
D’Aarbecht occupéiert an definéiert e 
groussen Deel vun eisem Liewen. Et 
ass do, wou mer déi meeschten Zäit 
am Dag verbréngen, wou mer Kolleege 
kenneléieren an och wou mer eise Re-
venue generéieren. En erfëllende Beruff 
ze hunn, sou bestätegt d’Weltgesond-
heetsorganisatiounI, ass onverzichtbar 
fir dat eegent Wuelbefannen an déi eege 
mental Gesondheet. Gläichzäiteg stellt 
d’WHO awer och fest, dass en negatiivt 
Aaarbechtsemfëld zu physeschen a 
mentale Gesondheetsproblemer féiere 
kann. Engersäits huet dat Auswierkun-
gen op d’Ëmfeld vun der betraffener 
Persoun, sief dat doheem oder op der 
Aarbecht. Anerersäits wierkt et sech 
op d’Bewältegung vun Tâchen an hi-
rem private Liewen aus. Mental Pro-
blemer hunn en negativen Impakt op 
d’Produktivitéit, d’Effektivitéit an d‘kier-
perlech Gesondheet vun de schaffende 
Léit. Dëse Problem feiert zu finanzielle 
Verloschter fir d‘Employeuren. Oswald, 
Proto a Sgroi (2015) stellen an hirer Stu-
die souguer fest, dass e positiivt Wuel-
befanne bei der Aarbecht, d’Produk-
tivitéit em bis zu 12% steigere kann.II

Fir déi mental Belaaschtung op der Aar-
becht ze bezifferen, muss een nëmmen 
eng Kéier an de “Quality-of-work”-Index 
vun 2019 kucken. Deen hält fest, dass, 
mat 59%, méi wéi d’Hallschent vun de 
befrote Salariéen sech oft enger menta-
ler Belaaschtung ausgesat fillen, woubäi 
nëmmen all 10ten behaapte, dass dat 
bei him guer net de Fall ass. Bei dëser 
Erhiewung huet all drëtten Employé (31%) 
uginn, héige Stress duerch seng Täteg-
keet ze empfannen 
an all 10ten empfënnt 
keng Freed (méi) u 
senger Aarbecht.III

An der Moyenne 
schaffen déi be-
frote Leit 3-4 Stonne 
méi laang wéi am 
Kontrakt virgesinn ass. Dës Iwwerstonne 
si bei engem Drëttel vun de lëtze-
buergesche Salariéeën onbezuelt. Nëm-
men 21-23% vun de Leit packen et no 
der Aarbecht ofzeschalten an net méi 
un hier Tâchen ze denken. Duerch den 
Developpement vum Home-Office an 
déi wuessend digital Vernetzung gëtt 
dëst an Zukunft nach méi schwéier.III

D’Belaaschtungs- a Stresssymptomer 
sinn deemno net seelen op der Aar-
becht a hu ville Studien no en negativen 
Impakt op déi mental Gesondheet. IV,V,VI 

Eng schlecht Balance tëscht Beruffs- 
a Privatliewen, Onzefriddenheet mat 
der Aarbecht, ze vill Iwwerstonnen, 
ze wéineg onënnerbrache Pausen a 

feelend Aarbechtssécherheet, sinn 
d’Haaptrisikofaktore vun dëse Be-
laaschtungs- a Stresssymptomer.VII,VIII,IX

Och d’Covid-19-Kris huet hieren Deel 
bäigedroen. Duerch déi sanitär Kris 
huet d’Aarbechtsplatzonsécherheet 
sech massiivst verbreet, soudass, nom 
STATEC, mëttlerweil all véierte Re-
sident vun dëser Onsécherheet betraff 
assX. D’Angscht virun enger ongewës-
ser Zukunft, de méigleche Verloscht 

vun der Aarbecht, den Home-Office, 
d’Kannererzéiung an den Haushalt, si 
Stressfaktoren déi sech immens op eis 
psychesch Gesondheet auswierken. Et 
ass also kee Wonner dass de STATEC 
viru kuerzem erausfonnt huet, dass 
12% vun de Leit an dëser Kris een nega-
tiven Effekt op hier psychesch Gesond-
heet spieren an all fënneften deklaréiert 
huet, dass säi Liewe manner zefriddes-
tellend wier, wéi virun der Pandemie.XI

Zënter dem Ufank vun dëser sanitärer 
Kris hu ronn 13% vun de Residenten e 
Réckgang vun hirem Akommes an hi-
rer Spuerkapazitéit erlieft; 15% hunn eng 
verschlechtert kierperlech Gesondheet 
an 28% hunn eng Verschlechterung vun 
hirer mentaler Gesondheet constatéiert.

Fir Leit mat onsécheren Aarbechtsplazen 
erhéijen sech déi Prozentsätz ëm bal dat 
dräifacht bei der perséinlecher Finanzlag 
an em dat duebelt bei der Verschlech-
terung vun der eegener Gesondheet.

Eis Propositiounen

Fir eis Jonk Sozialisten gëtt dat Thema 
an der Aarbechtswelt nach ëmmer net 
grouss genuch geschriwwen. Et feelt 

un Sensibiliséierung, 
Verflichtungen an 
och Hëllefen, fir dass 
d’mental Gesond-
heet en zentraalt 
Thema an der Aar-
bechtswelt ka ginn. 
Nëmme wann dëst 
Thema an all Ge-

sellschaftsstruktur méi ugeschwat 
gëtt, ass et méiglech, dass jidderee 
sech méi bewosst mat senger men-
taler Gesondheet a mat där vun de 
Leit ronderëm sech, beschäftegt Et 
ass esou wéi d’Stigmae ronderëm 
dat Thema endgëlteg verschwannen.

 – Éischt-Hëllef-Cours a Formatiounen

Et muss dofir gesuergt ginn, dass sech 
den Ëmgang mat mentale Problemer 
op der Aarbecht ännert. Heifir mussen 
Éischt-Hëllef-Coursen a Formatioune 
fir d’mental Gesondheet, groussflächeg 
méiglech an accessibel gemaach ginn. 
D‘Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène 
Mentale bitt esou Coursen un an se si 
schon an der fonction publique zougän-
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glech. Duerch eng geziilt Sensibili-
séierung muss derfir gesuergt ginn, dass 
d’Leit op dës Méiglechkeeten opmierk-
sam gemaach an interesséiert ginn. Sou 
kann ee léieren aktiv an empathesch 
mat mentale Problemer ëmzegoen, se 
unzeschwätzen an se net méi ze ignoréie-
ren, an iwwerhaapt mental Problemer bei 
sech a senge Mataarbechter ze erkennen.

An deene Beräicher wou een aktiv mat 
Leit schafft, misst een doriwwer noden-
ken obligatoresch Formatioun anzeféie-
ren, sou wéi et schonns deelweis fir 
den Éischt-Hëllefs-Cours virgesinn ass.

 – Retour au travail aktiv an em-
pathesch gestalten

Fir Leit déi méi eng schwéier chronesch, 
psychesch Krankheet haten, ass et 
schwéier erëm um Aarbechtsmar-
ché ze starten. Eng Aarbecht ass 
awer essentiell wichteg fir all Mënsch, 
dowéinst muss eng Rehabilitatioun 
an en erfollegräiche Réckwee an 
d’Aarbechtswelt erméiglecht ginn.

Fir de „Retour au travail“ aktiv an em-
pathesch kennen ze gestalten, brauch 
een an all gréisserer Struktur obliga-
toresch een Aarbechtspsycholog, mat 
engem* Infirmier* psychiatrique, deen 
esou e „Plan de retour“ opstellt. E ree-
gelméissege Suivi vun de Konditioune 
vun de Mataarbechter a Preventioun-
saarbecht si bei dëser Aarbecht inclu.

 – Guidelines & Zentraliséiert Plattform

Fir déi mental Gesondheet ob der Aar-
bechtsplaz promouvéieren ze kënnen, 
brauch een eng zentraliséiert Plattform 
mam néidegen Input vum Staat.. Hei 
kann a Kooperatioun mat all ëffentlechen 
a privaten Acteuren am Beräich vun der 
mentaler Gesondheet geschafft ginn, fir 
dass d’Employeuren an d’Employéen 
dee Support fannen dee se brauchen.

Ausserdeem musse Guidelines erstallt 
ginn, fir dass all kleng a grouss En-
treprise e Mental-Hëllef-Programm fir 
hier Mataarbechter ausschaffe kann.
Dëse Programm soll informéiere wéi 

de Patron op d’mental Gesondheet vun 
senge Mataarbechter oppasse kann a 
wéi Problemer duerch déi richteg Pre-
ventioune verhënnert oder verbessert 
kënne ginn. De Programm soll och 
weise wéi ee Leit mat mentale Proble-
mer Ënnerstëtzung bitt, wéieng For-
matiounen et fir Mataarbechter zum 
Thema Konfliktléisung a mental Ge-
sondheet ginn, wéi ee Mobbing op der 
Aarbecht ugeet a wéi ee rechtzäiteg 
Hëllef fennt, wann ee selwer betraff ass. 

Fir kleng a mëttelgrouss Betriber ké-
inten dës Guidelines schonn en Pro-
gramme-Typ enthalen, vu dass se net déi 
selwecht Mëttelen hunn wéi grouss Be-
triber. D’Formation publique, déi schonns 
vill an dësem Beräich mécht, kann 
hei als Good-Practice-Modell dengen.

 – Méi Flexibilitéit, méi Fraizait an eng 
besser Gesondheet 

Déi rezent Studien, déi am Ufank vum 
Text ernimmt gi sinn, weisen eis och 

dorop hin, dass Verännerungen an den 
Aarbechtsconditiounen néideg sinn. Méi 
flexibel Aarbechtszäite suerge fir méi 
Zefriddenheet an eng besser Balance 
tëscht der Aarbecht an der Famill. Méi 
Flexibilitéit erméiglecht den Télétravail, 
mee och do musse kloer Limitte gesat 
ginn, well d’Déconnexioun néideg ass.

Gläichzäiteg muss den immense Pro-
duktivitéitswuesstem aus de leschte Jo-
ren der schaffender Bevëlkerung ze gutt 
kommen, d’Léit schaffen emmer méi an 
hunn trotzdem um Enn vum Mount net 
méi am Portmonni. An dësem Zesum-
menhang muss diskutéiert ginn ob eng 
40-Stonnen-Aarbechtswoch nach ëm-
mer de richtege Wee ass oder ob op een 
net eng 35-Stonne-Woch ugestriewe 
sollt. Verkierzten Aarbechtszäite loosse 
méi Zäit fir sech a seng Famill, maache 
méi glécklech an och méi produktiv, 
wéi een et an der Étude vu Microsoft 
beispillsweis gesäit.XII Dëst ass och déi 
optimal Wochenaarbechtszäit vu 60% 
vun de Leit laut der Enquête vum QWI.
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