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Allocution de Monsieur Roland Kuhn, 

Président de la Chambre des Métiers, 
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Altesse Royale, 

Madame Simone BEISSEL, Vize-Presidentin vun der Chambre des Députés, 

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

an Hären Deputéiert, 

Här Marc HANSEN, Secrétaire d’Etat am Ministère vun der Education 

nationale, der Enfance an der Jeunesse, a Vertriédung vum Här Minister 

Claude Meisch, deen verhënnert ass, 

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

sociale an solidaire, 

Madame Colette MART, 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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Haut ass eng Feier, déi hir fest Plaz am gesellschaftlechen Liewen hei zu 

Lëtzebuerg huet. An daat zu Recht! 

Mir éieren haut jonk Leit, déi alleguer eppes méi an hirem Liewen gemaach 

hunn. Mir éieren 133 Lauréaten vum Brevet de Maîtrise. Si hunn eppes méi 

gemaach, well si net bei hirer Gesellenprüfung stoen bliwwen sinn. Si hunn 

eng Formatioun drun gehangen. Si hunn een Diplom drop gesat. Mir éieren 

awer och 99 Lauréaten vun der Promotion du Travail: 20 am Brevet de 

Maîtrise an 79 am Apprentissage. Och si hunn eppes méi gemaach, well si 

besonnesch gudd Resultater erbruecht hunn. 

Altesse Royale, 

Mir sin frou an houfreg, datt Dir drop haalt, deenen jonken Lauréaten 

perséinlech hiren Diplom ze iwwerreechen. 

Duerch Är Präsenz erweist Dir den Lauréaten Ären ganz perséinlechen 

Respekt. Är Präsenz symboliséiert awer och d’Unerkennung vum ganze 

Land. Unerkennung fir jonk Fraen an Männer, déi wëssen waat se wëllen, 

déi bereet sinn, Efforts‘en a Sacrificen ze erbréngen, fir hirt Ziel ze 

erreechen. 

Altesse Royale, 

Mir, d’Lëtzebuerger Handwierk an Dir, mir feieren haut zesummen een 

klengen Anniversaire. Saït genau 10 Joer präsidéiert Dir dës Zeremonie. 

2004 hutt Dir d’Relève vun Ärem Papp, dem Grand-Duc Henri iwwerholl. Dir 

hutt domatt eng laangjähreg Traditioun vun der Groussherzoglecher Famill 

fortgesaat. 
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Fir Ären permanenten Asaz fir d’Lëtzebuerger Economie, fir d’Lëtzebuerger 

Handwierk, fir all déi, déi an onsen Betriber schaffen, een ganz groussen 

MERCI! 

 

Léif Lauréaten, 

Mir sinn houfreg op Iech. An Dir könnt och selwer houfreg op Iech sinn. Dir 

hutt eppes erreecht. Mam Brevet de Maîtrise hutt Dir een Diplom an der 

Täsch, deen an eiser Gesellschaft een groussen Prestige huet. An deen 

Diplom kruut Dir net geschenkt. Dir hutt Iech en erschafft, Dir hutt Iech en 

verdengt: duerch Är Astellung, duerch Är Motivatioun, duerch Är Leeschtung! 

BRAVO! 

Dir sidd Virbiller. Virbiller sin déi Menschen, déi Aneren eppes viraus hunn, 

déi Aneren et sollen virmaachen. Vun lo un verlaangen mir, verlaangt 

d’Gesellschaft, eppes vun Iech. Dobäi ass et awer un eis, un der 

Gesellschaft, Iech ze ënnerstëtzen. „Fördern und fordern“. 

Waat dierf dann lo d’Gesellschaft vun Iech verlaangen? 

Fir d’éischt verlaangen mir vun Iech, datt Dir Ärer Virbild-Funktioun gerecht 

gitt. Schwätzt vun Ärem Parcours an vun Ärer Réussite! Erzielt virun, datt 

sech Qualitéiten, wéi Ausdauer an Engagement rentéieren! Et sinn dëst déi 

Qualitéiten, déi mir an onser Gesellschaft brauchen. 

Dann verlaangen mir awer och vun Iech Responsabilitéit a Solidaritéit. 

Maacht Iech selbstänneg, bilt jonk Leit aus! Mam Brevet de Maîtrise hutt Dir 

net nëmmen d‘Kompetenzen dofir, mee och d’Rechter. 
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An wann Dir Är Verantwortung iwwerhuelt, Iech selbstänneg maacht an 

ausbilt, dann dierft Dir, léif Lauréaten, och eppes vun der Gesellschaft 

verlaangen. 

An do denken ech haaptsächlech un zweeërlee. 

Eischtens muss d’Gesellschaft een Ëmfeld schaafen. An zwar een Ëmfeld, 

daat aktiv dozou bäidréit datt Betriber gegrënnt ginn, datt Aarbechtsplazen 

geschaafen ginn, datt jonk Leit ausgebilt ginn. Den Entrepreneur ass 

Demandeur fir een organiséiert Ëmfeld, Demandeur fir Regelen: Regelen fir 

een fairen Wettbewerb, Regelen fir d’Zesummenschaffen vun den 

verschiddenen Akteuren, Regelen fir den Schutz vun Ëmwelt, Gesondheet an 

sou weider. 

Dës Regelen sollen awer e puer Critèren erfëllen: nëtzlech sinn, einfach sinn 

an „wéineg“ sinn. 

Zweetens muss d’Gesellschaft een Klima schaafen. An zwar een Klima vun 

Respekt an Unerkennung fir déijéineg, déi Eegeninitiativ huelen, déi een 

Risiko aginn. Een Betrib opmaachen, Aarbechtsplazen schaafen an jonk Leit 

ausbilden, daat ass een wichtegen Akt vun gesellschaftlecher Solidaritéit. 

Wuelstand schaafen muss dofir vun onser Gesellschaft, vun ons alleguer 

moralesch op mannst sou héich cotéiert sinn wéi Wuelstand verdeelen! 
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Léif Lauréaten, 

Mam Brevet de Maîtrise spillt Dir vun elo un eng wichteg Roll an der 

Gesellschaft. Mat Sécherheet spillt Dir eng Roll am wirtschaftlechen Liewen. 

Mee zéckt net, Iech doriwwer eraus ze engagéieren! 

D’Handwierk gehéiert zur realer, zur lokaler Economie. Dofir, engagéiert Iech 

och op lokalem Plang. A firwaat net suguer op nationalem Plang? Maacht 

och net Halt virun der Politik! Da könnt Dir als Politiker daat Ëmfeld an daat 

Klima matgestalten, daat mir als Entrepreneuren brauchen! 

Mir wënschen Iech dobäi bonne Chance an eng glécklech Hand! 

 

Altesse Royale,  

Léif Lauréaten, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Erlabt mir bei dëser Geleeënheet e puer grondsätzlech Iwwerleeungen zum 

Thema Gouvernance. 

Eist Land ass voll an déi europäesch Unioun integréiert. D’europäesch 

Unioun ass gudd fir Europa, si ass och gudd fir eist Land. Duerch 

d‘Integratioun hu mir Kompetenzen no Europa ofginn.  Dëst gëtt ons all Dag 

virun Aen geféiert: a Form vun europäeschen Direktiven an Reglementer. 
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Am Beräich vun der Formatioun ginn et keng Direktiven a Reglementer. An 

der Formatioun hu mir keng Kompetenzen un Europa ofginn. Hei si mir 

selwer zoustänneg. Hei koum et net zu engem Kompetenztransfert. Hei gëllt 

nach ëmmer den Subsidiaritéitsprinzip. 

Ech betounen: nach ëmmer. Well genau deen Subsidiaritéitsprinzip ass 

amgaang schleichend duerchlächert ze ginn, duerch d’Hannerdier 

ausgehiélegt ze ginn: a Form vun europäeschen Deklaratiounen, 

Recommandatiounen an Décisiounen. Stechwierder sinn hei: europäeschen 

Qualifikatiounskader, europäeschen Kreditsystem an der berufflecher 

Bildung, fir nëmmen déi ze nennen. 

Fakten schaafen, daat ass d‘Method. Normen aféieren, daat ass 

d‘Konsequenz. „Die normative Kraft des Faktischen“, daat ass den 

Leitmotiv. 

Do wou duerch den Kompetenztransfert d’europäesch Unioun zoustänneg 

ass, do hunn mir ons an der Vergaangenheet an Nischen installéiert. 

Mëttlerweil gi mir aus dësen Nischen verdriwwen. Do wou mir dank dem 

Subsidiaritéitsprinzip nach ëmmer selwer zoustänneg sinn, riskéieren mir 

daat net méi laang ze sinn. 

Wann dëst Land weider seng Zukunft aktiv wëll gestalten 

 da mussen mir eraus aus den Nischen an eran an d’Subsidiaritéit, 

 da brauchen mir een generellen Screening fir ze definéieren waat fir 

eng politesch Domainer ënnert den Kompetenztransfert falen, an waat 

fir eng Domainer ënnert den Subsidiaritéitsprinzip falen. 
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Nëmmen iwwert dëse Wee loossen sech déi Spillfelder bestëmmen, op 

deenen mir an Zukunft nach selwer d’Regelen festleeën. Et gehéiert zu 

enger responsabler a wäitsichtiger Gouvernance, dës Spillfelder ze 

verteidigen an auszenotzen. Hei können mir ons Standourt-Virdeeler 

schaafen. Hei können kleng Länner sech hir Plaz an hiren Virdeel secheren. 

An deem Kontext kann a muss d’Formatioun een ganz aneren Stellenwert an 

onsen Iwwerleeungen kréien. Si muss zu engem zentralen Pilier vum 

Standourt Lëtzebuerg ëm- an ausgebaut ginn! 

Och mir selwer, d’Handwierk an d’Chambre des Métiers, sinn hei gefuerdert. 

Mir sinn am Gaang, ons fundamental Gedanken ze maachen, ons mat ons 

selwer auserneenzesetzen. 

D‘Ziel vun deem internen Prozess ass et: 

 éischtens: d’Roll vun der Chambre des Métiers insgesamt 

iwwerdenken an nei definéieren; 

 zweetens, ons am ganzen Kär-Beräich vun der Formatioun nei an 

anescht opstellen. 

D’Ziel am ganzen Bildungsberäich muss et sinn: mat manner méi maachen. 

D’Fro, déi beäntwert muss ginn ass folgend: wien mecht waat, mat wiem, 

wou a mat waat fir engen Moyens‘en? Dofir brauchen mir een Masterplang 

am Bildungsberäich an eng Ordnungspolitik mat kloer definéierten 

Objektiven an Aufgaben an enger effizienter Verdeelung vun den 

Ressourcen. 
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Och de Brevet de Maîtrise wärt vun dësen Iwwerleeungen net verschount 

bleiwen. De Brevet de Maîtrise gëtt et säit baal 80 Joer, genau säit 1935. 

Hien huet sech iwwert all déi Joren, mat deenen noutwendegen 

Upassungen, bewährt. Konkret heescht daat: relativ wéineg Failliten am 

Handwierk, zolidd Ausbildung vun Apprentis‘en, kaum Chômage bei 

Meeschteren a Meeschteschen. 

An trotzdem stinn mir och hei virun enger ganzer Rei vun Défis‘en: begrenzt 

Moyens‘en, Mangel un masse critique a verschiddenen Beruffer, Vill-

Sprochegkeet vun den Kandidaten, fir nëmmen déi ze nennen. An well d’Zäit 

sech dem Brevet net upasst, muss de Brevet sech der Zeit upassen. Mir 

kommen also net laanscht eng profund Restrukturatioun: an der Form, am 

Inhalt, an der Organisatioun. Déi dräi Aspekter vum Brevet de Maîtrise, déi 

seng Originalitéit an seng Qualitéit ausmaachen, sollen awer dobäi bestoen 

bleiwen: Management, Technologie an Pédagogie. 

Ech betounen daat vis-à-vis vun Iech, léif Lauréaten, fir datt keen 

Mëssverständnis opkënnt. Trotz allen Reform-Gedanken: den Brevet de 

Maîtrise, deen Dir haut iwwerreecht kritt, wärt och an Zukunft näischt un 

sengem Prestige a Stellenwert verléieren. 
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Altesse Royale, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Elo wëll ech nach MERCI soen. 

MERCI all deenen, déi zu Ärem Erfolleg, léif Lauréaten, bäigedroen hunn: 

den Patrons’en an den Enseignants’en, den Elteren an den Partneren. Et ass 

haut net nëmmen Ären Feierdag, et ass och hiren Feierdag. 

MERCI och all deenen, déi un dëser Manifestatioun bedeelegt sinn: 

 der Stad Lëtzebuerg, fir d’Mise à Disposition vum „Neien Theater“; 

 der Marie GALES fir d’Animatioun; 

 dem NICO WEGE QUARTETT 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 handwierklechen Beruffer. 

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

eng Receptioun. Dëst ass eng Gemeinschafts-Aktioun vun de Beruffer vum 

Lëtzebuerger Liewensmëttel-Handwierk. 

Altesse Royale, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Ech soen Iech MERCI fir d’Nolauschteren. 


