
Aktiounsplang fir Kannerrechter : 

Deng Meenung zielt an ass gefrot. 

Den 18. Mee 2022 huet de Claude Meisch, Minister fir d‘Educatioun , Kanner a Jugend, den 
Aktiounsplang fir Kannerrechter virgestallt. Dat ass en Dokument mat 64 Aktiounen, déi 
d’Regierung wärend den nächste 4 Joer ëmsetze wäert, fir sech fir deng Rechter anzesetzen. 

Well Kanner a Jonker an dësem Projet eng wichteg Roll spillen, géife mir gären deng 
Meenung zum Thema „Deng Rechter zu Lëtzebuerg“ héieren. Zum Beispill : wat fënns du 
misst onbedéngt nach gemaacht ginn fir Kanner ze schützen? Kanns du deng Meenung soe 
wann déi Erwuessen Decisiounen huelen déi dech betreffen? Hues du eng Iddi wéi een do 
besser mat de Kanner zesumme schaffe kann? Wat géif s du gären de Schoul- a 
Kannerminister froen?  

An enger Diskussiounsronn wëlle mir Dir e puer Aktiounë virstellen an Dir an anere Jonken 
nolauschteren, wéi s du driwwer denks an deng Iddien derzou kenne léieren.  Dat awer 
nëmme wann s du wëlls. Et ass eng Geleeënheet fir mat um Plang ze schaffen an nei 
Aktiounen virzebereeden. Et gëtt e Bericht gemaach an dee gëtt dem Minister virgestallt. 

Mat dem Formular hei drënner kanns du dech mellen, et ass och wichteg, datt deng Elteren 
dermat d’accord sinn. Fro deng Elteren wann ech glift ob si dech heibäi ënnerstëtze wëllen a 
fëll de Formulaire hei drënner zesumme mat hinnen aus. Duerno muss en op eis Adress 
geschéckt ginn. 

Eng éischt Diskussiounsronn ass de 25. September 2022 um 11 Auer am Beetebuerger Park. 
Wann deen Dag fir dech net méiglech ass, da schécke mir Dir eng Lëscht mat aneren 
Datumer. 

Mat léiwe Gréiss 

Däi Kannerrechtsteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"_____________________________________________________________________" 

 

Ech_________________________________________________________ wëll matmaache 

bei der Diskussiounsronn iwwert den Aktiounsplang.  

Ech melle mech fir de 25. September 2022 um 11 Auer am Beetebuerger Park un. 

 

Ech wëll eng Lëscht mat aneren Datumer heem geschéckt kréien.  

Meng Adress : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ech hunn de 15. September 2022 _______________________ Joer a sinn dann am 

Cycle________________________ an der Schoul___________________________________ 

Ech 

_______________________________________________________________Mamm/Papp/

Erzéiungsberechtegt vum Kand________________________________________ sinn 

d’accord, datt mäi Kand un der Diskussiounsronn deelhëlt an eng Invitatioun heem 

geschéckt kritt. 

Wann ech gelift op dës Adress zréckschécken: 

Post:   Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  

Service des droits de l’enfant 

33, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg - B.P. : L-2926 

SCAN :  info.droitsdelenfant@men.lu 

 

 


