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I » AVR, 2013

Har President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës 
parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Kultur, Wirtschaft, Aussenugeleeënheeten an 
Europa, Ëmwelt, KUma a nohalteg Entwécklung & Aarbecht weiderzeleeden.

Op der Expo 2020 an Dubaï waert Lëtzebuerg mat engem Pavillon vertruede sinn. D'Kàschte 
vum Bau vum Pavillon souwéi d'Fraisen vum Fonctionnement ginn duerch ee Private-Public- 
Partnership finanzéiert an dem d'Regierung sech, sou den Informatioune vun der 
Generalkommissàrin Maggy Nagel no, mat 32 Milliounen bedeelegt. Dës investéiert Zomm 
erschéngt héich, wann ee bedenkt, dass de Pavillon no der Expositioun demoléiert a 
recycléiert waert ginn. Des Weideren stellen sech Bedenken iwwert de Bau vum Pavillon, wann 
ee weess, wéi et ëm d'Mënschen-an Aarbechtsrechtssituatioun an den Vereenegten 
Arabeschen Emirate bestellt ass.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Kann d'Regierung confirméieren, dass déi vun der Regierung confirméiert 
Contributioun vun 32 Milliounen Euro, waert agehale ginn? Ass den Ofbau an de 
Recyclage vum Pavillon an dësen 32 Milliounen Euro virgesinn?

2. Consideréiert d'Regierung, déi 32 Milliounen Euro fir d'Expo 2020 Dubai als 
Investment oder als Charge? Falls d'Regierung d'Zomm als Investment gesait, mat wéi 
engen direkten oder indirekte Recetten rechent den Har Minister Schneider

a. warend der Expo 2020 Dubai?
b. An de ]ore no der Expo 2020 Dubai?

3. Ass d'Regierung der Meenung, dass ee Pavillon, dee 32 Milliounen Euro kascht, sechs 
Méint a Betrib waert sinn an dono erëm ofgerappt gëtt, ee nohaltege Projet 
duerstellt?
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4. Wéi een Aarbechtsrecht gëllt fir d'Personal, dat um Bau vum Pavillon bedeelegt ass an 
de Betrib vum Pavillon warend der Expo 2020 garantéiert?

5. Stuuft d'Regierung den Aarbechterschutz an den Emiraten ahnlech héich an wéi de 
lëtzebuergesche Code du Travail ?

6. Opgeschlësselt op d'Joren 2017 bis 2021, wéi eng Ausgaben si fir de Management 
vum Groupement d'intérêt Economique "Luxembourg @ Expo 2020 Dubaï EXPO GIE 
DUBAI" virgesinn? Wéi vill Persounen hunn een Aarbechtskontrakt an
dësem Groupement d'intérêt Economique?

7. Ass d'Regierung der Meenung, dass d'VAE fraiheetlech, rechtsstaatlech an 
demokratesch Waerter vertrieden? Wéi jugéiert d'Regierung 
d'Mënscherechtssituatioun an den VAE?

8. Ass d'Regierung der Meenung, dass d'wirtschaftlech Interesse vun der Participatioun 
un der Expo 2020 Dubai méi wichteg sinn wéi de Respekt vun de Mënscherechter an 
den Emiraten? Falls nee, wéi eng Mesuren waert d'Regierung ënnerhuelen, fir sech fir 
d'Staerkung vun de Mënscherechter an de VAE anzesetzen?

MarcGOERGEN
Député
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Ântwert vun der Madamm Kulturminister Sam Tanson, dem Hër Wirtschaftsminister Etienne 
Schneider, der Madamm Ëmweitminister Carole Dieschbourg, dem Hâr AusseministerJean Asseiborn 

an dem Hâr Aarbechtsminister Dan Kersch op d'pariamentaresch Ufro nr 647 vum 18. Abrëii 2019 vum
Hâr Deputéierten Marc Goergen

Matt der Expo 2020 zu Dubaï ass et déi éischte Kéier, datt eng Weltaussteliung am Mëttleren Orient 
organiséiert gëtt. Dat ass eng Platz op der Welt, wou aligemeng Lëtzebuerg vill Interêten huet, a speziell 
an de Vereenegten Arabeschen Emiraten (VAE) an an der Golfregioun gëtt et grousst wirtschaftiecht 
Potenziai an Opportunitéiten.

D'VAE sinn haut de wichtegsten Handelspartner vu Lëtzebuerg an der Golfregioun. D'Participatioun un 
der Weltaussteliung ass dowéinst eng Geleeënheet fir eis Relatiounen an d’Zesummenaarbecht mat 
lokale Partner weider ze entwéckelen a fir nei, zousatzlech Partnerschaften opzebauen, déi och no der 
Expo bestoe bleiwen. Dat kënne Relatiounen am ekonomeschen, politeschen oder am kulturelle Berâich 
sinn, vun deene Lëtzebuerg aligemeng, a speziell eis Ekonomie an d'Betriber mëttel- a laangfristeg 
profitéiere kënnen, ouni awer datt een dës Retombée'en haut schonns prazis chiffréiere kann.

Als Organisateur hunn d'VAE fir d'Weltausstellung 2020 zu Dubaï d'Thema «Connecting minds, creating 
the future" virginn, deen de Virstellunge vun enger qualitativer an nohalteger Entwécklung vu 
Lëtzebuerg entsprécht. De Lëtzebuerger Pavillon zu Dubaï steet dowéinst ënnert dem Motto 
«ResourcefuI Luxembourg". D'Kreeslafwirtschaft spillt bei der Konstruktioun vum Lëtzebuerger Pavillon 
dowéinst eng grouss Roll. Déi benotzte Baumaterialie kënnen op d'mannst zu 70% duerno nees erëm 
benotzt ginn. Fir déi Equipementer am Pavillon, fir déi et sënnvoll ass, gëtt d'Material net kaaft mee 
gelount. Ailes an allem gëtt Wâert drop geluecht fir de Projet esou nohalteg ewéi méiglech ze 
realiséieren.

Déi Betriber, déi um Bau vum Pavillon bedeelegt sinn an déi zu Dubaï schaffen, ënnerleien net nëmmen 
dem lokalen Aarbechtsrecht, ma och de Reegelen déi den Organisateur vun der Weltaussteliung 
zousatzlech imposéiert. D'Aarbechtsrecht an de VAE huet an deene leschte Joren evoluéiert, e.a. ass déi 
sozial an aarbechtsrechtiech Protektioun vun de Salariéen gestaerkt ginn.

D'Organisateure vun der Expo hunn vun Ufank un spezifesch Reegelen definéiert iwwert 
d'Aarbechtskonditiounen. Dës Reegele si méi streng a gi méi wait wéi aligemeng d'Aarbechtsrecht an de 
VAE. D'Ëmsetzung vun dëse Reegele gëtt strikt iwwerwaacht, a Jiddwer Land gëtt reegelméisseg 
informéiert op ail déi Betriber, déi op sengem jeeweilege Projet schaffen och dës Reegelen applizéieren. 
Et gëtt bei deene Reegelen net nëmme grousse Waert op d'Sécherheet bei der Aarbecht, op 
d'Aarbechtskonditiounen an op d'Schaffzaite geluecht, ma och op d'Liewenskonditioune vun den 
Aarbechter, déi jo generell vun hiren Employeure logéiert ginn. Déi emiratesch Autoritéiten wëllen dat 
Reegeiwierk geschwënn zum eenheetlechen Standard maache fir datt d'VAE esou e Virbildcharakter an 
der Regioun kréien. An deene leschte Jore gouf an de VAE z.B. legiferéiert iwwert d'Protektioun vun den 
Aarbechter, an d'VAE engagéieren sech an der Golfregioun fir eng Progressioun an de Fraerechter a fir 
eng méi oppen an tolérant Geselischaft.

Lëtzebuerg huet zanter 1980 diplomatesch Relatioune mat de VAE a suivéiert déi Evolutioun. Zu Abu 
Dhabi huet de Grand-Duché 2011 eng Ambassade opgemaach, an ee Joer drop och sai «Luxembourg 
Trade and Investment Office" dohinner transferéiert, dee virdrun zanter 2005 zu Dubaï war. Wéi an ail 
Land mat deem Lëtzebuerg diplomatesch Relatiounen huet, sinn d'Relatioune mat de VAE vilischichteg.



Mir schwatzen an eise bilaterale Kontakter mat de VAE ail Sujet oppen an direkt un, eis politesch, 
finanziell an wirtschaftiech Interesse, an och de Respekt vun de Mënscherechter.

D'VAE engagéieren sech no eegenen Indikatioune fir d'Protektioun an d'Promotioun vun de 
Mënscherechter doheem a ronderëm d'Welt an hunn eng Rei international Mënscherechtstraitée 
ratifizéiert, dorënner notamment d'Konventioun géint Tortur, d'Konventioun géint d'Diskriminatioun vu 
Fraen, d'Konventioun fir Kannerrechter an d'Konventioun fir d'Rechter vu Persoune mat engem 
Handicap. Allerdéngs applizéieren d'VAE nach ëmmerd'Doudesstrof an eng Rei unerkannt international 
ONGen molen e kritescht Bild vun der Mënscherechtssituatioun am Land, virun allem wat déi zivil a 
politesch Rechter ugeet.

Wéi bei aner Weltausstellunge virdrun, ass och fir d'Expo 2020 zu Dubaï ee "Groupement d'intérêt 
economique" gegrënnt ginn. Dëse GIE ass de Porteur vum Projet a gëtt geleet vun engem Conseil de 
gérance, wou Vertrieder aus verschidde Ministèren, Administratiounen an een Deel vun de private 
Partner dra sinn.

Fir d'Joren 2017 bis 2019 si keng Dépense virgesi fir d'Personal vum GIE. Et huet deemno den Ament och 
keen een Aarbechtskontrakt beim GIE. De Projet gëtt geréiert vun der Generaikommissarin, zesumme 
mat Mataarbechter aus dem Wirtschaftsministère, der Administration des Bâtiments Publics a vun der 
Handelskummer. Ab dem Joer 2020, wann de Pavillon opgeet, wâerte fir eng Rei Funktiounen zu Dubaï 
Leit agestallt gi fir de Pavillon ze bedreiwen. Den Detail dozou ass nach am Gaang ausgeschafft ze ginn. 
D'Dépensen heifir sinn am Budget vum GIE virgesinn.

Generell chiffréiert sech de ganze Budget fir déi Lëtzebuerger Participatioun op der Expo 2020 zu Dubaï 
op 32 Milliounen Euro. Et ginn den Ament keng Indikatiounen, datt sech eppes un dësem Montant sollt 
anneren. Den Ofbau an de Recyclage vum Pavillon sinn an deem Budget mat dra virgesinn. Déi 3 Partner 
aus dem Privatsecteur (SES, POST Luxembourg a Chambre de Commerce) droe mat enger finanzieller 
Enveloppe vu jeeweils 2,5 Milliounen Euro zum Budget bai. Et wâerten och zousatziech Entreprisen sech 
via eng Konventioun als Sponsor an de Projet mat abréngen. Domat steet elo scho fest, datt d'Expo 2020 
déi Weltausstellung ass, wou de Privatsecteur sech bis elo am meeschte finanziell un de Kaschte vun der 
Lëtzebuerger Participatioun bedeelegt.


