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Virwuert 

Mat der Ratifizéierung vun der UN Kannerrechts

konventioun am Joer 1990 huet Lëtzebuerg sech verflicht, 

déi dora mentionnéiert Rechter vun de Mannerjäreger a 

sengen Infrastrukturen anzebannen. D’Artikelen 12 an 13 

vun der Kannerrechtskonventioun thematiséieren explizit 

d’Berécksiichtegung vum Kannerwëllen sou wéi d’Meenungs 

an d‘Informatiounsfräiheet vun de Kanner. 

Nieft Strukturen, wéi dem Ombudscomité fir d’Rechter vum 

Kand an dem Kanner Jugendtelefon, déi sech fir de Schutz 

vun de Kanner a Jugendlechen asetzen, si mëttlerweil vill 

Initiativen am Beräich der Participatioun entstanen. Dozou 

gehéieren zum Beispill d’Jugendparlament, an dem sech 

engagéiert Jugendlecher tëscht 1424 bedeelege kënnen. 

Donieft ass 2017 den Zentrum fir Politesch Bildung, den zu 

engem bessere Verständnis vu Politik an Demokratie bäidroe 

soll, an d’Liewe geruff ginn. 

Fir och de Kanner en Zougang zu Bedeelegung 

z’erméiglechen, ass 2012 zu Wooltz de Kannerbureau 

Wooltz lancéiert ginn. Als Pilotprojet vum Educatiounsministère 

an der Gemeng Wooltz huet de Kannerbureau d’Missioun, 

de Kanner d’Opportunitéit ze ginn, sech un Entscheedungen, 

déi hiert direkt Liewensëmfeld betreffen, ze bedeelegen a mat 

Entscheedungsträger iwwert hir Bedierfnesser a Meenungen 

ze diskutéieren. Bis haut huet de Kannerbureau eng wichteg 

Positioun an der Gemeng Wooltz an déngt den Erwuessene 

souwuel wéi de Kanner als Uspriechpartner am Beräich vu 

der Kannerparticipatioun. De Jugendlechen, déi aus dem 

Kannerbureau erauswuessen, feelt et no der Transitioun an 

de Lycée un engem Service, den di selwecht Bedierfnisser 

opgräift. 

Fir de Jonken eng Kontinuitéit z’erméiglechen, gouf 

zesumme mam LEADER Éislek an der COOPERATIONS asbl 

de Projet Jugendbureau Éislek lancéiert. De Jugendbureau 

setzt sech mat Jugendlechen zesummen an engagéiert 

sech aktiv fir hir Bedierfnesser. Dozou gehéieren nieft 

der Sensibiliséierungsaarbecht fir politesch Sujeten och 

d’Duerchsetze vu Jugendinteressen an d’Institutionaliséierung 

vu lokale Gremien a Foren fir Jugendlecher. Domadder luet 

de Jugendbureau engersäits d’Politiker aus der Regioun 

dozou an, mat hire jonke Matbierger an den Dialog ze 

trieden a sou eng jugend a familljefrëndlech Gemeng 

ze gestalten. Anersäits kréien déi Jugendlech en direkte 

Kontakt mat Entscheedungsträger. Si léieren, hir Interessen 

an demokratesche Strukturen ze verankeren an erliewen eng 

Valorisatioun vun hirem Engagement. Dëst erlaabt hinnen, 

sech mat hirem Liewensraum a Wunnuert ausernaner ze 

setzen an dëse matzegestalten. Insgesamt gëtt hiert Gefill vun 

Zougehéieregkeet gestäerkt an di Jonk ginn encouragéiert, 

sech och spéiderhin als aktiv Bierger ze bedeelegen.

Manon Eicher
Coordinatrice – Jugendbureau Éislek
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D’Konzept 
vun der 
KAJUKO

D’Kanner a Jugendkonferenz gëtt säit 2016 zu Wooltz organiséiert. 

D’Konferenz, déi vum Kannerbureau Wooltz an dem Jugendhaus 

Wooltz initiéiert gouf, riicht sech u Jugendlecher tëscht 12 a 15 Joer aus 

der Gemeng Wooltz a sengen Nopeschgemengen.

D’Zil vun der Konferenz ass et, potentiell Projeten unzeschwätzen, déi 

Wooltz zu enger méi jugendfrëndlecher Gemeng maache kéinten. 

D’Konferenz soll nei Initiativen an d’Liewe ruffen an den Terrain 

virbereeden, fir nohalteg Projete mat Jugendlechen aus der Regioun op 

d’Been ze stellen.

Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Wooltz konnten iwwert déi lescht 

Jore eng Rei Projete vu Jugendlechen ëmgesat ginn, wéi zum Beispill de 

Skatepark an der Kaul an den OpenAir Kino. Op der KAJUKO kënne 

Jugendlecher hir Iddien ausdrécken, déi och wann se net direkt ëmgesat 

ginn, zréckbehale ginn.



 5 

D’Participante kruuten 
wärend dem

World Café folgend Froe gestalt: 

1. Wou wëlle mir als Jugendlecher matentscheeden? Wou 
wëlle mir, datt Jonker sech méi bedeelegen an abréngen?

 2. Wéi kënne Jugendlecher aktiv agebonne ginn, 
fir hiert Ëmfeld matzegestalten?

 3. 5 Joer méi spéit: Firwat gëtt et an eiser Regioun  
sou eng héich Jugendbedeelegung?

Am Folgende sollen d’Denkustéiss sou wéi 
d’Konklusioune vun de Participanten  

duergestallt ginn.

KAJUKO 2018 Déi 3. Editioun vun der Kanner a Jugendkonferenz huet 

den 21. Abrëll 2018 stattfonnt a gouf vum Jugendbureau 

Éislek organiséiert. Dëst Joer bestoung d’Zil vun der 

Konferenz doran, Jugendlecher aus der Regioun an 

hir Gemengevertrieder zesummen ze bréngen, fir en 

Austausch iwwert Jugendparticipatioun unzereegen. 

D’KAJUKO huet sech an deem Sënn u Politiker, Memberen 

aus Jugendkommissiounen, Personal aus Jugendhaiser a 

Jugendlecher adresséiert.

Aféierung a Best Practice 

Den 21. Abrëll goufe Jonker a Politiker aus dem Éislek op 

Wooltz invitéiert, fir un dëser Editioun vun der KAJUKO 

deelzehuelen. Mat insgesamt 30 Jugendlechen an 20 

Politiker aus verschiddene Gemenge gouf den Dag mat 

enger Aféierung am Kino Prabbeli gestart. Fir an de Sujet 

eran ze kommen, goufen zwee erfollegräich Participatiouns

projete virgestallt, déi et schonn an der Regioun ginn.

Gemeng Pëtschent 

Den Ufank huet de Robert Zanter, Buergermeeschter vun 

der Gemeng Pëtschent gemaach. Virgestallt gouf e Projet, 

den den Amenagement vun engem groussen Terrain virum 

Gemengenhaus zu Pëtschent virgesäit. E Projet, deen iwwert 

déi nächst Joren ëmgesat gi soll. De participatoreschen 

Aspekt manifestéiert sech doran, datt d’Bierger aus 

der Gemeng zesummekomm sinn, fir gemeinsam 

doriwwer nozedenken, wéi dësen Terrain genotzt 

soll ginn. Virun allem déi Jonk aus der Gemeng 

hunn e grousst Engagement gewisen, andeem si 

bei all de Versammlunge present waren a vill Iddie 

bäigedroen hunn. Fir d’Gemeng Pëtschent war 

dës Collaboratioun tëscht dem Gemengerot an de 

Bierger e motivéierenden Ufank. Et wëll ee weiderhin 

zesumme Projeten ausschaffen.
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Jugendhaus Klierf

E weidert Beispill vun engem Participatiounsprojet ass vum 

Jugend haus Klierf virgestallt ginn. D’Nathalie Schmitz, 

Educatrice am Jugendtreff Klierf, huet erkläert, wéi si 

zesumme mat Jugendlechen e neie Multisport Terrain 

evaluéiert hunn. D’Resultater vun dëser Evalua tioun konnten 

dunn un d’Gemeng weidergeleet ginn. Di Jonk hunn duerch 

dëse Projet Loscht kritt, hir Gemeng matzegestalten an 

Intressi gewisen, fir hir Iddien an Zukunft reegelméisseg 

anzebréngen. 

Begréissung & Dagesoflaf

D’Aféierung gouf vum Karin Böhme, professionell Coach a 

Moderatrice, ofgeschloss. Si huet e puer Wierder zum Oflaf 

an zum Prinzip vum World Café gesot. Allgemeng erlaabt 

d’Method vum World Café et enger gréisserer Unzuel vu 

Leit, an d’Diskussioun ze kommen. Leit setze sech a Gruppen 

un Dëscher an tauschen sech iwwert verschidden Themen 

aus. Déi néideg Dynamik entsteet doduerch, datt een a 

Beweegung bleift, well een duerch en Dëschwissel ëmmer 

nees op nei Gespréichspartner trefft. 

D’Zil vun dësem World Café bestoung 

doran, 

•  nei Ustéiss fir eng Kultur vun der Participatioun an de 

Gemenge vum Éislek z‘initiéieren, 

•  een neie Kontakt tëscht tëscht de Generatiounen ze 

schafen, 

•  a virun allem, datt konkret Virschléi opkommen, wéi Jugend

participatioun besser ëmgesat an zesummen diskutéiert gi 

kann. 
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Fir de Leit de Sujet vun der Participatioun méi nozebréngen 

an d’Diskussiounen un d’Rullen ze bréngen, gouf als 

Aleedung an d’Thema ee LegoExperiment duerchgefouert. 

Dofir kruten all d’Participanten eng Këscht mat Lego Stécker 

dran. 

D’Aufgab vu jidderengem war et, eppes ze bauen, wat 

hinne perséinlech an enger Gemeng wichteg ass. Duerno si 

si gefrot ginn, sech mat de Leit, déi un hirem Dësch souzen, 

iwwer hir Konstruktiounen auszetauschen. Op abstrakt Art 

a Wéis haten d’Participanten eng Villzuel un Elementer 

konstruéiert, vun der Chillplaz iwwert de Vëloswee bis hin 

zu enger Schoul. 

Di zweet Aufgab bestoung doran, déi entworfen Elementer 

mateneen ze verbannen an ze kucken, wéi dës sënnvoll 

kombinéiert gi kënnen. Doropshin hunn d’Participanten 

missten aus den eenzelen Deeler e Ganzt maachen. Dobäi 

sollte si sech an d’Roll vum Gemengeverantwortlechen 

eraversetzen a mat hiren Dëschnoperen diskutéieren. 

Eng Bedéngung bestoung doran, datt jidderengem seng 

Bedierfnesser respektéiert sollte ginn. Well Projeten oft vun 

de Ressourcen ofhänken, déi eng Gemeng zur Verfügung 

huet, krut all Dësch als zweet Bedéngung eng Lego 

Plack, déi eng bestëmmte Gréisst a Form hat. Dës Plack 

sollt d’Contrainten duerstellen, déi bei der Ëmsetzunge vu 

Projeten optriede kënnen.

All Dësch konnt duerno säi LegoProjet virstellen an och 

beschreiwen, wéi de Gestaltungsprozess an d’Diskussiounen 

op hirem Dësch verlaf sinn. 

Duerch d’LegoExperiment ass de Participante kloer 

ginn, datt all Iddi ëmsetzbar ass, mee een eng gewësse 

Kompromëssbereetschaft brauch. Wann déi eenzel Punkten 

zesummen duerchduecht kënne ginn, ass et méi einfach 

e Kompromëss ze fannen. Zoudeem hu si gemierkt, datt 

Projeten duerch Ressource wéi Budget, Zäit a Raum 

bedéngt sinn.

Lego 
Experiment
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Dräi Froen hunn d’Participanten duerch de World Café 

geleet. Pro Fro haten si 20 Minutten Zäit, fir sech mam 

Sujet auserneenzesetzen a wichteg Punkten ze notéieren. 

No all Fro goufen d’Iddien kuerz am Plenum gesammelt 

an d’Participanten hunn d’Dëscher an domat och hir 

Diskussiounspartner gewiesselt. 

Fro 1: 
Wou wëlle mir als 
Jugendlecher 
matentscheeden? Wou wëlle 
mir, datt Jonker sech méi 
bedeelegen an abréngen?
Bei dëser Fro sollten di Jonk hir Bedierfnesser thematiséieren. 

Zoudeem sollte Politiker a Professioneller aus dem 

Jugendsekteur äusseren, wou si sech méi Input vun de Jonke 

wënsche géifen. Dobäi hu souwuel Jonker wéi Erwuessener 

zentral Plazen identifizéiert, wou sech méi Participatioun 

gewënscht gëtt.

Schoul als wichtegen Acteur an der 

Politescher Bildung

D’Schoul spillt eng wichteg Roll an der Politescher Bildung. 

Fir kënne méi Jugendlecher unzeschwätzen, si vill Iddien 

opkomm, fir Politesch Bildung an de Lycéeën anzebréngen. 

Sou kënne politesch Sujeten zum Beispill am Kader 

vu Schoulprojeten ugeschwat ginn, déi en Austausch 

tëscht Gemengevertrieder a Schüler fërderen. An dem 

Kader kënne Schoulklasse Froe virbereeden, déi vun de 

Buergermeeschter an de Schäffe beäntwert kënne ginn. 

Schülercomité als Übungsfeld fir 

d’Demokratie

An der Schoul soll de Schülercomité méi Gewiicht kréien, 

fir den demokratesche Gedanken an der Schoulkultur ze 

stäerken. D’Schüler sollen eventuell kënne schoulfräi kréien, 

fir sech un verschidde Projeten ze bedeelegen.

Gemengen

E Gemengerot kann Interessegruppen aus der Gemeng 

berécksiichtegen, wann u Projete geschafft gëtt. Wa 

Jonker bei Projete matagebonne ginn, sollen si och geziilt 

ugeschwat ginn, zum Beispill duerch d’Jeunesse oder 

d’Jugendkommissiounen. De perséinleche Kontakt tëscht 

de Gemengevertrieder mat de Jugendlechen ass dobäi 

ganz wichteg. Et soll eng Proximitéit tëscht de Jonken an 

de Gemengenorganisatioun déi duerch en dynameschen 

Austausch entsteet.

World Café 
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Fro 2:
Wéi kënne Jugendlecher 
aktiv agebonne 
ginn, fir hiert Ëmfeld 
matzegestalten? 

Wa Jugendlecher no hirer Meenung an hiren Iddie gefrot 

ginn, gëtt hir Motivatioun méi grouss a si responsabiliséieren 

sech aneschters fir hir Gemeng. Fir datt den Austausch 

geléngt, goufen divers Plattformen ugeschwat, déi den 

Austausch erméiglechen awer och Facteuren, déi dëse 

matgestalten. Dëse kann duerch Versammlungen oder aner 

Plattformen entstoen, wou Jugendlecher zesumme kommen 

an iwwert e Projet diskutéieren. 

Fir e reegelméissegen Dialog mat de Jugendlechen ze 

hunn, si folgend Iddie proposéiert ginn:

•  Jugendgemengerot (mat Vertrieder vun de Jeunessen) 

deen all Joers nei gewielt gëtt.

•  Jugendambassadeuren an de Gemenge wielen oder 

ernennen.

•  Jugendbistro organiséieren, deen en Treffpunkt fir Jonker 

a Erwuessener ka sinn.

•  Regionale Kompetenzzentrum (den themenorientéiert ass) 

als Platz fir Jugendlecher, wou si zesummekommen a 

Projeten ausschaffen.

•  Ländlech Konzept vun engem Jugendhaus ausschaffen.

•  Duerch Workshops a Versammlungen, déi de Jugend

bureau Éislek an de Gemengen organiséiert.

Fakteuren, déi zu eingem gudden Oflaf 

vu Versammlungen bäidroen:

Altersgerecht Informatiounen 
a kloren Austausch

Op all Dësch ass ugeschwat ginn, wéi den Erwuessenen 

hir Haltung zu de Jugendleche soll sinn. Wichteg ass et, déi 

Jugendlech an hir Iddien eescht ze huelen, nozelauschteren 

an de Wäert vun hiren Iddien unzëerkennen. An dem 

Zesummenhang solle Politik a Verwaltung sech engagéieren 

eng passend Manéier ze fannen, fir Kanner a Jugendlecher 

z’informéieren. Et ass wichteg, eng kloer Sprooch ze notzen, 

déi fir Jonker verständlech ass, technesch Terminologie ze 

vermeiden a iwwer politesch Inhalter ze schwätzen. Fir en 

konstruktiven Austausch ze fërderen, soll vun der Gemeng 

e reegelméissege Feedback no bausse gemaach ginn, wat 

mat de Virschléi vun de Jonke geschitt.

Moderatioun als wichtegen Atout 

Fir d’Versammlung besser ze strukturéieren, ass eng 

Moderatioun néideg. Déi Jonk sollen am viraus Froen an 

Themen ausschaffe kënnen, déi als Suggestiounen un de 

Gemenge rot kënne weidergeleet ginn. Projetsorientéiert 

Diskussioune solle stattfannen, fir punktuell an zilorientéiert 

kënnen ze schaffen. 

Gemengebudget fir all Altersgrupp

Eng aner konkret Mesure wier, datt fir all Alterskategorie e 

Budget virgesi gëtt. Dëst géif et de Jugendlechen erlaben, 

Projeten op d’Been ze stellen oder Infrastrukturen opze

bauen, déi si brauchen.
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Fro 3: 
5 Joer méi spéit: Firwat 
gëtt et an eiser Regioun 
sou eng héich 
Jugendbedeelegung? 
Bei der leschter Fro vum World Café hunn d’Leit sech 

virgestallt, wéi d’Participatioun an de Gemengen aus 

dem Éislek a 5 Joer géif evoluéieren, wa Jugendlecher 

méi an d’Decisiounen agebonne géife ginn a wéi en 

Impakt dëst op d’Regioun hätt. 

Zougang zur Jugendbedeelegung

Eng méi einfach Sprooch erlaabt, datt Informatioune 

besser vermëttelt ginn. Di Jugendlech sinn direkt betraff, 

doduerch datt si an hirem Alldag mat politeschen Themen 

a Kontakt kommen an et si Plaze geschaf ginn, wou si 

sech mat dëse Sujeten ausernee setze kënnen. Och an 

der Grondschoul an an de Lycéeën ass Participatioun als 

e wichtegen Educatiounsapekt unerkannt. 

Transparenz

D’Prozedure fir Decisiounen ze huelen, si vereinfacht ginn. 

Dëst erlaabt, Zäit ze gewannen tëscht dem Ausschaffe 

vun enger Iddien an hirer Ëmsetzung. All Gemenge bidde 

Plattformen un, déi e reegelméissegen Informatiouns

austausch tëscht Gemengevertrieder a Jugend lechen 

erméiglechen, wou di Jonk hir Iddien a Besoinen aus

drécken an un aktuelle Projete matschaffe kënnen. 

Wann de Kader vun der Biergerbedeelegung kloer ass, 

kënne Sujete mat Jugendlecher, Kanner an Erwuessener 

zesummen decidéiert ginn.

Respekt an Éierlechkeet

D’Politiker hunn hir Haltung géigeniwwer de Jonke 

verännert. Et kann een op gläichem Niveau mateneen 

diskutéieren, et ass een éierlech ee géigeniwwer dem 

aneren an et weist ee méi Versteesdemech géigeniwwer 

de Jugendlechen. Déi Jonk mierken, datt se gehéiert ginn 

an hir Meenung eescht geholl gëtt.

Politesch Bildung

Eng gelonge Politesch Bildung mat jonke Leit op 

Gemengen niveau promovéiert e soziaalt, politescht 

a bierger lecht Engagement. Dëst fuerdert de Sënn fir 

Gerechteg keet an Engagement fir anerer bei de Jonken.
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No engem diskussiounsräichen Nomëtteg mat fillen neien 

Abléck an Iddien, fir Jugendparticipatioun op Gemengen

niveau ëmzesetzen, hunn Jonk an Al Interesse gewisen, dës 

an hire Gemengen ze stäerken. Dem Jugendbureau Éislek 

seng Missioun besteet elo doran, deene Projeten nozegoen 

an se mat de verschiddenen Acteure weiderzedenken. 

Munch Iddien hu sech den Dag selwer nach konkretiséiert, 

wéi zum Beispill déi vun zwee Jugendlecher, déi 

virgeschloen hunn, d’Format vun der KAJUKO mat hire 

Klassen ëmzesetzen, fir sou d’Thema vun der Politik 
an der Schoul unzeschwätzen. Dëst ass am Lycée du 

Nord zu Wooltz ëmgesat ginn, wou 50 Schüler vun zwou 

4ème matgemaach hunn. 

An der Gemeng Wëntger ass de Projet vun engem 

Jugendgemengerot méi konkret ginn. Zesumme mam 

Jugendbureau Éislek schafft de Schäfferot dorun, deen 

op d’Been ze stellen. An der Gemeng Bauschelt krut de 

Jugend bureau Éislek den Optrag, Jugendlecher zesummen 

ze bréngen, fir kënnen eng Jeunesse ze grënnen a 

Jugendlecher opzefuerderen, sech an d’Jugendkommissioun 

ze mellen. Dëst si wichteg Projeten, fir d’Jugendparticipatioun 

an der Regioun ze stäerken an et op d’Dagesuerdnung vun 

de Politiker ze setzen.

Insgesamt konnt och op der KAJUKO festgestallt ginn, datt 

e politeschen Interessi an där Altersgrupp 
besteet, och wann en nach net gräifbar ass. Och déi 

Jonk selwer ginn dovun aus, datt hir Themen, Perspektiven 

an Interpretatioune vun der Welt keng politesch Relevanz 

hunn an dofir keng politesch Representatioun brauchen. 

Nëmme wann déi Jonk fillen, datt se perséinlech duerch 

politesch Froe betraff sinn, ass et méiglech, datt se hir eegen 

Optiounen, fir ze handelen, erkennen an notzen. 

Eng aner Konklusioun, déi gezu ginn ass, ass datt 

Politesch Bildung ab all Alter stattfanne 
kann an déi Jonk fréi d’Méiglechkeet kréie sollen, sech 

ze bedeelegen. Eng aktiv Participatioun ass e wichtege 

Facteur am Hibléck op déi politesch Erzéiung. Nëmme 

Persounen, deene Responsabilitéit uvertraut gëtt, kënnen 

d’Reegele vun enger demokratescher Koexistenz léieren an 

de verantwortungsvolle Gebrauch vu Gestaltungsspillraim 

léieren.

Konklusioun 
& Ausbléck
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