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 Altesse Royale, 

 Här Här Staatsminister Xavier BETTEL, 

 Här Claude MEISCH, Minister vun der Education nationale, vun der Enfance a vun 

der Jeunesse, 

 Excellence Ambassadeur vun Daïtschland, 

 Excellence Ambassadeur vun Portugal, 

 Madame Lydie Polfer, Buergermeeschter vun der Stad Letzebuerg, 

 Lieber Kollege Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier, 

 Leif Éieregäscht, 

 Leif Frënn vum lëtzebuerger Handwierk, 

 Leif Lauréaten, 

Am Numm vun der Chambre des Métiers a vun der Chambre des Salariés, häerzlech 

Wëllkomm op onser traditioneller Diplomiwwerreechung! 

Altesse Royale, 

Mir sinn houfreg a frou, lech haut den Owend ënnert ons ze wëssen.  

Mat Ärer Präsenz betount Dir d'Wichtegkeet vun der Beruffsausbildung hei zu 

Lëtzebuerg. Mat Ärer Präsenz weist Dir Är Wäertschätzung an Äre Respekt ¨ 

 fir ons Lauréaten:  

 fir hir Reussite,  

 fir hir Leeschtung,  

 fir hire MERITE.  

Als President vun der FONDATION MERITE JEUNESSE hutt Dir haut den Owend 

d'Geleeënheet, lech direkt un déi jonk Leit ze riichten, hinnen ee ganz perséinleche 

Message mat op de Wee ze ginn. 

Dofir elo schon, am Numm vun ons alleguer, ee ganz häerzleche MERCI! 

 

Leif Lauréaten, 

Dir hutt viru puer Joer ee wichtege Choix gemaach. Dir hutt iech fir een techneschen a 

manuelle Beruff entscheet. Dir hutt eng Formatioun am Handwierk ugefaangen. 

Dei lescht Jore ware fir iech sécher net emmer einfach. Et goufe bestëmmt mol méi 

schwiereg Momenter.  
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An awer:  

 dir hutt weider gemaach,  

 dir hutt äre Projet duerchgezunn,  

 dir hutt är Formatioun zu Enn bruecht an och gepackt. 

Domat hutt dir virun allem iech selwer belount.  

Belount mat enger zolitter Qualifikatioun, belount mat enger Aussicht op eng sécher an 

interessant an ofwiesslungsräicher Aarbechtsplaz, belount an dat mat gudde 

beruffleche Perspektiven.  

Ech perséinlech sinn der Iwwerzeegung dass en Handwierksberuff eng Zukunft huet. 

D'Digitalisatioun, vun där elo iwwerall geschwat gett, wäert och an Zukunft eis Beruffer 

net kënnen ersetzen. 

Vun elo un kënnt dir plangen, berufflech, privat, an och materiell a finanziell. Dir hutt 

also ee wichtege Schratt an ärem Liewe gemaach. Dir hutt eng wichteg Etapp erreecht. 

Lo awer geet et virun. Mir liewen an enger Zäit, déi permanent a Beweegung ass. Wien 

stoe bleift fält zeréck. De Moment hutt dir d'Nues vir. Suergt dofir, dat dat esou bleift. 

Bild iech virun. Profitéiert vun der Offer un Course vun de Beruffschamberen an 

doriwwer eraus. 

Leif Lauréaten, 

Bis elo ass an iech investéiert ginn: Gesellschaft, är Elteren, är Formateuren an der 

Schoul an am Betrib hunn iech gehollef. Si all hunn iech erlaabt, är Formatioun ze 

packen, haut den Owend hei ze setze fir ze feieren. 

Ech erlabe mir dofir bei dëser Geleeënheet, een Appell un iech ze riichten. Versicht, 

eppes vun deem, wat dir kritt hutt erëm ze gi: un déi, déi hannerun iech kommen. Mir 

brauche jonk a staark Leit: jonk Leit, déi eppes erreecht hunn an déi bereet sinn, ee 

Stéck dovu weider ze ginn. Maacht Reklamm fir äre Beruff! Erkläert wéi flott äre Beruff 

ass, maacht hinne Loscht iech no ze äiferen. Engagéiere kënnt dir iech iwwerall: 

 am Beräich vun ärem Beruff, zum Beispill als Tuteur vun Apprentisen, als Formateur 

an ärem Metier, als Member vun enger Programm- oder Examenskommissioun; 

 firwat net an der Politik? 

 am Beräich vun Natur an Ëmwelt, Sport, Kultur asw. 

Leif Lauréaten, 

Haut hutt dir de MERITE. De Begrëff MERITE ass awer keng Einbahnstooss. MERITE 

huet een, wann een eppes aus sech selwer mécht an doriwwer eraus wann een do-zou 

bereet ass déi aner ze motivéieren et d'selwecht ze maachen oder nach besser. 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Zwee Lauréate vun haut den Owend hunn ee ganz spezielle MERITE. Si sinn dofir 

Virbiller fir ons alleguer: 

 deen éischte Lauréat ass eng Entreprise. Si zeechent sech aus duerch hire 

virbildlechen Asaz an de Beräicher Ausbildung vu jonke Leit a Weiderbildung vun 
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hire Mataarbechter. Dofir gëtt si geéiert mam « Prix de la Meilleure Entreprise 

Formatrice 2018 »; 

 deen zweete Lauréat ass ee jonke Mënsch. Hien huet besonnesch gutt 

Leeschtungen a senger Formatioun opzeweisen. Dofir geet hien geéiert mam « Prix 

Rotary du Meilleur Apprenti 2018 ». 

D'Nimm vun deenen zwee Lauréate gi mir a puer Ablécker gewuer. 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Erlaabt mir nach kuerz op d'Europameeschterschafte vun de Beruffer zréck ze 

kommen. Mir hunn elo grad ee kuerze Film iwwert d'Euroskills gesinn. D'Euroskills 

hunn virun zwee Méint zu Budapest stattfonnt. Dëst war d'Geleeënheet fir Jonker aus 

ganz Europa zesummen ze kommen an sech op hirem Terrain, an hirem Beruff ze 

moossen. Fir si alleguer war et eng formidabel Experienz: berufflech a mënschlech. 

Ons lëtzebuerger Equipe huet sech gutt geschloen. Si huet ee positiivt Bild vum Land 

ofginn. Leider gi mir ons hei am Land awer net d‘Moyennen, fir ons méi laangfristeg a 

professionell op sou Eventer vir ze bereeden, fir méi selbstbewosst an offensiv bei sou 

Eventer opzetrieden. Di Méiglechkeet, d'Preparatioun an d'Bedeelegung un 

Beruffsmeeschterschaften an de Congé Formation ze integréieren, sou wie dat 

geplangt ass, ass mat Sécherheet een éischte Schratt an déi richteg Richtung. 

Ech mengen, mir als Lëtzebuerg sollten doriwwer eraus eng Ambitioun hunn. Mir 

sollten alles drun setzen, d'Euroskills op Lëtzebuerg ze huelen. Dat géif dozou bei 

droen, der Beruffsausbildung hei bannen, hei zu Lëtzebuerg, ee besseren Image ze 

verschafen. Dat géif awer och dozou bäidroen, onst Land dobaussen, an Europa, an 

een anert Liicht ze réckelen. 

Dir Dammen an Dir Hären, Leif Lauréaten, 

Zum Schluss ee grousse MERCI den Organisateure vun dëser Feier.  

MERCI ganz besonnesch 

 dem Marie GALES fir déi flott Animatioun, 

 dem Gruppe SOUL MEN bestehend aus dem Isaac ROOSEVELT an Johannes 

SCHIER fir déi musikalesch Téin, 

 der Stad Lëtzebuerg an de Responsabele vum Conservatoire fir déi gutt 

Zesummenaarbecht. 

Leif Lauréaten, 

Nach eemol meng Felicitatiounen. Ech wënschen iech alles Guddes fir är berufflech a 

fir är privat Zukunft! 

Profitéiert vum Owend. Feiert zesumme mat ären Elteren a mat äre Frënn. Wann Dir 

mam Auto hei sidd da bleift propper a kommt gutt heem! 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Ech soe Merci fir d'Nolauschteren. 


