
Fernand ETGEN

President vun der

Deputéiertechamber

19, um Krautmaart

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 10/06/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech,

dës parlamentaresch Fro un de Premierminister weiderzeleeden.

Den Doud vum George Floyd huet eng Well vun Indignatioun ausgeléist. Och zu Lëtzebuerg.

Rassismus ass a bleift och am Grand-Duché een alldeegleche gesellschaftleche Problem.

D‘Grënn fir d‘Weiderbestoe vu Xenophobie si villfälteg. Déi aktuell Manifestatioune

verflichten d‘Biergerinnen a Bierger, ma awer och d‘Staaten zu enger méi déiwer,

selbstkritescher Analyse vum Phenomeen. 

De nach ëmmer bestoenden Friemenhaass ass dobäi sécherlech och op d’Geschicht vun der

westlecher Zivilisatioun zréckzeféieren. D’Kolonialiséierung ass een Beispill, unhand vun

deem sech eng historesch Verantwortung, déi vill europäesch Länner, dorënner och

Lëtzebuerg droen, ofliese léist. D’Opschaffe vun dësem Kapitel wier e wichtegen éischte

Schrëtt a Richtung méi Luciditéit am Debat iwwert Rassismus. Eng Entschëllegung fir

d‘Implicatioun vum Grand-Duché an der Episod vum Kolonialismus kéint een Ufank

duerstellen, vun enger kredibeler Lutte géint Rassismus. 

Am Joer 2020 freet d’Demokratesch Republik Kongo sech iwwert 60 Joer Onofhängegkeet.

Och Lëtzebuerg war un der Kolonialiséierung vum Kongo aktiv bedeelegt. Et ass essentiell,

datt sech och am Grand-Duché ugefaange gëtt an aller Serenitéit mat dëser

Vergaangenheet auserneen ze setzen. 

An deem Zesummenhang wéilte mir dem Minister dës Froe stellen:

1. Gedenkt den Här Premierminister sech am Numm vum Grand-Duché an am Numm vun

der Regierung bei de Geschiedegte vun der Kolonialiséierung fir d‘Implicatioun vum

Grand-Duché ze entschëllegen ? 

2. Gedenkt den Här Premierminister sech am Numm vum Grand-Duché an am Numm vun

der Regierung fir d‘ „Foires coloniales“, déi 1933 an 1949 am Cercle municipal de

Luxembourg organiséiert goufen, ze entschëllegen ?

3. Ginn et säitens der Regierung Beméiungen, fir d‘Recherche iwwert d‘historesch
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Verantwortung vum Grand-Duché wärend der Zäit vun der Kolonialiséierung

virunzedreiwen?

4. Ginn et zu Lëtzebuerg Monumenter déi a Relatioun mat der kolonialer Vergaangenheet

ze setze sinn? Wa jo, wou, a kënnen déi elo fort? 

5. Här Premierminister, huet de Lëtzebuerger Staat an der Vergaangenheet direkt oder

indirekt Acteuren am Kongo finanziell oder materiell ënnerstëtzt? 

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député  

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 10 juin 2020 

 

Objet : Question parlementaire n° 2366 du 10.06.2020 de Monsieur le Député Sven Clement et de 
Monsieur le Député Marc Goergen - Histoire coloniale luxembourgeoise 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un mois 
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 
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