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Allocution de Monsieur Roland Kuhn, 

Président de la Chambre des Métiers, 

à l’occasion de la remise solennelle 

des Diplômes de Maîtrise et des 
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Altesses Royales, 

Madame Lydie POLFER, Vize-President vun der Chambre des Députés, 

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

an Hären Deputéiert, 

Madame Mady DELVAUX-STEHRES, Minister vun der Education nationale a 

vun der Formation professionnelle, 

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

Immigratioun, 

Madame Françoise HETTO-GAASCH, Minister vun den Classes Moyennes an 

vum Tourismus, 

Madame Simone BEISSEL, Vertriéder vun der Stad Lëtzebuerg, 

Dir Dammen an Hären Presidenten, Eierepresidenten, Direkteren a 

Vertriéder vun de Beruffschamberen, 

Léif Frënn vum Lëtzebuerger Handwierk, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Léif Lauréaten, 
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Altesses Royales,  

Léif Lauréaten,  

Haut ass e Rendez-vous am offiziellen Kalenner, op deen ech mech all Joer 

ganz besonnesch freeën. An enger Zäit wou et esou ville jonken an och 

manner jonke Menschen u berufflecher an och privater Orientéierung fehlt, 

gesinn ech op der Remise vum Brevet de Maîtrise a vun der Promotion du 

Travail eng ganz Rei vun Fraen a Männer, déi zwar nach um Ufank vun hirer 

Carrière stinn, an trotzdem an engem gewëssen Sënn berufflech schon fest 

am Suedel sëtzen. 

Altesse Royale, 

Dir éiert haut 141 Lauréaten vum Brevet de Maîtrise. 

Dir éiert awer och 106 Lauréaten vun der Promotion du Travail. Si hunn ee 

besonneschen Effort gemaach a si hunn eng besonnesch gutt Leeschtung 

erbruecht: 15 vun hinnen am Brevet de Maîtrise an 91 vun hinnen am 

Apprentissage. 

Duerch Ären Geste, Altesse Royale, schenkt Dir deenen jonken Leit Ärt 

Vertrauen. 

Duerch Ären Geste erënnert Dir si un hir Responsabilitéit an och un hir 

Solidaritéit géintiwwer deenen Jonken, déi no hinnen kommen. 

Fir Ären permanenten Asaz am Déngscht vun eiser Economie, am Déngscht 

vun all deenen, déi hei am Land schaffen, besonnesch awer am Déngscht 

vun deenen Jonken, op deenen ons ganz Hoffnung an Zukunft berout, Iech 

een ganz groussen MERCI! 
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Dir sidd awer haut net eleng komm. Dir sidd a charmanter Begleedung vun 

der Grande-Duchesse Héritière, déi drop gehaalen huet, haut bei dëser 

Zeremonie perséinlech derbäi ze sinn. 

Altesse Royale,  

Mir sinn wierklech houfreg, Iech haut an eiser Mëtt ze begréissen a 

spriechen Iech en ganz grousse Merci aus.  

 

Léif Lauréaten, 

Daat waat Dir Iech an de leschten Joeren am Kader vun Ärer Léier an duerno 

an der Maîtrise u Kompetenzen a Wëssen ugeegend hutt, daat höllt keen 

Iech méi ewech.  

Den Aarbechtsminister kann Iech duerno bestätegen, dass keen Demandeur 

d’emploi mat engem Meeschterdiplom als Qualifikatioun bei der Adem am 

Chômage ageschriwwen ass. 

Den Diplom, deen Dir haut entgéint huelt, ass also méi wéi den Entréesticket 

an d’Beruffsliewen. 

Dësen Diplom ass quasi eng geséchert Aussicht op eng Aarbechtsplaz; a 

waat nach méi wichteg ass - de Grondsteen vun Ärer berufflecher 

Eegenstännegkeet. Waat fir eng aner Formatioun, esouguer um 

universitairen Niveau, kann haut nach esou een Verspriechen ofginn. Ech 

mengen keng. 
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Um Dag vun haut sinn ech och besonnesch houfreg op eis 

Handwierksbetriber déi ausbilden. D’Handwierk as am Fong deen eenzegen 

Secteur vun der Economie, deen fir säin eegenen Nowuess suergt a sech 

selwer regeneréiert. Eng Generatioun vun Handwierker gëtt hirt Wessen an 

hir Kompetenzen un déi nächst Generatioun weider.  

Eng nei Generatioun, déi d‘Gesiicht vum Beruff nei formt, nei Weeër fënnt, fir 

dass de Beruff mat der technescher a gesellschaftlecher Entwécklung 

Schrëtt haale kann.  

Léif Lauréaten, 

Är Formatioun, déi Dir elo ofgeschloss hutt, sinn d’Schinnen un deenen Dir 

Iech um Wee an Är berufflech Zukunft orientéieren kënnt. Et ass awer keen 

Tapis roulant, wou et duer geet sech drop ze stellen fir dass et automatesch 

weider geet.  

Engagement, Eegeninitiativ, motiviéiert sinn an anerer motivéieren kënnen, 

sin nëmmen e puer Facteuren, déi iwwert Ären berufflechen Succès oder 

Net-Succès bestëmmen wärten. Et hängt also vill vun Iech an Ärer Astellung 

zu Ärem Beruff of. An eisen Aen ass daat eng immens Chance.  

Dir sidd also fir Är berufflech Zukunft zum gréissten Deel selwer 

responsabel, an et hängt virun allem vun Iech an Ärer Astellung of, wéi 

erfollegräich Dir an Ärem Beruff gitt. 
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Léif Lauréaten, 

Dir stitt awer net eleng do mat dëser Verantwortung.  

Eng Gesellschaft brauch een staarken an dynameschen Mëttelstand, deen 

sécher Aarbechtsplazen schaaft, fir eng diversifiéiert Economie suergt, deen 

jonke Leit eng Ausbildung gëtt. 

D’Politik seet „Trau dech“. „Trau dech“ deng berufflech Zukunft an déi eegen 

Hänn ze huelen. D’Politik seet daat net einfach esou. 

D‘Verantwortung vun der Politik geet un andeems se hëlleft, ee méi en 

réalistescht Bild vun der Economie a vun deenen verschiddenen Akteuren ze 

zeechnen. 

D‘Verantwortung vun der Politik geet domatt weider dass si och dofir suergt, 

dass Patrons’en vun engem mëttelstännegen Betrib net d’Halschent vun 

hirer Aarbechtszäit op de bürokrateschen Opwand verwenden mussen, an 

d’Politik ass a leschter Instanz dofir verantwortlech, e Kader ze schaafen, 

deen de Betriber deen néidege Fräiraum an déi néideg Flexibilitéit gëtt fir 

sech entwécklen ze kënnen an déi vill Aufgaben ze erfëllen, déi vun alle 

Säiten u si erugedroen ginn.  
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Altesses Royales,  

Léif Lauréaten, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Wéi gesoot, d’Schinnen fir Är berufflech Zukunft sinn virgezeechent. Et ass 

un eis alleguer fir dofir ze suergen, dass de Wee ënnert Ären Féiss net méi 

knubbelech ass wéi onbedingt néideg. 

 

Altesses Royales, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Madame Minister, 

Säit ronn 3 Joer liewen mir am Zäitalter vun der reforméierter 

Beruffsausbildung. 

D’Ziel vun der Reform war et, an ass et, méi a besser forméiert jonk Leit an 

déi technesch a manuell Beruffer ze kréien. 

Déi wichtegst Prinzipien vun der Reform – Partenariat, kompetenzorientéiert 

Formatioun, modularen Opbau, dualen Unterricht Betrib/Schoul, 3 

verschidden Qualifikatiounen je no Secteur a Besoin – sinn allgemeng 

gedeelt ginn. 
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An deem Zesummenhang wëll ech bei dëser Geleeënheet un eng 

Perséinlechkeet erënneren, déi allgemeng als de Papp vun der Reform vum 

Apprentissage gëllt: den Aly SCHROEDER. Hien huet ons virun a puer 

Wochen fir ëmmer verlooss. Mir wärten hien a säin Wierken fir ëmmer an 

Erënnerung behaalen. 

Wann déi grouss Prinzipien vun der Reform op een breeden Konsens 

gestouss sinn, sou ginn et bei der Emsetzung vun der Reform awer nach 

Problemer. 

Dës Problemer, siewen se systemescher Natur oder och nëmmen normal 

Kannerkränkten, déi all Reform noutgedrongen no sech zéit, mussen 

onbedingt an direkt behuewen ginn. 

Net vun Iech eleng, Madame Minister, mee vun eis alleguer. Ech 

versécheren Iech: mir zéien do un engem Strang. Am Intérêt vun eisen 

Kanner, am Intérêt vun eisen Betriber, am Intérêt vun eisem Wirtschafts- an 

Sozialstanduert. 

Dobäi musse mir souwuel kuerz- wéi mëttelfristeg Solutiounen fannen: 

 kuerzfristeg a punktuell Solutiounen do, wou d’Zukunft vun deenen 

Jonken um Spill steet. Hei dierfen mir keng Zäit verléieren a keng 

Generatioun „opferen“, nëmmen well deen neien System nach net 

rodéiert ass; 

 mëttelfristeg a strukturell Solutiounen do, wou et em méi substantiell 

Richtungsännerungen geet. Hei mécht et Sënn, d’éischt een Bilan ze 

maachen, doraus déi noutwendeg Konsequenzen zéien an dann déi 

richteg Weichen stellen. 
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An der Reform, Madame Minister, sinn all eis bescht Leit engagéiert: 

souwuel op Ärer Säit, wéi och op eiser Säit. ALLES, wierklech ALLES hängt 

vun hinnen of: vun hiren Kompetenzen, vun hirer Motivatioun, vun hirer 

Ausdauer. Mir mussen hinnen nolauschteren, mir dierfen si net waarden 

loossen a net enttäuschen. 

Ech sinn iwwerzeegt, datt mir daat zesummen packen. An zwar ganz einfach 

dofir, well mir daat zesummen packen mussen a keen aneren Choix hunn fir 

gudd Handwierker, déi fit fir d’Zukunft sinn, ze kréien. 

Altesses Royales,  

Léif Lauréaten 

Dir Dammen an Hären, 

D’Jugendaarbechtslosegkeet ass an eisen Aen eng vun de schlëmmsten 

Begleiterscheinungen vun der Kris.  

Aarbecht ass e vun de beschte Weeër, sech selwer ze verwierklechen an zu 

engem wertvollen Deel vun eiser Gesellschaft ze ginn.  

Dass ëmmer méi jonk Leit Schwieregkeeten hun fir um Aarbechtsmarché 

Fouss ze faassen, ass e Phänomen, daat mer mat alle Mëttelen bekämpfen 

mussen. D’Handwierk ass do bereet eng Hand mat unzepaken, a mir hu jo 

zesummen mam Aarbechtsminister déi eng oder aner Piste opgezeechent. 

Eng vun dësen Ideen ass et fir an Zukunft manner an d’Aarbechtslosegkeet 

a méi an d’Beschäftegung ze investéieren an d’Agangsbarrièren op den 

Aarbechtsmarché ofzebauen. 



  

10 
 

D’Handwierk wëll hëllefen an d’Handwierk wärt hëllefen. D’Handwierk kann 

awer net de gesellschaftlechen Reparaturbetrib sinn, wou daat nogeholl 

gëtt, waat am Elterenhaus an an der Schoul verpasst gouf. D’Handwierk 

brauch haaptsächlech qualifizéiert Leit fir kënnen an engem Emfeld, daat 

duerch eng dynamesch technologesch Entwécklung an eng staark 

Konkurrenz geprägt ass, bestoen ze kënnen.  

 

Altesses Royales, 

Léif Lauréaten, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Wa Beschäftegung eis Prioritéit ass, wa mer wëllen Resultater kréien, da 

musse mer dës Prioritéit an alle Politikberäicher emsëtzen. Vereenzelt gutt 

Initiativen aus engem Ministère, déi dann duerch eng Initiativ aus engem 

anere Ministère esouzesoen neutraliséiert ginn, ass net de richtege Wee. 

Ech géif mech freeën, wann d’Politik sech zu der Prioritéit bekenne géif, an 

hirt Handelen och konsequent un dëser Prioritéit ausriichten géif.  

Altesses Royales, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Elo wëll ech nach MERCI soen: 

MERCI all deenen, déi zum Erfolleg, vun eisen Lauréaten bäigedroen hunn: 

den Patrons’en an den Enseignants’en, den Elteren an den Partneren. Si 

hunn Iech, léif Lauréaten, während Ärer Ausbildung begleet an ënnerstëtzt. 

Et ass haut net nëmmen Ären Feierdag, et ass och hiren Feierdag. 
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MERCI och all deenen, déi um Oflaf vun der hauteger Manifestatioun 

bedeelegt sinn: 

 dem Schäffen vun der Stad Lëtzebuerg, der Madame Simone Beissel, 

fir d’Mise à Disposition vum „Neien Theater“; 

 

 der Madame Marie GALES fir d’Animatioun; 

 

 dem SERGIO TORDINI mat dem Ensembel LA BOCA fir déi musikalesch 

Begleedung; 

 

 der Equipe vun der Chambre des Métiers fir d’Organisatioun; 

 

 de Medien, déi iwwert dës Feierstonn berichten. Si leeschten domatt 

hiren Beitrag zur Opwertung vun den techneschen a manuellen 

Beruffer an eiser Gesellschaft. 

No deem offiziellen Deel vun eiser Feier invitéiert d'Chambre des Métiers op 

eng Receptioun. Et ass dëst eng Gemeinschafts-Aktioun vun de Beruffer 

vum Lëtzebuerger Liewensmëttel-Handwierk. 

 

Altesses Royales, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Ech soen Iech MERCI fir d’Nolauschteren. 


