Séance académique - 10 ans statut unique – CSL
Discours du Président de la Chambre des Députés M. Mars Di Bartolomeo (31.05.2018)

Dir Dammen an Dir Hären, (…)

«Statut unique exemplaire», dat war den Titel vun engem Artikel am «Soir» den 12. Oktober
2007 iwwert den Eenheetsstatut zu Lëtzebuerg, fir deen et e puer Woche virdrun zu enger
Eenegung tëschent Sozialpartner a Regierung komm war.
Am Artikel kommentéiert de Generalsekretär vun der FGTB Joël Thiry dës Reform
folgendermoossen:
«Je suis admiratif devant cette réforme au Grand-Duché. Alors qu’on est dans un monde où
on divise de plus en plus, où les mécanismes à l’encontre de la solidarité sont de plus en
plus courants, ici, c’est le contraire. Une vraie harmonisation vers le haut, qui n’ampute pas
ce qui existait pour les employés. Il faudrait s’inspirer de cela en Belgique, mais on en est
loin.»
Ech hu bewosst dat Zitat vu bausse gewielt, fir der Kritik aus dem Wee ze goen, dass mer
eis selwer wéilten op d’Schëller klappen.
An dach kann ech net ofstreiden, dass ech och 10 Joer nom Vott vum Gesetz, dat en
eenheetleche Statut am Aarbechts- a Sozialrecht fir Aarbechter a Beamten agefouert huet,
nach houfreg sinn, dass mer dat fäerdegbruecht hunn.
A well ze oft vergiess gëtt, dass Reformen net vum Himmel falen a Verbesserunge schnell
zur Selbstverständlechkeet ginn, sinn ech frou, dass eis Salariatskummer, déi duerch den
„Statut unique“ geschaaft gouf, den 10. Gebuertsdag vun deem Gesetz haut mat eis feiert.
Iwwregens, an ech kommen herno dorop zréck, ass den haitege Präsident vun der CSL, de
Jean-Claude Reding, ee vun de Pappe vun där wichteger Reform.
Objektivitéitshalber muss ee soen, dass de gemeinsame Statut fir all Salariéen net eleng
duerch dat Gesetz vum 13. Mee 2008, mä progressiv realiséiert gouf. Virun 10 Joer gouf
allerdéngs e Prozess, dee sech iwwer Joerzéngten erstreckt huet, ofgeschloss. Et war déi
lescht Etapp, un déi eigentlech kaum nach ee gegleeft huet.
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De Jean-Claude Reding ass schonn op den Avis Tripartite vum Abrëll 2006 agaangen, wou
d‘Sozialpartner an d’Regierung sech eens goufen, fir den Eenheetsstatut anzeféieren, an dat
ouni zousätzlech finanziell Chargë fir d’Gesamtekonomie.
De Punkt iwwert den „Statut unique“ am Accord war e Schlësselelement, fir dass et
iwwerhaapt, an engem méi schwierege wirtschaftlechen Ëmfeld, zu engem Accord an der
Tripartite konnt kommen.
Net oninteressant ass, wéi déi jorzéngtenal Fuerderung, déi fir vill als Utopie gegollt huet, op
eemol um Dësch vun der Tripartite gelant ass. Dozou meng Versioun, déi, mengen ech, och
déi richteg ass.
D’Tripartite-Gespréicher vun 2005 an 2006 stoungen am Zeeche vun der Verbesserung vun
der Kompetitivitéit, der Inflatiounsbekämpfung an dem Equiliber vun de Statsfinanzen. Fir
d’Gewerkschafte waren ënner anerem d’Indexmodulatiounen e rout Duch. Wéi d’TripartiteVerhandlungen op der Plaz getrëppelt sinn, huet den deemolege Premier Jean-Claude
Juncker mech op méiglech Virschléi ugeschwat, déi fir d’Gewerkschaften en Equiliber
kéinten duerstellen. An engem Gespréich mam deemolegen OGBL-President Jean-Claude
Reding huet hie mer d‘Aféierung vum Eenheetsstatut fir all Salariéë virgeschloen. Ech hunn
dem Premier dee Virschlag weiderginn an hien huet dat, grad wéi mir, eng gutt Iddi fonnt.
Et ass zur Eenegung an der Tripartite komm, an de Biltgen‘s Fränz als Aarbechtsminister an
ech als Sozialminister kruten d’Charge, fir den Eenheetsstatut mat de Sozialpartner
auszehandelen, an de Rucksak gepaakt.
Et war keng einfach Missioun, goung et dach drëm, den Aarbechterstatut op de besseren
Niveau vum Employéë-Statut ze hiewen, ouni Méikäschte fir d’Gesamtwirtschaft.
Iwwer 15 Méint an x Plenarsëtzungen an a bilaterale Gespréicher mat Patronat a
Gewerkschafte koumen all méiglech Formelen, fir dat Zil ze erreechen, op den Dësch. Am
Laf vun den Diskussiounen huet sech erausgestallt, wéi vill Facetten dee Projet hat.
Aarbechtsrechtlech Elementer, wou de François Biltgen wäert drop agoen, déi sozial
Ofdeckung vun der Krankheet, de Krankestand, strukturell Froe wéi d’Zesummeleeë vun de
Krankekeesen, de Pensiounskeesen, den Aarbechtsgeriichter asw.
Wärend d’Gewerkschaftssäit drop gepocht huet, dass alles esou no wéi méiglech un den
deemolege Beamtestatut sollt kommen, huet d’Patronat virun allem déi finanziell
Auswierkungen am A gehat, net nëmme gesamtwirtschaftlech, mä och sektoriell.
Méi wéi eng Kéier ware mer no um Broch, et war Damp an der Kichen an d’Nerve louchen
och emol blank. Um Enn konnte mer dunn dach eng Eenegung fannen an d’Blocagen
deblockéieren.
Miesmacher war et net gelongen, Beamte géint Aarbechter opzestëppelen. Déi fréier
Aarbechter waren d’Haaptgewënner, d’Beamten hu bei de Cotisatiounen a bei den
Iwwerstonnen e symbolesche Geste gemaach, d’Gewerkschafte ware mat engem
Iwwergangsregimm d’accord an d’Suerge vun de Betriber goufen iwwert déi nei Mutualitéit
vun den Entreprisen ofgedeckt.
Dass mir zu engem gudden Enn komm sinn, ass drop zréckzeféieren, dass all Partner den
Engagement, dee se an der Tripartite geholl haten, eescht geholl hunn an iwwer all Kriticken
eraus kompromëssfäeg waren; dass déi zwee Ministeren, déi d’Responsabilitéit vum Dossier
haten, sech exzellent verstanen hunn; dass d’Regierung, mat un der Spëtzt dem Premier, de
Stat finanziell an der Mutualitéit mat engagéiert huet, an dass et ganz einfach un der Zäit
war, dës Ongerechtegkeet aus der Welt ze schafen. Net ze vergiessen déi exzellent
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Fir et an engem Saz ze soen: Mir hunn et fäerdegbruecht, well mer et hu misse
fäerdegbréngen!
Elo kann ee gedeelter Meenung sinn, ob et eng Joerhonnertreform war oder eng Reform, déi
e Joerhonnert gebraucht huet. Onbestreitbar ass awer:
- dass et eng wichteg gesellschaftlech Reform ass, well se fir méi Kohäsioun tëschent de
verschiddene Beruffsgruppe gesuergt huet. Déi Zweedeelung tëschent wäissem Hiem a
bloem Schaffkostüm ass aus de Gesetzer verschwonnen;
- dass et eng wichteg sozial Reform ass, déi eng Inegalitéit, eng Diskriminatioun, eng
Ongerechtegkeet, en Anachronismus, déi duerch näischt ze rechtfertege waren, aus der
Welt geschaaft huet. Firwat soll en Aarbechter mam selwechte Bruttoloun ewéi e Beamte
manner netto erauskréien, ëmmerhin 2% manner? Firwat sollten Ofgangsentschiedegungen
an Trimestres de faveur verschidde jee no Statut sinn?;
- dass et eng vun deenen déif gräifendste strukturelle Reformen ass. Aus deene
verschiddene Krankekeese gouf eng Gesondheetskeess, aus de Beruffschambere gouf eng
Salariatskummer, aus de verschiddene Pensiounskeesen ass d’CNAP entstanen an aus
deene verschiddenen Aarbechtsgeriichter eng Juridictioun.
Déi Strukturreform huet zu enger administrativer Vereinfachung an der Verbesserung vum
Déngscht um Client gefouert.
Mam Eenheetsstatut gouf awer och bewisen, dass eis Gesellschaft nach zur Solidaritéit fäeg
ass, Betriber ënnereneen, an de Stat mat hinnen, Beamte mat den Aarbechter. An et gouf
bewisen, dass mer zu gréissere Reforme fäeg sinn, jiddefalls déi, déi dem Projet
zougestëmmt hunn. Just d‘DP an en Onofhängegen hate sech enthalen, haten also keng
Haltung.
Zéng Joer méi spéit ginn Aarbechter a Beamten d’selwecht am Sozial- an Aarbechtsrecht
behandelt. D‘Cotisatioune sinn déiselwecht, bei gläichem Brutto ass den Netto och
d’selwecht, Iwwerstonnen, Ofgangsentschiedegunge sinn d’selwecht.
D’Salariatskummer huet sech exzellent entwéckelt, esouwuel wat hir Kompetenz als
berodend Instanz ugeet wéi och hiren Engagement a Saache Weiderbildung.
D’CNS ass gesond ewéi nach ni a funktionéiert gutt, d’Remboursementer geschéien am
Schnëtt bannent 14 Deeg, d’Agencë vun der CNS sinn do fir all Salariéen.
Ech géif mer wënschen, dass
d’Gesondheetspräventioun aklammen.
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Der Pensiounskeess geet et gutt. D’Mutualitéit funktionéiert gutt, de Krankestand ass net
explodéiert an d’Ausgabe fir de Krankheetsfall och net.
Zu gudder Lescht kann een och nach d’Reform vun der Onfallversécherung erwänen, déi zu
méi Solidaritéit tëschent de Betriber bäigedroen huet.
Och ouni a Superlativen ze verfalen, sinn ech der Meenung, dass fir eis all, d’Politik an
d’Sozialpartner, den Eenheetsstatut, d’Diskussioune ronderëm an d’Resultat, eng
Inspiratioun solle sinn. Eng Motivatioun, fir géint Inegalitéiten, Ongerechtegkeeten,
Diskriminéierungen, egal wéi laang et se scho gëtt a wéi schwéier et ka schéngen,
virzegoen, et resolutt unzegoen an zesummenzeschaffen, fir se lasszeginn.
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An deem Sënn ass a bleift den Eenheetsstatut e gutt Beispill fir funktionéierende
Sozialdialog, fir Solidaritéit a Gerechtegkeet.
Fir mech selwer ass de Projet Eenheetsstatut eppes ganz Besonnesches, mat enger
grousser Symbolik. Vläicht, well mäi Papp Schmelzaarbechter war a sech ëmmer géint déi
Ongerechtegkeet gewiert huet…
Merci.
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