
Jong, sociaal en superactief. Dat alles is Buket 
Karaca (20), de nieuwe lokale voorzitter van 
JONGCD&V Berchem.  “Er waren binnen onze 
CD&V-afdeling bijna geen activiteiten voor jon-
geren. Daarom wil ik samen met anderen de jon-
gerenafdeling nieuw leven inblazen”, vertelt ze 
enthousiast. 

Boeketje Vlaanderen

Buket is niet alleen een succesvolle rechtenstudent, 
ze stort zich in haar vrije tijd ook met overgave in al-
lerlei nevenprojecten. “Ik geef al drie jaar Turkse les 
in een vormingscentrum in Brasschaat.  Ook  ben ik 
binnen de Associatie van de Universiteit Antwerpen 
actief in het Klimop!-project. Concreet betekent dit 
dat we naar middelbare scholen trekken om veelal al-
lochtone studenten te informeren over de weg naar 
hogere studies en binnen het ‘Tutoraatproject’ geef 
ik bijlessen aan allochtone en kansarme scholieren.”

Groepsgevoel

Vorige maand nam Buket voor de eerste keer deel 
aan het jongerencongres in Dworp. Een erg positie-
ve ervaring,  zo blijkt. “Ik vond het om te beginnen 
zeer goed georganiseerd: je had zeer veel keuze-
mogelijkheden en het concept zat knap ineen. Het 
hoogtepunt voor mij was toch wel het plenum. Als 
lid van een kleine lokale afdeling, vond ik het fantas-
tisch om te mogen meedenken met de hele groep 
over een complex gegeven als economie. Ik vond 
het ook erg plezant om tijdens de receptie onge-
dwongen te kunnen praten met andere mensen die 

ik eigenlijk niet kende. Zo hebben we heel wat tips 
uitgewisseld met mensen uit andere lokale afdelin-
gen.” 

Dicht bij de mensen

Politiek is voor Buket vooral een doewoord. Zo wil 
ze eerst op lokaal vlak JONGCD&V weer op de Ant-
werpse kaart zetten.  “We zijn voorlopig wel nog 
maar met acht leden in onze afdeling. Maar we 
hopen door in 2010 elke maand een activiteit te 
organiseren om het ledenaantal te doen groeien.  
We hebben net een wandeling gehad in natuur-
reservaat Wolvenburg. En er komt zeker nog een 
avond rond christendemocratie en een filmavond. 
Belangrijk is dat je mensen het gevoel geeft dat hun 
inbreng ook belangrijk is. Ik wil niet pretenderen dat 
ik het antwoord heb op alles. Voor mij is het verhaal 
van samenzijn, zorg dragen en respect hebben voor 
ieders mening, erg belangrijk.” 

Waarde(n)vol

Voor Buket is christendemocratie dan ook meer dan 
een set van normen en waarden uit het verleden. 
“Ik weet niet of ik progressief of conservatief ben. Op 
het gebied van abortus ben ik bijvoorbeeld veeleer 
conservatief. Wanneer je iets echt waardevol vindt 
en je geeft daarom, dan moet je dat beschermen. 
Het is niet omdat iets niet populistisch is, of zoge-
naamd niet in de tijdsgeest thuishoort, dat je dat 
moet gaan verwerpen. Dan moet je voor die waar-
den opkomen en er zelfs voor vechten.”

WILFRIED JANS
wilfried@jongcdenv.be

• Waar ging je eerste stem naartoe? 
Ik heb vorig jaar voor het eerst gestemd. Mijn 
stem ging naar Kris Peeters. Omdat hij geen 
mooiprater is, maar meent wat hij zegt.

• Welke portefeuille draagt je voorkeur weg?  
Europees parlementslid met als domein 
mensenrechten en kinderrechten.  

• Op welke partij zou je nooit stemmen? 
Vlaams Belang en andere populistische 
partijen zoals LDD. 

Buket karaca


