
 

Presentatioun Bréifdréieschkalenner 2020 

Ried vum President Raymond Juchem 

 

Dir Dammen an dir Hären, léif Kolleginnen a Kollegen,  

Am Numm vun der Bréifdréieschgewerkschaft begréissen ech iech ganz 
häerzlech op der offizieller Presentatioun vum Bréifdréieschkalenner. 

Begréisse wëll ech eenzel Membere vum Comité exécutif vun der Postdirektioun 
wou ech leider eise Generaldirekter Claude Strasser muss entschëllegen, dee 
kuerzfristeg an d’Ausland huet misse reesen, esou wi awer och d’Directrice 
générale adjointe Madame Hjoerdis Stahl an eenzel Departementschefë vu Post 
Courrier.  

Net ze vergiessen de Generalsekretär vun der GGFP den Steve Heiliger, esou wéi 
d’Kënschtler, déi zanter Joren de Kalenner entwerfen, an zwar de Pit a Lex 
Weyer. A natierlech och eisen Eierepresident, den Eugène Kirsch, esou wéi de 
President vun der Delegation des Salariés, den Udo Fell, a virun allem déi vill 
Délégeiert vun der Bréifdréieschgewerkschaft, déi den Owend hei present sinn. 

Ganz speziell begréisse wëll ech d’Madame Maggy Nagel, Commissaire générale 
vum Lëtzebuerger Pavillon bei der Expo 2020 zu Dubai, mat vereenzelte 
Membere vun hirem Comité de gestion. 

Entschëllegt sinn d’Ministere Pierre Gramegna, François Bausch, Etienne 
Schneider esou wéi de Premier Xavier Bettel. 

Dëst Joer ass déi offiziell Presentatioun vum Bréifdréieschkalenner, no 2016, 
erëm eng Kéier an engem postalesche Gebai, a wa mir an där Kadenz 
weiderfueren, da sti mir di nächste Kéier an eisem neie Siège vu POST 
Lëtzebuerg, deen zur Zäit knapps 100 Meter vun hei ewech gebaut gëtt, an Enn 
2022 disponibel wäert sinn. 

Eisen historesche Bréifdréieschkalenner mat senger méi wie honnertjähreger 
Geschicht huet mëttlerweil e festen Datum an der Agenda vun der Post a gëtt jo 
mat Recht Enn dës Joers ëmmer erëm an de Medien thematiséiert. 

Wéi dir sécher nach all wësst, hate mir déi lescht Joren eng Partie flott an 
interessant Themen fir eise Kalenner erausgesicht. Ech erënneren un eenzel 
Themen wéi 70 Joer Enn vum Zweete Weltkrich, 50 Joer APEMH, 175 Post 
Lëtzebuerg, 75 Joer Oeuvre Grande Duchesse Charlotte oder nach Uni 
Lëtzebuerg um Belval. 



 

Mir versichen deemno Joer fir Joer mat eisem Kalenner en intressanten Thema ze 
illustréieren, an doduerch da während engem Joer fir dee Sujet déi méi breet 
Öffentlechkeet dofir ze sensibiliséieren. 

Dëst Joer hu mir, geif ech mengen, och e flotten an duerchaus interessanten 
Thema erausgesicht, emol erëm eng Kéier eppes éischter Internationales, dat awer 
vu Lëtzebuerg aus gesinn, an zwar d‘Weltausstellung zu Dubai mat deem 
wonnerschéine Lëtzebuerger Pavillon. 

Wann een de Kalenner elo kuckt, gesäit een, dass et de Kënschtler Pit a Lex Weyer 
nees gelongen ass, en intressante Projet auszeschaffen mat am Mëttelpunkt dem 
Lëtzebuerger Pavillon an dem entspriechende Logo esou wéi dem Visuel vum 
Nation Branding. 

Diversité, Beauté, Entrepreneuriat, Durabilité a Connectivité – wéi op dem 
Kalenner geschriwwe steet, dat sinn déi verschidde Stéchwierder, mat deene sech 
eist Land a senge verschiddene Facette presentéiert. 

Eist klengt Land huet also Munnechers ze bidden, an Dubai gëtt Lëtzebuerg  eng 
Bühn fir weltwäit op sech opmierksam ze maachen. Méi wéi eemol ass et jo 
bestëmmt ville Leit hei banne scho vir komm, dass wa se am Ausland woren, dass 
hir Gespréichspartner net vill respektiv guer näischt iwwert Lëtzebuerg woussten, 
mat Ausnahm vun den übleche Klischeeën. 

Meeschtens mengen se, déi Leit, déi zu Lëtzebuerg liewe, wunnen a schaffen, 
wieren all mat Zoossissen ugestréckt a géife keng Steiere bezuelen. Vill wëssen 
och net, dass mer de Wuelstand vum Land den Aarbechter aus der Stolindustrie 
ze verdanken hunn, an et ass och kaum bekannt am Ausland, dass mer nach haut 
e grousse Prozentsaz vun eisem nationale Räichtum aus der Industrie hir kréien, 
also net nëmmen e Service-Land sinn. 

Net ze vergiessen dann och d’SES, dank där Lëtzebuerg als Satelittebedreiwer 
wouer geholl gëtt. 

D’Weltexpo zu Dubai soll also och als Chance ugesi ginn, fir eist Land mat senger 
Kultur, senge Werter a senge Mënschen an d’Welt erauszedroen. 

« Resourceful Luxembourg » ass jo den Haaptthema vum Lëtzebuerger Pavillon 
op der Expo d’nächst Joer zu Dubai. Nieft der Post sinn d’Chambre de Commerce 
an d’SES déi dräi grouss Partner vun der Weltausstellung 2020.  

Lëtzebuerg presentéiert sech do als oppent an dynamescht Land, a wa mir als 
Bréifdréieschgewerkschaft déi Iddiën ënnerstëtzen, dann haaptsächlech well mir 
aus engem Etablissement public kommen, dee bei der Kreativitéit an Innovatioun 
ouni Zweifel Virreider zu Lëtzebuerg ass. An dat natierlech och a punkto 



 

Kommunikatioun an Internet, wou bei der Presentatioun vun eisem Land 
bekanntlech e grousse Wert drop geluecht gëtt. 

Net nëmme fir eist Land, mee och fir vill Betriiber, dorënner notamment d’Post, 
ass et och d’Chance fir zu Dubai eng Plattform ze kréien, wou se sech am Kader 
vun der Expo kënne virstellen. 

Wann doduerch Relatiounen tëscht de Länner kënne gestäerkt ginn, wéi dat den 
Direkter vun der Chambre de commerce viru kuerzem gesot huet, dann ass dat 
sécher och am Intressi vum Personal vun den Entreprisen, déi dovu concernéiert 
sinn. Op deem Punkt si mir als Gewerkschaft dann och mam Patronat d’accord, 
wat jo bekanntlech net ëmmer de Fall ass. 

Fir d’Post, wou am Logistikberäich eng interessant wirtschaftlech Zukunft gesi 
gëtt, wäert de Marché an Asien ouni Zweifel weiderhin intressant Perspektive 
bidden, an dat eben fir an dësem Beräich dann eventuell kënne méi aktiv ze sinn. 
A vläicht kënnen dann d’Kontakter op der Plaz schonn eppes Konkretes brénge 
fir d’Entreprise.  

Wat de Volet Colisën a Logistik ubelaangt, dës Volume-Explosioun spieren 
d’Bréifdréierinnen a Bréifdréier aktuell schonn duerch déi vill Päck, déi elo 
schonns aus deem Deel vun der Welt kommen. D’Zukunft vu Post Courrier läit 
deemno sécher och am Beräich Logistik respektiv an dem Colismarché, och wa 
mir als Gewerkschaft bei der Ëmsetzung momentan do nach di eng oder aner 
Meenungsverschiddenheet mat der Postdirektioun hunn. 

Mir mengen effektiv, dass et wichteg ass, dass Lëtzebuerg am Ausland net just 
als Bankeplaz wouer geholl gëtt. De Lëtzebuerger Pavillon op der 
Weltausstellung kann derzou bäidroen, d’Land a senger ganzer Vielfalt ze 
presentéieren, an dat ass jo och de Grond virwat Lëtzebuerg op dëser 
Weltausstellung present ass. 

De Pavillon zu Dubai huet als Haaptobjektiver awer och fir ze weisen, dass mer 
e multikulturelt Land sinn, dass de Moment am Déngschtleeschtungsberäich oder 
wat d‘Space Mining-Aktivitéiten ubelaangt, vill geschitt, a mat Sécherheet soll 
een an deem Kontext net déi digital Revolutioun vergiessen, wou d’Post jo och 
en Haaptacteur ass. 

Lëtzebuerg weist sech zu Dubai vun der beschter Säit a stellt sech als Laboratoire 
vun der Zukunft fir, an dat an de Beräicher wéi der 3. Industrieller Revolutioun, 
der Economie circulaire an awer och der aktiver Solidaritéit duer. Virun allem 
dëse leschte Beräich läit ons als Gewerkschaft natierlech um Häerz, wa mir un déi 
sozial Solidaritéit, also den Erhalt an den Ausbau vum Sozialstaat denken, dee 
natierlech d’Viraussetzung ass fir de sozialen Zesummenhalt. 



 

An deem Kontext wëll ech och de Sozialdialog erwähnen, dee Lëtzebuerg zu 
deem gemeet huet, wat mir haut sinn, mee deen, wéi dir all wësst, an de leschte 
Wochen, a wat absolut net ze toleréieren ass, vun enger Patronatsorganisatioun a 
Fro gestallt ginn ass. Dat ass en absolute No Go. 

Et ass och ze begréissen, dass d‘Weltausstellung dofir genotzt gëtt fir op 
d’Nohaltegkeet hinzeweisen, also d’Noutwendegkeet fir déi natierlech 
Ressourcen vun eisem Planéit ze erhalten. Loss mer hoffen, dass am Beräich vum 
Klimaschutz dës Aussoen an Zukunft keng eidel Wierder bleiwen, mee 
Lëtzebuerg sech do méi aktiv wäert abrénge, wéi dat bis elo de Fall war, an dass 
also déi richteg Decisioune fir d’Zukunft getraff ginn, a net just erëm Strofsteieren 
an Taxen erfalen, déi just vun de Privatpersoune musse bezuelt ginn. 

Mir begréissen et och, dass d’Lëtzebuerger Präsenz an eise Pavillon zu Dubai 
genotzt gi fir op d’Geschicht vun eisem Land hinzweisen – eben och d’Roll vun 
der Stolindustrie, vun där eise Räichtum kënnt, awer och alles wat 
d’Innovatiounsméiglechkeeten ubelaangt fir d’Zukunft. Also déi nei 
Technologien, déi zu méi Liewensqualitéit kënne féieren, wa se dann och am 
Déngscht vum Mënsch a vun de schaffende Leit agesat ginn a net just fir de Profit 
vun Aktionären. 

Och wann Dubai als Land vun der Weltexpo vereenzelt kritiséiert gëtt, esou wäert  
d’Weltausstellung derzou bäidroen, dass dëst Land, dat sech elo fir d’ganz Welt 
opmécht, am Endeffekt da vläicht eng permanent Ouverture fäerdeg bréngt. 
Problemer kann ee bestëmmt besser duerch Dialog léisen, wéi duerch Boykott. 
An deem Kontext soll een och drop hiweisen, dass 192 Länner op der Expo 
present wäerte sinn a ronn 25 Milliounen Visiteuren vun eisem Pavillon erwaart 
ginn. An eventuell sollt ee sech och emol selwer e Bild sur place maache goen fir 
sech da seng Meenung ze bilden. 

An deem Sënn wënsche mir vun der Bréifdréieschgewerkschaft dem 
Lëtzebuerger Pavillon an deemno Letzebuerg vill Succès zu Dubai, a mir hoffen, 
dass mir mat eisem Kalenner e klenge Beitrag kënne leeschten fir op d’Präsenz 
vum Land op der Weltausstellung hinzeweisen an de Public fir déi Froen ze 
sensibiliséieren, déi op der Weltexpo ugeschwat ginn. 

E grousse Merci geet un di Responsabel vun der Dréckerei Rekaprint vun Esch, 
déi wéi all Joer fir den Drock zoustänneg sinn. 

Dee selwechte Merci och un d’Kënschtler den Pit a Lex Weyer, déi bekanntlech 
scho jorelaang fir den Entworf vum Bréifdréieschkalenner verantwortlech sinn. 

Da wëll ech wéi all Joer dem Generaldirekter Claude Strasser an der POST 
Lëtzebuerg Merci soen, dass si sech erëm bereet erklärt hunn, d’Posttarifer op der 
Récksäit vum Kalenner ze publizéieren an eis domadder ze ennerstëtzen. 



 

Virun allem dann awer e Merci un eis Bréifdréier, déi dofir verantwortlech sinn, 
fir nieft de ville Bréiwer, Reklammen a ganz ville Päck deen zum Deel vun hinne 
finanzéierte Kalenner am ganze Land ze verdeelen, an dat bei net ëmmer guddem 
Wieder a sécher net ëmmer einfachen Aarbechtskonditiounen. 

De Bréifdréier ass nach ëmmer den Ambassadeur vun der Post, wat enorm 
wichteg fir eis Entreprise ass, an dat misst, wann et eis als Gewerkschaft nogeet, 
an Zukunft nach weider gestäerkt ginn. Dofir léif Direktioun, gitt eise 
Bréifdréierinnen a Bréifdréier déi néideg Zäit fir dëse Rôle och ordentlech ze 
erfëllen, fir dann och d’Bild vum gréissten Employeur hei am Land esou ze 
propagéieren wéi dir dat gären hätt, a wéi eis nei Strategie et jo u sech och 
virgesäit. 

Eise Beruff huet hei zu Lëtzebuerg nach weiderhin eng Zukunft, an dat wäert och 
net esou séier änneren, well d‘Neiregelung vum Service Universel fir di nächst 
zing Joer, deen d’Post jo elo weiderhi muss garantéieren, a fir dee mir eis als 
Gewerkschaft politesch ganz staark agesat hunn, suergt och dofir, dass an Zukunft 
vill Aarbechtsplazen am Beräich Courrier erhal an och nach weiderhi geschaf 
ginn. 

Dat gesot, géif ech d’Madame Nagel, d’Madame Stahl an de Pit a Lex Weyer 
bieden heihinn ze kommen, fir di offiziell Iwwerrrechung vum Kalenner 
virzehuelen 

Selbstverständlech wiere mir och frou, wa si e puer Wuert géife soen. 

Ech soen iech merci!  


