
 
 
 

 

Äntwert vun der Ministesch fir Famill an Intgratioun, vun der Gesondheetsministesch a vum 
Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend op d'parlamentaresch Fro n° 5284 vum Här Deputéierte 

Marc Goergen. 

 

 

1)  
De « Service premier appel » gouf am Mäerz 2017 lancéiert. Zënter hir hunn sech 2.527 Persoune bei 
dësem Service gemellt. Dorënner sinn esou wuel Persounen, déi sech an enger prekärer Situatioun 
befannen, ewéi och Professioneller oder aner Resident’en, déi eng Persoun an Nout mellen. Heidrënner 
sinn d’Zuele pro Joer opgeschlësselt: 

 

Joer Unzuel u Persounen, déi sech beim Service gemellt hunn 

2017 344 

2018 664 

2019 936 

2020 380 

2021 203 

Total 2.527 

 

2)  

Dëst Joer am Mee gouf an der Stad eng Halte de nuit opgemaach, déi sech spezifesch u Fraen adresséiert. 
Dëst ass ee Projet vun der Caritas, dee vum Familljeministère finanziell ënnerstëtzt gëtt. Dës Offer 
completéiert déi aner zwou Haltes de nuit an der Stad Lëtzebuerg, an déi sech esouwuel u Männer ewéi 
u Frae riichten. Eng dovun ass Ugangs dëst Joer an nei Gebailechkeete geplënnert, mat enger erhéichter 
Kapazitéit u Better. 
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3) 

De Bistrot social „Le Courage“ huet seng Dieren am November 2016 opgemaach. D’Beneficiaire kënnen 
am Bistrot social eng Dusch huelen, hir Kleeder wäschen, a kréien ee waarmt Gedrénks an eng Kollatioun 
ugebueden. 

Dëse Service ass allerdéngs net mam Familljeministère, mee mat der Stad Lëtzebuerg konventionéiert. 
Dofir kann de Familljeministère och keng Ausso iwwer Zuele maachen. 

 

4)  
De Familljeministère ënnerstëtzt finanziell eng ganz Réi un Initiativen an Associatiounen am Beräich vum 
sozialen a bezuelbarem Wunnraum fir esou géint d’Obdachlosegkeet an d’sozial Exklusioun ze kämpfen a 
Mënschen ze hëllefen, déi aus den ënnerschiddlechste Grënn keng oder keng adequat Wunneng hunn. 
2020 konnten duerch dës Strukture 4.278 Persoune logéiert ginn. Dëse Chiffer konnt iwwert déi lëscht 9 
Joer méi wéi vervéierfacht ginn. 

Dëst Joer am Mee gouf, wéi uewe geschriwwen, ausserdeem eng Halte de Nuit spezifesch fir Fraen 
opgemaach. Duerch déi nei Gebailechkeete vun der Wanteraktioun, déi 2019 a Betrib geholl goufen, 
konnt Capacitéit op 250 Better eropgesat ginn. 

Aktuell sinn och eng Rei Projet’en am Beräich vun der Obdachlosegkeet an der Maach. Esou gëtt zum 
Beispill de Projet “structure d’hébergement pour personnes sans-abri vieillissantes“ ausgeschafft. Dëse 
Projet, deen och am Regierungsprogramm virgesinn ass, adresséiert sech un eeler obdachlos Persounen 
a gëtt zu Berbuerg realiséiert an Zesummenaarbecht mam CIPA Haaptmann’s Schlass. 

De Familljeministère wëll och weiderhin d’Housing first-Strukturen ausbaue fir obdachlos Mënschen ouni 
Ëmweeër vun der Strooss an eng fest Wunneng ze kréien, fir dann uschléissend hir Situatioun ze 
stabiliséieren. Esou ass fir 2022 ugeduecht en Housing First Projet fir Fraen ze developpéieren. 

Et ass ausserdeem virgesinn ee Recensement vun den obdachlose Persounen ze maachen, fir 
d’Bekämpfung vun der Obdachlosegkeet nach méi zilgeriicht kënnen opzestellen. 

De Familljeministère huet de LISER beoptraagt déi national Strategië géint Obdachlosegkeet an 
d’Exklusioun am Zesummenhang mam Logement z’evaluéieren. D’Erkenntnisser vun dëser Analyse 
wäerten der Regierung erméiglechen, ze erfaasse wéi eng Mesuren um Terrain Succès haten an nach 
weider ausgebaut solle ginn. 

 

5)  
D’Wanteraktioun geet normalerweis den 1. Dezember un an hält den 31. Mäerz op. Am Kader vun der 
sanitärer Kris huet de Familljeministère d’Editiounen 2019/2020 an 2020/2021 bis den 30. Juni verlängert. 
Heidrënner sinn d’Zuele pro Editioun opgelëscht, opgedeelt op den regulären Zäitraum an 
d’Verlängerunge wéinst Covid: 

 

Zäitraum Iwwernuechtungen Unzuel u verschiddene 
Beneficiairen 

23.11.2018 – 31.03.2019 14.192 773 

01.12.2019 – 31.03.2020 16.299 784 



 
 

01.04.2020 – 30.06.2020 
(Verlängerung) 

11.336 452 

16.11.2020 – 31.03.2021 17.373 818 

01.04.2021 – 30.06.2021 
(Verlängerung) 

14.273 643 

 

D’Bilan’en vun der Wanteraktioun mat de Statistike vum Nuets- an Dagesfoyer a weideren Detailer sinn 
och um Internetsite vum Familljeministère publizéiert. 

 

6)  

Betreiungsstrukture fir drogenofhängeg Mënschen a Mënsche mat psychiatresche Problemer, déi vum 
Gesondheetsministère konventionéiert sinn, kënnen op multidisziplinär Equippen zeréckgräifen, wou och 
Psychologen an Therapeute vertruede sinn déi déi betraffe Persounen en Charge kënnen huelen. 

 

7)  

De Gesondheetsministère konventionéiert verschidden Offere vu betreitem Wunnen notamment fir 
Mënsche mat Ofhängegkeetsproblemer déi keen Dag iwwert dem Kapp hunn. Dës Offere gi progressiv 
ausgebaut. Et handelt sech hei em e permanenten Ausbauprozess. Den nationalen Drogenaktiounsplang 
2020-2024 gesäit dësweideren eng zousätzlech Offer vun “Housing first” vir, fir Leit déi a précaire 
Situatioune liewen a psycho-medezinesch Betreiung brauchen. An dem Kontext ass e Konzept mat 
verschiddene spezialiséierten Trägeren ausgeschafft ginn an et gi momentan déi passend Gebailechkeete 
gesicht fir dës Offer ze verwierklechen. 

Den MENJE an den MIFA hunn 2016 zesummen de “Bon d’hébergement d’urgence” fir jonk Erwuessener 
bis 27 Joer agefouert. Dee kann ausgestallt ginn vum ONE, den Offices sociaux an de SePAS’EN aus den 
Lycéeën. An der Regel kann esou e Jonken an Nout bis zu maximal 30 Deeg pro Persoun an enger 
Jugendherberg iwwernuechten. Bezuelt ginn d’ Iwwernuechtungen vun den Offices sociaux an dem MIFA 
respektiv dem MENJE iwwert eng ASFT-Conventioun “Service pour Jeunes” an Zesummenarbecht mat der 
“Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoises”. 

2019 goufen esou 909 Nuechten bezuelt fir 63 Jonker, 2020 waren et 1115 Iwwernuechtungen fir 71 
Jonker an 2021 bis zum Enn vum Mount November waren et 1301 Iwwernuechtungen fir 86 Jonker. Et 
gëtt momentan un engem alternativen Konzept fir d’Hébergements d’urgence geschafft, wou niewent 
enger Schlofplatz och nach een zousätzlecht pädagogescht Encadrement firgesin as. Dest neit Konzept 
wäert am Laaf vum Joer 2022 lancéiert gin. 

Den MENJE an den MIFA hunn 2016 zesummen de “Bon d’hébergement d’urgence” fir jonk Erwuessener 
bis 27 Joer agefouert. Dee kann ausgestallt ginn vum ONE, den Offices sociaux an de SePAS’EN aus den 
Lycéeën. An der Regel kann esou e Jonken an Nout bis zu maximal 30 Deeg pro Persoun an enger 
Jugendherberg iwwernuechten. Bezuelt ginn d’ Iwwernuechtungen vun den Offices sociaux an dem MIFA 
respektiv dem MENJE iwwert eng ASFT-Conventioun “Service pour Jeunes” an Zesummenarbecht mat der 
“Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoises”. 

2019 goufen esou 909 Nuechten bezuelt fir 63 Jonker, 2020 waren et 1115 Iwwernuechtungen fir 71 
Jonker an 2021 bis zum Enn vum Mount November waren et 1301 Iwwernuechtungen fir 86 Jonker. 



 
 
Et gëtt momentan un engem alternativen Konzept fir d’Hébergements d’urgence geschafft, wou niewent 
enger Schlofplatz och nach een zousätzlecht pädagogescht Encadrement firgesin as. Dest neit Konzept 
wäert am Laaf vum Joer 2022 lancéiert gin. 

 

 

 

 

 

Lëtzebuerg, den 24 Dezember 2021 

  

D' Ministesch fir Famill an Integratioun 

  

(s.) Corinne Cahen 
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