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aktuelle Rapport stellt eng Fortsetzung vun

Aleedung an Démarche

dësem Rapport op der Grondlag vun de
Lëtzebuerg

virleefegen Donnéeën vun der YAC 2021

d’Ausmoossen vun enger weltwäiter Pandemie,

Erhiewung2 (Residori et al., 2021) duer, an

déi duerch de SARS-CoV-2-Virus ausgeléist

analyséiert, wéi jonk Mënschen d’Pandemie,

goufen. D’COVID-19-Pandemie verleeft no

déi ergraffe Moossnamen an d’COVID-19-

wellenaartege Musteren, déi duerch verschidde

Impfunge bewäerten. Et ass noutwenneg,

Facteuren wéi Zuel u Kontakter, Virusvarianten,

d’Situatioun vun de jonke Mënschen an hir

Moossnamen an Impfunge beaflosst ginn. Trotz

Reaktioun

kuerzen tëschenzäitleche Berouegunge vun der

nëmmen op kuerz, mee och op mëttel- a

Lag an der Entwécklung vu verschiddenen

laangfristeg Siicht ze observéieren an ze

Impfstoffer,

duerch

erfuerschen, well sech e puer Konsequenze

d’Opkomme vu verschiddene Virusvarianten –

vun der Pandemie méiglecherweis eréischt no

virun allem der Delta-Variant a säit Kuerzem

méi laanger Zäit astelle wäerten.

Säit

dem

Fréijoer

ass

erlieft

d’Situatioun

op

d’COVID-19-Pandemie

net

och der Omicron-Variant (Katella, 2021; World
YAC-Ëmfro 2021 – virleefeg Donnéeën

Health Organization, 2021b, 2021b) – weider

Befroten: Awunner zu Lëtzebuerg (no RNPP)

seriö (Eurofound, 2021). Fir d’COVID-19Pandemie

anzedämmen,

laaschtung

vum

an

eng

Alter vun de Befroten: 12-29 Joer

Iwwer-

Gesondheetssystem

Unzuel vun de Befroten: 2 986

ze

Zäitraum: 9. Aug. bis 22. Sept. 2021

evitéieren, goufe säit Fréijoer 2020 ëmmer

Kontaktopnam: per Bréif

erëm Moossnamen ergraff oder verlängert, wéi
zum

Beispill

Ëmfro: Onlinequestionnaire

Kontaktbeschränkungen,

Ausgangsbeschränkungen

Hygiène-

D’Zil vun der YAC-Etüd vun der Universitéit

Veruerdnungen. Dës Moossnamen tangéieren

Lëtzebuerg ass et, d’Situatioun vun de jonke

a besonneschem Mooss den Alldag vu jonke

Mënschen am Alter vun 12 bis 29 Joer zu

Mënschen. De sozialen Austausch mat Frënn,

Lëtzebuerg wärend der Pandemie, ëmfaassend

Bildungs-

an

an iwwer e puer Moosspunkten (2020, 2021,

d’Méiglechkeet, sech auszeprobéieren, sinn

2024) eraus, duerzestellen. D’Auswiel vun de

zentral fir d’Entwécklung vu jonke Mënschen.

befrote Persounen ass duerch eng ponderéiert

De Rapport Young People and COVID-191 vum

Zoufallsstéchprouf aus dem Nationale Register

vergaangene

datt

vun natierleche Persounen (RNPP) erfollegt.

d’Zoumaachen an den ageschränkten Zougang

Déi ausgewielte Persoune goufe per Bréif

zu Institutiounen een zum Deel groussen Afloss

invitéiert, un enger Onlineëmfro deelzehuelen.

op d’Wuelbefannen, d’Verhalen, mee och op

D’Ëmfro ass den 9. August 2021 ugaangen a

d’Léieren an d’berufflech Entwécklung vu jonke

gouf den 19. Oktober 2021 ofgeschloss. Fir

Mënschen hat (Residori et al., 2020). Den

méiglechst séier Resultater zur Verfügung

1

2

a

a

Léierexperienzen

Joer

huet

gewisen,

Disponibel ënner https://www.jugend-in-luxemburg.lu/yacplus/
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Disponibel ënner https://www.jugend-in-luxemburg.lu/yacplus/

stellen

ze

kënnen,

gouf

mat

de

19-Pandemie an dem Bewältegen vun der

Participant*innen, déi de Questionnaire bis den

Situatioun

22. September 2021 vollstänneg ausgefëllt

d’Analys unhand vu virleefegen Donnéeën

erstallt3.

duerchgeféiert gouf, ginn nëmmen eendeiteg a

D’Participant*inne goufen no Geschlecht, Alter

statistesch héchst signifikant Ënnerscheeder

a Wunngemeng ponderéiert, fir déi 12- bis 29-

bericht6. Weider Tabellen kënnen an engem

järeg Bevëlkerung, déi zu Lëtzebuerg wunnt, ze

zousätzlech

representéieren.

(Residori et al., 2021) agesi ginn. Zu engem

Den aktuelle Rapport beschreift op der Basis

spéideren Zäitpunkt ginn déi final Donnéeë

vun dëse virleefegen Donnéeën, wéi jonk

verdéift

haten,

e

Mënschen4

virleefegen

zu

Datesaz

Lëtzebuerg

d’Situatioun

siichtbar

gemaach

publizéierten

analyséiert,

fir

ginn.

Well

Tabelleband

méi

komplex

Zesummenhäng z’ënnersichen.

insgesamt bewältegen, wéi besuergt si wéinst

Den aktuelle Rapport hat zum Zil, déi virleefeg

COVID-19 sinn, mee och, wéi jonk Mënschen

Dategrondlag ze beschreiwen an e puer zentral

zu Lëtzebuerg d’Moossnamen fir d’Bekämpfung

Resultater pregnant duerzestellen. Fir de

vun

bewäerten.

Lieser*innen eng éischt Interpretatioun vun de

Ausserdeem sollen an der aktueller Ausgab

Resultater ze erliichteren, goufen allerdéngs e

d’Astellunge vu jonke Mënschen zu Lëtzebuerg

puer Referenzetüden identifizéiert, déi änlech

zu COVID-19-Impfungen an den Auswierkunge

Froe behandelen. Fir d’Anuerdnung vun den

vun der COVID-19-Pandemie an den domat

aktuelle Resultater am Verglach mat der

verbonnene

verschidde

Gesamtbevëlkerung zu Lëtzebuerg oder der

Liewensberäicher, wéi z.B. mental Gesondheet,

Situatioun vu jonke Mënschen an anere Länner,

d’Zesummeliewe

verweise mir op national an international

der

COVID-19-Pandemie

Moossnamen
mat

op

der

Famill

oder

d’schoulesch Leeschtungen, presentéiert ginn.

Etüden.

D’Resultater ginn – esouwäit méiglech – mat de
Resultater aus dem Rapport vum leschte Joer a

Bewältegung

Relatioun gesat, fir méiglech Verännerungen

Situatioun

opzeweisen5. Weiderhi gi fir

COVID-19

déi uewen

ugeféiert Aspekter Zesummenhäng mat dem
Geschlecht, Alter a Migratiounshannergrond
esou wéi dem sozioekonomesche Status (SES)
ënnersicht.

Domat

kënne

sozial

Ongläichheeten am Ëmgang mat der COVID-

3

D‘YAC 2021 Erhiewung huet domat zu engem änlechen
Zäitpunkt stattfonnt wéi d’YAC 2020 Erhiewung (Residori et
al., 2020). Dësen Zäitkader sollt bei der Interpretatioun vun
de Resultater ëmmer a Betruecht gezu ginn, well déi
pandemesch Lag an de Summerméint 2020 an 2021
vergläichsweis roueg war (World Health Organization,
2021a) an am Summer 2021 en ëmmer méi groussen Deel
vun der Bevëlkerung d’COVID-19-Impfung konnt kréien.
4
Wann am aktuelle Rapport vu „jonke Mënsche“ geschwat
gëtt, ass an der Reegel de Befrotegrupp vun den 12- bis 29-

4

vun
a

der

Besuergtheet

aktueller
wéinst

Wéi schonn am viregte Joer, goufen an der
aktueller YAC 2021 Ëmfro, jonk Mënschen zu
Lëtzebuerg zu hirem Ëmgang mat der COVID19-Pandemie befrot, an et gouf erhuewen, wéi
besuergt si opgrond vun der pandemescher

Järege gemengt. Sollt Bezuch op spezifesch Altersgruppe
geholl ginn, sou gëtt dëst däitlech markéiert.
5
D’Resultater aus deene béiden Erhiewungen kënne
verglach ginn, well d’Moossname fir d’Bekämpfung vun der
COVID-19-Pandemie, déi an deene jeeweilegen
Erhiewungszäitraim ergraff goufen, ganz änlech waren, an
duerch d’WHO op dem „Public health and social measures
severity index“ jeeweils als éischter wéineg streng agestufft
ginn (World Health Organization, 2021a).
6
Dëst bedeit, datt nëmmen Resultater mat engem p-Wäert
vu maximal 0,001 bericht ginn, esouwäit net anescht uginn.

Situatioun

sinn.

Am

Duerchschnëtt

ginn

zuwee ze kommen, wéi eeler Befroten. Dëst

d’befrote Persounen un, änlech gutt mat der

Resultat

Pandemie an de Moossnamen ëmgoen ze

signifikant. Heibäi gëllt et ze beuechten, datt

kënne wéi am Summer 2020 (Residori et al.,

sech d’Liewenssituatioune vu jonke Mënschen

2020; Schomaker et al., 2020). Wärend 2021

an

den Duerchschnëtt bei 6,6 läit (op enger Skala

meeschtens staark ënnerscheeden.

vun 0 „net gutt“ bis 10 „ganz gutt“), sou louch en

Ongeféier zwee Fënneftel vun de jonke

2021 liicht driwwer bei 6,8. Dës Verännerung

Mënschen

ass statistesch net signifikant. Dat bedeit, datt

Lëtzebuerg sinn 2021 ganz oder zimmlech

jonk

Mënschen

ee

Joer

deene

2020

nach

net

verschiddenen

tëschent

12

an

statistesch

Altersgruppen

29

Joer

zu

spéit,

bei

besuergt wéinst COVID-19 an den domat

Fallzuelen

a

verbonnene Verännerungen (Grafik 1). Dëst si

méi

manner wéi am Summer 2020, wéi mat ronn

schlecht mat der pandemescher Situatioun

54 % nach méi wéi d’Hallschent vun de befrote

zuwee kommen.

Persounen uginn huet, besuergt ze sinn.

Jonk Mënschen bewältegen d’Pandemie ganz

Gläichzäiteg

ënnerschiddlech, dobäi sinn d’Ënnerscheeder

deenejéinegen, déi uginn, iwwerhaapt net oder

no

an

net ganz besuergt ze sinn, vun 23 % am Joer

– wéi

2020 op 30 % am Joer 2021. Et zeechent sech

schonn 2020 – statistesch signifikant a weisen

also insgesamt e Verschiiben a Richtung

déi selwecht Tendenzen: Esou gi beispillsweis

manner Suergen of.

vergläichbar

nidderege

Moossnamen,

weeder

Geschlecht,

méi

war

besser

nach

Migratiounsstatus

sozioekonomeschem Status

(SES)

weiblech Befroten (Duerchschnëtt 6,4) un,
d’Pandemie e bësse manner gutt ze bewältege
wéi männlech Befroten (Duerchschnëtt 6,8) (am
Verglach 2020: Fraen 6,5, Männer 7,1). Esou

mat

nidderegem

SES

berichten,

53.7%
39.1%

2020
2021

zuwee

ze

kommen,

wéi

Befroten

ouni

Migratiounshannergrond a Befrote mat héijem
SES. Ausserdeem weist sech an de YAC 2021
Donnéeën (Residori et al., 2021), datt en
Zesummenhang mat dem Alter vun de Befrote
besteet. Beim Verglach vun allen Altersklassen
ënnerenaner, weist sech, datt déi méi jonk
befrote

Persounen

am

Duerchschnëtt

berichten, e bësse besser mat der Pandemie

7

Residori et al. (2021)

5

Undeel

vun

23.8% 22.5%
30.6%
30.4%

Geschlecht - männlech

48.9%
35.3%

2020
2021

23.5%
30.1%

27.7%
34.6%

Geschlecht - weiblech

am

Duerchschnëtt manner gutt mat der Pandemie

den

Grafik 1: Besuergtheet wéinst COVID-19 2020 an
2021, insgesamt, no Geschlecht an no SES
Insgesamt

verhält et sech och mat Migratiounsstatus7 an
SES. Befrote mat Migratiounsstatus a Befrote

klëmmt

58.8%
43.1%

2020
2021

24.0% 17.2%
31.3%
25.6%

Familiär finanziell Situatioun - (ganz) schlecht

60.7%
42.7%

2020
2021

20.5% 18.8%
30.9%
26.4%

Familiär finanziell Situatioun - mëttelméisseg
2020
2021
2020
2021
0%

53.9%
38.5%

24.6% 21.5%
33.2%
28.3%

Familiär finanziell Situatioun - (ganz) gutt

50.7%
37.7%

24.1%
25.3%
27.3%
35.0%

20%
40%
60%
80%
(Ganz) besuergt)
Weder nach
(Ganz a guer) net besuergt

100%

D’Tendenz, sech aktuell manner Suergen ze

Schutz géint COVID-198 ze befollegen. En Deel

maache wéi nach 2020, fanne mir fir jonk

vun de jonke Mënschen huet allerdéngs am

Mënschen vu béide Geschlechter, aus allen

Verglach zu 2020 ëmmer méi Problemer,

Altersgruppen,

mat

Migratiounshannergrond

a

oder

ouni

d’Moossnamen ze befollegen. Grafik 2 mécht

mat

ënner-

däitlech, datt de prozentualen Undeel vun
déi

d’Befollegen

schiddlechem sozioekonomeschem Status.

deenejéinegen,

Obwuel sech d’Ausmooss vun de Suergen

Moossnamen als ganz liicht empfannen, am

insgesamt verréngert, gëtt et 2021 wéi schonn

Verglach zum viregte Joer ëm ronn 10

2020 statistesch signifikant Ënnerscheeder no

Prozentpunkten ofgeholl huet. Gläichzäiteg

Geschlecht, Alter an SES. Den Undeel u

huet den Undeel vun deenejéinegen, deenen et

weibleche Befroten, deen ugëtt, ganz oder

(ganz)

zimmlech besuergt ze sinn, läit bei 43 %. Fir

Prozentpunkten zougeholl.

männlech Befrote läit dësen Undeel bei 35 %
(Grafik 1). Jonk Erwuessener si méi staark
wéinst

der

Pandemie

besuergt

schwéier

fält,

ëm

vun

de

ongeféier

6

Grafik 2: Liichtegkeet vun dem Befollegen vun de
Moossname géint Covid-19

wéi

Jugendlecher. Den Undeel vun den 12- bis 14-

2020

76.3%

15.1%8.6%

Järegen, déi aussoen, ganz oder zimmlech
besuergt ze sinn, läit bei ronn 28 % (2020:
46 %). Fir déi 27- bis 29-Järeg läit dësen Undeel

2021

66.6%

18.8% 14.5%

bei 44 % (2020: 61 %) a si sinn domat – wéi
0%

schonn am viregte Joer – deen Altersgrupp mat

20%

40%
60%
80%
(Ganz) liicht
Weder nach
(Ganz) schwéier

de meeschte Suergen (kuckt Residori et al.,
2021).

100%

Befrote mat dem héchsten SES maache mat

Wärend sech keng statistesch signifikant

38 %

Ënnerscheeder

dee

geréngsten

Undeel

vun

tëschent

de

Geschlechter

deenejéinegen aus, déi ganz oder zimmlech

weisen, fanne mir awer Altersënnerscheeder.

besuergt sinn wéinst der COVID-19-Pandemie.

Deemno fält et, am Verglach vun allen

Deem géintiwwer weise mat 43 % d’Befrote mat

Altersklassen, deene méi jonke Befroten am

nidderegem SES den héchsten Undeel op

Summer 2021, am Géigesaz zum viregte Joer,

(Grafik1).

méi heefeg ganz liicht, d’Moossnamen ze
befollegen. Am Verglach zu 2020 verspieren

Befollegen vun de Moossnamen

dogéint

däitlech

méi

21-

bis

29-Järeg

d’COVID-19-Oplagen

Am zweete Summer vun der Pandemie gi

Schwieregkeeten,

66,6 % vun de jonke Mënschen zu Lëtzebuerg

befollegen.

un, datt et hinne (ganz) liicht fält, d’Moossname

Wéi schonn 2020 (Schomaker et al., 2020),

fir d’Andämmen vun der Pandemie an dem

weist

8

goufen, Impfunge fir all befroten Altersgruppen
zougänglech waren an d’Infektiounslag insgesamt niddereg
war (World Health Organization, 2021a).

Ze beuechten ass heibäi, datt zum Zäitpunkt vun der
Ëmfro am August a September 2021 d’Moossname fir
d’Andämmen vun der Pandemie ëmmer méi gelackert

6

sech

2021

ausserdeem,

datt

ze

jonk

Mënsche

mat

nidderegem

sozio-

entsprécht ongeféier dem Undeel aus der YAC

ekonomeschem Status (SES) méi heefeg

Erhiewung 2020 (Schomaker et al., 2020).

uginn, datt et hinne (ganz) schwéier fält,

An enger Jugendëmfro aus Rheinland-Pfalz an

d’Moossnamen ze befollegen.

Däitschland aus dem Fréijoer 2021 weist sech,
datt

déi

befrote

14-

bis

27-Järeg

Bewäertung vun de Moossnamen

d’pandemiebedéngte Moossnamen nëmmen

An der YAC 2021 Erhiewung gëtt ongeféier en

zu ongeféier 27 % als ugemiess empfannen.

Zéngtel (11,9%) vun de 16- bis 29-Järegen9 un,

Ronn 35 % ginn un, d’Moossnamen net

d’Moossnamen (éischter) net streng oder

ëmfangräich genuch ze fannen, 28 % soen aus,

ëmfangräich genuch ze fannen, 2020 louch

d’Moossname géingen ze wäit an 10% maache

dësen Undeel nach bei ongeféier engem

keng Angab (Dittmann et al., 2021). Dëst stellt

Véierel vun de befrote Persounen (24,4 %) a

fir d’éischt e Kontrast zu de Verdeelungen aus

verzeechent domat eng statistesch signifikant

der aktueller Enquête duer. Et ass awer ze

Baisse (Grafik 3).

beuechten,

Grafik 3: Bewäertung vun de Moossname géint
Covid-19 2020 an 2021

datt

d’YAC

2021

Donnéeën

ongeféier 4 Méint méi spéit an de Summerméint
2021 erhuewe goufen an ausserdeem en
erweiderten Altersgrupp ëmfaassen. Zu dësem

2020 11.8%

63.8%

Zäitpunkt

24.4%

hat

sech

d’pandemesch

Lag

Grafik 4: Bewäertung vun de Moossname géint
Covid-19 2020 an 2021, no Geschlecht

26.0%

2021

11.9%

62.2%

0%

50%

100%

(éischter ) iwwerdriwwen
gerechtfäerdegt oder ugemiess
(éischter) net streng oder ëmfangräich genuch

Gläichzäiteg ass den Undeel vun de jonke
Mënschen

zu

d’Moossnamen

Lëtzebuerg,
zum

deen

Zäitpunkt

vun

ugëtt,
der

Erhiewung (éischter) iwwerdriwwen ze fannen,
vu ronn 12 % am Joer 2020 op ronn 26 % am

2021 2020 2021 2020

0%
Weiblech 9.3%
Weiblech

23.4%

Männlech 14.4%
Männlech

28.5%

50%

100%

66.7%

24.0%

66.8%

9.9%

61.1%

24.6%

57.9%

13.6%

(éischter) iwwerdriwwen
gerechtfäerdegt oder ugemiess
(éischter) net streng oder ëmfangräich genuch

Joer 2021 eropgaangen (Grafik 3). D’Meerzal

insgesamt gebessert, d’Impfquote ware weider

vun de jonken Erwuessenen (62,2%) gëtt awer

geklommen an d’Restriktioune goufe gelackert.

weiderhin un, d’Moossname gerechtfäerdegt

Wéi schonn 2020 hu männlech a weiblech

oder ugemiess ze fannen. Dësen Undeel

Befroten
schiddlech

Fir d’Donéeë mat der YAC 2020 Erhiewung vergläichbar
ze maachen, gëtt hei nëmmen op déi 16- bis 29-järeg
Befrote gekuckt. D’YAC 2021 Erhiewung hat dës Fro awer
9

7

d’COVID-19-Moossnamen
bewäert

(Grafik

4).

ënner-

Männlech

den 12- bis 29-Järege gestallt. Kuckt och: Residori et al.
(2021).

Befrote ginn deemno mat ronn 28,5 % méi
heefeg

d’Moossnamen

un,

(éischter)

Gouvernement

du

Grand-Duché

de

Luxembourg - Ministère de la Santé, 2021).

iwwerdriwwen ze fanne wéi weiblech Befrote

Am Folgende gëtt diskutéiert, a wat fir engem

mat ongeféier 23,4 %. Op Grondlag vun den

Mooss

virleefegen Donnéeën kënne bis elo keng

d‘COVID-19-Impfung ugeholl hunn a wéi et ëm

statistesch signifikant Ënnerscheeder no Alter,

d’Impfbereetschaft vun de jonke Mënsche steet,

Migratiounshannergrond

oder

déi sech bis elo net hunn impfe loossen.

sozioekonomeschem Status (SES) bei der

Ausserdeem gëtt ënnersicht, wat fir Grënn déi

Bewäertung vun de Moossname géint COVID-

jonk Mënschen dozou beweegen, sech (net)

19 festgestallt ginn.

impfen ze loossen.

jonk

Mënschen

d’Méiglechkeet fir

Mëtt September 2021 louch den Undeel vun der

Impfstatus an Impfbereetschaft

Bevëlkerung zu Lëtzebuerg, dee vollstänneg

Eng Rei vun Impfstoffer gëtt mëttlerweil vu

geimpft war, no dem European Centre for

Regierungen,

der

Disease Prevention and Control (ECDC) bei

Wëssenschaft als wierksame Schutz géint e

26,5 % fir déi 10- bis 14-Järeg, bei 54,7 % fir déi

schwéiere

15- bis 17-Järeg a bei 57,3 % fir déi 18- bis 24-

Institutiounen

Verlaf

vun

an

enger

COVID-19Health

Järeg (European Centre for Disease Prevention

Organization, 2021c). Doriwwer eraus gëllt

and Control, 2021). Ënner de Befrote vun der

d’méiglechst

COVID-19-

YAC 2021 Etüd läit den Undeel u jonke

Impfung vun der Bevëlkerung als wesentleche

Mënschen, déi tëschent August a September

Facteur fir d’kontinuéierlecht Andämmen vun

2021 uginn, geimpft ze sinn, mat 74,7 % fir déi

der

der

12- bis 29-Järeg däitlech méi héich (Grafik 5

de

oder Residori et al., 2021). Dëst kéint op ee Bias

Erkrankung

unerkannt

(World

flächendeckend

Pandemie,

an

d’Erhalen

Funktiounsfäegkeet

vun

vun

Gesondheetssystemer, bei Lockerunge vun de

(Verzerrung)

gesetzleche Moossnamen an dem Optriede vun

Jugendlecher, déi un enger wëssenschaftlecher

neie Variante vum COVID-Virus (Katella, 2021;

Etüd

World Health Organization, 2021b, 2021b).

impfbereet sinn.

Nodeems

eeler

Den Undeel vun deenen, déi uginn geimpft ze

Altersklassen d’Méiglechkeet fir d’COVID-19-

sinn, geet esouwuel no dem European Centre

Impfung haten, konnte sech déi 18- bis 54-

for Disease Prevention and Control (2021) wéi

Järeg ab Mee 2021 impfe loossen, an dunn déi

och no eiser Etüd mat dem Alter erop. E bësse

12- bis 17-Järeg säit Ufank Juli 2021. Dës

manner wéi dräi Fënneftel (56,3 %) vun de

Altersgruppen goufen zu Lëtzebuerg an der

Jugendlechen tëschent 12 a 14 Joer an zwee

Reiefolleg

medezinescher

Drëttel (67,2 %) vun de Jugendlechen tëschent

Drénglechkeet an déi Eeler virun de Jonken

15 a 17 Joer ginn zum Beispill bei der YAC 2021

vum Gesondheetsamt invitéiert, sech gratis an

Erhiewung un, geimpft ze sinn. Bei den 27- bis

de

COVID-19

29-Järegen trëfft dëst op véier Fënneftel

impfen ze loossen. (Le Gouvernement du

(80,9 %) zou (Residori et al., 2021). Dësen

Grand-Duché

Ënnerscheed no Alter wäert sech an Zukunft

8

am

lokalen

Ufank

vun

nëmmen

der

Impfzenteren

de

géint

Luxembourg,

déi

2021;

Le

zeréckzeféiere

deelhuelen,

sinn,

warscheinlech

well

éischter

Grafik 5: Impfstatus an Impfbereetschaft vun den 12- bis 29-Järegen
80%
70%

60%
50%
40%

25,3 % Ongeimpft

74.7%

30%
20%
10%

10.8%

9.4%

5.1%

0%
Scho geimpft

Zukünfteg Impfung (ganz) Zukünfteg Impfung (ganz)
warscheinlich
onwarscheinlich

sech

méi

Zukünfteg Impfung
onsécher

viraussiichtlech nach e wéineg reduzéieren,

weise

héich

Undeeler

vun

well en zum Deel op de spéideren Zougang vun

Ongeimpften wéi bei jonke Mënschen ouni

der méi jonker Generatioun zu der Impfung

Migratiounshannergrond (16,2 %).

Ausserdeem ginn déi

D‘Grafik 5 weist, datt ongeféier 9 % vun den 12-

ongeimpften 12- bis 17-Järeg eng méi héich

bis 29-Järegen am August a September 2021

Impfbereetschaft un, wéi déi ongeimpften 18-

uginn, bis dohin ongeimpft ze sinn, mee datt si

bis 29-Järeg (nächst Säit oder Residori et al.,

sech

2021)

wäerten. En änlechen Undeel vun de jonke

zeréckzeféieren

Beim

ass10.

Impfstatus

warscheinlech

impfe

loosse

keng

statistesch

Mënsche gëtt un, datt en ongeimpft ass an et

no

Geschlecht

(ganz) onwarscheinlech ass, datt e sech impfe

festgestallt ginn. Et weist sech awer, datt et e

loosse wäert. All 20. Befrote gëtt un, ongeimpft

méi héijen Undeel un ongeimpfte Persounen

an nach onsécher am Hibléck op eng zukünfteg

ënner

Impfung ze sinn.

signifikant

kënne

(ganz)

Ënnerscheeder

Befrote

mat

nidderegem

sozioekonomeschen (SES) Status gëtt (32,6 %

Bei

bzw. 32,0 %11) wéi ënner Befrote mat héijem

Ongeimpften, sech impfen ze loossen, weise

SES (16,8 % bzw. 24,1 %). Och fir jonk

sech marginal signifikant12 Ënnerscheeder am

Mënsche

Bezuch

mat

Migratiounshannergrond

(1.

der

Bereetschaft

op

Alter,

Generatioun 28,5 %, 2. Generatioun 29,7 %)

Migratiounshannergrond.

10

11

An der Woch vum 28. Juni 2021 goufen déi éischt
Invitatiounen fir d’Impfung géint de Coronavirus u
Jugendlecher am Alter tëschent 12 a 17 Joer verschéckt,
ugefaange mat den Eelsten. Eeler Altersgruppen hate scho
virdrun Zougang zu de COVID-19-.Impfunge (Le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (2021).

9

vun

de

bis

Geschlecht

elo

a

Heibäi handelt et sech ëm déi eege finanziell Situatioun a
déi familiär finanziell Situatioun. Kuckt och: Residori et al.
(2021).
12
Heibäi ass ze beuechten, datt d’Signifikanzniveaue fir
d’Impfbereetschaft vun deene bis dohin Ongeimpften
wéinst de gerénge Fallzuele manner streng gewielt gi sinn
(p-value ≤ 0,05) wéi am Rescht vum Rapport (p-value ≤
0,001).

Esou sinn ongeimpft Persounen ënner 18 Joer

ass, datt si sech impfe loosse wäerten oder datt

éischter bereet, sech impfen ze loossen, wéi

si sech onsécher sinn. Dës Ënnerscheeder no

ongeimpft Persounen am Alter vun 18 bis 29

Geschlecht goufen och fir Jugendlecher an

Joer. Wärend zum Beispill bei den 12- bis 17-

Däitschland,

järegen Ongeimpften ongeféier 45 % eng

(d'Ambrosio et al., 2021) bestätegt. Persoune

Bereetschaft, sech impfen ze loossen, uginn,

mat Migratiounshannergrond14 (1. Generatioun

huet nëmme ronn een Drëttel vun den 21- bis

28,8 %, 2. Generatioun 20,3 %) gi méi heefeg

29-Järegen d’Absicht, sech impfen ze loossen.

un, datt si sech warscheinlech impfe loosse

Eng

wäerten,

méiglech

Erklärung

fir

dës

Altersënnerscheeder kéint sinn, datt duerch déi

Frankräich

wéi

a

Lëtzebuerg

Persounen

ouni

Migratiounshannergrond (10,7%).

méi spéit Verfügbarkeet vun der Impfung fir déi
12-

bis

d’Potenzial

17-Järeg

Impfbereetschaft
Erhiewung

Zäitpunkt

net

vun

der

Niewent

dem

Impfstatus

an

der

Impfbereetschaft ginn am Folgenden d’Grënn,

ausgeschöpft war, wéi déi vun den 18- bis 29-

déi déi jonk Mënschen dozou beweegen, sech

Järegen.

(net) impfen ze loossen, ugeféiert. Als Motiv fir
Geschlecht13

statistesch

esou

Grënn fir (feelend) Impfbereetschaft

hirer

vollstänneg

No dem

nach

zum

vun

betruecht, weise sech

signifikant

eng schonn erfollegt COVID-19-Impfung goufe

Ënnerscheeder

virun allem Grënn mat Bezuch op déi eege

betreffend enger ganz warscheinlecher oder

Persoun,

ganz onwarscheinlecher zukünfteger Impfung

d’Hoffnung op méi Fräiheeten a séchert Reese

(Residori et al., 2021). Ongeimpfte Männer ginn

genannt. Et goufen awer och Grënn mat

am Verglach zu ongeimpfte Frae méi heefeg

Bezuch op aner Persounen, wéi zum Beispill

un, datt si sech ganz warscheinlech Impfe

d’Ënnerstëtzung vun der Gesellschaft am

loosse wäerten. Dogéint ginn ongeimpfte Frae

Kampf géint d’Pandemie oder de Schutz vun

wéi

zum

Beispill

Selbstschutz,

méi heefeg un, datt et ganz onwarscheinlech
Grafik 6: Grënn fir eng schon erfollegt Impfung, déi méi wéi 20 % vun de befrote Persounen uginn hunn
Eis Gesellschaft am Kampf géint d'Pandemie
ënnerstëtzen

72.2 %

Mech protegéieren

67.7 %

D'Hoffnung duerch d'Impfung méi Fräiheet ze hunn

67.0 %
54.7 %

D'Impfung ass wichteg, fir méi sécher reesen ze kënnen

44.8 %

Eng Persoun protegéieren, déi mir no steet

24.7 %

D'Regierung recommandéiert eng Impfung
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Umierkung: Méi ewéi eng Äntwert war méiglech

13

P-Wäert = 0,009

10

14

P-Wäert = 0,011

enger

Persoun,

déi

engem

nosteet,

däitlech manner heefeg als Grond fir eng

besonnesch heefeg ausgewielt.

Impfung uginn.

D’Grafik 6 weist déi meescht genannte Grënn

D’Grafik 7 illustréiert déi meescht genannte

(duergestallt si Grënn, déi vu wéinstens 20 %

Grënn (méi wéi 20 %) vun de Befroten, déi

vun de Befrote genannt

ginn)15.

D’Reiefolleg

ongeimpft

sinn,

an

uginn,

sech

(ganz)

vun de meescht genannte Grënn, déi nach

warscheinlech net impfen ze loossen, esou wéi

ongeimpft jonk Mënschen dofir uginn, sech

vun de Befroten, déi ongeimpft sinn an nach net

(ganz) warscheinlech nach impfen ze loossen,

wëssen, ob si sech impfe loosse wäerten16. Déi

ass bis op en Tosch vun de Plazen 1 an 2

meeschte Grënn, déi méi wéi 20% vun de jonke

identesch mat der Reiefolleg an der Grafik 6.

Mënschen

uginn,

bezéie

sech

op

d’Wierksamkeet an d’Sécherheet vum Impfstoff
D‘CoVaLux Etüd (Leist et al., 2021) identifizéiert
eng

änlech

Reiefolleg

vun

de

meescht

genannte Grënn bei den 18- bis 79-Järegen zu
Lëtzebuerg. Allerdéngs gëtt d’Empfielung vun
der

Regierung

vun

dësen

esou wéi d’Noutwennegkeet vun der Impfung.
Dës

Grënn

goufen

och

Nordamerikaner*innen

vu
an

jonken
den

Diskussiounsronnen vun der Young Invincibles

Altersgruppen

Grafik 7: Grënn géint eng Impfung géint COVID-19 a fir Onsécherheet, déi méi wéi 20 % vun de befrote Persounen
uginn hunn
Grënn géint eng Impfung
Grënn fir Onsécherheet

56.5 %
56.0%

Impfstoff net genuch getest

49.1 %

Zweifel, ob d'Covid-19-Impfung wierklech schützt

30.2%
47.1 %
43.5%

Angscht viru méigeechen Niewewierkungen

38.4 %
25.6%

Keng Impfung géint Covid-19 noutwenneg, well kengem
Risikosgrupp ugehéiereg

33.7 %
41.5%

Net gutt genuch iwwer d'Covid-19-Impfung informéiert

30.8 %
36.8%

Angscht, datt d'Covid-19-Impfung net virun zukünftege
Mutatioune schützt.

20.4 %
31.6%

Waart léiwer, bis méi Leit geimpft sinn
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Umierkung: Méi ewéi eng Äntwert war méiglech
D’Grënn, déi manner heefeg genannt ginn, sinn: Ech géif
mäin/meng Liewespartner*in gäer schützen, deen/déi
engem Risikogrupp ugehéiert (13,9 %), Mäi behandelnden
Dokter huet mir dozou geroden (5,6 %), Mäin Employeur
15

11

empfielt et (4,0 %), aner Grënn (6,7 %) (kuckt och: Residori
et al., 2021).
16
Fir eng vollstänneg Iwwersiicht vun de Grënn géint eng
COVID-19-Impfung, kuckt: Residori et al. (2021).

Etüd genannt (Hemlin et al., 2021). Doriwwer

2021 Ëmfro d’Fro no den negativen a positiven

eraus gouf an der YAC 2021 Ëmfro heefeg

Auswierkunge

d’Gefill, net genuch iwwer d’COVID-19-Impfung

Liewensberäicher gestallt. Héi gëtt esouwuel no

ze wëssen, uginn. Et weise sech heibäi keng

Auswierkungen op hiert Liewen insgesamt, hir

kloer Ënnerscheeder vun de genannte Grënn

(psychesch) Gesondheet, d’finanziell Situatioun

no Geschlecht, Alter, Migratiounshannergrond

vun hirer Famill, d’Relatiounen zu Famill a

oder sozioekonomeschen Status (SES)

Frënn, d’Zesummeliewen am Stot esou wéi hir

fir

e

Zukunftserwaardunge

puer

gefrot

getrennte

(Grafik

8).

Mënschen

zu

Empfonnten Auswierkunge vun der

Insgesamt

COVID-19-Pandemie

Lëtzebuerg heefeg negativ Auswierkunge vun

nenne

jonk

der COVID-19-Pandemie an de Moossnamen
An der YAC Etüd 2020 (Residori et al., 2020)

op hir mental Gesondheet (43,7 %) an hiert

gouf festgestallt, datt ongeféier 30% vun de

Liewen insgesamt (41,6 %). Dësen negativen

jonke Mënschen negativ Auswierkungen, an

Afloss

ongeféier 25 % vun de jonke Mënsche positiv
Auswierkunge

vun

de

Moossname

der

COVID-19-Pandemie

an

der

d’psychesch

géint

COVID-19-Pandemie

Gesondheet

vun

de

op

jonke

Mënsche bestätegen och Etüden aus der

COVID-19 empfonnt hunn. Fir d’Auswierkunge
vun

vun

Belsch

de

(Rens

et

al.,

2021),

Spuenien

(Rodríguez-Rey et al., 2020) an Italien (Rossi et

Moossname méi detailléiert erfaassen ze

al., 2020).

kënnen, gouf de jonke Mënschen an der YAC
Grafik 8: Empfonnten Auswierkunge vun der COVID-19-Pandemie an de Mossnamen

Deng mental Gesondheet
Däi Liewen am Ganzen

43.7%

43.0%

13.3%

41.6%

46.8%

11.6%

33.0%

D'Relatioun zu denge Frënn a Frëndinnen

47.5%

29.0%

Deng Zukunftserwaardungen

19.5%

56.1%

14.9%

Deng Gesondheet

17.2%

D'finanziell Situatioun vun denger Famill

15.8%

D'Zesummeliewen am Stot

15.2%

60.3%

24.5%

D'Relatioun zu denger Famill

15.5%

58.2%

26.3%

0%

10%

(Ganz oder e bëssen) negativ
Umierkung: Méi ewéi eng Äntwert war méiglech
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64.7%

18.2%

71.1%

20%

30%

Weder nach

40%

50%

13.1%

60%

70%

80%

(Ganz oder e bëssen) positiv

90% 100%

Positiv Auswierkungen vun der COVID-19-

An anere Liewensberäicher ginn änlech, wann

Pandemie

zu

och e bësse manner däitlech ausgepräägt

Lëtzebuerg am heefegsten am Bezuch op

Ënnerscheeder an den Auswierkungen no SES

d’Relatioun

observéiert,

hunn

déi

mat

jonk

Mënschen

hirer

Famill

an

d.

h.

an

allen

ofgefrote

d’Zesummeliewen am Stot empfonnt. Ronn

Liewensberäicher gi Befrote mat nidderegem

26 % bzw. 25 % vun de jonke Mënschen hu

SES méi heefeg negativ Auswierkungen un wéi

positiv Auswierkungen an dëse Beräicher

Befrote mat héijem SES.

empfonnt.
D’Dimensiounen, déi am wéinegste vun der
Pandemie an de Moossname beaflosst goufen
(d.

h.

weder

positiv

nach

Grafik 9: Auswierkunge vun der COVID-19-Pandemie
an de Moossnamen op d'finanziell Situatioun vun der
Famill, no SES

negativ

Auswierkungen), sinn d’finanziell Situatioun vun
der Famill (71,1%) an d’Gesondheet (64,7 %).
Bei der Betruechtung vun den Auswierkungen

(Iwwerhaapt)
net gutt situéiert

20.2%

Duerchschnëtt

16.8%

59.9%

19.9%

58.8%

24.1%

op d’finanziell Situatioun vun der Famill fält op,
datt et e bemierkenswäerten Zesummenhang
tëschent sozioekonomeschem Status (SES) an

(Ganz)
gutt situéiert

den empfonnten Auswierkunge vu COVID-19

11.8% 56.7%
0%

op d’finanziell Situatioun vun der Famill gëtt.

31.5%

50%

100%

(Ganz oder e bëssen) negativ

Persoune mat nidderegem SES ginn éischter

Weder nach

negativ Auswierkunge vun der Pandemie op

(Ganz oder e bëssen) positiv

d’finanziell Situatioun vun hirer Famill un
(20,2 %), wärend Persoune mat héijem SES

Jee no Altersgrupp empfannen déi jonk

méi

keng

Mënschen d’Auswierkungen ënnerschiddlech.

Auswierkunge vun der Pandemie op d’finanziell

Iwwer all Liewensberäicher ewech empfanne

Situatioun vun hirer Famill uginn (Grafik 9).

méi jonk Befrote méi heefeg wéi eeler Befrote

heefeg

positiv

(31,5 %)

oder

Dës Observatioune kënnen en Hiweis fir weider
Aboussen vun de finanziell méi schlecht
Gestallten a weider Zougewënn
finanziell

besser

Gestallte

vun de

wärend

der

Pandemie sinn. Dës Erkenntnesser bestätegen
d’Resultater vum YAC Rapport aus dem leschte
Joer, dee weise konnt, datt Befrote mat héijem
SES méi heefeg wéi Befrote mat nidderegem
SES en Zouwuess vum individuellen bzw. dem
Akommes vum Stot erlieft hunn (Residori et al.,
2020).

13

ganz positiv Auswierkungen, wärend eeler
Befrote méi heefeg wéi méi jonk Befrote vu
(ganz)

negativen

Auswierkunge

berichten

(Grafik 10). Dës Ënnerscheeder sinn iwwer all
Liewensberäicher ewech statistesch signifikant
an an der Grafik 10 exemplaresch fir d’Liewen
am Allgemengen duergestallt.

Grafik 10: Auswierkunge vun der COVID-19Pandemie op d'Liewen am Allgemengen, no
Altersgruppen
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mat
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Generatioun:
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der

Famill

ugeet,

Persounen

den

Auswierkunge

vun

der

Pandemie an de Moossnamen nëmmen an dräi
Liewensberäicher

stelle

genee

ouni

sech

dës

ëmgedréit

duer:

Migratiounshannergrond

(10,6 %) gi méi seele wéi Persoune mat
Migratiounshannergrond

(1.

Generatioun:

19,0 %, 2. Generatioun: 16,9 %) un, negativ
Auswierkungen op d’finanziell Situatioun vun
hirer Famill ze empfannen.

19-Pandemie
bei

Wat

Betruecht ee schliisslech, wéi sech d’COVID-

Ënnerscheeder tëschent de Geschlechter sinn
dogéint

30,0 %).

d’Auswierkungen op d’finanziell Situatioun vun

Ënnerscheeder
21-23

méi

z’observéieren:

der

anzedämmen

an

d’Moossnamen

op

d’schoulesch

fir

se

an/oder

berufflech Leeschtunge vu jonke Mënschen
ausgewierkt hunn, sou weise sech verschidde
relevant Resultater (Grafik 11).

Relatioun mat der Famill, dem Zesummeliewen
am Stot an der mentaler Gesondheet. An dëse
Beräicher gi weiblech Befrote méi heefeg wéi

Grafik 11: Auswierkunge vun der COVID-19Pandemie an de Mossnamen op d'schoulesch
Leeschtungen an d'Aarbechtsleeschtung

männlech Befroten un, negativ Auswierkungen
z’observéieren, wärend männlech Befroten méi
heefeg wéi weiblech Befroten uginn, weder
positiv

nach

negativ

Deng
Aarbechtsleeschtung

Auswierkungen

Deng schoulesch
Leeschtungen

z’empfannen (Residori et al., 2021). Aner Etüde
weisen

och

op

dës

Ënnerscheeder

no

Rey et al., 2020; Rossi et al., 2020).

beaflosst

nëmmen

d’Auswierkungen, déi si an de Beräicher
„Relatioun zu

Frënn“

an der

finanzieller

Situatioun vun der Famill empfannen, a
statistesch signifikantem Mooss (Residori et al.,
14

17.9%

44.0% 23.0%

(Ganz oder e bëssen) negativ
Weder nach
(Ganz oder e bëssen) positiv

Gesondheet hin (Rens et al., 2021; Rodriguez-

Mënschen
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58.6%
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Geschlecht am Beräich vun der mentaler

De Migratiounshannergrond vun de jonke

23.5%

D’Majoritéit vun de befroten Employé*eën
(58,6%)

gëtt

un,

datt

d’Pandemie

an

d’Moossname weder positiv nach negativ
Auswierkungen op hir Leeschtungen op der
Aarbechtsplaz haten. Mat ronn 24 % dominéiert
den

Undeel

vun

deenejéinegen,

déi

en

Grafik 12: Auswierkunge vun enger Ännerung vum Schoul- oder Studieformat op d'Léieren (12- bis 26-Järeger)
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Keng Ännerung
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Effet

deenejéinegen,

déi

Vill oder e bësse méi
D'selwecht vill geléiert
Vill oder e bësse manner
geléiert duerch Schoultrotz Schoul- oder
geléiert duerch Schouloder
Studieformatännerungen
oder
Studieformatännerungen
Studieformatännerungen

empfanne
positiv

géintiwwer

Auswierkungen

op

der

Aarbechtsplaz

festgestallt.

schoulesche Leeschtunge weist sech dogéint

Ënnerscheeder

eng

Migratiounshannergrond

Verdeelung

vun

den

änlech

Ënnerscheeder no SES, mee net no Alter

uginn (17,9 %). Bei der Analys vun de

gläichméisseg

goufen

Statistesch
no

signifikant

Geschlecht
konnte

bei

a
den

Aschätzungen. Héi gëtt ronn een Drëttel

Auswierkunge vun der COVID-19-Pandemie an

(33,0 %)

de

vun

de

Schüler*innen

negativ

Moossnamen

Auswierkungen un, 44 % weder positiv nach

festgestallt ginn.

negativ

Weiderhi

Auswirkungen

an

23 %

positiv

Auswierkungen (Grafik 11).

op déi schoulesch Leeschtungen, ginn am
Zesummenhang mat dem Alter an dem SES
festgestallt. Eeler Schüler*innen an esouer aus
Famille mat schwaachem Akommes ginn
éischter un, datt sech d’COVID-19-Pandemie
an d’Moossnamen negativ op hir schoulesch
auswierken,

wéi

méi

jonk

Schüler*innen an esouer aus Famille mat
héijem Akommes. Fir d’Dimensioun Leeschtung
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Dëst begräift ënner anerem Online-Coursen, HybridTeaching mat an.
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dës

Beräicher

net

d’Schüler*innen

a

Student*innen an der YAC 2021 Erhiewung no

Statistesch signifikant Ënnerscheeder a Bezuch

Leeschtungen

goufen

op

der

Verännerung

vun

hire

Schoul-

a

Studieformater17 duerch d’pandemesch Lag
gefrot, an a wéi engem Mooss sech dës
Verännerungen op d’Léierexperienz an -dauer
ausgewierkt huet.
D‘Grafik

12

illustréiert,

wéi

sech

eng

Verännerung vum Schoul- oder Studieformat
no Aschätzung vun de Schüler*innen a
Student*innen op hiert Léieren ausgewierkt
huet. Deemno gi ronn 73 % vun de befrote

Schüler*innen a Student*innen un, datt sech
hire

Schoul-

oder

Studieformat

Resümmee

duerch

d’COVID-19-Pandemie verännert hätt. Ronn

Den aktuelle Rapport bitt eng Beschreiwung

39 % ginn un, datt si duerch dës Verännerung

vun der Situatioun vu jonke Mënschen am Alter

e bëssen oder vill manner geléiert hunn.

vun 12 bis 29 Joer wärend dem zweete Summer

Deem géintiwwer gi mat ongeféier 17 %

vun der COVID-19-Pandemie zu Lëtzebuerg.

manner Schüler*innen a Student*innen un, e

Als empiresch Basis déngen déi virleefeg,

bëssen oder vill méi geléiert ze hunn.

ponderéiert a representativ Donnéeë vun der

Ongeféier 18 % vun hinne ginn un, trotz enger

YAC

Verännerung vum Schoul- oder Studieformat

Resultater loosse sech zesummefaassend

d’selwecht vill geléiert zu hunn.

festhalen:

Fir déi empfonnten Auswierkunge vun der

•

2021

Erhiewung.

Folgend

zentral

Jonk Mënschen zu Lëtzebuerg kommen,

Verännerung vum Schoul- oder Studieformat

wéi schonn am viregte Joer, éischter gutt

duerch d’COVID-19-Pandemie op d’Léieren,

mat der pandemescher Situatioun zuwee,

kënne

an et gëtt kaum Verännerungen am

keng

Ënnerscheeder

statistesch

Alter,

Verglach zu 2020. Ëmmer nach schénge

Migratiounsstatus oder eegener bzw. familiärer

méi jonk esou wéi männlech Befroten,

finanzieller Situatioun festgestallt ginn.

Befroten ouni Migratiounshannergrond a

284 Schüler*innen a Student*innen (ronn 15 %

Befrote mat héijem sozioekonomeschem

vun alle befrote Schüler*innen a Student*innen)

Status besser mat der pandemescher

ginn

Situatioun zuwee ze komme wéi hir

un,

no

signifikant

datt

Studienofschloss

Geschlecht,

sech

hire

wéinst

Schoul-

der

a

Altersgenossen.

COVID-19-

Pandemie verschiibt. Jeeweils ongeféier een
Drëttel vun de betraffene Schüler*innen a

•

Gläichzäiteg weist sech e statistesch

Student*innen erwaart eng Verspéidung vun

signifikante Réckgang vun de Suergen

hirem Schoul- oder Studienofschloss ëm 1 bis 5

wéinst der COVID-19-Pandemie bei de

Méint (33,6 %) oder ëm 6 bis 12 Méint (33,5 %).

jonke Mënsche säit Summer 2020. Dëse

Ronn 13 % vun de betraffene Schüler*innen a

Réckgang gëllt fir all Befroten, onofhängeg

Student*inne

vu

ginn

esouguer

vun

enger

Geschlecht,

Alter,

Migratiouns-

Verspéidung vu méi wéi engem Joer aus. Déi

hannergrond oder SES. Wéi schonn 2020,

reschtlech 20 % erwaarden, méi fréi wéi

ginn

geplangt, ofzeschléissen.

Ënnerscheeder no Geschlecht, Alter a

Bei

der

Verschibung

vum

Schoul-

oder

Studienofschloss, ass et opgrond vun de
gerénge
Donnéeën,

Fallzuelen
net

an

de

méiglech,

virleefegen
zouverlässeg

Aussoen zu Ënnerscheeder no Geschlecht,
Alter, Migratiounshannergrond oder SES ze
treffen.
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allerdéngs

statistesch

sozioekonomeschem
observéiert:

weiblech

signifikant

Status
esou

(SES)
wéi

eeler

Befroten a Befrote mat nidderegem SES
sinn deemno méi heefeg (ganz) besuergt
op Grond vun der Pandemie.

•

d’Befollegen

Mënschen

vun

•

Befroten, déi scho geimpft sinn oder dëst
(ganz) warscheinlech virhunn, ginn als

am Summer 2021 ëmmer méi schwéier.

heefegst

Dëst ass besonnesch bei eelere Befrote,

d’Gesellschaft am Kampf géint d’Pandemie

wéi och bei Befrote mat geréngem SES, de

ënnerstëtzen,

Fall. Trotzdeem fält et der Majoritéit vun de

Persoune schützen oder sech duerch

jonke Mënsche weiderhi (ganz) liicht,

d’Impfung méi Fräiheeten a séchert Reesen

d’Moossnamen ze befollegen.

erméigleche wëllen.

D’Akzeptanz vun de Moossnamen fir

•

Grënn

heifir

sech

un,

selwer

datt

an

si

aner

Befroten, déi net geimpft sinn an dëst

d’Andämmen vun der Pandemie ass nach

(ganz) warscheinlech net virhunn bzw. sech

ëmmer héich, huet allerdéngs säit 2020

am Bezuch op eng Impfung net sécher sinn,

ofgeholl.

un,

ginn als heefegst Grënn un, datt si

d’Moossnamen (éischter) iwwerdriwwen ze

Zweiwelen um uerdentleche Testen oder

fannen, wéi nach 2020. Wéi schonn am

der Wierksamkeet vum Impfstoff hunn, datt

viregte Joer, gi männlech Befrote méi

si Angscht virun Niewewierkungen hunn

heefeg

(éischter)

oder datt si sech kengem Risikogrupp

iwwerdriwwen ze fanne, wéi weiblech

ugehéiereg fillen, an et dowéinst net fir

Befroten.

néideg halen, sech impfen ze loossen.

2021

un,

gi

méi

Befroten

d’Moossnamen

Den Undeel vun den Netgeimpfte geet erof

•

Insgesamt observéiere jonk Mënschen zu

wat d’Befroten méi al sinn. Well déi

Lëtzebuerg am heefegsten Auswierkunge

ongeimpft 12- bis 17-Järeg eng méi héich

vun

Impfbereetschaft

uginn,

déi

Gesondheet an hiert Liewen insgesamt.

ongeimpften

bis

ass

Wann all Liewensberäicher am Iwwerbléck

d’Potenzial fir en deelweist Ugläichen vun

berücksichtegt ginn, dominéieren negativ

der Impfquot tëschent den Altersgruppen

Auswierkunge liicht.

18-

wéi

29-Järeg,

•

der

Pandemie

op

hir

mental

Positiv Auswierkunge vun der COVID-19-

Eis Resultater weisen ausserdeem, datt et

Pandemie an de Moossnamen empfannen

ënner Befrote mat nidderegem SES e méi

déi jonk Mënschen zu Lëtzebuerg am

héijen Undeel un Ongeimpfte gëtt, wéi

heefegsten a Bezuch op d’Relatioun zu

ënner Befrote mat héijem SES. Och fir jonk

hirer Famill an d’Zesummeliewen am Stot.

Mënsche

mat

Migratiounshannergrond,

•

Befroten, déi an d’Schoul ginn, berichte méi

weise sech méi héich Undeeler vun

heefeg Auswierkunge vun der Pandemie op

Ongeimpfte, wéi bei jonke Mënschen ouni

hir schoulesch Leeschtungen, wéi Befroten,

Migratiounshannergrond. Gläichzäiteg gi

déi schonn

männlech

Auswierkungen op hir Aarbechtsleeschtung

ongeimpft

ongeimpft
Persoune

Persoune
mat

an

Migratiouns-

hannergrond méi heefeg un, datt si sech

17

•

Pandemie an dem Schutz géint COVID-19,

do.
•

wäerten.

de

Moossnamen fir d’Andämmen vun der

•

(ganz) warscheinlech nach impfe loosse

Am Verglach zu 2020, fält de jonke

feststellen.

am

Aarbechtsliewe stinn,

•

befrote

Wierkungsweis vun den Impfungen an dem

Schüler*innen a Student*inne ginn un, datt

Widderleeën vu méigleche Feelinformatioune

sech hiert

sinn.

Ronn

dräi

Véierel

Schoul-

vun

oder

de

Studieformat

duerch d’COVID-19-Pandemie verännert
hätt. E Groussdeel vun hinne beschreift,
datt si duerch dës Verännerung manner

Obwuel d’Majoritéit vun de jonke Mënsche keng
oder esouguer positiv Auswierkunge vun der
COVID-19-Pandemie

geléiert hunn.

an

de

Moossnamen

empfënnt, bericht e wesentlechen Undeel vun
de jonke Mënschen negativ Auswierkungen op

Fazit

hir mental Gesondheet, d’Relatioun mat hire
D’Resultater vun der YAC 2021 Erhiewung

Frënd*innen oder hir Zukunftserwaardungen.

deiten dorop hin, datt et der Majoritéit vun de

Héi gëllt et besonnesch, den identifizéierte

jonke

Risikogruppen

Mënschen

zu

Lëtzebuerg

weiderhi

an

deene

jeeweilege

geléngt, sech mat der COVID-19-Pandemie an

Liewensberäicher, schnell Ënnerstëtzung a

de Moossnamen z’arrangéieren. Am Verglach

Ressourcen zur Verfügung ze stellen, fir datt si

zu 2020 hunn esouwuel d’Suergen wéi och

dës

d’Akzeptanz vun de Moossnamen e wéineg

augläichen kenne an dës Auswierkungen net

ofgeholl.

bestänneg ginn a sech verstäerken.

Datt

och

d’Befollegen

vun

de

Moossnamen, an der Tendenz als e bësse méi
schwéier bezeechent gëtt, kéint op eng gewëss
Pandemiemiddegkeet hiweisen.
Déi aktuell Analysen zur Impfbereetschaft
weisen, datt besonnesch déi méi jonk nach
ongeimpft Befroten uginn, sech zu engem
spéideren Zäitpunkt impfe loossen ze wëllen.
Ongeimpft weiblech Befroten a Befroten ouni
Migratiounshannergrond

oder

Migratiounshannergrond

an

mat
zweeter

Generatioun gi méi heefeg un, sech net impfe
loossen ze wëllen oder sech onsécher ze sinn.
Dës Erkenntnes a Kombinatioun mat de Grënn,
déi am heefegsten fir eng ausgeloosse COVID19-Impfung ugi goufen, kéint als Basis fir
politesch Moossnamen zur Steigerung vun der
Impfbereetschaft
kéinten

op

Jugendlecher,

déngen.

Villverspriechend

Ënnergruppen
Fraen

moossgeschneidert

a

(méi

jonk

Meedercher)

Opklärungscampagnen

iwwer d’COVID-19-Impfung mat Fokus op
d’Erklären
18

vun

Test-Procedéen

a

der

empfonnten

negativ

Auswierkungen
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