe
maacht der manner. Dat huet also
u sech iwwerhaapt keen Effekt. A
wann een hei eng Campagne
mécht, wou d’sanglots de l’homme
blanc am Ministère kënne berouegt
ginn, an dass se nuets kënne
schlofen, well se am Café de Com-
merce keng Oppositioun méi kréi-
en zu hirer Kooperatiounspolitik, da
mengen ech net dass esou eng
Campagne hiert Zil erreecht hätt.

Ech géif éischter mengen, et sollt
een, ier een esou eng Campagne
mécht, déi, wéi se och gemaach
ass, op e puer Joer ausgeriicht
ass, do d’Ziler besser definéieren.
Wëllt ee vläicht hunn dass d’Leit
méi solle fir ONGe spenden, well fir
d’Regierung spende se souwisou
jo iwwer hir Steieren; wëllt een dass
d’Leit méi fair konsuméieren; wëllt
een dass d’Leit méi durabel Lie-
wensstiler sollen adoptéieren? Här
President, wat wären eigentlech
déi Zilsetzungen, déi ee fir esou
eng Campagne misst an de Raum
stellen?
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Ech wollt eigentlech zum Schluss
vun dësem Débat zwou oder dräi
Motiounen deponéieren, zum Bei-
spill zu der Augmentatioun vum
Budget Education au développe-
ment, well ech der Meenung sinn
dass dat misst geschéien; zum
Beispill zu der Verfeinerung vun de
Kofinanzéierungsmechanisme vun
den ONGen, zum Beispill zu der
gesetzlecher Verankerung vun de
Strukture vum Développement du-
rable. Ech maachen dat net, well
mir hu jo erfuer dass et do zwou
Méiglechkeete gëtt. Entweder ginn
d’Motiounen ugeholl: Mir si frou, de
Minister ass frou, an et geschitt
näischt. Oder de Minister lehnt
d’Motiounen of: Mir sinn traureg,
hien ass traureg, an als Traueraar-
becht mécht hien dann awer ep-
pes, wou hien den Appui vun der
Chamber deklaréiert, well am Rap-
port iwwert den CAD steet, déi
Campagne wäert mat dem Appui
vun der Chamber duerchgefouert
ginn, dat heescht wann eng Mo-
tioun vun der Chamber refuséiert
gëtt, dann heescht dat, dass en
den Appui vun der Chamber huet.
A Wierklechkeet kënnen natierlech
esou Aktiounen net op breeder Ba-
sis foussen. Dofir hätte mir gären,
amplaz eng nei Tragie-comédie
ronderëm Motiounen, einfach e
puer kloer Äntwerten zu de Froen,
déi mir opgeworf hunn.

Et wär zum Beispill interessant ze
wëssen, ob déi Kläranlag, déi Lët-
zebuerg an dem Nicaragua finan-
zéiert huet, net a fënnef Joer vun
der Suez des Eaux iwwerholl gëtt?

Ob déi Kanner, déi mat der Gran-
de-Duchesse gepotert hunn, künf-
teg fir hiert Waasser an hiert Of-
waasser net mussen e groussen
Deel vum Verdéngscht aus hiren
een, zwee oder dräi Niewenjoben
afferen?

Et wär och interessant ze wëssen,
op de Projet ESTHER a fënnef oder
zéng Joer net an d’Hänn vun enger
medezinescher Multi iwwergeet a
just nach räich Aidskranker dovun-
ner kënne profitéieren?

Et wär weider interessant ze wës-
sen, ob d’Baueren vum Arrondisse-
ment vum Dosso am Niger och
nach an Zukunft hir Somen däerfe
séien, a net gentechnesche Schrott
vun de Multinationalen opgezwon-
ge kréien?

Här President, et wär nach interes-
sant ze wëssen, ob d’Landbevölke-
rung vun der Provënz Namdin am
Vietnam och an Zukunft hiert
Drénkwaasser ka bezéien an, wéi
et am Rapport esou schéin
heescht, hir Participation à la défi-
nition de ses besoins en matière de
développement et à la déterminati-
on des interventions garantéiert
kréien?

Dozou, Här President, Dir Dammen
an Dir Hären, soll d’Lëtzebuerger
Regierung och Stellung huelen,
trotz a virun allem wéinst hirer erfol-
legräicher Entwécklungspolitik. Dat
ass nämlech Cohérence des poli-
tiques an näischt aneschters.

Ech soen Iech merci.

■ M. le Président.- Merci Här
Garcia. D’Debatte sinn ofge-
schloss. Et ass elo un der Regie-
rung. Den Här Minister Goerens
huet d’Wuert.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Här President, Dir
Dammen an Dir Hären, mir kom-
men un d’Enn vun enger Serie vun
Diskussiounsbeiträg déi - an ech
soen dat ouni iergendeng Ironie
oder falscht Kompliment - eng vun
deene Beschten ass, déi ech bis
elo hei an der Chamber erlieft
hunn.

Sämtlech Riedner hu sech wier-
klech beméit fir sech an de Fong
vun der Problematik anzeschaffen.
Dat ass keng Aarbecht, déi
eréischt gëschter Owend ugefaan-
ge ginn ass nodeem meng Dekla-
ratioun zur Verfügung stong, mä et
ass effektiv de Versuch gestart
ginn, an en ass och gréisstendeels
gelongen, fir wierklech e funda-

mentale Beitrag ze leeschten zur
Lëtzbuerger Kooperratiounspolitik.
Ech wollt och jiddferengem merci
soen, vum Éischte bis zum Lesch-
ten, deen ech och appréciéieren,
woubäi lescht keng Connotatioun
där ee soll eng Interpretatioun dra
leeën, déi ech net wëll, mä et soll
ee just där eng chronologesch
Connotatioun bäimiessen.

Villmols merci also fir déi vill
Beiträg, déi kritesch an och selbst-
kritesch mat der Lëtzebuerger Ko-
operatiounpolitik sech ofginn. Ech
mengen, amplaz dass ech op jidd-
ferengem seng Froen aginn, wär et
eventuell besser, ech géing ëm déi
Problemkreesser d’Äntwerten dréi-
ne loossen, déi hei opgeworf gi
sinn.

Éischtens, wat de Konsens ube-
laangt iwwert d’Lëtzebuerger Ko-
operatiounspolitik, ass gemengt
ginn, ënner anerem vum Här Mo-
sar, e wär zwar un der Spëtzt vum
Stat, um Niveau vun der Regie-
rung, de Chamberparteien acquis,
mä e wär awer fragile. Ech mengen
esou verstanen ze hunn, wéi wann
en e bëssen erofgeet. Ech deelen
dat, an et ass och aus deem Grond
wou mer gemengt hunn, fir eng
Sensibilisatiounscampagne ze
maachen, déi effektiv geduecht
ass fir d’Akzeptatioun vun der Ent-
wécklungspolitik ze verbesseren.
Et ass net dat eenzegt Zil, mä et
ass eent vun den Ziler.

Ech hunn net gären - an ech men-
gen et ass keen heibannen deen
dat wëllt -, wa Sportsinstallatioune
géint Kultur ausgespillt ginn, wa
Kliniken hei am Land géint Kliniken
am Laos ausgespillt ginn, oder wa
gemengt gëtt mat deene Suen, déi
gebraucht gi fir e Kannerheem a
Kolumbien ze finanzéieren, hätt
een och kënnen hei zu Lëtzebuerg
eppes maache fir déi handi-
capéiert Kanner. Et ass net dat
eent oder dat anert, et ass dat eent
an dat anert.

Dat ass zu Recht bemierkt ginn.
Mir ginn 0,84% aus fir de Volet de
solidarité externe ze maachen, wat
vill ze vill kuerz gegraff ass, well
d’Entwécklungspolitik huet net
nëmmen eng finanziell a budgetär
Komponent, mä et mussen awer
doniewent och Sue bleiwe fir hei
am Land Äntwerten ze ginn op déi
Froen, déi sech stellen, notamment
um soziale Plang, an déi Suen, déi
dofir iwwreg bleiwen, dat sinn
99,16%. Mir sollen dat net vergies-
sen, an all Kéiers wa mer mengen,
mir kënnten déi 0,84% iwwerfuer-
deren a mengen domat kënnt all
Problem och hei geléist ginn, dat
ass e bësse kuerz gegraff, an ech
mengen, eng Sensibilisatiouns-
campagne soll jo och an hirer drët-
ter Phas op d’Koherenz vun de Po-
litiken hindeiten, esou wéi mer dat
geplangt hunn.

Déi éischte Phas war déi fir de Leit
ze soen a wat fir enge Secteuren
datt mir täteg sinn, an der zweeter
Phas kënne mer méi konkret ginn
an effektiv soe wat mer maachen,
firwat datt et gemaach gëtt, an déi
drëtt Phas ass eng wou ech och
gären hätt, datt net nëmme just déi,
déi sech begéinen op Kaffiskrän-
zercher, wou Sue gesammelt gi fir
ONGen ze finanzéieren a wou sou-
wisou den Accord do ass, mä wou
och déi, déi net domat d’accord
sinn, sech kënne selwer artikuléie-
ren a soen, mir si géint déi Ent-
wécklungspolitik well, an da solle
se hir Argumenter soen, an da sol-
len déi, déi fir d’Entwécklungspoli-
tik sinn, och kënne soe firwat datt
si anerer Meenung sinn. A mir mus-
sen en Débat iwwert déi funda-
mental Froe kréien. Ech sinn der
Meenung, dass et net gutt ass,
wann dat net diskutéiert gëtt.

Wat d’Politique de concentration
ubelaangt, zweete Schwéierpunkt,
deen a bal allen Interventiounen
erëm komm ass, mengen ech och
kënnen der Meenung ze si vun
deenen, déi dat hei ervirgestrach
hunn, a besonnesch d’Madame
Err, datt mer an der Tendenz mus-
sen ëmmer méi op de Schwéier-
punkt vun den öffentlechen Zou-
wendungen a Richtung Zillänner

goen. Mir sinn dat och amgaang ze
maachen. Ech si grad esou
schlecht an der Lecture vun de
Chiffere wéi si, an och an der Inter-
pretatioun wéi si, mä wann awer
deen nächste Rapport erauskënnt
a mir presentéieren déi Chifferen
an enger pluriannueller Perspektiv,
da wäert Der erkennen, datt awer
ganz kloer den Trend an déi Rich-
tung geet. Do wäert Der ganz kloer
erkennen, datt zum Beispill e Land
wéi de Cap-Vert mat 33,5 Milliou-
nen Euro iwwer véier Joer ganz
kloer deem doten Zil entgéint kënnt
an datt och de Senegal an alleguer
déi aner Länner - mir hu bis elo mat
néng Länner e Programme indicatif
de coopération ofgeschloss -, datt
do den Trend ganz kloer an d’Rich-
tung geet vun der Konzentratioun,
an dat wat Der iwwert de Burkina
Faso gesot hutt, dat ass dëst Joer
schonn opgrond vun deene lesch-
te Chiffren, iwwert déi ech verfü-
gen, scho laang iwwerholl. Dat
Land kritt ongeféier 200 Milliounen
där aler Frangen. Eppes méi wéi
d’Halschent gëtt bilateral ofge-
wéckelt, an dat anert iwwert d’ONG-
en. Mir leien also do praktesch iw-
wert deem Dueble vun deene
leschte Chifferen, déi net falsch
waren, an déi Der hei beméit huet.
Nach eppes zu deene Länner, de
Cap-Vert zum Beispill. De Cap-Vert
ass e Land wat vu ganz ville Bail-
leurs de fonds am Moment bou-
déiert gëtt. Holland huet wëlles
sech zréckzezéien. Bréissel huet
säi Büro zougemaach um Cap-
Vert. Aner Länner soen, well dat
Land Fortschrëtter gemaach huet,
wëlle mer do erausgoen. Mir sinn
anerer Meenung. Ofgesinn dovun-
ner, datt mer och iwwer eng relativ
grouss Présence vun der Diaspora
capverdienne hei zu Lëtzebuerg
aner Relatioune mat deem Land
hunn, si mer der Meenung, et soll
een e Land net abandonnéiere vun
deem Moment u wou et wierklech
amgaang ass ze décolléieren. Et
huet eng gutt Gouvernance, e Par-
lament wat fräi gewielt ass a wat
eng Regierung kontrolléiert, et huet
eng Justiz déi funktionéiert. Am
Vergläich zu all deenen anere Län-
ner, mat deene mir kooperéieren,
steet dat Land do Kapp a Schëller
à propos Gouvernance iwwer all
deenen aneren. Awer d’CNUSET
huet virun e puer Joer eng Etüd er-
ausginn, déi iwwerschriwwen ass
„Profil de vulnérabilité du Cap-
Vert“, an do ginn eng Partie struk-
turell Schwächen opgezeechent,
déi duerch déi besser Konjunktur
fir d’éischt maskéiert ginn. Dat ass
de Grond firwat mer zum Beispill
do bleiwen.
Namibien, solle mer bleiwen oder
fortgoen? Dat ass d’Fro, an déi Fro
ass berechtegt, an ech mengen
d’Äntwert, déi d’Madame Err ginn
huet, déi hu mir selwer scho ginn.
Mir hu wëlles dat Land do unzeha-
len, well et keng Léisung ass wann
ee fortgeet, well dat Land ass op-
grond vu leschten Erkenntnisser
wierklech an engem Negativtrend
an all sengen Indicateuren. Dofir
menge mer am Prinzip, ob et sech
ëm Namibien handelt oder ëm de
Salvador, deen an enger ähnlecher
Situatioun ass, et soll een och
d’Capacité redistributive an deem
Land selwer erfaassen.
Wann e Land also am PIB wesent-
lech iwwert där Limite läit, déi mer
nach géingen zréckbehale wa mer
een neit Zilland géinge siche goen,
da soll een dat Land unhalen, fir
selwer u sengen eegene Projeten
ëmmer méi ze participéieren. An
do ass d’Limite a mengen Aen, déi
ënnescht an déi iewescht, 50%.
Mir musse progressiv esou wäit
kommen, datt esouwuel de Salva-
dor wéi och Namibien un hiren
eegene Projete mat 50% parti-
cipéieren. Dat ënnersträicht enger-
säits datt se selwer en Acte de foi
maachen an déi Projeten, déi se
mat eis an engem Partenariat ze-
summen identifizéieren, an anerer-
säits spigelt dat och déi Kapas-

sitéit erëm, déi sech aus hiren
eegene wirtschaftleche Méiglech-
keeten ergëtt.

Wat d’Présence um Terrain ube-
laangt, wat och ganz enk zesum-
menhänkt mat deene Froen déi op-
geworf gi sinn, ënner anerem vun
der Madame Err, do wëll ech Fol-
gendes soen: Konkret a prezis Änt-
wert op déi dräi Agents de la
coopération, déi net an Zillänner
schaffen. Een ass am Ecuador, do
ass an den 90er Joren eng Mis-
sioun de coopération opgemaach
ginn. Den Här Schegen, ëm deen
et sech hei handelt, wéckelt do
Programmer of. Do muss ech ganz
kloer soen, wann et haut ze ge-
schéien hätt, géif do keng Mission
de coopération opgemaach ginn.

Wann een an enger Dynamik vun
Entwécklung dran ass, och wann
et eng punktuell ass, da kann een
net vun haut op muer ophalen. Dat
do ass awer eng Saach, déi à ter-
me net verlängert gëtt, well déi
Mission de coopération am Ecua-
dor huet keen definitive Charakter.

Den Agent de la coopération oder
d’Agente de la coopération a Mexi-
ko schafft fir de CNUSIT, deen dem
Finanzministère ënnersteet. Dat
ass eng Madame, déi e Statut vum
Agent de la Coopération virun e
puer Joer kritt huet, déi mer just be-
géinen, wa mer d’Journée de la
coopération hunn, well mer da
sämtlech Agents de la coopération
zesummeruffen, mä dat ass een
atypesche Fall. Ech wëll dat just als
Erklärung ginn. A wat den Agent
de la coopération a Brasilien ube-
laangt, dee wëlle mer, Madame Err,
op de Cap-Vert transferéieren, well
dat effektiv, esou wéi Dir dat gesot
hutt, de bon sens même ass a well
mer souwisou och der Meenung
sinn, datt dat besser ass a méi
dem Impératif vun enger Politique
de concentration entsprécht.

Wat d’Bureaux de coopération
ubelaangt, wëll ech Folgendes
soen: An der Regierungserklärung
stoung, datt mer wëllen eis e Ré-
seau gi vu Missions de coopérati-
on, an zwar wollte mer an Afrika
ufänken, am Vietnam virufueren an
och an Zentralamerika eppes maa-
chen. Déi Mission de coopération
zu Dakar ass gemaach. Mir hunn
eng intern Evaluatioun gemaach a
mir mengen et wier gutt, well déi
éischt Resultater si ganz villver-
spriechend. Et ass méiglech vill
méi eng intensiv Presenz um Ter-
rain ze markéieren.

Ech erënneren drun, datt d’Mission
de coopération zu Dakar e regiona-
le Charakter huet. Am Ufank war
do e bësse grouss gesi ginn, well
et war gemengt ginn, et kënnt ee
vun Dakar aus fënnef Länner ma-
tenee betreien. Et ass einfach on-
méiglech fir dat vun Dakar aus ze
maachen, well oft sinn d’Verbin-
dungen tëschent Lëtzebuerg an
dem Niger oder tëschent Lëtze-
buerg a Burkina Faso méi einfach
wéi vun Dakar an de Burkina Faso
oder an de Niger ze kommen, mä
wat awer ass, dat ass datt mer wël-
len an all Land wéinegstens een
Agent de coopération hunn, deen
also dem Ministère ënnersteet an
deen dann an enker Kollaboratioun
mat der Mission de coopération zu
Dakar schafft. Mir mengen, mir
kréichen domat méi en héije Grad
vu Koherenz an eiser Aktioun, well
mer och do soss näischt maache
wéi en allgemengen Trend befolle-
gen, wéi ech dat och gëschter a
menger Interventioun konnt soen.

D’Bréisseler Kommissioun versicht
eenzel Aktivitéiten auszelagere
vum Siège, also vu Bréissel, vun
der Kommissioun. Holland mécht
datselwecht. An Holland fonc-
tionnéiert et folgendermoossen:
D’Ambassaden hunn am Fong e
Budget pro Land an déi maachen
och d’Exekutioun op der Plaz. Et
schéngt mer, wéi wann esou e
Grad vun Dezentralisatioun fir Lët-
zebuerg immens geféierlech wier à
ce stade, ofgesinn dovun datt mer
d’Leit net hätte fir dat esou ze maa-
chen an datt sech och géinge
kuerzfristeg ganz grouss Proble-
mer stelle wat de Contrôle an

d’Relatioune mat der Capitale ube-
laangt.

Mä d’Mission de coopération zu
Dakar ass e Kompromiss tëschent
deem wat ustriewenswäert ass an
tëschent deem wat mer eis kënne
leeschten. Et schéngt mer wéi
wann dat e ganz gudde Kompro-
miss wier, an déi vun der Chamber,
déi schonn d’Geleeënheet hate fir
dobäi ze sinn, déi hunn…

■ M. le Président.- Här Minis-
ter, d’Madame Err huet d’Wuert ge-
frot.

■ Mme Lydie Err (LSAP).- Fir-
wat, Här Minister, ass de Repré-
sentant vun Dakar net zoustänneg
fir den Niger? Fir de Cap-Vert, dat
liicht mir an, et ass jo en anere Ko-
ordinator op der Plaz, Distanz an
esou weider, mä firwat ass den Ni-
ger ausgeklamert? Dat huet sech
an alle Berichter erëm fonnt.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Mir mussen am Niger
en Agent de la coopération kréien,
well et ass einfach net méiglech fir
fënnef Zillänner vun Dakar aus ze
betreien. Dat ass franchement net
méiglech.

Ech erënneren awer drun, dass am
Niger e ganz grousse Büro vun der
Lux-Development ass, deen eis
Projete regelt. Mir hunn d’Mission
de coopération vun Dakar opge-
maach, just nodeem dass d’Sus-
pensioun vum Accord de coopéra-
tion mam Niger erëm opgehuewe
ginn ass. Dir kennt jo d’Grënn, déi
zu der Suspensioun vun deem Ac-
cord gefouert hunn, déi komm ass
an der Suite vum Coup d’Etat mili-
taire am Niger. Den Niger ass e
Land - do deelen ech voll a ganz Är
Appréciatioun - dat verdéngt dass
et betreit gëtt, a mir wollten dat och
maachen um Niveau vun engem
Agent de la coopération. Mir kréie
jo elo eng Partie Leit aus der Rei
vun den Junior professional offi-
cers oder jeunes experts vun der
Kommissioun, deenen hir Kontrak-
ter auslafen. Mir kënnen eis do déi
beschten erausselektionéiere fir
dohinner ze schécken. Den Niger
wäert doudsécher net eidel aus-
goen.

Däerf ech och drun erënneren,
dass d’Missioun vun der Lux-Deve-
lopment an déi vum Ministère des
Affaires étrangères absolut net
identesch sinn? Se si complémen-
taire, jiddfereng huet hir Plaz an
der Gestion du cycle du projet.
Den Zyklus vun engem Projet geet
u mat der Identificatioun. Dat ass
eng Mission éminemment poli-
tique, an déi mécht de Ministère,
an déi huet keen aneren ze maa-
chen. Da kënnt de Mandat de for-
mulation. Dee stellt d’Regierung
normalerweis der Lux-Develop-
ment aus oder engem aneren Ac-
teur, mä am Regelfall ass et d’Lux-
Development. Wann d’Lux-Deve-
lopment dem Ministère de Mandat
de formulation ofgëtt, da gëtt deen
iwwerpréift. Wann d’Äntwert positiv
drop ass, da kritt an der Regel
d’Lux-Development den Optrag fir
deen ze exekutéieren.

D’Lux-Development mécht also
zwou Aktivitéiten, déi bewosst aus
dem Ministère ausgelagert gi sinn,
dat ass déi vun der Formulatioun
an déi vun der Exekutioun vun de
Projeten. Et kann net sinn - dat hu
mir ëmmer erëm betount -, dass
deen, deen d’Projete formuléiert an
exekutéiert, se och identifiéiert. Déi
zwou Funktioune musse séparéiert
gi vuneneen, quitte dass een awer
d’Lux-Development associéiert
mat enger Mission d’identification,
an dofir hu se jo och Kontakt mat
deene Leit, déi de Ministère entwe-
der periodesch oder regelméisseg
um Terrain vertrieden. An dofir hu
se Kontakte souwuel mat der Mis-
sion de coopération vun Dakar wéi
och mat eise Missions d’identifica-
tion, déi sech vum Ministère aus an
d’Länner déplacéiere fir do ze
identifiéieren.

Ronderëm déi ganz Problematik
Lux-Development wollt ech Folgen-
des soen, éischtens wat den Audit

371

JEUDI,  13 FÉVRIER 2003 30 E SÉANCE www.chd. lu



ubelaangt: Et ass effektiv eng Änt-
wert op eng Motioun vun der
Chamber. Domat gëtt och den Här
Garcia Lige gestrooft, dee seet
dass de sécherste Moyen fir eppes
duerchzekréien deen ass, dass
d’Motioun ofgelehnt gëtt. Hei ass
eng Motioun ugeholl ginn, et war
déi vun der Madame Err, an Dir
kënnt Iech erënneren dass vun hi-
ren eegene Kolleege gesot ginn
ass: „Du muss iergendeppes
falsch gemaach hunn, well d’Mo-
tioune sinn alleguerten ugeholl
ginn oder d’Motioune mussen net
gutt sinn, well soss hätt d’Regie-
rung se net ugeholl.“

Dat just pour la petite histoire. Ech
ka mech gutt erënnere wat dee-
mools hei gesot ginn ass, mä tou-
jours est-il dass mer deem dote
Wonsch vun der Chamber ganz
séier entgéint komm sinn. Dir hutt
jo an der Commission des Affaires
étrangères d’Méiglechkeet gehat
doriwwer ze schwätzen. Menger
Meenung no misst sech nach méi
intensiv mat der Kooperatiounspro-
blematik befaasst ginn. Ech si be-
reet à tout moment an déi Kommis-
sioun ze kommen an iwwert déi As-
pecten, déi hei opgeworf goufen,
ze schwätzen.

Den Audit muss eng Mise en oeu-
vre rapide erfueren. Et sinn eng
Partie Hausaufgaben ausgedeelt
ginn, déi intern an der Lux-Deve-
lopment selwer gemaach gi mus-
sen. Anerer kënnen net neutral
bleiwen op d’Relatiounen, déi de
Ministère mat der Lux-Develop-
ment huet. Deem versiche mir
Rechnung ze droen am Kader vun
der Revisioun vun der Konven-
tioun, déi mir mat der Lux-Develop-
ment maachen. Do sinn d’Aar-
bechte ganz wäit fortgeschratt.

Wat de Statut vun der Lux-Deve-
lopment ubelaangt, do ass och an
engem Bréif, dee virun zwee Deeg
schonn hei kommentéiert ginn ass
an op deen ech net méi weider
agoe wëll, behaapt gi mir géifen
d’Lux-Development wëlle verstaat-
lechen. Mir si quasi forcéiert d’Lux-
Development esou no wéi méig-
lech bei de Stat ze bréngen aus
enger ganz einfacher Ursaach: De
Kommissär Bolkestein, Respons-
abele fir de Marché unique, huet
der Regierung eng Mise en de-
meure geschéckt, au motif dass de
Stat der Lux-Development quasi
eng Monopolstellung an den Op-
träg géing ginn, déi Bezuch hunn
op d’Entwécklungspolitik.

Dat ass aus der Siicht vun deenen,
déi nëmme just de Marché unique
gesinn, richteg. Aus Grënn, déi am
Haaptviséier d’Koherenz vum Mar-
ché unique gesinn, ass dat richteg.
Et ass awer grad esou eng - er-
laabt mer den Ausdrock - bornéiert
Haltung, wéi wann een d’Koherenz
vun der Kakaospolitik nëmme just
aus der Siicht vum Marché unique
gesäit. Da kënnt dat eraus, wat er-
auskomm ass nom Vote am Euro-
paparlament. Mir kënnen awer net
maache wéi wann et kee Marché
unique géif ginn.

Mir hu mat der Kommissioun vu
Bréissel négociéiert an et koum er-
aus, wa mer d’Lux-Development
quasi als „in-house“ betruechten,
dass mir da kënne virufueren hinne
praktesch de Monopol ze gewähre
vun de Formulatioune vun eise Pro-
jeten a vun den Exekutiounen. Et
kann awer och net anescht sinn!
Mir kënnen net e Projet identifiéie-
ren an da soen: Elo gi mer sämt-
lech Bureaux d’études hei am Land
froe fir dat doten ze maachen.
Wann een do keen Acteur huet,
dee wierklech eng zolidd Experi-
enz an Expertise huet, da geet ee
mat deene Projeten do op d’Nues.
Dat kann ech Iech garantéieren.
Wat awer hannendrop muss gesot
ginn, dat ass dass d’Lux-Develop-
ment sech natierlech awer duerno,
wa si de Projet formuléiert huet a
wa si en exekutéiert, Partenairë
siche geet. All Kéiers wann de Mar-
ché public ka spillen, gëtt en och
spille gelooss.

Wat den Débat nach zousätzlech
komplizéiert ass d’Tatsaach, dass,
wann ee wëllt aus enger Aide liée

erauskommen, ee muss versichen
e Maximum vun Acteuren op der
Plaz selwer ze siche wou d’Projete
realiséiert ginn. Vu dass all Mënsch
domat d’accord ass dass mir wël-
len e ganz niddregen Taux d’aide
liée hunn, ass et och net falsch
dass d’Lux-Development d’Méig-
lechkeet kritt fir sech am Fall, wou
e Projet am Senegal realiséiert gëtt,
d’Acteuren an de Senegal sichen
ze goen. Wann een dat doten also
wëllt, da muss een och domat
d’accord sinn, dass een um Niveau
vum Aktionariat vun der Lux-Deve-
lopment eppes ännert - an dann
ass et emol eng Kéier e Liberalen,
deen anescht handelt wéi dat vun
him erwaart gëtt -: Da gi mir eben
eng Partie vun Aktien opkafen, fir
dass den Här Bolkestein kann ze-
fridde sinn.

Hien ass jo d’accord domat, dass
mer eng Sociétéit hunn déi prak-
tesch “in-house” betruecht gëtt.
Firwat gëtt se awer net ganz ver-
staatlecht? Ebe grad well mer der
Lux-Development wëllen déi Flexi-
bilitéit loossen déi se braucht.
Duerfir bleift se och virun als So-
ciété anonyme bestoen. Wann
nëmmen nach eng eenzeg Part a
Privathand ass, dann huet se dee
Statut, well et musse jo zwee Ak-
tionäre sinn. Si kann da virun an
där Flexibilitéit, déi mer wënschen,
schaffen. An engems ass se awer
ganz no beim Stat an erfëllt déi
Konditiounen, déi se der Percep-
tioun an dem Wonsch vun der
Kommissioun vu Bréissel no muss
hunn.

(M. Jean Spautz reprend la Pré-
sidence)

Wat d’Evaluatioun ubelaangt, ass
Iech bestëmmt net entgaangen,
dass mer op sechs verschiddenen
Niveauen Evaluatioune maachen,
also Bewäertunge vun der Politik
oder vun den Acteuren déi an der
Politik engagéiert sinn. Et war den
Här Wohlfart, deen ugefaangen
huet - an Dir sidd domat virugefuer,
Madame Err - mat den Evaluatiou-
nen iwwert d’ONGen, wat e richte-
ge Wee ass an deen och konse-
quent weidergefouert gëtt. Haut
wann eng ONG en Accord cadre
kritt, da gëtt eng midterm Review
gemaach, dat heescht ganz kloer
en Audit iwwert dat wat se bis elo à
mi-parcours vun der Exekutioun
vun engem Programm gemaach
huet. Dat gëtt da systematesch be-
wäert. D’Lux-Development huet
z’joert en Audit gemaach kritt vun
der KPMG. Bilateral ginn eng ganz
Partie Projeten a Programmer be-
wäert. Dat war de Fall beim Artisa-
nat am Niger. Dat war de Fall dee
gëschter a menger Interventioun
zur Sprooch komm ass, vun engem
Projet de transfusion sanguine am
Vietnam. Dat ass de Fall an der Al-
phabétisation fonctionnelle an der
Région péri-urbaine vu Bamako.
Do ass souguer en Evaluateur op
der Plaz selwer gesicht ginn. Déi
Evaluatioun ass virun zwee Joer op
de Journées de la coopération pre-
sentéiert ginn. Da gëtt op engem
drëtten Niveau d’Bewäertung vun
der Politik gemaach, dat ass déi
vun der Cour des Comptes.

Dat si Berichter déi sans complai-
sance sinn. Do ginn natierlech aner
Aspecte gepréift, awer och Oppor-
tunitéitsaspecten. Do gëtt zum
Beispill gepréift, ob déi Aktivitéiten,
déi de Ministère mécht an déi déi
verschidden Acteuren, déi dem
Viséierfeld vun der Cour des
Comptes ënnerleien, maachen, am
Respekt vun de Gesetzer, vun de
Reglementer, vun den Dispositions
en vigueur sinn. Dat ass eng kon-
tradiktoresch Prozedur an à la fin
de la journée kritt Dir dat dann op
den Dësch vun der Commission du
contrôle budgétaire. Dat ass jo och
d’Méiglechkeet fir de politesch
Responsabelen eng Kéier, op-
grond vun deenen Erkenntnisser,
déi do erauskommen, duerch
d’Millen ze kéieren.

Da gëtt et e fënneften Niveau op
deem Evaluatioun gemaach gëtt,
dat ass d’Peer Review vum CAD.
De Comité d’aide au développe-
ment vun der OCDE mécht effektiv
eng PISA-Studie. Déi ass de

Mäerz. Déi Bewäertung soll men-
gem Wonsch no Objet gi vun enger
Diskussioun heibannen.

Da gëtt et e sechsten Niveau op
deem évaluéiert gëtt, dat ass deen
hei an der Chamber. Dat ass dat
wat mir haut amgaange sinn ze
maachen an et ass dat wat all Dag
geschitt um Niveau vun der Com-
mission des affaires étrangères.
Meng Mataarbechter an ech stinn
Iech jiddefalls esou dacks wéi Dir
et wëllt bereet. Ech wollt menge
Mataarbechter nach eng Kéier vill-
mools merci soe fir dee grousse
Grad vu Koherenz, dee se där Poli-
tik do ginn hunn.

Jiddfereen, deen Abléck an dee
Ministère huet, weess d’Politik vun
deene Leit ze schätzen, an dat sinn
der enorm vill déi ech bis elo ken-
negeléiert hunn an deem Ministère.
Et ass och e Ministère an deem
d’Leit ganz séier ausgetosch ginn,
well der ganz vill an der Carrière
vum Secrétaire de légation sinn.
Eenzelner si schonn an enger Am-
bassade an do kënne se hir Expe-
rienz, déi se am Ministère gewon-
nen hunn, mat virun huelen. Och zu
Genève zum Beispill - wann een
dat wëllt - kann ee seng Expertise
a seng Experienz afléisse loossen
an d’Formulatioun vun der Politik
um multilaterale Plang.

Da sinn eng Partie institutionnell
Aspecten ugeschnidde ginn. Mir
sinn eis wierklech eens, dass et
eng ganz stupide a kuerzsichteg
Décisioun war vum Conseil eu-
ropéen vu Sevilla, fir de Conseil
vun de Ministeren au développe-
ment opzeginn. Mir sinn doduerch
privéiert gi fir eis als Ministres de la
coopération - Lauschtert elo gutt,
Här Garcia! - viru Johannisburg ze
concertéieren. Mir verléieren de
Moment méi Zäit fir eis ënnert eis
bilateral ze consultéieren an ze
kucke wéini dann déi nächst Op-
portunitéit ass, wou mir eis kënnen
zesummefannen a begéinen, fir
kënnen Afloss ze huelen op d’Ge-
staltung vun der europäescher Ent-
wécklungspolitik, wéi dass mer ef-
fektiv kënnen iwwert d’Substanz
diskutéieren.

Et ass absolut kontraproduktiv wat
geschitt, an déi Formule CAG-Re-
lations extérieures ass am Fong
ganz enttäuschend a ganz ernüch-
ternd, well wann d’Punkte gesat
sinn an d’Kommae geréckelt sinn
am Coreper, da kommen d’Ministe-
ren zesumme fir dann dat, wat net
ënnert den A-Punkten Agang fënnt
an d’Aarbecht vum Conseil, an de
B-Punkten ze behandelen. Dat ass
eng absolut frustrant Situatioun a
mir hunn deem net tatenlos noge-
kuckt. Déi griichesch Présidence
verdéngt e ganz grousse Merci do-
fir, dass si wéinstens erëm versicht
- wat déi dänesch Présidence net
gemaach huet - um Plang, au ni-
veau informel de Ministres de la
coopération d’Méiglechkeet ze
ginn, awer Afloss ze gewannen op
d’Gestaltung vun der Politik.

Den Här Garcia huet ganz vill iw-
wer Koherenz geschwat, iwwert
d’Globalisatioun. Hien huet ge-
mengt eng Partie Accorden ausze-
maachen, déi ech net contestéie-
ren, an hien huet eng Partie Désac-
corden ausgemaach, déi awer zu
engem groussen Deel op Malen-
tenduë berouen. Wann Dir esou ak-
tiv géift deelhuelen un all deene
Méiglechkeete vun deenen d’So-
zialiste Gebrauch maachen, ob dat
elo zum Beispill ass beim Consoli-
dated Appeals Process oder bei
der Journée de la coopération oder
bei all deene Rendez-vousen - Dir
hutt Invitatioune kritt, d’Chamber
gëtt ëmmer invitéiert wa mer esou
Rendez-vousen hunn -, dann hätt
Dir wahrscheinlech gemierkt, dass
schonn am Virfeld eng Partie Mal-
entenduen hätte kënnen ewechge-
raumt ginn.
Mä Är Ried war excellent, an ech
wëll mech mat e puer Punkten aus-
erneesetzen. Mir wëllen net iwwert

déi Saache streide wou mir eis
eens sinn. Mir sinn eis alleguerten
eens, mengen ech, dass d’Globali-
satioun a sech keen Allheilmittel
ass. De Ministère huet a verschid-
dene Phase ganz couragéiert In-
itiative geholl fir Afloss ze kréien op
d’Gestaltung vun der Politik. Bei
där leschter Visite vum Ausse-
minister vu Mali a bei där leschter
Visite vum Ausseminister vum Bur-
kina Faso ass profitéiert gi fir mat
deene Leit ze schwätzen, fir Mëttel
a Weeër ze fannen, dass deen
nächste Conseil, den nächste
Sommet vun de Chefs d’Etat et de
Gouvernement vun der Union Eu-
ropéenne an Afrika net nëmmen
eng Journée du beau langage
bleift, mä dass effektiv versicht gëtt
fir op déi Froen, déi Dir ugeschnitt
hutt, Äntwerten ze fannen. Eng vun
deene Froen ass de Commerce.
Wann Doha esou ëmgesat gëtt wéi
et elo ass, ouni iergendeng Pré-
cautioun, wa Cotonou esou ëmge-
sat gëtt wéi et elo an den Texter
steet, ouni iergendeng Précau-
tioun, dann ass dat net d’Léisung
fir eng Partie afrikanesch Länner.
Ganz kloer! Et ass aus deem
Grond wou de Ministère eng Etüd
ënnerstëtzt, déi gemaach gëtt am
Optrag vun de Länner, déi der
Union économique et monétaire
Ouest-Africaine ugehéieren. Et ge-
et am Fong drëm d’Fro ze klären:
Wat fir eng Politique agricole ass
déi pertinentst, déi bescht fir déi
dote Länner? Eng Politique agrico-
le, déi haaptsächlech Exportpro-
duite favoriséiert, déi Monokulturen
implizéieren, déi eventuell e Re-
cours op OGMen implizéieren, ass
doudsécher net d’Äntwert, well se
op Käschte vun der Culture vivrière
geet, déi an deene Länner ge-
braucht gëtt fir d’Populatioun ze
ernähren.
Wëssend dass an deene Länner
80 bis 90% vun de Leit Bauere sinn
an dass et deene Baueren haut
mat därselwechter Produktioun,
mat där se nach virun 20, 30 Joer
hir Familljen ernähre konnten - Fa-
milljen, déi deemools grad esou
grouss ware wéi haut -, net méi
méiglech ass dat ze maachen, da
gesäit een dass et do iergendeen
Dysfonctionnement gëtt. Den Dys-
fonctionnement besteet doranner,
dass et Inégalitéite ginn op dräi
Pläng. Den éischten ass um Plang
vum Accès un aner Marchéen. Dee
kann innerhalb vun der Union éco-
nomique et monétaire Ouest-Afri-
caine verbessert ginn, well een do
Partenairë begéint, déi praktesch
déiselwecht Produktivitéit hunn.
Wann een awer elo Partenairen en
présence setzt an enger Konkur-
renz, wou d’Ecarts de productivité
vun 1 bis 500 variéieren, dann ass
dat eng onfair Konkurrenz an dat
kënne mir net toleréieren. A wann
d’Texter, déi de Moment en vigueur
sinn, keng Äntwert op déi Fro ginn,
dann ass et der Politik hir ver-
dammte Pflicht a Schëllegkeet fir
drop hinzeweisen. Da mussen déi
Texter ebe geännert ginn, nondi-
kass! Eng zweet Ebene vun In-
cohérencen ergëtt sech aus de
Schwieregkeeten, déi déi Länner
hu fir un e Kredit ze kommen. Och
do gëtt et ee ganz groussen Ecart.
Wann hei am Land den Zënsfouss
oder de Leitzëns 4,75% ass, a mir
héieren dat, wat mir gëschter
Owend héieren hunn, iwwert d’Eko-
nomie, da wäert natierlech den
Drock fir méi niddreg Zënsen ze
kréien ëmmer méi grouss ginn, wat
en normale Reflex ass, well dat
dann och eng Erliichterung gëtt fir
u Kapital ze komme fir erëm ze in-
vestéieren.
Wësst Dir wéi héich den Zënsfouss
ass an der Union économique et
monétaire Ouest-Africaine? Deen
ass 15%. Deen ass also dräimol
méi héich. Also schonn eleng mat
deenen doten zwou Inégalitéite
kann een d’Länner net einfach
esou der brutaler Konkurrenz vum
Weltmaart zum Fraass dohinner
geheien. Dat geet net. Dofir si mir
do fir politesch Influencen ze exer-
céieren, an dofir si mir do fir poli-
tesch Impulser ze ginn. Ech hu bal
d’Gefill, dass mir eis heiansdo do-
riwwer grad esou vill Gedanke

maache wéi eis Partenairë sech
der selwer maachen.

Dat wat mir hei gemaach hunn, an
déi Etüd déi mir an dësem Zesum-
menhang finanzéieren, maache mir
am Fong à la demande vun der So-
ciété civile. Et ass keen ondelika-
ten Exercice, well et muss een och
den Autoritéiten, déi eis Partenairë
sinn an déi eis Pendante sinn op
der Plaz, erkläre firwat dass dat
gutt ass. Mir versichen dat am Dia-
log hinzekréien, an déi Ambassa-
deuren, déi gëschter hei waren, hu
mir jiddefalls gesot, dass si mat där
doten Approche d’accord wären.
Dat zum Deel als eng Äntwert op
déi Fro, déi absolut berechtegt ass
iwwer Cancun. Dat dote geet zum
Deel an déi Richtung.

Eng aner Problematik, déi domad-
der zesummenhänkt, ass déi vun
ESTHER. Ech hunn dem Här
Henckes ganz gutt nogelauschtert.
Hien huet Recht, wann hie seet
dass d’Préventioun immens wich-
teg ass. No de bescheidenen Er-
kenntnisser vum Ministère a mat all
deene Spezialiste mat deene mir
geschafft hunn, gëtt gesot: Et ass
net méiglech fir eng erfollegräich
Préventioun ze maachen, wann net
wéinstens eng Hoffnung besteet
op Therapie.

Ech hu gëschter Owend op enger
anerer Plaz gesot: Stellt Iech emol
vir et géif hei zu Lëtzebuerg, well
déi technesch Mëttelen do sinn,
well d’Medikamenter en place sinn,
well d’Kliniken do sinn, well d’La-
boratoiren do sinn, déi d’Charge vi-
rale vum HIV am Blutt moosse kën-
nen, ee Lëtzebuerger Patient oder
ee Patient, deen hei zu Lëtzebuerg
wunnt, privéiert gi vum Accès un
d’Antirétroviraux. Da géife Biergeri-
nitiativen entstoen an et wär déi
éischte Kéier wou ech mech selwer
och géing un enger Biergerinitiativ
bedeelegen, fir déi intenabel Situa-
tioun ze stigmatiséieren.

De Bernard Kouchner schreift an
engem Buch, wat rezent eraus-
komm ass: „Est-ce qu’on laisse
crever les Africains au motif qu’ils
sont noirs? Et un jour il y aura un
Tribunal de Nuremberg sur la dif-
férence générale dans laquelle on
inscrivait les Africains.“

Also un där Schold, mengen ech,
brauche mer eis net ze bedeele-
gen. An et ass aus deem Grond
wou mer an den ESTHER-Projet era
geklomme sinn. Ça devient rebon-
dant, an ech fänke schonn un am
Ministère jiddferengem op de Su
ze goen, well ech all Dag iwwer
ESTHER schwätzen. Mä et ass
awer e Projet wou ee muss wës-
sen, wann ee sech eng Kéier do-
dran engagéiert huet, da kënnt een
ni méi eraus, an et ass net iergen-
deen aneren dee sech doranner
wäert substituéieren.

Mä wat mer versichen unzestrie-
wen, ass Partenairen ze kréien déi
hëllefen, déi Charge do mat eis ze
deelen. Mir wäerten, wa mer um
Régime de croisière sinn, am
Rwanda 9.000 Patiente behande-
len. Also 9.000 Patiente bei deenen
den Aids ausgebrach ass an déi
dann iwwert de Wee vun der Tri-
Therapie kënne gehollef kréien.

Dat bedéngt au préalable eng
Mise à niveau vun de Strukturen,
eng Mise à disposition vun enger
Equipe médicale, paramédicale, e
Laborantin, en Apdikter, an dat do
muss och kënnen iergendwann
flächendeckend iwwerzu ginn. Den
Drock vun der südafrikanescher
Société civile huet et scho fäerdeg
bruecht, datt d’Dynamik vun dem
Réckgang vun de Präisser déclen-
chéiert ginn ass virun zwee Joer.
Wat virun zwee Joer nach 1.000
Dollar kascht huet, ass elo fir man-
ner wéi 100 Dollar accessibel.

Et fänkt een also un an eng Pers-
pektiv ze komme wou et finanziell
ëmmer méi tragbar gëtt fir d’Aids-
patienten ze behandelen. D’Alter-
nativ besteet doranner datt een an
enger arroganter Haltung seet, dat
wat mir hunn, brauchen déi aner
net, an ech ënnerstellen Iech dat
wierklech net, Här Henckes, mä et
ass och do dat eent an dat anert.
Well 30 Milliounen Aidskranker an
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Afrika, wouvun 3 Millioune Kanner,
dat ass eng Situatioun, déi ass in-
tenabel. Dat do ass net CNN kom-
patibel, et interesséiert kee
Schwäin, mä et ass awer e reelle
Problem.

Ech mengen et muss ee virun de
Médecins sans frontières an all
deenen aneren ONGen, déi sech
an deem doten Domaine investéie-
ren, den Hutt ofzéien. An de Minis-
tère wier schlecht berode wann hie
sech dem Appel, deen de franséi-
sche Gesondheetsminister Kouch-
ner virun e puer Joer gemaach
huet, entzunn hätt.

Mir hu mat ganz vill Méi a Leit, a bis
elo wéineg Erfolleg, versicht aner
Acteuren drun ze kréien. Dofir, hate
mer eng Visite zu Washington vir-
gesinn an d’Amerikaner hunn en
Intérêt gewisen, an an deem doten
Zesummenhang, Här Henckes,
hätte mer net drop verzicht fir ku-
banesch Dokteren anzestellen, wa
mer keng rwandeesesch Doktere
fonnt hätten. Mir ware virun där Si-
tuatioun, datt am Centre de Santé
zu Rwanagana keen een Dokter
méi war. Or, et kann ee keng Struc-
ture de santé fonctionnéieren dinn,
wa keen Dokter do ass. Mir hu fir
d’éischt versicht d’Dokteren op der
Plaz ze fannen, duerno an der
Diaspora rwandaise, mam Resultat
datt mer elo kënnen tëschent Rwa-
nagana an der Klinik Ettelbréck
mol wéinstens d’Mise à niveau vun
den Infrastrukturen an och vun den
Equipes médicales ofschléissen.

D’Coopération décentralisée, ech
mengen dat war den zweet leschte
Punkt, mat de Gemengen. Mir sinn
international an engem Trend vun
Dezentralisatioun. Dat konkre-
tiséiert sech andeems datt d’Ac-
teure méi no op den Terrain ginn.
Dat konkretiséiert sech awer och
andeems datt een am Land selwer
op méi Acteuren zréckgräift.

Dir sollt wëssen datt de Ministère
des Affaires étrangères net un de
Sue vun de Gemengen interes-
séiert ass. D’Gemengen hunn hir
eegen Aufgaben ze finanzéieren, a
wann eng Gemeng net investéiert
an d’Kooperatioun, ass dat hir ure-
egenst Ugeleeënheet, an déi soll
net vum Ministère dofir Reprochë
gemaach kréien.

Et sinn awer Gemengen déi et wël-
le maachen, a mir begréissen dat,
a wëlle se och net drun hënneren.
An déi Gemengen déi dat maa-
chen, déi maachen dat net well se
wëlle Sue lass ginn, mä déi maa-
chen et well se wëllen an hirer Ge-
meng eng Dialogkultur entwécke-
len iwwert d’Kooperatioun. Dat fan-
nen ech och flott.

D’Gemeng Steesel zum Beispill
huet eng Kommissioun iwwert
d’Kooperatioun. Et ass menger
Meenung no net déi eenzeg. Mä
ech war eng Kéier do invitéiert an
ech hu gesi wat do eng Qualitéit
vun Dialog zesumme komm ass.
Dat ass vill méi wäert wéi wa se
elo, ech weess et net, 5 Milliounen
aus hirem Budget géif eraus hue-
len, obschonn dat net négligeable
ass. Mä dat wat wichteg ass, dat
ass datt an deenen 118 Gemen-
gen, déi mer hunn, do um lokale
Plang kënne Gespréicher iwwert
d’Kooperatioun gesot ginn, well
d’Kooperatioun ass jo kee Selbst-
zweck a sech.

A wann een an där ganzer Sensibi-
lisatiounscampagne, wou d’Ge-

menge kënnen e Rôle huelen, wa
se nei Weeër wëlle goen, an deen
dee mir am sympatheschste géif
schéngen, dat wier datt ee kéint
flächendeckend d’Iddi eriwwer
bréngen, datt ee mat Approches
malthusiennes a mat Maginotlinnen
op deem dote Plang net weider
kënnt.
Et ass eng falsch verstane Protec-
tioun wann ee virgaukelt et géif ee
méi aarm ginn, wann ee Suen er-
aus gëtt; och souguer an Zäite wou
et wirtschaftlech méi schwiereg
ass. Et ass een Trugschluss well et
huet nach ni fonctionnéiert. Sou
wéi déi, déi gemengt haten, d’Eu-
ropäesch Unioun géif d’Baach erof
goen, wann dräi méi aarm Länner
era kéimen, nom Motto, eng räich
Communautéit plus dräi aarm Län-
ner gëtt eng aarm Communautéit,
déi si Lige gestrooft ginn. An déi,
déi getéint hunn, wa Portugal den
Escudo opgëtt a si kréien den Eu-
ro, da gëtt den Euro eng Esperan-
to-Währung, déi hu missen no-
kucken, datt Portugal virun hinnen
d’Critères de convergence vu
Maastricht erfëllt huet; sou séier
kann ee sech iren.
An esou geet et och mat dem
nächsten Elargissement, an esou
ass et och mat der Entwécklungs-
hëllef. De Père Ceyrac ass a puer
vu mengen Interventiounen mol
beméit ginn, dee remarquabel Aar-
becht an Indien gemaach huet.
„Tout ce qui est donné n’est pas
perdu“, huet hie gesot, an ech
mengen et kann een och domat
nëmmen d’accord sinn.
Zum Schluss wollt ech op dat
agoen, wat den Här Calmes uge-
schnidden huet: «du discours à la
réalité». Ech wollt do just Folgen-
des soen, dir kennt jo alleguer de
Projet vun der Bergerie. D’Bergerie
ass ee Projet deen an den 90er Jo-
re gebuer ginn ass vu Leit, déi voll-
er gudder Intentioune waren. Mä et
geet net duer, datt ee voller gudder
Intentiounen ass, och muss ee
wëssen, datt een heiansdo mat en-
gem Projet kann op d’Nues goen;
dat ass der Bergerie geschitt.
An elo kann een d’ganz Welt dofir
responsabel maachen, mä et soll
ee virun allem mol de Feeler bei
sech selwer sichen. Dat wat ënnert
dem Här Wohlfart do zu Dag
bruecht ginn ass - an hien ass ab-
solut irreprochabel an deem wat
hie gemaach huet, a besonnesch
andeems datt en där ONG den
Agreement ofgeholl huet -, dat war
e Monument vun Inkompetenz.
Duerfir ass d’Lëtzebuerger Ent-
wécklungshëllef net do, fir Monu-
menter vun Inkompetenz opzeriich-
ten.
Well de Sort vun de Kanner a vun
de Stroossekanner, déi d’Bénéfi-
ciairë ware vun deem Projet, men-
ge Virgänger net egal war, ass du
gesot ginn, da musse mer en neie
Partenaire fannen, deen de Projet
iwwerhëlt. An dunn ass Pro Niños
Pobres Lëtzebuerg mandatéiert
ginn, fir do Léisungen ze fannen -
an hire Partenaire dat ass Pro
Niños Pobres Kolumbien - an déi
hunn elo de Projet iwwert d’Distanz
gerett. An et ass ganz kloer - a
wann ech de Contraire géif be-
haapten, da géif ech am Fong ee
vun de Grondprinzipie vun der Ko-
operatiounspolitik verroden -, mir
mussen eis och orientéieren nom
Prinzip vun der Appropriatioun vun
de Projeten.

Wann e Projet fäerdeg ass, da
muss een e kënnen dem Empfän-
ger iwwerginn, an zwar definitiv, an
da muss dee kënne fäerdeg ginn
domat. Wann een eng Schoul baut,
da bedéngt dat net nëmmen datt
ee véier Maueren an en Dach opri-
icht, da muss een och Schoulbän-
ken hunn, et muss ee Mobilier
hunn, et muss ee Professeren
hunn, et muss ee Kanner hunn déi
an d’Schoul ginn, an et muss een
eng Kultur hunn déi de Schoulbe-
such fördert, an déi déi an der
Schoul si mussen och nach eng
Notzung vun deem gesi wat se
léieren, well soss verleeft dat op
eemol erëm am Sand.
An esou ass et och heimadder. De
kriddelechste Projet, dat ginn ech
zou, ass dee wann een e Projet aus
der Kooperatioun iwwergëtt un de
Bénéficiaire. An de Bénéficiaire
vun deem Projet hei, en l’occurren-
ce Pro Niños Pobres Kolumbien,
ass informéiert ginn iwwert de
Maître Entringer an iwwert hire Lët-
zebuerger Partenaire, datt et den
31. Dezember 2002 eriwwer ass.
An ech kenne kee Projet deen esou
ideal Startchancen huet wéi grad
deen dote fir virun ze fueren. Well
si kréien eng ganz Partie Im-
meublen, wat anerer, wa se e Pro-
jet iwwerhuelen, net ëmmer esou
hunn.
An do wëll ech dann zum Schluss
kommen. Här President, et ass
ganz kloer datt mir eis mussen no
deene Prinzipien orientéieren, déi
mer eis ginn. De Lëtzebuerger Mo-
dell an de Lëtzebuerger Pragmatis-
mus léisst net ëmmer déi Prinzipien
an hirer Uwendung esou ganz klo-
er erkennbar ginn no baussen. Well
wa mer eis hei vun Ufank un un eis
Prinzipie gehalen hätten, an zwar
ganz, dann hätte mer mol net dat
gemaach wat mir bis elo gemaach
hunn.
A wann dann e Partenaire gesot
kritt, et ass den 31. Dezember
2002 eriwwer, soll en net maache
wéi wann en dat net héieren hätt.
Ech loossen dat einfach net gëllen.
An et geet och net, datt ee fir
d’éischt an de Palais geet an duer-
no bei den Affekot an duerno bei
d’Press, an der Hoffnung datt de
Ministère an d’Knéie geet. Mir sinn
an engem Ministère deen heescht
Ministère des Affaires étrangères,
Département de la Coopération, an
et ass net d’Haus vun der Erpres-
sung. Mir si bereet, och ganz
généréis a mat ganz vill Détermina-
tioun, de Partenairen ze hëllefen,
awer eis net fir Hännesse verkafen
ze loossen.

■ Plusieurs voix.- Très bien.

■ M. le Président.- Den Här
Huss wëllt eng Fro stellen.

■ M. Jean Huss (DÉI GRÉNG).-
Här Minister, Dir hutt op eng ganz
Rei vu Froe geäntwert, déi vu ver-
schiddenen Deputéierten hei op-
geworf gi sinn. Dir hutt awer op ep-
pes vergiess anzegoen, dat ass
wat mäi Kolleeg Robert Garcia ge-
sot huet, iwwert d’Risike vun den
Déngschtleeschtungen an de Län-
ner vum Tiers Monde, wou jo elo
dee berühmten Accord AGCS
virun der Dier steet a wat ganz
grouss Risiken, grad och fir d’Län-
ner vum Tiers Monde, riskéiert ze
beinhalten, an do hätt ech gären Är
Meenung dozou.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Effektiv hunn ech pre-
zis net op déi do Fro geäntwert, mä
indirekt an der Approche gëtt awer
erkennbar, datt mer eis vum Prinzip
vun der Egalité des chances leede
loossen, sou wéi d’Europäesch
Unioun laang Joren d’Préférence
communautaire erëm ëmmer virge-
schéckt huet, menge mer och, et
misst een, well se ebe bei sech sel-
wer wollt eng Partie Aktivitéiten, déi
nach an enger vulnérabeler Phas
waren, schützen, och hei de Län-
ner an der Drëtter Welt d’Méiglech-

keet gi fir sech selwer Kapassitéi-
ten opzebauen a sech net vun ane-
ren d’Evolutioun total dictéieren ze
loossen.
Et ass an deem Geescht wou mir
dorunner ginn. Déi Suggestiounen
déi gemaach goufen an deem Ze-
summenhang huelen ech och mat
virun un déi déi zoustänneg si fir de
Commerce extérieur, an ech kann
och der Chamber versécheren,
datt mer an engem permanenten
enken Dialog si mat deene ver-
schiddenen Direktioune vum Minis-
tère, ob dat d’Direction politique
ass oder d’Direction Relations éco-
nomiques extérieures. Déi Fro ass
voll a ganz berechtegt a mir wäer-
ten d’Suggestiounen och weider-
leeden.
An et wier och vläicht interessant
wann ee sech am Virfeld vun esou
Rendez-vousë géif begéinen, wéi
dat an d’Gewunnechten iw-
wergaang ass, fir doriwwer ze
schwätzen a versichen Afloss drop
ze huelen.

■ M. le Président.- Dir Dam-
men an Dir Hären, domadder ass
dee Punkt ofgeschloss a mir kéi-
men elo zum Vote vun där Motioun,
déi d’Madame Lydie Err am Numm
vun der sozialistescher Fraktioun
abruecht huet. Déi Motioun hutt
Der virun Iech leien, si ass expli-
zéiert ginn, da kënne mer direkt of-
stëmmen.
(Interruption)
Jo, den Här Minister Goerens huet
d’Wuert nach eng Kéier.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Här President, mir
hunn am Budget e Kredit ge-
stëmmt kritt fir Evaluatioun ze maa-
chen. Dir wësst jo och datt mer 640
Milliounen där aler Frange manner
am Budet hu wéi mer geplangt ha-
ten, obschonn datt mer méi hu wéi
z’joert.
An ech muss mat deem Budget
auskommen. Ech hunn déi Déci-
sioun do ohne wenn und aber ac-
ceptéiert. Ech géif och der Mada-
me Err soen, datt den Objet vun hi-
rer Motioun schonn zum Deel erfëllt
gëtt mat deem Examen, dee mer
um Comité d’aide au développe-
ment ufanks Mäerz zu Paräis kréi-
en.
Wann dann nach e Besoin bleift -
déi Fro déi ech opwerfen ass perti-
nent -, da kann ee kucken ob een
net d’nächst Joer an der Planung
vum Budget den Audit fir d’Affaires
étrangères virgesäit.
Dofir géif ech d’Chamber bieden,
oder ech géif d’Madame Err bie-
den, hir Motioun zréck ze zéien.
Ech wëll net soe leent se of, well
dat wier einfach en Désaccord hei
manifestéiert, vis-à-vis vum Objet
deen drasteet. Ech deelen d’Fina-
litéit, datt mer eis musse Gedanke
maachen, wéi mer a puncto Res-
sources humaines do stinn. Mir sti
scho besser do wéi mer do stoun-
gen, mä et muss een och d’Aar-
bechtsgäng iwwerdenken. Ech
sinn net dogéint fir eis deem doten
Examen ze stellen.
Mä eng éischt Méiglechkeet fir dat
dote schonn am Fong ze diskutéie-
ren, ass de Comité d’aide au déve-

loppement, deen ufanks Mäerz zu
Paräis ass.

■ M. le Président.- D’Wuert
huet d’Madame Lydie Err.

■ Mme Lydie Err (LSAP).- Ech
sinn domat d’accord, dass een
deen Audit eventuell op d’nächst
Joer ka verleeën. Ech denken,
dass et awer och an där Perspektiv
gutt wier, wann et dëst Joer géif ge-
frot ginn, fir dass et an d’Budgets-
diskussioune mat afléisst. D’Alter-
nativ wier natierlech, datt ee beim
Débat sur l’état de la Nation déisel-
wecht Motioun nach eng Kéier géif
mat erabréngen, fir dass et an
d’Planifikatioun vum Budget fir
d’nächst Joer géif drakommen.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- D’accord.

■ Mme Lydie Err (LSAP).-
Wann dat en Accord ass, da brén-
ge mer se an der Debatt erëm a mir
ginn dann dovunner aus, datt Dir
dann d’accord sidd, dass jiddferee
se matstëmmt.
(Hilarité et Brouhaha général)
Ënnert där do Konditioun.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- No den Erkenntnis-
ser, déi ech aus dem Comité d’ai-
de au développement matbrén-
gen.

■ Mme Lydie Err (LSAP).-
D’accord. Ech zéie se zréck.

■ M. le Président.- Den Här
Rippinger freet d’Wuert.

■ M. Jean-Paul Rippinger
(DP).- Här President, ech sinn d’ac-
cord datt mer et esou maachen
ewéi den Här Minister et virschléit,
mä ech ginn awer net mäin Accord
elo scho fir eng Motioun, déi an e
puer Méint nach eng Kéier kënnt
well hei schreiwe mer e Präzedenz-
fall och mat anere Ministèren.

■ Une voix.- Très bien.

■ M. Charles Goerens, Minis-
tre de la Coopération et de l’Action
humanitaire.- Neen, et ass jo net
esou. Ech hunn et esou verstanen,
no den Erkenntnisser, déi mer vum
Comité d’aide au développement
hunn.
(Interruption)
Wou Dir an d’Bild gesat gitt, an da
kucke mer ob dat do nach oppor-
tun ass.

■ Une voix.- Très bien.

(Interruption)

■ M. Jean-Paul Rippinger
(DP).- Dat steet net dran, Här Goe-
rens.
(Brouhaha général)

■ M. le Président.- Also, d’Mo-
tioun ass zréckgezunn.
Dir Dammen an Dir Hären, domad-
der si mer um Enn vun der Sitzung
haut de Mueren ukomm. Déi
nächst Sitzung ass haut de Mëtteg
um halwer dräi.
D’Sitzung ass opgehuewen.
(Fin de la séance publique à
12.24 heures)
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