


Léif Lieserin, léiwe Lieser,

Dësen zweeten Zine vu Jonk Lénk dréint sech ronderëm d'Thema Aarbecht, passend 
zum 1. Mee, dem internationalen Dag vun der Aarbechter*innenbeweegung.

"Géi du als Éischt mol richteg schaffen, da schwätze mer weider" - vill ze dacks kréie 
Jonker dëse Saz ze héieren. Eréischt wann een eng regulär Aarbecht huet, zielt een 
also zum Krees vun deenen, déi wëssen, wouvunner se schwätzen. Wéi vill Frustratioun 
hannert Säz wéi dësem stiechen ass déi eng Saach, vill méi wichteg ass awer, wat 
dëse Saz iwwert d'Fro, "wat Aarbecht ass" ausseet. Fréier wor et normal, dass een 
an enger Ausbildung ee Loun kritt. D'Aarbecht an der Schoul an op der Uni an 
donieft ass "näischt Richteges" - Studieboursë ginn als Kaddoen u verwinnte Jonker 
ugesinn, déi der Gesellschaft dankbar si sollen - amplaz dass d'Gesellschaft dankbar 
ass fir déi Zäit, déi an d'Ausbildung investéiert gëtt. Och Stagen, Volontariater a 
Vakanzenjobs gi praktesch als Amusement ugesinn; amplaz vun engem faire Gehalt 
stinn hei "wichteg Erfarungen" am Fokus - fir déi net oder wesentlech manner bezuelt 
muss ginn. Hannert der ëffentlecher Meenung iwwert d'Ausbildung an d'Aarbecht vu 
Jonke verstoppt sech een Trend: Jonker ginn ëmmer méi spéit bezuelt an ersetzen 
iwwer dubiéis Verträg regulär Aarbechtsplazen.
Mat deene folgende Säiten wellen mir kloer maachen: Mir kämpfe fir besser 
Aarbechtskonditiounen a géint d'Diskriminatioun vu Jonken. A fir Aarbecht, déi mir 
sënnvoll fannen.

3

Mir kämpfe fir besser  
Aarbechtskonditiounen a  

géint d'Diskriminatioun vu Jonken.  
A fir Aarbecht, déi mir sënnvoll fannen.

Mir hu probéiert, mat Zuelen ze dokumentéieren, iwwer wéi eng Weeër eis 
Generatioun ëmmer méi an onsécher Aarbechtsverhältnisser rutscht (Säit 5). Mir 
hunn eis d'Aarbechtslosegkeet an hiren Impakt ugekuckt (Säit 45), wollten awer 
virun allem positiv an d'Zukunft kucken an hunn eis gefrot, wéi d'Aarbecht fir eis 
idealerweis ausgesi géif (Säit 29 an Säit 49). Mir gesinn hei virun allem am Erkämpfen 
vun Aarbechtszäitverkierzung e grousst Zil (Säit 25). 
Mir hunn eis awer och mat der Hierkonft vum "1. Mee" als Dag vun der Aarbecht 
beschäftegt (SÄIT 9), eis Aarbechter*inneliteratur ugekuckt (SÄIT 35) an eng kuerz 
Biographie vum Rosa Luxemburg ass mat dobäi (SÄIT 19). Mir ginn drop an, dass 
et zu Letzebuerg een demokratesche Probleem gëtt well immens vill Leit, déi hei 
schaffen net hei wielen können (Säit 39). Bebildert gëtt des Ausgab mat Ausschnëtter 
vun historeschen an aktuellen Affichë ronderëm den 1. Mee. 

Mir wënschen dir eng interessant Lektür an hoffen, dass du beim Kampf fir eng nei 
Gesellschaft dobäi wäers sinn.

Jonk Lénk



JONK A  
PREKÄR  

BESCHÄFTEGT.
Wat kee Mensch iwwer  

d‘Aarbechtskonditiounen vu Jonken  
wesse well.
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Gleeft een dem Aarbechtsminister  
Schmitt, den Zuelen vun der ADEM 
oder och de Medien, déi wéi zum Bei-
spill d‘Wort mat Titele wéi „Jahresbericht 
der ADEM: Ein großer Schritt nach vorne“ 
oder „Jugendarbeitlosigkeit: Luxemburg 
ist Klassenbester“ gutt Stëmmung ver-
breeden schéngt Letzebuerg a Puncto 
Aarbechtslosegkeet gutt do ze stoen. 
Kuckt een awer méi genee hin, a sicht 
ee sech net grad just aus deene Statis-
tiken déi Zuele raus, déi ee sou dréine 
kann, dass et gutt ausgesäit, dann ass 
ze erkennen, dass sech elo scho grouss  
Deeler vun enger ganzer Generati-
oun a prekären Aarbechtsverhältnisser  
befannen.

Zuelen iwwer d‘Jugendaarbechts- 
losegkeet liwwert d‘ADEM just iwwert 
déi offiziell bei hinnen ageschriwwe 
Jonker. Mam Taux vun der Jugendaar-
bechtslosegkeet gëtt dann d‘Ver-
hältnis vun deenen erëmginn, déi als 
aarbechtslos gemellt sinn zu deenen 
déi een Aarbechtsvertrag hunn (Dës 
zwou Gruppen maachen dann ins-
gesamt déi „aktiv Bevölkerung“ aus).  
Dës Zuel ass keng Ausso dozou, wéi 
vill Jonker aarbechtslos sinn, awer 
net ugemellt (well se zB. am Ausland 
no Aarbecht sichen) oder dozou, a 
wéi enger Zort Aarbechtsverhältnis  

Jugendaarbechtslosegkeet  
Lëtzebuerg

Jonker (tescht 15 an 24) sinn haut 
zu Letzebuerg 2,5 mol sou dax vu  
Chômage betraff wéi de Rescht vun  
der aktiver Bevölkerung.
D‘Jugendaarbechtslosegkeet zu Lëtze-
buerg ass zwar mat 16,2% (2015) am 
Verglach mat verschiddene méi di-
rekt vun der Wirtschaftskris getraffenen 
EU-Länner wéi Spuenien a Griicheland 
niddereg (Schnëtt EU-15: 20,5% - 2015) 
allerdéngs hat de Jugendchômage zu  
Letzebuerg europawäit an deene leschte  
15 Joer déi däitlechsten Steigerung, 2000 
louch de Jugendchëmage bei just 6,4%.  
Den Héichpunkt huet de Jugend-
chômage 2014 erreecht, wou e mat 
22,6% kuerzzäiteg souguer iwwert 
dem EU-Schnëtt louch - aktuell Zuelen 
ginn natierlech ëmmer mat dësem  
héchsten Taux verglach fir soen ze kën-
nen, dass den Taux fale géif, amplaz  
zouzeginn, dass e sech op héijem Niveau  
stabiliséiert.

(Quell: Panorama social 2016, CSL)

Jonker stiechen - ob se zum Beispill „just“ 
an engem kuerzfristege Volonatriat  
ënnerbruecht goufen.



Incertion à l‘emploi
Mat verschiddene Mesurë schaaft 
d‘ADEM temporär Aarbechtsplazen fir  
Jonker. An der Haaptsaach sinn dat 
d‘Contrats d’appui-emploi (CAE) an 
d‘Contrats d’initiation à l’emploi (CIE). 
Jonker kréien ee Vertrag vun engem Joer 
(mat der Optioun op 6 weider Méint), 
kréien een niddregen Loun, deen deels 
vum Employeur, deels vum Staat bezuelt 
gëtt a sinn da raus aus der Aarbechts-
losestatistik. Abuse sinn natierlech  
virprogramméiert: Betriber, déi, amplaz 
e reguläre Posten ze schafen, einfach e 
puer CIE-Leit astellen a sou Sue spueren. 
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Jonk a prekär beschäftegt

Jugendaarbechtslosegkeet an der 
Groussregioun
Ee weideren Trick an der Lëtzebuerger 
Aarbechtslosestatistik ass de Fait, dass 
wuel d‘Zuel vun den Frontalieren, déi zu 
Lëtzebuerg schaffen houfreg affichéiert 
gett, mir déi Leit aus der Grenzregioun 
awer direkt aus den A verléieren, sou-
baal se keng Aarbecht hei hunn. D‘Kon-
sequenze vun der Entwécklung vum 
Aarbechtsmarché zu Lëtzebuerg ginn 
domadder onsiichtbar gemaach. An 
der Wallonie läit den Jugendchômage 
bei 32,2% an an der Lorraine bei 29,1% 
An Däitschland ass e verhältnisméisseg 
niddreg, Rheinland-Pfalz z.B. 5% (all 
Wäerter vun 2015) vun der aktiver Be-
völkerung. (Quell: IBA 2016)

Ween och net an der Statistik opdaucht
Besonnesch Jonker, déi nach an 
d‘Schoul ginn oder studéieren, maache 
fir besser iwwer d‘Ronnen ze kommen 
eng ganz Rei vun Aarbechten an irre-
guläre Verhältnisser. Dofir si vill Jonker 
zu Lëtzebeurg weder als schaffend, 
nach als aarbechtslos gemellt - an dat 
opwuel se schonn een onverzichtbaren 
Deel vun der Aarbechtswelt sinn. Sief 
et elo (trotz Qualifikatioun schlecht be-
zuelt) Studéierendenjobs zu Lëtzebuerg 
an am Ausland, onbezuelt Stagen oder 
Schwaarzaarbecht: Jonker, déi probéie-
ren iwwer verschidden Minijobs Suen 
eran ze kréien, schaffen dacks ënnert 
schlechte Konditiounen, ouni Kenntnis 
iwwert hier Rechter a si komplett der 
Willkür vun deenen ausgeliwwert, fir déi 
si schaffen. A se dauchen a kenger Sta-
tistik op.
Lëtzebuerg profitéiert net just dovunner, 
dass dee gréissten Deel vun de Jon-
ken hir Ausbildung an hir Etuden am 
Ausland maachen (an déi aner Län-
ner d‘Ausbildung/d‘Studien domat och 
bezuelen), mä och dovunner, dass vill 
Leit vu Lëtzebuerg och am Ausland déi 
éischt Schrëtt op den Aarbechtsmar-
ché maachen an do (iwwert eng Zäit 

vu prekärer Beschäftegung) Experienze 
sammelen, an dann dacks eréischt wa 
se eng fest Plaz zu Lëtzebuerg hunn hei 
nees an de Statistiken optauchen.

Riwwer bei déi Jonk, déi offiziell Aarbecht 
hunn an ëm déi sech d‘Regierung do-
mat keng Suerge méi mecht. Déi lescht 
Joerzéngten hunn iwwerall an Europa 
d‘Opbrieche vun den klasseschen Aar-
bechtsverhältnisser bedeit - an dësen 
Trend ass och zu Letzebuerg ukomm. An 
déi Kategorie vu Leit, déi „eng Aarbecht 
hunn“, fält och déi wuessend Zuel vu 
Leit, déi a Beschäftegungsmesurë sinn, 
déi freelance oder schäinselbststänneg 
schaffen an déi befriste Verträg hunn. 
Dovunner betraff: An der Haaptsaach 
Jonker.

Schéin nei Nimm ginn erfonnt a schick 
Brochurë ginn gedréckt fir ze verstop-
pen, dass een deels gutt ausgebilten 
Jonker zur Ausbeutung fräigëtt. E Beispill 
ass d‘Volontariat (Sevices Volontaires), 
dat zwar mat Sécherheet gutt Erfa-
rungen an interessant Ablécker brénge 
kann, mä am Fong just ee Wee ass, mat 
méiglechst gerénge Käschten un d‘Aar-
bechtskraaft vu Jonken ze kommen. 
Verschidde Betriber an Organisatiounen 
hunn ee ganzen Deel vun hirer regulä-
rer Aarbecht op „d‘Volos“ ausgelagert a 
spuere sou Suen an.
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Aarbechtsverträg
Kollektivverträg sinn en effektive Schutz 
vun Aarbechter*innen géint Abusen. Et 
sinn déi Jonk, déi am mannsten a Kol-
lektivverträg sinn (50%, zum Verglach: 
Bei den iwwer 45-Jähregen sinn et 61%) 

Befrist beschäftegt
E weidere Phänomen, dee besonnesch 
Jonker trëfft ass déi wuessend Zuel vun zä-
itlech limitéierte Verträg, also entweder 
ganz Interimjobs (déi deelweis just e 
puer Wochen daueren) oder CDDen 
(„Contrat à durée déterminée“). 
Insgesamt hu 7,4% vun de Schaffenden 
zu Lëtzebuerg e CDD, ënnert Jonke sinn 
et mat 32,9% méi wéi am EU-Schnëtt 
(EUROSTAT 2015). De Problem bei de 
CDDen ass, dass déi Jonk hir Zukunft  
an hir Karriären net plange kënnen. Wat bleift ass d‘Feststellung, dass um 

Aarbechtsmarché déi Jonk ënner d‘Rie-
der geroden, ausgebeut ginn an am 
mannste vu Schutzmechanisme pro-
fitéieren. Resultat sinn niddreg Léin, 
d‘Onméiglechkeet, d‘Zukunft ze plan-
gen an d‘Entwécklung vun enger Een-
zelkämpfer*innementalitéit. Passend 
dozou weist eng Etude vun der CSL, 
dass zu Lëtzebuerg Jonker zu 30% vu 
Mobbing op der Aarbechtsplaz betraff 
sinn - méi wéi déi aner Generatiounen. 
Déi etabléiert Poltik wäert sech net ëm 
déi Jonk kemmeren, well se hei kee sou 
wichtegt Wieler*innepotential huet wéi 
bei anere Generatiounen.

Fir elo ze reagéieren ass als Éischt mol 
Opklärung noutwenneg, an Solidaritéit 
tëscht alle Betraffenen. Et gëllt, un enger 
geschéinter Statistik laanscht op d‘Rea-
litéit ze kucken a se als dat ze benennen 
wat se ass: Net toleréierbar.

Working Poor
Schaffen an awer net genuch fir ze liew-
en hunn? Als Working Poor ginn déi Leit 
bezeechent, déi eng regulär Aarbecht 
hunn, allerdéngs sou mann verdéngen, 
dass se dem Aarmutsrisiko ausgesat 
sinn - dat sinn zu Letzebuerg 11,6% vun 
de Leit, déi schaffen (2015). Am Grupp 
vun den 18- bis 24-Järege verdéngen 
46,6% vun deenen, déi vollzäit schaffen, 
manner wéi 60% vum Referenzakommes 
- wat d‘Definitioun vum Aarmutsrisiko 
ass (EurWORK).
Jonker sinn déi, déi am heefegsten 
zum onqualifizéierte Mindestloun age-
stallt sinn. Dee läit den 1. Januar 2017 
bei 1949 € brutto - parallel dozou 
weist eng Etude vum STATEC (2016), 
dass eng eenzel Persoun fir iwwer zu  
Lëtzebuerg iwwerhaapt wierdeg liewen 
ze kënnen 1923 € brauch. Besonnesch  
Loyerskäschte stellen e Problem duer, an 
déi treffen natierlech déi Leit, déi elo no 
Wunnengen sichen - Jonker.

Jonk a prekär beschäftegt

Amplaz dass um Enn vum Vertrag eng 
fest Plaz steet, ginn d‘Betriber sech déi 
nächst CIEe sichen an déi Jonk kréien 
op enger anerer Plaz en neie CIE.

a bei deenen d‘Unzuel vu Kollektivver-
träg am däitlechsten ofgeholl huet (6% 
manner a 4 Joer, vun 56% 2010 op 50% 
2014) (STATEC 2014).

Zu deene „modernen Aarbechtsfor-
men“ zielt ëmmer méi d‘Schaffen als 
Freelancer*in, dovunner gëtt et nach net 
vill zu Lëtzebuerg, d‘Zuel ass awer um 
klammen - an domadder och d‘Gefor 
vu Schäinselbststännegkeet, d.h. Leit, 
déi u sech regelmässeg op enger Plaz 
schaffen, allerdéngs net als Ugestallten, 
mä als Freelance, sou dass si selwer fir 
hir sozial Ofsécherung responsabel sinn. 
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Den 1ten Mee feiere mer den internati-
onalen Dag vun der Aarbecht. Mä wisou 
feiere mer deen iwwerhaapt a wisou 
den 1ten Mee? War dat en Trick vun 
der Fleeschindustrie fir en Dag Congé 
anzeféieren, wou all Mënsch bei sen-
gem Fussballclub Thüringer friesse ka fir 
d’Grillsaison anzeleeden? Oder hat et 
aweriergendwann eng Kéier eppes mat 
Aarbecht ze dinn?

D’Originne vun dësem Dag kommen  
aus den USA vum spéiden 19ten  
Joerhonnert. Migrant*innen, déi zu  
Chicago ukomm si fir en neit Liewen am 
„Land vun den onbegrenzten Méiglech-
keeten“ unzefänken, ware schnell des- 
illusionéiert. Schlecht Aarbechtskondi-
tiounen (laang Deeg a wéineg Loun), 

International 
Worker‘s Day

Iwwert den historeschen Ursprong  
vum Dag vun der Aarbecht

 Korruptioun a wéineg Raum fir Ver-
handlung mat den Patron*nen, hunn 
zu starken Spannungen gefouert.  
Den 1te Mee 1886 gouf dunn zum  
Generalstreik opgeruff. D’Demoen mam 
Slogan „8 hour day with no cut in pay“ 
(demools waren 12-Stonnen-Deeg 
éischter d’Regel) goufen awer schnell 
a brutal vun der Police opgeléist. Op  
enger Manifestatioun um 3ten Mee ass 
et souwäit komm, datt d’Polizisten 2 
Aarbechter erschoss hunn. 

Den Dag drop, de 4te Mee 1886 hunn 
d’Anarchist*innen zu enger Manif um 
Haymarket Square zu Chicago opgeruff, 
fir weider fir d‘Aarbechtszäitverkierzung 
ze kämpfen a fir den Affer vu Polizeige-
walt ze gedenken. Et sollt eng friddlech 
Versammlung sinn, mat kämpfereschen 
Rieden op enger Plaz, déi mat Aar-
bechter*inne gefëllt war. No der leschter 
Ried sinn honnerte Polizisten komm fir 
d’Demo opzeléisen. An deem Moment  
ass eng Bomm an de Reie vun der  
Police explodéiert, wou op d‘mannst ee 
Polizist gestuerwen a weiderer verletzt 
goufen. Als Reaktioun hunn d’Polizisten 
op d’Demonstrant*inne geschoss an et  
ass zu enger Schéisserei eskaléiert, bei 
där Demonstrant*inne wéi och Polizisten  
ëm d’Liewe komm sinn a weiderer  
verletzt goufen.

8 HOUR DAY 
 WITH NO  

CUT IN PAY





Vu wiem déi Bomm gezünt gouf war 
onkloer, mä ouni Beweiser ass eng Re-
pressiounswell géint d’Anarchist*innen 
ausgeléist ginn. 5 goufen zum Doud 
veruerteelt. Dës Repressiounswell an 
d’ëffentlech Hiriichtung vun den Akti-
vist*inne gouf genotzt fir en Exempel ze 
statuéieren an esou d’Aarbechter*innen 
ze découragéieren, weider Streiks ze or-
ganiséieren oder sech an iergendenger 
Form un Protester ze bedeelegen.

A Commémoratioun un „d‘Haymarket 
riots“ an d‘Kämpf fir besser Aarbechts-
konditiounen huet d’Seconde Internati-
onale (eng international Konferenz vun 

Sozialist*innen) am Joer 1889 den 1te 
Mee als internationalen Dag vun der 
Aarbecht proposéiert an 2 Joer drop 
ugeholl.

Och wann d’Fuerderungen vun engem 
8-Stonnen-Dag schonn am 19ten Joer-
honnert existéiert hunn, ass réischt an 
der éischter Halschent vum 20te Joer-
honnert no villen aneren Protest-Akti-
ounen den 8-Stonnen-Dag no an no an 
den eenzelnen Länner adoptéiert ginn. 
Den 1te Mee, dee mer nach haut feie-
ren, huet also duerchaus e politeschen 
Usproch. Dëse Feierdag soll un d’Kämpf 
fir besser Aarbechtskonditiounen erën-

neren an huet gänzlech wéineg mat 
Grillfest beim Fussballterrain ze dinn. Et 
geet och net drëms, frou ze sinn, datt 
een net aarbechtslos ass a säi schä-
iss Job offeiert, obwuel ee sech hei am 
Land mat enger 40+-Stonnen-Woch, 
mol oft keen Daach iwwert dem Kapp 
leeschte kann.

Vill méi sollt den 1te Mee net als Dag 
vun der Aarbecht, mä als „Dag géint 
d’Aarbecht“ gesi ginn, un deem een 
Aarbechtskonditiounen an Fro stellt a 
weiderhi fir Aarbechtszäitverkierzungen 
astoe sollt.

Amplaz sech um 1te Mee d‘Panz mat 
Thüringer vollzestopfen, sollte mer dë-
sen historeschen Dag rëm mat polite-
schen Fuerderunge fir e bessert Liewen 
fëllen.

Zumols an Zäiten vun extrem héiger 
Aarbechtslosegkeet, der fortschreiten-
der Automatiséierung vun Aarbecht an 
och der Akkumulatioun vum Räichtum 
an den Hänn vu Wéinege missten d’Fu-
erderunge vun den Anarchist*innen aus 
Chicago rëm haart ginn an z.B. e „six 
hour day with no cut in pay“ gefuerdert 
ginn.
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Wéi vill schaffs du an der Woch?
Am Moment schaffen ech 40 Stonnen 
d‘Woch an 2 Stonnen den Dag si mat 
fort fir op d‘Aarbecht hin an nees zeréck 
ze fueren. Déi sinn et och, déi mer e bës-
sen d‘Genéck briechen, wat Fräizäit ën-
nert der Woch ugeet.

Virdrun hunn ech freelance geschafft, 
wou ee selwer e bëssen entscheede 
kann, wéi vill ee schafft a wei laang den 
Dag ass, mä et ass een och ofhängeg 
vum jeeweilege Projet. Leider war dat 
oft een Hin an Hier tëscht onméiglechen 
Iwwerstonnen während e puer Wochen 
an dann e puer Woche wou guer näischt 
leeft. Dat mécht d‘Fräizäit och stresseg, 
well ee stänneg mengt, datt ee grad 
schaffe misst oder datt ee wierklech 
schaffe muss fir de Loyer kënnen ze be-
zuelen.

Wéivill géifs du gären schaffen?
Et ass net sou einfach, mä 20-25 Ston-
nen wiere fir mech eng gutt Zäit. Et 
géing ee vill gemaach kréien an hätt 
gläichzäiteg awer och e Liewen.

Wat bedéit schaffe goen fir dech?
Wat Spaass oder Selbstverwierklechung 
am Beruff ugeet sinn ech éierlech gesot 
een zimlechen Zyniker ginn, well ech bis 
elo just gesinn hunn, wéi deen Enthusi-
asmus ausgebeut gëtt fir datt Leit méi 
schaffen a manner Bedeelegung um Er-
schafften hunn. 

D‘Unzuel u Leit déi ech kennen (an 
ech selwer och), déi no engem Film-/
Konscht-/Videospillprojet physesch a 
psychesch komplett futti waren, ass ein-
fach riseg. D‘Branchen an deenen ech 
sinn, sinn zwar bestëmmt iwwerpropor-
tional betraff, mä et suckt trotzdem fu-
erchtbar.

Dowéinst gesinn ech selwer Jobs wier-
klech just nach als eng Tätegkeet, déi 
mech dovun ofhält ze verhongeren, a 
géing all weider Stonn Fräizäit appre-
ciéieren, well do probéieren ech dann 
de gudde Stuff ze maachen.

Jobbeschreiwung:
Grafiker. 40 St./Woch, 2500€ am Mount

Schaffen;  
2017

Freelance, Frust a Fräizäit.
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Dass Frae manner Chance a Bewer-
bungsgespräicher hunn, bei Befërde-
runge manner dacks consideréiert ginn 
an op ville Plazen nach ëmmer manner 
verdénge wéi hier männlech Kollegen, 
déi déi nämlecht Aarbecht maachen 
(den sougenannten „Gender Pay Gap“) 
si Phänomener, déi ëmmer nees thema-
tiséiert ginn - grad och well ze mann 
Mesuren ergraff ginn, fir eppes dorunner 
ze änneren.

Medial Opmierksamkeet krut elo ee Ge-
setz aus Island, wat Betriber mat iwwer 
25 Mataarbechter*innen zwénge soll, 
deen nämlechten Loun fir déi nämlecht 
Aarbecht ze bezuelen. An Artikele gouf 
dës Mesure als revolutionär gewierdegt 
an Island huet säin Image als progres-
siivst Land a Saache Gläcihberechte-
gung bestätegt. Gëtt awer beduecht, 
dass fir sou eng Selbstverständlechkeet 
et schonn 1975 an Island e Fraestreik 

Gläichberechtegung 
Zu all Moment.

Am Kampf géint Diskriminéierung vu 
Fraen an der Aarbechtswelt geet et ëm 

wäit méi wéi den Gender Pay Gap.
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gouf an dëst Gesetz domat eréischt no 
engem 42 Joer dauerende Kampf ge-
stëmmt gouf ass et éischter eng erniich-
ternd Geschicht. Et handelt sech beim 
Gender Pay Gap just ëm deen offensi-
ichtlechste Phänomen vun Diskriminéie-
rung opgrond vum Geschlecht.
Een neien Abléck bitt eng Etude vum 
National Bureau of Economic Rese-
arch, dem gréissten an renoméiertsten 
(21 Nobelpräisträger) Institut fir Wirt-
schaftswëssenschaften an den USA. 
Ënnert dem Titel „When Harry fired Sal-
ly - The Double Standard in Punishing 
Misconduct“ (Mark L. Egan, Gregor 
Matvos, Amit Seru) gëtt eng weider Di-
mensioun vu geschlechterspezifescher 
Diskriminéierung opgeluecht: Fraen ver-
léiere fir dee selweschte Feeler 20% méi 
dacks hiren Job. Opschonns Männer 
am Schnett wesentlech méi deier Feeler 
maachen a wesentlech méi dacks déi 
nämmlecht Feeler maachen, sinn d‘Dis-
ziplinarmesurë géint Frae méi streng. 
Männer kréie méi dacks eng zweet 
Chance. De Virworf, dass Feeler ge-
maach goufen, gëtt Fraen wesentlech 
méi dacks aus der eegener Firma sel-
wer eraus gemaach an net vu Clienten 
oder ëffentlechen Institutiounen. Wat 
méi Männer a Féierungspositioune sinn, 
wat d‘Bestrofung vu Fraen zouhëlt. Ass 
bei enger Bewerbung ersiichtlech, dass 
déi Persoun, déi sech bewerbt virdrun-
ner wéinst engem Fehler entlooss gouf, 
kreien 30% manner Fraen den Job.

Et bleift also eigentlech keng Zäit, sech 
iwwer kleng Succèsen, wéi engem Ge-
setz an Island, ze freeën. Mir stinn 
iwwerhaapt eréischt um Ufank dovun, 
erauszefannen, wéi en enormen Impakt 
geschlechterspezifesch Diskriminéie-
rung um Aarbechtsmarché huet.

Chancëgläichheet um Aarbechtsmar-
ché

Chancëgläichheet ass ee vun den  
zentrale gemeinsame Wäerter vun der 
Europäescher Unioun. All Bierger*in-
nen solle gläichermoossen um Aar-
bechtmaart deelhuele kënnen a gläich  
behandelt ginn, onofhängeg vun hirem 
Geschlecht, hirer Sexualitéit, hirer Eth-

nizitéit oder Relioun. Wéi Etuden an de 
leschte Joren awer ëmmer nees gewisen 
hunn, ass nach laang keng Chancëglä-
ichheet garantéiert. Geheie mer mol 
e Bléck op eng Rei Date mat Bezuch 
op d’Geschlechtergerechtegkeet um  
Lëtzebuerger Aarbechtsmaart : 
 
- Pay Gap: 5%. 
(EU-Durchschnëtt: 16,3%)

- Unzuel u bezuelten Aarbechtsstonne 
pro Woch: Fraen: 33, Männer: 41.

- Unzuel un onbezuelten 
Aarbechtsstonne pro Woch: 
Frauen : 27, Männer : 14.

- Beschäftegungsquot zw. 20 a 64 Joer: 
65% vun de Fraen, 
75% vun de Männer 

De sougenannten „Gender Earnings 
Gap“, dee sech aus „Pay Gap“, „Hours 
Gap“ und „Employment Gap“ zusum-
mesetzt, läit zu Lëtzebuerg bei 32%. 
Beim „Hours Gap“ handelt et sech ëm 
d’Differenz zwëschen der Unzuel u ge-
leeschten Aarbechtsstonnen, beim 
„Employment Gap“ ëm déijéing zwë-
sche geschlechterspezifische Beschäf-
tegungsquoten. Am EU-Verglach läit 
Lëtzebuerg domat beim „Gender Ear-
nings Gap“ op Plaz 15. [Eurostat 2017]

- Conseil d’administration : 23% Fraen.
Betriibsdirektioun : 27% bei Entreprisë 
mat manner wéi 15 Salariéën, 19% bei 
Entreprisë mat méi. [Chancëgläich-
heetsministère 2017]

- 12% vu de Männer a 17% vun de Fraen 
sinn aarbechtslos, ouni Ausbildung oder 
hunn d’Schoul ofgebrach. [OECD 2016]

- All 4. zu Lëtzebuerg liewend Fra fillt 
sech benodeelegt. Dat virun allem bei 
de Salairen, beim Zugang zu Féierungs-
positiounen, an der Politik a bei der Ver-
eenbarkeet vu Famill a Beruff.
2/3 vun de Befrote si fir eng Fraequot am 
Conseil d’administration, an Entreprisen 
an op Wahllëschten. [Statec 2014]
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Setzt ee sech mat senger Biographie 
auserneen, sou mierkt een, dass dat po-
litescht Geschéien a sozial Mëssstänn 
schonn ëmmer e wichtegen Aspekt vum 
Rosa Luxemburg sengem Liewen wa-
ren: Schon a jonke Joren huet hatt sech 
politesche Gruppen ugeschloss, wuel-
wëssend, dass dës Gruppéierungen net 
ëmmer legal waren. Sou huet hatt sech 
ënner anerem mat der Organisatioun 
das Proletariat befaasst, wat hatt no-
halteg a sengen Usiichte beaflosst huet. 
Hatt wollt eng aner Gesellschaft, eng 
besser Gesellschaft wei déi, déi zu där 
Zeit existéiert huet. Eng Gesellschaft an 
där jidderee gläich behandelt gëtt an 
an där sozial Verhältnisser herrschen. 
Och spéiderhin, während der Studien-
zäit, huet hatt dësen Interêt weider ver-
déift: Ëm 1894 huet d´Rosa Luxemburg 
zesumme mam Leo Jogiches a mam 
Julian Balthasar Marchlewski d‘Partei 
Sozialdemokratie des Königreichs Po-
len (SDKP, spéider SDKPIL), eng Partei, 
där hiert Zil den Zesummeschloss vun 
den Aarbechter*inne war. Hei gesäit ee 
schonn, a wéi eng Richtung dass sech 
déi politesch Usiichten entwéckele géi-
fen: Et ass ëm eng Politik gaang, déi 
sech fir d‘Aarbechter*inne staark maa-
che sollt, fir déi Leit, déi et an der Gesell-
schaft oft am schwéiersten haten.

Gläichzäiteg huet d‘Luxemburg awer 
och un enger ganzer Rei Zeitunge mat-
gewierkt, sou zum Beispill un der Ënner-
grondzeitung Sache der Arbeiter, Arbei-
terstimme an die Rote Fahne. Souwuel 
d‘Redaktiounsaarbecht wéi och d‘Pu-
blikatioun vun dëse Schrëfte sinn zum 
groussen Deel vum Rosa Luxemburg 
iwwerholl ginn.
Eng weider wichteg Etapp am Liewen 
vum Rosa Luxemburg war d‘Bestietnis 

D‘Rosa Luxemburg, wat 1871 zu Zamość a Pole gebuer gouf, ass de meeschte Leit  
virun allem duerch säin Engagement an der Aarbechter*innebeweegung e Begrëff.  
E groussen Numm an eng grouss Perséinlechkeet, souvill ass gewosst. Mä wee war dës Fra 
eigentlech, där hire politeschen Afloss bis haut nowierkt?

mam Gustav Lübeck. Sënn an Zweck 
vun dëser Relatioun war et, dem Rosa 
déi däitsch Nationalitéit ze verschafen. 
Nëmme sou konnt hatt sech der SPD 
uschléissen an aktiv an d‘Parteigeschéi-
en agräifen. Am Numm vun der Partei 
ass hatt dunn duerch d‘Land gezu fir 
(och déi eegen) politesch Iwwerzeegun-
gen ënnert d‘Leit ze bréngen an d‘Revo-
lutioun virunzedreiwen. 

Schnell huet hatt awer gemierkt, dass 
him e wichtegen Facteurfeelt: Genau 
dee revolutionäre Geescht an den Ide-
alismus, deen hatt gär verbreet hätt, 
war him an der Partei net verbreet 
genuch. Mä eng Verbesserung vun 
de soziale Verhältnisser kéint nëmme 
mat enger Revolutioun geléngen, sou  
d‘Luxemburg.

No an no huet hatt sech dunn ëmmer 
méi vun der SPD distanzéiert an nei po-
litesch Weeër gesicht. An dësem Kontext 
gouf beispillsweis de Spartakusbund 
gegrënnt, eng politesch Vereenegung, 
déi op marxistesche Wäerter baséiert 
huet. Doraus huet sech och spéider 
d‘KPD entwéckelt, un där d‘Rosa Lux-
emburg an de Karl Liebknecht ebenfalls 
bedeelegt waren. Trotz dem enormen 
Engagement, deen d‘Rosa Luxemburg 
un den Dag geluecht huet, war hatt  
ville Leit en Dar am An: Méi wéi eng  
Kéier ass dës Fra an den Prisong  
komm well si sech géint déi  
bestoend Mëssstänn ausgeschwat huet 
a géint all Widderstänn kloer Positioun  
bezunn huet.

Letztendlech huet d‘Rosa Luxemburg 
dunn souguer missen mat sengem Lie-
wen dofir bezuelen: 1919 gouf hatt (an 
och den Karl Liebknecht ) ëmbruecht.

Rosa Luxemburg





Wéi bass du un deng Aarbecht komm?
Meng Aarbechtssich huet aanescht 
geklappt wéi sech dat normalerweis 
virgestallt gëtt. Nodeems ech mat men-
gem Studium opgehalen hunn a mech 
bei der ADEM ageschriwwen hat, si Leit 
op mech duerkomm, bei deenen ech e 
puer Joer virdrunner während dem Stu-
dium schonn ee Stage gemaach hat. 
Ech gouf gefrot, ob ech mer kéint virs-
tellen, bei si ze komme fir hinne mat ën-
nerschiddlechen Saachen ënner d’Äerm 
ze graifen. Eigentlech war dat also 
zimlech genau dat wat ech dee Mo-
ment gesicht hunn. Ech war also nëm-
men op engem Virstellungsgespreich.

Gefält der déi Aarbecht, déi s du méchs 
oder ass se ee Mëttel zum Zweck?
De Moment, wou ech am Stage do ge-
schafft hunn, huet déi Aarbecht mech 
motvieiert, weider ze maache mam 
Studium, well ech déi extrem Villfäl-

Soll eng Lounaarbecht och en Dram-
beruff sinn?
Meng Virstellung vum „Dramberuff“ 
huet sech iwwert daat lescht Joer staark 
verännert. Eis Generatioun huet oft 
d‘Virstellung, dass eise Beruff eis kom-
plett erfëlle sollt, quasi de Sënn vum 
Liewen net onbedengt ass, vill Suen ze 
verdengen, mä dass dat, waat een als 
Lounaarbecht mécht, dat ass wou ee 
sech verwierklecht. Laang Zait hunn 
ech daat och esou gesinn an dofir 
den Haaptdeel vu menger Energie a 
mäin Studium, also d‘Virbereedung vu 
mengem Beruff, gestach. All déi kreativ 
Beruffsfelder sinn nach eng Keier mei 
ufälleg fir d‘Denkweis, „säin Hobby zum 
Beruff ze maachen“.
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tegkeet vum Beruff gesinn hunn. Meng 
Aarbechtskolleg*innen hu sech mat ville 
systemesche Problemer beschäftegt a 
wore sech dem Impakt vun hirer Aar-
becht op d‘Gesellschaft bewosst. Do-
duerch huet et méiglech erschéngt, och 
dat z‘iwwerwannen, wat un Erwaardun-
ge soss un de Beruff erugedroe gëtt, wat 
a mengen An zumools zu Lëtzebuerg 
extrem wichteg ass. 

Ab deem Moment, wou ech mech de-
cideiert hunn, mat mengem Studium 
opzehalen, hunn ech nei iwwert meng 
berufflech Perspektiven nogeduecht. 
Ech si mer bewosst ginn, dass ech am 
Moment berufflech just eppes wëll 
maachen, wat mer nach genuch Ener-
gie iwwereg léisst, fir donieft nach kën-
nen Aarbecht ze maachen, déi keng 
Lounaarbecht ass. Dass mer dat, wou-
mat ech Sue verdéngen, nach e bësse 
Spaass mécht, mécht et ëmsou besser.

Mëttlerweil mengen ech net méi, dass 
een onbedéngt versiche sollt, sech 
iwwer säi Beruff ze verwierklechen, mä 
onofhängeg dovunner kucke muss, wat 
een sënnvoll fënnt a wouran ee seng 
Energie investéiere wëll. De Wandel vu 
menger Siicht ob Aarbecht hänt virun 
allem mat perséinlechen Verännerun-
gen a mengem Liewen zesummen. 
D‘Ideal wier also, keng Lounaarbecht 
mussen ze hunn oder eben nëmmen e 
puer Stonnen d‘Woch.

Beschreiwung vum Job:
„Office Managerin“, administrativ Aar-
becht, Organisatioun, Sekretariat a Lo-
gistik an deelweis Mataarbecht u Proje-
ten. CIE, 20 St./Woch, 1000€ am Mount.

Schaffen;  
2017

ADEM, Aarbecht, Alternativen
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Mir schaffen alleguer vill ze vill Stonnen 
an der Woch. Zäit, dass mer eis Gedanke 
doriwwer maachen, wéi mer dat ännere 
kënnen.

D’Maschinnen huelen de Mënschen 
d’Aarbecht ewech. De Gedanken ass 
wäit verbreet: D’Robotiséierung an Digi-
taliséierung vun der Ekonomie suergen 
dofir, dass ëmmer manner Mënschen an 
der Produktion benéidegt ginn. Leit ginn 
entlooss, ginn „iwwerflësseg“, ganz Pro-
duktionszweiger ginn zougemaach. Et 
ass also kee Wonner, dass „d’digital Re-
volutioun“ an der Wirtschaft vu ville mat 
Batterheet an Angscht betruecht gëtt.

Et ass net déi éischte Kéier an der Ge-
schicht, dass nei Forme vu Produktioun 
eng ganz Rei déifgräifend Ëmbréch an 
der Gesellschaft mat sech bréngen. 
Och d’industriell Revolutioun am 19. 
Joerhonnert huet sou Entwécklunge mat 
sech bruecht, an d’Liewensbedingunge 
vun de Mënsche radikal verwandelt. 

An och deemools hate vill Leit Angscht 
virun deene Changementer: Tëscht 
1811 an 1814 zum Beispill gouf et an 
England d’Beweegung vum „Luddis-
mus“, déi géint d’Industrialiséierung 
gekämpft huet. Dës „Maschinnestier-
mer*inne“ waren Textilaarbechter*in-
nen, déi Angscht ëm hir Jobs haten. Fir 
ze verhënneren, dass d’Maschinnen 
hinne géifen d’Aarbecht klauen, hu se se 
geziilt zerstéiert. 

D’Industrialiséierung war awer net opze-
halen. Si huet dofir gesuergt, dass ganz 

vill Mënschen d’Dierfer verlooss hunn an 
an d’Stied gezu si fir do Aarbecht ze fan-
nen. D’Aarbechtsbedingunge waren ex-
trem schlecht, d’Aarbechtsdeeg laang 
an et goufe sou gutt wéi keng Reguléie-
rungen. Während d’Männer* an de Fa-
bricken a Minne geschafft hunn, waren 
d’Fraen* meeschtens dozou verdaamt, 
sougenannte „Reproduktiounsaarbech-
ten“ ze iwwerhuelen. Aarbechten also, 
déi zwar néideg waren, fir d’Produktioun 
(vun de Männer*) iwwerhaapt méiglech 
ze maachen, déi awer net entlount gou-
fen: Kanner grousszéien, kachen, Klee-
der wäschen an ähnleches.

Nëmmen der Aktioun vun der orga-
niséierter Aarbechter*inneklass, vu Ge-
werkschaften, vun de Sozialist*innen, 
Kommunist*innen an Anarchist*innen 
ass et ze verdanken, dass d’Aarbechts-
bedingunge sech lues a lues verbessert 
hunn. 1848 gouf sou zum Beispill de 
gesetzlechen 10-Stonnen-Dag an Eng-
land agefouert. De Startschoss war ginn 
an d’Aarbechter*innebewegung ass a 
ville Länner nogezunn. 

Endlech gëtt  
d’Aarbecht knapp! 

Wisou Aarbechtszäitverkierzungen  
onvermeidbar sinn.



Zu Lëtzebuerg huet et nach e puer Joer 
gedauert: 1871 huet d’Buchaarbech-
ter*innegewerkschaft fir d’Éischt an 
engem Kollektivvertrag den 10-Ston-
nen-Dag ausgehandelt - allerdéngs 
nëmme fir de Buchsektor. 1876 gouf 
landeswäit d’Aarbechtszäit fir Kanner 
ënner 12 op 8 Stonne begrenzt. Et sollt 
awer bis nom éischte Weltkrich dau-
eren, bis ënnert dem Androck vun der 
russescher Revolutioun landeswäit den 
8-Stonnen-Dag an d’48-Stonne-Woch 
agefouert goufen. D’40-Stonne-Woch, 
wéi mir se haut kennen, gouf eréischt 
1975 fir dat ganzt Land agefouert. 
D’Iddi hannert deenen Aarbechtszäit-
verkierzunge war fir d’Aarbechter*inne-
bewegung nët nëmmen, d’Aarbechts-
konditiounen ze verbesseren, mä och, 
sou gouf gehofft, eng aner Rolleverde-
elung an den Haushalter méiglech ze 
maachen. 

A Frankräich gouf et uganks den 90er 
Joeren nach eng Kéier eng Aarbechts-
zäitverkierzung op 35 Stonnen d’Woch, 
déi 700.000 nei Aarbechtsplaze sollt 
schaaffen (schlussendlech soll et nëm-
men d’Halschent gewiecht sinn). D’Lo-
gik ass kloer: Wa jiddfereen*t man-
ner Stonne schafft, ginn doduerch nei 
Aarbechtsplazen op. An der Praxis ass 
et awer esou, dass Neiastellungen oft 
duerch Iwwerstonne verhënnert ginn. 
Trotzdem ass déi franséisch 35-Ston-
ne-Woch eng Errongenschaft.

Zu Lëtzebuerg ass säit 1975 net méi 
un der Aarbechtszäit geréckelt ginn, 
och wann dat de Gewerkschaften ëm-
mer erëm versprach gouf. An och wann 
d’Produktivitéit pro Persoun säitdeem 
stänneg gestigen ass, virun allem dank 
dem Asaz vu Computeren a Roboteren, 
maachen d’Patronatsverbänn, a mat 
hinnen d’DP an d’CSV, Stëmmung géint 
all Form vun Aarbechtszäitverkierzung.

Trotzdem kënnt d’Thema grad erëm an 
d’Diskussioun. Nodeems eng Petitioun, 
déi eng sechst gesetzlech Congéswoch 
- och eng Form vun Aarbechtszäitver-
kierzung - gefuerdert huet, op iwwer 

10.000 Ënnerschrëft koum, ass de Sujet 
an der Chamber debattéiert ginn. Wäh-
rend d’DP an déi Gréng sech prinzipiell 
géint eng sechst Congéswoch ausge-
schwat hunn, huet d’LSAP gemengt, et 
misst een trotz allem driwwer nodenken. 
Och wann do wuel reng Wahlkampf-
taktik dohannert stécht, ass et awer 
interessant ze gesinn, dass an der Ëf-
fentlechkeet rëm iwwert Aarbechtszäit-
verkierzung geschwat gëtt.

D’Digitaliséierung an d’Robotiséierung 
mussen nämlech net zur Gefor ginn: Si 
kéinten, am Géigendeel, dozou féieren, 
dass mer alleguer zesumme manner 
schaffe kéinten, an domat méi Zäit fir 
aner Saache wéi Lounaarbecht hätten. 
Wat d’Robotere méi Aarbecht erleede-
gen, wat mir et manner musse maa-
chen. Iergendwann, sou kann een*t sech 
virstellen, kéinte sou virun allem kierper-
lech schwéier an ustrengend Jobs sou 
gutt wéi iwwerflësseg ginn; a wat dovu 
géif iwwregbleiwen, kéint een*t souguer 
gerecht ënnert allen opdeelen.

Fir den Ament hale Politik a Big Business 
awer um Modell vum leschte Joerhon-
nert fest, mam Resultat, dass de Chô-
mage klëmmt an dass ëmmer manner 
Leit en Job fannen. Fir d’Patronat ass dat 
och méi bequem: Wat méi Leit am Chô-
mage sinn, wat d’Angscht virun Entloos-
sung a Chômage besser als Drockmët-
tel ka benotzt ginn, fir Lounsenkungen a 
Verschlechterung vun den Aarbechts-
bedingungen duerchzesetzen.

Wéi scho während der industrieller Re-
volutioun bréngt et net vill, d’Digita-
liséierung u sech als Problem ze gesin; a 
wéi scho während der industrieller Revo-
lutioun wäert nëmmen déi organiséiert 
Aktioun vun de Lounofhängegen dozou 
féieren, dass jiddwereen*t eppes vun 
der Digitaliséierung huet. Un eis also, 
eis z’organiséieren an eppes ze verän-
neren.
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Ech géif am léifsten 20 bis 30 Stonnen d‘Woch 
Lounaarbecht maachen an de Rescht vun 
der Zäit u spannende Projeten schaffen, 
mech selwer verwierklechen an d‘Liewe 
genéissen. Natierlech wëlle mir all eng erfël-
lend Aarbecht, mä et ass seele gutt, sech op 
eng Saach ze konzentréieren, d.h. och bei 
deene beschten Aarbechtskonditiounen ass 
eng limitéiert Zäit sécher vu Virdeel.

Ech schaffen am Moment 40 Stonnen d‘Woch 
an engem Beräich, dee mer guer näischt seet 
an do sinn 40 Stonnen definitiv ze vill. An en-
gem Beräich, deen ech gären hunn a pas-
sionéiert sinn, kéint ech mer awer virstellen, 
30/40 Stonnen d‘Woch gären ze schaffen.

Wéi vill Stonnen an 
der Woch wëllt dir 
(spéider) eng Kéier 

schaffe goen?
Äntwerten aus dem Jonk Lénk Grupp.

Ech géing am léifsten net méi wei 25 Stonnen 
d‘Woch schaffen, och wann ech dat wat ech 
maache gären a mat Häerz maachen; mä 
Zäit fir eege Projeten, Energie fir mech nach 
niewebäi ze bilden an och einfach mol Zäit fir 
mech ze hunn an heiansdo einfach mol nä-
ischt ze maachen si fir mech einfach essen-
tiell fir mäin Wuelergoen a meng psychesch 
Gesondheet.

Ech géif am léifsten net méi wei 30 Stonnen 
d‘Woch schaffe fir genuch Zäit niewebäi fir 
mech ze hunn (eege Projeten, liesen, weider-
bilden, soss Hobbyen). Ech denken och, dass 
ech net méi laang an der Woch op Dauer 
wierklech produktiv ka sinn. Also léiwer e bës-
se manner schaffen an dofir méi intensiv! Ech 
ka mer och gutt virstellen, déi 30 Stonne sou 
opzedeelen, dass ech nëmme 4 Deeg maxi-
mal an der Woch schaffe muss.

Also ech géif gären 30 Stonnen schaffen. 
Ech verstinn zwar, dass et Leit ginn, déi fir hir 
Aarbecht liewen an hir Erfëllung och dodra 
fannen, mä éischtens ass dat net bei jidde-
rengem de Fall, an zweetens muss e geson-
den Ausgläich (a wéi enger Form och ëm-
mer) niewent der Aarbecht trotzdem nach 
gi sinn. Dofir géif ech léiwer manner Stonnen 
schaffen, awer dofir mat méi Motivatioun an 
Energie.

Ech schaffe gär (méi wéi) 40 Stonnen an der 
Woch: Awer sou mann wéi méiglech just fir 
Suen an sou vill wéi méiglech fir d‘Revolutioun 
:) Am Moment kréien ech 20 Stonnen/Woch 
bezuelt an hunn domat genuch Suen ze-
summe vir ze liewen - allerdéngs geet iwwer 
d‘Halschent eleng fir Loyer drop. Mengen 3 
Deeg/Woch à 6 Stonne „regulär“ Aarbecht 
wier mäin Ideal.

Souvill dass ech gemittlech liewen kann. Wéi 
vill Stonnen kann ech elo nach net soen. 
Hänkt och vun der Aarbecht of. Ganz éier-
lech géif ech léiwer guer net schaffen goen 
an just dat maachen, op wat ech Loscht 
hunn.

Ech hätt kee Problem, méi wéi 40 Stonnen 
d‘Woch ze schaffen, soulaang ech decidéie-
ren kann, wat déi Aarbecht ass. Mat engem 
„normalen“ Job fannen ech datt eng 20-25 
Stonnen Woch et engem misst erlaben, och 
nach e Liewen niewent dem Job ze hunn an 
denken, datt dat erstriewenswäert sollt sinn.



Wéi vill Stonnen wëllt dir schaffe
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Ech weess net, ob ech well genuch „Beruff-
serfarung“ hu fir mech wierklech festleeën 
ze kënnen, ech hu bis elo just e Stage vun 3 
Méint gemaach, amfong mat 8 Stonnen den 
Dag (mä ech war meeschtens sou séier fä-
erdeg dass ech well 1-2 Stonne méi fréi goe 
konnt ;) ). Fir d‘Zukunft a mat menge jetzegen 
Erfarunge géif ech 20-30 Stonnen cool fanne 
fir nach Zäit fir mech ze hunn, mä 40 Stonne 
wier awer och okay wann d‘Plaz mer wier-
klech gutt gefält an de Patron och sou fein 
an relax ass wéi a mengem Stage.

Ech schaffen am Moment 20 Stonnen/Woch, 
mä ech géif eigentlech am léifsten nach 
manner schaffen. Et ass awer ganz OK esou. 
Ech verdéngen halt net vill, d.h. am Moment 
ass meng Perspektive vum Wunnengsmaart 
zimlech... kack. Ech wunnen nees bei men-
gen Elteren, wat net onbedéngt den Dram 
ass mat 25 an ech hoffen drop, dass ech 
mech bei mengem*menger Partner*in kann 
incrustéieren.

Also vu datt ech héchstwahrscheinlech Pro-
ff ginn, erwaarde mech 20 Stonnen d‘Woch 
wou ech Cours ginn. Mä hannendrun och 
nach vill Verbesserungen an Preparatioun. 
Sou e Rhythmus wier amfong fir mech gutt 
well ech da kann eng Famill niewebäi hunn 
a mech och aktiv ëm meng Kanner këmmere 
kann ouni eng Maison Relais (oder wéineg) 
oder eng Crèche ze brauchen. A kann dann 
och doheem schaffen, a mengem Rhythmus.

Als Schüler op der Première ass dat schwéier 
ze soen, du weess, wat schaffen/leieren 
bedeit, mä als Schüler méchs de dat jo nach 
fir dech an net fir e Patron oder de Staat. 

E Vakanzenjob huet mer gewisen, dass 
40 Stonnen d‘Woch fir eng Aarbecht ze  
maachen, déi ee mécht fir Suen an 
net fir sech selwer, ustrengend an net  
erstriewenswäert ass.
Wär cool, einfach weider Studien ze maa-
chen anstatt iwwerhaapt schaffen ze goen, 
ëmmerhin ass ee repetitiven Job eng Aart 
Stëllstand, ka mer dat momentan guer net 
virstellen.

Et hänkt ganz dovunner of, wéieng Aarbecht 
et ass. Ass kreativ sinn Aarbecht?

Also dat ass schwéier soen, well mäi Beruff u 
sech mäin Hobby a meng Leidenschaft ass... 
mä weekends ass Tabu et soll kee weekends 
schaffen mussen.

Bis elo hat ech nëmmen ee Vakanzenjob, 
wou ech 40 Stonnen d‘Woch eng Aarbecht 
gemaach hunn, déi mir net wierklech ge-
fall huet, mä ech hunn et ebe fir d‘Geld 
gemaach. Ech ka mir ganz gutt virstellen, 
40 Stonnen d‘Woch ze schaffe wann d‘Aar-
becht mir gefält. Ideal wiere fir mech ëm déi 
30 Stonnen d`Woch, esou dass ech nach 
genuch Zäit hätt fir niewebäi dat ze maa-
chen wat mir gefält.

Ech ka mir gutt virstellen, spéiderhin als Free-
lance am Beräich Illustratioun oder Medien-
design ze schaffen. Ech weess awer, dass dat 
en haarden Job ass, wou een oft méi schaffe 
muss wei een et am léifsten hätt. Mä kënne 
vun Konscht ze liewen a meng Kreativitéit 
ausliewen ze kënne wier mäin Dram, 40+ hin 
oder hier.

Ech maachen en Job, bei dem d‘Grenzen 
tëschent Aarbecht a Fräizäit stänneg ver-
schwammen, dee mer awer genuch Spaass 
mécht fir dass dat mer meeschtens näischt 
ausmécht. Mä well déi meescht Jobs ebe 
Schäiss sinn, a well Schaffen trotz allem 
nervt, sinn ech fir eng 20-Stonne-Woch. Dat 
geet och locker duer fir all déi Aarbecht ze 
erleedegen, déi muss gemaach ginn.

Ech géing spéider am léifsten 20-25 Ston-
nen engem sënnvolle Beruff nogoen. Nieft 
der Aarbecht wëll ech nach genuch Zäit hu 
fir Hobbyen, soziaalt Engagement a fir mech 
mat Frënd*innen ze treffen.

Et ass schwéier ze soen, wei vill Stonnen ech 
spéiderhi schaffe wëll, mä ech hoffen, dass 
ech net méi wéi 30 Stonnen an der Woch 
schaffen muss an ech eng Platz fanne wou 
ech éischter fräi a kreativ schaffen kann.
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Ween u Literatur denkt, deem komme 
meeschtens Nimm wei Goethe, Beauvoir, Poe 
oder Brontë an den Senn. Mä dass Literatur 
sech net nëmmen op en klengen elitäre Krees 
beschränkt, beweist eis d‘Aarbechter*inne- 
literatur.

Déi sougenannten Aarbechter*inneliteratur 
bezitt sech zum engen op Schrëftstécker, 
déi vun Aarbechter*inne verfaasst goufen, 
an zum aneren op Schrëftstécker, déi sech 
zwar mat der Liewensrealitéit vun den Aar-
bechter*innen auserneesetzen, awer net vun 
hinne selwer verfaasst goufen. Entstan ass 
dëse Courant zur Zéit vun der industrieller 
Revolutioun am 19. Joerhonnert. Während 
virun der industrieller Revolutioun virun allem 
an der Agrarwirtschaft geschafft gouf, huet 
sech den Aarbechtsmilieu dono haaptsäch-
lech an d‘Fabricke verlagert. 
Souwuel d´Aarbechtskondtioune wéi och 
d‘Liewensëmstänn vun de Leit hu sech do-
duerch radikal verännert: Nei technesch Er-
rongenschafte sinn opkomm, Gewerkschaf-
ten hu sech no an no entwéckelt an och den 
Aarbechtsoflaf selwer war net méi dee sel-
wechte wéi virdrun. Ausserdeem huet sech 
déi sozial Hierarchie nei forméiert: Op eemol 
stoungen d‘Proletariat an d‘Bourgeoisie sech 
géigeniwwer. Déi eng waren haart schaffend 
Aarbechter*innen an déi aner ware räich Fa-
brickbesëtzer*innen.

Natierlech wierken esou Changementer an 
déi domat verbonnen Erfarungen sech och 
op d‘Art an Weis aus, wéi d‘Mënschen den-
ken a fillen. Fir hir Erfarungen a Gedanken 
no baussen droen ze kënnen, hu si ugefa-
ang ze schreiwen. Ufanks waren et virun al-
lem Aarbechter*innelidder a Gebrauchs- a 
Geleeënheetsdichtung, déi a satireschen 
Zeitungen (der Wahre Jakob, Süddeutscher 
Postillon) an an Aarbechter*innenzeitunge 
publizéiert goufen. Iwwerhaapt kann ee soen, 
dass villes, wat an deem Kontext un Aar-
bechter*inneprosa (déi sech awer méi spéit 
entwéckelt huet) an u Lyrik zustan komm ass, 
satiresch war. Dës Weidere war den Aar-
bechter*innentheater e wichtegt Mëttel zur 
Verbreedung vu politesch-proletarescher 
Literatur. No an no hunn och vereenzelt Aar-
bechter*innen ugefaang, Autobiographien 
ze schreiwen, fir de Leit en Abléck an hiert 
Liewen a Schaffen ze ginn.

Mä wéi bei sou villem huet sech och bei der 
Aarbechter*inneliteratur iergendwann e 
Wiessel vollzun. Den éischte gréissere Ch-
angement gouf et 1910: Vun do u gouf sech 
ëmmer méi un anere literareschen Couran-
ten orientéiert (z.B. um Expressionismus, 
Naturalismus an un der Neiromantik). Wat 
d‘Themen ugeet, sou ass et haaptsächlech 
ëm d´Industrieaarbecht an ëm d‘Liewen an 
der Groussstad gaang. Zudeem ass d‘Aar-
becht (an déi domat verbonnen Ëmstänn) 
enorm idealiséiert ginn an der Literatur. 

Literatur vun a fir  
Aarbechter*innen

Iwwer d‘Entwécklung vun  
Aarbechter*inneliteratur an Däitschland.
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Déi zweet grouss Verännerung ass historesch 
an d‘Zäit vun der Weimarer Republik anzeu-
erdnen. Zu dëser Zäit ass d‘KPD entstan, 
wat den Aarbechter*innen en neien Input 
ginn huet: Si hunn sech mam Klassekampf  
auserneegesat, dee fir si omnipresent war. 
Vun do uns wollte si sech net méi vun de rä-
iche Fabrickbesëtzer*innen ausbeute loos-
sen a fir fair Aarbechtskonditiounen astoen. 
Dëst Uleies huet sech dunn an der Literatur 
erëmgespigelt: Ab elo war dat Haaptzil, eng 
Literatur mat politescher Wierkung ënnert 
d‘Leit ze bréngen. Et sollt eng Literatur sinn, 
déi op déi politesch a sozial Mëssstänn vun 
den Aarbechter*innen opmierksam mécht.

Iwwer d‘Entwécklung vun Aarbechter*inneliteratur

An den 20er Joren huet sech ech dunn de 
BPRS gegrënnt, en Zesummeschloss vu pro-
letaresche Schrëftsteller*innen, déi sech vun 
de sozialdemokrateschen Schrëftsteller*in-
nen ofgrenzen wollten a gréisstendeels den 
Aarbechtsalldag beschriwwen hunn. Mam 
Opkommen vum Nationalsozialismus ass 
et och fir d‘Schrëftsteller*innen ëmmer méi 
schwéier gi fir hir Texter publizéieren ze kën-
nen: Se goufe verbueden, verbrannt oder sou 
ëmgeschriwwen, dass se zur Ideologie vum 
Nationalsozialismus gepasst hunn. Vill vun 
den Aarbechter*innen hunn awer och mis-
sen an den Exil flüchten, wou se weider un 
hirer literarescher Aarbecht geschafft hunn. 
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Literatur, déi op déi  
politesch a sozial Mëssstänn  
vun den Aarbechter*innen  

opmierksam mécht.

Réischt nom Enn vum 2ten Weltkrich an mam 
Ufank vun der DDR ass dës literaresch Form 
rëm méi gefërdert ginn, sou zum Beispill mam 
Bitterfelder Weg. Dës literaresch an kënscht-
leresch Bewegung hat zum Ziel, d‘Aarbech-
ter*innen an hirem kënschtlereschen Schaf-
fen ze ënnerstëtzen, mä och hir Wierker 
engem méi breede Public zougänglech ze 
maachen. Doduerch dass de groussen Suc-
cès awer ausbliwwen ass, gouf dat Ganzt no 
e puer Joer rëm verworf.

Mä och an der BRD ware se net ontäteg, wat 
d‘Aarbechter*inneliteratur ugeet: Sou gouf 
et z.B. d‘Gruppe 61 an de Werkkreis Litera-

tur der Arbeitswelt, déi sech ebenfalls drop  
konzentréiert hunn, de proletaresche Lite-
rat*innen zu méi Bekanntheet ze verhëllefen.

Am Laf vun den Joren ass d‘Aarbechter*in-
neliteratur dunn awer ëmmer méi duerch 
Reportagen an Dokumentatiounen (wei z.B. 
déi vum Günter Wallraff) ersat ginn, bis se 
schliisslech komplett vun der Bildfläch ver-
schwonn ass.

Hautdësdaags ass dëse literareschen  
Genre souwuel an Däitschland wéi och an 
anere Länner quasi inexistent.



39

2015 hunn déi Lëtzebuerger Staatsbier-
ger*innen, déi nach eng knapp Majo-
ritéit vun der Populatioun ausmaachen, 
dierften doriwwer ofstëmmen, ob an 
Zukunft Auslänner*innen zu Lëtzebuerg 
duerfen ënner lächerlech strenge Kon-
ditioune matwielen. Eng Majoritéit vu 
bal 80% vun deenen, déi wiele gaange 
sinn, huet dogéint gestëmmt an domat 
en éischte Schrëtt Richtung demokra-
tesch Erneierung verhënnert.

Am Géigesaz zu där reaktionärer Pro-
paganda géint d‘Auslänner*innewahl-
recht, déi vun Nee2015, ADR, CSV a 
CGFP gefouert gouf, goung et dobäi 
awer net dorëms, d‘Lëtzebuerger Iden-
titéit „ofzeschafen“ an et gouf och keng 
Verschwörung vun de grousse Gewerk-
schaften an de Patronatsvertriedunge 
fir d‘Staatsbeamt*innen ze „entmuech-

Fir een neit  
Aarbechter*innewahlrecht.

D‘Wahlrecht an déi sozial Fro  
zu Letzebuerg

Wien ass iwwerhaapt  
wahlberechtegt zu Lëtzebuerg

ten“ an doropshin de Staat dem fräie 
Marché unzepassen. 

Et goung a geet ëmmer nach ëm vill méi: 
Wien ass iwwerhaapt wahlberechtegt 
zu Lëtzebuerg? D‘Statistike schwätzen 
eng eendeiteg Sprooch: No der Volleks-
zielung vun 2011 si 48,5% vun den zu 
Lëtzebuerg liewenden Auslänner*inne 
Salarié*eën, bei de Lëtzebuerger*inne 
sinn et just 39,5%. Wann ee sech dann 

och nach eenzel Secteuren ukuckt, gëtt 
d‘Bild nach méi detailléiert - sou sinn 
z.B. am Bausecteur 75% Net-Lëtzebuer-
ger*inne beschäftegt. Auslänner*inne si 
mat 22,3% och wesentlech méi engem 
groussen Aarmutsrisiko ausgesat ewéi 
Lëtzebuerger*innen (7,9%), Portugis*inne 
si souguer bei 30%.



D‘Wahlrecht an déi sozial Fro zu Letzebuerg

Vun de Lëtzebuerger*inne si just 13% 
Locatairen, am Landesschnëtt sinn et 
der awer 24,9%, bei de Portugis*innen 
a Fransous*inne ronn 45%. Vun all de 
Menagen, déi Loyer bezuele fir hir Wun-
neng oder hiert Haus, sinn insgesamt 
73,1% Auslänner*innen an domat vun 
den Nationalwahlen ausgeschloss. 

Auslänner*innen d‘Wahlrecht ze ginn. 
D‘Auslänner*innewahlrecht ass näm-
lech och Aarbechter*innewahlrecht 
a gëtt domat all deenen, déi hir Aar-
bechtskraaft mussen hiergi musse fir e 
Loun, mat deem se knapp iwwert d‘Ron-
ne kommen, eng Stëmm, eng Méiglech-
keet, sech politesch auszedrécken a 
schlussendlech och politeschen Drock 
ze maachen.

Et ass also kee Wonner, datt d‘Regierun-
ge vun deene leschte Joerzéngte sech 
net drëms beméien, de Mindestloun 
esou wäit ze hiewen, datt een dovun och 
wierklech liewe kann - déi meescht Be-
traffen duerfe guer net wielen a bréngen 
also déi parlamentaresch Majoritéit net 
a Gefor. Oder datt zanter Joren keng 
spierbar Logementspolitik gemaach 
gëtt, déi de Locatairë wierklech eppes 
brénge géing - och si kënne souwisou 
net wiele goen.

D‘Auslänner*innewahlrecht ass näm-
lech och Aarbechter*innewahlrecht. 
Dofir huet och d‘Majoritéit vun den an 
der Chamber vertruedene Parteien am 
Endeffekt guer keen Interêt dorun, den 

Nom Referendum vun 2015 ass et do-
fir méi denn jee un der Zäit, fir dat fun-
damentaalt Recht vu Salarié*en, jonke 
Leit a Locatairen anzetrieden, wielen 
ze duerfen - an dat ouni réischt musse 
bürokratesch Hürde mussen ze iwwer-
wannen! Et ass un der Zäit, déi politesch 
Muecht anzefuerderen, déi eis allen 
zousteet!

D‘Auslänner*innewahlrecht 
ass nämlech och  

Aarbechter*innewahlrecht
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Job: Proff.
Vollzäit beim Staat. 2900€ den Mount.

Wéi bass du un däi Job komm?
Nodeems ech no der Uni eng Zäit la-
ang aarbechtslos war an bëssen gejobt 
hunn, hunn ech mech decidéiert den 
Concours ze maachen fir Proff ze ginn.
Et ass schonn liicht frustrant wann s de 
vun der Uni kënns an en Master an en-
gem Beräich hues, an dann dech awer 
nach vrun den alen lëtzebuerger Prof-
fen beweisen muss.Du kenns dech mat 
den neisten Errongenschaften an den-
gem Beräich aus, mee et gëtt elo nach 
kontrolléiert ops de dann elo wierklech 
däin Fach sou beherrschs wéi si et gär 
hätten. Net d‘Pädagogik, d‘Wëssens-
vermëttelung oder den Ëmgang mat 
Jugendlechen, mee just d‘Fachwëssen 
schéngt wichteg ze sinn.
Schlussendlech hunn ech den Con-
cours net gepackt well ech an engem 
vun 4 Examen duerchgefall sinn - wéinst 
Froen, déi eben grad wann et ëm Fach-
wëssen geet irrelevant sinn.

Net gutt genuch sinn huet awer net ge-
heescht dat meng Aarbecht net ge-
braucht gëtt. Ech gouf nämlech als 
chargé d’éducation agestallt. Ech hu 
méi Stonnen missen schaffen wéi en 
Prof an hunn awer manner verdéngt. Do 
huet sech mir d’Fro gestallt wat dann 
den Zweck vun dem Examen war?

Wat ass déi Aarbecht fir dech?
Keen mëscht seng Aarbecht fräiwëlleg, 
soss géif keen sech ob d’Vakanz freeën.
Ech maachen meng Aarbecht als char-
gé d’éducation awer gären. Mat Ju-
gendlechen kënnen ze schaffen an ze 
diskutéieren, hinnen spannend Saachen 
méi no ze bréngen an an enger gudder 
Atmosphär schaffen ze kënnen, sinn 
cool Eegenschaften vun mengem Job.
Well d’Liewen, zemools zu Lëtzebuerg, 
immens deier ass an een*t ouni Gehalt 
net iwwerlieft, ass meng Aarbecht awer 
och virrangeg einfach en Wee fir un 
Suen ze kommen.

Wéi géif déi ideal Aarbecht fir dech 
ausgesinn?
Ech maachen meng Aarbecht gär an 
géif se däitlech léiwer an besser maa-
chen kënnen wann ech manner Ston-
nen géif schaffen. Ech ginn während 23 
Stonnen Cours am Lycée, fir all Stonn 
déi ech vrun der Klass stinn kréien ech 
bal eng Stonn fir Virbereedungen, Ver-
besserungen asw. ugerechent, sou dat 
ech mat 23 Stonnen Cours theoretesch 
op eng 40 Stonnen Woch kommen.
All Proff / Chargé den ufänkt mat schaf-
fen ass et kloer dat Virbereedungen,  
Prüfungen opstellen, Verbesserungen, 
asw. méi wéi 1 Stonn pro Stonn  Cours 
anhëlt. Wéi vill onbezuelten Iwwerston-
nen ech maachen, kann ech net soen, 
well ech vun Woch zu Woch eng aner 
Aarbechtslaascht hunn.
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Am Joer 1929 erreecht d‘Weltwirt-
schaftskrise och Éisterräich. Zu Mari-
enthal, engem typeschen „Fabrickdu-
erf“ net allzewäit fort vu Wien, mécht fir 
d‘Éischt d‘Spënnerei, dann d‘Dréckerei 
an dann 1930 d‘Wiewerei zou an ee 
Groussdeel vun der Duerfpopulatioun 
vun ca. 1500 Leit ass domat aarbechts-
los. E Fuerschungsteam mécht sech op 
de Wee op Marienthal fir anhand vun 
deem Beispill Schlëss iwwer d‘psycho-
logesch Wierkung vun Aarbechtsloseg-
keet zéien ze kënnen. D‘Resultat ass eng 
Etude, déi haut als e Grondsteen vu mo-
derner Sozialfuerschung gellt. 

Mat extremem Opwand gouf déi ganz 
Duerfbevëlkerung iwwer Observati-
ounsprotokoller, Froebéi, Interviewen a 
Statistik katalogiséiert. „Die Arbeitslosen 
von Marienthal“ féiert op knapp 100 er-
gräifenden a gutt liesbare Säiten d‘Re-
sultater vun der Etude op a mécht eng 
Analys, gréisstendeels bestoend aus Ta-

gebuchanträg vun de Fuerscher*innen, 
awer och vun de Leit aus dem Duerf. Et 
ass mat deen tabuloseste Bléck, dee 
jee op d‘Konsequenzen vun Aarbechts-
losegkeet geworf gouf an d‘Buch ass 
dowéinst och haut nach ëmmer nees 
d‘Basis fir Ënnersichungen awer och 
fir Verfilmungen. 2015 gouf et souguer 
op d‘Bühn am Volkstheater zu Wien 
bruecht.

„Wie fremd steht man sich gegen-
über, man verhärtet zusehends“

D‘Etude ka beleeën, dass Laang-
zäitaarbechtslosegkeet net - wéi a 
bestëmmten Kreesser och haut nach 
gefaart gëtt - zur Rebellioun an zu Op-
stänn féiert. Am Géigendeel: Bei deene 
meeschte Mënschen ass d‘Reultat eng 
wuessend Frustratioun, déi sech a Passi-
vitéit, Resignatioun an dem kompletten 
an apatheschen Opginn vu sech selwer 
verwandelt. Et kënnt zum Réckzuch aus 

Resignatioun  
amplaz  

Rebellioun
Buchrezensioun „Die Arbeitslosen 
von Marienthal- ein soziographi-

scher Versuch“ (1933), Marie Jahoda, 
Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel.



der Gesellschaft, dem Opginn vu sozi-
ale Kontakter. D‘Aarbechtslosegkeet zitt 
no an no och déi stäerksten an aktivsten 
Membere vun der Duerfgemeinschaft 
an den Ofgrond. Uganks versiche vill 
Leit nach sou gutt et geet normal wei-
derzeliewe, analyséieren hir Situatioun 
och deels politesch. Am längste bleiwen 
déi Leit an engem aktiven Zoustand, déi 
sech aktiv ëm anerer suergen.

„Es war Sonntag, als wir hinkamen, und 
die Familie in keiner Weise auf unser Er-
scheinen vorbereitet. Beim Eintritt bot 
sich uns folgendes Bild. Der Vater saß 
auf einem niedrigen Schemel, vor ihm 
ein Haufen zerrissener Kinderschuhe, die 
er mit Dachpappe zu reparieren suchte 
[...] Der Mann hat ein völlig zerrissenes 
Hemd und eine vielfach geflickte Hose 
an. Bei der Inventaraufnahme finden wir 
seine Angabe, dass das alles sei, was 
er besitze, bestätigt. Seine Röcke und  

Hosen sowie sein Unterrock waren längst 
in Kinderhosen und Mäntel verwandelt 
worden. Er sagt: Ich brauch nicht hin-
auszugehen, aber die Kinder müssen in  
die Schule“

Seng Aktualitéit huet d‘Wierk haut be-
sonnesch am Hinbléck op deen ëm-
mer erëm opdauchend Vermuddung, 
dass et déi Aarbechtslos wieren, déi 
Nazi-Parteien wielen, op d‘Strooss goe 
géifen an zu Extremismus neigen. Dat 
ass net esou. Bei all Wahl weist sech och 
haut zouverlässeg de Phänomen: Wat 
d‘Aarbechtslosegkeet am Quartier méi 
héich ass, wat d‘Wahlbedeelegung méi 
erofgeet an d‘Leit manner (politesch) 
aktiv sinn. D‘Virstellung, déi Leit duerch 
politesch Rieden zeréck an d‘Wahlka-
binn ze kréien, ass utopesch. Déi Leit 
brauchen Hëllef - an dat ier dass se po-
litesch aktiv gi kënnen.
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Wann ech Leit erzielen, woumatter ech 
meng Suen verdéngen, ass d‘Reaktioun 
meeschtens eppes am Stil vun „Ah, dat 
ass jo mega cool, datt s du deng Passi-
oun zum Beruff konnts maachen“.
An dat stëmmt, mä iergendwou stëmmt 
et och net. Ech hu schonn als Jugend-
lechen ugefaangen, journalistesch ze 
schaffen. A wann ech „schaffe“ soen, 
mengen ech an dësem Kontext onbe-
zuelten, fräiwëlleg Aarbecht. Also dat, 
wat een normalerweis een „Hobby“ 
nennt. An iergendwann hunn ech een 
„Job“ an deem Beräich kritt, deen e bës-
sen Suen erabruecht huet, mä d‘Zomm 
war éischter symbolesch. Mat der Zäit 
sinn d‘Aufgaben gewuess, d‘Zomme si 
méi héich ginn an ech hu festgestallt, 
datt ech mäin „Hobby“ net méi konnt 
als Fräizäitbeschäftegung ugesinn: Et 
war zwar nach ëmmer dat selwecht, mä 
d‘Uspréch – meng an déi vun deenen 
Leit, mat deenen ech zesummeschafft 
hunn – hate sech verännert.

Déi Evolutioun ass esou weider gaan-
gen, haut hunn ech dräi verschidden 
Aarbechtsgeber*innen, an ech maa-
chen nach ëmmer virun allem dat, 
wat ech sou laang a menger Fräizäit 

gemaach hunn: Texter schreiwen. Mä 
mëttlerweil gehéiert zu bal all Me-
dienjob och d‘Betreiung vu social me-
dia-Accounts – an do fänkt et schonn 
un, schwiereg ze ginn: Wann ech elo 
op Facebook sinn, schaffen ech dann 
oder sinn ech a menger Fräizäit op der 
Plattform? Oder vill méi banal a ganz 
ouni Pseudo-Social-Media-Kritik: Wann 
ech moies de Radio lauschteren, fir ze 
wëssen, wat grad op der politescher 
Dagesuerdnung steet – ass dat scho 
Recherche fir de nächsten Artikel oder 
informéieren ech mech einfach just?

Ech hunn nach keng Äntwerten op déi 
Froen. Vläicht wäert ech se ni hunn. 
Ech wiere mech dogéint, just déi Saa-
chen „Aarbecht“ ze nennen, fir déi ech 
Sue kréien. Well mäin Aktivismus (deen 
zum Deel Medienaktivismus ass), mäin 
Haushalt a meng tëschemënschlech 
Bezéiungen sinn och Aarbecht. Mä 
just well ech dat weess, sinn ech awer 
net manner duercherneen, wat d‘Tren-

What is work? 
Baby don‘t 

hurt me 

Ech konnt mäin  
„Hobby“ net méi als 

Fräizäitbeschäftegung 
ugesinn



nung vu menger Fräizäit a mengem 
Suen-Verdéngen ugeet. D‘Iwwergäng 
sinn fléissend, an ech froe mech, ob 
ech einfach „Chance“ hunn an dofir 
dat Verschwammen akzeptéiere muss, 
oder ob dat awer een Trend ass, dee 
ganz onofhängeg vu „mäin Hobby ass 
mäi Beruff“ opkënnt: Et gëtt jo net wéi-
neg Leit, déi sech Aarbecht mat heem 
huelen (mussen), déi stänneg mat hirer 
Aarbecht kommunizéieren oder de So-
cial-Media-Account souguer nach vun 
der Plage aus betreien. An ech mierke 
schonn, datt et een Nodeel ass, datt ech 
meeschtens vun Doheem aus schaffen 
a meng Fräizäit sou och dacks net on-
bedéngt raimlech getrennt vu menger 
Aarbecht ofleeft. Ee Grond, wisou vill 
Freelancer*innen sech an en hippe Café 
setzen an do schaffen. Dat ass awer och 
net fir jiddereen*t eng Alternativ.

D‘Flexibiliséierung vum ganz perséinle-
che Schaffdag heescht eben net nëm-
men d‘Fräiheet, sech selwer anzedeelen 
mä och de Fluch, sech selwer andeelen 
ze mussen. Natierlech sinn ech net ëm-
mer immens gutt doranner, anzeschät-
zen, ob déi neisten Netflix-Serie net 
awer méi wichteg ass wéi deen Artikel, 
un deem ech eigentlech grad sëtze sollt 
– oder ob et eng gutt Iddi ass, eng Paus 
ze maachen a mat Kolleg*innen op e 
Kaffi ze goen. Natierlech maachen ech 
gäre Witzer iwwer Prokrastinatioun – mä 
dacks heescht „living the dream“ eben 
och, flexibel sinn ze mussen a séier op 
een Optrag reagéieren ze kënnen. Wéi 
dacks kann ech iwwerhaapt soen „Nee, 
dat kréien ech net hin“, bis ech guer net 
méi gefrot ginn? Kann ech mir et finan-
ziell iwwerhaapt erlaben, „Nee“ ze soen?  

What is work?

A wat wier dann d‘Utopie? Wann ech 
mir eng Welt virstellen, wou keen*t méi 
schaffe muss, mä jiddereen*t einfach 
dat schaffe kann, wat him am Beschte 
läit, da géif ech wahrscheinlech nach 
ëmmer zimlech dat selwecht maa-
che wéi elo. Ech géif mech awer op 
méi kënschtleresch, artistesch Aspek-
ter konzentréieren. Oder ech hätt Res-
sourcen, fir endlech déi Recherchen ze 
maachen, vun deenen ech scho länger 
dreemen. Vläicht kéint ech einfach mol 
eng Woch näischt maachen, ouni e fu-
erchtbar schlecht Gewëssen ze hunn, 
vläicht kéint ech mäi Weekend op de-
enen Deeg hunn, ob deenen anerer Leit 
hiren och hunn.

Ech well net falsch verstane ginn: Ech 
schätzen meng Chance, sou zimlech 
dat maachen ze kënnen, wat emol 
mäin Hobby war. Ech si frou, keen Job 
maachen ze mussen, deen mir guer net 
gefält an deen ech haassen. Mä dat 
sollt awer net dovunner oflenken, datt 
de Kapitalismus mech genee esou am 
Grëff huet wéi bei all anerem Job. An 
eben och, datt déi vermeintlech Frä-
iheet guer net esou grouss ass, wann 
een*t all déi Zwäng dobäirechent, déi 
domadder eben opkommen. Fir eis als 
jonk Lénker gëllt et also, eis Iddi vun 
deem, wat „Aarbecht“ ass a wéi se kann 
ausgesinn ze verbreeden an der Rea-
litéit unzepassen. An dann musse mir all 
zesummen fir eng Welt kämpfen, wou 
mir eis aussiche kënnen, wat mir schaf-
fen, wéi laang a wéi dacks mir schaffen 
an zu wat fir enge Konditiounen mir dat 
maache wëllen.
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Dramberuffer

Déi Persoun, déi de Knäppchen fir d‘Schell vum Ufank  
vun der Paus an der Schoul dréckt.

Geschwindegkeetskontrolleur fir Police-autoen.

Popcornverkeefer*in an der Chamber.

Déi Persoun, déi iwwerpréift, ob d‘Meteosprevisiounen  
vum Dag virdrunner richteg woren.

Kand vum Grand-Duc.

Massagestulltester*in

Kichelchersausstiecher*in

Déierepuppelcherstherapeut*in

Dei Persoun, déi an der Bank d‘Extraite vun de Cliente  
mat Streimännercherskonten schreddert.

Iwwerhaapt Schredderen als professionell Beschäftegung.

Déi Persoun, déi d‘rout Luuchten  
am Turbo-Rondpoint bedéngt.

Messerschläifer*in (Guillotine/Post-Revolutioun).

Dei Persoun, dei Lächer an d Bowlingkugele buert.
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Jonk Lénk ass eng politesch Jugendorganisatioun, déi sech mat Aktiounen, Texter an 
Demostratiounen fir eng méi gerecht Gesellschaft asetzt. Mir wellen dem Nationalismus 
a Faschismus entgéinttrieden a Grenzen ofschafen. Mir stellen eis géint d'Ausbeutung 
vun de Mënschen duerch de Kapitalismus a géint d'Ennerdréckung vun de Mënschen 
duerch d'Patriarchat. Mir schaffen un enger solidarescher an ökologescher Zukunft fir 
jiddereen*t. Wann dat och deng Kämpf sinn, da bass du bei eis ëmmer wëllkomm.
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