
Objet: 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
fv'linistère d'État 

Luxembourg, le 

Monsieur 

Marc HANSEN 

1 9 AOUT 2020 

Ministre aux Relations avec le Parlement 

LUXEMBOURG 

Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la 

Ministre de la Santé à la question parlementaire n°2548 du 15 juillet 2020 de 

Monsieur le Député Marc GOERGEN au sujet de la campagne "Net ouni meng 

Mask" 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°2548 du 

15 juillet 2020 de Monsieur le Député Marc GOERG EN. 

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

L Premier Ministre 

,\ll_ 
Ministre d'État 

calff
Reçu



Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la Ministre de la Santé 

à la question parlementaire n°2548 de Monsieur le Député Marc GOERGEN du 15 juillet 2020 au 

sujet de la campagne "Net ouni meng Mask" 

1. Wéi verdeelen sech déi 1.132.263,38€ Ausgaben op 

d'Konzeptioun? 
d'Diffusioun? 
d'Publicitéit? 
d'Kommissioun vun der Agence? 

Et sief ënnerstrach, dass de Montant, deen an der Ântwert op déi parlamentaresch Fro n°2333 
vum honorabelen Deputéierte genannt ass, sech op de Gesamtbudget vun der Kommunikatioun 

an der éischter Phase vun der Strategie an der Lutte géint de Covid19 bezitt. 

Déi Strategie an d'lnformatioun, d'Sensibiliséierung an d'Kommunikatioun an deem Kader 
ënnerdeelt sech an eenzel cibléiert Aktiounen, déi sech op verschidde Plattformen an iwwer 
divers Kanal verdeelen. Deementspriechend sinn och d'Kaschte fir d'Diffusioun, den Affichage, 

den Envoi an d'Publikatioun vun enger geziilter lnformatioun an Kommunikatioun an deem vum 
honorabelen Deputéierte genannte Montant enthalen. 

Esou mécht d'Distributioun vun lnformatiounsmaterial un all Haushalt, an d' Annoncen an de 

Medien an der Presse e groussen Deel vun de Kaschten aus. 

D'Regierung huet am ader vun dëser Campagne Waert drop geluecht, dass eng ganz heterogen 
a breet lnformatioun ka stattfannen a glaichzaiteg och versicht d'Kaschten esou wait et méiglech 
war, ze limitéieren. 

2. Kann d'Regierung confirméieren, datt et sech bei dëser Agence ëm eng Firma handelt, déi an 
der Walcampagne 2018 vun der d'LSAP Optrag krut? 

D'Regierung ka net iwwert d'Clientë vun enger privater Entreprise kommunizéieren. 

3. Firwat krut grad dës Firma den Optrag vun der Regierung? 

D'Agence, déi en Deel vun der Campagne am Kader vun der Lutte géint de Covid19 assuréiert 
huet, gouf mat dar Aufgab chargéiert, well se opgrond vun hirem Profil de Konditiounen 
entsprach huet, déi an der Urgence gebraucht gi sinn. 

4. Ugesiichts den aktuellen lnformatiounen, wéi schléisst d'Regierung aus, dass et zu 
Favoritismus an dësem Fall komm ass? 



D'Regierung huet an dëser Kris op sëllegen extern Prestatairë missen zeréck graifen. Dat gëllt fir 

Materialbeschaafung, d'Logistik an och de Volet Kommunikatioun, wou vu Mediebetriber bis 

Dréckereien all méiglech Entreprisë gebraucht gi sinn. Et ass dobai verstaerkt versicht gi Betriber 

ze engagéieren, déi zu Lëtzebuerg hier Aktivitéit hunn an déi lokal Ekonomie representéieren an 

deenen d'Spezifizitéiten yun eisem Land bekannt sinn. 
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