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DP, déi Gréng, CSV, LSAP, ADR, déi Lénk… All déi Ofkierzungen hues du sécher schonn eng Kéier héieren 

an du weess dann och vläicht scho vu wat ech schwätzen. Nämlech vu politesche Parteien. Mee wat 

maachen déi iwwerhaapt? Fir wat sti se? A firwat brauche mir se? 

Parteie si méi oder wéineger gläichzäiteg mat der Demokratie entstanen. Leit, déi ähnlech politesch 

Meenungen haten, hu sech zesummegedoe fir hir politesch Virstellunge besser kënnen ëmzesetzen. 

D’Iddi dobäi ass, dass méi Leit och méi erreeche kënnen. Dowéinst probéiere Parteien och, ëmmer méi 

Leit vun hiren Iddien ze iwwerzeegen. Si maachen dat zum Beispill andeems si Flyeren ausdeelen oder 

Versammlungen organiséieren, fir d’Wieler a Wielerinnen iwwert hir Aktivitéiten z’ informéieren. 

Elo stells du dir villäicht d’Fro: Huet d’Partei da just eng eenzeg politesch Meenung? Oder anescht 

gefrot: huet jiddereen an der Partei déiselwecht politesch Meenung? D’Äntwert ass Nee. Innerhalb vun 

enger Partei gëtt sech op e Parteiprogramm gëeenegt, deen d’politesch Positioune vun der Partei 

definéiert. Dat heescht awer net, dass alleguer d’Membere vun der Partei an all Beräich genau 

därselwechter Meenung sinn. Allerdéngs sinn d’Membere verflicht, de Parteiprogramm, dee si jo 

matbestëmmen, och ze respektéieren an ze verdeedegen. 

Et ass och op der Basis vun dësem Parteiprogramm, wou d’Parteien hir Programmer fir d’Wahlen 

ausschaffen. D’Zil vun der Partei ass et, esou vill Stëmme wéi méiglech bei de Wahlen ze kréien, fir 

doduerch staark am Parlament vertrueden ze sinn. Am beschte Fall ass d’Partei esou staark, dass se Deel 

vun der Regierung gëtt. 

Mee firwat wëll d’Partei iwwerhaapt an d’Regierung? An éischter Linn wëlle Parteien d’Politik an hirem 

Land beaflossen. Aneschters gesot: Si wëllen hir politesch Virstellungen esou gutt wéi méiglech 

ëmsetzen. Dat geet natierlech am beschten, wa si déi sinn, déi di wichteg Entscheedungen treffen. Eng 

Partei ass dowéinst am stäerksten, wa se net nëmmen Deputéierten am Parlament a Schäffen an de 

Gemengen huet, mee och Ministeren a Ministeschen an der Regierung, déi am Alldag direkt politesch 

Entscheedungen treffe kënnen. 

Elo hu mir vill iwwer Parteien an hir Ziler geschwat. Et ass awer och interessant ze verstoen, wat fir 

„Zorten“ vu Parteien et gëtt. Traditionell gi Parteien agereit als riets oder lénks. Well et awer immens vill 

verschidde Parteie ginn, an se net all kënnen agereit ginn als entweder riets oder lénks, schwätzt een 

zum Beispill och vun extrem-rietsen oder mëtt-lénkse Parteien. Mee woufir steet riets a lénks 

iwwerhaapt? Déi Fro ass nawell schwéier ze beäntweren, well och d’Politik an d’Experten sech 

doriwwer net ëmmer ganz eens sinn. Am Prinzip wëlle Lénksparteie(?) méi Verännerung wéi riets 

Parteien an alle Beräicher vun der Politik. Riets Parteie sinn also éischter konservativ, well se déi aktuell 

sozial a wirtschaftlech Verhältnisser net staark verännere wëllen. An der Lescht hunn an Europa 

allerdéngs ëmmer méi Parteie Succès, déi een net kloer als riets oder lénks bezeechne kann. Ee ganz 

rezent Beispill ass dem Emmanuel Macron seng Partei En Marche a Frankräich. Dat traditionellt riets-

lénks Parteiebild kënnt also ëmmer méi duercherneen. 
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Wann s du dech éiere méi fir Politik interesséiers, zéck net, dir d’Parteie méi genee unzekucken. 

D’Parteien hu meeschtens Jugendorganisatiounen, wou jonk Leit sech scho fréi kënne politesch 

engagéieren a matbestëmmen. 


