
Léif Wënzer,

dir Dammen an dir Hären,

Als „Ancien Combattant“ an Delegéierten vun den Drauweverkeefer

säit 1976 bei den Drauwepräisverhandlungen derbäi a säit 1983 am Comité

as dann haut mäi läschten Dag am Comité vun de Privatwënzer gewiescht,

ech soën Äddi well ech elo t’Prépensioun hun!
(No de Statuten Art. 6 Ziffer 2 , Aufgabe des Betriebes)

Daat heescht iewer nët, dass ech vun elo un nët méi géif bäissen,

wann ët néideg as, am Contraire!...:

Mir haten am Comité duerch t’Bank ëmmer een ganz goud Ambiance,

an ët as vill geschafft gin,

mee t’gët iewer nach laang nët genouch op iis gelauschtert ….

....de Bewäis as alt nees geliwert gin,

well t’Wënzer si fir t’Lëscht vun de Maschinnen am neien Agrargesetz

nët gefrot gi sin…:

„…peux de prise directe avec les professionnels“ ….. nennt een daat… !

haat dann nët schon Price Waterhouse daat 1997 erausfond,

an ët geet monter weider…!?



T’Privatwënzer mat hirem deemolege Präsident Gast Schumacher

hu mir 1993 gehollef, finanziell iwer Waasser ze bleiwen, (Saccharose-Affaire)

fir ménge Kanner hir Existenz a méng als Wënzer ze erhalten,

géint een op der ganzer Linn inkompetent a stur Bürokratie!

Merci nach eng Kéier alleguer!

Der Madame Marie-Josée JACOBS, fréier Weibauministësch, déi probéiert huet,

mir ze hëllefen, soen ech vun hei aus nach eng Kéier Merci, an der Madame

Astrid LULLING Europa-Deputéiereten soen ech merci!

Si huet sëch zu Bréissel fir mëch agesat, an dobäi as erauskomm, dass den I.V.V.

deemols ënnert Här Jean-Pierre WAGNER mat nët méi unerkannten

Analysenmethoden geschafft huet, an nach nët emol e COMODO haat, fir säi

Laboratoire dierfe lafen ze loossen…!

Ech muss och soen, dass ët mir meeschtens goud gefall huet,

wa mir zesummen diskutéiert hun,

mee vill ze dacks huet ët mir iewer guer nët gefall….,

….an daat as déi läscht 7- 10 Joar bal all Kéier

bei den Drauwepräisverhandlungen gewiescht:
***********************

Fréier hu mir mam Wäinhandel

ëmmer op eener zimlech kollegialer Basis en Accord fanne kënnen!

Mam deemolege Präsident vum Wäinhandel Pierre Desom

hu mir iis zwar mol zermault,



an hun dann zesummen iewer eppes fir t’Drauweverkeefer fäerdegbruet…!

Mee déi läscht Zäit gin t’Drauweverkeefer permanent iwer den Dësch gezuch:

Ech hoffen, dass t’OPVI ët dach nach een Kéier fäerdegbréngt,

dass t’Drauweverkeefer nët méi esou (bewosst!) geschiedegt gin,

an nët méi wéi Sklaven op der eegener Scholl behandelt gin!!!

Ëch selwer hun säit dem 1. Januar keen Handschelle méi un,

an dofir kann ech mëch dann elo ganz däitlech erklären!

Déi di meenen,

daat waat elo kënnt wir nët fir säi,

kënnen sëch jo herno mellen!

E puer Beispiller a 4 Akten….:



1. Akt:

Déi offiziell Quoten vun 1993 si vum Wäinhandel säit ca. 10 Joar je no Zort

ëm 8,5 bis 30% erofgesat gin, mam Prétexte, fir méi een héich Qualitéit ze kréien!

Do haten t’Drauweverkeefer jo am Fong och näischt dergéint,

mee de Wäinhandel huet dee Verloscht un Akommes nët wëlle kompenséieren,

wéi vun der OPVI säit 1996 gefrot!

Nach méi schlëmm:

De Wäinhandel huet séng Wënzer per Kontrakt gezwong

déi op déi Manéier „kënschtlech Iwermengen“ ofzeliweren,

herno huet en iewer déi „kënschtlech Iwermengen“

mat nëmmen 6 Flux de Kilo opkaat, (domat as just t’Liespersonal bezuelt…,)

amplaatz normal 40/41 Flux de Kilo fir Auxerrois, an 42/43 Flux fir Pinot blanc,

ca. 50 Flux/Kilo Pinot Gris an de Réisléng!,

Den Drauweverkeefer huet nach 2007 an den Drauwepräis- Verhandlungen

gesot kréit, wann en nët ALLES giff ofliweren,

dann hätt en géint de Liwerkontrakt verstouss….!



Dann huet de Wäinhandel déi „kënschtlech Iwermengen“

an der Marque Nationale fir e Cru ugestallt

an huet ganz dacks vun deene „kënschtlech Iwermengen“

ee Grand Premier Cru kréit, (fir 6 Frang de Kilo )

mee t’Wënzer selwer hun vun deene Grand Premier Cruen

näischt am Porte-Monnaie ze spiere kréit….!

Daat as den Drauweverkeefer fir domm Mëllechkouh gehaal,

an ët gët sëch op deem sein Käschten beräichert!

Fair as daat elo op kee Fall…!



2. Akt

Den Drauweverkeefer as dann nach een Kéier iwer den Dësch gezu gin,

well e gezwong gin as, fir Crémant vill méi fréi liesen ze goen wéi fir Stëllwäin!

De Wënzer huet zwar Auxerrois-Crémant

oder Pinot-Blanc-Crémant op säi Liwerschäin geschrif kréit,

an e woar der Meenung e kriit en als Crémant bezuelt, daat heescht:

ca. 41 bis 45 Flux de Kilo ouni TVA,

mee herno op der Ofrechnung stung daat Wuert „Crémant“ nët drop!,

a wou Wënzer sëch beschwéiert hun,

huet ee Kellermeeschter se getréischt, a gesot:

„….Dau hues dach iewer nach 32 Frang de Kilo dofir kréit….!“

An daat huet deen de Reklamanten an eem muselfränkeschen Dialekt gesot….!

Bei all den Zorten, déi fir Crémant hu mussen esou fréi gelies gin as den

Drauweverkeefer gestrëppt gin…!

E bestëmmte Betrieb huet schon 2003 bei eener immens gouder Qualitéit

bal 4.000 Euro op déi Manéier verluer, duerno nach méi….,

…. an t’läscht Joar op déi selwecht Manéier iwer 10.000 Euro (10.128,02 Euro )



t’OPVI huet de Wäinhandel säit 2003 opgefuedert,

deene Wënzer déi fir Crémant hu musse méi fréi liese goen,

de Verloscht un Oechsle ze kompenséieren!

Déi Drauwen missten mindeschtens mam Mëttelmoschtgewiichts-Präis bezuelt
gin!

Ët as bis elo näischt erfollegt!

Op méng Interventioun hin,

huet de läschte Summer de Comité de Wäinhandel gefrot fir virun der Lies 2007

iwer de Problem „Crémant“ ze diskutéieren, de Wäinhandel huet nee gesoot,

doriwer géif nët virun der Lies,

mee bei den Drauwepräisverhandlungen diskutéiert gin!

Bei den Drauwepräisverhandlungen 2007

wollt de Comité dann iwer dee Problem schwätzen,

mee de Wäinhandel wollt nët, an huet de Mäerz- Abrëll 2008 virgeschlo….

Méngen Informatiounen soll ee Wäinhandelsbetrieb

„keen Loscht fir Stëllwäin ze man…“ gehat hun….!!!!

Frot de Borgermeeschter vun der Gemeen Schengen, woufir deen t’läscht Joar gekënnecht huet…!

A frot mech emol woufir dass ech datselwecht gemat hun…!



(t’Vinsmoselle bezillt hire Wënzer een Prime fir Crémant-Drauwen…..!)

An iis Drauweverkeefer gin nach gestroft,

wann se Crémant-Drauwen

ofliweren…,

…..an déi Knaschterei leeft elo schon 5 Joar…!

Ech gin dervun aus, dass dir alleguer heibannnen eech kënnt virstellen,

watfir en speziellen Ausdrock een fir esou e Behollen kënnt hun,

just dofir soën ech deen elo léiwer nët…!?,

Wann een en aneren iwerfällt fir Suën ze kéien,

also fir sëch ze beräicheren,

da gët vu “Beschaffungskriminalitéit“ geschwat!

Wann ee fir t’Beräicherung un de Wënzer daatselwecht Wurt géif gebrauchen,

da géif deen een oder deen aneren bestëmmt rose gin,

mir si jo fein, an dofir soë mir daat Wuert jo nët, gell Dir…!

*****************



Den Drauweverkeefer gët déi läscht Joaren permanent iwer den Dësch gezun,

Verspreeche gin nët gehal…etc…

Dowéinst kaschten Drauwe fir Crémant wéi së déi läscht Joaren bezuelt gi sin,

als Lëtzeborger Produkt fir Grondwäin fir lëtzeborger Crémant

nët vill méi, wéi déi importéiert südeuropäesch

Grondwäiner fir t’Mousseux’en mam Transport …..,

….déi dann fir nëmmen ca. 50 Euro-Cent méi bëlleg am Supermarché

nieft lëtzeborger Crémant’en leien!

As ët vläicht dofir esou einfach, dobaussen um Moart Präisser futti ze man,

oder iiren ech mech do ?,

3. Akt,

an déi drëtt Manéier wou den Drauweverkeefer geschiedegt gët,

as t’Moschtkonzentratioun.

Den Drauweverkeefer kréit säi Moschtgewiicht

bei der Liwerung op säin Ziedel geschriw,

daat heescht, de Moscht aus deenen Drauwen gët duerno konzentréiert,

an daat hieft t’Moyenne vun den Oechsle….

…an da läit den Drauweverkeefer och dowéinst méi déif wéi déi Moyenne….,

an e verléiert nach eng Kéier vill Geld….!



Dodrun huet sëcher nach kee geduet …!?

Esou Fait’en kënnt een dach ouni Problem och ënner der Bezeechnung

Leibeigenschaft fir Drauweverkeefer féieren, oder nët......?

4., a fir de Moment läschten Akt….

… dann hu mir jo do och nach déi immens wichteg an dichteg Bürokratie,

déi amplaatz ëmmer manner schlëmm, ëmmer méi schlëmm gët….. :

….an ee vun deenen huet dach den 28. Februar 2008 gesot: ech zitéieren:

„…. een, deen t’Landschaftspflegeprime nët ufreet,

dierft keng Marque Nationale kréien….“

Daat woar an der Sëtzung vum Fonds de Solidarité Viticole!...........

Ech sin entsaat gewiescht,

wou ech als Wënzer mat eegenen Oueren daat elo hu mussen nolauschteren!

Ech soen esou Leit, an nëmmen deenen, an deene Gréinen just eent:

„T’Wënzer hu scho Landschaftspfleg gemat wou ët nach keen Prime derfir gin as,

a wou eng Parti vun deenen déi haut esou gescheit schwätzen,

nach an de Wëndelen gelaf sin

oder nach keen Oasch hate fir an de Kalzong!“



Wa viru gefuer gët, mat esou, an anere kranken kranken Aussoën, an Aktiounen

da schlachten së déi Kouh, déi hinnen t’Mëllech gët,

da brauchen se eng Kéier nët méi ze kontrolléieren,

well dann näischt méi do as fir ze kontrolléieren,

an da kënnen së sëch mat aneren bei der ADEM an t’Reih stelle goen….!“

Awer fir esou Fäll gët dann am Naturschutzgesetz bestëmmt een Ausnahm gemat!

Hei dann een Äntwert op déi immens intelligent Ausso am Fonds Viticole:

Ech hu Mandat fir haut elei bannen ze soën,

dass e puer Betrieber sëch wéinst deër Ausso do

bei der Landschaftspflegeprime 2008 nët méi wäerten umellen,

( anerer si scho méi laang nët méi derbäi….)

an dass se t’Prime unique déi elo soll agefouert gin, och nët ufroën ….,

…. da kënnen t’Kontrolleuren doheem bleiwen….

…. da kann gär ee probéieren fir daat elo iewer dorechzesetzen….,

…. an dann dierf deen, deen daat da wëllt, sëch eng fänke kommen…..,

…. t’wir jo nët déi éischt….!

…. an da sin ech bestëmmt nët wäit dervun,

wann ët dann nach eng Kéier sollt rabbelen, ...och wann ech a Pensioun sin!

…..Ech hëllefen nämlech deenen, déi mir och eng Kéier gehollef hun…….!

*****************************



Wann ee sëch wéinst e puer Euro Subsid un Kontrolleren prostituéiert,

as daatselwecht wéi virun enger Zäit een 30 Silberlinge ugeholl huet,

fir en aneren ze verroden!

Verrot hat deen iewer herno just sëch selwer…..!

Virschlag:

Ët wir un der Zäit fir emol Kontrolleuren anzestellen,

déi aner Kontrolleuren hir Kontrollen kontrolléieren,

da giff ët bei eenzelnen Kontrolleren nët esou Iwerhieflechkeet gin…!?

**************************
Ët as jo geschwënn nees déi Zäit vun den Äishellegen….

….dofir nach ee kleen Gedicht vu mir:

Eisheilige

Kein Pankratius, Servatius, Bonifatius
machen dem Winzer soviel Verdruss,

wie der Heilige Bürokratius,

nicht einmal die Kalte Sophie,
übertrifft lahme Bürokratie,

die hat schon lange den Namen,
"….in Ewigkeit, Amen!",

und liegt sie einmal im Sterben,
die findet sicher 'nen Erben,

und ist sie einmal gestorben,
die kriegt bestimmt einen Orden!

Krunneméck

Ech soen eech merci an an Äddi


