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Léif Kolleginnen a Kollegen aus dem Handwierk 

Dir Damen an dir Hären 

Ech si frou Iech haut alleguer hei zu dëser Konferenz iwwert d’Handwierk 4.0 begréissen 

ze kënnen. Ech begréisse besonnesch häerzlech den Här Xavier Bettel, Premier 

Minister a Minister vun der Kommunikatioun an de Medien, sou wéi xxx (à voir wien nach 

kënnt). 

Eis Wirtschaft, eis Gesellschaft, jo eist Zesummeliewe wäerten sech an deenen nächste 

Joren a Joerzéngte grondleeënd veränneren. D’Stéchwuert heescht: Digitaliséierung. 

D’Digitaliséierung ass keng Optioun an och kee Choix. Et gi keng Alternativen. Et ass eng 

Realitéit. Eng Realitéit, déi nach net ganz do ass, déi awer mat Riseschrëtt op eis duer 

kennt a mat där een sech ausenanersetze muss. 

D’Digitaliséierung wäert d’Handwierk net just sträifen. D’Handwierk ass direkt betraff: a 

senger Struktur, a senger Substanz, a sengem Kär. Wann ech soen, d’Handwierk wäert 

sech grondleeënd veränneren, da gesinn ech dat awer net negativ. Am Géigendeel. A 

mengen Ae wäert d’Digitaliséierung dozou bäidroen, d’Handwierk nach méi attraktiv a 

nach méi interessant ze maachen. Dat ass wichteg fir eisen Image, dat ass wichteg fir déi 

Jonk, déi mir fir d’Handwierk wëlle gewannen, dat ass wichteg fir eis all. 

Mir alleguer, mir dierfen net Spectateur, mir mussen Acteur vum Prozess vun der 

Digitaliséierung sinn. Mir mussen dee Prozess akzeptéieren, proaktiv ugoen a selwer 

gestalten. Mir dierfen eis Zukunft net an d’Hänn vun Anere leeën. Mir mussen eis Zukunft 

selwer an d’Hand huelen a bestëmmen: mir als Land, mir als Ekonomie, mir als 

Handwierk. 

Genau dat seet och den Här Jörg Mosler, dee mir fir den Owend invitéiert hunn, an deen 

sech no 16 Joer am Handwierk mëttlerweil als Speaker dofir asetzt, méi Leidenschaft an 

d’Handwierk ze bréngen, fir eng qualifizéiert main d’œuvre unzezéien. Hien erzielt eis 

haut, wéi een d’Digitaliséierung notze kann, fir méi Opmierksamkeet fir säi Betrib a säi 

Métier ze kréien. 

D‘Chambre des Métiers huet am Wanter eng Enquête zur Digitaliséierung  bei hire 

Betriber gemaach. Dobäi ass erauskomm, datt déi meescht vun eise Betriber 

d’Digitaliséierung als wichteg astufen, mee datt si oft net wëssen, wou se ufänke sollen 

a wien hinnen hëllefe kann.  



D’Chambre des Métiers, am Partenariat mett der Regierung, dréit hiren Deel dozou bäi, 

de Betriber ze hëllefen, an dem mir mat eisem neien Service eHandwierk op den Terrain 

ginn an de Betriber eng konkret Hëllef ubidden. No baal 6 Méint wou den Service 

opérationnel ass kann ee soen dass d’Besoien bei den Betriiber grouss ass.  

Och haut den Owend weise mir konkret Beispiller vum Terrain a ginn d’Wuert an eiser 

Table-Ronde u Lëtzebuerger Handwierker déi schonn um Wee an d’Digitaliséierung 

sinn an iwwert d’Erausfuerderungen, mee och d’Opportunitéite fir kleng a mëttelstänneg 

Betriber schwätzen. 

Ech wënschen Iech eng interessant Konferenz an invitéieren Iech ganz häerzlech, den 

Owend dono bei engem Patt auskléngen ze loossen. 

Ech ginn elo d’Wuert un den Här Premier Minister. 


