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Altesse Royale, 

Här Chamberspresident, 

Dir Dammen an Dir Hären Deputéiert, 

Här Minister Claude Meisch,  

Här Minister Dan Kersch,  

Excellencen, 

Leif Éiregäscht, 

Leif Lauréaten,  

Ech begréissen Iech op onser feierlecher Diplom-Iwwerrechung. 

Et freet mech, dass esou vill Invitéen aus der Politik, der Wirtschaft an der Gesellschaft, haut hei sinn ! 

Dir Damen an Dir Hären, dëst ass een Zeechen vun héier Wertschaetzung, die Dir dem Handwierk 
entgéingt bréngt. 

Ganz besonnesch begréissen ech Iech, léif Lauréaten.  

Dir stitt haut am Mëttelpunkt ! 

D’Iwwerreechung vum Brevet de Maîtrise a vun der Promotion du Travail ass fir d’Handwierk keng Feier 
wei eng aner. Haut éieren mir jonk Leit fir hir besonnesch Verdéngschter : 

• 110 vun hinnen hunn no hirer Initial-Ausbildung nach een Diplom drop gesat. Sie ginn mam Brevet de 
Maîtrise ausgezeechent; 

• 54 vun hinnen hunn an hirer Formatioun besonnesch gudd Resultater erreecht. Sie ginn mat der 
Promotion du Travail belount. 

Altesse Royale, 

1949 huet Ären Grousspapp, den Grand-Duc Jean fir d’éischte Kéier des Zeremonie parraineiert. Am 
Réckbléck kann een ouni Zweiwel soen: 

• domat huet Hien een Grondsteen geluet, 

• domat huet Hien eng Traditioun begrënnt. 

Séit méi wei 70 Joer kann d’Handwierk op dësem Dag op déi Groussherzoglech Famill zielen. 1981 huet 
Ären Papp, den Grand-Duc Henri d ‘Relèvë iwwerholl. Séit 2004 sidd Dir, Altesse Royale Perséinlech 
dobäi. 

Et leit mir haut besonnesch um Häerz, Ärem Grousspapp, dem Grand-Duc Jean, deen ons dat lescht Joer 
fir ëmmer verlooss huet MERCI ze soen. 

Iwwert de Grand-Duc Jean ass villes gesot an villes geschriwwen ginn. Ech hunn mir bei der Virbereedung 
op des Ried eng Fro gestalt. Wat ass déi Eegeschaft, déi ech vum Grand-Duc Jean an Erënnerung behalen 
well? 
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An do falen mir spontan e puer Qualitéiten an, déi een ëmmer erëm konnt héieren. De Grand-Duc Jean 
hat dat richtegt Wuert fir jiddereen. Mee, virun allem, de Grand-Duc Jean konnt nolauschteren. 

Wat ewéi eng Selbstverständlechkeet klengt ass awer leider keng.  

Dobäi schéngt mir eppes besonnesch wichteg ze sinn, an zwar d’Reiefolleg: d‘éischt n lauschteren, 
duerno schwëtzen. Dat verhënnert, datt een d’éischt schwëtzt an sech dann iwwert d ‘Reaktiounen an d 
‘Konsequenzen wonnert.  

Ech hunn mir dofir dëst Joer bei der Zeremonië de Remise du Brevet de Maîtrise virgeholl, méi no ze 
lauschteren. 

An domat wëllen mir och haut konkret ufänken. Manner Rieden an méi kuerz Rieden. Dofir amplaz, eng 
Table Ronde. Do ginn mir Leit aus dem Handwierk d ‘Geleeënheet, hir Froen ze stellen. Do ginn mir 
engem Panel vun Perséinlechkeeten d ‘Méiglechkeet, nozelauschteren an ze äntwerten: an genau där 
Reiefolleg! 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Mir liewen an engem klengen Land, op engem klengen Kontinent, op engem klengen Planéit. D 
‘Ressourcen hei zu Lëtzebuerg, hei an Europa, hei op der Äerd sinn begrenzt. D‘Gleichgewichter sinn 
fragile. D‘Limiten vun onsem Handelen réckelen ëmmer méi no. Dëst alles gëtt ons all Dag ëmmer méi 
bewosst! 

Mir spieren, datt eppes am Wandel ass. Mir spieren datt eppes am Ëmbroch ass. Mir spieren, datt et 
esou net weider goen kann. 

Dat feiert bei villen vun ons zu Onsécherheet an zu Onzefriddenheet. Onsécherheet an Onzefriddenheet, 
déi net op Geheier stoussen, déi net op Versteesdemech stoussen, feieren iwwert kuerz oder laang zu 
Resignatioun, zu Aggressivitéit, an Extremismus. 

An dofir ass och hei déi eenzeg richteg Äntwert: Et muss een deem aneren nolauschteren. A wann een 
gudde no lauschtert, dann héiert een, datt mir alleguer op der Sich sinn: op der Sich no neien Zieler an 
no neien Prioritéiten, op der Sich no engem neien Kompass an no enger neier Wäerte-Skala. 

Traditionell Wäerter gewannen erëm un Bedeitung: Fridden, Gerechtegkeet, Solidaritéit, Wunnen, Famill 
an Fräizäit. Wäerter tauchen op oder erëm op, déi engem bekannt virkommen, des Kéier awer ënnert 
deem neien Begrëff « Mega-Trends »: Neo-Ökologie, Gesondheet, Sécherheet, Mobilitéit, Konnektiviteit, 
New Work, fir der nëmmen e puer ze nennen. 

Dei traditionell Werter, verbonnen mat den sougenannten « Mega-Trends » zielen an eng Richtung: 
Wonsch no Qualitéit, Wonsch no Liewensqualitéit, Wonsch no « Work Life Balance ». 

Firwat soen ech dat? Wat huet d ‘Handwierk an deem Kontext ze bidden? Wat kann d ‘Handwierk dozou 
bäidroen, ….majo onsem Liewen an onsem Handelen eng Richtung an een Sënn ze ginn? Een 
wiertschaftlechen Modell, an doriwwer eraus och nach een sozialen Modell. 

D ‘Handwierk, steet fir berufflech an sozial Integratioun. Mir bidden Formatioun, Aarbecht, Carrière an 
Perspektiven: fir Fraen an Männer, fir Jonker an manner Jonker, fir Lëtzebuerger an Net-Letzebuerger, fir 
Résidanten an Net-Résidanten. 

Mir stinn fir lokal Präsenz an fir lokalen Engagement. Mir sinn Partner an Usprieche-Partner fir Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kultur a Politik. 
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Mir stinn fir fest Strukturen: Chamber an Federatiounen, neierdéngs och Kompetenz Zentren. Bei ons 
kann een sech engagéieren an et kann een matmaachen. Bei ons gëtt een gebraucht an et kann een 
sech nëtzlech maachen. Virun allem awer: bei ons huet een en Resultat, fir sech an fir déi Aner. 

Beim Handwierk weess een, wou d‘Rees higeet…..  Mir hunn Traditiounen an mir hunn Wäerter. Mir ginn 
ons Regelen an mir setzen ons een Kader: an der Formatioun an am Etablissement. Wien am Handwierk 
ënnerwee ass, kann fir d‘Zukunft plangen: berufflech an privat. 

Dat bréngt Orientéierung, Halt an Sécherheet. Domat bidd d‘Handwierk eng konkret Alternativ : 

• zu allen Tendenzen vun Onzefriddenheet an Onsécherheet, 

• zu allen Geforen vun Resignatioun, Aggressivitéit, Gewalt an Extremismus. 

An domat nach eemol zu Iech, léif Lauréaten, 

Dir gehéiert zum Réckgrat vum Handwierk, vun onser Économie, vun onser Gesellschaft.  

Dir kennt stolz op äre Leeschtung sinn an mir freeën ons mat iech. 

Op iech leien ons Erwaardungen an ons Hoffnungen. Elo fänkt fir iech en neien Liewensofschnëtt un. 

Ufuerderungen un Iech wäerten héich sinn :  

Unternehmerescht Denken an Eegen initiativen ginn direkt vun iech erwaart. Dobäi sinn fachlech 
Kompetenzen am Handwierk selbstverständlech ! 

Elo heescht et Verantwortung ze iwwerhuelen. Perséinlech Weiderentwécklung an de Bléck iwwert den 
Teller Rand sinn gefrot. 

Zukunftsperspektiven am Handwierk sinn gudd. Mam Brevet de Maîtrise sidd Dir gudd gerëscht an 
beschten opgestallt. Dir hutt déi richteg Formatioun fir optimistesch an d ‘Zukunft ze kucken. Dir hutt fir 
de Rescht vun aerem Liewen eng sécher Arbeschtsplaatz, wann der iech weiderbilt ! 

Am Kader vun onser Kollaboratioun mam Educatioun-Minister sinn mir am Gaangen, den Brevet de 
Maîtrise ze reforméieren, op nei Schinnen ze stellen, déi resolut an d ‘Zukunft weisen. 

Am Ausland stéisst ons Reform op groussen Intérêt. Den neien Brevet de Maîtrise, genau wei den 
aktuellen Brevet, wäert zu enger « Best Practice », zu engem Modell an Europa ginn. 

Den Atout vum Brevet de Maîtrise ass d‘Verbannen vun Elementer aus verschiddenen, komplementaren 
Beräicher: Technologie, Management, Pédagogie, Creation d’entreprise an Praxis. Seng ganzheetlech 
Approche an séin ganzheetlechen Usproch maachen aus dem Brevet de Maîtrise eng eenzegaarteg 
Formatioun. Meeschteschen an Meeschteren sinn rar an dofir gefrot an gesicht. 

Ech well iech awer nach eppes mat op de Wee ginn fir iech op är nei Herausfuederung vir ze 
bereeden. 
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Léif Lauréaten 

• dir musst bereet sinn, gesellschaftlech an sozial Verantwortung ze huelen; dëst gelt och 
géigeniwwer äeren Mataarbechter 

• sidd e Virbild als Mënsch, Chef an Bierger 

• gesitt an äeren Mataarbechter an Kollegen, vir d‘éischt hier Stäerkten, ier dir hier 
Schwächten kritiséiert 

• sidd stolz op äert Handwierk, äer Entreprise an besonnesch op aer eegen Arabescht 

• Iwwerzeecht an begeeschtert aer Clienten mat handwierklecher Qualitéit an äerer 
Perséinlechkeet. Duerch äert Verhalen prägt dir den Image vum lëtzebuerger Handwierk. 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Erlaabt mir nach puer MERCIEN.  

MERCI all deenen, déi eis Lauréaten op hirem Wee begleet hunn: den Patronen an Enseignanten, den 
Elteren an Partneren. 

MERCI all deenen, déi un dëser Feier bedeelegt sinn: 

• dem Camille Ney fir seng agréabel Animatioun, 

• dem Godinho’s trio mam Vitor Moreno, dem Damien Messin an dem Joao Godinho fir den 
musikaleschen Encadrement, 

• der Fédération Horticole Luxembourgeoise fir déi prachtvoll Dekoratioun, 

• den Responsabelen vun der Stad Lëtzebuerg an vum Groussen Theater fir déi perfekt 
Zesummenaarbecht. 

• Der Équipë vun der Chambre des Métiers  

No der offizieller Zeremonie invitéieren mir Iech alleguer op ons Receptioun. Verantwortlech dofir ass 
d’Confédération Liewensmettelhandwierk. 

 

 

Altesse Royale, 

Dir Dammen an Dir Hären, 

Villmols MERCI fir No lauschteren! 


