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Madame Minister Françoise Hetto, 

Här Paul Reckinger, Eierepresident vun der Chambre des Métiers, 

Här Norbert Geisen, President vun der Fédération des Artisans, 

Här Roland Dernoeden, President vun der Mutualité des PME an der 

Fiduciaire des PME, 

Léif Kollegen aus de Gremien vun der Chambre des Métiers an der 

Fédération des Artisans, 

Léif Lauréaten, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Ech sinn besonnesch frou, Iech all, am Virfeld vun eisem 

Nationalfeierdag, am Haus vum Letzebuerger Handwierk ze begréissen. 

Ech hunn déi grouss Eier, zesummen mat der Madame Minister 

Françoise Hetto, 55 Kollegen aus dem Handwierk, an eng Rei vun 

Persounen, déi direkt mam Handwierk verbonne sinn, fir hirt grousst 

Engagement fir d’Handwierk am allgemengen, fir hir jeweileg 

Fédératiounen a fir déi handwierklech Organisatiounen Chambre des 

Métiers, Fédération des Artisans a Mutualité des PME ze éieren. 

D’Madame Minister iwwerreecht déi national Médaillen am Numm vum 

Grand-Duc Henri.  

Als President vun der Chambre des Métiers iwwerreechen ech duerno 

den Insigne de l’Artisanat, deen d’Plenarversammlung vun der 

Handwierkskammer u Leit vergëtt, déi en speziellt Engagement fir 

d’Handwierk a seng Organisatiounen opzeweisen hunn. 
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Madame Minister, 

Een grousse Merci un Iech, fir Är Präsenz bei dëser Feier an Är grouss 

Disponibilitéit an Ärt Engagement fir d’Belaangen vum Handwierk an 

sengen Entreprisen. Een grousse Merci och un all Är Collaborateuren 

aus dem Ministère des Classes moyennes, surtout den Här Barthelmé, 

deen jo regelméisseg un eiser Plenarversammlung deelhëllt. 

Bei enger gemeinsamer Pressekonferenz virun engem Mount huet Dir 

Iech zum Affekot vum Handwierk gemaach an op déi Opportunitéiten 

higewissen, déi all Entreprisen an deem aktuellen, méi schwieregen 

wirtschaftlechen Ëmfeld, mussen ergräifen.  

Innovatioun, Diversifikatioun vun den Produkten an den 

Déngschtleeschtungen, Export an d’Groussregioun, Ëmweltschutz an 

erneierbar Energien, Performance an Assainissement énergétique, sinn 

keng eidel Wierder, mee réell Méiglechkeeten fir d’Betriber. 

Commerce électronique, d’Créatioun vun Datazenteren hei zu 

Lëtzebuerg, den Développement hei zu Lëtzebuerg vun engem 

performanten Logistikzentrum, sinn elauter national Projets’en, wou 

d’Handwierk mat sengen innovativen Betriber kann indirekt 

profitéieren. 

D’Handwierk mécht sech och staark fir d’industriell Diversifikatioun vun 

eiser Wirtschaft an ënnerstëtzt d’Regierung bei der Konsolidatioun vun 

eiser Bankeplaz, a vun all deenen Servicer, déi do ronderem 

gravitéieren. All 3. Aarbechtsplaz am Handwierk gëtt duerch d’Industrie 

an de Banken- an Service-Secteur généréiert. 
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Madame Minister, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Fir datt d’Handwierk och weiderhin déi wichteg Roll an eiser Economie 

ka spillen - all 5. Beschäftegten an eiser Economie schafft am 

Handwierk - brauche mir en Ëmfeld an deem eis Betriber sech gedroen 

a gefördert spieren, en Ëmfeld an deem si voll hir Kompetenz, hir 

Dynamik an hir individuell Trëmp kënnen ausspillen. 

D’Regierung huet duerch eng klug Investissementspolitik d’Aktivitéit am 

Handwierk op engem héichen Niveau gehalen. Mee, et sinn nach aner 

Dossiers’en, déi d’Kompétitivitéit vum Handwierk entscheedend 

beaflossen. Ech nennen der nëmmen 2: 

 d‘Entfesselung vun den administrativen Hürden, wou elo déi 

leschten Chance besteet fir do Neel mat Käpp ze maachen (An 

dësem Dossier sinn ech perséinlech „virsiichteg optimestesch“.). 

Dësen Dossier kascht keen Geld, mee kéint fir d’Handwierk, awer 

och fir de Staat, notamment um Niveau vum Wunnengsbau an der 

Investissementspolitik vun den Entreprisen, enorm vill bréngen; 

 een 2. wichtegen Chantier, deen leider ëmmer ërem verniedlecht 

gëtt, ass d’Méiglechkeet fir d’Entreprisen wierklech qualifizéiert Leit 

kënnen ze recrutéieren, déi si fir hir ëmmer méi komplex a 

komplizéiert Aarbechten elo an an d’Zukunft brauchen. 

Et muss een wëssen, datt all Joer ronn 1500 qualifizéiert Leit am 

Handwierk an d’Pensioun ginn. 

Eis Beruffsausbildung brengt nëmmen 450 qualifizéiert Leit pro Joer op 

den Marché. 

Et gëtt och ëmmer méi schwiereg, aus der Groussregioun qualifizéiert 

Leit ze gewannen. 

Geschwënn riskéiere mir also an een sériösen Engpass ze geroden. 
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Léif Lauréaten, 

No dëser méi laanger Introduktioun wëll ech ënnersträichen, datt mir 

haut haaptsächlech zesumme komm sinn, fir Iech ze éieren an ze 

feieren. 

A mengem eegenen Numm an am Numm vu mengen Kolleginnen a 

Kollegen aus dem Comité an der Plenarversammlung vun der Chambre 

des Métiers a vum Comité vun der Fédération des Artisans géif ech Iech 

gären ganz härzlech Merci soen fir Ärt Schaffen an Ärt Engagement am 

Intérêt vum Lëtzebuerger Handwierk. 

Dir hutt niewend Ärem Engagement an Ärem eegenen Betrib Iech och 

verdéngt gemaach fir Äre Beruff, fir Äre Verband an Är Confrères’en. 

Léif Kollegen, 

Ouni dësen onentgeltlechen Asaz um Niveau vun Äre Verbänn an an 

deenen onzählegen Gremien vun der Beruffsausbildung an der 

Meeschterprüfung kënnt d’Handwierk a seng Organisatiounen deen 

aktuellen Betrib net méi oprecht erhaalen. 

D’Handwierk brauch Ären Engagement. Nëmmen esou si mir staark a 

krédibel no baussen. 

Ouni Ären Asaz fir d’Saach vum Handwierk géifen vill Entscheedungen 

um politeschen Plang anescht ausgesinn, surtout an dësen Zäiten. 

Also, nach eng Kéier een grousse Merci un Iech an Är Famill an Är 

Partner, déi net zulescht Är Aarbecht erméiglechen. 

Léif Lauréaten, 

Meng Félicitatiounen fir Är Auszeechnung. 

Ech géif dann d’Madame Minister biéden, fir och e puer Wierder un Iech 

ze riichten. 


