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Dir Dammen an dir Hären,
Loosst mech fir d’éischt direkt nach eng Kéier dem François Biltgen an dem Mars Di
Bartolomeo am Numm vun der Salariatschamber Merci soe fir hir interessant a fundéiert
Rieden. Merci och fir hiren Asaz fir de Statut unique, deen ouni si net méiglech gewiescht wier.
A Merci och fir di allgemeng gutt Kollaboratioun déi mer mat hinne fir d’éischt als
Arbeiterkammer an als Privatbeamtechamber, duerno als Salariatschamber an hire
verschiddene Fonctiounen haten.
Sief dat als Aarbechtsminister an haut och als Riichter um europäesche Geriichtshaff wou mer
schonns interessant Echanges de vues’en mam François Biltgen haten. Sief dat als
Sozialminister an haut och als President vun der Deputéiertechamber wou mer weiderhi gutt
mam Mars Di Bartolomeo zesummeschaffen.
Dir Dammen an dir Hären,
Le statut unique, une nécessité juridique et une évidence historique hunn ech a menger
Préface vun eisem Buch, wat mer am Kader vun 10 Joer Statut unique publizéiert hunn,
geschriwwen a wat der den Owend alleguerten herno kënnt als Kaddo mat heem huelen.
Une nécessité juridique well et effektiv net méi haltbar war, dass Aarbechter a punkto
Sozialrecht anescht, an dësem Fall manner gutt, behandelt goufe wéi Privatbeamten déi an
der selwechter Situatioun waren. Dat war eng Diskriminatioun déi objektiv net gerechtfäerdegt
war, an duerfir huet missen ofgeschaaft ginn.
Eng historesch Evidenz well de Statut unique natierlech di logesch Konsequenz war vun enger
Entwécklung, vun enger Unnäherung vun de Statuten déi virdru schonns stattfonnt huet, mee
wou et bis dohinner net gelonge war dee leschte Schratt ze maachen.
1989, d’Gesetz iwwert den Aarbechtskontrakt war natierlech e wichtege Schratt, mee et huet
duerno awer nach bal 20 Joer gedauert bis mer d’Zillinn erreecht hunn.
“Blaumann trifft weissen Kragen” oder “Die Zeit ist reif” waren zum Beispill Titelen a
verschiddene Lëtzebuerger Dageszeitungen.
Den Ënnerscheed tëschent manueller an intellektueller Aarbecht dee jo ëmmer als Moosstab
geholl ginn ass fir tëscht Aarbechter a Privatbeamten ze ënnerscheeden, ass natierlech och
ëmmer méi flou ginn, an ass entretemps notamment och duerch d’Digitaliséierung a ville
Felder praktesch onméiglech ze maachen.

Dir Dammen an dir Hären,
Haut, 10 Joer duerno, ass de Statut unique scho bal eng Selbstverständlechkeet a gëtt net
méi a Fro gestallt.
Di europäesch Texter hunn och vläicht matgespillt en faveur vum Statut unique : op
europäeschem Niveau, an de Reglementer an an den Direktiven, déi ëmmer méi e groussen
Impakt kritt hunn, och op eist Sozialrecht, gëtt jo nie en Ënnerscheed gemaach tëschent
verschiddene Kategorie vun Salarié’en.
De Statut unique, une nécessité juridique et une évidence historique… a sech hätt ech och
kéinte soen une évidence juridique et une nécessité historique, mee am Fong war et alles
anescht wéi evident.
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Meng Virriedner hu schons dorobber higewisen, dass d’Verhandlungen alles anescht wéi
einfach waren, well och wann ee mam Prinzip vum Statut unique averstane war, louch den
Däiwel natierlech am Détail.
Oder wéi de Mars di Bartolomeo a senger Préface an eiser Publikatioun schreift : Mission
impossible accomplie !
Dir kënnt an eiser Publikatioun flott noliesen, dass de Statut unique zwar dee leschte Schratt
an enger laanger historëscher Entwécklung war, sief dat um Niveau Aarbechtsrecht oder um
Niveau vun der Sécurité sociale ; mee dee leschte Schratt ass heiansdo déi schwéiersten an
et ass net ëmmer evident fir den nach ze maachen.
D’Lohnfortzahlung am Krankheetsfall war do natierlech ee besonneschen Aspekt, a mir hunn
och an eisem Buch an engem Kapitel dorobber higewisen, dass d’Diskussiounen op deem
Punkt nach ëmmer weiderginn. Kierzlech ass eréischt e Gesetz geholl gin fir méi präzis
festzeleeë wéi de Salaire während der Lohnfortzahlung genau gerechent gëtt.
Ech mengen awer et kann ee mat Recht behaapten, dass et beim Statut unique zu enger
Harmonisation vers le haut komm ass wat d’Rechter vun de Salarié’en betrëfft ; dat ass
mengen ech hautzedaags keng Selbstverständlechkeet a virun allem dem Asaz vun de
Gewerkschaften, mee awer och dem vu verschiddene politeschen Akteuren ze verdanken.

Dir Dammen an dir Hären,
Ech wollt awer a menger Interventioun virun allem op d’Salariatschamber agoen. D’Créatioun
vun der CSL ass di natierlech an di logesch Konsequenz dovunner, dass mer keen
Ënnerscheed méi maachen tëschent Aarbechter a Privatbeamten.
D’Salariatschamber huet hir Plaz fonnt an de Rieder vun de politeschen, sozialen an
ekonomeschen Institutiounen zu Lëtzebuerg, eng wichteg Plaz, dat am Zesummespill mat de
Gewerkschaften. En Zesummespill wat menger Meenung no extrem gutt fonctionnéiert.
Eng Art Aarbechtsopdeelung huet sech etabléiert bei däer d’Gewerkschafte natierlech éischter
um Terrain präsent sinn, an den Entreprisen an den Delegatiounen, oder op nationalem Niveau
an de Verhandlungen mat der Regierung a mam Patronat.
D’Salariatschamber gesäit hire Rôle éischter am Hannergrond, probéiert mat Analysen an
Etüden d’Interesse vun de Salarié’en ze verdeedegen an d’Gewerkschaften ze ënnerstëtzen.
Et wier eis wichteg, an et wier och richteg dass d’Beruffschamberen, natierlech net nëmmen
d’Salariatschamber, endlech an der Verfassung géife verankert ginn. Duerch hire Rôle an der
Procédure législative an hir Wichtegkeet fir di sozial an ekonomesch Demokratie an
Diskussiounen zu Lëtzebuerg wier dat nëmme normal.
Et wier och wichteg fir eis Demokratie, well an der CSL sinn och eis auslännesch Matbierger
an d’Grenzgänger vertrueden.
Mir haten duerfir eng gemeinsam Initiative mat deenen aner Beruffschambere geholl, déi
matsechbruecht huet, dass effektiv an der Propositioun de revision wéi se am Moment virläit,
d’Beruffschamberen an der Verfassung stinn. Dat muss och sou bleiwen wann den Texte
finalement soll adoptéiert ginn.
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Dir Dammen an dir Hären,
Duerch d’Fusioun vun der Privatbeamtechamber an der Aarbechterkummer ass
d’Salariatschamber haut di gréisste Beruffschamber zu Lëtzebuerg mat iwwer 500.000
Ressortissant’en, dorënner och zënter dem Statut unique di Pensionéiert déi mat engem
Groupe socioprofessionnel bei eis an der Plénière vertratt sinn.
D’Pensiounen, an ech muss do soe leider, sinn och desöfteren an deene leschten 10 Joer en
Thema an der Salariatschamber a gehéieren zu den Dossier’en mat deene mer eis
regelméisseg beschäftegen. Ech soe leider well mer eis do éischter mat Verschlechterunge
mussen aussernee setzen.
Vu Verbesserunge gëtt kaum nach geschwat, obwuel déi op verschiddene Punkten néideg a
méiglech wieren, wa mer di finanziell Situatioun vum Pensiounsrégime kucken, an dat
besonnesch fir déi Jonk vun haut, déi méi laang an der Ausbildung sinn a fir déi et méi schwéier
wäert sin fir datt si genügend Cotisatiounsjoren zesummekréien, fir datt se di nämmlecht
Pensiounsrechter wéi hir Eltere kréien. Amplaz dovunner gëtt léiwer iwwer weider
Verschlechterunge nogeduecht an dat op Basis vun Zukunftshypothesen an aktuarielle
Projektiounen iwwert di nächst 50 Joer.
Mir hu konkret Virschléi gemaach an och Pisten opgewise wéi een och muer, wann et dann zu
Problemer géif kommen, d’Pensioune kéinnt ofséchere.
Dir Dammen an dir Hären,
D’Chambre des salariés ass en wichtegen Akteur an der Weiderbildung vun de Salarié’en an
huet déi Offer an deene leschten 10 Joer weider konsequent ausgebaut.
Mir hunn an deene verschiddene Beräicher wéi Droit, Comptabilitéit, Informatik, Steieren,
Ressources humaines, Sciences sociales, asw. a bei deene verschiddene Produit’en wéi
Owes- an Dagescours’en, Séminairen, Unisformatiounen oder aner spezialiséiert
Formatiounen iwwer 8.000 Aschreiwungen pro Joer.
Wat d’Weiderbildung betrëfft, si mer och staark implizéiert an der Reform vun der EST, beim
Ausschaffe vu neie Programmer fir d’Formatioun vun den Délégéierten a mir organiséieren
och déi Cours’en. Dat ass en extrem wichtegen Aspekt wann ee wëll, dass de Sozialdialog
gutt fonctionnéiert a wann ee wëll dass di rezent Verbesserungen waat d’Rechter vun den
Délégéierte betrëfft, am Interessi vun alle Säiten, voll zum Droe kommen.
Mir sinn awer lo och am gaangen, ënner anerem an Zesummenaarbecht mat der Amiperas,
spezifesch Programmer an Offeren fir di Pensionéiert, mee och fir déi Leit déi kuerz virun der
Pensioun stinn, auszeschaffen.

Dir Dammen an dir Hären,
D’Salariatschamber verdeedegt d’Interesse vun den aktiven a pensionéierte Salarié’en awer
net nëmmen duerch hir Avis’en an Analysen am Kader vum Pensiounsrégime. Si designéiert
och d’Representant’en vun den Assuré’en am Comité directeur vun der Pensiounskeess.
Awer natierlech net nëmmen do. D’Salariatschamber ass haut en zentralt Organ wat
d’Vertriedung vun de Salarié’en an den Assuré’en an de verschiddenen Institutioune vun der
Sécurité sociale betrëfft, notamment och an der Gesondheetskeess.
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No de Sozialwalen designéieren di gewielte Memberen aus eiser Plénière déi Leit déi
d’Interesse vun den Assuré’en an deene verschiddene Gremien vun der Sécurité sociale
vertrieden oder déi als Assesseur um Aarbechtsgeriicht oder op de Sozialgeriichter sëtzen.
D’Sozialwale vun der Salariatschamber sinn och auschlaggebend fir ze déterminéiere wéi eng
Gewerkschaften di national, respektiv di sektoriell Repräsentativitéit kréien.
Duerfir muss een och op d’Wichtegkeet vun de Sozialwalen hiweisen a begréissen, dass se
vum Hierscht 2018 an d’Fréijoer 2019 verluecht gi sinn, fir dass se net mat der Parlamentswal
zesummefalen.
Ech well och hei di aussergewéinlech gutt Zesummenaarbecht an der CSL vun deene
verschiddene Gewerkschaften déi do vertratt sinn ënnersträichen. Mir probéieren, an et
geléngt eis och zu 99%, eis Avis’en am Consensus, also mat der Unanimitéit unzehuelen, wat
natierlech matsechbréngt dass se dobaussen och méi e grousse Poids hunn.
Eis Avis’en sinn e wichtege Beitrag zur politescher Diskussioun an zur Demokratie zu
Lëtzebuerg. Duerch eise Corps électoral vertriede mer och do net nëmmen d’Interesse vun
deene Leit déi Wieler si bei de politesche Walen, also deenen déi di Lëtzebuerger Nationalitéit
hunn ; nee, mir vertrieden och d’Interesse vun den auslännesche Salarié’en a Pensionéierten
zu Lëtzebuerg an och déi vun de Grenzgänger.
Dat ass e Punkt den an deene leschte Joren kloer rausgestach huet, sief dat zum Beispill am
Kader vun de Studenteboursen wou mer ganz kloer drophigewisen hunn, dass dee System
dee jo finalement och vum europäesche Geriichtshaff casséiert gouf, eng Diskriminatioun vun
de Grenzgänger bedeit huet.
Oder och béi der rezenter Steierreform, wou mer eis dofir agesat hunn, dass et net soll zu
Diskriminatioune vun de Grenzgänger kommen.
Zesumme mat de Gewerkschaften ass et eis och gelonge wesentlech Verbesserungen an den
Text ze kréien, déi d’Situatioun vun de Grenzgänger verbessert hunn a vläicht esouguer
verhënneren dass Lëtzebuerg hei nach eng Kéier vum europäesche Geriichtshaff verurteelt
gëtt.
Eis Assemblée plénière reflektéiert zwar net eent zu eent d’Kompositioun vun dem Emploi
salarié zu Lëtzebuerg, mee ech sinn awer frou dass bei de gewielte Memberen eis
auslännesch Matbierger vertruede sinn, genausou wéi d’Grenzgänger. Dat ass e Mehrwert fir
eis Chamber a fir d’Demokratie zu Lëtzebuerg.

Dir Dammen an dir Hären,
D’Salariatschamber vertrëtt net nëmmen d’Salarié’en an di Pensionéiert, mee och
d’Apprenti’en. Mir sinn, wéi och d’Patronatschamberen, an d’Organisatioun an an
d’Iwwerwaachung vum Apprentissage zu Lëtzebuerg agebonnen. Op der Salariatssäit si mer
do zënter dem Statut unique déi Chamber déi alleguerten d’Apprenti’en vertrëtt a sinn
domadder di eenzeg Beruffschamber déi de globalen Iwerbléck iwwer den ganzen
Apprentissage huet.
Virdru war d’Privatbeamtechamber zoustänneg fir den Handel, d’Servicer an d’Santé ;
d’Arbeiterkummer fir d’Handwierk, d’Industrie, d’Gastronomie an d’Landwirtschaft.
Als Chambre des salariés si mer lo zoustänneg fir ongeféier 4.000 Léierkontrakter.
Discours de Monsieur Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés,
à l’occasion de la séance académique « 10 ans de statut unique » le 31 mai 2018

5/9

Eng wichteg, wann och net ëmmer einfach Roll. Leider ass bei de Reformen déi do an deene
leschte Jore gemaach gi sinn net ëmmer op eis gelauschtert ginn ; mee mir sinn um Ball
bliwwen an hu lo, mengen ech, an deene leschte Méint wichteg Fortschrëtter gemaach.
D’Zesummenaarbecht mat de Patronatschamberen an deem Beräich ass gutt a berout op
géigesäitegem Respekt.
Di richteg Orientéierung am Beruffsliewen ass e wichtegen Aspekt, net nëmmen an der
Formation professionnelle, mee awer natierlech och do. Hei ass et eis gelongen, zesumme
mat der Chambre des métiers, de Schüler en Outil zur Verfügung ze stellen, de sougenannte
Basic Check, deen et hinnen erlaabt erauszefanne wat fir si dee richtege Métier wier.
Den Apprentissage ass fir eis Chamber eng ganz wichteg Missioun a mir wëllen dat och
symbolesch ennersträichen andeems mer am Kader vun der Ouverture vun eisem neie Gebai
e speziellen Dag organiséiere fir de Schüler eist neit Gebai an eis Missioune virzestellen.
Ee wichtege Punkt vun eiser Missioun am Kader vun der Formation professionnelle ass
d’Ausschaffe vun de Programmer, déi kontinuéierlech mussen ugepasst ginn, dat notamment
lo am Kontext vun der Digitaliséierung vu ville Beruffer.
Eis Chamber ass deemno och am Prozess vun der Digitaliséierung implizéiert, dat och
duerch hir Offer u Formation continue déi an deem neie Gebai duerch nei Informatiksäll
nach weider wäert ausgebaut gin,
- duerch eng Kollaboratioun mat der ASBL Digital Inclusion déi versicht ze hëllefen, dass
bei der digitaler Entwécklung keen op der Streck bleift,
- oder duerch d’Finanzéierung vun enger Etude, zesumme mam Arbechtsministère a
mat der Handelskummer, iwwer de sozialen Impakt vun der Digitaliséierung zu
Lëtzebuerg. Dës Etude gouf vum ZEW vu Mannheim a vum ISO-Institut vu
Saarbrécken réaliséiert.
Mir sinn och lo als CSL weider am gaangen op deem Dossier ze schaffen a probéiere mat
konkrete Virschléi d’Reglementatioun zu Lëtzebuerg unzepasse fir d’Salarié’en besser virun
de potenzielle Gefore vun der Digitaliséierung ze schützen.
Et kann een also ouni Weideres soen, dass d’CSL hir Aktivitéite weiderentwéckelt a sech un
d’Evolutioun vun der Aarbechtswelt upasst.
Dobäi hëlleft och eng gutt international Vernetzung, déi an deene leschten 10 Joer verbessert
gouf.
Dat geet natierlech u mam internationalen Arbeitnehmerkammertag, deen 2017 zu Lëtzebuerg
stattfonnt huet a bei dem sech zesumme mat de verschiddenen Arbeitskammeren aus
Éisträich, aus Bremen an dem Saarland mat den Themen Digitaliséierung a sozialt Europa
befaasst ginn ass.
Iwwerhaapt, wann eppes di lescht 10 Joer um Niveau vun den Aarbechte vun der CSL
marquéiert huet dann ass dat deen ëmmer méi groussen Impakt vun den europäeschen
Dossier’en. Mir hu probéiert eis eege Kompetenzen do weiderzëentwéckelen a kënnen awer
och do vun internationalen Zesummenaarbechten profitéieren.
Sief dat zum Beispill mat der Hans-Böckler-Stiftung aus Däitschland oder mat dem
Observatoire français des conjonctures économiques aus Frankräich. International
unerkannte Wëssenschaftler wéi de Xavier Timbeau oder den Thorsten Schulten, jo souguer
den James Galbraith hu Konferenzen fir d’CSL gehalen.
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Duerch eis Zesummenaarbecht mat der Arbeitskammer vu Wien konnte mer och eng fundéiert
Analyse vum CETA-Vertrag maachen déi op de lëtzebuerger Kontext bezu war ; eng äussert
kritesch a fundéiert Analyse ; ech géif mengen di eenzeg an dem Stil an an dem Ausmooss
déi zu Lëtzebuerg realiséiert gouf.
Leider gouf an dem Dossier net nëmmen no den Argumenter gekuckt, mee do waren och aner
Contrainten déi gespillt hunn fir dass den Dossier sou evoluéiert huet wéi e finalement
evoluéiert huet.
Mat der Arbeitskammer aus dem Saarland hu mer vun den däitsche Professere Flassbeck a
Bibow zwou Etude réaliséiere gelooss déi bewisen hunn wat de negativen Impakt vun der
europäescher Austéritéitspolitik op di sozial Situatioun an Europa war an ass.
De Professer Flassbeck war och schonns e puer mol Gaascht béi eiser Chamber an ass och
a sengem rezente Buch mam Professer Bibow “Das Euro-Desaster – Wie deutsche
Wirtschaftspolitik die Eurozone in den Abgrund treibt” am Virwuert op de Rôle vun eiser
Salariatschamber agaangen, déi et him erméiglecht huet di néideg wëssenschaftlech
Analysen ze maache fir seng Thesen ze ënnermaueren.
Vill europäesch Kollaboratiounen hu mer och am universitäre Beräich, virun allem am
franséischsprochege Raum wou mer mat verschiddene franséischen a belschen Uni’en an
Héichschoulen eng ganz Rei vu postsecondaire Studiegäng ubidden, déi et de Salarié’en zu
Lëtzebuerg erlaben iwwer d’Weiderbildung en Unisofschloss ze maachen, dat a ville
verschiddene Beräicher.

Dir Dammen an dir Hären,
Di europäesch Dossier’en gi wéi gesot ëmmer méi wichteg, an eis Chamber ass an deem
Kontext och an den Diskussioune vum europäesche Semester zu Lëtzebuerg implizéiert. Eis
Stellungnamen hëllefen de Gewerkschaften fir an deenen Diskussiounen déi am Kader vun
dem sougenannten europäesche Sozialdialog stattfannen, besser kënnen d’Interesse vun de
Salarié’en ze verteidegen.
Och hei huet an deene leschten 10 Joer eng staark Entwécklung stattfonnt wat d’Aktivitéiten
vun eiser Chamber betrëfft, déi natierlech doduerch vereinfacht gouf dass mer d’Servicer vun
der Arbeitskammer a vun der Privatbeamtenchamber zesummenlee’en konnten.

Dir Dammen an dir Hären,
D’Zesummenaarbecht mat internationalen Instituter an Institutiounen ass fir eis also ganz
wichteg, mee natierlech ass et och op nationalem Niveau wou gutt Kollaboratioune néideg
sinn. Ech denken do lo natierlech och un eis Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg déi
mer an deene leschten 10 Joer konsequent ausgebaut hunn.
Dat huet ugefaange mat eisem Quality of Work Index, dee mer an deene leschten Joren opan ausgebaut hunn. Als éischt, andeems mer op d’Erfahrungen vun der Arbeitskammer aus
Ueweréisträich zréckgräife konnten ; an duerno andeems mer duerch eng Kollaboratioun mat
der Uni Lëtzebuerg e wëssenschaftlech zolitten Index opgebaut hu fir d’Wuelbefannen vun de
Salarié’en ze moossen, deen et an däer Form wahrscheinlech nët sou oft op der Welt gëtt.
Eis Aktivitéit, eis Erhiewungen, eisen Index hunn sécherlech dozou bäigedroen fir d’Thema
vum Bien-être au travail och zu Lëtzebuerg méi an den Zentrum vun den Diskussiounen ze
kréien. D’Uni Lëtzebuerg, als eise wëssenschaftlesche Partner, ass de Garant fir d’Objektivitéit
an de wëssenschaftleche Sérieux vun deenen Aarbechten.
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Si publizéieren och regelméisseg opgrond vun deenen Donnée’en déi gesammelt ginn an dem
Index deen opgestallt gëtt, an international renomméierten wëssenschaftlechen Zeitungen.
Mir hunn och wëlles an deene nächste 5 Joer zwou international Konferenzen zu dem Thema
an Zesummenaarbecht mat der Uni zu Lëtzebuerg ze organiséieren.
Am Kontext vum Wuelbefannen op der Aarbecht finanzéiere mer iwwregens zesumme mat
der Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale eng Gratis-Stressberodung fir all Salarié zu
Lëtzebuerg.
Och am Kader vun eiser Weiderbildung hu mer an deene leschte Joren eng gutt Kollaboratioun
mat der Uni konnten opbauen. E grousse Succès ass zum Beispill de gemeinsame Bachelor
en Sciences sociales et éducatives. Mee dat ass net di eenzeg gemeinsam Offer mat der Uni.
Zwee nei Projet’en déi mer ufanks des Joers lancéiert hunn sinn éischtens eng Etude iwwert
den Apprentissage zu Lëtzebuerg an zweetens eng Etude mat der Uni a mam LISER iwert
den Impakt vun de Sozialtransferts’en zu Lëtzebuerg op d’Inégalitéiten, eng Etude déi och soll
den Impakt vun den Transferts en nature matabezéien hannert deene sech an deene leschte
Joren zum Deel verstoppt gëtt fir Adaptatiounen, respektiv Verbesserunge bei soziale
Leeschtungen ze refuséieren.

Dir Dammen an dir Hären,
Dir gesitt also dass d’CSL an deene leschte Joren net nëmmen hir eegen Aktivitéiten
ausgebaut huet, mee och iwwert de Wee vu Kollaboratioune mat akademeschen
Institutiounen, eng Contributioun zu méi héichwäertegen Diskussiounen iwwert di sozial an
ekonomesch Situatioun zu Lëtzebuerg mëcht.
D’Thema Inegalitéiten ass do natierlech och eent wat leider emmer rëm op den Dësch kënnt.
Duerch eis Chamber an duerch anerer ass et haut kaum nach kontestéiert dass zu Lëtzebuerg
an deene leschte Joren d’Inégalitéiten staark geklomme sin. Souguer d’Commissioun zu
Bréissel huet dat entretemps matkritt.
Eis regelméisseg Publikatiounen iwwer di sozial Situatioun zu Lëtzebuerg sinn a sech och
doduerch entstanen, dass mer viru méi wéi 10 Joer en Contrepoids wollte kréien, och an der
ëffentlecher Diskussioun, wou an de Jore virum Statut unique villes ëm d’Thema Kompetitivitéit
gedréit huet.
Dir kënnt iech vläicht un de Numm vum Professer Fontagné erënneren, deen e Rapport iwwer
d’Kompetitivitéit vu Lëtzebuerg geschriwwen huet an dee gemengt huet dass hei d’Luuchten
geschwënn géifen ausgoen ; ënner anerem den Index an de Mindestloun haat hien am Viséier.
Eis Chamber huet dee Moment mat argumentéierten Analyse bewisen dass Lëtzebuerg
iwwerhaapt kee Kompetitivitéitsproblem hat ; 5 Joer duerno hat de Professer Fontagné nach
e Comeback probéiert mat enger neier Analyse, mee och déi ass am Tirang verschwonnen.
Haut sinn den Index an de Mindestloun an allebéid a net moduléierter Form nach ëmmer do ;
de Professer Fontagné awer net méi, zumindest net zu Lëtzebuerg.

Dir Dammen an dir Hären,
Ech fannen dass de Statut unique an d’Chambre des salariés wierklech eng Success story
sin, mee, à vous de juger.
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Ech wëll op jiddefalls probéieren iech a menger Interventioun ze weisen, dass d’Chambre des
salariés net einfach sou weidergefuer ass opgrond vun den Aktivitéiten déi hir Virgängerinne
gemaach hunn, mee dass och op dem Niveau vun hirer Beruffschamber duerch de Statut
unique e Mehrwert fir d’Salarié’en, d’Apprenti’en an di Pensionéiert komm ass.
A mir wäerten och lo net do stoe bleiwen, mee eis Aktivitéite weiderentwéckelen. Wéi di
meescht vun iech wahrscheinlech wëssen, si mer am gaangen en neit Gebai ze bauen hannert
der Gare, vis-à-vis vun den Rotonden um Ilôt vum Casino syndical.
Dat Gebai gëtt Ufank Dezember offiziell ageweit, an erlaabt eis, eis aktuell Aktivitéite besser
kënnen ze organiséieren, mee virun allem och neier ze developpéieren, dat Ganzt op enger
Plaz déi optimal un den ëffentlechen Transport ugebonnen ass am Géigesaz zu eisen aktuelle
Lokalitéiten zu Märel.
En plus läit et op kuerzer Distanz zu eisem Siège an der Rue Auguste Lumière um
Verluerekascht.
Mat eisen aktuellen Infrastrukture si mer un eis Grenze gestouss, a mat dem neie Site kënne
mir lo eis Offer an der Weiderbildung weider ausbauen, virun allem och am Dag ; mir kënnen
och eis Aarbechtsreuniounen a bessere Konditiounen ofhalen a mir wäerten och an anere
Beräicher weider Aktiviéiten entwéckelen, ech denken do notamment un de kulturelle Beräich.
Mir organiséieren d’ailleurs muer an iwwermuer zusumme mat der Initiative Forum Culture(s)
eng Manifestatioun iwwer d’Kulturpolitik zu Lëtzebuerg a notamment hiren Zesummenhang
mat der Emanzipatioun vun de Salarié’en am Kader vun hirer Aarbecht. Déi Leit déi nach
wëllen dorunner deelhuelen, sin natierlech häerzlech wëllkomm.
Dir Dammen an dir Hären,
Zum Schluss wollt ech nach eng Kéier all deene Merci soen déi sech derfir agesat hunn dass
de Statut unique virun 10 Joer zustane komm ass. De Ministeren an Deputéierten déi dee
Moment an der Verantwortung stoungen, de Vertrieder vun de Sozialpartner, mee och all
deenen déi dagdeeglech an de Betriber, an den Délégatioune gehollef hunn de Statut unique
an der Praxis emzesetzen.
Ech soen iech Merci fir är Opmierksamkeet a géif iech lo proposéieren dobaussen am Hall mat
eis op 10 Joer Statut unique unzestoussen.
Luxembourg, le 31.05.2018
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