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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Justice

Luxembourg, Je

Z: 3 AVR. 2021

Réf. QP-38/21

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation
Luxembourg

Objet: Question parlementaire n°3913 « Coordinateur chargé de la lutte contre d'antisémitisme » du
23 mars 2021 de l'honorable Député Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune à la question parlementaire n°3913
« Coordinateur chargé de la lutte contre l'antisémitisme».

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

La Ministre de la Justice

SamTANSON
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L-2934 Luxembourg

Gemeinsam Antwert vum Har Premierminister, Staatsminister, der Madame Justizminister, an
dem Famillje- an lntegratiounsminister op d'parlamentaresch Fro n°3913 vum honorabelen
Deputéierten Fernand KARTHEISER iwwert en lëtzebuergeschen Antisemitismus-Koordinator.
A menger Ântwert op meng Ufro Nummer 2691 vum 12 Maerz 2018 huet d'Regierung erklaert, datt si
zu dem Zaitpunkt net envisagéiert hatt, der Recommandatioun vum EU-Parlement nozekomme, fir e
lëtzebuergeschen Antisemitismus-Koordinator ze ernennen.
1) Huet sech un dëser Positioun vun der Regierung no de Walen vun 2018 eppes geannert ?

Well d'Bekampfung vum Antisemitismus vill Beraicher concernéiert, déi vu verschiddene Ministèren
ofgedeckt ginn, gëtt am Kader vum Ausschaffe vum Nationale Plang fir d'Bekampfung vum
Antisemitismus analyséiert ob d'Schaafen vu engem lëtzebuergeschen Antisemitismus-Koordinator
kéint d' Aarbechten vun alle Ministèren déi en Deel zur Bekampfung vum Antisemitismus baidroen
besser zesummeleeën an esou garantéieren datt d'Regierung eng holistesch Approche zu dësem Thema
huet.

2) Falls net, firwat ass d'Regierung der Meenung datt Lëtzebuerg keen esou e Beoptragte braicht ?

/
3) Wéi eng aner Lanner an der EU hu schonn esou en Antisemitismus-Beoptragten ?

Et gëtt an der EU keen eenheetleche Modell vun engem "Antisemitismus-Beoptragten".
Vun deenen EU Lanner déi eng lnstanz hunn déi sech méi substantiel! mam Antisemitismus beschaftegt,
fënnt ee Beispiller vu Lanner erëm, ewéi Daitschland oder Italien, déi effektiv eng lnstanz hunn déi sech
exklusiv just mam Antisemitismus beschaftegt. An anere Lanner, ewéi Frankraich, gëtt d'Fro vum
Antisemitismus vun enger méi fachiwwergraifender lnstanz betruecht, déi zum Beispill och de Rassismus
mat couvréiert.

