
   Je bent al een tijdje lid van onze 
groep. Hoe ben je ooit bij ROOD 
gekomen?

Eigenlijk ben ik op ROOD gewezen 
door iemand op school, Walter. Ik 
voelde me al een tijdje socialist en 
zette daar ook het een en ander over 
op social media. Dat werd opgemerkt 
door Walter en hij nodigde me uit om 
eens te komen kijken bij ROOD. Ik 
voelde me gelijk thuis tussen al die ac-
tivisten. Hier had ik een plek om wat te 
doen met mijn ideeën. Het is fijn om de 
lokale jeugd te helpen en het leven van 
jongeren een stukje beter te maken.

   Wat heb je zoal geleerd in je tijd 
bij ROOD?

Dat je door te strijden echt iets kan 
bereiken. Toen ik net lid was, was de 
groep druk bezig met de huisjesmel-
ker van het jaar campagne. Deze liep 
niet lekker. Bastiaan was destijds nog 
contactpersoon en hij en de groep 
wilden niets van opgeven weten. Puur 
door doorzettingsvermogen hebben 
we uiteindelijk een succesvolle cam-
pagne kunnen draaien. Zo konden we 
jongeren helpen die gebukt gingen 
onder hun huisjesmelker. Het gaf me 
voldoening en ik leerde er een belang-
rijke les uit. Als je zelf vol achter je actie 
gaat staan, dan wordt het een succes. 
Zelfs wanneer alles tegenzit.

   Hoe heb jij met jouw ROOD-blik 
naar de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen gekeken?

Met gemengde gevoelens. Aan de 
ene kant ben ik blij dat Trump weg is. 
De Amerikanen hebben laten zien dat 
populistische rechts niet onaantastbaar 
is. Dat hebben ze het afgelopen jaar 
gedaan door veel de straat op te gaan. 
Na de dood van George Floyd zag je 
dat je bereidheid om te demonstreren 
enorm groeide. Wel ben ik bang dat 
die bereidheid is verdwenen na de 
overwinning van Biden. De strijd is 
nog niet gestreden, ook al is het een 
verbetering ten opzichte van de vorige 
president.

   Het jaar zit er alweer bijna op. 
Hoe kijk je naar het jaar 2021 
voor ROOD en de SP?

Ik hoop dat we weer meer actie 
kunnen voeren. Zeker acties op lokaal 
niveau zijn belangrijk voor onze orga-
nisatie. We moeten laten zien dat we 
een plek kunnen bieden waar jonge-
ren kunnen strijden voor een betere 
samenleving. Jongeren en studenten 
staan er op het moment niet goed 
voor. Ik hoop dat we kunnen laten 
zien dat strijden echt helpt en dat we 
samen altijd sterker staan dan alleen.

Julien Hopmans (17) is een echte 
wereldburger. Hij is Frans, maar 
werd geboren in Enschede. 
Daarna woonde hij van derde tot 
zevende in Atlanta in de Verenigde 
Staten. Inmiddels woont hij alweer 
een aantal jaar in het schitterende 
Den Haag. Hij spendeert zijn vrije 
uurtjes aan de muziek. Naast het 
bezoeken van punkconcerten en 
het spelen van gitaar, is Julien 
natuurlijk lid van onze ROOD-
groep!
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