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Altesse Royale, 
Här Premierminister Bettel,Här Minister Meisch,  
Léiw Éieregäscht, 
Dir Dammen an dir Hären, 
a besonnesch, léif Laureatinnen an Laureaten, 

Et ass fir mech eng grouss Freed, Iech hei am Numm vun der 
Salariatskummer kënnen fir är Leeschtung ze felicitéieren. 
Eisen President, den Jean-Claude Reding, wär gär selwer den 
Owend hei gewiescht, mee hien ass leider verhënner. Dofir 
hunn ech elo déi grouss Éier hei virun Iech däerfen ze 
schwätzen. 

Altesse Royale, 

Mir sinn houfreg dass dir bei dëser 
Diplomiwwerreechung am Handwierk dobäi sidd. Dir 
ënnersträicht domat d’Wichtegkeet vun der 
Beruffsausbildung am Handwierk an dofir soen mir Iech e 
groussen Merci.  

Léif Gäscht, 

Op Camionnetten steet ganz oft hannen drop deen Saz 
geschriwen: “wann dir zefridden sidd mat mengem 
Fahrstyle, dann rufft op dëser  Nummer un”. Ech sinn mer 
sécher, dass quasi ni een urifft fir dem Patron ze soen, dass 
säin Chauffer gutt gefuer ass. Éischter den Contraire, 
nëmmen deen, deen sech beschwéieren wëll, hëlt den 
Telefon an rifft un.  

Esou ass et och oft an aneren Beräicher, wéi z.B. der 
Beruffsausbildung, wou haaptsächlech dat wat punktuel 
schief leeft grouss thematiséiert an dat villes dat gudd leeft 
als net nënnenswäert emfond gett. Dofir ass eis déi Feier 
vun haut immens wichteg, fir och déi positif Messagen 
kënnen ze vehiculéieren.  
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 Léif Laureatinnen, Léif Laureaten, 

Dir huet är Beruffsausbildung elo mat Succès ofgeschloss an 
dir kënnt stolz op Iech sinn. Dir kritt haut en Diplom deen 
Iech gläich méi Kompetenzen zertifiéiert. Deen Diplom seet 
aus dass dir ären Beruff kennt, mee och dass dir 
teamfäeg sidd, dass dir stressresistent sidd an dir Iech net 
scheit Iech ëmmer neien Erausfuerderungen ze stellen an 
Léisungen ze fannen. Et ass genau dat, wat een brauch fir an 
eiser schnelllieweger Zäit gutt derduerch ze kommen. 

Deen Diplom deen dir gläich kritt ass den Merite vun ärem 
Investissement un Zäit an Ustrengungen an ärer Ausdauer 
an gëtt Iech d’Recht op den qualifizéierten Mindestloun, 
mee net nëmmen. Ären Diplom ass och en Garant dofir, dass 
dir schnell eng gereegelt Aarbecht fannt,wann dir net 
schonn souguer vun ärem Ausbildungsbetrieb iwwerhuel 
ginn sidd, wat bei villen den Fall ass. An ären Diplom ass och 
en Garant dofir, dass dir sécher eng Aarbecht fannt, mat 
gereegelten Aarbechtszäiten an engem 
reegelméissegen Revenu an dorop kënnt dir Iech är Zukunft 
opbauen. Bravo! 

Deen een oder aneren ënnert Iech zeckt villäicht, op en deen 
Beruff deen en gewielt huet och säin lieweslaang maachen 
well, mee dat ass hautdesdaags net méi wéi fréier. 

Déi mannsten wäerten 40 Joer beim selwechten Patron am 
selwechten Beruff bleiwen, an dat ass och net negativ. 
D’Aarbechtswelt verännert sech esou schnell mam digitalen 
Fortschrëtt, dass een sech sëlwer och permanent 
weiderentwéckelt an ëmmer nees Neies beileiert, 
wat dat ganzt méi spannend mécht. Duerfir wënschen mir 
Iech dass dir virwëtzeg bleift an Verännerungen éischter als 
eng positiv Erausfuerderung, wéi als zousätzlech Hürd 
empfannt. 
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Iwerleed Iech op der eventuell nach en Diplom dropsetzt; 
wat fir eng Weiderbildungen Iech weiderbréngen kënnen; 
wéi dir Aarbecht, Privatliewen an Weiderbildung am 
Beschten ënnert een Hutt kritt an wéi dir är Stäerkten nach 
besser asetzen kéint. 

Ech erënneren Iech drun, dass dir elo als Salarié am 
Mäerz opgeruff gitt un den Sozialwahlen an ären 
Betriber deelzehuelen, insofern der an engem Betrib mat 
mindestens 15 Salariéen schafft. Parallel heizou fannen och 
d’Wahlen fir d’Chambre des Salariés statt. Mat ärer Stëmm 
decidéiert dir, wien sech am Beschten als 
Personaldelegéierten an ärem Betrib fir är Rechter 
starkmaachen kann, an wien fir déi nächst 5 Joer an der CSL 
déi Salariatsvertrieder sinn, déi an ärem Secteur 
är Interessen am Beschten vertrieden. Dir huet hei eng 
wichteg Aufgab! 

D’CSL ass och no ärer Léier fir Iech do, fir all är Froen ze 
äntweren déi d’Weiderbildung betreffen, souwéi, 
finanziell Hëllefen oder den Congé formation. Oder och 
Aarbechts- an Sozialrecht an generell politesch Themen déi 
an der Aktualitéit stinn. 

Fir besser erreechbar ze sinn fir all Salarié hei zu Lëtzebuerg 
plënneren mir d’nächst Woch an eis nei Gebai vis-à-vis vun 
den Rotonden zu Bouneweg. Mir sinn dann direkt bei der 
Gare, mat besserem Uschloss un den 
ëffentlechen Transpor,t an engem modern Gebai wat den 
haitegen Uspréch gerecht gët. 

Mir wäerten Iech an deenen nächsten Deeg en Chèque 
formation zoukommen loossen mat deem dir Iech an eng 
vun den Weiderbildungen vun eisem Luxembourg Lifelong 
Learning Center kënnt aschreiwen. Mir wären frou wann dir 
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déi Geleeënheet géift notzen an bei eis géift 
laanschtkommen. 

Am Film iwwert d’Euroskills huet dir elo grad en Androck vun 
den Meeschterschaften vun den Beruffer kritt. Ech hat 
selwer déi grouss Chance des Joer bei den Euroskills zu 
Budapest dobäi ze sinn an et war esou spannend, wéi et am 
Film duergestallt gouf. Ech sinn mat engem groussen 
Respekt virun den Leeschtungen vun eisen jonken 
Lëtzebuerger Vertrieder  heem komm. Lëtzebuerg an seng 
Beruffsausbildung kann sech duerchaus mam Ausland 
mossen, an dorops kënnen mir stolz sinn. 

An deem Sënn géifen mir et als CSL natierlech ënnerstëtzen, 
virausgesat dass all d’Partner vun der 
Beruffsausbildung domat averstanen sinn, och eemol déi 
europäesch Meeschterschaften hei bei eis zu Lëtzebuerg 
auszeriichten. Dëst wär e staarkt Signal, an 
d’Beruffsausbildung géif an der Öffentlechkeet déi 
Unerkennung kréien déi se verdéngt! 

Léif Laureatinnen, Léif Laureaten, 

Dir waart op ären Diplom an dofir wëll ech zum Ofschloss 
kommen. Ech wënschen Iech vill Succès an allem wat dir 
upaakt an dass dir den Éiergäiz hutt am Liewen ëmmer 
weider wëllen ze kommen. 

Erlaabt mir just nach der Chambre des Métiers mat hiren 
Leit Merci soen fir d‘Organisatioun vun dëser Feier an och 
schonn der Press fir d’Berichterstattung iwwert dësen Event. 

Iech alleguerten soen ech Merci fir d‘Nolauschteren an ech 
wënschen Iech nach eng schéin Feier. 

 

 


