


Léif Lieserin, léiwe Lieser,
 
Den drëtten Zine vu Jonk Lénk hu mir zum Thema Nationalismus, Grenzen a 
Patriotismus geschriwwen. D'Publikatioun reit sech an an eng Rei vun Aktiounen, 
déi mer ronderëm Nationalfeierdag den 23. Juni lancéiere fir géint d'Feieren vu 
Natiounen ze protestéieren.
 
Dass dëst Thema schonn nees do ass, bzw. ni fort war a lo esou aktuell wéi 
scho laang net méi ass, ass wierklech tragesch. Mir gesinn, dass sech den 
neien Nationalismus haaptsächlech aus de Verwerfunge vum Kapitalismus an 
de Wirtschaftskrisen eraus entwéckelt. Dobäi gëtt ëmmer nees déi nämmlecht 
Logik benotzt: Wann et eis net gutt geet, musse mer eis als Éischtes ëm "eis" 
selwer këmmeren. Firwat zu deenen, ëm déi een*t sech da këmmere soll awer 
d'Multimilliardär*in am "eegene Land" gehéiert, net awer Leit, déi aus hire Länner 
flüchte musse gehéiere bleift ee Rätsel.

3

Ferries  
not  

Frontex!
Op deenen nächste Säite fënns du haaptsächlech prinzipiell Iwwerleeungen zu 
Nationalismus. Mir kucken zeréck an d'Geschicht an d'Zäit wou d'Grenzen op 
d'Kaarte gezeechent goufen (Säit 38) a wou d'Emma Goldman géint de Patriotismus 
geschriwwen a gekämpft huet (Säit 24), analyséieren "Selbstbestëmmungsrecht 
vun der Vëlker" (Säit 8) an ginn op verschidden Zorte vu Patriotismus an (Säit 16 a 
Säit 50). Mir hunn nogefrot wéi déi separatistesch Beweegungen a Katalounien an a 
Schottland ze bewäerte sinn (Säit 52) a stellen eist Antinationalt Fest vir (Säit 34).

Mir hunn eis natierlech och mam Nationalismus zu Lëtzebuerg beschäftegt: 
Mat der Debatt em d'Sprooch (Säit 18), der Wirtschaftspolitik (Säit 46), dem 
neien Immigratiounsgesetz (Säit 14). Och hu mir eis selwer gefrot, wat mir vun 
eisen Nationalitéiten halen (Säit 42 a Säit 51). Biller an dësem Zine sinn ë.a. 
Photoe vu Grenzanlage ronderëm d'EU: Den neie Grenzzonk an Ungarn an 
d'Befestegungsanlag vu Melilla, Spuenien/Marokko.
 
Mir wënschen dir eng interessant Lektür an hoffen, dass du beim Kampf fir eng 
Gesellschaft ouni Natiounen an ouni Grenzen dobäi wäers sinn.
 

Jonk Lénk



ET GËTT NÄISCHT 
ZE FEIEREN. 

Wat kee Mensch iwwer  
d‘Aarbechtskonditiounen  

vu Jonken wesse well.
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Et ass alt nees geschwënn esou wäit. De 
Nationalfeierdag steet virun der Dir. An 
do feiere mir zu Lëtzebuerg zwar ier-
gendwéi de Gebuertsdag vum Grand-
Duc, mä am Fong gëtt d‘Natioun ge-
féiert. An déi Natioun, déi ass dach 
eigentlech eng zimlech komesch Saach.

D‘Iddi vun der Natioun ass net immens 
al. Se staamt aus dem 19. Joerhonnert 
an ass also eng modern Erfindung. Dat 
heescht eben och, datt villes, wat mir 
haut als national Symboler, Gebräicher 
oder Traditioune verstinn, méi oder wéi-
neger erfonnt oder adaptéiert gi sinn, 
fir een Gefill vun Zesummenhalt, eben 
een Nationalgefill, ze kreéieren. A ville 
Länner ass zimlech kloer, wat déi ee-
gen national Identitéit duerstellt, Mä 
zu Lëtzebuerg ass dat net sou. Nieft 
der Monarchie, dem Kachkéis an eben 
der lëtzebuergescher Sprooch ass net 
sou vill do, wat eenzegaarteg fir de  
Grand-Duché wier.

Lëtzebuerg ass an der haiteger Form 
knapps 150 Joer al – esou laang ass 
„eis“ Sprooch och net méi op d‘Staats-
gebitt beschränkt, mä gëtt eben och 
„hei vir an der Belsche“ geschwat. An 
natierlech ass et een historeschen Zou-
fall, datt Lëtzebuerg existéiert. Natiou-
nen si kënschtlech geschaaft ginn – dat 

D‘Natioun ass also kënschtlech, 
een Konstrukt. An se ass eng vun  
deenen déidlechsten Erfindungen, déi 
d‘Mënschheet jee gemaach huet. An 
der Iddi vun der Natioun ass ëmmer och 
d‘Ofgrenzung dran: Mir an déi aner. Do 
ass ganz kloer och ëmmer eng Bewä-
ertung dran: Mir sinn déi gutt, déi aner 
sinn dat Friemt, déi Geféierlech, déi 
Béis. Déi Ofgrenzung gëtt duerch een 
Nationalgefill natierlech méi staark. 
Wann d‘Zougehéieregkeet zu enger 
bestëmmter Natioun een wichtegen 

gesäit een net nëmmen, wann een déi 
riicht Linne kuckt, déi d‘europäesch 
Kolonialnist*innen op anere Kontinen-
ter gezunn hunn. Mä just well eis Gren-
zen sech Flëss oder Bierger upassen, 
heescht dat nach laang net, datt se 
„natierlech“ sinn. 

NATIERLECH ASS ET 
EEN HISTORESCHEN 

ZOUFALL, DATT 
LËTZEBUERG 
EXISTÉIERT
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Et gëtt näischt ze feieren. 

Deel vun der eegener Identitéit ass, 
wierkt d‘Ofleenung an d‘Ofwäertung 
vun dem Frieme wéi een natierleche 
Prozess, wéi wann et aus dem Häerz géif 
kommen.

Vill Leit behaapten, si wieren ebe  pa-
triotesch, mä dat hätt näischt mat 
Friemefeindlechkeet ze dinn. Dat ass 
natierlech eng Behaaptung, déi falsch 
ass. Vläicht huelen sech déi Patriot*in-
nen sech selwer net als friemefeindlech 
oder rassistesch wouer, mä eleng du-
erch déi identitär Ofgrenzung iwwer-
huelen si Stereotyppen, Klischeeën an 
Ressentimenter. Mä ginn et da net Ën-
nerscheeder tëschen engem aggressi-
ven Nationalismus an engem harmlose 
bis gesonde Patriotismus? Et gesäit net 
sou aus. An enger Laangzäitstudie vun 

der Universität Marburg ass erauskomm, 
datt nationalistesch Astellungen zu en-
ger méi héijer Friemefeindlechkeet féie-
ren. Et géif och kee positiven „Partypat-
riotismus“ ginn, mä och dee géif zu méi 
Nationalismus an domadder och méi 
Friemefeindlechkeet féieren, sou d‘Fuer-
scher_innen.

D‘Natioun an de Kapitalismus sinn na-
tierlech och enk matenee verbonnen. 
D‘Aarbeschter*innen sollen hier eege 
Bedierfnesser – gutt Aarbechtsbedén-
gungen, mënschlech Aarbechtszäiten 
an natierlech hiren Undeel un dem Wä-
ert, deen si produzéiert hunn – zeréck-

Et gëtt den 23. Juni näischt ze feieren: 
Weder eis anachronistesch Staatsform, 
nach eis kënschtlech Identitéit, déi just 
dofir do ass, fir eis géint anerer op-
zestëppelen.

An och déi „europäesch Identitéit“  
ass am Fong näischt aneres  

wéi EU-Nationalismus

stiechen. An dat zum Wuel vun der Na-
tioun. Dat geet esouwäit, datt esouguer 
scho Gewerkschaften an der kapitalis-
tescher „Standuert“-Logik denken an 
géint hir eegen Interessen argumentéie-
ren. Et muss och keen*t mengen, d‘Eu-
ropäesch Unioun hätt eppes um Na-
tionalismus geännert. An der Unioun 
ginn et stänneg Kämpf ëm „Standuert-
virdeeler“. Bei deene wéist sech grad 
Lëtzebuerg ëmmer erëm als Kämpfer 
fir manner Steiergerechtegkeet. An 
och déi „europäesch Identitéit“, déi am 
Fong näischt aneres ass wéi EU-Natio-
nalismus ass eng Ideologie, déi dofir do 
ass, fir Mënschen ze trennen. Dat gesäit 
een*t ganz gutt, wann een sech ukuckt, 
wéi Europa sech virun deenen aneren – 
de Refugees, déi Schutz siche wëllen – 
ofschotte wëll.
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D‘Vereenten Natiounen hunn an der 
Menscherechts-Charta en „Selbstbe-
stëmmungsrecht vun de Vëlker“ fest-
geluecht. E Vollek huet der Charta 
no d‘Recht iwwert säi politesche Sta-
tus, seng sozial, kulturell a wirtschaft-
lech Entwécklung ze bestëmmen: Dat 
heescht ee Staat ze grënnen. Allerdéngs 
gouf keng Definitioun vun deem mat 
geliwwert, wat dann elo iwwerhaapt ee 

Vollek ass. Dat nämmlecht gelt fir d‘De-
finitioune vun „Ethnie“ an „Natioun“, déi 
praktesch Synonymmer vu „Vollek“ sinn, 
a bei deenen och keen*t erkläre kann, 
wien lo eigentlech dobäi gehéiert a 
wien net. Wien sollen d‘Staatsgrenzen 
dann elo ëmfaassen? Wiem sollen se 
d‘Recht ginn, sech z‘entwéckelen? Hei 

D‘Selbst- 
bestëmmungsrecht

Wien ass iwwerhaapt d‘Vollek, dat der 
UN no d‘Recht op ee Staat huet?

eng Iwwerpréiwung vun de gängegsten 
Agrenzungs-Usäz.
  
Solle Grenzen eng Ethnie ëmfaassen? 
Soe mer, d‘Ethnie wier eng Zereckféie-
rung op eng geografesch Ofstamung: 
Ennerdeeler mer d‘USA dann a lauter 
Fragmenter je no Hierkonft vu sengen 
Awunner*innen? Kréien d‘Sorben, d‘Frie-
sen an d‘Däne vun Däitschland dann 
een Territoire ofgestrueden? Sinn d‘Be-
wunner*inne vu Wallis a Futuna net ei-
gentlech Polynesier? Kloer ass emmer-
hin, dass mer eis Lëtzebuerg da spuere 
kéinten.
 
Solle Grenzen eng Sproochegemein-
schaft ëmfaassen? Dann kréie mer 
dem Max-Planck-Institut no 6500 bis 
7000 Staaten. Alleng Papua-Neugui-
nea misst sech an 100 Deeler splécken. 
Oder uerdne mer d‘Länner ënnert de-
ene gréisste Sproochgemeinschaften 
zesummen a kréien sou zum Beispill 
een eenheetlechen arabeschsproo-
chege Staat, een eenheetlech spue-
neschsproochege Staat an een een-
heetlech engleschsproochegen?
 
Solle Grenzen eng Kultur ëmfaassen? 
Mee wat ass eng Kultur? Lidder, Melo-
dien an Dänz? Architektur? Kleeder an 
Iessgewunnechten? Ritualer? Misste mer 

Solle Grenzen  
eng Natioun  
ëmfaassen?  

China huet offiziell  
56 Natiounen.



dann net éischter Staaten fir Hippien a 
Hipster schafen, wéi fir Schwed*innen 
an Norweger*innen?
 
Solle Grenzen Reliounsgemeinschaft 
ëmfaassen? Fir den aktuellen indesche 
President ass Indien d‘Land vun den 
Hindu, hien huet allerdéngs Problemer, 
dat den 240 Millioune Moslems z‘erzie-
len, déi an Indien wunnen.
Oder erginn sech Grenzen aus der 
Geographie? Ëmmerhin ass Australien 
als Kontinent e Staat. Neiséiland ass 

eng Insel an ee Staat, Malta och. Et gëtt 
Grenzflëss, Mierer a Gebiergsketten, 
déi Länner vuneneen oftrennen. Mee 
geet d‘Musel als Ofgrenzung duer? Op 
wéi enger Säit vum Bosphorus ass dann 
elo d‘Tierkei? Den Ural trennt Europa an 
Asien, bréngt et awer net fäerdeg aus 
Russland zwee Staaten ze maachen.
 
Solle Grenzen Reliounsgemeinschaft 
ëmfaassen? Fir den aktuellen indesche 
President ass Indien d‘Land vun den 
Hindu, hien huet allerdéngs Problemer, 

dat den 240 Millioune Moslems z‘erzie-
len, déi an Indien wunnen.
Vill Froen, op déi et nimools eng Äntwert 
gi kann. D‘Iwwerleeunge weisen awer, 
dass et virun allem eng grouss Gefor 
gëtt, de Begrëff „Vollek“ an dat Selbst-
bestëmmungsrecht vun engem Land ze 
mëssbrauchen. Mat Begrëffer, déi grad 
sou schwammeg wéi dee vum Vollek 
sinn, gëtt versicht Ënnerscheeder an 
Trennungen ze fannen.
 

Amplaz dass sech also op dat nä-
ischtsoend Selbstbestëmmungsrecht 
vu Vëlker bezu gi sollt, misst d‘Selbstbe-
stëmmungsrecht vun all eenzelnen an 
de Virdergrond kommen. All eenzelne 
muss d‘Recht hunn sech sozial, kulturell 
a wirtschaftlech z‘entwéckelen. Ween 
„all eenzelnen“ ass, ass nämlech am 
Géigesaz zu de „Vëlker“ kloer.
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Den 8. Februar 2017 gouf an der 
Chamber ee neit Immigratiounsgesetz 
(PdL 6992) gestëmmt, dat un Hypokrisie 
net z‘iwwerbidden ass. Et ëmfaasst dräi 
Punkten. Éischtens dass Famillje mat 
Kanner amplaz 3 elo 7 Deeg am Cen-
tre de rétention agespaart gi kënnen, 
ier se expulséiert ginn. Den Mensche-
rechtskommissär vum Europarot huet 
sech zwar nach virum Vote ageschalt, 
fir op den eklatanten Verstouss géint 
d‘Mënscherecht-Charta hinzeweisen, 
mee den zoustännege Minister Assel-
born huet sech net irritéiere gelooss. Aus 
„prakteschen Grënn“ wier dës Virgoens-
weis noutwänneg.

Projet de 
loi 6992

Dat neit lëtzebuerger Immigratiounsgesetz 
weist, wien hei wëllkomm ass...
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Den zweete Punkt aus dem Gesetz ass 
d‘Schafen vun der Méiglechkeet fir Sup-
perräicher en titre de sejour kréien, wa 
se genuch Suen mat op Lëtzebuerg 
bréngen. Eng Openthaltserlaabnis gett 
et zB. bei enger Anlaag vun 500.000€ 
oder engem direkten Investissement an 
eng zu Lëtzebuerg ugesiedelten Fong. 
Deen drëtten Punkt ass een Asylrecht fir 
grouss Konzerner: Si kréien d‘Erlaabnis 
sech, inklusive hierer Chefetage, direkt 
zu Letzebuerg installéieren ze kommen, 
falls se anzwousch aanescht zB. vun en-
ger Naturkatastrophe getraff goufen.

Zougestëmmt hunn Nieft der DP, der 
CSV an dem ADR och d‘LSAP an déi 
Gréng - just déi Lénk hunn dogéint ge-
stëmmt.
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Den Begrëff Patriotismus gëtt meesch-
tens benotzt vir en staark ausgeprägten 
National-Stolz par Rapport zu der ee-
gener Heemecht auszedrécken. Dobäi 
ass den Spektrum vum Patriotismus 
awer relativ grouss. Sou ginn et z.B. ën-
nerschiddlech Ausprägungen wei den 
Jingoismus den Hurra Patriotismus an 
den Spread-Eagleismus. Des Begrëffer 
sinn zwar an historesch ënnerschiddle-
chen Kontexter unzesidelen, mee si 
vertrieden all den selwechten ideologe-

schen Standpunkt: déi eegen Natioun 
ass déi eenzeg déi zielt, an déi et ze 
verteidegen gëllt.
 
Den Terme Jingoismus (Jingo=Jesus) 
ass am Joer 1878 an Groussbritanni-
en entstan, an léist sech op den Krich 
zwëschen dem russeschen Räich an 
dem osmaneschen Räich zréck feieren. 
Deemools sinn vill Leit an den Krich ge-
zunn, wou duerch dat patriotescht Lidd 
by Jingo entstan ass. 

Jingoismus, Hurra Patriotismus, 
Spread-Eagleismus

Firwat ech soss keen Stolz  
an mengem Liewen hun oofgsin  

vun mengem National Stolz:
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Dëst Lidd verdäitlecht, dass d‘Briten do-
vun ausgaangen sinn dass si all néideg 
Mëttelen dofir hätten vir eng Victoire 
vun den Russen iwwer Konstantinopel ze 
verhënneren. An zwar well si Briten wa-
ren. An déi aner net. Eng zimlech pat-
riotesch an chauvinistesch Usiicht, virun 
allem wann een bedenkt, dass all déi 
grouss ugekënnegt Mëttelen d‘Victoire 
vun den Russen dunn awer net verhën-
neren konnten. 

Den Spread-Eagleismus ass den ame-
rikaneschen Pendant zum Jingoismus. 
Ofleeden kann een den Begrëff Spread 
Eagleismus vum Wuert Spread Eagle. 
Dobäi gëtt den Bezuch zum Adler hier 
gestallt deen oft als Symbol vir Amerika 
benotzt gëtt: Den Adler soll d‘USA ënnert 
seng weit ausgebreet Flilleken huelen 
an d‘amerikanescht Vollek (an nëmmen 

dat!) beschützen. Sou zumindest an der 
Theorie vum Spread-Eagleismus. Och 
hei gëtt erëm op en staarken Interêt vir 
déi eegen Heemecht demonstréiert an 
d‘Natioun an den Virdergrond gestallt.

Den Hurra Patriotismus huet Parallellen 
zu den zwee schonn genannten Aus-
dréck: hien zeechent sech doduerch aus, 
dass seng Vertrieder eng extrem Bege-
eschterung vir hier eegen Natioun un 
den Dag leeën, eng Begeeschterung vir 
déi si souguer an den Krich zeien géifen. 

An genau aus dem Grond gëtt den Hur-
ra-Patriotismus och oft mat Krichs-Eu-
phorie associéiert. Frei no dem Motto: 
Sou laang een vir seng eegen Heemecht 
kämpfen kann ass och den Krich akzep-
tabel, schliisslech kann een doduerch 
séin primitiven patrioteschen Geescht 
ënner Beweis stellen.
Virun allem am Kontext vum 1ten Welt-
krich ass oft vum sougenannten Hurra 
Patriotismus geschwat ginn, well dësen 
Krich déi enorm Euphorie par Rapport 
zum Krich, an d‘Bereetschaft séin Lie-
wen vir déi eegen Natioun ze opferen, 
däitlech gemaach huet. 

16

We don‘t want to fight but by Jingo if we do
We‘ve got the ships, we‘ve got the men, 

we‘ve got the money too
We‘ve fought the Bear before,  

and while we‘re Britons true
The Russians shall not have Constantinople
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Mir hunn eng historesch Verantwortung 
an eng aktuell Erausfuerderung: Op-
kommende Rietsextremismus an Nati-
onalismus fréizäiteg z‘erkennen an ze 
stoppen.

Wat ass d‘Zil vun der 
Sproochendiskussioun?

An der Diskussioun ronderëm d‘Sproo-
che kéint praxis-orientéiert iwwer Léi-
sunge fir all déi Betraffen, egal wéi eng 
Sproochen se schwätzen, nogeduecht 
ginn. Zu Lëtzebuerg geet et drëms, 
dass Leit, déi lëtzebuergesch schwät-
zen, mat hirer franséischsproocheger 
Doktesch, Leit déi franséisch schwätzen 
an hirem engleschsproochegen Aar-
bechtsëmfeld an och Leit déi portugi-
sesch schwätzen zB. an hirer Pensioun 
mat däitschsproochegem Fleegeperso-
nal eenz ginn. D‘Sproochendiskussioun 
misst also automatesch ee positiven 
Exercice sinn, fir d‘Ausschléisse vu Leit 
ze verhënneren. Grad geschitt awer de 
Géigendeel.

D‘Iwwerliewen vun der Natioun? 
Wierklech?

Zur praktescher Diskussioun hu riets 
Ideolog*innen näischt bäizedroen. 
Trotzdeem probéiere sech hei op eemol 
Leit ze profiléieren, déi weder Sproo-
chenexpert*inne sinn, déi an hirem Alld-
ag oder op der Aarbecht ni mat dëse 
reale Problemer konfrontéiert a weder 
un Integratioun nach u praktesche Léi-
sungen interesséiert sinn. Op et d‘Initi-
ative Nee2015.lu, d’Alternativ Demokra-
tesch Reformpartei oder d‘Patriot*innen 
aus de Bistroen an de soziale Medie 
sinn - rietse Brandstëfter*inne geet et 
dorëms, sachlech Debatten ze verhën-

neren. Si briechen de Problem bewosst 
op d‘Fro vum Lëtzebuergeschen erof, 
emotionaliséieren d‘Debatt a stiliséiere 
se zur Iwwerliewensfro vun der Natioun 
héich, déi vu baussen attackéiert gi géif. 
Sou soll eng Basis fir e Kulturkampf géint 
net-lëtzebuergesch Sproochecommun-
autéite geschafe ginn.

Och zu Lëtzebuerg hu Leit berechteg-
terweis Zukunftsängscht. Ëmmer méi 
Leit gi finanziell ofgehaangen, de Wun-
nengsnoutstand gëtt méi grouss an déi 
ongläich Verdeelung vu Räichtum gëtt 
ëmmer méi schlëmm. Dat zu Lëtze-
buerg erschafent Finanzmonster dréint 
sech lues awer sécher och géint déi lo-
kal Bevëlkerung. Elo wieren nei Weeër 
an d‘Solidaritéit tëschent allen Betraf-
fene gefrot. Mam Burka-, Réfugié-e-s- 
oder Sproochenthema gëtt awer och 
queesch duerch déi etabléiert Parteie 
probéiert, vun de wierklechen Ursaa-
chen ofzelenken. Déi riets Strategie ass 
et, an onsécheren Zäiten déi Schwächst 
an déi, déi sech net wiere kënnen, zu 
Schëllegen ze maachen - a sou Muecht 
ze gewannen oder z‘erhalen.

Rietsextremismus an 
Nationalismus bekämpfen.

Lëtzebuerg ass ufälleg fir riets an nati-
onalistesch Iddien. De Referendum zum 
Awunner*innewahlrecht huet gewisen, 
dass sech och hei séier eng Majoritéit 
fënnt, déi op riets Parolë lauschtert an 
da bereet ass, géint d‘Rechter vun hiren 
eegenen Noperen*eschen ze stëmmen. 
Eis Aufgab ass et elo, dem Rietsextre-
mismus konsequent entgéintzetrieden 
a parallel all déi Betraffe fir de Kampf 
fir méi eng gerecht Welt zesummenze-
bréngen.

Eng nationalistesch 
Sprooch

Fred Keup - mengt duerch d‘Aféirung vum Lëtzebuergeschen an der Crèche d‘Installeirung 
vum Weltraumkommunismus ze verhënneren. 
 
Source:         Memes bis zum Weltraumkommunismus
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Dës nei Versioun vun der Lëtzebuerger Nationalhymne sollt um Virowend vun  
Nationalfeierdag 2015 mat Kräid op d’Trape virun der Philharmonie geschriwwe ginn. 
Nom Mole vun ee puer Buschtawen, engem Police- an engem Pomjeesasaz, souwéi 
engem Geriichtsprozess gouf dës Kritik un der Natioun als «Geheie mat Géigestänn op 
ëffentlech Gebaier, mam Zil se knaschteg ze maachen» nom Artikel 557.4 Code Pénal 
mat Geldstrofe vu jeeweils 200€ veruerteelt. Déi Ugekloten, dorënner och Leit vu Jonk 
Lénk, sinn an Appell gaangen. (Info: richtung22.org/kraidprozess )
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Wou d’Uelzecht duerch d’Wisen zitt
Den Auslänner kee Stëmmrecht kritt

Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht
An d’CSV am Bronge fëscht.

Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg blitt
Geet de Flüchtling zeréck an d’Krichsgebitt

Den Himmel Wäin ons mécht
an PWC d’Gesetzer sprécht

Dat ass onst Land, fir dat mer géif heinidden alles won,
Dat ass ee Land, dat kann een net ouni Alkohol erdroen.

Ons Heemechtsland dat mir sou déif an onsen Hierzer dron.
Ons Heemecht ass een Disneyland an d’Banken, déi hunn d’Soen.

Ons Heemecht an 
de Kräidprozess
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D´Emma Goldman, wat am Joer 1869 
zu Kowno (haut Litauen) gebuer gouf, 
war Zäit hires Liewens eng engagéiert 
Aktivistin, Anarchistin an Feministin. Mee 
firwat huet d´Emma Goldman dëse Wee 
ageschloe gehat?

Schon séit fräister Kandheet huet hat 
geleiert wat et heescht, a batterer Aar-
mut ze liewen: mat 13 Joer muss hat 
schaffe goen, well d‘Elteren d‘Famill 
nëmmei iwwert d‘Ronne brénge ken-
nen. Dëse Fait huet sech awer och no 
der Emigratioun an d‘USA net geännert: 
och do huet hat ënner inhumane Kondi-
tioune misse vir en Hongerloun schaffen.
Mee grad des Zéit war eng vun de prä-
gendsten Etappen am Liewe vum Gold-
man: et war déi Zéit, an der hir kloer 
ginn ass, wei vill Muecht d‘Politiker an 
d‘Bourgeoisie hunn a wei staark sinn déi 
Muecht och vir sech ausnotzen.

Vir géint des Mëssstänn kenne vir ze 
goen, huet hat sech enger anarchis-
tescher Beweegung ugeschloss a re-
gelméisseg un Kundgebungen deel 
geholl vir d‘Leit zu méi Widderstand 
opzeruffen. Regelméisseg huet hat sech 
géint d‘Militäriséierung, vir Fraen-Rech-
ter a vir méi Fräiheet a gesat. Zudeem 
huet hat sech ganz kloer géint de Pat-
riotismus ausgeschwat, wat virun allem 
am Buch Patriotism, a Menace to Liberty 
däitlech gëtt.

Patriotism, a Menace to Liberty

An dësem Buch stellt hat sech als éischt 
mol d‘Fro wat Patriotismus ass. Sinn et all 
déi schéin Erënnerungen un eng Platz, 
un Momenter déi mir an eiser Heemecht 
erlieft hunn? En Evenement war mir a 
Relatioun mat enger bestëmmter Platz 
setzen? Wann dat Patriotismus wier, da 
wieren net vill Amerikaner*inne Patri-

ot*innen. Well wéi vill gutt Erënnerunge 
kann ee Mënsch schonn hunn un seng 
eegen Heemecht hunn, wann en de 
ganzen Dag an enger stéckeger, dä-
ischterer Fabrick schafft.
Zudeem fördert de Patriotismus eng 
Mëssgonscht zwëschen den eenzelen 
Natiounen, well all Natioun sech vir déi 
bescht ënnert de beschten hält. An des 
bescht Natioun muss sech natierlech 
verteidegen, noutfalls och mat de pri-
mitive Mëttele vum Krich. Sou zumindest 
argumentéieren des sou genannte Pat-
rioten (well natierlech alles erlaabt ass, 
sou laang een am Déngscht vu senger 
Patrie steet).

D‘Konsequenz vun dëser „Mir mussen 
eis em all Präis verteidegen an dowéinst 
sou vill wei méiglech Suen an d‘Oprüs-
tung stiechen Mentalitéit“, ass dann 
och net schwéier ze erroden: déi Suen 
déi a Schëffs-Flotten a Waffe gestach 
ginn, kréien déi kleng Bierger (déi sou-
wisou schonn um Existenz Minimum 
liewen) dann nach eng kéier manner, 
well vir déi dann natierlech neicht méi 
vir sinn iwwereg bléift (a vun den Trau-
mata déi d‘Zaldote während hire Krichs 
Asätz dovun droe scho mol guer net ze 
schwätzen). Soumat ass de Patriotismus 
och oft un de Militarismus gekoppelt. 

Souguer d‘Kanner gi scho mat milita-
risteschem a patrioteschem Gedanke-
gutt gefiddert, vir dass se dono och zu 
gudde Patrioten erun wuesse kënnen. 
Eng geféierlech Entwécklung, déi et ze 
verhënnere gëllt.

Mee wei kann een sou eppes verhënne-
ren, wann een dem Goldman sengem 
Konzept gleeft? Wat een hirer Meenung 
no brauchen, ass Solidaritéit zwëschen 
de Länner, zwëschen de Mënschen, an 
net eng stänneg Konflikt Situatioun an 

Emma Goldman
E Kampf géint de Patriotismus



eng Ofkoppelung vun eneen. Well nëm-
me wann mir a Bridderlechkeet zesum-
me liewe kennen, kënne mir a Fräiheet 
liewen, an zwar ouni de Patriotismus. 
An vir och schonn de Kanner dat bei 
ze bréngen, muss een dat edukativt 
Konzept iwwerdenken. Sou zumindest 
war deemools dem Emma Goldman 
hir Opfaassung, eng Opfaassung déi 
deemools oft op Onverständnis ge-
stouss ass. 

Net seelen ass hat vir seng Rieden an 
seng Schrëfte verhaft ginn, well dat 
net an dat streng konservatiivt Weltbild 
gepasst huet. Mee och dovun huet hat 
sech net beaflosse gelooss an hir Zieler 
konsequent duerch gezunn, bis zu hirem 
Doud am Joer 1940.

26



29

Eng offiziell  
Legitimatioun

Wisou hues du déi lëtzebuergesch  
Nationalitéit ugeholl?

Dat ass lo bal 20 Joer hier, an ech kann 
di genau Motivatioun net méi richteg 
retracéieren. Mee ech mengen, et war 
aus engem - deemools - eescht ge-
mengten „Zugehörigkeitsgefühl“; ech 
sinn zu Lëtzebuerg gebuer, opgewu-
ess, an d‘ Schoul gaangen, an hu mat 
mengem „Ursprongsland“ Italien just fa-
miliär Connectiounen, a keng vum Lie-
wensalldaag. Ech hunn dat deemools 
scho komesch fonnt, dass ech dann an 
Italien hätt dierfe wielen, mee hei dann 
net.
Et war awer och bëssen aus Trotz: ech 
hu selwer ni grouss Diskriminéierungen 
erfuer, mee anscheinend gesinn ech 
wuel net „lëtzeboiesch“ genuch aus; 
ech wollt deemools also och eng „offi-
ziell“ Legitimatioun hunn, fir Leit kënnen 
ze soen: Ech si vun hei, gëff eens!

Wat huet sech doduercher konkret fir 
dech an dengem Alldag verännert?

Éierlech gesot, sou direkt näischt, ofgesi 
wéi gesot, dass ech dann duerno hunn 
dierfe bei (all!) de Wahle partizipéieren.

Gouf et Reaktioune vu Leit aus denger 
Famill oder dengem Frënd*innen-
krees?

Ech perséinlech hunn näischt Negatives 
vun der Famill/Frënd*innekrees dozou 
gesot kritt.
Just de Monsieur am Italienesche Kon-
sulat huet dat net wierklech begréisst, 
an huet mer nach eng Ried gehalen, 
dass ech mer dat iwwerleeë sollt well 
et „onwiderruflech“ wär. Dat huet mech 
net wierklech beandrockt.

War et komesch fir dech, eng Nationa-
litéit missen ofzeginn? Häss de léiwer 
déi duebel Nationalitéit geholl?

Ech mengen deemools hätt ech léi-
wer déi duebel gehat, mee dat goung 
deemools nach net. Mëttlerweil ass et 
mer schnurz. Well ech jo ni an Italien 
gelieft hunn, an et och net onbedéngt 
aktuell vir hunn, ass et ok, sou wéi et ass. 
Mëttlerweil reflektéieren ech di ganz 
Nationalitéitssaach och ganz anescht 
wéi deemools; ech hu laang am Aus-
land gelieft a fille mech bëssen iwwerall 
wéi en „Ex-Pat“ well dat „Nationalgefill“ 
mer abhande komm ass bzw. ech dat ni 
sou gefillt hunn.







Le 22 et 23 juin se fête au Luxembourg la fête 
nationale. Des cérémonies officielles com-
prennant hymnes, soldat.e.s et drapeaux 
pour le gouvernement et la monarchie et une 
retraite au flambeau et fête patriotique pour 
les classes populaires. Les gens se déclarent 
comme «petit peuple» afin de fêter l’anniver-
saire grand-ducal dans les rues. 

Il nous paraît intolérable que les nations 
soient célébrées maintenant, alors que 
s’élève à l’échelle globale une vague de na-
tionalisme qui amène avec elle une incitation 
à la haine. 

Nous ne parlons pas que du cas Trump aux 
États-Unis ni des cas Wilder, Le Pen, FPÖ, AfD, 
Brexit etc. en Europe: il y a maintenant aussi 
des voix « centristes » qui montent les gens 
les uns contre les autres et renforcent la xé-
nophobie et le racisme. 

Une nation ne se définit qu’en se démarquant 
des autres. Au lieu de fêter ce qui nous ras-
semble, des divisions fictives sont construites. 
Les frontières ne protègent personne, ni 
cultures, ni „identités“, elles les détruisent. 
Les frontières sont cause de violence et de 
mort. En 2016, la méditerranée, à la frontière 
européenne, a compté plus de 5.000 morts, 
cette année le nombre s’élève déjà à 1.300 
personnes (ProAsyl).
 

Fête antinationale
Iwwer d‘Entwécklung vun  

Aarbechter*inneliteratur an Däitschland.
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Des fausses idées de souveraineté et de pro-
tection priment désormais sur les droits de 
l‘homme et droit d‘asile.
 
Fier.ère d‘un drapeau et d‘un passeport?
 
Le Luxembourg lui aussi renforce les fron-
tières, au lieu de les abolir et participe éga-
lement à la fortification des frontières exté-
rieures de l‘UE. Le nationalisme se montre de 
plus en plus au Luxembourg aussi. Lors du 
référendum de 2015, presque 80% des élec-
teurs et électrices ont choisi de priver leurs 
voisin.e.s du droit de vote, uniquement car 

ceux-ci/celles-ci ont une nationalité diffé-
rente dans leur passeport.
 
Les nationalistes essaient sans relâche d‘ins-
trumentaliser le débat autour des langues 
du pays, afin de parler d‘identité nationale 
et d‘utiliser un vocabulaire faisant allusion 
à une „invasion linguistique“. Évidemment, 
la nation est officiellement au service de la 
place financière et du capital ce qui nous 
donne le Nationbranding.

C’est pourquoi nous lançons un appel à ne 
pas participer aux cérémonies nationalistes 
et à ne pas se laisser instrumentaliser au nom 
de la nation.
 

Fier.ère d‘un drapeau et d‘un passeport?
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C‘est notre devoir à tous de faire face à ce 
nationalisme. Ce n‘est pas un simple passe-
port qui nous rassemble, mais le désir d‘un 
avenir plus juste. Nous souhaitons ainsi créer 
et soutenir un mouvement d’opposition, afin 
de dénoncer ces dérives nationalistes aussi-
tôt qu‘elles apparaissent.
 
Nous ne fêtons pas une nation, mais notre 
vision d‘un avenir sans nations ni frontières. 
Nous célébrons un futur sans discrimina-
tion relative au passeport, à la couleur de la 

peau, au sexe ou à l‘orientation sexuelle. Ce 
futur n‘existe pas encore! C‘est donc à nous 
de montrer, pendant une soirée, qu‘une telle 
vision est possible.
 
C’est donc ensemble, avec vous, que nous 
souhaitons marquer cette soirée, encore 
désignée comme fête du patriotisme, d’un 
geste contre les frontières et les nations.
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Déi meescht vun den aktuelle Landesgrenzen op der Äerd ginn zeréck op sougenannten 
„territorial Nei-Uerdnungen“. Op exklusive Konferenze setzen sech ee puer Mächteger 
mat engem Lineal virun d‘Weltkaart an definéiere Grenzen am Bezuch op hier strate-
gesch Interessen op. Déi haiteg Grenzen op der Welt erginn sech aus ganz fréie Verträg 
wéi zum Beispill aus der Opdeelung vun de Weltmierer tëscht Portugal a Spuenien 1493 
duerch de Pobst Alexander VI., deen domat dat spéidert Brasilien zu Aflossgebidd de-
klaréiert huet. Oder och aus méi rezente Verträg, wéi dee vun der Yalta-Konferenz nom 
zweete Weltkrich, op der Europa nei opgedeelt gouf. Et sinn awer virun allem Verträg 
aus dem 19ten Joerhonnert, op déi vill vun den haitege Lännergrenzen zeréckzeféiere 
sinn - enger Zäit an der och de Begrëff „Natioun“ erfonnt gouf.

De Wiener Kongress 1815
No der Defaite vum Napoleon goufen 
um Wiener Kongress praktesch sämtlech 
Grenzen an Europa nei gezeechent. Et 
ass dobäi net just em Grenzregioune 
gaangen, mee em d‘Grënnung vun neie 
Staaten oder och komplett Em-Uerd-
nungen, wéi z.B. dass Norwegen net 
méi Deel vun Dänemark mee Deel vu 
Schweden ginn ass. Grenzen hunn 
deemools haaptsächlech de Besetz 
vu Monarch*inne markéiert. Sou hunn 
nieft den aflossräichste Kinnekshaiser 
Russland, Groussbritannien, Habsburg, 
Preussen an dem Kierchestaat bal 200 
weider Staaten a Stied um Kongress de-
elgeholl.

Linnen op Kaarten
Wéi am 19ten Joerhonnert Strécher 
op de Globus gemoolt goufen, op déi 

d‘Leit haut houfreg sinn.

Kënschtlech sinn net just d‘Grenzen, 
mee och dat doduercher resultéierend 

Zougehöregkeetsgefill 

D‘Londoner Konferenz 1867
Déi franséisch Regierung ënnert dem 
Kinnek Napoleon III hat virgehat d‘Fes-
tung Lëtzebuerg dem Kinnek vun den 
Nidderlanden ofzekafen. Doduerch 
gouf déi sougenannten „Letzebuer-
gkrise“ ausgeléist, well Preussen em 
d‘Sécherung vu senger Westgrenz ge-
faart huet. Op der Konferenz vu Lon-
don gouf sech da pragmatesch op 
d‘Neutralitéit an d‘Onofhängegkeet vu 
Lëtzebuerg an d‘Zerstéierung vun der 
Festung gëeenegt. De Joresdag vun 
dëse Verhandlunge gouf viru kuerzem 
nach zu Lëtzebuerg a Präsenz vun der 
englescher Prinzessin Kate gefeiert: Mat 
vill verzweiwelte Versich wéi eng Natioun 
eriwwer ze kommen.



Wat sinn déi haiteg Länner also méi, wéi 
d‘Produkter aus wirtschaftlechen a stra-
tegeschen Iwwerleeunge vun aflossräi-
che Kinnekshaiser? Och Lëtzebuerg ass 
näischt aneschtes wéi een Zoufalls- an 
Nieweprodukt vu geopoliteschen Iwwer-
leeungen. Kënschtlech sinn net just 
d‘Grenzen, mee och dat doduercher 
resultéierend Zougehöregkeetsgefill vu 
Leit innerhalb vun deene Grenzen - a 
béides Déngt virun allem dem Erhale 
vun der Muecht vun e puer wéinegen.

Berliner Kongress („Kongo-Kongress“) 
1885
Wesentlech méi wäitreechend wor de 
sougenannte Kongo-Kongress op deem 
déi grouss Kolonialmächt sech den afri-
kanesche Kontinent endgülteg an offizi-
ell ënnert sech opgedeelt hunn. Initiéiert 
vum belsche Kinnek Leopold an dem 
däitsche Reichskanzler Bismarck hu 
sech d‘Belsch, Nidderlanden, Frankrä-
ich, Groussbritannien, Portugal, Italien, 
Däitschland a Spuenien getraff, fir hier 
„Course op Afrika“ duerch gemeinsamt 
Opzeechne vu Grenzen ze beenden. Et 
ass déi nach haut am willkürlechst wier-
kend Opdeelung, déi d‘Kolonialzäit och 
an der aktueller afrikanescher Politik um 
Liewen erhält.
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„Näischt“
 

„Ee Label fir Leit déi probéieren eng Ge-
meinsamkeet ze fanne wou et keng gëtt. 
an awer och een Numm fir Leit déi ier-
gendwéi dach komesch Gewunnechte 
gemeinsam hun.“
 

43

Wat bedeit(en) dir 
deng Nationalitéit(en)?
Äntwerten aus dem Jonk Lénk Grupp.

„Nationalitéit as en fiktivt Konstrukt, dat 
éischter Differenzen ewéi Gemeinsam-
keete kreéiert. Och wann jiddereen*t déi 
nämmlecht Nationalitéit huet, bleiwen 
déi Differenze weider bestoen, Gläich-
heet as doduerch net garantéiert.“

„E Stéck Pabeier wat gläichzäiteg alles 
an näischt bedeit. Meng Mamm huet an 
de 70er d‘britesch Nationalitéit ugeholl 
fir kënne legal a Westeuropa ze liewen 
an ze schaffen. Duebel hunn ech eben 
aus demselwechte Grond beantragt 
obwuel ech se usech bis virum Brexit re-
fuséiert hat, well et fir mech en ze grous-
se Risiko ass net EU bierger ze si wou 
dach Lëtzebuerg awer mäin doheem 
ass. Oft ass d‘Rhetorik ronderëm Natio-
nalitéit a Gesetzeslagen dorëm immens 
op dé Fro vun der Identifikatioun ausge-
riicht, mee fir vill vun eis di Immigrant*in-
ne sinn, haaptsächlech wann déi eegen 
Nationalitéit net an Accorde mat abe-
graff si wi Schengen etc, ass dat eng 
grondsätzlech pragmatesch fro. Ech 
schaffe momentan mat villen ondoku-
mentéierten Aarbechter*inne an den 
USA, haaptsächlech aus Latäinamerika 
mee deels och aus Europa a Westafri-
ka. De Fait dass ee Stéck Pabeier sou 
vill pouvoir huet iwwer all Aspekter vun 
engem liewen ass sou onmënschlech. 
Dass ee konstant an total arbiträr dem 

system ausgeliwwert, natierlech säitens 
dem Staat mee och säitens engem säi/
seng Patron, senge Client*innen, ane-
re Mataarbechter*inne, dem Vermieter 
wu ee wunnt, Genre jidderengem mat 
deem een a Kontakt trëtt deen engem 
säi Status kennt. Dass sou fucked up.“
 

„Ech sinn „“Lëtzebuergerin“‘, meng Ori-
ginne sinn awer belge an meng Mam-
mesprooch ass franséisch. Ech sinn 
a Lëtzebuerg opgewuess a schwätze 
gréisstendeels lëtzebuergesch doheem 
a mat Kolleg*innen. Trotzdeem hun ech 
oft Gefill mech weder kënne ganz mat 
der letzebuergescher Nationalitéit iden-
tifizéieren ze kennen, weder déi belge. 
Am Fazit bedeit mir d‘Nationalitéit awer 
net besonnesch vill, nach weder meng 
nach soss iergendengem seng.“
 

„Meng Nationalitéite bedeite mir dann 
eppes, wann ech mierken, dass ech 
doduerch Virdeeler vis-a-vis vun an-
eren hunn. Ech fannen et ongerecht 
a bal peinlech, dass ech zousätzlech 
Privileegien an de Pass geschriwwe 
krut. Et ass den Zoufall vu mengem Ge-
buertsuert, dass ech méi sozial Rech-
ter, méi Sécherheeten a méi Chancë 
wéi déi allermeeschte Leit op der Welt 
hunn. Gefillt ergëtt sech fir mech dor-
aus d‘Verflichtung fir fir Gerechtegkeet 
ze kämpfen - an virun allem och géint 
d‘Ausbeutung vun aneren duerch Lëtze-
buerg. 



Dann hunn ech och nach déi däitsch 
Nationalitéit, si ass u sech just een Hi-
weis op meng Famill an op d‘Famill-
jegeschicht an huet als Pass manner 
Bedeitung fir mech. Ech interesséiere 
mech vill fir däitsch Geschicht a fannen 
den däitschen Ëmgank mat hirer virbe-
laaschtener Nationalitéit interessant - 
mee ech fille mech net wéinst menger 
Nationalitéit concernéiert. Als „Preis“ zu 
Lëtzebuerg ze zielen ass awer lusch. Et 
gëtt e jo wéinst senger Nationalitéit an 
Hierkonft vu bausse mat Klischeeë kon-
frontéiert an ech maan och selwer gär 
de Geck domat. Ech muss dann awer 
dax drun denken, dass meng lëtze-
buergesch Bomi a mäin däitsche Bopi 
Morddrohunge vu „Patrioten“ Mëtt vun 
de 50ger geschéckt kruten, wou si sech 
bestuet hunn. Trotzdeem sinn d‘Viru-
erdeeler géint „Preisen“ natierlech ee 
Witz géigeniwwer vun deem Rassismus 
an der Xenophobie, déi Leit mat anerer 
Hierkonft an Nationalitéit zu Lëtzebuerg 
entgéintbruecht gëtt.“
 

„Fir mech as de Begrëff Nationalitéit 
en negativ konnotéiert Wuert, well et 
d‘Spaltung tëschen de Mënsche vir 
mech verdäitlecht. Amplaz dass d‘Mën-
schen un engem Strang zeien, verstop-
pe sie sech hannert hirer Nationalitéit 
a gesinn hier Natioun als prioritär an 
iwwerleeë géigeniwwer anerer un. Eben 
genau doduerch entseet sou eng Spal-
tung déi verhënnert kinnt gi wann mir eis 
net mei op national Wäerter fokusséiere 
géife mee zesumme schaffe géifen. Ech 
sinn och der Meenung dass een duerch 
dat Konzept Natioun/Nationalitéit Elitten 
entstoe léist, déi sech dat Recht eraus 
huele vir iwwer Mënschen (déi eng aner 
Nationalitéit hun ) ze bestëmmen,well se 
dovun ausginn dass hier Kultur an hire 
System den eenzeg akzeptabelen as. 
Soumat bedeit et mir och neicht vir eng 
bestëmmten Nationalitéit ze hun, well 
ech perséinlech keng Identifikatioun par 
Rapport dozou opgebaut hun. Jo, wann 

een sech mäin Pass ukuckt sinn ech Lët-
zebuergerin, mee wat seet dat iwwert 
mech als Mënsch aus? Natierlech as et 
reng rechtlech gesi schon relevant wat 
a mengem Pass steet, mee as dat net 
eigentlech eng Sauerei géigeniwwer 
deene Leit déi eppes anescht an hi-
rem Pass stoen hun, an dat nëmme well 
se an eng aner Natioun era gebuer gi 
sinn? Ech kann einfach neicht Positives 
un eppes gesinn, wat sou staark Gren-
zen opbaut an dowéinst sinn ech géint 
dat nationaalt Schema wat an der Welt 
herrscht.“
 

„En Stéck Pabeier ze hunn mam roude 
Léiw als cover erlaabt mir et dat ech 
ouni Problemer an déi meescht Länner 
vun der Welt reesen kann, just well een*t 
vun mengen Elteren Lëtzebuerger*in 
ass. Well een duerch Zoufall an engem 
aneren Land gebuer ass, oder aus soss 
engem Grond en aneren Pass huet, huet 
een déi Chance net, mee vläicht sou-
guer eng ganz Rëtsch Nodeeler.
Meng 2t Nationalitéit géif et mir erlaben 
och an Italien wielen ze kënnen opwuel 
ech net do wunnen an mech d‘italie-
nesch Politik guer net betrëfft. Gläich-
zäiteg kënnen hei zu Lëtzebuerg just 
déi Leit wielen déi en Lëtzebuerger Pass 
hunn an all déi déi en net hunn, dierfen 
dat net, obwuel si direkt vun den polite-
schen Entscheedungen betraff sinn.“
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Wat bedeit(en) dir deng Nationalitéit(en)?
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Lëtzebuerg huet zanter senger Erfindung 
Problemer domat, sech als Natioun ze 
spieren. Also ginn ëmmer nees Weeër 
gesicht, vir géint dës Mannerwäerteg-
keetskomplexer virzegoen.
 
D‘Politik huet Komesches proposéiert fir 
d‘Patriot*innen ze berouegen: De blat-
zegen hollännesche Fändel sollt zum 
Beispill duerch ee Ritterbuergen-Léiw 
ausgetosch ginn. Den hei vun engem 
Deel vun den Awunner*inne geschwa-
ten däitschen Dialekt kritt lo eng offiziell 
Grammatik a soll dann och National-
sprooch ginn. D‘Hymne, bei der een net 
erwäne sollt, dass se vun engem Auslän-
ner komponéiert gouf, soll geschwënn 
Verfassungsrang kréien.
 
Dass dat net duer geet, fir d‘Nervo-
sitéit ze calméieren hätt misse kloer 
sinn. Kee Wonner also, dass 80% vun de 
Wieler*innen aus Panik géint d‘Wahl-
recht vun hiren „Do-steet-net-luxem-
bourgeoise-am-Pass“-Nopeschen a 
Nopere stëmmen. Elo probéiert et d‘Re-
gierung mat méi moderne Konzepter: 
Mat Nation-Building an enger hipper 
Graffiti-Wand um Knuedler. Et gëtt sou 
gemaach, wéi wann d‘Geschicht scho 
laang virum Mëttelalter rout-wäiss-blo 
gewiescht wier, also praktesch 1000 
Joer ier de Begrëff „Natioun“ iwwer-
haapt verwent gouf. De Jang de Blan-
nen huet also ee lëtzebuergesche Pass 

a senger Rüstung mat sech ronderëm 
gedroen. Hëllefe soll och ee Bléck an 
de Stadsgeschichtsmusée, Pardon, an 
d‘“The Luxembourg-Story“, rout-wäiss-
blo Konschtinstallatiounen an d‘Aus-
schaffe vun enger neier Corporate 
Identity, also engem Logo fir d‘Firma 
Lëtzebuerg. Scho lo gëtt siichtbar, dass 
dat alles awer näischt bréngt, dat alles 
wierkt schlussendlech awer iergendwéi 
opgesat a kënschtlech.
 
Déi Responsabel fir d‘lëtzebuerger Nati-
onal-Empfindlechkeete sollten dowéinst 
elo ëmdenken. Amplaz aus regionaler 
Kultur a Geschicht iergendeppes ver-
sichen erauszequetsche wourop een*t 
„stolz si kann“ kéint sech einfach op déi 
Aspekter bezu ginn, bei deenen d‘Gren-
ze ronderëm dëst Stéck Buedem wier-
klech en Impakt hunn. Finanzplaz-Pat-
riotismus - Let‘s make it happen.
 
Souveränitéits-Nischen
Lëtzebuerg huet als souveräänt Land 
d‘Recht Gesetzer a Kraaft trieden ze 
loossen. Dës Méiglechkeet ass näischt 
aneschtes wéi den neiste Geschäftsmo-
dell vum Land. Lokal ginn zwar keng Ge-
setzer iwwert de steierfräien Handel mat 
Konschtwierker, iwwert de Resourcenof-
bau duerch Privatfirmaen am Weltraum 
oder och zur Aféierung vun alternativen 
Investmentfonge gebraucht - mee in-
ternational gëtt et Konzerner, déi grad 

Dat hannerhältegste  
Land op der Welt.

Wéi Tricks mat Grenzen  
dëst Stéck Buedem zu enger  
richteger Natioun maachen.



eng Plaz sichen, wou eng national Sou-
veränitéit si ( juristesch) schützt. Hei kréi-
en d‘Lëtzebuerger Grenzen op ee mol 
eng global Unerkennung.
 
Tanktourismus
Tëscht villen europäesche Staaten ass 
d‘Iwwertriede vu Grenze kaum nach 
ze spieren - just zu Lëtzebuerg ass et 
anescht. Duerch déi héich Unzuel vun 
Tankstellen un all nach sou klengem 
Grenziwwergank ass fir d‘Siichtbarkeet 
vun der Lëtzebuerger Grenz gesuergt. 
Wéi schonns bei de Souveränitéitsni-
sche sinn och hei eis Grenzen eise Ge-
schäftsmodell, Taxen op Bensin, Kaffi 
an Zigarette ginn erof gesat a schonn 
interesséieren sech vill méi Leit fir d‘Lët-
zebuerger Eegenheeten.

 
Grenzgänger*innen
E weideren Trick fir méiglechst ville Leit 
ze weisen, dass Lëtzebuerg eng eege-
stänneg Natioun ass, ass et se ze zwén-
gen d‘Land all Dag ze verloossen an 
deen nächste Moien hei nees opzekräi-
zen. Eis Landesgrenze ginn zum Enner-
dréckungsinstrument well geschwënn 
d‘Hallschent vun de Leit, déi hei schaf-
fen net hei ugemellt sinn: also och hei 
net matschwätzen däerfen an och net 
eise Problem sinn, wann se hire Job ver-
léieren. D‘Frontaliere wëssen also ganz 
genee, dass Lëtzebuerg een eescht ze 
huelend Land ass, se spieren et all Dag.
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D‘Kiischtebléien Gesellschaft (Sakura 
Kai) war en ultra nationalistesche Ge-
heim-Bond deen sech am Kontext vun 
der japanescher Arméi am Joer 1930 
entwéckelt huet. D‘Kiischtebléi sollt 
dobäi d‘Vergänglechkeet vum Liewen 
an déi eegen Opferung duerstellen, mat 
der d‘Zaldote während hirem Kampf 
konfrontéiert goufen. Mee aus wei en-
gem Grond huet dëse Bond sech ge-
grënnt?
 

No deem sech an der japanescher 
Arméi en enormen Onmut par Rapport 
zu der bestoender Partei-Politik (déi an 
hiren Ae korrupt war) breet gemaach 
hat, hunn den Hashimoto Kingoro an de 
Cho Isamu sech zesumme geschloss an 
dëse Bond gegrënnt. 
Ugefouert gouf den Sakura Kai deem-
no och haaptsächlech vun hinnen, mee 
och vu weidere Membere vum japane-
sche Militär, déi ënner anerem duerch 
hire Mäerz Tëschefall an d´Geschichts-
bicher agaange sinn: deemools wollten 
si mat engem 3 Punkte Plang Onroue 
provozéieren an sech dunn mat Gewalt 

Sakura Kai

桜会

Kiischtebléie Gesellschaft

un d‘Muecht putschen. Hiert Ziel war et 
nämlech vir eng Militärdiktatur a Japan 
anzeféieren.
 
Dëse Plang konnten sinn awer net ëm-
setzen an déi eenzeg Optioun déi sinn 
dunn nach haten, ware verschidde 
Vertuschungs-Versich déi de Verant-
wortleche méi geréng Strofen abrénge 
sollten. Mee och vun der éischter Nid-
derlag huet den Hashimoto sech net 

ofzeschrecke gelooss, an en zweete 
Versuch, den sou genannten Oktober 
Tëschefall, geplangt. 

Dësen zweete Putschversuch war awer 
genau sou wéineg vun Erfolleg gekréint 
wei den éischten, wou duerch dunn  
et dunn och net weider verwonnerlech 
war, dass de Sakura Kai sech 1931  
opgeléist huet.
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Déi schottesch an déi katalanesch Onof-
hängegkeetsbestriewunge sinn zwee 
Mouvementer, bei deenen d‘Virstellung 
vun enger „Staatsgrënnung“ haapt-
sächlech vu lénken Iddie gedroe gëtt. 
Zentral sinn d‘Iwwerleeunge ronderëm 
eng nei Selbstorganisatioun.
 
D‘Tessy war fir säi Studium éischt zu 
Glasgow, dann um Erasmus zu Barce-
lona an elo och fir de Master zu Barce-
lona. Hatt kruut doduerch direkt zwee 
separatistesch Beweegungen an divers 
Referendumskampagne mat: De schot-
teschen Onofhängegkeetsreferendum 
am September 2014, déi zu engem 
Referendum iwwer d‘Onofhängegkeet 
ëmdeklaréierte Wahl vum katalane-
sche Regionalparlament am Septem-
ber 2015, de Brexit-Referendum am 
Juni 2016 an elo d‘Virbereedungen zu 
engem neie Referendum a Katalounien.
 
Du hues a Glasgow studéiert, zur Zäit 
vum schotteschen Onofhänegkeetsre-
ferendum. Huet dech d‘Thema inter-
esséiert, hues du dech selwer betraff 
gespuert?
Tessy: Jo, absolut! D‘Uni zu Glasgow ass 
eng extrem ‚diverse‘ Uni, dofir kéint een 
unhuelen, dass schottesch a britesch 
Politik nitt sou wichteg um Campus ass, 
allerdéngs ginn et extrem vill politesch 
engagéiert Organisatioun, déi de Refe-
rendum souzesoen zum Alldagsthema 
gemaach hunn. Ech mengen ee wichtege  

Schrëtt derzou, dass souvill Leit sech 
derfir interesséiert hunn, wor d‘Reegel, 
dass nitt nëmme Leit mat schotteschem 
Pass, mee jiddereen*t, dat/deen zum 
Zäitpunkt vum Referendum 24 Méint a 
Schottland gewunnt huet, d‘Recht hat 
ze wielen. Fir den Zäitpunkt vum Re-
ferendum wier ech genau 24 Méint a 
Schottland gewiescht, dat heescht all 
déi Leit, déi mat mir ugefaangen hu mat 
studéieren, waren an der selwechter Si-
tuatioun. 

De White Paper, deen d‘SNP du verëf-
fentlecht huet, wor a mengem Bekann-
tekrees extrem beléift - en wor immens 
einfach ze kréien, relativ komplex, an 
huet vill Punkten ugeschwat, ënner an-
erem „free education“, déi bei halbwegs 
progressiv-denkende Student*innen vill 
Resonanz fonnt huet. Hätt ech meng 
Zukunft a Schottland gesinn, wier ech 
och sécher matwiele gaangen.
 
Doriwwer eraus ass d‘Uni zu Glasgow 
bekannt fir hier „Debate Society“, dat 
heescht zum Thema vum IndieRef gouf 

Energie fir eng  
progressiv Gesellschaft

Interview iwwer  
d‘Erausfuerderungen  

u lénke Separatismus an Europa.

D‘SNP huet de Begrëff 
vun „Nationalismus“ 

hip gemaach



Energie fir eng progressiv Gesellschaft

et op der Uni eng Reih hëtzeg, awer 
immens gutt strukturéiert a moderéiert 
Debates zu enger méiglecher Onof-
hängegkeet vu Schottland, dee menger 
Meenung no den Interêt nach eng Kéier 
amplifiéiert huet. An dono hunn ech mat 
engem Schott zesummegewunnt, deen 
aktiv fir d‘SNP war, an doduerch krut ech 
och do nach allerhand mat.

Dat kléngt, wéi wann et eng kloer 
Preferenz ënnert de Studéirende fir 
d‘Onofhängegkeet gouf? Gouf iwwer 
Nationalismus geschwat a wéi waren 
do d‘Meenungen?
Wann ech mech net ieren, war Glasgow 
och deemools vun dee Stied, déi, déi 
deen héchste Prozentsaz fir de ‚Yes‘ hat...
et goufe puer vereenzelt Tories, mee déi 
goufen esou rofgemeet - D‘Thatcher 
setzt de Schotten nach ëmmer am Mo 
- dass ech mengen, dass d‘Nee-Voter 
a mengem Ëmkrees einfach geduecht 
hunn, et ass besser näischt ze soen. Mee 
soss ënnert menge Kollege gouf et eng 
extrem Preferenz fir den „Jo“. Vereenzelt 
gouf et kritesch Stëmmen, fir Leit, déi 
mam Argument koum sinn „mir wëllen 
anescht si wéi d‘Englänner*inne“, de 
Gros vun de Leit huet sech éischter vun 
enger méi progressiver Virstellung vum 
Land verféiere gelooss, wéi vu blannem 
Nationalismus. 

Et war eng immens politiséiert Zäit, mat 
enger immens „tense“ Stëmmung an 
der Loft, mee generell hunn ech kaum 
Rassismus oder Chauvinismus ma-
terlieft. An d‘SNP huet de Begrëff vun 
„Nationalismus“ allgemeng hip ge-
maach, déi éischter mat der Virstellung 

vu Selbstbestëmmung verbonne war, 
wéi mat den negative Conotatiounen, 
deen de Begrëff kann hunn. Wierklech 
kritesch Stëmme géintiwwer verfeelten 
Ambitioune wéinst dem Referendum, 
e.g. iwwersteiertem Nationalismus hunn 
ech eréischt vu Kollegen ee Joer nom 
Referendum héieren.
 
Mam Brexit gouf et direkt een zwee-
te Referendum, dee jo u sech och 
ronderëm d‘Fro vun der „Selbstbe-
stëmmung“ gedréint huet - an deem 
Schottland sech allerdéngs fir den 
„Remain“ entscheet hat. Wéi krus 
du déi Campagne am Géigesaz zum  
Indyref mat?
Tessy: Während der Campagne hunn 
ech nitt an der UK gewunnt - mee na-
tierlech hunn ech weiderhi mat Kol-
leg*inne geschwat. Wéi virdru gesot, 
d‘Uni zu Glasgow huet extrem vill Studéi-
render vun ausserhalb, an vu dass et fir 
Studenten aus der EU keng Studienge-
bühre ginn, si vill vun deene Student*in-
nen aus der EU, an hate keng „Incenti-
ve“ fir sech, respektiv hier Kollegen do 
rauszekicken. Während et am IndyRef 
vill Debaten iwwer d‘Politik an d‘Zukunft 
vu Schottland goung, war et beim Brexit 
éischter eng Trotzhaltung géigeniwwer 
dem Cameron an den extrem (schlecht) 
populistesch gefouerte Campagnë wéi 
der UKIP (genau wéi d‘Thatcher ass den 
Nigel Farrage sou eppes wéi eng perso-
na non grata a Schottland). 
 
Natierlech gouf et Gespréicher iwwer 
d‘EU an op d‘Institutioune wierklech dat 
maachen, waten se sollen - do hu vill 
Leit mam Jeremy Corbyn senger Astel-
lung sympathiséiert - mee am grousse 
Ganze si meng Kolleg*innen dervun 
ausgaangen, dass de Brexit nitt méig-
lech wier.

Lo bass du a Barcelona a kriss mat der 
Katalanescher Separatistebeweegung 
eng zweet Beweegung mat, déi zum Zil 
huet een neien europäesche Staat ze 
grënnen. Wat sinn d‘Ënnerscheeder zu 
dengen Erfarungen a Schottland?
Ech krut déi Stëmmung zu Barcelona 
jo och zweemol mat....par rapport zu  
virun 2, 3 Joer, ass se zimlech abgeflaut. 
D‘Schott*inne waren immens politiséiert 
am Virfeld vun deene jeeweilege Voten, 
während et bei de Katalan*inne méi 
een „Rund-Um-Die-Uhr“ Status ass, an 
den Diskurs extrem, extrem emotional  
gefouert gëtt. Falls ee mol eng kritesch 
Fro stellt, fillen si sech och extrem schnell 
ugegraff, well se all d‘Kritik aus ganz 
Spuenien gewinnt sinn, an direkt engem 
wëllen ënnerstellen, et wéilt een hinne 
Béises. Mee generell sinn hier Demonst-
ratiounen déi ech matkrut, immens po-
sitiv an immens ergräifend.
 
Nationalismus ass fir vill Lénker een 
absoluten Albdram, deen an dem Er-
staarke vun nationalistesche Parteie 
wéi dem Front National oder och der 
dänescher Vollekspartei an Europa 
wouer gëtt. Wéi gesäis du d‘Thema 
Nationalismus op Basis vun deene 
Campagnen, déi‘s du matkrus?
Tessy: Ech hunn de katalaneschen Na-
tionalismus eng laang Zäit als extrem 
positiv opgeholl, a si gären op der „In-
dependencia“ Well matgeschwom-
men. Mëttlerweil schwammen awer eng 
gutt Partie Politiker vum rietse Bord op 
der Well mat - fir all Kritik déi si kréien, 
äntweren si mat „dir wëllt just d‘katala-
nesch Onofhängegkeet nitt, dofir sidd 
dir géint mech.“ Ech sinn extrem ugee-
kelt vun deem Phänomen, mee ech fan-
nen, dass vill Lénker a Katalounien deen 
Deel Nationalismus komplett ausblen-
nen. Ech wor lo vill a klengen Dierfer a 
Katalounien, an do ass och eng extrem 
Stëmmung en Faveur vun der Onofhän-
gegkeet, obwuel si déi Entscheedung 
just periphäer géing treffen - dat huet 
mir bëssen d‘Aen opgemaach, an ech 
stinn dem Katalaneschen Nationalis-

mus vill méi kritesch géintiwwer wéi vil-
läicht nach no der éischter Manifestati-
oun. Ausserdeem denken ech dass den 
ugekënnegte Referendum vum 1. Ok-
tober haaptsächlech eng Masch vum 
Puigdemont ass fir erëmgewielt ze ginn.
Sou, mee lo allgemeng zum Nationa-
lismus: ech denken, béid Katalounien 
an Schottland leiden extrem vill duerch 
déi konservativ (an deelweis richteg 
inkompetent) Regierungen, déi d‘UK 
a Spuenien leeden. Ech denken, eng 
Onofhängegkeet wier fir béid Länner 
eng positiv Entwécklung a géif vill posi-
tiv Energie lasstriede fir eng „progressiv“ 
Gesellschaft. Ech sinn och allgemeng 
der Iwwerzeegung, dass kleng Länner 
an eisem momentane politesche Kon-
text, vill méi einfach ze geréiere sinn 
an dofir „erstriewenswäert“. Allerdéngs 
mengen ech, dass besonnesch Kata-
lounien d‘Gefor vun Nationalismus total 
ënnerschätzen, an dass dat zu zimlech 
eeklege Situatioune féiere kéint. 
 
Wou ech am Baskenland wäer, souze-
soen dem europäeschen „Urgesteen“ 
vum Nationalismusgefill, huet eng Bas-
kin zu mir gesot: „Et ass schéin no Onof-
hängegkeet ze ruffen, schlussendlech 
mëscht déi awer just Sënn, wann dat 
bedeit, dass et ee wierkleche polite-
schen Ëmbroch gëtt. An politeschen 
Ëmbroch bedeit nitt, déi selwecht kor-
rupt Politiker an der Versioun „Republik“.“ 
Domat huet hat mengen ech een zim-
lech wichtege Saz gesot, an eppes, wat 
d‘Zukunft vum lénken Discours wäert/
sollt sinn: wéi gesäit eng Post-Natioune 
Gesellschaft aus? An der momentaner 
politescher Realitéit gesinn ech also, 
dass Onofhängegkeet béide Länner 
géing Guddes doen, allerdéngs dierft 
dat keng Endstatioun sinn, mee éischter 
ee weidere Gedankenustouss iwwer wéi 
een eng Gesellschaft wierklech soll „or-
ganiséieren“ an op Natioune wierklech 
Sënn maachen.

Bei de Katalan*inne 
gouf d‘Debatt extrem 

emotional gefouert
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Natiounen  
déi eis gefaalen

Prokrasti-natioun 

Imagi-natioun

Faarwkombi-natioun

Deto-natioun

Faszi-natioun

Hiber-natioun

Kombi-natioun

Determi-natioun

Koordi-natioun

Reinkar-natioun

Prädesti-natioun
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Jonk Lénk ass eng politesch Jugendorganisatioun, déi sech mat Aktiounen, Texter an 
Demostratiounen fir eng méi gerecht Gesellschaft asetzt. Mir wellen dem Nationalismus 
a Faschismus entgéinttrieden a Grenzen ofschafen. Mir stellen eis géint d'Ausbeutung  
vun de Mënschen duerch de Kapitalismus a géint d'Ennerdréckung vun de Mënschen 
duerch d'Patriarchat. Mir schaffen un enger solidarescher an ökologescher Zukunft fir 
jiddereen*t. Wann dat och deng Kämpf sinn, da bass du bei eis ëmmer wëllkomm.
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