
 
 
 
 

  Groupe parlementaire 

ADR – Groupe parlementaire                     25, Ënneschtgaass · L-2240 Lëtzebuerg Tel. : (+ 352) 463742 

Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, de 17. Januar 2022 

Här President, 
 
esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dréngend parlamentaresch Fro un 
den Här Policeminister, d’Madamm Banneminister an un d’Madamm Gesondheetsminister 
weiderzeleeden.  
 
E Samschdeg Nomëtteg huet an der Stad eng Demonstratioun stattfonnt, där hir legal Basis aktuell 
nach net ganz kloer ass. De Verlaf vun der Demonstratioun op der Gare gëtt op der Spaweckssäit vun 
der Police esou beschriwwen:  

« À partir de 14h00, un deuxième rassemblement non-autorisé s’est formé à la place de la Gare à 
Luxembourg-Ville. Ce rassemblement comptait quelque 350 manifestants. Vers 14h30, ce 
rassemblement a pris le départ de la place de la Gare vers l’Avenue de la Liberté, mais a été stoppé 
puis confiné peu après par la Police à hauteur de la Place de Paris. 

Sur base de l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, toutes les personnes ayant 
fait partie de ce rassemblement ont été soumises à un contrôle d’identité. 

Vers 19h10, le confinement de la manifestation à l’Avenue de la Liberté a été levé. 

Au total, une trentaine de personnes ont été interpellées dans le cadre de la manifestation, dont 14 au 
niveau administratif en relation avec les articles 5 (4) et 14 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police 
grand-ducale. Dans 16 cas, des procédures judiciaires ont été entamées, entre autres pour les faits 
suivants : rébellions ou lancement d’engins pyrotechniques en direction des agents de police. Notons 
encore que d’autres faits peuvent s’ajouter suite aux analyses et exploitations en cours. » 
 
Op  de soziale Medien zirkuléieren awer vill Filmer déi op schwéier Feeler vum Policeminister hindeiten 
an zum anere Gewalt géint d’Beamten op der Plaz weisen, an déi politesch entspriechend kontrovers 
diskutéiert ginn.   
 
An dem Kontext wéilt ech der Regierung dës Froe stellen : 
 

1. Op wéi enger legaler Basis wor dësen Asaz vun der Police opgebaut? Kann den Här 
Policeminister der Chamber an deem Zesummenhang seng Asazuerderen iwwermëttelen? 
 

2. Wéi eng gesetzlech Basis gëllt fir de “confinement” vun engem “rassemblement”? Wéi eng 
Dauer ass do maximal virgesinn a wéi eng Reegele mussen dobäi agehale ginn? Op wéi enge 
Plazen, ausser op der Gare, gouf dës Taktik nach benotzt ? 

 
 



3. An der Äntwert op déi parlamentaresch Fro Nummer 5412 vum 20. Dezember 2021 sot den 
Här Minister Kox: “D’Aktioun vun der Police ass ëmmer a Proportioun zu den Handlungen vun 
de Manifestanten.” Ass dës Proportionalitéit, an den An vum Här Minister, de leschte 
Samschdes agehale ginn ?   
 

4. Wéi eng Forme vu Pyrotechnik gouf vu Säite vun eenzele Manifestanten agesat? Goufe 
Beamte verletzt? Wa jo, wéi vill an ëm wéi eng Verletzungen handelt et sech?  

 
5. Et gëtt gesot, datt och Leit an esou « Confinementer » era gerode sinn, déi iwwerhaapt näischt 

mat enger Demonstratioun ze dinn haten (Awunner, Cliente vu Geschäfter, Passanten, an esou 
weider…). Och si konnten déi Confinementszonen net einfach verloossen. Kann d’Regierung 
dat confirméieren ? Wéi eng legal Basis gëtt et fir d’Beweegungsfräiheet vun deene Leit 
anzeschränken ? 
 

6. Wéi laang hunn déi Confinementer op deene verschiddene Plaze gedauert ? D’Leit hate weder 
Toiletten nach aner Commoditéiten zur Verfügung, wéi z.B. Iessen an Drénken. Ass et an den 
An vun der Regierung normal, datt Leit, dorënner och eeler Leit, ënnert deene Konditioune 
musse stonnelaang bei niddregen Temperaturen op de Stroosse stoen? Wéi gesäit 
d’Regierung bei dëser Aktioun déi mënschlech Dignitéit vun den Demonstranten assuréiert ? 
 

7. An deene Confinementszone woren och Kanner an eeler Leit. Ass et erméiglecht ginn, datt Leit 
mat Kanner, Fraen an aneren Ëmstänn an eeler Leit déi betraffen Zone konnte séier a prioritär 
verloossen ? 
 

8. Zil vun deenen Operatioune wor anscheinend och eng Identitéitskontroll. Firwat huet et esou 
laang gedauert fir d’Identitéit vun nëmmen e puer honnert Leit ze kontrolléieren? Wore fir den 
Deel vun der Operatioun genuch Personal a Kontrollpunkte virgesinn?  

 
9. Wéi eng Resultater hunn déi Identitéitskontrolle bruecht? Wor et méiglech z.B. Casseuren 

oder Leit vun auslänneschen, anarchistesche Gruppéierungen ze identifizéieren ? Wéi ginn dës 
Donnéeën allgemeng traitéiert a wéi laang gi se gespäichert? 
 

10. Verschidde Leit hu bericht, datt si och hir Telefonsnummer hu missen hannerleeën. Kann den 
Här Policeminister dës Informatioune confirméieren? Wa jo, ob wéi enger gesetzlecher Basis 
an zu wéi engen Zwecker goufen dës Donnéeën (Identitéit + Telefonsnummer) erhuewen? 
Wéi ginn se traitéiert a wéi laang gi se gespäichert? 

 
11. Wéi dacks, géint wien an aus wéi enge Grënn ass et zu engem Asaz vu Gewalt komm ? 

 
12. Op de soziale Medie gëtt gesot, datt et Verletzter gouf, déi zum Deel och hu missen 

hospitaliséiert ginn. Kann d’Regierung dat confirméieren ? Wa jo, wéi ass et zu deene 
Verletzunge komm? Wéi vill Poliziste goufe verletzt a wéi vill Demonstranten? 

 
13. Weider gëtt behaapt, datt zu engem bestëmmten Abléck eng Ambulanz geruff gi wär, 

respektiv den 112 vun enger Damm mat enger Panikattack ugeruff gi wär. D’Ambulanz wär 
awer net an d’Confinementszon era gelooss ginn, respektiv et wär einfach agehaange ginn. Déi 
verschidden Duerstellunge vun esou Tëschefäll sinn net ëmmer konkordant. Gëtt et iwwer 
esou e méiglechen Tëschefall oder esou méiglech Tëschefäll am Zesummenhang mat 
Rettungswiesen iergendwellech offiziell Erkenntnesser oder Informatiounen? Wéi wor déi 
allgemeng Gesondheetsversuergung vun de Leit op der Plaz assuréiert?  

 
14. Verschidden Interventioune sinn – wéinstens op de Filmer – a priori schwéier nozevollzéien, 

z.B. d’Festhuele vun engem Mann deen op enger klenger Tromm gespillt huet. Kann den Här 
Minister erklären, firwat esou Interventiounen a sengen An néideg waren? 

 
15. Woren niewent der Lëtzebuerger Police och auslännesch Unitéiten am Asaz? 

 



16. Geet den Här Minister dovun aus, datt dësen Asaz sech negativ op d’Moral vun den 
deelhuelende Beamte kéint auswierken? Wéi gëtt hinnen erkläert, datt sou Moossname géint 
gréisstendeels friddlech Demonstrante benotzt ginn? Wéi ass d’Reaktioun vun deene 
betreffende Beamten?   

 
17. Geet den Här Minister dovun aus, datt seng Uerderen zu enger negativer Perceptioun vun der 

Police an/oder zu engem Vertrauensverloscht an d’Police kënne bäidroen?  
 

18. An de soziale Medie gouf behaapt, datt dës Manifestatioun contrairement zu änleche 
Veranstaltungen an de leschte Wochen, ugemellt war. Steet d’Regierung am Austausch mat 
de Verantwortleche vun der Stad Lëtzebuerg fir déi Ausso ze klären, datt hinnen e Bréif mat 
der Umeldung zougestallt, mee net beäntwert gouf, fir datt dëse wichtegen Aspekt bei der 
Bewäertung vum Asaz entspriechend ka berécksiichtegt ginn?  

 
Mat déiwem Respekt, 

     
  
 

 Fernand Kartheiser  
 Deputéierten 


