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Bei den Europawalen 2019 hutt Dir 
d’Méiglechkeet, Kandidatinnen 
a Kandidate vun déi Lénk an 
d’Europaparlament ze schécken.

Als Member vum parlamentaresche 
Grupp vun den Europäesche 
Lénksparteie wäerten se am Interessi 
vun de Biergerinnen a Bierger schaffen 
a géint déi grouss multinational 
Konzerner an d’Reegelen déi 
si beschützen.

An dëser klenger Broschüre stelle mer 
Iech eis Kandidatinnen a Kandidate fir 
a ginn op e puer Themen an, déi fir déi 
Lénk besonnesch wichteg sinn.

www.dei-lenk.lu



„Schluss mat de 
Privileeger vun 
de Konzerner a 
Superräichen.“
Déi multinational Konzerner an déi Ultra-Räich 
verdanken hire Räichtum de Léit déi schaffen. 
An trotzdeem zéien se all Regëster fir esou wéineg 
Steiere wéi méiglech ze bezuelen. D’Resultat ass, 
datt d’Staatskeesen eidel sinn an datt déi schaffend Leit 
mussen un hirer Plaz bezuele fir sozial Prestatiounen an 
ökologesch Projeten. Dobäi kënnt, datt hir Lobbyisten 
hannert de Kulissen déi politesch Decisiounen an 
hirem Interêt beaflossen.

déi Lénk wëllen:

• Steierflucht a Strategien fir Steiervermeidung 
konsequent bekämpfen.

• de multinationale Konzerner reell a novollzéibar 
Mindesttauxe bei der Besteierung virschreiwen.

• dem Lobbying vun de Konzerner an dem 
Grousskapital entgéint trieden.



David WAGNER

40 Joer, Stad Lëtzebuerg.
Deputéierten a Gemengerot.

Setzt sech a fir Steiergerechtegkeet.



„Jidderee muss 
anstänneg vu senger 
Aarbecht liewe 
kënnen.“
Mir brauche gemeinsam Normen an der EU déi 
Sozialdumping verhënneren, zum Beispill en 
europäesche Mindestloun, dee bei 60% vum 
Medianloun vum jeeweilege Land leit. Donieft muss 
d’EU de Prinzip vum schlanke Staat opginn, an deem 
just eng Minoritéit vu räiche Leit genësserlech lieft, 
wärend all déi aner riskéieren ofzerëtschen. D’Politik 
muss am Géigendeel massiv an déi ëffentlech Servicer 
investéieren, vun deenen all d’Mënsche profitéieren.  

déi Lénk wëllen:

• mat de Gewerkschaften zesumme kämpfe fir 
d’Sozialrechter ze erhalen an auszebauen an de 
Sozialdumping ze verhënneren.

• en europäesche Mindestloun aféieren, dee bei 60% 
vum Medianloun vum jeeweilege Land leit.

• Liberaliséierunge réckgängeg maachen an ëffentlech 
Servicer fir all Mënsch garantéieren.



Carole THOMA

28 Joer, Diddeleng / Spriecherin vun déi Lénk.
Ingenieure / Gewielt an d’Aarbechterkummer.

Setzt sech a fir sozial Gerechtegkeet.



„Mir mussen 
op Kooperatioun 
setzen, net op 
Oprëschtung.“
Amplaz op Dialog a Kooperatioun ze setzen, mécht 
d’EU d’Oprëschtungspolitik vum Donald Trump mat, 
baut eng Interventiounsarméi op an imposéiert den 
Entwécklungslänner onfair Handelsaccorden. Am 
Moment gi Milliarden a Krichsmaterial investéiert, 
amplaz an de Kampf géint de Klimawandel oder géint 
Honger an Aarmut. Mat der Militariséierung an der 
iwwerdriwwener Sécherheetspolitik muss endlech 
Schluss gemaach ginn.

déi Lénk wëllen:

• sech fir e pazifistescht Europa asetzen 
 a mat der Oprëschtungspolitik briechen.
• sech géint d’Installatioun vu neien Nuklearwaffen 
 an Europa wieren.
• déi onfair Handelsaccorde mat den 

Entwécklungslänner opléisen.



Gary DIDERICH

36 Joer, Déifferdeng / Spriecher vun déi Lénk. 
Gemengerot, Direkter vun enger Kooperativ.

Setzt sech a fir Fridden a Kooperatioun.



„Mir mussen 
d’Wäerter vu 
Fräiheet a Gläichheet 
verdeedegen.“
A villen EU-Memberstaate ginn haut Biergerrechter, déi 
an der Vergaangenheet schwéier erkämpft goufen, vu 
rietsextreme Parteien ugegraff. Zum Beispill gëtt d’Recht 
op Ofdreiwung a Fro gestallt a Mënsche mat enger 
ënnerschiddlecher sexueller Ausriichtung oder Identitéit 
ginn net méi als vollwäerteg Bierger.innen ugesinn. 
Wie Migranten hëlleft kann an de Prisong kommen. 
D’Wäerter vu Fräiheet a Gläichheet sinn haut ganz kloer 
a Gefor an et ass un eis all, se ze verdeedegen.

déi Lénk wëllen:

• sech géint eng Militarisatioun vun der 
Migratiounsfro wieren an d’Rechter vu  
Geflüchteten verdeedegen.

• all d’Diskriminatioune bekämpfen an d’Recht 
 op Ofdreiwung an der ganzer EU garantéieren.
• Gewalt géint Fraen an häuslech Gewalt 
 intensiv bekämpfen.



Sandrine GASHONGA

41 Joer, Stad Lëtzebuerg.
Formatrice fir Interkulturalitéit.

Setzt sech a fir d’Mënscherechter.



„De Big-Business 
wäert de Planéit 
net retten.“
D’Äerderwiermung muss onbedéngt ënner 1,5°C 
bléiwen an de Kampf géint de Klimawandel muss op 
eng Manéier gefouert ginn, datt déi méi schwaach 
Schichte vun der Bevëlkerung net drënner leiden. Mir 
kënnen d’Ëmweltkris net léisen, ouni de Kapitalismus, 
wéi mer e kennen, ofzeschafen. E steet fir Wuesstem 
ouni Enn an dat steet an engem krasse Géigesaz zu 
enger ökologescher Entwécklung. Déi politesch 
Verantwortlech mussen endlech handelen, amplaz de 
Big-Business ze verdeedegen.

déi Lénk wëllen:

• eng europawäit Strategie fir
 100% erneierbar Energië bis 2050.
• d’Subventioune fir fossil a nuklear 
 Energië sträichen.
• d’Konzerner zwéngen, streng Ëmweltnormen 
 a Sozialstandarden anzehalen.



Mara MARTINS

20 Joer, Diddeleng.
Aide-Educatrice.

Setzt sech a fir de Klimaschutz.



„Rietsextrem 
Iddie musse 
bekämpft ginn.“
Mir erliewe grad eng Renaissance vu 
rietspopulisteschen a rietsextreme Beweegungen an 
Europa an doriwwer eraus. Se wëllen erëm autoritär 
Prinzipien aféieren, déi nëmmen den dominante 
Klassen a de sozialen Ongläichheeten déngen. 
Doriwwer eraus verbreeden se Haass géigeniwwer 
vu Migranten a Migrantinnen a géint all Persoun déi 
anescht denkt. Dës mënschefeindlech Ideologie 
muss resolut bekämpft ginn.

déi Lénk wëllen:

• rietsextrem Iddien am Europaparlament 
 an doriwwer eraus bekämpfen.
• mat der Spuerpolitik Schluss maachen, déi fir d‘sozial 

Problemer an Europa verantwortlech ass.
• d’EU-Institutiounen demokratiséiere mat 
  Virrang fir d’Europaparlament an déi 
 national Parlamenter.



Antoni MONTSERRAT

66 Joer, Stad Lëtzebuerg.
Europabeamten a Pensioun.

Setzt sech a fir Demokratie an Integratioun.



Dës Broschür présentéiert just e 
puer Iddien a Fuerderungen vun 
déi Lénk fir e méi gerecht, méi soziaalt 
a méi ökologescht Europa.

Dir fannt eise Walprogramm a 
weider Informatiounen iwwert eis 
Kandidatinnen a Kandidaten op 
der Internetsäit :

www.dei-lenk.lu
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