Ried zum “statut unique” dans le cadre de la séance académique de la CSL en
date du 31.05.2018
François Biltgen
Här President, Dir Dammen, Dir Hären, léif Frënn,
Ech gouf 1958 gebuer an hunn Kandheet a Jugend am Escher Neidierfchen
verbruecht, am Burgronn. Net wäit ewech ware Galerien a laanscht eist Haus si
Buggië mat Minett gefuer. Uewen um Lalléngerbierg gouf d’Minett am sougenannten
Dagesbau ofgebaut. A wa gesprengt gouf, ass en Aarbechter iwwer de Keelerpoteau
gelaf an huet „Gare la Mine“ geruff, an dann hunn d’Mammen eis Kanner mam
Schlawittche geholl an an d’Haus gezunn. Mäi Papp , e Schoulmeeschter, war
iwwregens deen eenzege vun de Pappen, deen net an der Grouf oder an der
Schmelz geschafft huet.
Zanter 30 Joer wunnen ech erëm am Neidierfchen, lo am Huesegrëndchen beim
Keelerpoteau. Ech konnt der Arbed en Terrain ofkafen, well um Lalléngerbierg net
méi ofgebaut gëtt. Haut ass de Lalléngerbierg en Naturschutzgebitt. Am Burgronn
stinn Haiser do, wou den Zichelche gefuer ass.
Ech soen ëmmer, dass ech am Neidierfchen d’Aarbecht gesinn, gehéiert a gericht
hunn. Meng Kanner kennen dat net méi soen.
Iwwerreschter aus der Minière’s Zäit gëtt et bei eis am Quartier och kaum. Dach, do
wou et am Neidierfchen bei d’Schoul eropgeet, steet niewent dem Beemchen, deen
den Interesseveräin aus dem Quartier mir vru bal 20 Joer geplanzt huet, wéi ech
Aarbechtsminister gouf, op där enger Säit e roude Stee mat enger Plaquette vun
deem selwechten Interesseveräin „D’Neidierfchen vergësst seng Biergleit net“, an op
där anerer Säit e Buggie mat Blummen dran! Op ville Plazen am Land huet sech
laang Zäit d’Industriekultur op Buggië mat Blumme beschränkt, sou wéi mer
nodréiglech wéilten haart Zäite romantesch verklären.
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An dëse 60 Joer, wou ech op der Welt sinn, si mer spéitstens Mëtt der 80er Joren
aus dem Industriezäitalter, t’éischt an d’Déngschtleeschtungszäitalter an elo an
dat sougenannte Wëssenszäitalter iwwergaangen.
D’Opdeelung tëschent Aarbechter- a Privatbeamtestatut ass e Relikt aus dem
Industriezäitalter. An obwuel mer dat zanter gutt 30 Joer verlooss hunn, ass et
eréischt 10 Joer hier, dass mer den Eenheetsstatut hunn. A menger Jugendjoren
war et fir mech net richteg, dass et zwee Statute gouf, wou deen en, dee vum „col
blanc“ besser do stoung wéi den aneren, dee vum „col bleu“. Däi Zäit ass
een Eenheetsstatut als Utopie ugesi ginn. Wéi en agefouert gouf, war en eigentlech
iwwerfälleg, sozialpolitesch a juristesch, wéi de Staatsrot et a sengem avis zum
Eenheetsstatut geschriwwen huet. An trotzdeem war et net sou einfach, en
ëmzesetzen.
*
Firwat huet et sou laang gedauert?
Kucke mer mol an d’Ufäng vum Industriezäitalter, tëschent 1850 an 1950,
zréck. Deemools hat net nëmmen den Aarbechter, och d’Aarbecht, kee Statut.
A menger Bibliothéik steet e Buch vun 1929, also bal 90 Joer al, „Das Arbeitsrecht
im Grossherzogtum Luxemburg“ vum Armand Kayser. Et ass ëmmer erëm
interessant doranner ze bliederen.
Wat fanne mer z.B. iwwer de „contrat de travail“? E Kapitel « Der
Arbeitsmietsvertrag » mam Artikel 1710 aus dem Code civil : « Der Mietvertrag über
Arbeit ist ein Vertrag, durch welchen die eine Partei sich verpflichtet, gegen einen
unter ihnen verabredeten Preis für die andere etwas zu tun.“ Do ware mer wäit
ewech vum Aarbechtskontrakt aus dem haitege Code du Travail. Deemools, 1929,
war z.B. och nach d’Gesetz vum 13. Dezember 1860 iwwer d’Aaechterbicher a
Kraaft.
Däi Zäit, 1929, haten allerdéngs d’Privatbeamte schons 10 Joer laang hiren eegenen
Statut. Déi hunn am Betrib eng Schlësselroll gespillt.
Well d’Industriezäitalter war duerch e pyramidalen Aarbechtsmaart gekennzeechent.
Uewen un der Spëtzt e puer Akademiker, an enger klenger Mëtt d’Privatbeamten,
déi eng gewëssen, intellektuell oder technesch Ausbildung haten, an ënnen , iwwer
d’Halschent Aarbechter, déi mat der Kraaft vum Kierper geschafft hunn, déi keng
Ausbildung haten an och keng gebrauch hunn. A wa mer der net genuch haten, sinn
der Neier mat Zich aus Italien agefouert ginn; a wann et schlecht goung, sinn
d’Zich erëm zréckgefuer.
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Dem Beamte koum eng besonnesch Roll zou. Den Dram vum Lëtzebuerger war et,
dass säi Kannt Beamte géif. A ganz dichteg Aarbechter konnten sech op der Arbed
zum Beamten eropschaffen.
An d’Bildungspolitik huet sech och domadder ofginn, d’Kaderen fir d’Wirtschaft
auszebilden, an doduerch och jonken Leit vun hei eng besser berufflech Perspektiv
ze ginn. Sou gouf den haitege Jongelycée zu Esch, am Joer 1901,
als Industrieschoul geschaf. Des Schoul hat en duebelen Zweck: e wirtschaftlechen,
awer och e sozialen. Ech zitéieren den exposé des motifs vum Gesetz:
„L’enseignement primaire, chez nous, n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de douze
ans révolus. D’un autre côté, les enfants ne sont employés dans les usines qu’à
partir de l’âge de quatorze et dans les mines et minières, qu’à partir de l’âge de
seize ans révolus. Pendant la période de douze à quatorze ans, respectivement à
seize ans, une partie de la classe ouvrière est donc plus ou moins abandonnée à
elle-même, dans ces conditions, il arrive trop souvent que les enfants dont la loi tient
à protéger la santé, se perdent moralement en prenant des habitudes de
désœuvrement et de licence. Il y a là une lacune importante à combler dans notre
système d’enseignement. »
An dobäi sollt déi deemoleg Industrieschoul ufanks nëmmen déi ennegt Kaderen
ausbilden; no längere Chamberdebatten koum dann awer den ieweschten Zyklus an
d’Schoul. Eng Handwierkerschoul sollt Esch iwwregens eréischt nom 1. Weltkrich
kréien.
D'Enn vum 1. Weltkrich, huet awer net nëmmen déi politesch Landschaft , mä och
d’Aarbechtsrecht, déifgräifend beaflosst. Dobäi hunn natierlech d’Grënnung vun de
Gewerkschaften, an hir gewerkschaftlech Aktiounen, wéi Streiken, eng Roll gespillt.
Sou koum et 1919 zum Privatbeamtestatut, deen 1937 iwwerschaff gouf.
Wéi war et beim Aarbechter? Wéi et an der gutt gemaachter Festbroschür vun der
Chambre des salariés heescht, huet d’Gesetz manner dat individuellt
Aarbechtsverhältnis , mä méi déi kollektiv Verhältnisser gereegelt, och wann et bis
1965 gedauert huet, trotz ville Virstéiss, bis et zu engem Kollektivvertragsgesetz
koum.
Mä och schonns am Joer 1919 goufen eng éischte Kéier Betribsréit agefouert.
Souwuel d’Aarbechtszäit (8-Stonnen-Woch) wéi de congé goufe spezifesch
gereegelt. Dobäi soll d’Roll vun der Organisation Internationale du Travail och net
vergiess ginn.
Mä säin eegent Statut krut den Aarbechter eréischt am Joer 1970, also méi wéi 50
Joer nom Privatbeamten.
*
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D’Joer 1970 kann een och als Zäsur an der Entwécklung vum Aarbechtsrecht
ugesinn, an dat aus zwee Grënn:
Engersäits goung et virdru vrun allem drëm, d’Aarbechtsbedingungen ze
verbesseren: Statut, Kënnegung, Aarbechtszäit, Congé, Feierdeeg asw. Duerno
huet d’Beschäftegungspolitik ëmmer méi eng grouss Roll par rapport zum
klasseschen Aarbechtsrecht gespillt.
Anerersäits koum et vun dem Zäitpunkt un, wou den Aarbechter endlech
säin eegenen Statut krut, och ëmmer méi, an ëmmer méi séier zu der Ugläichung
vun den 2 Statuten.
Dat hat fir t’éischt domadder ze dinn, dass d’Gesetz selwer wollt den
Aarbechterstatut dem Privatbeamtestatut upassen.
Dobäi huet awer nom 2. Weltkrich op verschiddenen Deelberäicher, wéi dem vum
congé, eng kontinuéierlech Upassung statt-, an am Gesetz vun 1966 e
provisoreschen Ofschloss fonnt.
Schlussendlech solle mer awer den Afloss vum europäesche Recht, dem deemolege
Gemeinschaftsrecht net vergiessen. D’Réimesch Verträg hunn am Kader vun der
sougenannter Arbeitnehmerfreizügigkeit de Begrëff vum travailleur agefouert, den
den Europäesche Geriichtshaff vun de 70er Joer un mat Liewen erfëllt huet. Sou
huet en schonns a sengem Uerteel Sotgiù vum 12. Februar 1972 gesot, dass dëse
Begrëff onofhängeg vum Statut ass, ënnert deem déi betraffe Persoun schafft. An
natierlech hunn eng sëlleg europäesch Direktiven d’Aarbechtsrecht an Europa
harmoniséiert, an deem an Deelberäicher Minimalbestëmmunge festgeluecht
goufen. Bei all dësen Direktive gëtt also och keen Ënnerscheed tëschent Aarbechter
a Beamte gemaach, well den travailleur insgesamt betraff ass.
E virleefegen Ofschloss vun dëser Ugläichung koum mam dem Gesetz vun 1989. Et
koum awer net zu enger totaler Upassung: „(Le gouvernement) se rend cependant à
l’évidence, à l’instar du Conseil économique et social, qu’une harmonisation
complète des statuts s’avère difficilement défendable pour l’instant en raison des
charges exorbitantes qu’elle comporterait pour les entreprises. »
Wat
ass deemools
iwwregbliwwen ?
•
•
•
•

aarbechtsrechtlech

nach

als

Ongläichbehandlung

D’indemnité de départ,
Den trimestre de faveur,
d’Zesummeleeë vun den Delegatiounen an de Betriber
d’Supplementën fir Iwwerstonnen.

Dorunner huet de Code du Travail, deen 2006 ugeholl gouf, och näischt geännert.
Allerdéngs ass dëse Code, e richtege Code wéi déi napoleonesch, a keng reng
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Kompilatioun vu verschiddene Gesetzer, wéi et meescht de Fall zu Lëtzebuerg ass,
och e wichtege Schrëtt hisiichtlech engem Eenheetsstatut.
*
Allerdéngs koum et an deemselwechte Joer 2006 am Kader vun enger Tripartite zur
historescher Decisioun, endlech dësen Eenheetsstatut anzeféieren.
D’Virgeschicht ass bekannt: a mäi Virriedner huet drun erënnert. Et goung drëm
d’Kompetitivitéit vum Land ze verstäerken, an d’Patronat huet sech éischter an den
Decisiounen erëmfonnt wéi d’Salariat. De Premierminister Jean-Claude Juncker huet
dunn de Virschlag gemaach, eng Strukturreform ze maachen, déi de Gewerkschafte
géif entgéintkommen. Zwou Iwwerleeunge louchen um Dësch, eng fundamental
Reform vun dem Sozialdialog an de Betriber, déi den deemolegen Aarbechtsminister
am Kader vun der Ëmsetzung vun enger EU-Direktiv virbereet hat, oder den
Eenheetsstatut. Dëse gouf zréckbehalen.
Et ass kloer, dass den Haaptknackpunkt bei dëser Reform op dem Gebitt vun der
Sécurité
sociale
louch,
der
Lohnfortzahlung.
Déi
aarbechtsrechtlech
Uniformiséierung war verhältnesméisseg méi einfach. Allerdéngs war alles e Ganzt;
all eenzele Punkt huet missen e Konsens fannen; mä insgesamt huet och e
Gesamtaccord missen kommen.
Dréi Bemierkungen zum reng aarbechtsrechtleche Volet:
Éischtens waren d’Sozialpartner vun Ufank un eens, dass prinzipiell misst den
Aarbechterstatut un de Privatbeamtestatut ugepasst ginn, an net ëmgedréint. Dat
huet sech sou och voll bei den indemnités de départ niddergeschloen.
Zweetens ware verschidden aarbechtsrechtlech Punkten nëmmen duerch
Upassungen am Steier- oder Sozialrecht ze léisen. Bei dem trimestre de faveur,
deen bis dohin nëmmen de Witfraen (meeschtens waren et Fraen) vu Privatbeamte
kruten, ass de Käschtepunkt vir d’Betriber doduerch ofgefiedert ginn, dass si als
contre-partie während de véier Méint déi eventuell Witwepensioun iwwerwise kréien.
Besonnesch komplizéiert war d’Ugläichung vun den Iwwerstonnenzouschléi, wou
wuel net den Niveau vun dem Privatbeamtestatut geholl gouf, mä en eenheetlechen
Taux vu 40%, allerdéngs steier- a kotisatiounsfräi: Interessant waren
d’Verhandlungen, wou et e puer Modeller um Dësch louchen, a wou d’Meenungen
net tëschent, mä innerhalb vun de Sozialpartner ausernee goungen. D’definitiv
Solutioun huet dem Aarbechtsminister net onbedéngt gefall, wëll se finanziell
gesinn d’Iwwerstonne fir de Patron an de salarié attraktiv gemet hunn. D’Gefor dobäi
ass, dass d’Leit gären Iwwerstonne leeschte fir méi ze verdéngen, mä d’Gefor
vun Aarbechtsaccidenter a vu virzäiteger Invaliditéit verstäerkt. Aus dem Gronn
berout jo och d’Aarbechstzäitdirektiv vun der EU op der sécurité et santé au travail.
Leider begéint een nach haut, besonnesch am Bau, Leit déi schrecklech vill
5/9

schaffen, an dann an eng Invaliditéit falen ouni awer eng Pensioun ze kréien. Et war
dofir gutt, dass am Kader vun de Chamberaarbecht festgehale gouf,
dass d’Iwwerstonne prinzipiell duerch Fräizäit soll kompenséiert ginn.
Drëttens war d’Aféierung vu gemeinsamen Delegatiounen praktesch komplizéiert,
well an deene Betriber, déi zwou Delegatiounen haten, et insgesamt manner
Delegéierten ze wiele gouf. D’Patronat huet sech dunn bereet erkläert, dass bei der
éischter Wiel 2008 d’Gesamtzuel soll gläichbleiwen.
En erfreelechen Nieweneffekt war awer och d’Reform vun den Aarbechtsgeriichter,
wou et elo nëmme méi eng Formatioun gëtt. Och fir en Affekot war et net ëmmer
einfach ze wëssen, op e soll bei d’Formatioun ouvrier oder employé goen, well net
den Aarbechtskontrakt, mä d’Natur vun der Aarbecht ausschlaggebend war, wat fir
een Geriicht zoustänneg wär. An deem Zesummenhang ass et och wichteg
ze erënneren dass dat neit Gesetz e congé pour mandats sociaux ageféiert huet.
An natierlech war d’Zesummeleeë vun der Chambre du Travail an der Chambre des
Employés privés eng grouss Errongenschaft, op déi ech nach eng Kéier
zréckkommen.
Atmosphäresch
Eenheetsstatut:
•
•
•
•

•

hunn

ech

gutt Erënnerungen

un d’Ausschaffe

vun

dem

Déi zwee Ministeren, al Frënn, wann och net faarflech gesinn, hunn sech
exzellent komplettéiert.
De Premierminister huet sengen zwee Gesellen net an hir Aufgaben
drageriet, war awer do wann hie konnt hëllefen.
D’Sozialpartner hunn haart a laang, awer fair a vrun allem och am Detail
diskutéiert, mam erkläerten Zil zu engem Succès ze kommen.
D’Verhandlunge sinn no bannen an net no bausse gefouert ginn. Dat kléngt
wuel ontransparent, ass awer richteg, wann een net nëmme politesch
gewënschten, mä och technesch praktibal Léisunge fanne wëllt.
Schliisslech awer huet och d’Chamber eng positiv Roll gespillt, mat
zwee engagéierte Rapporteure vun den zwee Koalitiounsparteien. Et gouf och
kéng Géigestëmm. Quod erat demonstrandum!

*
Lo gëtt et en Eenheetsstatut, mä och deen muss un nei Erausfuerderungen
ugepasst ginn. Ech wëll nëmmen e puer Aspekter opgräifen, déi d’Uniounsrecht
betreffen.
Mä fir t‘éischt ee Wuert zur Fro, woufir et keen totalen Eenheetsstatut fir all
travailleur
zu Lëtzebuerg
gëtt.
Am
Kloertext,
woufir
sinn
d’Staatsa Gemengebeamten ausgeschloss?
6/9

Dobäi ass effektiv den intitulé vum Gesetz selwer irritéierend „statut unique pour les
salariés du secteur privé“. Den Ënnerscheed läit juristesch net bei Privatan ëffentlechem Secteur, mee bei der Natur vun dem Aarbechtsverhältnis, well
am ëffentleche Secteur schaffen och Leit mat privatrechtlechem Statut, an et kennt
och fir dass ëffentlech Beamten an de Privatsecteur ofgestallt ginn.
Op där enger Säit hu mer de privatrechtleche Statut, deen op dem Kontrakt tëschent
zwou Parteien ofgestallt ass. Op där anerer Säit hu mer den ëffentlech-rechtleche
Statut, deen op engem Gesetz berout. En aarbechtsrechtlechen ganzen
Eenheetsstatut wär also kaum méiglech ouni d’Aarbechtskonditioune vu villen
ëffentlech-rechtleche Beamten a Fro ze stellen, an aneschtes wéi beim
Eenheetsstatut
net
eng
Upassung
no
uewen,
mä
no ënne
matbzebréngent. Aneschtes wéi an anere Länner ass bei eis den ëffentlechrechtleche Statut net nëmmen op déi Persoune beschränkt, déi eng sougenannt
„parcelle de l’exercice de la souveraineté nationale“ ausfëllen, mä geet vill méi wäit.
Hei wär eng total Upassung bei der sécurité sociale, aneschtes wéi beim
Eenheetsstatut, wahrscheinlech méi einfach wéi beim Aarbechtsrecht, obwuel
d’Staatsbeamten och ënnert den uniounsrechtleche Begrëff vum travailleur falen.
Stéchwuert „Uniounsrecht“. Dat wäert bei verschidden Aspekter vum Salariatsstatut
doudsécher eng Roll spillen an ech si frou, dass et erëm zu aarbechtsrechtlechen
Instrumenter vun der Europäescher Unioun kennt. Ech denken un déi nei directive
détachement, déi d’gläich Behandlung vun deene Leit, déi op där selwechter Plaz
déi selwecht Aarbecht leeschten, besser soll garantéieren. Ech denken och un déi
nei proposition de directive relative à l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle, déi zur Zäit am Europaparlament diskutéiert get.
Mä och de Geriichtshaff kann seng Roll spillen. Ech huelen dräi kleng Beispiller.
Éischt Erausfuerderung: Wat ass en travailleur? Do stellt sech jo d’Fro vun den faux
indépendants oder eventuell vun dem télé-travail.
Ech mengen, dass d’Europarecht, wéi den Europäesche Geriichtshaff et
interpretéiert huet, Äntwerte gëtt. Schons am Uurteel Lawrie Blum vum 3. Juli 1986
huet de Geriichtshaff déi Interpretatioun ginn, déi nach haut gëlt „la caractéristique
essentielle d’une relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contre-partie desquelles elle touche une rémunération.“ De
Geriichtshaff huet, net zulescht am Uerteel Betriebsrat der Ruhrlandklinik vum 17.
November 2016 ënnerstrach, dass de Begrëff vum travailleur en uniounsrechtlechen
ass, deen net den nationalstaatleche Bestëmmungen ennerstet.
Am Uerteel vum 4. Dezember 2015 FNV Kunsten Informatie en Media, huet sech
d’Fro sech gestalt op e Kollektivvertrag bei Orchestermuseker, deen sech och op
fräischaffend Ersatzmuséker bezunn huet, géint d’Konkurrenzrecht vun der Unioun
géif verstoussen.
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De Geriichtshaff huet däitlech Wieder gesprach: « la qualification de ‘prestataire
indépendant’, au regard du droit national, n’exclut pas qu’une personne doit être
qualifiée de ‘travailleur’, au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que
fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. »
Zweet Erausfuerderung : d’Aarbechtszäit. Wärend laange Jore goung et em d’Dauer
vun der Aarbechtszäit, déi erofgesat gouf. Ass dann haut net vrun allem d’Dauer de
Problem, mä éischter d’Moosse vun der Aarbechtszäit. Well de Begrëff vun der
deeglecher Aarbechtszäit kennt aus dem Industriezäitalter, wou d’Dauer moossbar
war: duerch d’Stiechauer (oder haut den horaire mobile).
Haut gëtt et ëmmer méi schwéier d’Aarbechtszäit ze moossen. Och do huet den
Europäesche Geriichtshaff z.B. am Uerteel Federación de Servicios Privados del
sindicato Comisiones obreras vum 10. September 2015 op Grond vun senger
Jurisprudenz, déi seet : « La notion de ‘temps de travail’ est toute période durant
laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice
de son activité ou de ses fonctions. », dass déi Zäit, déi Leit gebrauch hunn fir vun
hirer Privatwunneng mam Auto bei d’Clienten an erëm zréck ze fueren, déi hinnen
vum Patron ugoufen als Aarbechtszäit muss ugesi ginn.
Drëtt Erausfuerderung: d’Iwwerwaachung op der Aarbechtsplaz. Eng kléng Anekdot:
Wéi mer d’Dateschutzdirektiv vun 1996 an d’Lëtzebuerger Gesetz ëmgesat hunn, hu
mer d’Kameraiwwerwaachung, net nëmmen, mä och op der Aarbechtsplaz mat
virgesinn. Bei béide Säite vun de Sozialpartner ass sech deemools opgereegt ginn,
d’Direktiv géif dat net virgesinn. A sengem Uerteel vum 11. Dezember 2012 Rynes
huet
den Europäesche
Geriichtshaff
allerdéngs
festgehalen,
dass
d’Kameraiwwerwaachung wuel ënnert d’Dateschutzdirektiv fält. An haut ass
d’Chambre des salariés amgaang ganz aktiv sech fir eng adequat Kontroll dovunner
anzesetzen, am Kader vun der neier EU-Reegelwierk.
*
Dir Dammen, Dir Hären,
Mam Stéchwuert Chambre des salariés kommen ech zum Schluss.
Wann
ech
op
10
Joer Eenheetsstatut
zréckblécken,
schéngt
perséinlech d‘Schaafe vun dëser Chamber dat nohaltegst a wichtegst Resultat.

mir

Net nëmme sinn all Salariés mat privatrechtlechem Statut an dësem Organ
vertrueden, inklusiv den Eisebunner an de Pensionéierten (mat der Ausnam vun den
ministres du culte, déi och haut nach bei de Staatsbeamtekummer vertruede sinn).
Net nëmmen
huet d’Schafe
vun dëser
Kummer
eng
grouss
administrativ Vereinfachung mat sech bruecht, well si nennt d’Assesseure bei
den Institutioune vun der Sécurité sociale an bei den Aarbechtsgeriichter. Mä d’Wale
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fir d’Chambre des salariés sinn also e groussen demokratesche Moment fir eng echt
sozial Demokratie.
Vrun allem ass awer d’Chambre des salariés zu gläicher Zäit:
•
•
•

Eng Denkfabrick
En Ausbildungszentrum
An eng staark Kraaft am soziale Liewe vum Land.

Si ass mat 500.000 ageschriwwene Wieler déi gréissten demokratesch legitiméiert
Institutioun zu Lëtzebuerg. Wann si hier Stäerkt notzt, kann si bei villem
matschwätzen a munches gestalten. Ech hoffen dofir, dass bei de nächste
Sozialwalen hir hallef Millioun Wieler sech däers bewosst sinn a massiv wielen. Dat
ass mäi Wonsch haut bei dem 10jährege Bestoë vum Eenheetsstatut.
Alles Guddes!
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