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Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

IpiratënI
Sensibilité politique
Boîte postale 83
L-7201 Bereldange

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

1 2 NOV. 2Dtg
Lëtzebuerg, den 12/11/2019
Har President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Aussenugeleeënheeten an Europa
weiderzeleeden.
De 9te November 2019 huet d'ASBL Posa Lëtzebuerg ee Bréif un den Ausseministère
adresséiert, an dem si op d'Ënnerdréckung vun der LGBTIQ*-Communautéit an der
Tierkei opmierksam maachen. An dësem Bréif mécht d'ASBL dorop opmierksam, dass
d'tierkesch Force publique den lOte Mee 2019 gewaltsam géint d'Organisateure an
d’Participante vun engem LGBTIQ*-Pride-Event virgaange sinn. Studenten an en
Akademiker goufe strofrechtiech verfollegt an zum Deel festgeholl. Eng
Geriichtsverhandlung ass fir haut virgesinn.
Sait dem Ausruff vum Ausnamezoustand an der Tierkei si Manifestatioune vun der
LGBTIQ*-Szeen am Viséier vun der Regierung zu Ankara. International
Mënscherechtsorganisatiounen hunn dësen Teschefall an déi systematesch
Ënnerdréckung vun de LGBTIQ*-Szeen veruerteelt.
Lëtzebuerg huet international eng Virbildfunktioun an der Verdeedegung vun de Rechter
vun der LGTBIQ+-Communitéit agehoil, dëst ënnert anerem duerch dem Premierminister
seng faméis Ried am Februar 2019 virun der Arabescher Liga, wou hien sech fir
d'Rechter vun LGTBIQ*-Rechter staark gemaacht huet.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:
1. Wéi schàtzt den Ausseminister déi aktuell Lag vun der LGTBIQ’-Communautéit an
der Tierkei an?
2. Ass de Minister der Meenung, dass d’VersammIungsrecht vun der LGBTIQ*Communautéit nach respektéiert gëtt?
3. Wâert d'Regierung sech bei der tierkescher Ambassade fir d'LGTBIQ*Communautéit an der Tierkei staark ze maachen? Falls jo, wéi eng Positioun
vertrëtt d'Regierung ?
4. Wéi eng Efforte wâert Lëtzebuerg ënnerhuelen, fir d'Rechter vun der LGTBIQ*Communitéit an der Tierkei, mee awer och am Rescht vun der Welt, ze stàerken?

Mat déiwem Respekt,
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0 B DEC. 2019

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères et européennes à la question parlementaire n* 1471 posée par l'honorable Député
Monsieur Marc Goergen.

Jean Asselborn

Ântwernvum Âussen- an Europammister dp d'parlamentaresch Fro N°1471 vum honorabelën
Deputëierteniàdëm Hër Marc GOERGEN (Piraten)

Ântwert^op d'Fro 1:
Lëtzébüèrg dëéltdéi éescht Suergen déi d'Europaesch Kotnmissioun an hirem Lannerrapport 2019 iwwërt
d'Tiërkëii zürtî Ausdrbek. brueëht huet wat d'Protektipun yun dé Gr.POdréehter vun der LGBJIQA+
Cbimmühâütéit'iügéet; Et gëtt eng ganz Rei yu !^jp|atipytje:vun:;de Rephtéryun ;deéne Rersbunéri ëspu \yèi
ëng sëllëge spezifesch Diskriminéierungeni;vyé| zum Beispill pch déi gétiannten Ënnérdréçküng yüh dér
LGBXICÏAh- Pride.op;dérMiddlè Ea^Téchniçal Üniyersih'zu Ânkara; den 10 Méé dëst Jbér;:
Âritwërttîp d'Fro 2:
Den Âmentlkann d’LGB'fliàA+îGprnrTiünautéit hiert VersàmmlungsreGht netphageschrankt an dêrTierkei
aùsübén; an dàt-bbschorins éïGeriidht zu Ankara schonns am Fébruar 2019 detidéiert hàt, datt dé Vérbuéf:
vu LGBjHçiÂ+:Eyenpmënténapi;dèx Haaptsta^ nét;TëehtrTVéisség;war an dbfir misstropgehuewe ginn; ans
datt d'Autpritéjten d'flïçht hünn firJfriddjeGh yersammlungen zë sGhützén.
Antwert bp d'Fro 3;
Déi Lëtzêbüëfgër;Diplbmàtië érënnert reegelméisseg Hier tierkesGh Contrepartiën un d'WiGhtëgkeët vum
Respekt yun de Mëhsçhërechtët:, virün allëm beh vun dééh'e ReGhtérv déi an dem; Internationalen
Ofkommes iwvyeraiyjj a pPliteSch Rechter fèstgëhaje ginn, tierkèi huet dëst Ofkbmmè’s 2003 ratifizéiert.
Mir waërten dës PPsitibùh bèi; dèenen .nëGhste Géleéënheëten nees Gonfirméieren a speziëll pp
d'Situatipun vü/vulnerabëlë Gruppen a Perspunen - dorëriner oeh d'LGBTIQA+ Communautéit verv/éisen.
Ântwërtpp d'Frp 4;
Lëtzëbùë^^aërt béim naGbstë Përibdèsehen üniversalen Exame vun der Tierkei virum Mënscherechtsrot
vun der UNO iptervenéieren; an OGh db d'RëGhtër vun der LGBTIQA+ Commuriautéit ervirstrëichen.
Eëtzëbüérg ëhriërstëtztd'Mahdàtvum'OiibfKëngegen Expert vum K/lënscherecHtsrot vun der UNO iwwer
de Sphutz geint Gewalt an Diskri'minatioun déi'pp sëxuëUërOrièntéiërühgbdërGënder-ldentitéitiberouen
(SOGI), dem Victor MadrigaUBorloZï.
Eis Diplomate setze sëch pch ânri ÙNG-Mënschërëchtsrbt, an der Drëttër Korhmissioün vun der
Gëneralversarhmiung vun de Vereentën Natiounen, an och anengerRei vun anere multilatérale G remien
esou wei beim Europarbt zu Stroossbùèrg fir d'Rëchter vun allé Mënschen dëi ,eng net heterpnormatiy
sexuell Orientéierung, Gender-ldentitéit an Expressioun hunn.

