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Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dès parlamentaresch Fro un de Minister tir Verdeedegung weiderzeleeden.

Op der Antenne vum RTL-Radio huet de Chef d’État Major vun der lëtzebuerger Arméi 
uklénge gelooss, datt vum nàchste Joer un wâert en neien « Procédé de sélection » 
agefouert ginn. Déi intresséiert Kandidatinnen a Kandidaten kënnen deemno an Zukunft 
selwer decidéiere, wéini si an d’„Musterung“ bei d‘Arméi ginn. Zousàtziech sollen déi 
schrëftiech Tester fir de Rekrutement definitiv ofgeschaaft ginn an di iwwreg Epreuven 
duerch d'Méiglechkeet vun enger zweeter Chance erweidert ginn. Bis well war et fir de 
„Soldat-volontaire“, deen sech „um Bierg“ wolit mellen esou, datt en huet missen Tester 
maachen an den drài administrative Sproochen an an der Arithmetik.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Kann den Hâr Minister confirméieren, datt d'Iëtzebuerger Arméi e Nowuessproblem 
huet? Wa jo, u wat lait dat senger Meenung no?

2. Wéi wëll de Minister dem Fait entgéint wierken, datt d'Arméi den Ament de Jonke 
keng sécher Aarbechtspiaz méi no hirer Lafbunn bei der Arméi bidden kann, sou 
wéi dat fréier de Fall war?

3. Hâr Minister, kënnt dir confirméieren, datt d'schrëftiech Tester fir d'Rekruttinnen an 
d'Rekrutten ofgeschaaft goufen? Faits jo, finwat?

4. Kéint Dir eis Statistike liwweren, iwwert déi lâscht fënnef Joer gekuckt, wéi vil! 
Kandidatinnen a Kandidaten, opgeschlësselt op déi verschidden Disciplinnen, 
d'schrëftiech Tester gepackt, respektiv net gepackt hunn?

5. Hâr Minister, mat wéi engem schouleschen Niveau waren 
d'Rekrutementsufuerderungen bis elo verglâichbar?

6. Hâr Minister, kënnt d'Erofschrauwe vun de Mindestufuerderungen ârer Meenung no 
der Qualitéit vun der Ausbildung vun den Zaldoten an letztendlech och der Qualitéit 
vun der lëtzebuerger Arméi zegutt?

7. Hâr Minister, sidd dir net der Meenung, datt d'Attraktivitéit vun der lëtzebuerger 
Arméi misst iwwert aner Weeër verbessert ginn, wéi eenzeg an eleng iwwert 
d'Erofschrauwe vun de Rekrutementsufuerderungen?

8. Ginn et Méiglechkeete, fir jonk Zaldotinnen an Zaldoten, fir wârend enger gewëssen 
Zâit, een Openthalt an enger anerer europâescher Arméistruktur (Schoul, Asaz, 
etc.) ze maachen?

9. Wéi eng Mesuren goufen an de leschten Joren an der lëtzebuerger Arméi geholl, fir
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transgender Zaldotinnen an Zaldoten virun Diskriminéierung ze schützen? Goufen 
et sàitens dem Ministère Sensibiliséierungscampagnë, fir Diskriminatioun an deem 
Kontext entgéint ze wierken?

10. Hàr Minister, ass et aktuell virgesinn, nei Weeër an der Rekrutementsprozedur ze 
gôen, wéi beispillsweis d‘aktiivt Promouvéiere vum Rekrutement vu Fraen?

11. Wat ass aktuell d'Geschlechterverdeelung an der lëtzebuerger Arméi?

12. Hàr Minister, wéi sti Dir zu enger europàescher Arméi?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Objet : Question parlementaire n°1601

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation

L-2450 LUXEMBOURG

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous 
rubrique.

Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.

François Bausch 
Ministre de la Défense



Réponse de Monsieur le Ministre de la Défense à la question No 1601 du 12 décembre 2019 de
l'honorable Député Marc Goergen

Zur Fro 1 :

Tëscht 2015 an 2018 goufen duerchschnëttlech ongeféier 120 Zaldote pro Joer vereedegt. Dës Zuel 
ass réckleefeg do am Joer 2019 nëmmen 78 Rekrutten hir Grondausbildung (instruction de base oder 
IB) erfollegraich ofgeschloss hunn, mat a begraff déi 28 Rekrutten, déi am September incorporéiert 
goufen an Ufank Januar vereedegt ginn.

Obwuel d'Zuel vun de Rekrutementer am Laf vum Joer 2019 aussergewéinlech niddreg war am 
Verglach mat de viregte Joren, sinn awer d'Previsioune fir 2020 gutt well d'Aussiichte bei der éischter 
Incorporatioun mat 80 Kandidaten, déi di lescht Musterung bestan hunn, gutt sinn.

Ee Grond fir d'réckleefeg Zuele vun 2019 kéint dofir d'Tatsaach sinn dass an deem Joer aner 
Verwaltungen eng grouss Unzuel vu Leit rekrutéiert hunn déi dem Profil dat d'Arméi sicht entsprach 
hunn. E weidere Grond kéint d'Enn vun der Bedeelegung a Rotatiounen un der KFOR sinn, déi eng 
gewëssen Attraktivitéit bei jonke Rekrutten hat. Mir hoffen deem mat onse Plang nei Contingenten 
op Rotatiouns-Basis an enger Friddensmissioun anzesetzen entgéint ze wierken.

Zur Fro 2 :

Sait 1999 gouf den « droit de priorité exclusif » vun de fràiwëllegen Zaldote geschwacht an deelweis 
ganz ofgeschaf, sou dass d'Arméi fir eng Rei Karriare beim Staat kee point de passage obligé méi ass. 
De Fraiwëllegendéngscht ass keng Garantie fir eng Aarbechtspiaz am Staatssecteur.

Der Arméi hire Rekonversiounsserviss sicht permanent no neie Beruffsperspektiven an aile Secteuren. 
Um Aarbechtsmaart sinn aktuell méi Offere wéi Demanden. De Rekonversiounstaux vun de 
fràiwëllegen Zaldoten an de verschiddene Sessiounen illustréiert dat ganz gutt:

2015 : 90 fraiwëlieg Zaldoten op 105 Ofgang konnten den ëffentlechen a private Secteure 
vermëttelt ginn;
2016: 80 fraiwëlieg Zaldoten op 88 Ofgang konnten den ëffentlechen a private Secteure 
vermëttelt ginn;

- 2017: 91 fraiwëlieg Zaldoten op 101 Ofgang konnten den ëffentlechen a private Secteure
vermëttelt ginn;
2018: 68 fraiwëlieg Zaldoten op 84 Ofgang konnten den ëffentlechen a private Secteure 
vermëttelt ginn;
2019: 71 fraiwëlieg Zaldoten op 75 Ofgang konnten den ëffentlechen a private Secteure 
vermëttelt ginn.

D'Arméi mécht hiert Bescht fir de frëiwëllegen Zaldoten eng méiglechst komplett Ausbildung ze 
bidden, sou dass se hier Faegkeeten ënner Beweis stelle kënne wann se sech um Enn vun hirem 
Fraiwëllegenkontrakt fir eng Aarbechtspiaz mellen.



Zur Fro 3 :

D'schrëftiech Prüfunge goufenum 1. JanuarZOZOofgeschaf.

D'Erfarung huet gewisen dass d'theoretesch Tester déi am Lycée Technique Ettelbrück (LTEtt) 
duerchgefouert goufe mat Hibléck op d'Packe vun der IB net aussokrafteg genuch waren. Dofir goufen 
d'theoretesch Tester ofgeschaf an, nom Modell vum CGPO, duerch eng Sérié vu psychotechneschen 
Tester z'ersetzen. De Kalenner vun der Musterung nom ale Modell dee bis Dezember 2019 gegollt 
huet, huet de Kandidaten déi den „test militaire d'aptitude physique" (TMAP) net gepackt hunn, keng 
Méiglechkeet gebueden dëse kënnen nozehuelen. De neie System erlaabt dat elo.

Zur Fro 4 :

Joer Kandidaten (présents) Gepackt Netgepackt
Daitsch Franséisch Lëtzebuergesch Rechnen

2015 637 366 115 90 36 239
2016 611 370 76 97 29 203
2017 512 359 76 79

/
157

2018 515 314 81 113 215
2019 436 240 71 126 182

De schrëftiechen Test am Lëtzebuergesche gouf 2017 ofgeschaf.

Zu de Froe 5 a 6 :

De Rekrutement war net mat engem Mindestbildungsniveau verglaichbar. D'Tester hunn sech u 
Kenntnisser orientéiert, déi e Schüler deen eng Sixième vum Enseignement secondaire général 
gepackt huet, misst hunn.

D'Upasse vun de Selektiounscritèren a -modalitéite fir d'Karriâr vum fraiwëllegen Zaldot entsprécht 
net engem Erofschrauwe vu Mindestufuerderunge mee enger méi grousser organisatorescher 
Flexibilitéit a Reaktiounsfàegkeet, am Aklang mat de Selektiounsmethode wéi se fir de ganzen 
ëffentlechen Déngscht gëllen. Soumat limitéiert sech de Rekrutement och net just op d'Bewaertung 
vum « acquis » vu Kompetenzen a Kenntnisser mee orientéiert sech och no vir mat Hibléck op e 
potentiellt Uneegne vu neie Kompetenzen.

Zur Fro 7 :

D'Erhalen a Verbesserung vun der Attraktivitéit vun der Lëtzebuergescher Arméi an enger Welt déi 
sech fortwarend annert ass eng Erausfuerderung. Well d'Arméi an enger daraarteg annerender Welt 
opgeruff ass sech a kuerzen Ofstann z'adaptéieren, ass et och néideg verschidde Profiller ze 
rekrutéieren déi et bis virun e puer Joer nach guer net gouf.



Domadder sinn d'Piste fir en attraktiven Employeur fir des nei Profiller ze gi warscheinlech net déi 
selwecht wéi déi, déi fir déi existéierend Profiller ugewannt goufen. D'Erofschrauwe vu 
Rekrutementsufuerderungen ass kee Wee fir méi attraktiv ze ginn.

ZurFro 8 :

D'Méiglechkeete fir en Openthalt an enger europaesch Militarstruktur variéiere staark jee no 
militarescher Karriar.

Warend sech ail d'Militërkarriaren u Missioune vum OMP-Typ bedeelegen, fënnt de gréissten Deel 
vun der Ausbildung vun de Berufsmilitar am Ausiand statt. D'Dauer vun dësen Ausbildunge variéiert 
tëscht e puer Wochen a Méint, respektiv e puer Joer jee no Niveau vun der erfuerderter Ausbildung.

Zur Fro 9 :

D'Arméi huet keng spezifesch Schutzmoossname fir transgender Zaldotlnnen agefouert. D'Arméi 
applizéiert eng strikt Null-Toleranz-Politik géint iwwer vun aile Forme vun Diskriminatioun, 
Belastegung oder Mobbing, am Aklang mam Artikel 10vum Beamtestatut. Zum Ausbildungsprogramm 
vun den Arméikadere gehéieren och Formatiounen zur Praventioun vun Diskriminatioun, Belastegung 
a Mobbing.

D'Arméi engagéiert sech am Prozess vum Gender-Mainstreaming fir en attraktiven Employeur fir ail 
Member vun der Geselischaft, onofhangeg vun der Gender-ldentitéit, ze sinn. Parallel ass d'Arméi och 
en aktive Partner vum nationalen Aktiounsplang « Women, Peace and Security - UNSCR 1325 » an 
och deementspriechend um Niveau vun der NATO an der EU engagéiert.

Zur Fro 10 :

Do d'Fraen effektiv an der Arméi an der Minoritéit sinn, ass et d'Absicht vun der Arméi hier 
Informatiounscampagnen nei auszeriichte fir deem Rechnung ze droen. Vu dass d'oppe Plaze fir 
d'fraiwëlieg Zaldoten an der Arméi evoluéiert hunn a méi Choix a Méiglechkeete bidden, kéint eng 
besser Kommunikatioun an dar Hisiicht de Rekrutement vu Frae fërderen.

Zur Fro 11 :

Am Dezember 2019 waren 11% vun der Lëtzebuerger Arméi Frae géint iwwer 89% Manner.

Zur Fro 12 :

Et lait kee kioert Konzept vun enger europaescher Arméi vir.



Ech ka mer eng europaesch Arméi als Kréinung vun engem laange Prozess virstellen. Ech 
prekoniséieren allerdéngs eng Approche, déi op konkrete Fortschrëtter berout, wéi enger 
verbesserter Zesummenaarbecht am Beschafungswiesen, an der Schafung vu méi multinationalen 
europaeschen Arméisunitéiten.

Wichteg ass och dass mer eis op gemeinsam Waerter eenegen, déi gegebenefalls solle militëresch 
verdeedegt ginn.




