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Här President vun der Deputéiertechamber,
Dir Dammen an dir Hären Deputéierten,
Här Staatsminister,
Dir Dammen an dir Häre Ministeren,
Exzellenzen,
Liebe Freunde der Arbeitskammer des Saarlandes,
Dir Dammen an dir Hären,
Kolleginnen a Kollegen,
Ech si frou, iech haut kënnen op eiser Neijoschreceptioun ze begréissen a wollt iech fir d’éischt
alleguerten nach e schéint a glécklecht neit Joer wënschen.
Ech soe besonnesch dem Xavier Bettel, dem Premierminister, Merci, dass hien sech bereet
erkläert huet, fir den Owend och e puer Wierder un iech ze riichten.
2019 ass e speziellt Joer fir d’Chambre des Salariés. En groussen Deel vun eise Servicer ass
virun kuerzem an eist neit Gebai zu Bouneweg geplënnert, vis-à-vis vun de Rotonden, wou
mer méi Méiglechkeeten hunn Formatiounen a Manifestatiounen ze organiséieren ; ech
kommen nach eng Kéier dorobber zréck.
2019 hu mer och Changementer um Niveau vun eiser Direktioun an 2019 hu mer virun allem
och Sozialwalen zu Lëtzebuerg. Et gëtt eng nei Assemblée plénière fir eis Chamber gewielt
an dorausser entsteet dann och en neie Comité den den neie President wielt.
De Vote as par correspondance an den Envoi vun deenen éischten Bulletins de vote un déi
ronn 526.000 potenziell Wieler wäert schonns an deene nächsten Deeg ufänken. Circa 51%
wunnen zou Lëtzbuerg, 23% a Frankräich, 12% an Däitschland, 11% an der Belsch jeweils
1% a Portugal an an Italien an de Rescht a villen anere Länner. Ongefäer 127.000 vun de
méigleche Wieler sinn Rentner. D’Zuel vunn de méigleche Wieler ass an 5 Joer em 23%
eropgaangen.
Dir Dammen an dir Hären,
der Politik, awwer oich de Sozialpartner an der Zivilgesellschaft am Allgemengen stelle sech
am Moment an Europa vill Erausfuerderungen; ech wëll der 2 erfirhiewen: di ekologesch
Transitioun an di sozial Ongläichheeten déi zougeholl hunn, dat Ganzt am Kontext vun enger
fortschreitender Digitaliséierung vun eise Wirtschaften an och vun eisen Gesellschaften. Eng
Digitaliséierung déi Chancen mat sech bréngt, mee awer och grouss Risiken.
Risiken déi et gëllt seriö ze huelen, an et gëllt virun allem opzepassen, dass net eng ganz
Rëtsch vu Leit zu de Verléierer vun der Digitaliséierung gehéieren an et just di “Happy Few”
sin déi gewannen.
Et ass eng europawäit Tendenz datt déi sozial Ënnerscheeder wuessen, dass ëmmer manner
Leit korrekt un der Verdeelung vum geschafene Räichtum bedeelegt ginn. Do eraus entsteet
bei ville Mënschen Frustratioun, e Gefill net fair behandelt ze ginn a besonnesch Angscht virun
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der Zukunft, déi munch vun de negative politeschen a gesellschaftlechen Entwécklungen a
villen europäesche Länner erkläert.
Dir Dammen an dir Hären,
di ekologesch Transitioun ass néideg, mee si ass och dringend. An et ass net well d’Impakter
vun enger ëmweltschiedlecher Wirtschaft, vun ëmweltschiedlechem Konsum sech réischt
langfristeg weisen, dass nach laang ka gewaart gin. Am Konträr, et as a sech schon 5 op 12.
Di grouss Erausfuerderung ass, fir di ekologesch Problemer net op Käschte vun der sozialer
Fro ze léisen. Et gëllt di Problematiken zesummen unzegoen wéi dat d’Presidentin vum
Mouvement écologique op der Feier fir hire 50ten Anniversaire treffend gesot huet.
Mir mussen och vun alen Denkschemaen ewech kommen, dozou gehéiert beispillsweis
d’Fixéierung op d’Evolutioun vum PIB, dat wat de Philippe Frémeaux vun Alternatives
économiques «Dictature du PIB» nennt.
De Joseph Stiglitz mengt dozou «What we measure affects what we do, and if we measure
the wrong thing, we will do the wrong thing». Sou laang wéi de PIB den zentralen Indicateur
an den wirtschaftlechen Diskussiounen bleift, sou laang ass et schwéier sozial an ekologesch
Problemer an de Grëff ze kréien. Den PIB-Bien-être ass do eng Alternative déi nach ze wéineg
benotzt gëtt souwuel an der EU wéi och hei zu Lëtzebuerg.
Dir Dammen an dir Hären,
di ekologesch Transitioun kascht, dat ass kloer ; a wa mer se wëlle sozial gestalten, kascht se
wahrscheinlech, zumindest à court terme, nach méi. A wa mer dat net wëllen iwwer Scholden,
Ofbau vun ëffentlechen Déngschtleeschtungen oder duerch Konsumsteieren an Taxen op
ëffentlechen Déngschtleeschtunge finanzéieren, da musse mer an der Steierpolitik ëmdenken.
Am Endeffekt sinn iwwer d’Joren déi héich Akommes a Verméigen an deenen allermeeschte
Länner vun der EU an och zu Lëtzebuerg geschount ginn. Déi Entwécklung ass net durabel
an och net fair vis-à-vis vun deene Leit déi kleng oder Mëttelakommeseen hunn an dat
onofhängeg dovun op se Salariéën, kleng Handwierker oder kleng Geschäftsleit sin.
Et gëtt jo gären argumentéiert dass een di Räich an di héich Revenu’en muss entlaaschte well
dat herno der ganzer Ekonomie ze gutt géif kommen; dass di Erspuernisser néideg sinn an
dass doraus Investissementer an Aarbechtsplazen entstinn. Leider klappt dat an der Praxis
mat dem sougenannten «trickle down» Effekt net.
D’Inegalitéiten, d’Prekaritéit an den Aarmutsrisiko sin héich an der EU an dass Inegalitéiten
kontraproduktiv si fir den Wirtschaftswuesstem geet jo och aus rezenten Etuden vun der OCDE
a vum FMI ervir, déi jo net am Verdacht sti gewerkschaftsno ze sinn.
Dir Dammen an dir Hären,
Am Moment leeft et wirtschaftlech gesinn erëm relativ gutt. Woubäi ee muss soen dass
natierlech och grouss Risiken bestinn op déi Entwécklung sou weider geet. Verschidde Risiken
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sinn och selwer geschafen, an a sech onnéideg, wéi zum Beispill de Brexit oder verschidden
Decisiounen déisäits vum Atlantik. Mee déi si zumindest indirekt och op sozial Entwécklungen
zréckzeféieren.
Suerge mécht engem, wann e gesäit dass di konservativ, neoklassesch oder och neoliberal
genannte Wirtschaftstheorien sech erëm breet maachen, déi Theorien déi fir e schwaache
Staat, fir Dereguléierung a Privatiséierung antrieden, déi behaapten dass d’Main invisible vum
Maart schonns alles zum beschten reegele géif. Wéi schonns anerer et gesot hunn, ass déi
Hand vläicht einfach onsiichtbar, well et se guer net gëtt.
Zemools um Arbechtsmaart gëtt et se net; do muss intervenéiert a reglementéiert ginn. Dat
gëllt besonnesch wat d’Qualitéit vun der Aarbecht betrëfft, do ass a sech och am europäesche
Semester leider net vill virgesinn. Wat notzt et wa statistesch de Chômage zréck geet, den
Emploi zouhëlt, mä déi onfräiwëlleg Deelzäitaarbecht, d’Prekaritéit, d’Scheinselbstännegkeet
erop geet an déi Aarbecht och nach schlecht bezuelt gëtt?
D’Lounentwécklung an der EU entsprécht och net der Produktivitéitsentwécklung a scho guer
net der Entwécklung vun de Profitter an de Paien an de Chefetagen vun deene groussen,
internationalen Entreprisen bezuelt gin.
Dat féiert zou där Onzefriddenheet déi sech an der EU breet mecht.
Intervenéiere kann een do, duerch en europawäit Aféieren vun Mindestléin; mä déi mussen
awer och nach den néidege Niveau kréien.
Intervenéieren kann en och duerch d’Upasse vu Léin a Pensiounen un d’Präisentwécklung,
duerch d’Stäerkung vum Kollektivvertragswiesen an duerch d’Stäerkung vun de Leeschtunge
vun der Sécurité sociale.
Eng aner Politik an der EU ass méiglech, an zwar deck néideg. Déi sozial Dimensioun muss
Virrang a konkret Inhalter kréien. Grouss Deklaratiounen hu mer der genuch gehat.
Dir Dammen an dir Hären,
ekonomesch steet Lëtzebuerg nach wie vor gutt do. Dat weisen quasi all national, europäesch
an international Etüden.
D’Produktivitéitsentwécklung ass deenen offiziellen Zuelen no zu Lëtzebuerg zwar net esou
gutt, mee des Zuelen si mat extremer Virsicht ze genéissen, fir net ze soen dass se eiser
Meenung no net d’Realitéit reflektéieren an et däerf een nett vergiessen, datt dës Entwécklung
op engem héije Niveau stattfënnt.
Ech kann den Owend net am Detail op eis Analyse sectorielle agoen déi mer am Hierscht
publizéiert hunn, mee do hu mer e souvill Inkoherenzen an den Donnée’en fonnt, dass mir zur
Conclusioun kommen dass a ville Secteuren di real Produktivitéitsentwécklung ënnerschätzt
gëtt. Den Statec seet d’ailleurs och, dass an verschiddene Secteure Problemer bestinn fir
d’Produktivitéit ze moossen.
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Och d’Staatsfinanzen sinn extrem positiv. Di schwaarz Null steet, béi den Administrations
publiques als e Ganzt souwisou, wat jo dat Wesentlecht ass, mee de Previsioune no och
deemnächst bei der Administration centrale ; och wann dat souwisou keen Haaptzil vun der
Regierungspolitik soll sinn.
Mir hu schon des öfteren gefuerdert, an dat steet och am Avis vum Wirtschafts- a Sozialrot
iwwert d’Produktivitéit a gëtt vu villen international renomméierten Economiste gefuerdert,
dass Investissementer sollen anescht consideréiert ginn wat de Budgetsdefizit betrëfft, wéi di
normal lafend Ausgaben an dass duerfir de Pacte de stabilité et de croissance op
europäeschem Niveau soll adaptéiert ginn.
Wärend béi den Staatsfinanzen an op ekonomeschem Plang di lescht Joren also éischter
positiv waren, ass d’Evolutioun op sozialem Plang net esou positiv.
An eisem Panorama social vum leschte Joer hu mer leider erëm misse feststellen, dass
d’Indicateuren déi d’Inegalitéite moossen, alleguerten weider geklommen sinn. Ouni
d’Sozialtransfert’en wieren se natierlech nach vill méi héich.
Duerfir dierf et an der neier Legislaturperiod op kee Fall zu Leeschtungsverschlechterungen
bei de Pensiounen, bei der Pflegeversecherungen, bei de Prestations familiales, am
Gesondheets- an am Bildungswiesen au sens large kommen. Am Contraire, et sinn nach
Verbesserungen ze maache fir méi sozial Gerechtegkeet ze schafen, sozial Ongläichheeten
ofzebauen a fir Schwaachstellen an engem insgesamt gudde Sozialsystem auszemäerzen.
De finanzielle Spillraum dee mer hunn sollt dofir benotzt ginn.
An der Steierpolitik bleift nach Loft no uewen. Sécherlech war d’Reform 2017 en éischte
Schratt an di richteg Richtung, mee mir sinn nach wäit ewech vun engem gerechte System.
D’Besteierung vun de Kapitalerträg ass ridicule par rapport zu däer vun de Salairen oder
Pensiounen; de grousse Patrimoine gëtt och net genuch besteiert; d’steierlech Progressivitéit
ass weiderhin haaptsächlech op di niddreg an op Mëttelrevenuen axéiert an et ass nach
ëmmer net virgesinn, dass de Barème automatesch un d’Inflatioun ugepasst gëtt.
Nobesserungen mussen och gemaach ginn wat d’Besteierung vun de Monoparentaux’e
betrëfft a mir mussen virun allem oppassen, dass et net zu enger Verschiebung vun der
Besteierung vun den Revenu’en op d’Konsumsteieren kënnt während gläichzäiteg Profitter
vun de Betriber nach manner besteiert solle ginn.
Dréngenden Handlungsbedarf besteet am Beräich vum Logement. Et gëllt an de soziale
Wunnengsbau ze investéieren. Et ass och kee Geheimnis wou am Moment immens Reserven
zur Verfügung stinn fir dat ze finanzéieren.
Suerge mécht eis déi wuessend Prekaritéit, speziell vun deene Jonken. Vill Jonker mussen oft
onbezuelt Stage maachen a schaffen iwwerduerchschnëttlech vill an Zeitverträg. Mir hunn an
enger Etude d’lescht Joer am Hierscht gewisen, dass den Iwwergang vun engem CDD an e
CDI ëmmer méi schwiereg gëtt an dass Leit an engem CDD vill méi dem Aarmutsrisiko
ausgesat sinn.
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Och di onfräiwëlleg Deelzäit hëlt zou. An eiser Enquête iwwert de Bien-être au travail ass
erauskomm dass vill Leit déi Deelzäit schaffen am léifsten géinge méi laang schaffen. Déi Leit
déi Plein-temps schaffen si par contre fir eng Reduktioun vun der Aarbechtszäit. Hei läit
d’Léisung also praktesch op der Hand ...
Allgemeng ass et en plus sou, dass vill Leit declaréiren dass se méi Stonne schaffen wéi dat
eigentlech an hirem Kontrakt virgesinn ass ; hei stellt sech d’Fro vun der Kontroll vun den oft
onbezuelten Iwwerstonnen.
Vill Aspekter vun der Qualitéit vun der Aarbecht verschlechtere sech an deene leschte 5 Joer
laut eisem Aarbechtsqualitéitsindex : d’Konflikter op der Aarbechtsplaz huelen zou,
d’Autonomie vun de Leit fir hier Aarbecht ze maachen hëlt of, d’Participatioun un den
Decisiounen am Betrib hëlt of, di mental Belaaschtung hëlt zou, virun allem béi deene Leit déi
méi vun der Digitaliséierung betraff sinn, de Phenomen vum Burnout hëlt zou an d’Leit fannen
et ëmmer méi schwiereg Beruff- a Privatliewen ënnert een Hutt ze kréien. Et ass néideg sech
mat dëser Entwécklung serieux ze beschäftegen. Donnéen aus eiser Enquête, déi mer elo säit
5 Joer maachen, stinn dofir zur Verfügung.

Dir Dammen an dir Hären,
Et ass fir eis inakzeptabel, dass Lëtzebuerg an der EU ee vun de Spëtzereider ass wat de
Prozentsatz vun den Working poor betrëfft. Duerfir ass eng strukturell Erhéijung vum
Mindestloun onemgänglech.
Am Beräich vun der Digitaliséierung hu mer an enger gemeinsamer Etude mat
Aarbechtsministère an der Chambre de commerce op di sozial Défi’en déi sech stellen
higewisen, an déi musse lo am Sozialdialog geléist ginn.
Am Kader vun der Digitaliséierung dierf allgemeng net vergiess ginn, dass et Leit ginn, an dat
an allen Altersgruppen, déi riskéieren net iwwerall matzekommen, sief dat aus finanzielle
Grënn, well Digitaliséierung bréngt och Käschten fir den eenzelnen, oder sief dat wëll si net
matt deene néien Instrumenter a Methoden eens ginn.
Dobäi musse mer och am Aa behalen, dass d’Digitaliséierung vun den ëffentlechen
Déngschter net dozou féiert, dass opeemol Leit vum Accès op en uerdentlechen Service
public ausgeschloss sin.
Déi schnell technologesch Entwécklungen hu virun allem, wéi gesot, en direkten Afloss op
d’Organisatioun an d’Natur vun der Aarbecht. Si biergen Risiken a Virdeeler fir d’Salariéen.
Risiken wat d’Aarbechtskonditiounen ugeet. Oft gëtt direkt oder indirekt méi eng grouss
Disponibilitéit vum Salarié verlaangt, an domat riskéiert dat schonns oft prekärt Gläichgewiicht
tëschent Privat- a Beruffsliewen nach méi duercherneen ze geroden. En Droit à la déconnexion
ass hei onëmgänglech. Et muss een Ofschalte kënnen.
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Nei Drocksituatiounen entstinn fir d’Salariéen duerch d’Robotisatioun an d’Automatisatioun.
Dës Situatioune verlaangen, dass si dat néidegt Wëssen an awer och e Matsproocherecht
musse kréien fir di nei digital Welt ze beherrschen a net vun hir beherrscht ze ginn.
D’Digitalisatioun kann awer och Virdeeler mat sech bréngen. Virdeeler wéi méi
Aarbechtsflexibilitéit a méi Autonomie fir de Salarié.
Dir Dammen an dir Hären,
An dësem Ëmfeld as d’berufflech Weiderbildung e wichtege Punkt.
Fir eis musse sämtlech Salariéen aus sämtlechen Secteuren an onofhängeg vun hirem
Bildungsstand méi Méiglechkeete kréien fir u Formatiounen deelzehuelen. Si mussen
d’Méiglechkeet kréien fir hiert Wëssen a Kënnen opzefrëschen a fir sech weider ze
qualifizéieren.
Esou eng Politik brauch awer déi néideg Moyen’en an Instrumenter.
D’Salariatschamber huet schonns am Joer 2016 heizou verschidde Propositiounen
ausgeschafft a se un déi politesch Responsabel weiderginn. Mir waarden nach ëmmer ob eng
Réckmeldung.
An eisem Pabeier proposéiere mer en individuellt Recht ob Weiderbildung - e Recht ob
liewenslaangt Léieren, en individuellt Recht ob Qualifikatioun, en individuellt Recht ob
Orientatioun, e konsequent Eropsetzen vun der Dauer vum aktuelle “Congé individuel de
formation” a méi e gerechten Finanzéierungsmodell mat enger gréisserer Participatioun vun
de Betriber, besonnesch vun deenen déi net vill an d’Weiderbildung vun hire Salariéen
investéieren.
De Weiderbildungsinstitut vun der Salariatschamber, de Luxembourg Lifelong Learning Center
– den LLLC, probéiert d’Salariéen iwwer de Wee vun der Formatioun ze ënnerstëtzen.
D’Formatiounsinhalter ginn, esou gutt wéi méiglech, un d’Erausfuerderungen vun den sozioekonomeschen an technologeschen Evolutiounen adaptéiert. A Concertatioun mat de Leit vum
Terrain, mat Universitéitsprofesseren a mat Experten aus der Aarbechtswelt schaffen mer eng
modern, evolutiv an de Besoinen ugepassten Weiderbildungsoffer aus.
Mir investéiere vill an eis Formation continue a leen do och vill bäi.
Déi lescht 5 Joer hunn eng ronn 50.000 Leit un eise Formatiounen deelgeholl. De Spëtzereider
as a bleiwen ons Owescourse mat méi ewéi 23.000 Participanten.
Déi aner Formatioune sinn:
- d‘Séminairen mat ronn 5.000 Interessenten,
- d’Universitéitsformatiounen mat 600 Studenten,
- d’gewerkschaftlech Weiderbildung, un där iwwer 9.000 Salariatsvertrieder deelgeholl
hunn,

8/9
-

ons spezialiséiert Formatiounen, ewéi den Diplôme d’accès aux études universitaires,
mat iwwer 1.100 Participanten
d’lëtzebuergesch Coursen fir d’lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien;
d’Zertifikatiounen, do waren et méi wéi 10.500 Léit déi concernéiert waren, mat an
éischter Stell dem ECDL (European Computer Driving Licence) - iwwer 8.300 Léit
waren un dësem Zertifikat interesséiert.

Nei Formatiounen kommen 2019 dobäi, ënnert anerem:
- eng Formatiounsoffer fir d’Senioren;
- 2 nei universitär Formatiounen.
Den LLLC huet och der digitaler Transformatioun Rechnung gedroen. Säit 3 Joer benotzen
mer eng elektronesch Plattform iwwer déi mer ons Formatiounen verwalten. Ons Participanten
kënnen d’Inhalter online consultéieren an eroflueden, mam Formateur a mat anere Studenten
kommunizéieren an hire Formatiounsparcours selbststänneg verwalten. Et ass déi nämlecht
Plattform déi och d’Universitéit Lëtzebueg benotzt. Hir Leit hunn ons gehollef dëst Instrument
esou ze gestalten, dass et eise Besoin’en gerecht gëtt.
Dir Dammen an dir Hären,
2019 ass wéi gesot fir eis e wichtegt Joer, net nëmme well mer eng ganz Rei nei Aktivitéiten
wäerten hunn, wéi zum Beispill lo grad gesinn an der Formatioun.
Duerfir hat eisen Comité jo och decidéiert en neit Gebai vis-à-vis vun de Rotonden ze bauen.
Eist Gebai zu Märel war net méi grouss genuch fir eis Cours’en do ze organiséieren an et war
net gutt un den ëffentlechen Transport ugebonnen. Mir si frou dass mer dës nei Infrastruktur a
gutt equipéiert Säll hunn fir eisen Participant’en déi beschtméiglechst Léierkonditiounen
kënnen unzebidden.
Eist neit Gebai ass ideal un den ëffentlechen Transport ugebonnen a mir hunn och vill méi
Méiglechkeeten fir Cours’en an aner Manifestatiounen ze organiséieren, dat och am
Zesummespill mam Gebai vum Landesverband.
2018 hu mer 7 grouss ëffentlech Konferenzen organiséiert ; an deene leschten 5 Joer em déi
30. Dat kënnt der alles an eisem Rapport quinquennal noliesen den der iech herno, zesummen
mat engem Kaddo, kënnt mat heem huelen. Déi Konferenzen wäerten an Zukunft
gréisstendeels an eisem neie Gebai stattfannen.
Dir gesitt och an eiser Rétrospective dass mer am Duerchschnëtt pro Joer eng 100 Avis’en
schreiwen an dass mer eis virun allem an deene leschte Joren och méi mat den europäeschen
Dossier’en beschäftegt hunn : all Joer hëllefe mer de Gewerkschaften am Kader vum
europäeschen Semester eng Prise de position auszeschaffen, mir hunn am Virfeld eng
kritesch, juristesch fundéiert Analyse vum Freihandelsvertrag tëschent der EU a Kanada
ausgeschafft, mir huele Stellung zu europäeschen Reglementer, Direktiven, wa se nach am
Stadium vum Projet sinn an deelen der lëtzebuerger Chamber eis Iwwerleeungen mat, mir
hunn de Socle européen des droits sociaux kritësch hannerfrot, mir hunn lo rezent Stellung
geholl zu de Propositiounen a Projet’en vun der Kommissioun iwwert den 3ten Pilier béi den
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Pensiounen, iwwert grenziwwergräifend Fusiounen vun Entreprisen an iwwert de Schutz vun
den Lanceurs d’alerte.
A mir hunn am Kontext vun deenen Dossier’en och eng gutt Zesummenarbecht mam
Europasekretariat vun de Gewerkschaften, mam Informatiounsbureau vum Europaparlament
zu Lëtzebuerg, mat dem mer schonns e puer gemeinsam Konferenzen organiséiert hunn, an
och mat der Représentation permanente vun der Commission zu Lëtzebuerg.
Weiderhin hu mer 2018, an Zesummenaarbecht mat nationalen an internationalen
Institutiounen eng Rëtsch Etuden realiséiert : eisen Quality of Work Index an
Zesummenaarbecht mam Infas-Institut aus Däitschland an der Uni Lëtzebuerg, mir sinn am
gaangen eng Etude iwwert Sozialtransfert’en mat der Uni Lëtzebuerg an dem LISER ze
maachen, mir hu, wéi gesot, zesummen mat der Chambre de commerce an dem
Aarbechtsministère eng Etude iwwert d’sozial Impakter vun der Digitaliséierung vun zwee
däitschen Instituter realiséieren gelooss , mir huele lo Deel un enger Etude iwwert den Impakt
vun der sougenannter Surcharge informationnelle” déi vum IMS chapeautéiert gëtt.
Dir gesitt dass eis Aktivitéiten breet gefächert sinn an dass mer se och an deene leschten
Joren ausgebaut hunn. Mee fir eis Chamber ass et natierlech och wichteg dass eis Aarbecht
nach méi bekannt gëtt. Duerfir si mer och lo vill méi präsent op deene sozialen Reseau’en a
mir wäerten och an deene nächste Méint en neien Internetsite presentéieren.
Wéi schonns gesot ginn am Fréijoer d’Memberen vun eiser Plénière nei gewielt; dat iwwert
eng Bréifwal déi fräiwëlleg ass.
Iwwert eng hallef Millioun Salariéen a Pensionéierter gin ab Enn Januar opgeruff fir bis zum
12. Mäerz hire Walziedel auszefëllen an zréckzeschécken. Net nëmmen Lëtzebuerger an net
nëmmen Résidenten. Jiddereen deen e Salaire vun engem lëtzebuerger Patron kritt, egal wou
e wunnt an egal wat seng Nationalitéit ass, dierf seng Vertrieder an eiser Plénière wielen.
Jiddereen den eng Pensioun kritt vun der CNAP, egal wou e wunnt, op an der Belsch, an
Däitschland, Frankräich, Portugal, Italien oder soss, dierf seng Vertrieder an Grupp vun den
Retraité’en wielen.
Duerfir och vu dëser Plaz aus en Opruff un jiddereen vun iech : maacht selwer vun ärem
Walrecht Gebrauch a fuerdert och d’Leit an ärem Bekanntekrees op fir vun hirem Walrecht
Gebrauch ze maachen.
Dir Dammen an dir Hären,
Ech wëll domadder ofschléissen. Ech soen iech Merci fir är Opmierksamkeet an ginn d’Wuert
weider un eise Staatsminister, den Här Xavier Bettel.

