Bastiaan (23) verhuisde op zijn
zeventiende van Rockanje naar
Den Haag om te studeren en te
genieten van het studentenleven.
Dat leven met goede vrienden en
veel gezelligheid kreeg hij, maar
niet bij een studentenvereniging.
Na een jaar liep hij voor het eerst
binnen bij een ROOD-overleg,
maar ervaring met leden van
ROOD en actievoeren had hij
allang.

was jouw eerste tijd in Den
› Hoe
Haag?
Ik ben hier gaan studeren en op aanraden van mijn moeder ook gaan wonen
zodat ik mee kon doen met het studentenleven. Op de Haagse Hogeschool
studeerde ik internationale bestuurskunde, dat leidde ertoe dat ik nog
een grotere hekel heb gekregen aan
ondemocratische, stroperige, internationale instituten dan ik al had. Tijdens mijn
studie ben ik actief geworden bij ROOD
dat heeft ervoor gezorgd dat ik me
steeds meer thuis ben gaan voelen hier.
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besloot je om je in te
› Waarom
schrijven bij ROOD?
Ik was altijd al bezig met politiek. Hoe
belangrijke beslissingen werden gemaakt vond ik interessant, maar ik
wist niet dat er iets anders was dan de
Gemeenteraad of de Tweede Kamer.
Toen ik nog in Rockanje woonde en in
de kas werkte voelde ik me weleens
benadeeld. Ik deed hetzelfde zware
werk als volwassenen, maar toch kreeg
ik minder betaald. Dat vond ik oneerlijk.
Op Facebook zag ik een bericht van
Young and United met een oproep voor
juist een eerlijker loon. Daar ben ik toen
actief geworden, om iets te veranderen
van buitenaf.
Maar daar waren veel meer partijen bij betrokken. Wat onderscheidde de SP?
SP’ers waren er altijd. Zij waren betrokken en veel actieve mensen bij Young
and United waren óók lid van ROOD. Je
zag Asscher en Klaver weleens voorbij
komen om te shinen, maar SP’ers stonden áltijd klaar omdat ze het belangrijk
vonden. Bij die club wilde ik horen.
Je vertelde dat je je door ROOD
steeds meer thuis bent gaan
voelen. Hoe bedoel je dat?
Toen ik begon met studeren hier wist
ik waar de supermarkt en de stad was
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en daar hield het wel een beetje op. Bij
ROOD en de SP leerde ik de stad kennen. Niet alleen de voordeuren, ik leerde
ook wat er áchter die vaak gesloten
voordeuren gebeurd. Eerder had ik geen
idee wat er gebeurde in de wijk waar ik
woon, door onze acties weet ik dat nu
wel. Ik zie de tegenstellingen in onze
stad, daar wil ik iets aan veranderen.
Wat voor tegenstellingen zie je
dan bijvoorbeeld?
Het verschil tussen de éne oever en
de ander oever aan weerszijde van het
kanaal de Laak bijvoorbeeld. Aan de
ene kant wordt een industriële wijk omgevormd tot hippe flitsende wijk en aan
de andere kant wonen mensen die niet
veel te makken hebben. Wij brachten
hen in beweging tegen woningcorporatie Vestia, terwijl de elite zich al varend
lieten bewegen naar de wijnbarretjes
aan de overkant.
Hoe ziet jouw ideale samenleving eruit?
Alles begint bij inspraak. Sociaal-economische verschillen kunnen we alleen
dichten als mensen beslissingen kunnen
nemen over hun eigen omgeving, over
hun werk, over hun wijk. Zodra we
samen opstaan, dichten we de economische verschillen en organiseren we
solidariteit.
www.denhaag.sp.nl
www.rood.sp.nl/den-haag
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