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Begin jaren 60 verliet Meryame Kitirs vader  
Marokko om in Limburg in de mijnen te werken. 
Niet veel later volgde haar moeder hem naar 
Maasmechelen, waar Meryame Kitir geboren 
werd. Haar moeder overleed echter toen ze amper 
2 was. Haar vader volgde tijdens de adolescentie. 
Om mee voor haar broers en zussen te zorgen, 
ging ze op haar 19de aan het werk in de Ford- 
fabriek in Genk. Het is in de fabriek dat Meryame 
Kitir voor het eerst de waarden verdedigde die 
haar tot de vrouw maken die ze vandaag nog 
altijd is: solidariteit en gelijke kansen. Toen ze op 
haar 27ste voor het eerst verkozen werd in het 
parlement, koos ze er daarom bewust voor om  
1 dag per week in de fabriek aan het werk te blij-
ven.

 
Vandaag - als Minister van Ontwikkelingssamen-
werking en Grootstedenbeleid blijven diezelfde 
waarden - solidariteit en gelijke kansen - de kiem 
van haar engagement.

“Ik wil mensen - mannen en vrouwen, jong én 
oud - versterken op een duurzame manier. Hier 
dicht bij ons, maar ook hier ver vandaan. Een 
overheid die solidariteit organiseert, is dé manier 
om mensen zelfredzaam te maken en een toe-
komst te bieden. Maar als die overheid ver weg 
is bijvoorbeeld door conflict, dan is het ook aan 
ons om in te grijpen via andere wegen, om bij te 
staan, om te helpen met hetzelfde doel: mensen 
op een duurzame manier versterken. Internatio-
nale solidariteit is dan ook geen kwestie van lief-
dadigheid. Neen, het is een kwestie van gezond 
verstand. Omdat we daar op termijn allemaal be-
ter van worden.”

Wetstraat 23
1000 Brussel

@MeryameKitir

Kitiratwork

@meryamekitir 

info@kitir.fed.be



Meryame
Kitir

Loopbaan

Sint-Barbara Instituut
Diploma Secundair Onderwijs • Studierichting Handel

Ford Genk
Arbeidster

Ford Genk
Afgevaardigde bij het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Ford Genk
Afgevaardigde bij de Ondernemingsraad

1998

1999 — 2015

2000 — 2004

2004 — 2015

Politieke loopbaan

Stad Maasmechelen
Gemeenteraadslid

De Kamer van Volksvertegenwoordigers
Volksvertegenwoordiger, Lid van de commissie Sociale Zaken

De Kamer van Volksvertegenwoordigers
Fractieleider voor sp.a 
Lid van de Speciale Onderzoekscommissie • Terroristische Aanslagen 22 maart 2016
Lid van de Commissie Binnenlandse Zaken
Lid van Comité P en lid van Comité I

Stad Genk
Gemeenteraadslid

Federaal Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

2006 — 2006

2007 — 2015

2015 — 2020

2018 — heden

2020 — heden

Varia

Meter van het Bodhi-project dat actief is in de sloppenwijken van Delhi en 
Bhubaneswar en in de vluchtelingenkampen van OfERR

2015 — heden

Geboren op 20/04/1980 
te Maasmechelen


