
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 05/07/2022

Här President,

Sou wéi den Artikel 80 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden.

Am Internet kënnen Enseignanten, déi hier Schoulstonne virbereede wëllen, eng ganz
Rëtsch Ureegungen an och souguer ganz fäerdeg opgebaute Coure fannen. Net ëmmer
goufen déi proposéiert Coursen awer vu Pedagogen ausgeschafft an och net all déi
proposéiert Inhalter si konform mam Plan d'Etude. Eng eegestänneg inhaltlech Evaluatioun
an eng Qualitéitskontroll duerch d'Enseignanten ass soumat onerlässlech - virun allem,
well och politesch a reliéis motivéiert Schoulmaterialien, déi keng objektiv Fakten
erëmspigelen a soumat näischt an enger Schoul verluer hunn, am Internet kurséiere
kënnen.

An de soziale Medie circuléieren an deem Kontext zur Zäit Bäiträg vun Elteren aus
Däitschland, déi schockéiert sinn iwwert d'Inhalter, déi hire Kanner am Sexualkunde-
Unterrecht bäibruecht goufen. Bericht gëtt hei vu Schoulmaterial, wat de Kanner eng
extrem konservativ, kierperfeindlech an homophob Siicht op d'mënschlech Sexualitéit soll
vermëttelt hunn, obwuel dës Inhalter esou net um Schoulprogramm stoungen. Esou
Schoulmaterial gëtt z. B. vu staark konservative reliéise Gemeinschaften ausgeschafft a
verdeelt an ass esou och zum Deel online fräi zougänglech fir jiddereen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Ass et och zu Lëtzebuerg schonn zu Fäll wéi deem uewe genannte komm, wou Elteren
sech doropshi beim Ministère beschwéiert hunn?

Falls jo, wéi oft a wéi eng Suitten huet de Ministère dëse Fäll ginn?

2. Ginn d'Problemer, déi mat Schoulmaterialien a Couren, déi online oder offline vu
Vereenegunge mat politescher oder reliéiser Motivatioun ugebuede ginn, an der
Ausbildung an an der Formation continue um IFEN thematiséiert?

Wéi gëtt d'Léierpersonal hei sensibiliséiert?
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3. U wien sollte sech d'Eltere wenden, wa si d'Gefill hunn, dass hier Kanner Inhalter
vermëttelt kréien, déi dem lëtzebuergesche Plan d'Etude net entspriechen?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven

Député



 

 

Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d’parlamentaresch Fro 
Nr. 6446 vum honorabelen Deputéierte Sven Clement 

 

Ad 1)  

Bei mengem Ministère hu sech bis elo keng Elteren am Kader vun der vum honorablen Deputéierten 
ugeschwatener Problematik beschwéiert. 

Den Artikel 11 vun der Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 
fondamental gesäit vir, datt déi pedagogesch Equippen op Alternativen zu deem vum Minister 
recommandéierten didaktesche Material kënnen zeréckgräifen ënner de Konditiounen, datt dat 
alternatiivt didaktescht Material vum Schoulcomité approuvéiert gouf, an datt et konform zum Plan 
d’études ass. Iwwer dëse Wee ass séchergestallt, datt direkt méi Membere vun der 
Schoulcommunautéit un der Selektioun vum didaktesche Material deelhuelen, dat an de Lëtzbuerger 
Schoulklassen agesat gëtt, an zesumme garantéieren, datt dëst Material konform zum Plan d’études 
ass. 

Ad 2)  

Den IFEN bitt eng ganz Rei Formatiounen an Zesummenaarbecht ënnert anerem mam CESAS, Planning 
Familial an anere Professionellen aus Lëtzebuerg an dem Ausland zu den Theemen 
Geschlechterdiversitéit, Genderklischeeën oder Sexismus un. 

Hei reflektéieren déi Professionell aus der Educatioun hir Haltung zu den Theeme Geschlechter, 
Geschlechternormen a Stereotyppen, a ginn och un eng ganz Rei vu Kenntnisser am Zesummenhang 
mat dëser Theematik erugefouert. Dacks besteet den Inhalt vun dëse Formatiounen aus enger 
kritescher Ausenanersetzung mat Virstellungen, Stereotyppen, vermeintleche Sécherheeten, 
Intersektionalitéit an Diversitéite ronderëm d'Theemeberäicher sexuell an affektiv Orientéierungen a 
Geschlechtlechkeet. Nieft der Vermëttlung vun Usätz mam Fokus op der Diversitéit, léieren si och hei 
Unterrechtsmaterial an didaktescht Material kennen, dat si am Alldag an den Institutiounen uwende 
kënnen. Heibäi ginn awer och konkret Presentatioune vu problematiséierte Ressourcen zur Fërderung 
vun der Gläichstellung vu Meedercher a Jongen an den Ëmgang mat der LGBTI-Diskriminéierung (vu 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen) theematiséiert.  

Ad 3)  

Sollten Eltere nach Froen zum didaktesche Material hunn, dat an der Schoulklass vun hirem Kand 
agesat gëtt, esou ass deen éischten Uspriechpartner ëmmer den Titulaire de classe. Weider kënnen 
d’Elteren de Coordinateur de cycle an/oder de Schoulpresident kontaktéieren, fir vun dësem weider 
Renseignementer zum didaktesche Material ze kréien, dat an de Klasse vum concernéierte Cycle 
agesat gëtt. 

Lëtzebuerg, den 2. September 2022 

 
De Minister fir Educatioun, 

 Kanner a Jugend 
 

(s.) Claude MEISCH 
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