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Här Chamberpräsident, 

Här Staatsminister, 

Dir Dammen an Dir Hären vun der Regierung, 

Dir Dammen an Hären Députéiert, 

Excellenzen, 

Léif Gäscht, 

Léif Frënn vum lëtzebuerger Handwierk, 

 

De Michel Reckinger an ech wëllen Iech alleguer ganz haerzlech op dem gemeinsamen 
Neijoschsempfang vun der Chambre des Métiers an der Fédération des Artisans 
begréissen.   

Am Numm vum Handwierk wënschen ech Iech an Aeren Familljen e glécklecht a virun allem 
e gesond neit Joer. 

Een afrikanescht Sprëchwuert seet: „Le bonheur ne s'acquiert pas. Et il ne réside pas dans 
les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son 
coeur. » 

Dësst ass och wouer fir vill Beräicher an eisem wirtschaftlechen a gesellschaftlechen 
Liewen. Leider muss ech feststellen, dat eis Gesellschaft emmer méi a senger Mëtt 
gespléckt gëtt vun Intoleranz a Friemenhass. Eng Gesellschaft an där d‘Prinzipien vum 
Mateneen emmer méi a Fro gestallt gin. De Populismus, de Refus vun wëssenschaftleche 
Fakten, wéi an der Klima-Debatt, oder d’Stëmmung géint Europa. Dësst sinn nëmmen e 
puer vun den negativen Stréimungen, déi riskéieren nach e puer méi grouss Lächer an eis 
Sociétéit ze räissen. 

Ett gëtt ower och eng aaner, positiv Perspektiv, an déi läit definitiv bei de Mënschen, déi 
sech engagéieren. Dat kennen mei gestaane Leit sin, die een Engagement wie an der 
Organisatioun vum Handwierk hunn, an deeenen ech vu dëser Plaatz mol eng Keier weilt 
Merci soen fir hieren Asaatz an de Federatiounen, der Chamber, a sëllechen 
Kommissiounen an Arbechtsgruppen, an dei vill ze oft vergiess ginn. Daat kann awer och 
fir eis jonk Generatioun gëllen an hieren Asaatz fir D’Emwelt an de Klima. 

Säit iwwert engem Joer sin et déi Jonk, déi op d’Strooss gin a getrei dem Motto „Friday for 
Future“fir de Klima manifestéieren. Et sinn déi Jonk déi sech fir emweltfrëndlech, innovativ 
a kreativ Iddien a Konzepter begeeschteren an eis opfuerderen, eist Verhaalen ze änneren. 
Dësst soll fir eis ganz Gesellschaft een Signal sin, a mir all sin opgefuerdert aal 
Agesiessenes a Fro ze stellen an eis ze mobiliséieren.  

Bei aller Begeeschterung fir dat Neit solle mer awer och oppassen, dass d’Klima an seng 
Rettung nëtt mëssbraucht ginn fir allze liichtfankeg mat ëmmer mei Verbueter an 
Aschränkungen vu perseinleche Fräiheeten eis ganz Gesellschaft als Geisel ze huelen fir 
ënner dem Deckmäntelchen vum Klimaschutz eise gesamte Wirtschaftssystem an de Koup 
ze geheien an zreckzekommen zu aalen, laang doudgegleewten autoritären Werter a 
Systemer.  

Jo den Klimaschutz ass wichteg, mee Werter wie Demokratie a Fräiheet och! Dest sollten 
mir ob kee Fall an der ganzer Diskussion aus den Aen verleieren.  
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Mir zielen op déi jonk Generatioun, och an virun allem am Handwierk, wou déi Jonk matt 
enger zolitter Ausbildung ob d’Liewen an eiser Gesellschaft préparéiert gin. Mir hoffen, 
dass ëmgekeiert di Jonk erëm mei Intressi um Handwierk fannen, well mir a sie ouni 
d’Handwierk d’Zukunft vu Lëtzebuerg 4.0 nëtt kënnen sou gestalten wie mer eis dat 
alleguer wënschen. 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Dat lescht Joer wor intensiv. Vill politesch Démarchen sinn vum Handwierk gemaach gin. 

Wéi dëss Regierung ugetrueden ass, hu mer eis gefrot, wat fir eng nei Relatioun 
d’Handwierk mat den zoustännegen Ministèren kann an d’Wéer leeën. 

Erfirzehiewen ass deen gudden Drot zu dem Minister Lex Delles an dem Minister Claude 
Meisch während den leschten 12 Méint. 

D’Nominatioun vum Här Delles zum Mëttelstandsminister wor ee Signal, dat d’Regierung 
d’Intérêts’en vun den kleng an mëttelen Betrieber wärt eescht huelen, an dat 
d’Handwierkspolitik an dëser Legislatur déi néideg Opmierksamkeet kritt. 

No engem Joer vun konstruktiver Zesummenaarbecht kann ech soen dass mir en 
engageierten an dynameschen Minister hun deen sech fir d’Belaangen vum Handwierk 
asetzt. 

Déi ugekënnegt prioritär Inhalter vun der lëtzebuerger Mëttelstandspolitik, déi d’Chambre 
an d’Fédératioun ënnerstëtzt, sinn den 5. Aktiounsplang fir PME, d’Reform vum Droit 
d’établissement an d‘Reform vun den Öffnungszäiten, fir nëmmen déi heiten ze nennen. 

Mee och wann d‘politesch Atmosphär, an där sech ausgetosch gëtt, gudd ass, wësse mer 
dat d’Zäit nëtt stoe bleiwt. 

2020 wärt dofir een décisivt Joer ginn fir dat, wat beschwat gouf, a konkrete Mossnahmen 
ëmzesëtzen. 

D‘Sérieusitéit vun den Relatiounen mat der Regierung ass dobei an Zukunft een wichtegen 
Garant. Een Garant fir datt een Emfeld fir eis Betriiber geschaafen gett, daat ett dem 
Handwierk erlaabt sech weider ze entwëckelen an ze innovéieren. 

Dobei sin d’Suergen an den Betriiber grouss. 

Ech wëll haut just 3 Erausfuerderungen ervirsträichen, déi an den nächsten Joeren un 
Intensitéit wärten zouhuelen. 

Eischtens de Manko un qualifizéiertem Personal an den Défi „Betriebsiwwergab un déi 
nächst Generatioun“. D’Chambre des Métiers huet de Besoin un Mataarbechter an den 
nächsten 12 Méint op 9.400 Persounen chiffréiert. An den nächsten 10 Joer wärten sech 
3.500 Patrons’en drop astellen, hiren Betrieb entweder weider ze gin oder zou ze 
maachen. Dat betrefft aktuell 47.000 Beschäftegt. 

Zweetens, de Manko un Aktivitéitszonen fir d’Handwierk. An dem Plan sectoriel Zones 
d’activité économiques gouf d’Gesamtfläch fir d’Usiedelung vu Betrieber gekierzt. Dëss ass 
onverständlech, wann een bedenkt, dat de Bedarf am Handwierk aleng bei iwer 89 Hektar 
läit.  
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Drëttens den rapiden technologeschen Wandel. D’Konkurrenz schléift nëtt. Ee Betrieb, 
deen nëtt innovéieert, ass op der verluerener Säit. Déi zukünfteg Geschäftsmodeller 
wärten ganz staark vun der Digitaliséierung an der Energieeffizienz geprägt ginn. Och deem 
klengstem Betrieb gëtt do villes ofverlaangt. 

D’Fro ass, wéi kenne mer all dëss Défis’en gläichzäiteg a konstruktiv ugoen? 

D’Chamber an d‘Federatioun hun eng ganz Réih Actiounen gestart fir den Betrieber ze 
hëllefen, sech nei opzestellen fir an engem staark emkämpften Moart wettbewerbsfäheg 
ze bleiwen.  

Mee d’Politik ass och gefuerdert. Wéi steht et mat dem legalen an administrativen Emfeld 
an deems d’Betrieber agéieren mussen? 

Leider nëtt zum Beschten! Ett ass dringend noutwendeg bestehend an zukünfteg 
gesetzlech Mesuren esou ze gestalten, dass d’Kleng an Mëttelbetriiber kennen 
fonctionneieren. Weider Belaaschtungen vun den Handwierksbetrieber, an den Betrieber 
am Allgemengen, sinn deemno nëtt méi akzeptabel! 

Eng Relatioun op Aenhéicht mat der Regierung an Offenheet an Transparenz am Gespréich 
sinn dovir eng wichteg Viraussetzung. 

Dat ass ower an engem wesentlechen Beräich vun der Politik nëtt évident: an zwar an den 
Bereicher „Travail“ an Sozialdialog. 

Och wa mir eis eens sinn, an ech kucken do op den Här Minister Kersch, dat d‘politesch 
Agenda – besonnesch um Niveau Aarbechtsrecht – soll op d’Belaangen vun den kleng an 
mëttel Betrieber ausgeriicht gin – Stëchwuert „Klengbetriebsreegelung“ – da mussen an 
deem Beräich nach grouss Efforts‘en gemaach gin. 

Een Fakt ass, dat eng zolitt Schieflaag iwwert déi lescht Joer am Dossier Aarbechtsrecht 
entstaanen ass. 

6 vun 10 Handwieksbetrieber hun organisationnell Problemer bei der Ëmsetzung vun dem 
Congé parental. Méi ewéi d’Halschend sichen händeringend no Leit fir den Elteren- oder 
Pappe-Congé ze ersetzen a fanne keng. 

De gesetzlechen Cader vun 2016 iwwert d’Aarbechtsorganisatioun ass beschloss ginn, 
ouni déi réell Belaangen vun den Betrieber ze berücksichtegen. D’Employeurs’en hun 
d’Mesures’en fir d’Vereinbarkeet vu Famill a Beruff ëmmer positiv begleet. Sie hun ower 
keng zousätzlech Flexibilitéit krut op Säiten vun hiere Mataarbechter eens ze gin. 

Déi negativ Erfahrungen mat der virechter Regierung weisen drop hin, dat elo een 
Rééquilibrage muss hiergestallt gin, a Richtung vun den Uleies vun den Employeurs’en. 

D’Chambre an d’Fédératioun sinn secher nët géint eng modern Work-Life-Balance-au 
contraire. Ee famillgenfrëndlechen Personalmanagement geschitt tagtäglech an den 
Betrieber. 

Nëtt akzeptabel ass, dat sech d’Viirschléi an Initiativen bei dëser Regierung iwwerschloen, 
fir d’Flexibilitéit vun den Salariés’en weider auszebauen. Congé parental plus, 
Familljencongé, Sozialen Congé, zousätzleg gesetzleg Congés- a Feierdeeg an, wéi am 
Moment, d’Diskussioun iwwert een Recht op Deelzäitaarbecht. 

Während d’Salariés’en hier beruflech Tätegkeet ëmmer méi flexibel ronderem hiert privat 
Liewen kënnen organiséieren, stinn eis Kleng a Mëttelbetriiber virun massive Problemer fir 
hir Entreprise nach irgendwéi um Laafen ze haalen. 
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Och wann d’Regierung vereenzelt ugedeit huet, dat een d’Uleies vun den Employeurs’en 
gif verstoen, sou ass näischt Konkretes an deem Sënn passéiert. Politik ass nett nemmen 
Selbsdarstellung an Marketing sech esou déi meechten Stemmen bei den nächsten 
Wahlen ze secheren; Politik ass méi; et geet em Nolauschteren, em Ofweie vun allen 
Aspekter, vu Visiounen op Laangsiicht iwwert déi naechst Wahlen eraus, Konsequenzen 
vun Decisounen mat q Betruecht zéien; alles dat vermësse maer haut!   

Dësst ass och de Grond virwaat eis zwou Organisatiounen voll a ganz hannert der neier 
Approche a Viirgehensweis vun der UEL stinn. Mir sinn fir den Dialog mat der Regierung, 
mee op Aenhéicht. 

Béid Organisatiounen vum Handwierk verlaangen vun der Regierung ee kloert Signal, dat 
si d‘Suergen vun den Betrieber sérieux huelen an vun zousetzlechen Belaaschtungen 
ofgesin. Een wichtegen Usaatz wier, d’Unzouel vun den Congés spéciaux’en, déi zur 
gläicher Zäit am Betrieb ufaalen, op 10 prozent vun den Mataarbechter ze limitéieren. Ass 
dëss Quote iwwerschratt, mussen zäitlech gestaffelt Léisungen am Betrieb fonnt gin. 

Fiskal Adaptatiounen déi de Betrieber versprach gin, hëllefen naischt wann d’PMEen nët 
dovunner kënne profitéieren. 

Dësst sollt ee Grond méi sin fir d’Regierung am Viirfeld vun der kommender Réforme fiscale 
intensiv Gespréicher mat de Secteurs’en ze féieren, vir duerno innovativ a équilibréiert 
Mesures’en emzesëtzen. Hei sief drun erënnert, dat mir schons ëenert der viirechter 
Regierung Proposen gemaach hun, ewéi d’Réserve Immunisée fir Zukunftsinvestitiounen 
an den Betrieber, déi bis elo nëtt considéréiert goufen.  Héi besteht Diskussiounsbedarf. 

D’Ambitioun vun allen Parteien déi mateneen discutéieren, muss et sin, op eng Win-Win 
Situatioun ze kommen, wou sich all Säiten dran erëm fannen.  

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Eis ganz Gesellschaft ënnerläit engem extrem séieren Wandel, wou d’Trends’en sech 
schnell ofwiesselen, wou d’Mentalitéiten sech änneren, wou den Alldag gekennzeechend 
ass durch Insécuritéit an Fake-News. 

D’Handwierk steht mëtten an eiser Gesellschaft. D‘Handwierk dat sinn majoritär 
Familljenbetrieber, déi lokal a regional verankert sin. Et sinn dofir eis Kleng- an Mëttel-
Betrieber, déi mat hieren Mataarbechter, eng wichteg Wertegemeinschaft an eiser 
Gesellschaft duerstellen. 

An de Betrieber ginn Valeurs’en gelieft, déi dem sozialen Zesummenliewen an eiser 
Gesellschaft eng zousätzleg Valeur Ajoutée ginn.  

Dëss stellt ee „Plus“ duer, oder aanescht ausgedrëckt, een „Sënn“ an enger Welt voller 
Froen, speziell och bei der Jugend. 

An engem Emfeld wou ëtt un Sënnhaftegkeet oft fehlt, ass d‘Handwierk een wichtegt 
Fundament vun eiser Gesellschaft 

D’Valeurs’en, déi een Handwierksbetrieb vermëttelt gin sin extrem vielsäiteg: Eegeninitiativ 
an Verantwortung, Fachlech Kompetenz Transmissioun vun Know-how, Proximitéit, 
Individualität a Qualitéit 
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An besonnesch  d’Passioun un der handwierklecher Réalisatioun. 
Dëss Valeurs‘en schaafen een sozialen Cader fir all déi, déi am Handwierk aktiv sinn – fir 
déi Responsables, fir d’Aarbechter, fir d’Apprentis’en. Awer och fir all déi Léit déi am Alldaag 
op d’handwierklecht Können zreck gräifen. 

Mir sinn houffreg op dat, wat „am Handwierk“ a „matt dem Handwierk“ geleescht gëtt! 

Ech wollt hei vun der Geleegenheet profitéieren fir dem Här Premierminister Xavier Bettel 
een besonneschen Merci ze soen, fir seng Präsenz bei der offizieller Remise vun den 
Certificats d’Apprentissage am November. Mat Ärer Präsenz ennerstäicht Dir 
d’Wichtegkeet vun dem handwierklechen Apprentissage an brengt domadden deenen 
Jonken déi Wertschätzung entgéint, déi si am Handwierk verdingt hun. 

Absolut wichteg wärt an Zukunft d‘Orientéierung an den Apprentissage opgrond vun den 
individuellen Fähegkeeten vun den jonken Leit sin.  

Eng Orientation „par l’échec“ stellt keen Dingscht un der Gesellschaft duer an, am 
Géigendeel, frustréiert Leit mat Talenter, déi esou nëtt zur Geltung komme kënnen. Wann 
bei d‘Begeeschterung och daat neidegt Talent fir den Beruff dobei kommen, dann steht 
der Réussite neischt mei am Wee. D’Handwierk bitt Carrièresméigelegkeeten, beruflech 
Chancen an Perspektiven an eiser Gesellschaft. 

Een Merci geet och un den Här Minister Claude Meisch fir déi konstruktiv 
Zesummenaarbecht. Dësst am Beräich vun den Sensibiliséierungs-Initiativen am Cader 
vun eisem Projet „Perspektiv Handwierk“ am Fondamental a – besonnesch - bei der 
déifgräifender Réforme vun der Meeschterprüfung. 

D‘Réforme sëtzt een Zeechen fir de Fortschrëtt am Handwierk. D’Meeschterprüfung steiert 
een neien Horizont un. Als Qualitéitssigel, als modern an héichwärteg Qualificatioun an als 
Garant fir eng beruflech Carrière bis an d’Selbständegkeet gëtt de Brevet op eng méi breed, 
beruffsiwwergräifend Basis gestalt.  

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Déi aktuell Défis’en an eiser Gesellschaft fuedert d’Politik, an domadden un éischter Stell 
d’Regierung, an dräi grousse Beräicher eraus. Beräicher, wou mer hoffentlech um Ënn vun 
dëser Legislatur wärten Fortschrëtter kënnen enregistréieren. 

Dat éischt ass d‘Energie- an d‘Klimapolitik. 

Vun engem gudde Mount hun den Här Minister Claude Turmes an d’Mme Minister Carole 
Dieschbourg dat neit Klimagesetz an och den neien Energie- a Klima-Plang viirgestallt. 
Leider vermësse mer eng ganz Réih Détailer, speziell zum „Klimapakt fir PME“, Détailer déi 
eréischt an den nächsten Wochen a Méint wärten bekannt gin. Speziell fir PME sollten 
durch konkret Mesuren ennerstetzt gin. Eng Réforme vun de Klima-Prêts’en, déi zurzäit 
wéineg efficace sin, sollt op den Agenda geholl gin. 

Och wann d’Elektromobilitéit staark ennerstëtzt gëtt, sou sollt d’Regierung oppen bleiwen 
fir alternativ Technologien an och d’Installatioun von Opluede-Bornes bei de Betrieber 
subventionéieren. Mir bedaueren och, dass d’Regierung duerch hier virschnelle Aktioun a 
Saachen Besteierung vun de Betriebsween Fakte geschaafen huet, duerch die den 
Automobilsecteur hei am Land leide wäert ouni dass et zu enger positiver Ökobilanz feiere 
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wäert. Héi ass eng gudd Geleenheet verpasst ginn, fir zesumme mam Secteur eppes ze 
maachen amplaatz mat Annoncen den Client wieder ze veronsëcheren.  

Fir d’Photovoltaïk ze développéieren sollten nei Instrumenter fir PME geschaafen gin, 
ënnert aanerem Aides fir Stockage-Batterien, fir d’Autoconsommatioun ze stimuléieren. 

Dem Handwierk geht et em een Klimaschutz, deen am Aklang mat engem erfollegräichen 
Betriebsmanagement geléngt. Wa mir dat schaffen, ass souwuel eis Gesellschaft ewéi och 
d’Handwierk Gewënner.  

Wichteg ass, den Haaptaccent op moartwirtschaftleg Ureizmechanismen an intelligent 
Aides‘en ze sëtzen, aplatz op restikiv Réglementatiounen an Strofsteieren. D’Regierung 
huet an der Zweschenzéit decideiert eng C02 Steier anzefeieren.  

Ett ass awer onkloer waat matt denen Suen soll gescheien. D’Chambre an d’Federatioun 
sin der Meenung daat een domat soll zielgeriicht Klimainvestissementer bei den Betriiber 
an bei den Bierger sollt förderen. Dobäi däerf een awer nett vergiessen, dass am Prinzip jo 
awer manner Sprit soll duerch d’lëtzebuerger Pompelen laafen, ergo manner Recetten iwer 
d’Akzisen wäerten erakommen. Wann op enger Säit 100 bis 150 Milliounen CO2-Steier 
mei erakommen, keinten op där aaner Séit bis zu enegr halwer Milliard a mei Recetten 
ewechfaalen. Do gëllt et ganz viirsichteg een gesonden Equiliber ze fannen am Kader vun 
der pluriannueller Budgetspolitik. 

D’Handwierk kann och nett akzepteieren, dass de Käschtepunkt vun der Klimapolitik 
eenzeg an eleng bei de Betrieber hänke bleiwt. Mei heich Akzisen, eng nei CO2-Steier, all 
daat bedeit an eisen Aan – wann ee sech selwer kohärent wëll bleiwen - dass den 
Indexwuerekuerw „klimaneutral“ muss emgebaut ginn, well soss ALL Meibelaaschtung 
eenzeg an eleng bei de Betrieber hänke bleiwt. Dat huet näischt mat breede Schëlleren ze 
dinn, dat ass Klimapolitik a Konsequenz! 

D’Handwierk kann als Gestalter vun enger emissiounsaarmer an energieeffizienter 
Wirtschafts- a Liewensweis een wichtegen Beitrag leeschten. Et soll jo drëms goen 
d‘Klimazieler um Terrain ëmzesëtzen. Mir beroden, entweckelen an installéieren 
Léisungen, déi d’Emissounen réduzéieren. Vill Betrieber sëtzen ower och op Technologien 
an Materialien, fir d’Energieeffizienz am eegenen Betrieb ze erhéigen. 

Deen zweeten Beräich, deen ech hei kommentéieren wëll, ass d‘Landesplanung an de 
Logement. 

D’Handwierk ass der Meenung, dat elo endlech Neel matt Käpp mussen gemaach gin. 
D’Zieler vun den sektoriellen Pläng gin onser Meenung no keng zefriddenstellend Antwert 
op d’zukünfteg Défis’en matt denen eist Land wärt konfronteiert gin. 

D’Handwierk huet eng Rei konkret Proposen am Logement op den Dësch geluecht, fir dat 
och de Privatsekteur am Beräich vum Logement social op breeder Basis kann aktiv gin. 
Den Avis vun der Chambre des Métiers iwwert d‘Plans sectoriels ënthält konkret 
Recommandatiounen, déi mir gewëllt sin, mat den Hären Ministeren Bausch a Kox ze 
diskutéieren. 

Eng vun den éischten Mesures‘en vun dëser Regierung wor de Mindestloun ze erhéigen. 
D’Handwierk ass der Meenung, d’Armutsdebatt soll mat Argumenter gefouert ginn, dei och 
eppes un der reeller Situatioun vun de Betraffenen ännert an hinnen hëlleft, amplaatz 
eesäiteg déi Betrieber ze belaaschten, déi ëtt schon am schwéiersten hunn an doriwwer 
eraus och nach di Schwächst an der Gesellschaft beschäftegen. Eng politesch gesteiert 
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Lounpolitik ass keng Léisung fir den Logementsproblem am Land. D’Handwierk verlaangt 
dofir eng méi efficace an selektiv Sozialpolitik, déi den manner gudd gestalten Familljen, 
ënner anerem och am Logement, déi néideg Hellef gëtt. 

All Joer fir d’Neijoer, komme mer drop ze schwätzen, dass d’Situation am Logement als 
nationalen Noutstand ze considéréieren ass. De Logement muss définitiv déi éischt 
national Prioritéit gin. Den diskutéierten „Pact Logement 2.0“ muss dëss Kéier laangfristeg 
gräifen, soss kritt d’Wuesstumspolitik hei zu Lëtzebuerg definitiv den Hick. 

Betriebsusiedlungspolitik an Mobilitéit sinn enk verstreckt. Soulaang eng Majoritéit vun 
den Salariés’en dagdäglech am Stau stinn, gëtt weiderhin een ongeheieren Volume un 
onproduktiv Stonnen geziélt, wat am totalen Widersproch steht mat enger zukünfteger méi 
effizienter an produktiver Aarbechtswelt. 

Um Niveau vun den Bauschuttdeponien besteeht absoluten Handlungsbedarf. Héi fehlt et 
u Konzepter, déi et de Betrieber erméigelegt, laangfristeg ze plangen. Et kann dach nëtt 
sin, dass eis Betrieber de Bauschutt durch d’hallef Land mussen transportéieren, nëmmen 
wëll keng nei regional Décharges virgesi sinn. D’CO2-Bilanz ass désastréiss. D’Stauen vun 
de Gefierer bei den existenten Déchargen sinn inakzeptable an den zousätzlechen 
Spritverbrauch extrem. Hei kommen C02-Emissiounen zesummen an der 
Gréissenuerdnung vun der Staad Diekrech. 

Den drëtte Beräich ass d‘Entwecklung, d‘Fidéliséierung an d‘Unzéien vun Talenter. 

Mir begréissen ausdrecklech d’Opstellen vun enger nationaler Stategie fir „Talent 
Attraction“. Och hei sollt keng kostbar Zäit verluer goen. Dofir plaidéieren mir fir een 
„nationalen Coordinateur“, deen als Missioun sollt hun, all aaner implizéiert Autoritéiten ze 
fédéréieren, d’Zieler ze définéieren an och eng gemeinsam Roadmap ze entwëckelen.  

D‘Unzéien vun Talenter op Lëtzebuerg ass eng Thematik, déi vill verschiddden Facettes’en 
beinhalt. Eng Reih Pisten mussen an den nächsten Méint exploréiert ginn, fir dat déi 
verfügbar Reserven u Kompetenzen, besonnesch och am Beräich vun enger gezielter 
Immigratioun, kenne genotzt gin. Wann een méi massiv qualifizéiert Leit op Lëtzebuerg 
invitéiert, muss een se och kënne logéieren. Hei si mer also erem bei den Prioritéiten. 

Kompetenzen opbauen geht un éischter Stell iwwert d’Formatioun, also de Lifelong 
Learning, an hängt enk domadden zesummen, di Jonk fir déi sougenannten „manuell“ 
Beruffer, déi awer an der Praxis héich innovativ sinn, ze gewannen. D’Federatioun huet an 
dësem Beräich Pioneierarbecht geleescht an sou bestinn mëttlerweil fir de gesamte 
Bauberäich Weiderbildungsmeiglechkeeten duerch d’Centres de Compétences die 
europawäit hieresgläiche sichen: de Secteur hëlleft sëch selwer a stellt eng kohärent a 
struktureiert Weiderbildungsoffer a mei wie 40 Beruffer op d’Been gekoppelt un 
Innovatioun an R&D ouni d’Zesummenarbecht mat den AdEm am beräich demandeurs 
d’emploi ze vernoleissegen. Dese System soll ausgaut ginn, wa meiglech op aaner 
Secteuren, a mir wiere frou wann d’Regierung die Initiativ geif gebührend ennerstëtzen. 

D’Weiderbildung ass zentral fir mat den Evolutiounen Schrëtt ze haalen. Kleng a mëttel 
Betrieber mussen sech dofir an Zukunft op eng verstärkten staatlech Ennerstetzung bei 
den Hellefen fir Weiderbildung, fir „Up-“ an „Reskilling“, kenne verloosen. Héi ass 
d’Regierung gefuerdert. 

„D’Handwierk baut d’Zukunft !“. Dësst ass eis zentral Ausso ! 

An d’Chambre an d’Fédératioun begeeden d’Handwierk an deem Entwecklungsprozess. 
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Eis Missioun ass ëtt d’Betrieber duerch gezielten Aktiounen méi produktiv a 
wettbewebsfäheg ze maachen. 

Sou huet d’Chambre d’läscht Joer eng nei Marque fir qualitativ héichwärteg Servicer fir 
d’Handwierksbetrieber agefouert: „YDÉ“ ennert dem Motto „gudd entouréiert fir dass Ären 
Projet en Succès get!“ 

YDÉ ennerstetzt Betriiber an den verschiddene Phasen vun hiererm Liewenszyklus. Sief 
dësst bei der Betriebsgrennung, beim Developpement vun der Aktivitéit, bis hin zu der 
Transmissioun vum Betrieb. Ennert der Marque YDE ginn déi kompetent Servicer ennert 
engem Numm an engem eegenen Internetoptrett présentéiert. 

Parallel ass d’individuell Berodung vir d’Betrieber ausgebaut gin. D’Chambre ass elo mat 
hierer breeder Palette un Servicer souwoul héi am Haus an der „House of Entrepreurship“ 
dagtäglech présent. Dësst erméigelegt een méi direkten Encadrement op de Plaatzen wou 
potentiell een Handwierker een Service ufreet. Och déi verstärkten Zesummenaarbecht 
mat dem Guichet PME am Norden ass een regionalen Bausteen an dëser Strategie. 

D‘Betrieber kennzeechen sech speziell durch hier „Dynamik“, hir Performancen am 
Beräich vun der Innovatioun aus.  Dëss  Innovatiounskraaft huet vill Facetten. Den 
„Innovatiounspräis am Handwierk“ deen d‘lescht Joer organiseiert gouf, huet daat op eng 
impressionnant Manéier ennerstraach.D’Kréativitéit kennt och speziell am 
Konschthandwierk an am handwierklechen Design zum droen. „De Main De Maître“ ass 
eis mëttlerweil all ee Begrëff. 

Déi breed Palette un ganz verschiddenaarteg Innovatiounen weisen op deen groussen 
Potential an eisen traditionnellen Entreprisen hin. Ee Grond méi si an d’Diversificatiouns-
Ustrengungen vun der Regierung mat an ze bezéien. 

 

Dir Dammen an Dir Hären, 

 

Ewéi ufangs ennerstrach, wärt een wesentleche Viirstouss a Punto Mëttelstandspolitik 
dësst Joer durch dem Minister Delles säin 5. Aktiounsplang fir PME kommen. 

En vue vun den beviirstehenden Reuniounen présentéiert dovir d‘Chambre des 
Métiersdemnächst hieren 8-Punkte Memorandum fir eng durable a modern „Handwierks- 
& PME-Strategie zu Lëtzebuerg“. Eis Propositiounen an Iddien wärten mir am Dialog mat 
dem Mëttelstandsminister diskutéieren. Eng Ausweidung vun dem „Pakt PRO Artisanat“ 
deen 2017 lancéiert gouf, ass och noutwendeg. Also souzesoen een „Pakt PRO Artisanat 
2.0“, deen de rezenten Entwëcklungen Rechnung dréit an deen mat den néideschen 
Finanzen dotéiert sollt gin. 

Eis Devise soll sinn … 

„D’Handwierk gestalt eis Zukunft! Iwwerloost dovir d’Zukunft nëtt dem Zoufall!“ 

Wéi gewinnt ass et eise Liewensmettelverband, deen sech den Owend em eis këmmert. 
Hinnen een groussen Merci. 

Wéi üblech huet d‘Chamber a d‘Fédératioun op Neijoerskaarten verzicht an ennerstetzen 
dofir der „Association luxembourgeoise de lutte contre la micoviscidose“.  
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Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet a wënschen Iech an all Ären Familljen een 
Glëcklecht a Gesond Neit Joer an een Gudden Owend hei am „Haus vum Handwierk“!  

 

Luxembourg, le 14 janvier 2020 


