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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 
 

Lëtzebuerg, den 18. November 2021 
 

Här President, 
 
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Schoulminister weiderzeleeden. 
 

An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro Nummer 3816 vum 10. Mäerz 2021, huet den 
Här Schoulminister zu der fräier Wiel vun der Ernierung an de Schoulkantinnen ënner anerem 
dat hei geschriwwen: “Ech [...] wëll nach eng Kéier ënnersträichen, datt och an Zukunft kee 
Gaascht vun engem Schoulrestaurant gezwonge gëtt, sech mat planzlechen oder animalesche 
Liewensmëttel ze ernieren. D’fräi Wiel vum Plat bleift och an Zukunft bestoen”. Wéi awer 
rezent souwuel an der Press, wéi och an engem offizielle Communiqué vum Schoulministère 
ze liese war, gëllt dës Ausso vum Minister fir verschidde Schoulkantinne mat der Aféierung 
vun engem sou genannte Veggie-Day lo net méi.  
 
An deem Zesummenhang géif ech dem Här Schoulminister nach gär dës Froe stellen:  
 

1) Wéi begrënnt den Här Minister dëse kuerzfristege Richtungswiessel par Rapport 
zu sengem uewen zitéierte Verspriechen? Gesäit hien hei d’Glafwierdegkeet vun 
der Institutioun vun der ëffentlecher Schoul beschiedegt? Wann net, firwat net? 

2) Vereenzelt war an der Presse ze liesen, datt den Här Minister dës Decisioun sou 
begrënnt, datt se engem Wonsch vun de betraffene Schüler entsprach hätt. Kann 
den Här Minister déi Informatioun confirméieren? Wa jo, ass dëse Wëlle vun der 
Schülergemeinschaft duerch eng entspriechend Ofstëmmung an deene betraffene 
Schoulen dokumentéiert? Wa jo, kann den Här Minister d’Resultater vun deenen 
eenzelen Ofstëmmunge matdeelen? Wann net, firwat net? Op wéi eng alternativ 
Manéier goufen d’Schüler an deem Fall zu dësem Projet befrot? Wéi wäit goufen 
déi entspriechend Direktiounen, d’Elterevereenegungen an d’Léierpersonal an déi 
Decisioun mat agebonnen?  

3) Kann den Här Minister elaboréieren, firwat dëse sougenannte Veggie-Day op 
Méindes an net der lëtzebuergescher Traditioun entspriechend, op Freides 
geluecht gouf?  

 
Mat déiwem Respekt, 
 

 
Fred Keup 

Deputéierten 
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Déclarée recevable 

Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 18.11.2021
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Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d’parlamentaresch Fro 
Nr. 5259 vum honorabelen Här Deputéierte Fred Keup 

 
 
Ad 1) 

Op Grond vun enger Initiativ vun dem Lycée Aline Mayrisch, dem Lycée Michel Rodange an dem 
Athénée an no enger Concertatioun mat deene Schoule gouf festgehalen, ee fleeschfräien Dag an 
deenen dräi Lycéeën um Geesseknäppchen anzeféieren, an dat am Kader vun engem Pilotprojet. 

Dëse Pilotprojet leeft vun Ufank November 2021 bis d’Fuesvakanz 2022, woubäi an den dräi Kantinne 
vun deene Lycéeën ëmmer méindes exklusiv vegetaresch a vegan Plate proposéiert ginn. 

An deenen anere Schoulrestauranten um Campus Geesseknäppchen, grad ewéi am Forum, dee bei 
Wäitem gréisste Schoulrestaurant, gëtt méindes, awer och all déi aner Deeg, weiderhin déi normal 
Offer vu Restopolis bäibehalen, nämlech esouwuel Fleeschplaten ewéi fleeschfräi Platen ze 
zerwéieren. An deem Sënn huet all Schülerin a Schüler sou wéi all Enseignant um Campus och 
weiderhin de fräie Choix.  

Ad 2)  
 
Engersäits ass am Kader vum ClimateXchange mat de Schülerinnen a Schüler d’Fuerderung geäussert 
ginn, fir méi vegetaresch Platen an de Kantinne proposéiert ze kréien. Hei en Extrait aus dem 
Schlussrapport vun deem Échange tëscht der Regierung a Schüler: “Mir fuerderen d‘Aféiere vu 
regelméissegen, strengen, vegetaresche bzw. fleeschfräien Deeg, zum Beispill eemol an der Woch, bei 
deenen een och e Choix huet a weist, wéi gutt dëst Iesse ka sinn. Et sollt een och ënnert anerem vill méi 
fairtrade, regional a saisonal Produiten an de Schoulen ubidden.” (https://www.cnel.lu/wp-
content/uploads/2018/07/climateXchange-rapport-sanssign-final.pdf) 
 
Anerersäits hunn déi dräi Schoulcommunautéite via Courrier virun der Summervakanz 2021 
d’Aféierung vun engem fleeschfräien Dag an hire respektive Schoulen gefuerdert: All Lycée “a de son 
côté réalisé plusieurs sondages représentatifs dont les résultats montrent qu’une écrasante majorité 
[> 75 %] des sondés (élèves et professeurs) soutient le projet du ‘Meatless Monday’. (...) Au Lycée Aline 
Mayrisch, l‘instauration d’un ‘Meatless Monday‘ a été approuvé par le conseil d’éducation (direction, 
Conférence du Lycée, élèves, parents) et le groupe LAML goes green, au Lycée Michel Rodange par la 
direction, la CDS, le conseil d’éducation et à l’Athenée du Luxembourg par la direction, le comité des 
élèves et le groupe Développement durable. ” 
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Ad 3)  
 
D’Demande fir de sougenannte Veggie-Day op méindes ze leeën, kënnt vun de respektive Schoule 
selwer an et gouf kee Grond, de Schoulen de Freideg oder en anere Wochendag als Veggie-Day ze 
proposéieren.    
 
 

Lëtzebuerg, de 17. Dezember 2021 
 

 

De Minister fir Educatioun, 
 Kanner a Jugend 

 
(s.) Claude MEISCH 
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