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Här Fernand Etgen 
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19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, de 24.Dezember 2020 

 

Här President, 

sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Schoulminister weiderzeleeden. 

Säit 3 Joer këmmert sech de Service « Respect.lu » em Fäll vu Radikaliséierung, sief et vu 
reliéiser, politescher oder anerer Natur. An engem Artikel aus dem « Le Quotidien » vum 27. 
November 2020 mam Titel « Déradicalisation : Le lien social, facteur clé » heescht et 
datt wärend dem Joer 2019  eng relativ grouss Unzuel vu Radikalisatioune bei Kanner 
tëschent 10 an 12 Joer vum besote Service festgestallt gi wier. Zitat aus dem Artikel : «Nous 
avons eu un nombre préoccupant de personnes assez jeunes, à la fin du cycle primaire, c'est-
à-dire âgées de 10 à 12 ans». 

Well esou eng Behaaptung ganz eescht ze huelen ass a fir dowéinst dem Phänomen op de 
Grond ze goe mam Zil de Problem méiglechst effizient unzegoen, wéilte mir dem Här 
Schoulminister dës Froe stellen : 

  

1. De Service „Respect.lu“ mécht och Interventiounen an de Schoulen, mee et ass 
un deenen eenzele Schoule fir de Service ze invitéieren. Gedenkt den Här Minister, 
opgrond vun dem erschreckende Resultat vum Bilan vum Service „Respect.lu“, 
verschidde präventiv Moossnamen op nationalem Plang ze ergräifen ? Gëtt des 
Problematik mat deene regionale Schouldirektiounen diskutéiert a gi Schoulen 
encouragéiert fir, am Fall vun engem méigleche Problem, fir sech un dee Service 
z’adresséieren? 2. Wéi ginn d‘Enseignanten an d‘Educateuren op 
eventuell Radikaliséierunge bei Kanner a Jonke sensibiliséiert a virbereet ? Ginn et 
Formatiounen dozou ? Wa jo, wéi sinn déi organiséiert a kréien si eng gewësse 
Prioritéit ?   

2. Wëll den Här Minister, och am Kader vun der Ausbildung vun den Enseignantë fir 
d’Grondschoul a vun den Educateuren, e Contenu aféieren, fir d’Beruffsufänger op 
Situatioune virzebereede wou Kanner radikaliséiert sinn oder d’Gefor lafen sech ze 
radikaliséieren ? 
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3. De ganz groussen Undeel u gemellte Radikaliséierunge schéngen islamistesch 
Radikaliséierungen ze sinn (am Joer 2018: 57% an am Joer 2019: 68% aus 
dem Joresrapport vu Respect.lu).  Ginn et méi präzis Donnéeën zu der Natur vu 
Radikaliséierungen, déi bei de Kanner an der Grondschoul festgestallt goufen ? 
Bestätegt sech des Konzentratioun vun der Radikaliséierung op den islamistesche 
Beräich och fir d'Kanner an der Grondschoul?   

4. Wéi engen Instanzen ass de Service „Respect.lu“ verpflicht, d’Radikaliséierung vu 
Kanner matzedeelen, am Kader vum Schutz vum betraffene Kand esou wéi dem vun 
anere Kanner, déi mat deem Kand a Kontakt sinn ? Ginn d’Eltere vum Kand 
informéiert? Wéi eng Exigenze vum Dateschutz kommen an esou Situatiounen zum 
Droen?   

5. Ginn d’Directiounen, respektiv de Ministère, iwwer déi Fäll informéiert ? Wa jo, wéi 
behandelen déi Instanzen esou Informatiounen?   

6. Am genannten Artikel heecht et iwwerdeems, datt sozial Bindungen eng ganz grouss 
Roll spillen, an esouguer verhënnere kënnen, datt jonk Leit sech radikaliséieren oder 
datt si enger entaméierter Radikalisatioun weider fräie Laaf ginn. Veräiner a Sportklipp 
kënnen do, wéi et och am Artikel un Hand vun engem staarke Beispill ze liesen ass, 
eng grouss Roll spillen. Ass den Här Minister der Meenung, dass d’Reduktioun vum 
Veräinsliewen a vum Sport duerch d’COVID Mesuren eng Auswierkung op d’Verhaale 
vun de jonke Leit am Hibléck op d‘Radikaliséierungsgefor kann hunn? 

  

 

 

 Mat déiwem Respekt, 

 

 

 

Fernand Kartheiser  Fred Keup 
Deputéierten Deputéierten 
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