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Här Xavier Bettel, Premier Minister, 

Här Claude Meisch, Educatiouns-Minister, 

Leif Eiregäscht, 

Leif Frenn vum letzebuerger Handwierk, 

Leif Lauréaten, 

An Numm vun der Chambre des Métiers, vun der Chambre des Salariés a vum Mi-
nistère vun der Education nationale, vun der Enfance a vun der Jeunesse, Well-
komm op onser Diplomiwwerreechung! 

  

  

Leif Laureaten, 

Den Owend ass d’Geleeënheet fir Iech ze felicitéieren, fir Iech Bravo ze soen! 

Mäin éischten Bravo gelt Ärem Choix fir eng berufflech Ausbildung, Ärem Choix fir 
eng Carrière am Handwierk. D’Entscheedung fir een techneschen an manuellen 
Beruff leit net onbedéngt op der Hand. Et muss een déi Entscheedung selwer tref-
fen, fir sech selwer treffen, heiansdo souguer trotz oder géint aner, gutt gemengten 
Rotschléi. 

An awer ass et déi richteg Entscheedung! D’Handwierk huet een groussen Stelle-
wäert hei am Land. Als qualifizéierten Handwierker ass een eppes wäert: 

et ass een sech selwer eppes wäert: et huet een Spaass un senger Aarbecht, et 
huet een all Dag een Resultat an eng perséinlech Satisfaktioun; 

et ass een dem Betrib an der Ekonomie eppes wäert: et ass een gefrot an et gëtt 
een gebraucht; 

et ass een der Gesellschaft eppes wäert: et ass een « Quelqu’un », et gëtt een res-
pektéiert an et huet een seng Platz an onser Gesellschaft. 

Wann een am Handwierk schafft, dann kann een houfreg si. Et schafft een an en-
gem Secteur, deen sech net verstoppt. Am Géigendeel. Mat sengen ronn 7.500 Be-
triber an 95.000 Mataarbechter ass d’Handwierk déi « 1scht Entreprise » hei am 
Land. 

Mäin zweeten Bravo, léif Laureaten, gelt Ärer Reussite. Dir hutt Är Formatioun han-
nerun Iech, Dir hutt Ären Projet intégré gepackt, Dir beherrscht Ären Beruff. 

Dat alles ass awer net vum selwen gaangen. Fir ze reusséieren, brauch een puer 
Qualitéiten. Et brauch een déi richteg Astellung, et brauch een Ausdauer, et brauch 
een Fläiss, et brauch een Talent an et brauch een sécher och e bëssen Chance. 

Et brauch een awer och Ënnerstëtzung : am Betrib, an der Schoul, am Familljen- an 
Frëndeskrees. Dofir, vun hei aus och een groussen Merci un Är Patronen an Tuteu-
ren, un Är Enseignanten, un Är Elteren, Partneren an Frënn. 

An deem Sënn ass Ären Diplom och hiren Diplom, ass Är Feier och hir Feier. 

  

  

Dir Dammen an Dir Hären, 

Haut den Owend ass och d’Geleeënheet fir zwee Eire-Präisser ze iwwerreechen: 
deen een un een Apprenti, deen aneren un eng Entreprise. 
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De 

« Prix Rotary du Meilleur Apprenti 2019 » an de 

« Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2019 » 

stinn fir een besonneschen Engagement an fir eng besonnesch Leeschtung am Be-
räich vun der berufflecher Bildung. 

An puer Minutten gi mir d’Nimm vun deenen zwee Gewënner gewuer. 

  

  

Dir Dammen an Dir Hären, Leif Laureaten, 

D’Handwierk huet een Besoin un qualifizéierten Mataarbechter. Den DAP, den CCP, 
den Techniker an de Brevet de Maîtrise leien voll am Trend. Daat beleeën 
d’Resultater aus enger Enquête, déi mir virun kuerzem am Handwierk duerchgefou-
ert hunn. Zwee Drëttel vun den Profiller, déi vun de Betriber gesicht ginn, sinn Quali-
fikatiounen aus der Beruffsausbildung. Daat ass eng gutt Nouvelle fir Iech, léif Lau-
reaten. Daat ass eng gutt Nouvelle fir all déi Jonk, déi am Gang sinn oder déi mam 
Gedanken spillen, eng Ausbildung am Handwierk ze maachen. 

Qualifizéiert Handwierker sinn an deenen leschten Joren a groussen Zuelen age-
stallt gi. Des Qualifikatiounen sinn och aktuell gefrot an gesicht. D’Nofro un qualifi-
zéierten Mataarbechter am Handwierk ass ongebrach. 

An d’Handwierk ass keng Saackgaass D’Handwierk bidd Perspektiven an Méiglech-
keeten: 

d’Méiglechkeet, sech ze entwéckelen, perséinlech an berufflech, 

d’Méiglechkeet, sech erop ze schaffen an Carrière ze maachen 

d’Méiglechkeet, een eegen Betrib ze grënnen an sech selbstänneg ze maachen. 

Dofir gëtt et de Wee, iwwert d‘Weiderbildung an iwwert de Brevet de Maîtrise. Mir 
sinn am Gang, zesummen mam Minister Meisch, de Brevet de Maîtrise ze restruk-
turéieren an ze moderniséieren. Ziel ass et, de Brevet de Maîtrise den neien Rea-
litéiten um Terrain unzepassen an nach méi attraktiv ze maachen. 

Mir sinn awer och am Gang, nei Weër ze goen. Onst Ziel ass et, eng Offer un Héich-
schoul-Studien, och am Handwierk an fir d’Handwierk, opzestellen. Nach sinn sou 
Studien d’Ausnam vun der Reegel. Ons Offer ass deemno net komplett, sie as awer 
am Entstoen. 

Daat erkläert och ons Presenz haut den Owend hei um Site Belval. Et ass déi éischt 
Diplomiwwerreechung vum Handwierk an dësem Kader. An de Choix vum Site Bel-
val ass net onschëlleg. Mir hunn ons eppes dobäi geduecht. 

Mat onser Presenz hei um Site Belval, am Häerz vun der Uni Lëtzebuerg wëllen mir 
een Zeechen setzen. Mir wëllen d’Handwierk op den Radar vum Enseignement su-
périeur bréngen. Mir wëllen d’Handwierk an dat d’Bild réckelen, an deen Kontext 
setzen, an deen et gehéiert. Mir wëllen Dieren opstoussen an mir wëllen ons Plaatz 
machen. An zwar déi Plaatz, déi ons, dei dem Handwierk zousteet: als 1schtem 
Employeur hei am Land, als 1schtem Formateur hei am Land, als Réckgrat vun der 
nationaler Economie. 

Haut den Owend hunn mir awer nach eng wichteg Neierung. 
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Mir sinn der Meenung, datt mir als Handwierk eng Verantwortung droen: eng Ver-
antwortung fir déi Jonk, eng Verantwortung fir d’Gesellschaft. 

Dofir hunn mir decidéiert, ons Diplomiwwerreechung ënnert den Motto vun der No-
haltegkeet ze stellen. Mir hunn ons den Defi gesaat, haut den Owend ouni Plastik 
iwwert d’Bühn ze kommen. Ausser deem Plastik, deen hei am Gebai verschafft ass, 
gëtt keen zousätzlechen Plastik benotzt. Ons Dekoratioun as ouni Plastik, ons Dip-
lomer sinn net an Plastik gebonnen an och ons Receptioun kennt ouni Plastik aus. 

An deem Sënn ass haut den Owend déi « 1scht plastikfrei Diplomiwwerreechung », 
zumindest hei am Land. 

  

  

Dir Dammen an Dir Hären, Leif Laureaten, 

Zum Schluss ee groussen MERCI all den Organisateuren vun dëser Feierstonn. 
MERCI ganz besonnesch 

dem Marie Gales fir déi dynamesch Animatioun, 

dem Thierry Mersch an dem Isaac Roosevelt fir den musikaleschen Encadrement, 

den Responsabelen vum Site Belval fir déi gutt Zesummenaarbecht. 

  

  

Leif Laureaten, 

Nach eemol meng Felicitatiounen. Meng beschte Wënsch fir Är berufflech an fir Är 
privat Zukunft! 

Genéisst dësen Owend. Feiert zesummen mat ären Elteren an mat ären Frënn. 
Wann Dir mam Auto hei sidd: passt op an kommt gutt heem! 

  

  

Dir Dammen an Dir Hären, 

Merci fir d’Nolauschteren. 

 


