
   Hoe ben je terecht gekomen bij 
ROOD?

Ik ben lang met een politieke zoek-
tocht bezig geweest die mij langs ver-
schillende partijen leidde. Ik ben zelfs 
al lid geweest van een aantal partijen. 
Politiek geïnteresseerd was ik dus al 
langer, maar een echt thuis vond ik 
nooit. Tijdens de lockdown eerder 
dit jaar sloot ik me uiteindelijk aan bij 
de SP en dus bij ROOD. Bij andere 
partijen ontbrak het me een beetje aan 
echte actie. Ik wilde actievoeren en 
vechten voor mijn idealen. Met ROOD 
heb ik een plek gevonden waar ik 
dit wel kan doen. Ik vind het fantas-
tisch om de straat op te gaan en met 
jongeren in gesprek te gaan over de 
problematiek in hun leven. Het is heel 
fijn wanneer je ziet dat jongeren zich 
begrepen voelen door je.

   Hoe heb je dat actievoeren het 
afgelopen half jaar ervaren?

Na de eerste golf konden we gelukkig 
weer een beetje de straten op. Daar 
ben ik vooral bezig geweest met onze 
actie voor betere skateparken in Den 
Haag. Met deze actie willen we een 
skatersbond oprichten met de Haagse 
skaters. Zo staan ze samen sterk in 
hun strijd voor betere skateparken. 

Ik voelde echt de opluchting bij de 
skaters toen ze zagen dat wij hun pro-
blemen erkenden en er ook echt iets 
voor wilde doen. Dat ontzettend veel 
voldoening! Helaas kunnen we nu niet 
echt meer de straat op. Deze actie 
staat dus even op een lager pitje maar 
online kunnen we nog een heleboel 
doen om nog meer skaters bij deze 
actie te betrekken.

   Hoe zie jij de rol van jezelf en 
van ROOD in de strijd voor het 
socialisme

Met ROOD proberen we kleine stap-
pen te zetten richting dat einddoel. Ik 
heb het afgelopen half jaar geleerd dat 
er echt veel tijd nodig is, zelfs voor de 
kleinere lokale projecten. Het is dus 
vooral onze taak om met veel mensen 
in gesprek te gaan over hun proble-
men. Zo kunnen we aantonen dat een 
groot deel van deze problemen zijn 
ontstaan uit politieke keuzes. Door 
deze problemen op kleinere schaal op 
te lossen creëren we betrokkenheid 
bij onze organisatie en het uiteindelijke 
grotere doel. Aan iedereen die twijfelt 
over een lidmaatschap heb ik maar 
een boodschap: kom vooral eens 
kijken en doe lekker mee!

Floris van Dam is met zijn 16 
jaar een van jonkies binnen 
onze groep. Hij werd geboren 
in Utrecht en woonde van zijn 
derde tot zijn tiende in Maleisië. 
Inmiddels woont hij dus alweer 
een aantal jaar in onze prachtige 
stad. Floris zit op het Gymnasium 
Haganum en is in zijn vrije tijd 
vooral met muziek bezig. Floris 
sloot een half jaar geleden aan bij 
onze ROOD-groep en strijd hier 
met zijn kameraden voor echte 
verandering.
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