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Remise solennelle 

des Diplômes de Maîtrise, 

des Diplômes de la Promotion du Travail et 

des Certificats de Tuteur en Entreprise 

dans le secteur de l’Artisanat 

Allocution de Monsieur Roland KUHN, 

Président de la Chambre des Métiers 
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Altesse Royale, 

Madame Simone BEISSEL, Vize-Presidentin vun der Chambre des 

Députés, Vertriéder vum Här President vun der Chambre des Députés,  

Dir Dammen an Hären Deputéiert,  

Här Nicolas SCHMIT, Minister vum Travail, vum Emploi a vun der 

Economie sociale an solidaire,  

Här Marc HANSEN, Staatssekretär am Ministère vun der Education 

nationale, vun der Enfance an vun der Jeunesse, 

Madame Françoise THOMA, Vize-Presidentin vum Staatsrot,  

Madame Colette MART, Vertriéder vun der Stad Lëtzebuerg, 

Léif Eiregäscht, 

Léif Frënn vum Lëtzebuerger Handwierk, 

Léif Lauréaten, 
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« Wëssen, Kënnen, Wëllen »  

Léif Lauréaten, dëst sinn d‘Viraussetzungen fir am berufflechen Liewen 

erfollegräich ze sinn.  

Dir hutt Iech fir Äre Beruff entscheed.  

Dir hutt Ärt Handwierk geléiert a mat der Meeschterprüfung hutt der 

bewissen, dass Dir an der Lag sidd, Ären Beruff eegestänneg 

auszeféieren, e Betrib ze leeden, an Ärt Wëssen un déi nächst 

Generatiounen weider ze ginn.  

Daat hätt Dir net erreecht ouni eng gutt Portioun Eiergaïz a 

Leeschtungsbereetschaft.  

Den Diplom, deen Dir haut iwwerreecht kritt, dokumentéiert, dass Dir 

d’Kënnen, d’Wëssen an d’Wëllen op Ärer Säit hutt an domat all wichteg 

Konditiounen erfëllt fir op Ärem zukünftege beruffleche Wee 

erfollegräich ze sinn.  

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Fir dësen Engagement vun deene jonken Fraen a Männer ze 

honoréieren an ze feieren sinn mer haut am Kader vun dëser 

Zeremonie zesumme komm. 
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Mir feieren haut Leit, déi eppes méi gemaach hunn an hirem Liewen an 

aus hirem Liewen. Si alleguer stinn fir Effort a Qualitéit. 

 Mir feieren 117 Lauréaten vum Brevet de Maîtrise. Si hunn een 

weideren Diplom op hir Geselleprüfung drop gesaat. 

 Mir feieren och 118 Lauréaten vun der Promotion du Travail. Si hunn 

besonnesch gudd Resultater, soit am DAP, soit am Brevet de 

Maîtrise, erreecht. 

 An, zu gudder Lescht, feiere mir nach 177 Lauréaten, déi hiren 

Zertifikat als Tuteur en Entreprise kréien. Si hunn eng spezifesch 

Formatioun gemaach fir hirer Verantwortung als Ausbilder vun 

Jugendlichen nach besser gerecht ze ginn.  

Déi eng vun hinnen hunn dës Formatioun am Kader vum Brevet de 

Maîtrise gemaach, wou den pädagogeschen Volet seit jeher 

integralen Bestanddeel ass.  

Déi aner hunn se am Kader vun der Formation continue gemaach, 

wou d’Chambre des Métiers dës Formatioun seit 2008 als éischt hei 

am Land ubidd. 

All onsen Lauréaten een groussen MERCI an een groussen BRAVO! 
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Altesse Royale, 

Är Präsenz op dësem Dag ass eminent wichteg. 

 Si ass wichteg fir d’Lauréaten. Dir iwwerreecht hinnen hir Diplomer 

an Zertifikater.  

Domatt honoréiert Dir hiren individuellen Asaz an hiren perséinlechen 

Mérite. 

 Är Präsenz ass awer och wichteg fir d’Handwierk. Dir verbannt Ären 

Numm an Är Funktioun mam Lëtzebuerger Handwierk. Domatt 

ennersträicht Dir seng wirtschaftlech Bedeitung, seng Roll an der 

Ausbildung, seng sozial Funktioun an onser Gesellschaft. 

 

Altesse Royale, 

Mir soen Iech MERCI ! 

 

Léf Lauréaten, 

 

Dir alleguer, Dir sidd Virbiller. Dir stitt fir Effort a Qualitéit.  

D‘Economie, d‘Betriber, mir brauchen Leit wéi Iech. De Patron kann an 

sengem Betrib villes, hien kann awer net alles. Hien brauch dofir 

motivéiert, engagéiert an qualifizéiert Mataarbechter. Hien brauch Leit 
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wéi Iech: Leit, déi Verantwortung am Betrib iwwerhuelen, Leit, déi hirt 

Wëssen un déi nächst Generatiounen weider ginn. Awer och Leit, déi 

bereet sinn, hiren eegenen Betrib ze grënnen, Aarbechtsplazen ze 

schaafen an domat ons Economie um Laafen ze haalen. 

Mee net nëmmen ons Economie an ons Betriber brauchen Iech.  

Och ons Gesellschaft brauch Iech: Leit, déi net stoen bleiwen, Leit déi 

weider ginn, Leit, déi méi maachen.  

Ouni Iech geng et an onser Gesellschaft keen Fortschrëtt ginn, keen 

Wuelstand an schon guer keng Solidaritéit. 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

D’Handwierk spillt an onser Gesellschaft eng zentral Roll. Ech ginn nach 

een Schrëtt méi weit. D’Handwierk dréit entscheedend zur Identitéit vun 

onser Gesellschaft bei. 

 

Eischtens: d‘Handwierk verbënnt, d’Handwierk ass eng Bréck an onser 

Gesellschaft. 

D’Handwierk ass d’Bréck tëschent Vergaangenheet an Zukunft, 

tëschent Traditioun an Innovatioun.  
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Et suergt dofir, datt Innovatioun praktesch ëmgesaat gëtt. 

Et suergt dofir, datt een technologeschen Fortschrëtt richen, 

schmaachen, kucken an fillen kann, datt en konkret beim Client 

ukënnt. 

D’Handwierk ass awer och d’Bréck tëschent Menschen. D’Handwierk 

ass den Géigendeel vun Anonymitéit.  

Hei gëtt zesummen geschafft ! 

Den Handwierker kennt seng Mataarbechter. Den Handwierker kennt 

seng Clients‘en. Hei ginn zesummen Solutiounen gesicht. 

D’Handwierk ass net zulescht d’Bréck tëschent Lëtzebuerger an Net-

Lëtzebuerger. Daat ass an enger Gesellschaft wéi onserer wichteg. Am 

Handwierk schaffen 85% Net-Lëtzebuerger, Residents‘en an 

Frontaliers‘en.  

Hir Integratioun an ons Gesellschaft geschitt oft iwwert an duerch 

d‘Handwierk. 

An onser Gesellschaft bréngt och d’Handwierk zesummen, waat 

zesummen gehéiert! 
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Zweetens: d’Handwierk strukturéiert, d’Handwierk ass een 

Ourdnungsfaktor an der Gesellschaft. 

Den Droit d’établissement am Handwierk definéiert d’Critèren, fir sech 

ze établéieren.  

Hien dengt als « cadre de référence ». Hien suergt fir eng dynamesch an 

fir eng nohalteg Entwécklung vum Secteur. 

D’Carrière am Handwierk féiert vum DAP iwwert d’Meeschterprüfung an 

d’Selbstännegkeet.  

Fir d’Carrière am Handwierk ginn mir oft beneid. Si bedeit fir deen 

Eenzelnen berufflech Perspektiven a sozialen Opstieg. 

Droit d’établissement a Carrière maachen zesummen den Modell 

Handwierk.  

Economesch gesinn, steet dësen Modell fir gudd geféiert Betriber a 

gudd ausgebilten Patrons‘en, fir manner Faillites‘en a sécher 

Aarbechtsplazen.  

Gesellschaftspolitesch gesinn, steet deen Modell fir Ordnungspolitik a 

fir Planungssécherheet. 

An onser Gesellschaft ass d’Handwierk eng vun deenen leschten 

gewuessenen Strukturen ! 
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Drëttens: d’Handwierk ass hei,  

d’Handwierk ass een « local Player » an onser Gesellschaft. 

D’Handwierk ass fest hei am Land verankert.  

Seng Produkter a seng Déngschtleeschtungen, seng Betriber an seng 

Mataarbechter kann een net sou séier exportéieren oder 

délokaliséieren.  

Si sinn, par définition, ontrennbar mam Client verbonnen. 

D’Handwierk bild seit jeher fir déi einheimesch Wirtschaft aus: fir sech 

selwer, fir aner Sekteuren, fir de Staat an fir d’Gemengen.  

90% vun deenen Jonken, déi am Handwierk ausgebild goufen, fannen 

kuerzfristeg eng Aarbecht.  

70% fannen hiren éischten festen Job an deem Betrib, deen se 

ausgebild huet. 

D’Patrons‘en aus dem Handwierk engagéieren sech hei am Land: op 

nationalem Plang an op lokalem Plang. Bei sportlechen 

Manifestatiounen a bei kulturellen Events, iwwerall paaken si eng Hand 

un. 

An onser Gesellschat heescht Handwierk net nëmmen « Made in 

Luxembourg », mee och « Home in Luxembourg » ! 
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Dir Dammen an Dir Hären, 

 

D’Handwierk ass een Modell fir eng Economie déi real ass, eng 

Economie, déi responsabel ass, eng Economie, déi durabel ass. Bref, ee 

Modell fir eng modern an solidaresch Gesellschaft. 

Mir liewen haut an Zäiten vun permanenten Changementer, vun 

latenter Onsécherheet. Dofir brauchen a sichen d’Menschen, 

haaptsächlech déi jonk Leit, Repèren, Strukturen, Halt an 

Orientéierung. 

Wien haut Brécken ofrappt, wien haut Stukturen zerschléit, wien haut a 

Fro stellt, waat funktionéiert, deen riskéiert eng weider Zersplitterung 

an Veronsécherung vun onser Gesellschaft. 

Een bekannten Adoptiv-Veianer huet eemol gesoot : « La forme, c’est le 

fond qui remonte à la surface ». 

De Victor Hugo huet daat richteg gesinn. Dës Ausso passt voll a ganz op 

d’Handwierk. Seng Betriber, seng Mataarbechter, seng Apprentis‘en, 

seng Tuteurs‘en, seng Vertrieder an villen Kommissiounen, si all sinn 

säin Fong.  

Seng Institutiounen, d’Chambre des Métiers, d’Fédératiounen, 

d’Mutualitéit, si sinn seng Form.  
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Kommt mir stärken d’Handwierk, säin Fong a seng Form.  

Domat stärken mir eppes, waat mer hunn, waat hei ass an waat 

funktionéiert ! 

Mir gleewen un de Modell Handwierk a mir investéieren weider a seng 

Zukunft: an d’Moderniséierung vun sengen Strukturen, an 

d’Verbesserung vun senger Qualitéit. Stechwierder sinn hei: den 

Lancement vun der Campagne « HANDS UP », d’Reform vun der 

Beruffsausbildung, d’Restrukturatioun vum Brevet de Maîtrise, 

d’Schaafen vun den « Centres de Compétences » am Beräich vun der 

Weiderbildung, d’Ëmsetzen vun der nationaler Strategie um Niveau vum 

« lifelong learning ». 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Zum Schluss nach eng reng perséinlech Iwwerleeung. 

An engem klengen Land wéi Letzebuerg ass d’Distanz zum Teller-Rand 

zimlech kuerz. Kuerzsichtegkeet an Engstiregkeet laueren permanent 

an iwwerall. 

Mir hunn awer d’Chance, datt mir hei am Land heichkaräteg 

Perséinlechkeeten hunn.  
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Mir hun och d’Chance, datt eng Rei vun Lëtzebuerger am Ausland eng 

exemplaresch Carrière gemaach hunn.  

A mir hun d’Chance, datt eng Partie Net-Lëtzebuerger onsem Land nach 

ëmmer mat Sympathie begéinen. 

Kommt mir notzen daat Potential !  

Kommt mir gräifen op déi Leit zreck !  

Et ass genuch Plaz hei am Land fir nei Iddeen an fir nei Konzepter. 

Kommt mir loossen ons beroden: aus dem Bléckwenkel vun bannen an 

aus dem Bléckwenkel vun baussen! Et kann op mannst näischt 

schueden. 

Dofir proposéieren ech d’Schaaffen vun engem « Beirat », vun engem 

« LuxCouncil », deen all dës Leit zesummenbréngt. Et wir déi logesch 

Suite vum aktuellen « Nation Branding». Nëmmen mat deenen beschten 

Käpp léisst sech d’Zukunft vun engem klengen Land an enger grousser 

Welt assuréieren! 
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Dir Dammen an Dir Hären, 

Erlaabt mir nach e puer MERCI‘en ze soen. 

MERCI all deenen, déi onsen Lauréaten op hirem Wee zur Säit stungen: 

den Patrons‘en an den Enseignants‘en, den Elteren an den Partneren. 

Et ass haut och hir Feier. 

MERCI och all deenen, déi un der Organisatioun vun dëser Feier 

bedeelegt sinn: 

 dem Camille NEY fir d’Animatioun vun dëser Feierstonn; 

 dem Trio Janos Nadasi & Friends fir déi musekalesch Begleedung;  

 der Staad Lëtzebuerg an den Responsabelen vum « Neien Theater » 

fir déi exzellent Zesummenaarbecht. 

 

No deem offiziellen Deel vun der Feier invitéiert d’Chambre des Métiers 

op eng Réceptioun. Si ass organiséiert vun der Fédération des Patrons 

Boulangers-Pâtissiers an der Fédération nationale des Patrons 

Bouchers-Charcutiers. 

 

Altesse Royale, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Ech soen MERCI fir d’Nolauschteren. 


