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Här Staatsminister, 

Här Minister Meisch, 

Léiw Éieregäscht alleguer, 

Dir Dammen an dir Hären, 

a besonnesch, léif Laureatinnen a Laureaten, 

Als Präsidentin vun der Chambre des Salariés ass et mir eng 
grouss Éier Iech haut hei fir är Leeschtung ze felicitéieren. 

Mir maachen eis op der Salariatskummer Gedanken doriwwer, 
wéi d’Aarbechtswelt vu muer kéint ausgesinn a wéi mir déi 
Jonk an d’Salariéen am beschten op déi nei Ufuerderunge  
virbereede sollen. Laut enger Etüd géif tëschent 2010 an 2030 
praktesch all zweete Posten duerch den technesche 
Fortschrëtt, d’Robotiséierung an d’kënschtlech Intelligenz 
verschwannen. E Gléck komme méi fundéiert Etüden zur 
Konklusioun dass sech duerch d’Digitaliséierung vill Posten 
zwar staark wäerte veränneren, mee donieft och nees vill nei 
interessant Poste wäerte geschaafen ginn. 

Zu deem Sujet huet d‘CSL eng Rei un Konferenzen an der 
lëscht organiséiert wou et ëm d’Auswierkunge vun der 
Digitaliséierung op d’Aarbechtswelt, op d’Aarbechtsformen an 
d’Aarbechtsrecht gaangen ass. 

Zesummefaassend ass zréckbehale ginn dass et sécher 
schwéier ass op Beruffer virzebereeden, déi et haut nach net 
gëtt a wou kee weess wéi se an Zukunft wäerten ausgesinn. 
Wat awer sécher ass, ass dass och an Zukunft Leit gebraucht 
ginn déi sech net scheien sech neien Ufuerderungen ze stellen, 
déi Verännerungen als Chance erkennen, déi numeresch 
Kompetenzen hunn an déi eegestänneg a kreativ Problemer 
léise kënnen. 
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Léif Laureatinnen, Léif Laureaten, 

Wann ech hei duerch de Sall kucke gesinn ech eng Rëtsch 
därer Leit. Ouni des Kompetenzen, hätt dir är 
Beruffsausbildung net erfollegräich ofgeschloss. Dir kënnt 
stolz op Iech sinn. 

Deen Diplom deen dir gläich kritt huet dir Iech verdéngt 
duerch är Ausdauer an äre Wëllen ëmmer nees Neies ze 
léieren. 

Mat deem Diplom kënnt dir Iech eng Zukunft opbauen. 
Nodeems wat mir déi lëscht Wochen an der Press gelies hunn 
an och elo grad iwwert de Besoin un qualifizéierte 
Mataarbechter am Handwierk hei zu Lëtzebuerg héieren 
hunn, stinn Iech all Dieren op. Notzt déi Chance! 

D’Partner an der d’Beruffsausbildung schaffen hirersäits 
fläisseg drun d’Ausbildunge fit fir d’Zukunft ze mann. 

D’Beruffskummeren hunn zesumme mat der Uni Lëtzebuerg 
eng Enquête ausgeschafft mat der gezielt hannerfrot gëtt aus 
wat fir enge Grënn Betriber ausbilden oder och net ausbilden. 
Mir erwaarden eis op Grond vun deenen Aussoen de System 
besser steieren ze kënnen, der Regierung déi eng oder aner 
Ännerungsvirschléi kënnen ze mann, an dozou bäizedroen de 
Stellewäert vun der Beruffsausbildung an der Gesellschaft ze 
verbesseren. 

Mir hunn eis och zesumme mam Educatiounsministère eng 
Prozedur gi fir d’Beruffer reegelméisseg op den Leescht ze 
huelen an d’Programmer un nei Ufuerderungen unzepassen. 
Nei Beruffsbiller ginn ausgeschafft, aler iwwerschafft, 
d‘elektronesch Berichtsheft gëtt no an no agefouert. 

 Ausserdeem hunn d’CDM an d’CSL offiziell beim Service vun 
der Formation professionnelle ugefrot fir déi digital 
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Kompetenzen d’office an all Programm vun der 
Beruffsausbildung am Handwierk mat anzebauen. 

Och wann dir, léif Laureatinnen a Laureaten, elo dovunner 
nach net profitéiere konnt wärend ärer Ausbildung, ass dat net 
dramatesch. An der Weiderbildung kënnt dir dat nohuelen. De 
Beräich vun der Weiderbildung huet sech zu Lëtzebuerg staark 
an deene lëschte Jore weiderentwéckelt. Niewent engem 
nationale Site wou dir all d’Weiderbildunge fannt déi hei zu 
Lëtzebuerg ugebuede ginn, gëtt et geschwënn och en 
nationalen Orientéierungssite deen en Iwwerbléck verschaaft 
iwwert déi verschidde Méiglechkeeten. D’Offer gëtt 
permanent weiderentwéckelt, d’ADEM bitt verstäerkt 
Programmer un an d’Regierung huet an hirem Accord d’Zouso 
gemaach d’Course vun de Beruffskummeren am Kader vun 
offiziellen Diplomer unzëerkennen. Alles Initiativen déi Iech 
zegutt komme fir Iech weiderzëentwéckelen an dofir vun eis 
begréisst ginn. 

Mir wäerten Iech och an deenen nächsten Deeg en Chèque 
formation zoukomme loosse mat deem dir Iech an ee vun 
eisen Owescourse vun eisem „Luxembourg Lifelong Learning 
Center“ kënnt aschreiwen. 

D’Weiderbildung ass méi wichteg wéi jee. Dofir bleiwen mir 
och dohannert dass nach méi Passerelle geschaaffe ginn, vun 
enger Qualifikatioun zur nächster, dass nei 
Weiderbildungsformen dobäi kommen, fir jidderengem 
d’Méiglechkeet ze ginn, opbauend op säin initialen Diplom an 
seng Beruffserfarung, am Aklang mat sengem Privat- an 
Beruffsliewen, sech kënnen weiderzëentwéckelen. 
D’Méiglechkeet en BTS oder souguer eng Unisformatioun 
ënnert Léiervertrag ze mann muss hei zu Lëtzebuerg 
geschaafe gin. D’Hëllefen fir d’Formation continue kënnen 
eiser Meenung no och nach ausgebaut ginn. Ech denken un 
den Congé individuel de formation, d’finanziell Ënnerstëtzung 
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fir den Salarié, an d’Aféieren vun engem Recht op 
Weiderbildung. 

Jiddereen deen hei zu Lëtzebuerg schafft muss sech kënne 
permanent weiderbilde fir sech eng Zukunft opzebauen an ze 
festegen. 

Léif Laureatinnen, Léif Laureaten, 

D’CSL ass a bleift och no ärer Léier fir Iech do, fir ob all är Froen 
iwwert Aarbechts- a Sozialrecht oder d’Weiderbildung an 
generell politesch Themen déi an der Aktualitéit stinn ze 
informéieren. 

Ech wënschen Iech dat dir ni de Spaass un ärer Aarbecht 
verléiert an en Liewe laang Virwëtzeg bleift, dass dir ëmmer 
Leit un ärer Säit hutt, di un Iech gleewen an virun allem vill 
Succès an allem wat dir upaakt. 

Der Chambre des Métiers mat hiren Leit soen ech e groussen 
Merci fir di gutt d‘Organisatioun vun dëser Feier, an och der 
Press am viraus fir d’Berichterstattung iwwert dësen Event. 

Iech alleguerte soen ech Merci fir d‘Nolauschteren an ech 
wënschen allen Laureaten nach eng schéi Feier. 

  

  

 


