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“Lokale niveau alleen kan armoede niet oplossen” Nawal Farih (30) 2de plaats Kamer
Het Belang van Limburg/Plus: West - 11 Mei 2019
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Pas tweeënhalf jaar geleden zette de Genkse Nawal Farih (30) de stap naar de politiek. Haar rol als privésecretaris van Vlaams
minister Jo Vandeurzen en diens afscheid van het politieke toneel, stuwden Farih omhoog binnen de partij. Nu staat ze op de op de
tweede plaats voor de Kamerlijst van de Limburgse CD&V en is ze bijna zeker van een plek in het parlement na 26 mei.

“Ik werkte in het verleden vaak in het buitenland, maar in mijn vrije tijd die ik in Genk doorbracht, was ik altijd maatschappelijk actief in
vzw's en het vrijwilligerswerk. Zo ben ik in contact gekomen met minister Jo Vandeurzen en burgemeester Wim Dries. Toen er op het
kabinet van de minister een opportuniteit was, ben ik daar vol voor gegaan. Ik doe deze job nu doodgraag. Ik heb veel respect voor de
manier waarop de minister mensen probeert te verbinden en telkens de middenweg probeert te zoeken. Ik merk dat er in de politiek op
die manier echt heel wat in beweging kan worden gezet.”

“Ik denk dat het daarom belangrijk is dat ook jongeren politiek vertegenwoordigd worden, dat de politiek een weerspiegeling is van de
maatschappij. De jeugd is vandaag veel expressiever, jongeren weten ook heel goed wat ze willen. Die instelling kan ook voor politieke
vooruitgang zorgen. Jongeren zijn ook veel internationaler ingesteld dan vroeger. Ik merk dat ook met mijn buitenlandse werkervaring.
Dat verbreedt je kijk op de wereld en is verrijkend voor het politieke debat.”

“Als ik verkozen geraak wil ik me graag focussen op drie thema's. Het eerste is armoedebestrijding. Als je ziet hoeveel kinderen er
bijvoorbeeld in Genk in armoede leven, dan moeten we daar met z'n allen iets aan doen. Alleen het lokale niveau, sinds kort ben ik
ook gemeenteraadslid, kan dat niet oplossen. Daar heb je ook bovenlokale actie voor nodig. Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor
tewerkstelling en gezondheidszorg in de brede zin van het woord. Maar ik besef tegelijkertijd dat ik nog niet zo heel lang in de politiek
zit. Als ik in het parlement kom, dan zal ik de eerste maanden vooral heel veel proberen te leren om daarna zelf met goede voorstellen
te kunnen komen.”

Politiek voorbeeld? “Jo Vandeurzen. Ik heb heel dicht bij hem gestaan als zijn privésecretaris en enorm veel van Jo geleerd.”

Motivatie om in politiek te gaan? “We leven in moeilijke tijden, waarin heel veel mensen wegstappen van de politiek. Het debat wordt
ook heel hard gevoerd. Ik wil terug naar de redelijkheid en op een positieve manier zaken proberen te veranderen.”

Kans om in parlement te raken? Groot. “Ik ben mij bewust van de grote verantwoordelijkheid. Ik besef dat ik een nieuw gezicht ben en
dat het aan mij is om mensen te overtuigen.”
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