
 

 

Elections 2018 : Questionnaire AMIPERAS 

 

1) Wat wëllt är Partei ennerhuelen, fir datt déi eler Matbierger rëm déi Plaz an eiser 

Gesellschaft kréien, déi se verdéngt hunn, an erëm méi an d’öffentlecht Liewen 

agebonne ginn ? 

Als Lénk fanne mir et ganz bedauerlech, datt an ëffentlechen Debatten eeler Leit dacks als 

Laascht betruecht ginn oder als Käschtefacteur, deen et ze reduzéiere géif gëllen. Dobäi droe 

grad eeler Leit duerch hiert Wëssen an hir Erfarung immens vill zur gesellschaftlecher 

Entwécklung bei. Vill Famille kéinten net funktionéieren, wann se net op d’Grousseltere 

kéinten zréckgräifen a ganz vill Veräiner a Organisatioune gräifen op dat benevolt 

Engagement vu villen eelere Memberen zeréck. 

Mir trieden a fir eng Gesellschaft, an där d’Zesummeliewe vun de Generatiounen am 

Mëttelpunkt steet a net déi eng géint déi aner ausgespillt ginn. Dëst ass eng transversal 

Prioritéit vun eis a zitt sich duerch all eis politesch Schwéierpunkten. 

Duerfir wëlle mir : 

 d’Benevolat fërderen an dem fräiwëllegen Engagement en héije Stellewäert ginn. 

 Gemengen opfuerderen an ënnerstëtze fir lokal oder regional 

“Seniorenentwicklungspläng” ze entwéckelen an ëmzesetzen; 

 Cibléiert Projeten ënnerstëtzen, bei deenen eeler Leit hiert Wëssen an hier Erfarung un 

déi nächst Generatioune weiderginn; 

2) Ass är Partei der Meenung, datt den Alter ab dem een nët méi muss wiele goen, muss 

ugepasst gi? 

Als Lénk sti mer generell hannert dem Prinzip vun der Walflicht. Deen ass 2003 vu 70 op 

75 Joer eropgesat ginn. Wahlflicht bedeit awer och, datt een eventuell enger Amende ausgesat 

ass, wann een net méi wiele geet – och wann dat zu Lëtzebuerg an der Praxis net ugewannt 

gëtt. Duerfir menge mir, datt all Diskussioun ëm eng Adaptatioun 

vun där Alterslimitt onbedéngt mat de Concernéierte selwer geschéie muss. 

 3) Wat schléit är Partei vir, fir dem Altersaarmut hei am Land effizient ze begeenen? 

  



Ëmmer méi Leit hei am sinn dem Aarmutsrisiko ausgesat, dorënner och ëmmer méi Leit 

iwwer 65 Joer. Deen Undeel wier sécher nach méi héich, hätte mer net eng universell 

a solidaresch Renteversécherung, och wann dës duerch d’Reform vun 2012 däitlech 

geschwächt gouf. 

Déi Lénk waren duerfir och déi eenzeg an der Chamber, déi sech géint dës Verschlechterung 

vun den zukünftege Renten agesat haten, a fuerderen och haut nach dës Reform 

zeréckzezéien. D’Rente mussen all Joer un déi allgemeng Lounentwécklung ajustéiert ginn an 

d’Allocatioun de fin d’année steet fir eis net zur Debatt. 

Doduerch datt sech d’Aarbechtswelt duerch den Neoliberalismus an deene leschten 30 Joer 

fundamental geännert huet, hu vill Leit keng “ganz” Carrièren. Duerfir si mer och fir 

d’Erhéijung vun der Mindestpensioun a mir proposéieren d’Erhiewe vu Cotisatiounen och 

op Revenuë wéi dem REVIS oder eiser ‘Allocation d’autonomie’, déi d'Studiengeld ersetze 

soll. 

An eisen Aen däerf an engem Land wéi Lëtzebuerg kee Mënsch dem Aarmutsrisiko ausgesat 

sinn, duerfir fuerdere mir och eng Reform vum REVIS, dee graad esou wéi déi kléng 

Pensiounen net ënner dem Aarmutsrisiko leien däerf. 

 4) Ass är Partei derfir, datt gläich um Ufank vun der nächster Legislaturperiod dës 

Steierklass 1a ersatzlos gestrach gëtt. 

An eisen Ae mécht d’Steierklass 1a kee Sënn. Mir plädéiere fir een eenheetleche Barème, 

deen sech no der Zesummesetzung vum Stot orientéiert. 

5) Wéi steet är Partei zur Fuerderung, datt keen elere Mënsch, dee säi ganzt Liewe 

geschafft huet, an esou enger Institutioun méi bezuele misst, wéi seng eege Pensioun 

ausweist. 

Mir sinn der Meenung, datt sech d’Präisser vun Altersheemer a CiPA’en no de Revenu’en 

(Pensiounen) vun de Bewunner riichte soll, an dës op guer kee Fall iwwerschreiden däerfen. 

Dëst bedeit awer och, datt d’ëffentlech Hand verstäerkt Verantwortung iwwerhuele muss, wat 

de Bau an d’Gerance vun esou Strukturen ugeet, an net alles private, kommerziellen Ubidder 

iwwerléisst. 

6) Wéi gesäit är Partei d’Zukunft vun eisem Rentensystem a wat gedenkt si eventuell ze 

ënnerhuele fir datt d’Renten a Pensiounen och an der Zukunft ofgeséchert sinn. 

D’Finanze vun eisem Rentesystem si kärgesond. D’Reserve leie bei ronn 18 Milliarden, dat 

ass 4,5 mol souvill wéi all Joer un Pensioune gebraucht ginn an all Joer ginn déi Reserven 

nach weider an d’Lut. Duerfir ass et an eisen Aen irresponsabel iwwer 

Leeschtungskierzungen oder d’Verlängerung vun der Liewensaarbéchtszäit ze 

spekuléieren. Fir de Rentesystem laangfristeg ofzeséchere muss een éischter iwwer nei 

Recetten nodenken, wéi Deplaffonéierung vun de Cotisatioune vu 5 mol de Mindestloun bei 

gläicher Maximalrent (ët ass eng enorm Ongerechtegkeet, datt e Salarié haut mam 

Mindestloun 8% cotiséiere muss, en décke Banker mat 10 mol de Mindestloun effektiv just 

4%). Mier denken och, datt ee Kapitalrevenuë verstäerkt muss erunzéie fir zur 

Sozialversécherung bäizedroen. 



Mier sinn der Iwwerzeegung, datt et eng politesch Decisioun ass, datt wann eis Bevëlkerung 

glécklecherweis méi al gëtt, och méi e groussen Undeel vum geschaafene Räichtum hinnen 

ze gutt kënnt. 

7) Wéi ass d’Menung vun ärer Partei wat esou eng Unerkennung vun der Naturmedizin 

duerch Krankekeesen hei zu Lëtzebuerg ugeet, wobäi de Prinzip vun der freier Wal vun 

de Behandlungsmethode misst garantéiert bleiwen. 

Mier si fir d’Unerkennung vu “alternativen” Heelpraktike wéi d’Osteopathie oder 

Akupunktur. Dobäi gëllt natierlech de Prinzip vum fräie Choix vun der Behandlungsmethod. 

8) Ass är Partei bereet, wann dat neit Fleegeesetzt an der Praxis noweisbar Mängel 

opweise sollt, dës gläich ze behiewe? Ass är Partei an deem Kontext net der Meenung, 

datt de Begrëff “Pflegebedürfnis” misst nei definéiert ginn? 

Déi Lénk hunn sech an der Chamber konsequent géint d’Verschlechterung vun der Assurance 

dépendance agesat. Wann lo an der Praxis sech weise sollt, datt et Mängel ginn, da mussen 

déi schnellstens behuewe ginn, an d’Gesetz adaptéiert. Mier hunn ëmmer de Prinzip 

vertrueden, datt d’Flegebedürfnis misst individuell gekuckt ginn. Duerfir ware mir och géint 

d’Aféierung vum System vu de Pauschalen. 

9) Ass är Partei der Meenung, datt de Bau vun altersgerechten barrièrefräien 

Wunnenge fir eeler Leit net grad esou misst vun der Politik ennerstëtzt gi wéi de Bau vu 

Soziale Wunnenge ? 

De Bau vu Sozialwunnengen ass an der Praxis leider kéng Prioritéit, weder fir dës nach fir 

d’Virgängerregierung – och wann a Sonndesrieden ëmmer dovu geschwat gëtt. Mir sinn der 

Meenung, datt et d’Aufgab vun der ëffentlecher Hand misst sinn, genuch ëffentlech 

a barrièrefräi Wunnenge fir all Besoine vu Leit zur Verfügung ze stellen: sozial 

Schwaacher, Famillje mat Kanner, Leit mat engem Handicap, an natierlech och: eeler Leit. 

De Loyer vun esou ëffentleche Wunnenge sollt sech um Revenu vum jeeweilege Stot 

orientéieren. Mir denken, datt besonnesch Efforte misste gemaach gi beim Bau vun 

intergenerationellen Haiser. Esou Projet’en sinn interessant, well se engersäits hëllefen, 

datt eeler Leit net isoléiert ginn an anerersäits eeler Leit hire Räichtum un Erfarunge méi 

jonke Generatioune kënne weiderginn. 

10) Wee steet är Partei zu enger verbesserter administrativer a finanzieller 

Ënnerstëtzung vun der Amiperas, där representatiivster Vertriedung vun deenen eelere 

Leit zu Lëtzebuerg, duerch de Staat, dëst duerch eng Upassung vun de staatlëche 

Hëllefen op administrativem a finanziellem Plang un déi, déi aner Associatiounen am 

Dengscht vun den eelere Leit schons haut vu staatlëchen a lokalen Institutioune kréien? 

Déi Lénk ënnerstëtzen d’Fuerderung fir eng substantiell an ugepasste finanziell Ënnerstëtzung 

vun der Amiperas.  

  

  

 


