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Wéi s du vläicht scho weess oder an engem vun eisen anere Podcasten héieren hues, ginn 

d’Gesetzer vum Parlament decidéiert. Et sinn also déi direkt vum Vollek gewielten 

Deputéierten, déi d’Gesetzer stëmmen. All Wieler huet also indirekt en Afloss drop, wat fir 

Gesetzer am Parlament gestëmmt ginn. Nieft dësem indirekte Wee gëtt et och nach aner 

Weeër, fir d’Politik méi direkt ze beaflossen. Ee wichtegt Beispill ass d’Petitioun. 

Bierger benotzen d’Petitioun fir eng bestëmmte Verännerung duerchzesetzen. D’Petitioun gëtt 

z.B. un e Parlament geschéckt. Zu Lëtzebuerg ass dat d’Chamber. Fir kënnen z‘ënnerschreiwen, 

muss ee 15 Joer al sinn. Och Frontalieren, déi zu Lëtzebuerg schaffen, kenne Petitiounen un 

d’Chamber ënnerschreiwen.  

An der Vergaangenheet goufen Ënnerschrëften um Pabeier gesammelt. Mëttlerweil ginn awer 

vill Petitiounen online ënnerschriwwen, sief dat op verschiddenen Internetsitten, déi esou ee 

Service ubidden, wéi z.B. change.org, oder och direkt um Internetsite vun der Institutioun, un 

déi d’Petitioun geschéckt soll ginn. D’Petitiounen, déi un d’Chamber geriicht ginn, kënnen um 

Internetsite vun der Chamber oder op Pabeier ënnerschriwwe ginn. 

Soubal 4.500 Ënnerschrëfte gesammelt gi sinn, mussen Deputéiert an den zoustännege 

Minister oder Ministerin d’Uleies mam Petitionär an der Chamber diskutéieren. Et ass eng 

ëffentlech Diskussioun, déi een z.B. um Fernseh oder um Internet ka kucken. Dat heescht net, 

dass d’Deputéierten dann dat mussen ëmsetzen, wat d’Petitioun fuerdert. Allerdéngs kann de 

Petitionär duerch eng Petitioun dofir suergen, dass Deputéiert an och aner Bierger iwwer 

d’Thema schwätzen. 

Eng Petitioun kann och gebraucht gi fir Drock op eng gewëssen Institutioun oder op eng 

Regierung auszeüben. Grouss net-staatlech Organisatioune wéi Greenpeace oder Amnesty 

International initiéieren oft Petitiounen, déi sech zum Beispill un d’Europäesch Unioun, un 

d’UNO oder un eenzel Regierunge vu Länner riichten. 

Och an der europäescher Unioun gëtt et eng Zort Petitioun, nämlech d’Europäesch 

Biergerinitiativ. Si erlaabt et all Bierger mat enger EU-Nationalitéit d’EU-Kommissioun dozou ze 

bréngen, sech mat engem bestëmmten Thema ze befaassen. Dofir muss d’Initiativ am Zäitraum 

vun engem Joer 1 Millioun Ënnerschrëften a mindestens 6 verschiddenen EU-Memberlänner 

sammelen. 



 

POLITIKLEXIKON 

D’Theme vun enger Petitioun kënne ganz ënnerschiddlech sinn. Esou gouf et zu Lëtzebuerg 
scho Petitiounen iwwer d’Reduzéierung vu Plastiksverpackungen, de Fëmmverbuet op 
Terrassen an d’offiziell Unerkennung vun E-Sports als Sport. 


