
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 05/05/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Gesondheet & Ëmwelt, Klima an
nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.

Net ouni meng Mask – Dëse Slogan ass den Ophänkert vun enger aktueller
Publicitéitscampagne vun der Regierung, fir de Public fir d’Anhale vun de Corona-Mesuren ze
sensibiliséieren. Dës Pub huet rezent d’Deckblat vun den Zeitunge vun engem Pressegrupp
gefëllt.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Här Minister, gëtt d’Regierung bei all de Medien, déi vun der staatlecher Pressehëllef
profitéieren esou eng Pub an Optrag ? Wann net, firwat net ?

2. Wéi goufen d’Pressehaiser, fir déi esou eng Publicitéit vun der Regierung an Optrag gi
gouf, ausgewielt ?

3. Huet d'Regierung bei anere sougenannten "Out of Home" Annoncen op Bushaisercher
vun enger Gratuitéit profitéiert?

4. Huet d'Regierung bei den Zeitungsannoncen vun enger Gratuitéit profitéiert oder
goufen dës Annoncen zum Maartpräis akaaft?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député

QP N°2147

cwirtgen
Reçu



emier Ministre 

Ministre d'État 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État 

Luxembourg, le 	9 JUIN 2020 

Monsieur 

Marc HANSEN 

Ministre aux Relations avec le Parlement 

LUXEMBOURG 

Obiet: Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État ä la question parlementaire 

n°2147 de Monsieur le Député Sven CLEMENT au sujet de la campagne de sensibilisation du 

gouvernement face au coronavirus. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse ä la question parlementaire n°2147 du 

5 mai 2020 de Monsieur le Député Sven CLEMENT. 

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

calff
Reçu



Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État ä la question parlementaire n°2147 de 
Monsieur le Député Sven CLEMENT au sujet de la campagne de sensibilisation du gouvernement face au 
coronavirus. 

1. D'Campagnen déi als But hunn d'Gesellschaft iwwert déi verschidde Mesuren an der Lutte géint 
de Covid-19 ze sensibiliséieren, ewéi d'Campagne mam Titel #Bleiftdoheem, d'Phasé vum 
Deconfinenement oder och nach #NetOuniMengMask, limitéieren sech net op 
d'Zeitungsannoncen, mee sinn als Deel vun engem méi groussen Outreach ze verstoen. D'Zil war 
a bleift esou vill Bierger ze erreeche wei méiglech a gläichzäiteg sécherzestellen dass all 
d'Majoritéit vun de Leit Accès op lnformatioune kritt - dët esou einfach wie méiglech an 
onofhängeg dovu fir wei eng lnformatiounsquell de Bierger sech entscheet, sief et digital, iwwert 
de Radio oder am Print, op Franséisch, Däitsch, Englesch oder Portugisesch. 

2. An désem Sënn sinn d'Annoncen net un d'Konditioun vun der Pressehèllef gekoppelt ginn, an 
d'Regierung huet net automatesch bei all de Medien déi d'Pressehéllef kréien och des 
Publicitéiten an Optrag ginn. Et ass sech virun allem d'Fro gestallt gi wei ee beschtméiglechst all 
linguistesch an demographesch Gruppen a Communautéite vun eiser Gesellschaft erreeche kann, 
och als Complément zu den digitale Reseauen an der offizieller lnternetsäit vun der Regierung. 

3. Wärend der Zäit vum Confinement sinn d'Annoncé vum #Bleiftdoheem an de Bushaisercher der 
Regierung gratis zur Verfügung gestallt ginn. D'Regierung huet d'Käschten déi mam Print an mam 
Montage verbonne waren iwwerholl. Déi aktuell Annonce ronderëm den #NetOuniMengMask an 
de Bushaisercher ghinn zu engem verbëllegten Tarif facturéiert. 

4. D'Regierung huet bei den Zeitungsannoncen net vun enger Gratuitéit profitéiert, eng Rei 
Medienhaiser hunn eng Remise um Gesamtpräis offréiert. 
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