
 
 
 
 
Äntwert vun der Ministesch fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer a vum 
Sportsminister op  d ‘parlamentaresch Fro n° 6800 vum 9. September 2022 vun der 
Madamm Deputéiert Carole Hartmann an vum Här Deputéierten Claude Lamberty.  
 
D’Gläichstellungspolitik zwëschent Fraen a Männer ass generell eng Prioritéit vun der 
lëtzebuerger Regierung, sou wéi de Regierungsprogramm an de Nationalen Aktiounsplang fir 
d’Gläichstellung vu Fraen a Männer et och ennersträichen. De Sport spillt schon haut eng 
Virreiderroll, well en e wichtegen Undeel um alldeeglechen Liewen vu Meedercher a Jongen, 
vu Fraen a Männer anhëllt. Am Sport sinn d’Stereotypen, déi mer de Geschlechter zouuerdnen 
besonnesch staark ausgeprägt. Déi sozial Contructiounen vu Maskulinitéit a Féminitéit spillen 
do eng iwwergeuerdnet Roll, well mer mam Sport virun allem männlech Eegenschaften wéi 
Kraaft, Stäerkt, Duerchsetzungsverméigen a Virilitéit verbannen. Dëst schléit sech och leider 
an der Wertschätzung vu Meedercher a Fraen am Sport néier, dëst ganz besonnesch bei hierer 
Représentatioun an de Héichleeschtungskaderen, de Verwaltungsgremien an de jeweilegen 
Fédératiounen a Klibb an net zu läscht och bei der Rémunératioun vun hieren sportlechen 
Leeschtungen.  
Virun dësem Hannergrond setzt den Nationalen Gläichstellungsplang engersäits den Akzent 
op de Kampf géint geschlechtsspezifesch Stereotypen an anerersäits op d’Promotioun vun der 
Egalitéit am Sport :  

• De Gläichstellungsministère ennerstëtzt d’Fuerschung am Beräich vun de 
Geschlechterstereotypen an seng Konsequenzen op eis Gesellschaft, dëst an 
Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg;  

• De Gläichstellungsministère ass doriwwer eraus amgaangen eng 
Informatiounscampagne iwwert de Sexismus auszeschaffen, déi sech op d’Campagne 
vum Europarot „Sexisme : Vois-le, dis-le, stoppons-le !“ baséiert, an déi sech och op 
de Sexismus am Sport bezitt ;  

• Den Dialog matt den Schlësselacteuren am Sport – dem Sportsministère, dem Conseil 
supérieur des Sports, de Sportfédératiounen an hiren affiliéierte Veräiner, dem COSL 
an der Sportpress – ass en aneren wichtegen Schwéierpunkt.  

Den Glaïchstellungsministère an den  Sportsministère sin och a Kontakt fir mëttelfristeg en 
Gläichstellungsplang am Sport auszeschaffen.     
Waat elo konkret Zuelen ubelaangt, esou huet den Sportsministère den 10. Februar 2022 den  
agrééierte Sportsverbänn per Circulaire een Questionnaire iwert d’Gläichstellung 
zoukommegelooss, deen eben als „point de départ“ sollt gëllen fir d’Auschaffen vun engem 
Gläichstellungsplang am Sport. Well nach net all Verband dësen Questionnaire eragereecht 
huet,  wäerten des Aarbechten nach undaueren. De Sportsministère huet a wäert allerdengs 
desen Verbänn waermestens un d’Häerz leen, dëst zäitno ranzereechen. D’Circulaire mam 
Questionnaire fënnt een um Portail vum Sportsministère (www.sports.lu). Déi lescht Zuelen a 
Punkto Gläichstellung sinn am Aktivitéitsrapport 2021 vum Sportsministère nozeliesen, deen 
och um Portail publizéiert ass.  



 
 
 
 
Waat elo déi verschidden Kaderen vum COSL ubelaangt, esou ass ze soen, dass 
d’Kaderzesummenstellung eng Kompetenz vun den zoustaennegen Instanzen vum COSL ass, 
an dëst no den Kritären déi den COSL sech selwer ginn huet.   
Och d’Sélektioun vun de Sportler a Sportlerinnen, déi eist Land op den olympeschen Spiller 
vertrieden fällt an d‘Zoustaennegkeet vum COSL.  
D‘Ennerscheeder bei den Remunératiounen, respektiv de Präisgelder sinn ee Sujet mat deem 
sech souwuel de Gläichstellungsministère, ewei och den Sportsministère befaassen. 
Allerdéngs fällt dëse Sujet  och zum Deel ennert d’Autonomie vum Fonctionnement vun den 
Sportsverbänn, an hängt och zum Deel  vun der Spezifiziteit vun der jeweileger Sportart of. 
Waat Subsiden an de Congé sportif ubelaangen, esou gëtt et do am Beräich vum 
Sportsministère eng absolut Gläichstellung zwëschent de Geschlechter.  
Waat elo d’Initiativen fir d’LGBTQ+-Communautéit betrëfft, esou huet déi lëtzebuerger 
Regierung 2018 den éischten nationalen Aktiounsplang ausgeschafft fir d’Rechter vun de 
lesbesche, schwulen, bisexuellen, transgender an intergeschlechtleche (LGBTI) Mënschen ze 
stäerken. Dëse gouf an Zesummenaarbecht mat der Zivilgesellschaft an de nationale 
Mënscherechtsorganisatiounen ausgeschafft, an huet eng global Approche fir 
d’Diskriminatiounen géint LGBTI Mënschen an de verschiddene Liewensberäicher ze 
bekämpfen. 
 
 
 
 
 

Luxembourg le 10 octobre 2022  
Le Ministre des Sports 

(s.) Georges Engel 


