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Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här
Bausseminister, un den Här Aarbechtsminister, un d’Madamm Justizminister an un d’Madamm
Integratiounsminister weiderzeleeden.
Den Här Bausseminister gouf an zwee rezenten Interviewen, dovun ee mam Radiosender 100,7
an ee mat der Emissioun “Invité vun der Redaktioun” op der Antenn vun RTL, dorop ugeschwat,
datt no Ausso vun der ONG “Passerell” 2020 61 Prozent vun de DPIen aus Afghanistan en
negativen Avis fir en Openthalt zu Lëtzebuerg ausgestallt krut hätten. Den Här Bausseminister
huet doropshin ausgefouert, datt et sech em Leit handelt, déi tëschent 2015 an 2020 hir
Demande gestallt hätten, also zu enger Zäit, wou d’Lëtzebuerger Arméi sech am Kader vun der
“Resolute Support” Missioun selwer nach am Afghanistan opgehal huet, fir zur allgemenger
Sécherheet bäizedroen. Op der Antenne vun RTL huet den Här Bausseminister ausgefouert,
datt Lëtzebuerg säit 2015 keen ofgeleenten DPI méi an den Afghanistan zeréckgefouert hätt.
Am Interview mam Radiosender 100,7 huet den Här Bausseminister eng änlech Ausso
virgeholl, mee hei huet hie betount, datt hien des Politik scho säit sengem Untrëtt als Minister
am Joer 2004, praktizéiert.
Den Här Bausseminister huet (a béiden Emissiounen) weider zu Protokoll ginn, datt all déi Leit,
deenen hir Demande fir en Asylstatutt ofgeleent gi sinn, net kënnen als BPIe consideréiert ginn,
mee datt si des Decisioun an zwou Instanze vu de Verwaltungsgeriichter kéinten iwwerpréiwe
loossen. Zousätzlech verweist den Här Bausseminister drop, datt och Leit deenen hir Demande
rechtsstaatlech ofgewise gouf, sech hei am Land kënnen ophalen, mee datt si selwer fir hire
Liewensënnerhalt verantwortlech sinn. Um Schluss vum Interview mam Radiosender 100,7
betount den Här Bausseminister schlussendlech, datt hie selbstverständlech d’Urteeler vun de
Geriichter a sou Froe géif akzeptéieren.
An deem Zesummenhang géif ech der Regierung gär dës Froe stellen:
1) Wéi vill vun deene Leit aus dem Afghanistan, déi säit 2004 zu Lëtzebuerg Asyl gefrot
hunn, hu sech scho virdrun an engem EU-Staat oder engem aneren, sécheren
Drëttstaat opgehal? Kann d’Regierung eng tabellaresch Opschlësselung vun deenen
eenzele Länner presentéieren?
2) Wéi vill vun deenen DPIen aus dem Afghanistan, fir déi am Kader vum Dublin III
Vertrag en aneren EU-Staat zoustänneg ass, goufen un déi zoustänneg Autoritéiten
zeréckiwwerstallt? Kann d’Regierung eng tabellaresch Opschlësselung vun deenen
eenzele Länner presentéieren? Kann d’Regierung elaboréieren, wat d’Ursaache wiere,
falls sech verschiddener vun deene Leit weiderhin zu Lëtzebuerg ophalen?
3) Ginn et DPIen aus dem Afghanistan, fir déi nom Dublin III Vertrag en aneren EU-Staat
zoustänneg wier, déi sech nach hei am Land ophalen a weiderhi Leeschtunge vum Staat
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Lëtzebuerg bezéien, souwuel ënner Form vu Geldzouwennungen, wéi och materiell
Zouwennungen, zum Beispill den Openthalt an engem Foyer?
4) Kann d’Regierung preziséieren ob säit 2004 oder säit 2015 keen ofgeleenten DPI méi
an den Afghanistan zeréckgefouert gouf? Wann d’Äntwert op des Fro “säit 2004” ass,
kann d’Regierung da betounen, wat d’Ursaache fir dës Politik sinn? Falls d’Äntwert op
dës Fro “säit 2015” ass, kann d’Regierung dann d’Ursaache fir dës Zäsur elaboréieren
an d’Zuele vun de Réckféierunge vun 2004 bis 2014 presentéieren?
5) Wéi ass et méiglech, datt säit 2004 respektiv 2015 keen DPI méi an den Afghanistan
zeréckgefouert gouf, obwuel ënner aneren och d’Lëtzebuerger Arméi, am Kader vun
enger multinationaler Sécherheetsforce, all déi Joren do stationéiert war, fir
d’ëffentlech Sécherheet ze garantéieren? An der Äntwert op meng Fro Nummer 4093
huet den Här Bausseminister de Succès vun dëser Missioun folgendermoosse
beschriwwen: “Donieft huet den Engagement vun der NATO a vun der Europäescher

Unioun am Afghanistan dozou bäigedroen, gesellschaftlech Fortschrëtter ze
erreechen, besonnesch wat d'Rechter vun de Fraen, vun de Kanner, a vun de
Minoritéiten ugeet. Déi politesch Ziler am Beräich vun der Demokratie, der
Rechtsstaatlechkeet, oder de Rechter vun de Fraen, vun de Kanner a vun de
Minoritéiten, gi weiderhi verfollegt, notamment am Kader vun der gemeinsamer
Aussen- a Sécherheetspolitik vun der EU”.

6) Den Här Bausseminister huet sech an deenen uewen zitéierten Interviewen zur
Rechtsstaatlechkeet bekannt an d’Decisioune vu senge Fonctionnaire an deem Dossier
kloer verdeedegt. Weider betount hien, wéi uewen ausgefouert, d’Urteeler vun de
Geriichter ze akzeptéieren. Wéi passt des Ausso mam Fait zesummen, datt säit 2004
respektiv 2015 keen DPI méi an den Afghanistan zeréckgefouert gouf? Gesäit
d’Regierung hei net en däitleche Widdersproch an deenen zwou Aussoe vum Här
Bausseminister?
7) Wéi steet d’Regierung dozou, datt aner EU-Staaten Leit an den Afghanistan
zeréckféieren?
8) Gesäit d’Regierung et als eng human Approche, fir Leit och dann net zeréckzeféieren,
wa si keng Aussicht hunn, fir hei kënnen eng endgülteg Openthaltsgeneemegung ze
kréien? Wier et net méi am Sënn vun deene betraffene Leit fir si zeréckzeféieren, fir
hinnen nees eng kloer Perspektive a Plangbarkeet an hirem Liewen ze erméiglechen,
ëmsou méi well si an hirem Land gebraucht ginn?
9) Iwwer wéi eng gesetzlech Méiglechkeete verfüge Leit, deenen hiren Asylstatus
souwuel vun den zoustännegen Autoritéiten um Bausseministère, wéi och de
Verwaltungsgeriichter ofgeleent goufen, fir zu Lëtzebuerg legal enger
cotisatiounspflichteger Aarbecht nozegoen? Kréien si nach op direktem oder
indirektem Wee Leeschtunge vum Staat vu finanzieller oder materieller Natur? Gëtt et
Leit déi eigentlech hätten d’Land misse verloossen well si hei keen Openthaltsrecht
kruten, déi nach a Foyeren oder Sozialwunnenge liewen?
10) Kann d’Regierung opschlësselen, wéi vill Leit sech aktuell zu Lëtzebuerg ophalen, déi
säit dem Joer 2004 eng Demande fir en Asylstatus gestallt hunn, déi awer d’Office net
ausgewise ginn. Dëst souwuel fir den Afghanistan, wéi och déi aner Länner? Wéi vill
vun deene Leit ginn am Sënn vun der Fro virdrun, enger bezuelter Aarbecht no? Wéi
vill vun deene Leit befannen sech an enger Beschäftegungsinitiativ vum Staat oder de
Gemengen?
11) Wéi vill vun deene Leit, deenen hir Demande fir en Asylstatus endgülteg refuséiert
gouf, déi awer d’Office net ausgewise ginn, dëst souwuel fir den Afghanistan, wéi och
déi aner entspriechend Länner, si säit 2004 mam Gesetz a Konflikt geroden?
Mat déiwem Respekt,
Fernand Kartheiser
Deputéierten
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