
Sécherheetskommissioun Ettelbréck

Fir d'éischt kuerz Recapitulatioun vun den Haaptproblemer zu Ettelbréck:
• Manner PolizistInnen do ewéi gewënscht

◦ Grond: Insgesamt ze wéineg PolizistInnen do + Ginn méi dringend zu Esch/Uelzecht an 
Stad Lëtzebuerg gebraucht

• Grousst Onsécherheetsgefill vun de BiergerInnen
◦ Je méi al, desto méi onsécher fillt een sech
◦ Virun allem ronderëm d'Gare
◦ Wann et däischter gëtt/ass

Mir hunn och nach vill aner Problemer ugeschwat, déi setzen ech awer hei net derbäi, well do 
d'Gemeng tatsächlech nëmmen ganz wéineg bis näischt maache kann, Beispill: Diskussioun iwwer 
en Ordnungsamt fir d'PolizistInnen ze entlaaschten.
Dat eenzegt wat d'Gemeng bei all deene Saache maache kann ass sech mat anere Gemengen 
zesummenzedinn an esou eppes anzefuerderen. Woubäi d'Creatioun vun esou engem Ordnungsamt 
laut Minister Schneider grad gepréift gëtt http://www.wort.lu/de/lokales/bestandsaufnahme-in-zehn-
punkten-30-prozent-mehr-einbrueche-5489f4fc0c88b46a8ce467e7 Dat heescht awer net, datt een en 
net och nach dozou encouragéieren dierf ;) 

Zréck zu de Problemer wou Ettelbréck méi ka maachen an et io deelweis och scho gemaach gëtt.
Mir wäerten och an Zukunft net méi PolizistInnen an d'Nordstad kréien (cf. verlinkten Text an eis 
Diskussiounen doriwwer). Dowéinst gëllt et déi di een huet méi präsent anzesetzen. Dat gëtt/gouf io 
schonns gemaach, mat bspw. de méi grousse Kontrollen an der Foussgängerzon. Dat sollt awer och 
net ze oft gemaach ginn, well soss och déi Leit, déi sech aktuell sécher zu Ettelbréck fillen, menge 
kéinten et wier méi schlëmm ewéi et tatsächlech ass.

Zum Onsécherheetsgefill... Et gëtt keng einfach Léisung fir dëse Problem, well de Problem duerch 
vill Aspekter provozéiert gëtt!

• Allgemengt Onsécherheetsgefill: All Dag(!) fänken d'Norichte mam Policebericht un, wou 
vu Déifstahl am hellegten Dag bis Massekläppereien alles derbäi ass.

• Emmer rem geschitt zu Ettelbréck eppes: A reegelméissegen Ofstänn heiert een och datt zu 
Ettelbréck een iwwerfall/zerklappt/etc. gouf. Jiddereen kennt op d'manst een, deen scho mol 
iwwerfall gouf. Dat verstäerkt d'Onsécherheetsgefill nach eng Kéier enorm.

• Viruerdeeler: All Mënsch, io och ech, huet Viruerdeeler géigeniwwer fir hien friem 
Mënschegruppen. Mat der Kriminalitéit verbënnt een dowéinst ganz oft virun allem 
Auslänner (also Persounen déi eng aner Sprooch schwätzen) an Mënschen mat enger anerer 
Hautfaarw. Wisou? a) Et gëtt oft genuch behaapt datt esou Leit méi kriminell sinn. b) 
D'Viruerdeel gëtt gäre bestätegt, well io praktesch all Dag iwwer Radio Profiler vu 
Kriminellen duerchgi ginn, an do oft genuch Leit derbäi sinn déi entweder franséisch 
schwätzen oder eng schwaarz Hautfaarw hunn. Virun allem bei der Gare an och wann et bis 
däischter gëtt „lungeren“ esou Persounen do ronderëm, etc.
◦ Klengen Aworf: De Problem mat de Viruerdeeler ass net, datt een der huet, mä datt sech 

vill Leit net wëlle bewosst ginn, dass se der hunn. 
Kënnen iwwer d'Problematik „Viruerdeeler“ gären eng Kéier bei enger Cola 
diskutéieren^^

• Dozou kënnt, datt sech vill Leit, virun allem eeler Mënschen an awer och Fraen, sech net an 
der Lag fillen sech oder seng Saachen ze verteidegen.
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Wat kann een also elo géint dat Onsécherheetsgefill maachen?
• Enner anerem déi Grënn bekämpfen déi ech uewen opgelëscht hunn...

◦ Géint Däischtert virgoen: Insgesamt Ettelbréck besser beliichten, virun allem donkel 
Ecke beseitegen.
▪ Wann ech mech richteg erënneren këmmert sech dorëms schonn eng aner 

Kommissioun (Egalité des chances?)
◦ Géint d'Hëlleflosegkeet virgoen: Self Defence-Coursen ubidden. Falls et souer scho 

ginn, besser Reklam dofir maachen.
▪ Io, eelere Leit ass domadder net wierklech gehollef.

◦ Op Viruerdeeler opmierksam maachen: Zu Ettelbréck – zu Lëtzebuerg allgemeng – 
wunne sou vill Auslänner, an dat scho säit Joren. Trotzdem hunn op d'manst ech d'Gefill, 
datt een et bis haut net fäerdeg bruecht huet „zesummen“ ze liewen, vill méi lieft een 
ëmmer nach „nieftenaner“. Sou feiert z.B. sou zimlech all Communautéit seng Fester 
ënnert sech an net madenaner.
--> Commission de l'intégration

◦ Garer Quartier
▪ Un deem gëtt io elo geschwënn geschafft. Am Bliedche vun der CSV wat di lescht 

Deeg an d'Bréifboite komm ass steet dozou dran, datt dat tatsächlech och 
d'Sécherheet(sgefill?) verbessere wäert, an déi mussen et io wëssen ;) (Nee serieux, 
ech sinn och dowunner iwwerzeegt. Et wäert schon alleng hëllefen datt d'Police 
dohinner kënnt.)

• MAT DE LEIT SCHWÄTZEN
◦ D'Stad Esch mécht et vir. Et ginn elo souwuel reegelméisseg Diskussiounen mat de 

BiergerInne geféiert (net ze verwiessele mat rengen Informatiounsversammlungen) wéi 
och eng Etude duerchgefouert fir de Problem 'Onsécherheetsgefill' besser begräifen ze 
kënnen an dann och fir de Leit ze weisen an ze erklären, datt och tatsächlech eppes 
geschitt!

◦ http://www.wort.lu/de/lokales/esch-alzette-gegen-das-unsicherheitsgefuehl-  
5475ed170c88b46a8ce41433, 
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/faits_divers/story/Buerger-in-Esch-sind-besorgt-
22526256 

◦ http://www.esch.lu/dialog/DialogueEnCours/Pages/Le%20sentiment%20d'ins  
%C3%A9curit%C3%A9.aspx 

Zu den Iwwerwaachungskameraen nach eng Kéier.
Dir kennt meng Meenung dozou. Se léise keng Problemer, ginn de Leit e falscht(!) Gefill vu 
Sécherheet an et ginn nei Problemer am Kontext Privatsphär geschaft. Donieft kaschten se enorm 
vill fir dat wat se schlussendlech kënnen an de Pilotprojet VISUPOL iwwer deen dës Kameraen 
géinge lafen ass genau dat: e Pilotprojet. Kee weess ob deen net schonn d'nächst Joer agestallt gëtt.

Ech kann awer absolut novollzéien wisou virun allem GemengepolitikerInnen ëmmer rem mat 
deem Thema kommen: a) D'Leit mengen et hëlleft. Net vergiessen, d'PolitikerInne gi vun de Leit 
gewielt! b) Et ass eng 'simpel Léisung'. c) Et ass wuel déi eenzeg 'simpel Léisung' déi 
GemengepolitikerInnen selwer treffe kënnen. Méi PolizistInne wier zwar schéin, mä déi kritt een io 
net. D'Hänn sinn also och iergenswou e bësse gebonnen. An iergendeppes muss io awer gema ginn. 
An dann gräift ee gären an den Tirang 'Symbolpolitik', wou een d'Iwwerwaachungskameraen och 
fënnt.
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