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t;HA'.V!î3Ht Oco Hâr President,
Entrée le '■

(Jl ou. 'MIS
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Glàichheet tëscht Fraen a Mânner & 
Cultes weiderzeleeden.

I

T5ën 30. September 2019 huet de lëtzebuergesche Weibëschof an engem RTL-Interview 
ausgeschloss, dass Fraen an der kathoulescher Kierch kéinte Paschtouer ginn. Hien 
argumentéiert, dass esou ee Wiessel an der Kierch misst op theologescher Basis a net 
virum Hannergrond vun der Glâichberechtegung stattfannen.

Esou ëffentlech Aussoe si besuergneserreegend, well hei ee fundamentaalt Prinzip vun 
eiser Verfassung, nàmlech d’Glâichberechtegung tëscht de Geschlechter, dem 
Kiercheglaawen ënnergeuerdent gëtt.

Esou Aussoe vu groussen Institutiounen, égal ob se an engem reliéisen oder a sos 
engem Kontext gemaach ginn, fërderen net de politesch Wëlle vun der Regierung fir 
d'Roll vun der Fra an eiser Geselischaft ze stàerken.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi eng Positioun vertrëtt d'Madamm Ministesch zu den Aussoen, déi de 
Weibëschof am RTL-Interview zu de Frae gemaacht huet?

2. Consideréiert d'Madamm Ministesch, dass d'Kierch mat dëser Ausso den Artikel 11 
vun eiser Verfassung respektéiert?

O Falls jo, a wéi engem Sënn?
O Falls nee, wâert d'Ministesch d'Gespréich mat der Kierchevertrieder sichen?

3. Consideréiert d'Madamm Ministesch, dass d'kathoulesch Kierch d'Frâiheeten an 
eiser Verfassung misst respektéieren an applizéieren?

4. Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass ail Geschlecht soll kennen de 
Paschtouerberuff ausféieren?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Monsieur Marc Hansen
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Luxembourg, le 0 5 NOV. 2019

Concerne : Question parlementaire no 1270 de l'honorable député Monsieur Marc Goergen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune du Ministère de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes et du Ministère des Cultes à la question parlementaire n" 
1270 de l'honorable député Monsieur Marc Goergen.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations distinguées.

V.

Taina Bofferding 
Ministre de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes

6A, boulevard Roosevelt 
L 2450 Luxembourg

Tel. (+3SR) 247-85806 
Fax (-f352) 24 18 86

Adresse postale 
L-2921 Luxembourg
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Gemeinsam Ântwert vum Kultusminister an der Ministesch fir Glaichstellung tëschent 
Fraen a Mànner op d'parlementaresch Fro n* 1270 vum Iten Oktober 2019 vum 
Honorabelen Deputéierte Marc GOERGEN.

Den Artikel 11, Paragraphe 2 vun onser Verfaassung gesait vir: « Les femmes et les hommes 
sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat veille à promouvoir activement l'élimination des 
entraves pouvant exister en matière d'égalité entre femmes et hommes.»

Dësen Artikel gesait vir datt de Staat, an der Ëmsetzung vun der Glâichheet tëschent Fra a 
Mann, proaktiv Mesuren soll huelen fir ail Behënnerungen ze eliminéieren déi d'Glàichheet 
tëschent Fra a Mann beeintràchtegen. Et handelt sech aiso em eng obligation de moyens déi 
dem Staat opiait.

Den Artikel 19 vun onser Verfaassung gesait vir: « La liberté des cultes, celle de leur exercice 
public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf ia 
répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés »

Dëst ass och e Grondrecht dat an onser Verfassung verankert ass, an encadréiert dem Staat 
seng Interventiounsmarge an de Reliounsfroen. Dës Interventiounsmarge ass ganz restriktiv.

Dës Weideren, gëtt d'Grondrecht op Reliounsfraiheet och vum Artikel 9 vun der 
Europaescher Mënscherechtskonventioun geschützt an encadréiert.

Et befënnt een sech aIso an engem Konflikt tëschent zwee Grondrechter déi de Staat muss 
conciliéieren, fir zu engem raisonnabelen Equiliber ze kommen.

Den Zôlibat vun de Paschtéier, esou wuel wéi de Verbuet datt Fraen kenne Paschtouer ginn, 
sinn eng traditionell an historesch Realitéit déi een an der Kathoulescher Kierch erëm fënnt. 
Et handelt sech em eng Konviktioun déi fir ail Aussestehenden als e Mierkmol vum 
Glawenskonstrukt vun der Kathoulescher Relioun, aiso als reliéis Konviktioun, allgemeng 
wouergeholl gëtt.

An dem Sënn géing eng Interventioun vum Staat an dëser spezifescher Fro, enger 
Interventioun vum Staat an der Substanz selwer vun dëser Relioun glàich kommen.

Dat géing en Aschnëtt an d'Reliounsfràitheet bedéiten, déi nët mat den Dispositiounen zur 
Reliounsfraiheet an onser Verfaassung, respektiv an der Europaescher 
Mënscherechtskonventioun, kompatibel sinn, well se domatt un de Kaer selwer vun dësem 
Grondrecht géingen goen.

Eng Glâichheet vu Fra a Mann am reliéisen Glaawenskonstrukt wëllen z'imposéieren, géing 
aiso d'Grondrecht op Reliounsfraiheet aushillegen.

Esou eng Interventioun wier aiso net proportional fir en Equiliber tëschent de Grondrechter 
ze fannen.



Dës Weideren, bedeit d'Reliounsfràiheet, esou wéi se an der Verfassung an och an der 
Europaescher Konventioun ze verstoen ass, dat een d'Fraiheet huet eng Relioun auszeüben, 
Oder och nët. De Staat protégéiert aiso nët dës reliéis Konviktioun als soich, mee d'Recht 
vun de Bierger un esou eng reliéis Konviktioun ze gleewen oder eben net.

Doduerch ass d'Grondrecht am Artikel 11 fir déi Bierger, déi nët un des reliéis Konviktioun 
gleewen, och net beeintràchtegt.


