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Altesse Royale, 

Här Chambers-Präsident Fernand Etgen 

Här Educatiouns-Minister Claude Meisch 

Här Arbechts-Minister Dan Kersch 

Här Mettelstands-Minister Lex Delles 

Dir Dammen an Dir Hären Deputeiert, 

Leif Eiregäscht, 

Leif Frenn vum Letzebuerger Handwierk, 

Leif Lauréaten, 

 

Wëllkomm op onser Diplomiwwerreechung! 

 

Dei feierlech Iwwerreechung vum Brevet de Maîtrise a vun 

der Promotion du Travail as een « Highlight » am Kalenner 

vum letzebuerger Handwierk.  

 

A kaum een Event an onser Gesellschaft kennt sou eng laang 

Traditioun. 

Dorop sin mir houfreg.  

 

Mir sin awer besonnesch houfreg op ons Laureaten: 

 102 Lauréaten vum Brevet de Maîtrise an 

 133 Lauréaten vun der Promotion du Travail. 

 

Leif Lauréaten, 

 

Vun hei aus, am Numm vun ons alleguer: 

 BRAVO fir Ären Engagement, 

 FELICITATIOUNEN fir Är Réussite! 
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Wann Dir lo gläich Ären Diplom vum Prënz Félix iwwerreecht 

kritt, dann huet daat fir Iech eng duebel Bedeitung: 

 et bedeit fir d’alleréischt eng Unerkennung fir dee Wee, 

deen Dir bis heihinner gange sidd, fir daat, waat Dir bis lo 

geleescht hutt: fir Äre Parcours, fir Är Ausdauer, fir Är 

Réussite. 

 et bedeit awer och ee Stéck Verantwortung fir dee Wee, 

deen nach virun Iech leit, fir daat, waat an Zukunft vun Iech 

erwaart gëtt: Engagement an Ärem Beruff, Engagement an 

onser Gesellschaft a fir ons Gesellschaft. 

 

 

Altesse Royale, 

 

Fir d’letzebuerger Handwierk ass et immens wichteg, datt Dir 

un dëser Feier Deel huelt. Dir setzt domat eng laangjähreg 

Traditioun vun der Maison Grand-Ducale fort. Des Traditioun 

reecht zréck bis an d’Joer 1949. Do huet Ären Grousspapp, de 

Grand-Duc Jean fir d‘éischte Kéier un dëser Zeremonie Deel 

geholl. 1981 huet Äre Papp, de Grand-Duc Henri d’Relève 

iwwerholl. An säit 2004 présideiert Äre Brudder, de Grand-Duc 

Héritier, de Prënz Guillaume des Zeremonie. 

Dir gesitt, Altesse Royale, d’Remise vum Brevet de Maîtrise a 

vun der Promotion du Travail as ondenkbar ouni d’Präsenz vun 

der Groussherzoglecher Famill. 

Fir ons ass et och immens wichteg, datt Dir jidder Eenzelem 

vun onsen Lauréaten säin Diplom iwerreecht. Domat éiert Dir 

jidderee vun hinne perséinlech an individuell. 

Altesse Royale, 

Merci fir Är Participatioun! 
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Dir Dammen an Dir Hären, 

Leif Lauréaten, 

 

Den eventuellen Austrëtt vun Groussbritannien aus der 

Europäescher Unioun, aus der EU markéiert eng nei 

Zäitrechnung an Europa. En markéiert een déiwen Aschnëtt 

an der europäescher Geschicht. An et ass just déi Geschicht, 

mat all hire mënschleche Dramen a Schicksaler, dei der 

Europäescher Unioun zur Gebuert verhollef huet. 

Europa heescht Fridden.. Europa heescht och politesch 

Stabilitéit. An politesch Stabilitéit heescht Sécherheet, 

Demokratie an Rechtsstaat. Europa heescht wirtschaftleche 

Wuesstem. An wirtschaftleche Wuesstem heescht materielle 

Wuelstand a soziale Fridden. Domat wier am Prinzip alles 

gesot. Besser Argumenter fir Europa, fir een organiséiert a 

geourdnet Europa, fir eng Europäesch Unioun, ginn et keng. 

D’Brite wëlle raus aus der EU. Millioune Mënsche setzen hiert 

Liewen op d’Spill fir eran an d‘EU ze kommen. Wann mir 

Europäer heiansdo selwer blann si fir d’Avantagë vun Europa, 

spéitstens d’Flüchtlinge missten ons d’Aen op maachen. 

Europa, d’EU ass sécher perfektibel. Europa, d’EU ass awer 

genau sou sécher alternativlos. 

Kommt mir froen ons Elteren an Grousselteren, wei et virun 

der EU hei an Europa an hei a Letzebuerg ausgesin huet. Dann 

wëssen mir besser, waat mir onse Kanner a Kanneskanner 

schëlleg sin a waat mir hinnen erspueren sollen. Ons 

Generatioun, mir alleguer stinn an der Verantwortung!  

 

Et war mir wichteg, daat bei dëser Geleeënheet zum Ausdrock 

ze bréngen! 
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Leif Lauréaten, 

 

Dir sidd eng esou ze soen Raritéit! Firwat sidd Dir eng Rariteit? 

Éischtens: et gëtt Iech. Zweetens: Dir sidd forméiert a 

qualifizéiert. An well Dir eng Raritéit sidd, sidd Dir extrem 

wertvoll: wertvoll fir d’Handwierk, wertvoll fir d‘Gesellschaft. 

Firwat soen ech daat? Mee well d’Handwierk, d’Economie, mir, 

d’letzebuerger Gesellschaft ee grousse Problem hunn, an zwar 

ee ganz  grousse Problem. Ons geet de Sprit aus, wann ech 

daat mol sou salopp formuléieren dierf. Ons ginn 

d’Mataarbechter aus: déi qualifizéiert Mataarbechter, wei Dir, 

leif Lauréaten, an och déi manner qualifizéiert Mataarbechter. 

D’Mataarbechter am Allgemenge gin ons aus. 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Mir hunn een « Mataarbechter-Noutstand »! 

Et ginn zwou Plaazen, wou ee Mataarbechter fanne kann: 

entweder am eegene Land oder awer am Ausland. 

Hei am Land feelt et un motivéiertem an qualifizéiertem 

Nowuess. Mir hun net genuch Jonker, déi de Wee an 

d’Betrieber, an d’Handwierk fannen. Mir fannen hei am Land 

net déi Jonker, dei mir kéinten a wéilten ausbilden. Mir fannen 

hei am Land net déi qualifizeiert Mataarbechter, dei mir 

kéinten a wéilten astellen. 

Wann een d’Leit net am Land fënnt, dann geet een se an 

d‘Ausland sichen. D’éischt an d’Regioun, dann an d’Grouss-

Regioun, dann emmer méi weit weg. Och d’Regioune 

ronderëm ons hun mir mëttlerweil ofgegraast. Och hei gëtt de 

Reservoir un potentielle Mataarbechter lues a lues méi kleng. 

An och des Länner brauche mëttlerweil selwer hir eege Leit. 

D’Konkurrenz em des Leit wärt an Zukunft mei haart gin. 

De Mangel un qualifizéierten Mataarbechter gëtt oft der 

Formatioun a speziell der Beruffsausbildung ugerechent. Hei, 

a méi präzis an der schoulescher a berufflecher 

Orientéierung leit sécher een Deel vun der Erklärung.  
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De Mangel un qualifizéierte Mataarbechter awer eleng op 

d‘Formatioun an d‘Orienteierung zréck feiere wier ze kuerz 

gegraff. 

An der Formatioun sinn mëttlerweil vill Weiche richteg gestallt. 

Stéchwierder sinn hei: d’Reform vun der Beruffsausbildung,  

d’Restrukturatioun vum Brevet de Maîtrise, d’Schaaffen vun 

de Centres de Compétences am Handwierk. Munnech 

interessant Piste sinn ugeduecht, wei zum Beispill 

d’« formation en cours d‘emploi ». Un anere Chantieren, 

dorenner an éischter Linn d’Orientéierung, muss nach 

geschafft ginn. 

D’Formatioun kann deemno net alleng responsabel gemaach 

ginn fir ee Problem, deen se largement depasséiert. Daat géif 

weder dem Problem nach der Formatioun gerecht ginn. Et géif 

doriwer eraus d’Formatioun an ee falscht Liicht réckelen. 

De Mangel un qualifizeierte Mataarbechter ass an éischter 

Linn op ee Phenomen zréck ze féieren: d’Inadequatioun 

tëschent demographescher an ekonomescher Entwécklung 

hei am Land. D’Orientéierung kann de Reservoir un 

potentielle Kandidaten net méi grouss machen. An 

d’Formatioun kann nëmmen déi formeieren, déi et gett, 

nemmen déi, déi hei sinn. Déi Jonk an déi Mataarbechter déi 

ons fehlen, si sinn net alleguer duerch d’Orientatioun an 

duerch d’Formatioun gefall. Sie sinn einfach net do. Mir hunn 

se net gemaach! 

Déi Mataarbechter, déi mer kéinte forméieren, kréie mer oft 

net. Dei Mataarbechter, déi mer kréien, konnte mer oft net 

forméieren, well se net duerch onse Bildungssystem gaangen 

sinn. Eng laangfristeg Bildungs- a Personalplanung ass 

deemno faktesch a praktesch onméiglech. 

An deem Kontext, erlaabt mir ee fundamentale Gedanken zur 

berufflecher Bildung. D‘Formation initiale setzt d’Norm, lo an 

och an Zukunft. Der Weiderbildung kennt awer eng ëmmer 

méi strategesch Bedeitung an zentral Roll zou: sief et als 

Zousaz zur initialer Ausbildung, sief et als alternative Wee hin 

zu enger initialer Ausbildung. Iwwert de Wee vun der 

Weiderbildung touchéieren mir och déi Mataarbechter, déi net 
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iwwert deen nationale Bildungswee gaange sin a mëttlerweil 

ee Groussdeel vun onsem Personal ausmaachen.  

Net Aus- oder Weiderbildung ass d’Fro. Net Aus- an duerno 

Weiderbildung ass noutgedrongen d’Reiefolleg. Aus- a 

Weiderbildung heescht d‘Solutioun am Zäitalter vum 

« Lifelong Learning ». Aus- a Weiderbildung: komplementar 

vum Inhalt hier, komplementar vun der Organisatioun hier, 

komplementar och vun der Zilsetzung hier. 

Wann mir an Zukunft genuch Mataarbecher wëllen hunn, 

wann mir an Zukunft attraktiv welle sinn fir potentiell 

Mataarbecher, da musse mir lo d’Weiche stellen, da musse 

mir lo un deene richtege Stellschrauwen dréinen. 

Dobäi geet et och em d’Orientéierung an em d’Formatioun. Et 

geet awer doriwwer raus em eng ganz Rei aner Theme vu 

politescher a struktureller Natur: 

 d’Visioun iwwert d’Zukunft vun onsem Land, 

 déi generell Ausriichtung vun onser Economie, 

 d‘Proportioun tëschent main-d’oeuvre frontalière a main-

d’œuvre résidente, 

 a vill aner Theme méi. 

Egal un waat fir enge Stellschrauwe mir dréinen, egal wei mir 

d’Weiche stellen, et wäert Konsequenzen hunn. 

Konsequenzen op ville Pläng, Konsequenzen och op sensibele 

Pläng: Gewiichtung vun den Nationalitéiten an vun den 

Sproochen, schoulescht a gesellschaftlecht Zesummeliewen, 

Transport a Logement, Sozial- an Pensiounssystemer, 

Organisatioun vu berufflechem a privatem Liewen. 

D’Fro vu motivéiertem Nowues a vu qualifizéierte 

Mataarbechter ass fir ons vun entscheedender Bedeitung. Et 

ass den Défi Nummer 1 net nëmme fir d’Handwierk. Et ass 

den Défi Nummer 1 fir de Standuert Lëtzebuerg. 
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Dofir hunn mir intern, um Niveau vun der Chambre des 

Métiers, eng « Task Force Main-d’oeuvre qualifiée »  agesat. 

Ziel as et, all Facette vum Problem ze beliichten an ze 

analyséieren. Ziel ass et virun allem, Léisungsusätz ze 

definéieren a méiglech Solutiounen opzezeechnen. 

 

 

Leif Lauréaten, 

 

Dir sidd op der gewonnener Säit. Em Är berufflech Zukunft 

maachen ech mir keng Suergen. Nach eemol meng 

Felicitatioune fir Är Reussite! 

Lo ass et un Iech, eppes aus Ärem Diplom ze maschen. 

Schafft Iech rop an huelt Verantwortung an Ärem Betrib! 

Macht Iech selbstänneg a grënnt Ären eegene Betrib! Gidd 

Äert Wëssen weider an bild jonk Leit aus! Mam Brevet de 

Maîtrise hutt Dir déi néideg Kompetenzen an och Rechter. Mir 

stinn Iech mat Rot an Dot zur Säit! 

Ech well och vun dëser Geleeënheet profiteieren, een Appell 

un meng Kollegen Patronnen hei am Sall an dobaussen ze 

riichten. D’Campagne fir Léierplaatzen ze melde leeft grad op 

Héichtouren. Kommt mir huelen ons Verantwortung! Kommt 

mir mellen ons Léierplaatzen! Et ass lo de Moment. Et as am 

Intérêt vun deene Jonken, et ass am Interêt vun den Betriber, 

et ass am Interêt vum Land. 

Ech wier frou, wann d’Press de Relais kéint iwwerhuelen an 

mäin Appel no baussen géif droen. Am Viraus, Merci dofir! 
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Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Zum Schluss well ech MERCI soen. 

 

Merci all deenen, déi Iech, leif Lauréaten wärend Ärer 

Formatioun zur Säit stoungen: Äre Patronnen an 

Enseignanten, Ären Elteren a Partneren. Är Reussite, ass och 

Hir Reussite, Är Feier ass och Hir Feier. 

 

Merci all deenen, déi zu dëser Feier bäidroen: 

 dem Camille Ney fir déi dynamesch Animatioun ; 

 dem André Mergenthaler fir déi flott Musek ; 

 der Fédération Horticole an dem Tamara Mottola fir déi 

prachtvoll d’Blummen-Arrangementer; 

 der Staad Letzebuerg an de Responsabele vum Neien 

Theater fir déi exzellent Zesummenaarbecht. 

 Der Equipe vun der CDM fir déi ganz Organisatioun 

 

No deem offiziellen Deel vun onser Feier, invitéiert d’Chambre 

des Métiers op eng Receptioun. Verantwortlech ass dest Joer 

déi nei « Confédération Liewensmettelhandwierk ». 

 

 

Altesse Royale, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Ech soen Merci fir d’Nolauschteren! 


