
Allocution du Président de la Chambre d'Agriculture, 
Monsieur Marco Gaasch 
 
Altesse Royale, 
 
Säit Joeren schon présidéiert Dir dës Diplomiwwerreeschung an 
et as eng grouss Éier fier eis Lauréaten, hieren Diplom aus Ären 
Hänn kënnen entgéint ze huelen. Mier sin besonnesch houfreg, 
dest Joer fier d’éischte Kéier bei deser Zeremonie eis 
Ierwgroussherzogin Stéphanie kennen ze begréissen. Altesse 
Royale, Är Präsenz un der Säit vun eisem Ierwgroussherzog as 
eng Beräicherung fier dësen Dag.  
 
Mat Ärer perséinlecher Präsenz bei dëser Cérémonie, Altesses 
Royales, ënnersträicht Dier d’Bedeitung vun - an och 
d’Hoffnung an - déi nächst Generatioun. Dir dréckt 
d’Unerkennung vun eisem Land aus fir d’Leeschtung von dëse 
jonke Leit. Dir weist drop hin, wéi wichteg et ass, an enger 
Welt, déi sech am Wandel befënnt, bestänneg perséinlech 
Effort’en ze maachen fier d‘Performance vun eiser Economie ze 
verbesseren, ouni dobäi d’sozial Gerechtegkeet aus den Aen ze 
verléieren.  
 
An Zäiten, wou sech de Konkurrenzdrock permanent verschärft 
a wou d’Ufuerderungen – um fachleschen wéi um legislative 
Plang – kontinuierlech wuessen, brauch e Land wéi Lëtzebuerg 
exzellent forméiert a virun allem dynamesch Leit an deenen 
eenzelne Beruffer. Daat sin 2 Grondviraussetzungen, fier sech 
an engem komplexen Ëmfeld kënnen ze behaapten. 
 
Är Präsenz haut, Altesses Royales, as fir eis all, mä besonnesch 
fir déi jonk Leit, an déijeeneg, déi Undeel un hierer Ausbildung 
hun, ee groussen Encouragement.  
 
Mir soen Iech dofir villmols Merci! 
 
 



Altesses Royales, 
Dir Dammen an Dir Hären, 
Léif Lauréaten, 
 
Et ass fir mech eng besonnesch Freed, am Numm vun de 
Beruffskammeren e puer Wuert un dës Versammlung a 
besonnesch un déi jonk Leit ze richten, déi mer haut de Moien 
éieren. 
 
Haut ass net nemmen den Daag vun den Meeschteschen an de 
Meeschteren aus dem Handwierk, mä haut gin och die jonk 
Lauréaten geéiert, déi den Ofschloss vun hirer Ausbildung am 
Handwierk, am Commerce an an der Landwirtschaft mat 
besonnesch gudde Resultater ofgeschloss hun an dofir d’Éier 
hun, aus den Hänn vun eisem Ierwgroussherzog eng speziell 
Auszeechnung ze kréien. 
 
An deem Kontext wëll ech awer och ganz besonnesch all denen 
Merci soen, déi iech all déi Joeren gehollef an ennerstëtzt hun, 
siew et an der Schoul, am Betrieb oder och doheem. Och fir sie 
as ären Diplom en Erfollegserliewnis. Hieren Asatz as e ganz 
besonnesch wertvollen Dingscht un eisem Land. E grousse 
Merci dofier! 
 
 
Léif Laureatinnen a Laureaten, 
 
D’ierwgroussherzoglech Koppel, d’Regierung, 
d’Berufskammeren an d’Öffentlechkeet sin haut op dëser Plaz 
zesummen komm fir iech ze éieren. Dir hutt mat ärem 
Engagement bewisen, dass der Ambitiounen am Liewen hutt. 
Dir hutt e besonneschen Effort gemaach an sidd domat e Virbild 
fier är Kollegen a Frënn.  
 
Dir hutt är Ausbildung matt groussem Engagement a vill 
Wëssbegier absolvéiert. Matt deem Wëssen a Können, daat der 



iech esou zougeluecht huet, – virun allem awer mat ärer 
Bereedschaft, iech neit Wëssen an nei Kompetenzen 
unzeeegenen - hutt der déi beschte Chancen iech an der 
Arbechtswelt ze behaapten. Mat där wertvoller Eegenschaft 
hutt der e kloren Virdeel. Notzt deen!  
 
Grad e klengt Land wéi Lëtzebuerg as op Leit ugewisen, déi 
innovativ denken a kreativ sin, an déi op Zack sin fier mat neie 
Produkter resp. neien Dingschtleeschungen méiglechst fréi um 
Marché ze sin. Ween kéint daat besser wéi dës jonk Leit? Dofier 
op dëser Plaz en Appel un all déi, déi Verantwortung droen um 
Niveau vun de Betrieber: Valoriséiert dëst Potential, 
encouragéiert dës jonk Leit, fuerdert se eraus! Gestitt hinnen 
deen néidegen Fräiraum zou, fier no neie Wéer ze sichen a 
méiglech Opportunitéiten ze fannen.  
 
Eise Premier huet kiirzlech a sénger Ried zur Lag vun der 
Natioun d’Bedeitung vun der Educatioun erfier gestrach a vun 
der Schoul als „Zukunftsfabrik“ geschwaat. Daat as wuel wouer, 
och wann een d‘Schoul am Fong net als Fabrik verstoen a 
plangen därf. D’Ausbildung an all sénge Facetten as en 
organesche Prozess, e Prozess, deen laafend iwwerpréift muss 
gin – och wann daat Zäit kascht -, e Prozess, deen laafend 
ugepasst muss gin: virun allem un d’Bedürfnisser vun de jonke 
Leit an un déi vun eiser Economie. Daat as net emmer einfach!  
 
Bei der Reform vun der Formation professionnelle gin et dofier 
och erwaardungsgeméiss nach eng Rei Chantieren, déi am 
Konsens mat allen Akteuren, grad och mat de Patrons’en an 
den zoustännegen Beruffschamberen, diskutéiert musse gin. 
Hei huet den zoustännege Ministère och Bereedschaft 
signaliséiert fier daat an deem Sënn unzegoen, waat mier och 
ausdrécklech begréissen.  
 
Enn d’läscht Joër gouf d’national Strategie fier de Life Long 
Learning a Form vun engem Livre blanc fiergestallt. Daat gellt 



et elo gemeinsam ze étofféieren, fier en Encadrement sëcher ze 
stellen, deen eis Betrieber an hiert Personal optimal op 
d’Zukunft fierbereed.  
 
 
Léif Laureatinnen a Laureaten, 
 
Vun 2009 bis inklusiv 2013 investéiert de Staat laut eisem 
Premierminister 9,7 Milliarden (vun insgesamt 62 Milliarden) an 
d’Ausbildung vun eise Kanner, Jugendlecher a jonken 
Erwuessenen. Gesidd desen Invest an är Ausbildung als e 
Bekenntnis vun der Politik a vun eiser Gesellschaft zu äre 
Fähegkeeten an zu eiser aller Zukunft. Et tätegt een keng 
Investitioun an eppes, wann een keen Vertrauen dran huet.  
 
Déi zentral geographesch Lag vun eisem Land matsen an 
Europa, déi grouss Upassungsfähegkeet, déi eis net nemmen 
op Grond vun eiser Villsproochegkeet auszeechent, an déi kuerz 
Wéer, déi e klengt Land wéi Lëtzebuerg erméiglecht, sin 
nemmen e puer vun eisen Atout’en. Déi dierfe mer net 
liichtfankeg op d’Spill setzen, déi musse mer erhaalen an 
ausbauen, awer ouni eis just op sie ze begrenzen!  
 
Mier mussen eis trauen, d’Fundamenter vun eisem Erfolleg ze 
iwwerpréiwen. Déi faméis kuerz Wéer zu Lëtzebuerg sin 
bedeitend méi laang gin. Eng Abberzuel legislativ an 
administrativ Chantieren hun am Laaf vun de Joren vill 
onglécklech Déviatiounen a roud Luuchten mat sech bruecht déi 
d’prozedural Marschgeschwindegkeet onnéideg gedrosselt hun - 
an domat am Widersproch stin zu der dynamischer Economie, 
déi mer am Fong wellen hun an déi mer och dringend 
brauchen.  
 
Och wann an der rezenter Vergaangenheet éischt zaghaft 
Démarchen am Beräich vun der Simplification administrative fier 
d’Betrieber entaméiert goufen: Op engem Marché, deen emmer 



méi enk gëtt, brauchen eis Betrieber endlech neess Loft. Och 
eise Verwaltungen géif eng Portioun frësche Wand duerchaus 
gudd dinn. De Problem schéngt mëttlerweil erkannt gin ze sin. 
Elo gëllt et deen Emstand konsequent ze notzen fier eng ganz 
Rei verkruste Strukturen opzebriechen an eng dacks net méi 
zäitgemäss Approche am Kontext vun administrativen 
Prozeduren iwwer Bord ze geheien.  
 
 
Dir Dammen an Dir Hären, 
 
Eis Wirtschaft diversifizéiert sech net vum selwen. Zousätzlech 
Betrieber an Aarbechtsplaazen wuessen net op enger wëller 
Heck. Sie faalen och nët vum Himmel. Déi gebroden Dauwen 
sin als Vullenart faktesch ausgestuerwen, alle Beméihungen 
zum Schutz vun der Biodiversitéit zum Trotz!  
 
Besonnesch eis jonk Leit, déi mer haut de Moien éieren, 
brauchen an enger Zäit, wou anscheinend näischt méi as, wéi 
et war, en neien, zäitgemässen Kader, deen d’Weichen fir 
d’Zukunft neess a Richtung Wuesstem stellt.  
 
Dowéinst wéilt ech zum Ofschloss och een Opruf un d‘Politik 
maachen, awer och generell un all déi, déi Verantwortung am 
Staatsapparat iwwerdoën kruten, dese Kader engersäits matt 
deem néidegen Fangerspëtzegefill ze gestalten, aanerersäts 
awer och mat deem néidege Courage!  
 
Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.  
 


