
 
 
 
 

  Groupe parlementaire 

ADR – Groupe parlementaire  25, rue Notre-Dame                 L-2240 Luxembourg                     Tel. : (+ 352) 463742 

 

Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, den 8. Mäerz 2021 

Här President, 

sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den 
Här Schoulminister, den Här Mëttelstandsminister an un den Här Minister vun der Ökonomie 
weiderzeleeden. 

Laut dem Artikel “Nackte Zahlen, verfälschte Realität” vu Reporter.lu waren 2020 ronn 26 
Prozent vun deene jonke Leit ënner 25 Joer, zu Lëtzebuerg als aarbechtslos gemellt.  

Duerfir hunn ech un den Här Schoulminister, den Här Mëttelstandsminister an den Här 
Minister vun der Ökonomie follgend Nofro:  

1) Op Basis vu wéi enger Definitioun gëtt d’ Jugendaarbechtslosegkeet zu Lëtzebuerg 
berechent? 

2) Gëtt et en allgemenge soziale Profil vun deenen aarbechtslose Jonken?  
3) Wéi verdeelt sech d’ Jugendaarbechtslosegkeet no Geschlechter?  
4) Wéi verdeelt sech d’ Jugendaarbechtslosegkeet op Lëtzebuerger an Net-

Lëtzebuerger? 
5) Wéi verdeelt sech d’ Jugendaarbechtslosegkeet op déi verschidde Kategorië vun 

Diplomer?  
6) Wéi vill jonk Leit sinn 2020 wéinst de COVID-Aschränkungen aus dem 

Aarbechtsmaart erausgefall oder konnte wéinst deenen Aschränkungen net Fouss an 
der Aarbechtswelt faassen?   

7) Wéi vill jonk Leit konnten 2020 keng Léier ufänken, well den zoustännege Secteur vun 
de COVID-Aschränkunge betraff war?  

8) Wéi huet sech d’ Zuel vun de Stage vu jonke Leit 2020 parrapport zu 2019 verännert?  
9) Wéi vill jonk Leit konnten 2020 insgesamt e Stage en vue vun der Beruffsausbildung 

suivéieren? 
10) Wéi hunn sech des Stagen op déi eenzel Secteure verdeelt?   
11) Wéi eng Moossnamen huet d’Regierung geholl, fir deene jonke Leit weiderhin 

d’Méiglechkeet vu Stagen a Léieren am HORESCA-Secteur ze erméiglechen? 
12) Wéi beurteelt d’Regierung d’Gefor, datt mir duerch d’COVID-Mesure riskéieren um 

Aarbechtsmaart eng “verluere Generatioun” ze schafen?  
 

Mat déiwem Respekt, 

Fred Keup 
Deputéierten 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de !'Éducation nationale, 
de !'Enfance et de la Jeunesse 

Luxembourg, le 23 avril 2021 

Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Concerne : question parlementaire n° 3796 de Monsieur le Député Fred Keup 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse commune, des ministères impliqués, à la 

question parlementaire posée par l'honorable Député Fred Keup. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération. 

Claude Meisch 

Ministre de !'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Gemeinsam Antwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, vum Minister fir Mëttelstand, 
vum Wirtschaftsminister a vum Minister fir Aarbecht a Beschaftegung a fir Sozial- a 
Solidarwirtschaft op d'parlamentaresch Fro Nr. 3796 vum honorabelen Har Deputéierte Fred Keup 

Ad 1} 

D'Jugendaarbechtslosegkeet gëtt vun Eurostat op Basis vun der Enquête sur les forces de travail 
gerechent. Dat ass eng harmoniséiert Enquête, déi europawait ausgefouert gouf. Zu Lëtzebuerg geschitt 
dat duerch de STATEC (https://statistiques.public.lu/fr/enquetes/espace-menages/forces
travail/index.html) via eng Online- an Telefonsenquête. Do kréien d'Leit eng Rëtsch Froen zu hirer 
berufflecher Situatioun gestallt. Leit, déi follgend Konditiounen glaichzaiteg erfëllen, ginn dann ais 
Chômeur bezeechent: 

• An enger bestëmmter Woch, kenger bezuelten Aarbecht nogaang sinn (an och net an engem Congé 
oder Krankeschain sinn); 

• Aktiv eng bezuelten Aarbecht sichen; 
• Prett sinn, fir an den nachsten zwou Wochen eng Aarbecht unzetrieden. 

Dëst ass eng Definitioun, déi vum Bureau International du Travail (BIT) ausgeschafft gouf an um 
internationale Plang benotzt gëtt. Et ass wichteg ze ënnerstraichen, datt ee Chômeur ass, onofhangeg vun 
der Tatsaach, ob ee bei der ADEM gemellt ass oder net. Et muss een och betounen, datt Schüler a 
Studenten nët ais Chômeur gezielt ginn. 

Den Taux de Chômage, iwwert deen hei geschwat gëtt, ass d'Zuel vun de Chômeure gedeelt duerch d'Zuel 
vun der aktiver Bevëlkerung. Déi aktiv Bevëlkerung besteet aus de Leit déi eng Aarbecht hunn an aus 
deenen déi eng Aarbecht sichen. Dat bedeit ënner anerem, datt Schüler a Studenten net zu der aktiver 
Bevëlkerung zielen. Deemno kann een also net behaapten, datt ronn 26 Prozent vun deene jonke Leit 
ënner 25 Joer zu Lëtzebuerg ais aarbechtslos gemellt sinn. 

D' ADEM verëffentlecht all Mount Zuelen zu dem Chômage, déi « Chiffres-clés de I' ADEM » genannt ginn 
(https://adem.public.lu/ fr/ marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/ chiffres-cles-adem.html). Déi 
Zuele baséieren awer op de Leit, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn. Mat den lnformatiounen, déi 
d' ADEM huet, ass et net méiglech, sech komplett un déi international Definitioun vum BIT ze halen. An de 
Statistiken, déi eemol de Mount publizéiert ginn, geet Rieds vun den Demandeurs d'emploi résidents 
disponibles. Dat si Leit, déi um Stéchdatum (leschten Dag vum Mount) follgend Konditiounen erfëllen: 

• Bei der ADEM gemellt sinn; 
• Zu Lëtzebuerg wunnen; 
• Keng Aarbecht hunn an a kenger Beschaftegungsmoossnam sinn; 
• Net krank gemellt sinn. 

Op den 31. Januar 2021 waren dat 19.882 Leit, dovunner waren der 1.923 manner wéi 25 Joer jonk, an 
2.194 tëschent 25 an 29 Joer. 

Op Basis vu dësen Zuele rechent de STATEC e Chômage-Taux. Dee gëtt et awer, entgéint deem vun 
Eurostat, net fir eenzel Alterskategorien, mee nëmme fir déi ganz aktiv Bevëlkerung. 

1 



N°3796 
Reçue le 23/04/2021

Ad 2) 

D'Froen 3, 4 a 5 ginn och op de Profil vu de Jonken an. Doriwwer eraus kann een nach Follgendes soen: 

Bei de Jonken (< 30 Joer), déi op der Sich no enger Aarbecht sinn, leien d'Problemer dacks anescht wéi bei 
den Eeleren. Gesondheetlech Problemer spille keng grouss Roll. Nëmme 5 % vun de Jonken hunn de Statut 
vum Salarié handicapé oder vum extern Reklasséierten. Bei den iwwer 30-Jarege sinn dat 19 %. 

Bei de Jonke (< 30 Joer) op der Sich no enger Aarbecht si 15 % zënter méi wéi engem Joer op der Sich no 
enger Aarbecht. Bei den iwwer 30-Jarege op der Sich no enger Aarbecht sinn et 40 % déi zënter méi wéi 
engem Joer op der Sich no enger Aarbecht. Op der Sich no enger Aarbecht heescht, bei der ADEM 
ageschriwwe sinn, woubai d'Zait warend dar eng Persoun an enger Beschaftegungsmoossnam war, 
geschafft huet oder krank war, net matgerechent gëtt. 

Vill Jonker hunn dacks keng oder net vill Beruffserfarung. Een Deel vun de Jonken huet och guer keen oder 
kee realistesche professionelle Projet, dat heescht si wëssen net richteg, wat si berufflech maache wëllen 
oder si hu Virstellungen, déi net realisabel sinn. Dat si wichteg Punkten, op deenen déi spezialiséiert 
Conseillerë vun der ADEM mat de Jonke schaffen. 

Ad 3) 

• Bei de manner wéi 25-Jarege si 44 % Fraen a 56 % Manner. 
• Bei de 25-29-Jarege sinn 49 % Fraen an 51 % Manner. 

Quel/: ADEM, Situatioun um 31/01/2021 

Ad4) 

• Bei de manner wéi 25-Jaregen hu 54 % déi Lëtzebuerger Nationalitéit. 
• Bei de 25-29-Jaregen hunn 39 % déi Lëtzebuerger Nationalitéit. 

Quel/: ADEM, Situatioun um 31/01/2021 

Ad 5) 

• Bei de manner wéi 25-Jaregen hunn 49 % héchstens déi ënnescht Stuf vum Secondaire erreecht, 45 % 
déi iewescht Stuf vum Secondaire a 6 % de Post-Secondaire. 

• Bei den 25-29-Jaregen hu 36 % héchstens déi ënnescht Stuf vum Secondaire erreecht, 38 % déi 
iewescht Stuf vum Secondaire a 26 % de Post-Secondaire. 

Quel/: ADEM, Sîtuatîoun um 31/01/2021 

Ad 6) 

Op den 31. Januar 2021 gouf et 19.882 Demandeurs d'emploi résidents disponibles, dovunner waren der 
4.117 manner wéi 30 Joer al. D'Zuel vun den Demandeurs d'emploi résidents disponibles ass iwwert ee 
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Joer gekuckt ëm 20,7 % gewuess, an d'Zuel vun deene Jonken ass ëm 23,9 % geklomm. Dat heescht, 
duerch d'Kris ass de Chômage an d'Luucht gaang fir déi Jonk an déi manner Jonk. 

Am Joer 2020 hunn sech och manner Leit ais Demandeur d'emploi bei der ADEM ageschriwwen wéi nach 
am Joer 2019. Am Tableau hei ënne gesait een, datt de Réckgang déi Jonk (16-29 Joer) ewéi och déi 
manner Jonk (30-64 Joer) betrëfft: 

16-29Joer 30-64Joer Total 

2019 11.537 18.983 30.520 

2020 11.236 17.672 28.908 

Dat bedeit, datt d'Hausse vum Chômage doduerch bedéngt ass, datt d'Leit keng Aarbecht fannen an net 
duerch eng méi héich Unzuel vun Entloossungen. Zënter Enn Maerz 2020 dréit den Aarbechtsmaart zu 
Lëtzebuerg, bedéngt duerch d'Coronakris, weesentlech méi lues wéi nach virdrun. Dat gesait ee ganz gutt 
un den oppene Plazen, déi d' ADEM gemellt krut. Déi Zuel ass vun 39.008 am Joer 2019 op 33.264 am Joer 
2020 gefall. 

D'Zuele vun der Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) weisen, datt et vu Maerz bis November 
2020 daitlech manner Rekrutementer gout wéi nach an der selwechter Period am Joer 2019. Mee et gesait 
een awer och, datt et manner « fins de contrats » gi sinn, d. h. Leit, déi vun hirer Aarbecht fort goungen 
(Demissioun, Entloossung, Enn vun engem COD). Am Tableau ënne gesait een, datt dat fir déi Jonk (16-24 
a 25-29 Joer al) wouer ass, ewéi och tir déi manner Jonk (30-54 Joer al): 

Recrutements Fins de contrats 

2019* 2020* 2019* 2020* 
16-24 ans 24.614 21.401 17.676 15.365 
25-29 ans 21.465 18.163 17.450 14.379 
30-54 ans 62.274 54.666 57.702 50.205 

* mars - novembre 

Ad 7) 

177 Jonker ware bis Enn vum Joer 2020 am Service d'orientation professionnelle vun der ADEM 
ageschriwwen a kruten appropriéiert Léierplazofferen ugebueden. Schlussendlech ass et hinnen net 
gelongen, e Léiervertrag ofzeschléissen. Den Tableau ënnendrënner weist, datt d'Zuel vun de Jonken, déi 
kee Léiervertrag am Joer 2020 konnten ofschléissen, eng vun deenen niddregsten an de leschte Joren ass. 

Jonker ouni Léiervertrag 

2010 358 

2011 352 

2012 309 

2013 342 

2014 261 
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2015 302 

2016 280 

2017 305 

2018 270 

2019 108 

2020 177 

Opgrond vum Lockdown am Fréijoer 2020 koum et zu Retarde bei de Léierplazdeklaratioune vun de 
Betriber. An deem Kontext ass ze erwanen, datt d'Gesetz vum 20. Juni 2020 gestëmmt ginn ass fir 
d'Ofschlëss vu Léiervertrag op den 31. Dezember 2020 (amplaz vum 1. November) ze verlangeren. 
Schlussendlech ass festzestellen, datt a kengem Aktivitéitsberaich d'Zuel vun de Léierplazofferen am Joer 
2020 empfindlech erofgaange wier géigeniwwer vun de Jore virdrun. 

Ad8) 

Wéi den honorabelen Députéierte bestëmmt weess, schwatze mer am Kontext vun der Schoul 
vu Schouljoren an net vu Kalennerjoren, dofir géife mer fir 2019 d'Schouljoer 2018-2019 huelen a fir 2020 
d'Schouljoer 2019-2020. 

Fir d'Schouljoer 2018-2019 hate mer, opgedeelt pro Formatioun: 

DAP 1106 
Agriculteur 31 
Aide-soignant 686 
Assistant en pharmacie 9 
Constructeur métallique 19 
Cuisinier 43 
Électronicien 28 
Électronicien en communication 24 
Électronicien en énergie 70 
Hôtelier-restaurateur 6 
Mécanicien d'usinage 8 
Mécanicien d'usinage/ industriel et de maintenance 13 
Mécanicien industriel et de maintenance 72 
Menuisier 3 
Menuisier-ébéniste 16 
Opérateur de la forêt et de l'environnement 41 
Restaurateur 37 

DT 1380 
Technicien en administration et commerce 687 
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Technicien en agriculture 41 

Technicien en design 3D 19 

Technicien en électrotechnique 21 

Technicien en électrotechnique, section communication 10 

Technicien en électrotechnique, section énergie 21 

Technicien en environnement naturel 37 

Technicien en équipement énergétique et technique des bâtiments 29 

Technicien en génie civil 68 

Technicien en graphisme 33 

Technicien en horticulture 2 

Technicien en hôtellerie SS 
Technicien en image 16 

Technicien en informatique 182 

Technicien en mécanique générale 71 

Technicien en mécatronique d'automobile 60 

Technicien en tourisme 28 

Grand total 2486 

Fir d'Schouljoer 2019-2020 hate mer, opgedeelt pro Formatioun : 

DAP 489 

Agriculteur 17 

Aide-soignant 333 

Assistant en pharmacie 10 

Cuisinier 2 

Électronicien 6 

Électronicien en communication 16 

Électronicien en énergie 38 

Mécanicien d'usinage 4 

Mécanicien industriel et de maintenance 39 

Menuisier-ébéniste 1 

Opérateur de la forêt et de l'environnement 23 

DT 582 

Constructeur métallique 10 

Mécanicien industriel et de maintenance 8 

Technicien en administration et commerce 369 

Technicien en agriculture 14 

Technicien en électrotechnique 2 
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Technicien en électrotechnique, section communication 1 
Technicien en électrotechnique, section énergie 6 
Technicien en environnement naturel 8 
Technicien en équipement énergétique et technique des bâtiments 2 
Technicien en génie civil 4 
Technicien en hôtellerie 1 
Technicien en informatique 116 
Technicien en mécatronique d'automobile 41 

Grand total 1071 

Am Schouljoer 2019-2020 war et duerch d'Pandemie nëmme méiglech, 43,08 % vun de Stagen aus dem 
Schouljoer 2018-2019 baizebehalen. (1.071 par rapport zu 2.486) 

Ad9) 

Am Schouljoer 2019-2020 konnten 1.071 Jonker e Stage suivéieren. 

Ad 10) 

Cf. Ad 8) 

Ad 11) 

Um Niveau Stage proprement dit, hunn déi Responsabel vum Office des stages aus der Hotelschoul zu 
Dikrech de Perimeter erweidert. Nieft der "klassescher" Restauratioun an Hotellerie, wou et jo net genuch 
Plaze ginn, ginn déi jonk Leit beispillsweis an Altersheemer, a Produktiounskichen, etc. hire Stage 
maachen. De Service vun der Beruffsausbildung huet sech mam Minister vum Mëttelstand a vum 
Tourismus iwwer de Punkt vun der Indemnité de stage ausgetosch a gekuckt, eng Léisung ze tanne fir dem 
Secteur kënnen ënnert d' Aerm ze graifen. D'Resultat vun dar Entrevue fannen d'Betriber op: 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/demande-aide-couts-non
couverts.html 

Ad 12) 

Zesumme mat de Chambres professionnelles gouf villes en place gesat fir datt déi Jonk e Maximum vun 
de Programmer gesinn, dëst souwuel an der Schoul wéi och an de Betriber. Natierlech konnten 
d'Programmer net an der lntegralitéit duerchgezu gi wéi an normalen Zaiten, mee déi Professionell vum 
Terrain hunn déi essentiel! Elementer aus de Formatiounen erausgefiltert sou datt dës konnten traitéiert 
ginn. Och wat d'Bewaertungen ugeet, esou konnten e groussen Deel vun de Kompetenze bewaert ginn, 
och wann deelweis Covid-19-Dispensen hu missen ausgeschwat ginn. Dës Covid-19-Dispensë sinn an 
enger Gesamtbewaertung vun engem Module am "pro rata" agerechent ginn, fir datt d'Notes finales esou 
no wéi méiglech d'Kompetenze vum Jonke reflektéieren. 
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