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BETREFF: Communiqué vun der Präsidentin Domenica Fortunato wärend der Covid-19 Kris 

 

Léif Memberen, 
 
Ech riichten mech un Iech net nëmmen als Präsidentin vun der CMF, mee och als Cheffin vun enger 
Entreprise déi, wéi Dir all, vun haut op muer gezwongen war hir Dieren zou ze maachen opgrond vun 
enger onerwaarter Situatioun déi sécher schlëmm ass, mee déi zumindest hoffentlech, eenzegaarteg 
bleift. 
 
Dësen Noutstand ass real, mee den Entrepreneur ass e Kämpfer. Selbstverständlech hunn mir eis, fir 
d’alleréischt, komplett hëlleflos vis-à-vis vun engem deloyale Konkurrent erëmfonnt an, als 
gewëssenhaft Patronen, waren mir natierlech gezwongen eis Salariéen an all aner Persoun ënner eiser 
Verantwortung an Sécherheet ze bréngen. 
 
Mee mir liewen an engem Land dat eng staark Wirtschaft huet an des Stäerkt ass net zulescht och eis, 
den Handwierker, ze verdanken. An dëser schwéierer Zäit, ass de Staat amgaang Mesuren an 
d’Weeër ze leeden déi eis erlaben ze iwwerliewen a mir soen him elo scho “Merci” dofir. 
 
Selbstverständlech sinn mir och all den Dokteren, Infirmièren an dem ganzen Gesondheetssecteur 
immens dankbar dofir, dass si hiert d’Liewen op d’Spill setzen fir eist ze retten. 
 
Trotzdeem soen ech all de Patronen vun klengen an mëttelgroussen Entreprisen och, dass et méi wéi 
jee virdrun wichteg ass net opzeginn. Ganz am Géigendeel, bereet Iech dorop vir Iech zeréckzehuelen 
wat Iech gehéiert. Dir sidd en vitalen Deel vum Marché an mir dierfen net vergiessen, dass mir net déi 
eenzeg sinn déi vun dëser Kris menacéiert sinn. 
 
An enger deraarteg aussergewéinlecher Situatioun ass et also virun allem wichteg zumindest en Deel 
vum Produktiounssystem vun eisem Land oprecht ze erhalen andeems mer den “MADE IN 
LUXEMBOURG” favoriséieren. 
 
D’Fédération des Artisans géif ech deemno opfuerderen nach méi Drock op den Gouvernement ze 
maachen fir dass mer den Bäistand an déi néideg Hëllefen kréien kënnen déi mer brauchen fir dës 
Situatioun, déi mer esou nach ni erlieft hunn, ze iwwerstoen. 
 
Ewéi schonn ugekënnegt ginn ass, ginn eis Rechnungen méi séier bezuelt, mee elo méi wéi jee virdrun, 
muss den Handwierker Vertrauen entgéint bruecht ginn. 
 
All d’Zommen déi als Garantie zeréckbehalen goufen mussen fräigestallt ginn ouni dass den Delai vun 
engem Joer ofgewaart muss ginn. 
 

mailto:n.wormeringer@fda.lu
http://www.fda.lu/


Et muss och erlaabt sinn Acompten op Aarbechten déi amgaang waren ze froen ouni dass am Viraus 
justificatif Métragen ënnerbreet musse ginn. 
 
Mir wëllen, dass och déi klengsten Entreprisen Zougaang op d’Marchés Publics kréien mat Minima 
Konditiounen déi manner restriktiv sinn. 
  
Dann muss och méi Drock op d’Banken ausgeübt ginn fir dass si eis méi Liquiditéiten zur Verfügung 
stellen, allerdéngs ouni vun eis « Intérêts débiteurs » ze verlaangen an virun allem ouni ze erwaarden, 
dass mir eisen privaten Besëtz als Garantie zur Verfügung stellen. 
 
En plus misst een deenen Entreprisen déi keng Leit entloossen eng Gratifikatiounsprimm zougestoen 
an hinnen och fir d’Krisenzäit déi 20 % déi net beim Krankegeld rembourséiert ginn, zoukommen 
loossen.  
 
An deem Sënn wäert et néideg sinn eng Publicitéitscampagne op d’Been ze setzen déi d’Leit opfuerdert 
déi lëtzebuergesch Wirtschaft ze stäerken andeems se d’lëtzebuergescht Handwierk an dat 
lëtzebuergescht Produkt virzéien. Dës Campagne sollt den Leit och Merci soen, dass si dozou bäidroen, 
dass déi lëtzebuergesch Wirtschaft nees a Schwong kënnt. 
 
Ech géif mer schlussendlech erlaben all meng Memberen ze bieden solidaresch mateneen ze sinn an 
nächster Zäit. Wann de Motor nees um Lafen ass, sollte mer probéieren alleguer zesummen ze 
schaffen, wann och nëmmen fir eng bestëmmten Zäit. 
 
Wann een vun eis an Schwieregkeeten geréit opgrond vun mangelnder Aarbecht, dann sollte mir dofir 
suergen, dass all Mënsch souvill wéi méiglech schaffe kann fir dass mir och eisen Deel zu enger nees 
staarker Produktivitéit an Wirtschaft am Grand-Duché bäidroen. 
 
An dëser Zäit vun « gezwongener Immobilitéit », géif ech Iech bieden mir all Iddi, Rotschlo oder 
souguer Kritik zoukommen ze loossen déi iergendwéi zu enger Verbesserung vun der Situatioun féieren 
kéinten.  
 
Ech wëll Är Stëmm héieren ! Zéckt net an bréngt Iech direkt an ! 
  
Villmools Merci an bleift gesond. Eist Land brauch Iech! 
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