1. Verschlechteren d ‘Politiker de Ruff vun Juegd?
Dat trefft Deels wahrscheinlech zou. Et ginn sécherlech Politiker déi den
Wieler hiert Onwëssen ausnotzen an Juegd méi schlecht duerstellen
ewéi se ass. . D’ Jeeër ginn als Feind Bild duergestallt an net als Partner
an Punkto Naturschutz an Liewensmëttel Liwwerant. An dat nëmmen fir
méi Stemmen ze kréien. Dat ass wierklech traureg an eng aarmséileg
Taktik. Einfach well vill Ligen erzielt ginn an esou interpretéiert ginn,
ewéi een se grad brauch. Ween weess ewéi et op enger Juegd ofleeft?
Ma mir, an soss keen. Mir Jeeër droen zum Aktiven Naturschutz bäi, et
ass einfach sech mat engem Schëld op d’ Strooss ze stellen wou een
Sproch drop steet, mee all Dag am Bénévolat an all Wieder Dobaussen
an der Natur ze sinn, an sech permanent weider ze bilden an ze léieren,
dofir muss een Engagement hunn, an dofir verlaangen mir net méi wéi
dass mir keng Sténg an den Wee geluecht kréien.

2. Wat ass ärer Meenung de Grond vum schlechten Ruff?
Do spillen menger Meenung no vill Faktoren mat. Mëttlerweil schreiwen
mir d’ Joer 2019, an elo schéngt et den Mënschen eréischt opgefall ze
sinn, dass mir esou net kennen weider fueren. Wat Ëmwelt an
Nohaltegkeet ubelaangt. Wat natierlech een ganz gudden Aspekt ass.
Dobäi dierf awer net dat wesentlecht vergiess ginn. An dat ass den Wëld
Schued an Gesondheet vun eisen Deieren am Besch.
Leit sinn einfach schlecht informéiert wat Juegd ubelaangt, an dat ass
hinnen och net ze bedenken, well och ënnert eis ginn et schwaarz Schof
ewéi iwwerall. Vun villen Ecken, egal op Medien, Naturschutz oder
Politik gëtt Deels Schlecht an och Falsch iwwer Jeeër an Juegd
diskutéiert. Do duerch dass ëmmer nëmmen negativ Punkten ugeschwat
ginn, gëtt en Bild erzeugt, dat d‘ Juegd am groussen ganzen schlecht
dostoen léisst.
D ‘Leit sënn haut vill manner opgekläert iwwert d ‘Juegd, well déi
meescht och einfach keen oder nëmmen méi wéineg Bezuch zur Natur
an Ëmwelt hunn an och net méi um Courant sënn wat d ‘Land- an
d’Forstwirtschaft ugeet.

Mir Jeeër, déi sech een Déier eraussichen, Waidgerecht erleeën, dem
Déier deen lëschten Respekt erweisen an se mat Traditiounen éieren. An
dann ginn mir als Mäerder duer gestallt? An déi Leit déi d‘ Fleesch fir
bëlleg Präisser an den Discounter kafen ginn net? Zudeem kënnt, dass
wann op den Felder näischt méi steet, well et gefriess ass, an an den
Bëscher näischt méi wiisst. Dass den Mënsch mat deenen Standarden
déi en elo huet, net méi weider Liewen kann.
Als Positiven Nieweneffekt bleift, dass duerch d' Bejoung Fleesch
generéiert gëtt, wat fräi Gelieft huet, säin Liewen gestallt huet wéi et
wollt, an och een Regional, an héichwäerteg Bio Liewensmëttel ass.

3. Géif et Iech eppes bréngen wann et EU Bestëmmungen géif ginn? (Z.B.
dass de Fuuss an ganz Europa op wier)
Et wäre sënnlos en Ofschossplang fir ganz Europa fest ze leeën. Dofir
huet all Land eng ze ënnerschiddlech Bio Diversitéit, ökosystemer an
Wëld Bestänn. Zum Thema Fuuss, dat géif natierlech eisem Nidder Wëld
zu gënschten kommen. Et kéint een fleicht héchstens op den Wee goen
an kucken op et Méiglech wär d ‘Juegdgesetzer an d’ Waffengesetzer
openeen unzepassen. Et geet dorëms d’ Aarten Vilfalt ze erhalen. Sief et
fir Planzen, Villercher oder Déieren. Dëst ass net méiglech fann den
Fuuss ni méi géif bejot ginn.
Wat awer Sënnvoll wier, dat wier eventuell en ophiewen vun der net
erlaabtener Nuets Juegd.

4. Wat géif dir vun engem eenheetlechen Juegd Permis an Europa halen,
sou dass een just een Permis bräicht?
Dat wäre un sech schonn längst Fälleg. Dann misst awer all Land deen
selwecht héijen Niveau hunn. Dass eng Juegdausbildung Héichwäerteg
bleift. Frankräich Z.B. misst do eng gutt Schëpp drop paken. Et ass jo net
fir näischt wisou d’ Jeeër Prüfung an Lëtzebuerg an och z.B. an
Däitschland esou héich Ufuerderungen stellt.

5. Wat ass ärer Meenung no dat wichtegst wat d ‘Politik fir Iech maachen
kéint? (An der EU)
Hëllef bei enger op Fakten baséierter korrekter Opklärung vun der
Juegd. An d’ Jeeër als wichtegen Bestanddeel vum ganzen Organismus
unerkennen. An net méi zouloossen dat Medien nëmmen eng séit vun
der Médaille den Leit weisen.
Dat Thema Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Biologie an Juegdpraxis an
aneren Wieder, den Grondsteen vun eiser Gesellschaft an den Schoulen
op engem Wëssenschaftlechen Niveau fuerderen, an ëmsetzen.
Well wann een all déi Zesummenhäng kann maachen, dann wäert een
feststellen, dass t´ Juegd Mënsch an Déier an géigesäitegem Respekt
verbënnt.

