
Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 
 

Lëtzebuerg, de 5. Oktober 2020  
 

Här President, 

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës 
parlamentaresch Fro un d‘Madamm Gesondheetsminister, d’Madamm 
Justizminister an den Här Educatiounsminister weider ze leeden. 

Zur Geleeënheet vun der Aweiung vum 3. Impuls-Haus vun der asbl. Solidarité 
Jeunes zu Esch fir jonk Drogesüchteger, hunn déi Responsabel doriwwer 
informéiert datt si festgestallt hunn datt säit d’Diskussiounen iwwer 
d’Legaliséierung vum Cannabis lafen de Konsum bei deene méi Jonken tëscht 13 a 
15 Joer vu 4-6% op elo 14% geklommen ass. 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen: 

• Kann d’Regierung dës Zuele confirméieren? 
• Ginn et aktuell Police-Statistiken zum allgemenge Cannabis-Konsum? 
• Wéi eng konkret Preventiounsmesurë sinn am Moment en Place, wëssend 

datt eleng d’Annonce vun enger Legaliséierung jo esou eng Hausse vum 
Konsum bewierkt? 

• Hält d’Regierung un der geplangter Legaliséierung vum Cannabis fest a wa 
jo, wéi wäit sinn d’Aarbechte fir d’Legaliséierung fortgeschratt? 

• Wéi eng Institutiounen an Ulafstellen déi am Beräich vun der 
Drogepreventioun an dem Encadrement vun Toxikomane schaffen, sinn an 
d’Aarbechten um Legaliséierungsgesetz agebonnen oder ëm Avis gefrot 
ginn? 

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen. 

  

 
     

Claude Wiseler     Françoise Hetto-Gaasch 
               Deputéierten             Deputéiert 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé, de Madame la Ministre de la Justice et de Monsieur 
le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ä la question parlementaire n° 2948 du 
5 octobre 2020 de Madame la Députée Françoise Hetto-Gaasch et de Monsieur le Député Claude Wiseler 
concernant la "Consommation de cannabis". 

1) an 3) Kann d'Regierung dês Zuele confirméieren? Wéi eng konkret Preventiounsmesurê sinn am Moment 
en Place, wêssend datt elenq d'Annonce vun enger Legaliséierunq jo esou eng Hausse vum Konsum bewierkt? 

Déi genannten Zuelen berouen op den Aussoen vum „Service Impuls de Solidarité Jeunes a.s.b.l." Si 
enstaamen den internen Statistiken vum Service Impuls, aus deenen ervir geet, dass den Undeel vun deenen 
Jugendlechen tëscht 13 a 15 Joer, déi wéinst Cannabis beim Service Impuls an Behandlung sinn, vun 4-6% op 
14% geklommen ass. Dat bedeit awer nét automatesch, dass de Konsum an der Populatioun tëscht 13-15 
Joer an deem selwechten Ausmooss geklommen ass. 

D'Nofro fir d'Behandlung fir Problemer déi duerch de Gebrauch a Müssbrauch vu psychoactiven Substanzen 
entsteet, an an deem heite Fall vu Cannabis, Ott duerch eng Villzuel vu Facteuren beaflosst. Dozou gehéieren 
d'Disponibilitéit and d'Accessibilitéit vun Behandlungsofferen, d'Akzeptanz vun &sen vun den Betraffenen, 
d'Demande, d'Offer an d' Verfügbarkeet vu Drogen um illegalen Marché a virun allem d'Qualitéit vun deenen 
genannten Substanzen. Wat de Cannabis betrefft deen onkontrolléiert, illegal, an bekanntlecherweis ouni 
Qualitéits- an Inhaltsangaben, ugebueden gétt ass et eng Tatsaach, dass d`Duerschnéttskonzentratioun vun 
delta-9-tetrahydrocannabinol (THC: den haapt psychoaktiven Wierkstoff vum Cannabis) an deenen leschten 
fénnefJoer sensibel an d'Lut gaangen ass. Zu Lëtzebuerg (vun 11,6 % am Joer 2014 op 18,4 % am Joer 2019) 
wéi och an aneren EU Memberstaten. Dësweideren weisen Behandlungsnofroen am Bezuch zum 
Cannabiskonsum a bal all EU Memberstaten eng kloer Tendenz no uewen. Et besteet dann och e Lien 
tëschent dem Konsum vun Cannabisprodukter mat méi héigem psychoaktive Potential an dem Optrieden vu 
medizineschen a psycheschen Problemer bei de Konsumenten, déi sech schlussendlech op d'Nofro fir 
Behandlung erëmspigelen. An deem Sënn ass et net méiglech Changementer am Gebrauch vun Drogen oder 
spezifesch vu Cannabis an der Behandlungsnofro un engem isoléierten Facteur festzemaachen. 

Et gëtt aktuell eng ganz Rei Präventiounsofferen an de Schoulen an am Jugendberäich an dat vun der 
Fréierkennung bis iwwert Sensibilisatioun an lnformatioun bis hin zu Formatiounen a gezielten 
Interventiounen. Dés ginn notamment duerch de Centre National de Prévention des Addictions an dem 
Service Impuls- Solidarité Jeunes assuréiert. Et ass dësweideren virgesinn dés Panoplie vu Mesuren an 
Offeren am Kader vum nationalen Drogenaktiounsplang 2020-2024 nach weider auszebauen 

Am schoulesche Beräich ass d'Suchtprevention e wesentleche Pilier vum Schoulentwécklungsplang (plan de 
développement scolaire), deen zanter der Reform vun de Lycéeé vun 2017 virgesinn ass. 

Fir den non-formale Beräich verflichten all d'Kanner- a Jugendstrukturen sech dozou, hir pedagogesch Offer 
am Kader vun der Gesondheet a vum Wuelbefannen a Form vun Aktiounen an Aktivitéiten unzegoen. 

D'Jugendgesetz vum 4. Juli 2008 hält een „Assurance-qualité"-Dispositif fest, deen énnert anerem virgesäit, 
datt d'Educateuren eng Mindestunzuel vu Formatiounsstonne maachen, notamment zum Thema 
Suchtpreventioun. Zousätzlech goufen Outilen ausgeschafft, wéi zum Beispill den „Handlungsleitfaden" 
(CNAPA) an d'Grille d'intervention (IMPULS), déi den Educateuren et erméiglechen, sech Richtlinnen ze ginn 
a fir lnterventiounen ze maachen am Fall vu Verdacht op Cannabiskonsum oder och vun aner Substanzen. 
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Ausserdeem sinn de CePAS (Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires), d'SePASen (Services 
psycho-sociaux et d'accompagnement scolaires), de SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de 
l'innovation pédagogiques et technologiques) esou wéi och den SNJ (Service National de la Jeunesse) zentral 
Acteuren, déi an Zesummenaarbecht mat den Experten um Terrain wéi dem CNAPA, IMPULS, Anonym 
Glécksspiller, Fondation Cancer, Police grand-ducale etc. Preventiounsmethoden op d'Been stellen, op Basis 
vun international unerkannte Recommandatiounen an Etüden, déi sech u Kanner a Jugendlecher aus sozio-
edukative Strukturen riichten. Zousätzlech gëtt sozio-edukatiivt Personal forméiert, fir an deene jeeweilege 
Situatiounen eng sënnvoll a professionell Interventioun ze maachen, alles am Schutz vum Kand oder vum 
Jonken. 

De Bildungsministère ass ee wichtegen Acteur an der Èmsetzung vum der Stratégie nationale en matière 
d'addictions et plan d'action gouvernemental 2020 — 2024 en matière de drogues d'acquisition illicite et de 
leurs corollaires a gesäit dés Strategie och als eng absolut Prioritéit an zwar transversal duerch all sozio-
edukativ Struktur. Eng Verstäerkung vun der bestoender Suchtpreventiounsaarbecht ass virgesinn an och 
eng Netzwierkaarbecht fir d'Suchtpreventioun weiderzeentwéckelen an sech kommende gesellschaftlechen 
Entwécklungen ze stellen an unzepassen. 

2) Ginn et aktuell Police-Statistiken zum allqemenqe Cannabis-Konsum? 
D'Police hält keng Statistiken zum allgemenge Cannabis-Konsum. 

4) Hält d'Reqierunq un der qeplanqter Legaliséierunq vum Cannabis fest a wa io, wéi wäit sinn d'Aarbechte 
fir d iegaliséierunq fortqeschratt? 
D'Regierung strieft eng méi adäquat, zäitgeméiss a léisungsorientéiert Reglementéierung vum 
wäitverbreeten Cannabiskonsum fir net medezinesch Zwecker zu Lëtzebuerg un. D'Haaptzil vun 
der Reglementéierung ass et fir d'Gesondheet vun de Mënschen déi mat Cannabis a Kontakt kommen 
beschtméiglech ze schützen. Dlatsaach dass Cannabis déi meescht konsuméiert illegal psychoactiv Substanz 
zu Lëtzebuerg ass an dass, wei schonn erwänt, d'Konzentratioun un THC a Cannabisproduiten déi um 
onkontrolléierten illegalen Marché verkaaft ginn an déi potentiell Risiken déi mat hirem Konsum verbonne 
sinn, sensibel geklommen ass, sinn nëmmen e puer Argumenter déi d'Néidegkeet fir nei Leisungssusätz ze 
fannen bekräftegten. 

D'Aarbechten fir e Projet de Concept auszeschaffen deen der komplexer Herausfuederung gerecht muss ginn 
sinn nach net ofgeschloss. 

5) Wéi enq Institutiounen an Ulafstellen déi am Beräich vun der Droqepreventioun an dem Encadrement vun  
Toxikomane schaffen, sinn an d'Aarbechten um Legaliséierunqsqesetz aqebonnen oder ém Avis qefrot qinn? 

Am Kader vun der geplangte Reglementéierung vum Cannabis fir net medezinesch Zwecker, hunn eng grouss 
Zuel un nationalen an internationalen Échangen a Consultatiounen stattfonnt an dat och méi spezifesch fir 
de Volet vun der Präventioun an der Prise en charge vu Konsumentinnen. 

Den Aarbechtsgrupp, dee mat der Ausaarbechtung vun engem Projet de Concept chargéiert ginn ass, huet 
an deem Kontext de „ Suchtverband Lêtzebuerg", a senger Qualitéit als Dachverband vun de Lëtzbuerger 
Drogen- an Suchthëllefariichtungen, an d'Aarbechten mat agebonnen an ëni säin differenzéierten Avis a seng 
Recommandatiounen gebieden. 
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Och op europäesche an internationalem Niveau sinn vill Erfahrungswerter a Recommandatiounen ageholl 
ginn fir dës schonns zum fréistméiglechen Zäitpunkt an dat zukënftegt nationaalt Konzept kënne mat 
afléissen ze loossen. 

Dozou gehéieren notamment d'Aarbechtsvisite bei den hollänneschen Autoritéiten am Februar 2019, eng 
Reih Echangen mam „ Observatoire européen des drogues et des toxicomanies", der kanadescher „Direction 
générale des substances contrôlées et du cannabis" an dem „Centre canadien sur les dépendances et l'usage 
de substances", bei deenen d'Membren vum Aarbechtsgrupp während der Aarbechtsvisite zu Ottawa an 
Kanada am Mai 2019 Entrevuen haten. 

Dat nationaalt Konzept, wat aktuell nach an Ausaarbechtung ass, konnt iwwert dee Wee complétéiert an 
optimiséiert ginn. 
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