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Madame Staatssekretärin Francine Closener, 

Här Ady Kieffer, Eierepresident, 

Här Paul Ensch, Eierendirekter 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 haut am Haus vum Letzebuerger 

Handwierk ze begréissen.  

Ech hunn déi grouss Eier, zesummen mat der Madame Staatssekretärin 

Francine Closener, 51 Kollegen aus dem Handwierk a 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 Staatssekretärin 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. 



Chambre des Métiers Luxembourg 3 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

Madame Staatssekretärin, 

Am Numm vun der Chambre des Métiers, a mengem eegenen Numm, 

an am Numm vun all deenen, déi haut geéiert ginn, géif ech Iech gär 

Merci soen, datt Dir, duerch Är Präsenz bei dëser Feier, Ären Interessi 

an Är Verbonnenheet mam Handwierk ënnersträicht, a mat all deene 

Leit, d’Patrons’en, hir Mataarbechter, d’Leit aus den Organisatiounen 

vum Handwierk, déi duerch hiert Schaffen an hiert Engagement zu der 

Pérennitéit an der Prospéritéit vum Handwierk bäidroen. 

Bei enger gemeinsamer Pressekonferenz am Abrëll dëst Joer hu mir 

zesummen d’Situatioun vum Handwierk beliicht a sinn op 

d’Opportunitéiten an op d’Erausfuerderungen agaangen, deenen 

d‘Betriber sech an deenen nächsten Joeren stellen mussen. 

Ëmweltschutz an erneierbar Energien, Performance an Assainissement 

énergétique, Export an d’Groussregioun, Diversifikatioun vun den 

Produkten an den Déngschtleeschtungen, Innovatioun, sinn keng eidel 

Wierder, mee réell Méiglechkeeten fir d’Betriber. 

Elektroneschen Handel, 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 fir d‘Konsolidatioun vun eiser Finanzplaz 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 Staatssekretärin, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Haut de Muergen war déi éischt Réunioun vum Haut Comité des PME. 

Mir hoffen datt den 4. Plan d’action en faveur des PME schnell kann 

finaliséiert ginn a geschwënn vun der Regierung ugeholl wärt ginn.  

D’Chambre des Métiers an d’Fédération des Artisans wärten sech aktiv 

a konstruktiv un den Aarbechten vum Haut Comité bedeelegen. 

D’Ziel vun dësem Plang muss et sinn en Ëmfeld ze schaafen, an deem 

d‘PME’en aus dem Handwierk sech gedroen a gefördert spieren, en 

Ëmfeld an deem si voll hir Kompetenz, hir Dynamik an hir individuell 

Trëmp kënnen ausspillen, en Ëmfeld daat eng gewëssen Stabilitéit 

garantéiert. D‘Betriber brauchen onbedéngt Planungssécherheet! 

Korrekt Rahmenbedingungen an eng Prévisibilitéit à moyen terme sinn 

Viraussetzungen fir datt d‘Betriber Vertrauen an d’Zukunft hunn a 

bereet sinn ze investéieren, sech weider ze entwéckelen, an esou 

Wuestum an Aarbechtsplazen ze schaafen, waat méi Recetten fir de 

Staat bedeit. 

D’Regierung muss deemno oppassen, d’Vertrauen vun den Betriber net 

op d’Spill ze setzen a kucken déi richteg Weichen fir d’Zukunft vun 

eisem Land ze stellen.  

Léif Lauréaten, 

No dëser klenger 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. 
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Dir hutt niewend Ärem Engagement an Ärem eegenen Betrib Iech och 

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

Ouni den Bénévolat vun honnerten engagéierten Handwierker an der 

Chamber, der Fédération des Artisans, an deenen eenzelnen 

Beruffsfédératiounen, wär et nett méiglech, d’Positiounen an 

d’Iwwerleeungen vum Handwierk bei der Regierung an den 

Sozialpartner efficace unzebréngen. 

Nëmmen wann d’Politik an d’Sozialpartner gesinn, datt d’Handwierk 

vun aktiven, kompetenten an engagéierten Fraen a Männer gedroen 

gëtt, da gi mir eescht geholl, dann hu mir eng Chance datt eis 

Virstellungen a Revendikatiounen zum Droen kommen. 

Een grousse Merci un  Är Partner, déi  Ärt Engagement fir d’Handwierk 

direkt oder indirekt ënnerstëtzen, an deem si vill Zäit eleng mussen 

verbréngen resp. doduerch dass si den Betrib während Ärer Absence 

eleng féieren. 

 

Léif Lauréaten, 

Nach eng Kéier meng Félicitatiounen fir Är Auszeechnung. 

Merci fir Ärt Nolauschteren. 

Ech géif dann d’Madame Staatssekretärin biéden, fir och e puer 

Wierder un Iech ze riichten. 


