
Hoe 

is jong Nederland? 
Binnen twee jaar maken we de SP bekend onder alle jongeren, 
riep ROOD, jongeren in de SP, zelfverzekerd bij de aftrap op het 
Sste congres van 1 mei 1999. Op driekwart van de gestelde tijd 
gaat Spanning eens kijken hoe het ermee staat. 

Vanaf de oprichting timmert 
ROOD aardig aan de weg met 
diverse spraakmakende acties. 
Zo inspecteerde ROOD of de 
NS zoals beloofd echt zorgvul
dig omgaat met de zeldzame 
kamsalamanders bij het Panner
densch Kanaal, waarlangs de 
Betuwelijn gaat denderen en 
schoten ROODjongeren de mi
lieuorganisatie Groen Front! te 
hulp toen de panden die zij 
langs de route van de Betuwe
lijn gekraakt hadden, dreigden 
te worden ontruimd. Samen met 
de Faunabescherming en mi
lieuspeurder Harry Voss hangt 
ROOD regelmatig rond bij de 
kroondomeinen en landgoed 
Wel na, om daar de jetset het ple
zier in de drijfjacht te vergallen. 
Onder de noemer Straight 
Eighteen ageerde ROOD tegen 
de werving van minderjarigen 

door de landmacht. De Franse 
president Chirac werd tijdens 
zijn bezoek aan Nederland offi
cieel niet-welkom geheten door 
senator Driek van Vugt die Chi
rac fijntjes herinnerde aan diens 
kernproeven rond Mururoa. 
Toen commissaris Vogelenzang 
van Utrecht het idee lanceerde 
om minderjarigen in te zetten 
voor straatwerk bij de politie, 
rukte ROOD uit om de man te 
arresteren wegens 'een geslaag
de poging tot dom lullen ' . De 
plannen van landbouwminister 
Brinkhorst om in de haven van 
Rotterdam een groot bio-indus
trieel complex te bouwen voor 
300.000 varkens, was volgens 
ROOD onmiskenbaar symp
toom van de gekke-varkens
ziekte en dus moest het ministe
rie van LNV in quarantaine. 
Maar ROOD weet ook goede 
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ideeën te waarderen. Grote be
wondering oogstte VNO-NCW 
voorzitter Schraven met zijn 
plan de salarissen van topmana
gers met dertig procent te ver
hogen. 'Die man moet voorzit
ter van de FNV worden!' meen
de ROOD en toog naar Schra
vens kantoor om de transfer te 
bewerkstelligen. 
'Dierenwelzijn, milieu en leger 
hebben het meeste aandacht 
gekregen,' zegt de kers
verse ROOD-voorzitter Gerrie 
Elfrink die enige maanden gele
den de fakkel overnam van 
Sjoerd de Jong. 'Daar vielen 
makkelijk ludieke acties op te 
voeren. Jongeren en werk is 
bijvoorbeeld een beetje blijven 
liggen. De meeste ROOD-leden 
zijn studenten of scholieren, 
werkende jongeren zijn moeilij
ker te mobiliseren, lijkt het wel. 
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Ze voelen zich misschien beter 
thuis bij Solidair dan bij ROOD. 
Maar we blijven proberen om 
die mensen er toch bij te krijgen 
en alerter te zijn op acties die 
met arbeid te maken hebben. ' 

Om de bekendheid onder WO
studenten te vergroten, organi
seert ROOD een tournee van 
Jan Marijnissen en Driek van 
Vugt langs alle universiteiten 
van Nederland. De Kamerleden 
geven daarbij college over de 
staat van het onderwijs en de af
braak van de beschaving als ge
heel. Marijnissen goes college 
heeft een heel wisselend succes. 
'Er zijn wat domme fouten ge
maakt, zoals het beleggen van 
het gastcollege in een studie
week voor tentamens, dan komt 
er natuurlijk niemand. En in de 
ene plaats werden we maximaal 
ondersteund door de afdeling en 
in de ander liet men het een 
beetje afweten. Daar waar het 
goed is gegaan- Groningen was 
een doorslaand succes - hadden 
we gebruik gemaakt van de ken
nis en contacten van Studium 
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Generale, een organisatie die le
zingen en seminars op universi
teiten organiseert. Dat blijkt erg 
goed te werken.' 

Je hebt jongeren 
nodig om andere 

jongeren te trekken 

ROOD in de afdelingen komt 
nog niet erg van de grond. 'Als 
het goed is, heeft iedere afdeling 
een ROOD-vertegenwoordiger, 
maar daar blijft het vaak bij. In 
veel afdelingen komt er weinig 
respons. De studentenkrant A3 
wordt braaf verspreid, en dat is 
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het. Ook komt het voor dat in 
een afdeling waar weinig of 
geen jongeren zijn, een zeg 
maar vijftiger ROOD-vertegen
woordiger is. Die persoon kan 
nog zo'n fantastische, actieve 
SP' er zijn, maar trekt natuurlijk 
geen jongeren. ' Maar ook op 
plaatsen waar wel veel jonge le
den zijn, gonst het niet echt van 
de activiteiten. 'Daar gaan we 
de komende tijd in investeren. 
We gaan verschillende afdelin
gen bezoeken om samen te be
kijken hoe er een actief ROOD
team van de grond te krijgen.' 
Ook met de tweemaandelijkse 

ROOD-meeting willen we meer 
het land in. We hebben hem bij
voorbeeld nog nooit in het 
Noorden gehouden. Zo hopen 
we nieuw talent te ontmoeten.' 

Een van de eerste zaken die het 
nieuwe bestuur onder leiding 
van Elfrink aanpakte was het 
herbouwen van de ROOD-web
pagina's op www.sp.nl/rood. 
Elfrink: 'Het was tamelijk triest, 
uitsluitend oud nieuws en een 
lelijke zwarte achtergrond. Nu 
zijn er veel nieuwe dingen te 
vinden als discussies en brengen 
we meer en vaker nieuws. Sinds 
kort is er ook de Roadrunner, 
soort Poster; met nieuws over 
acties en excursies en links naar 
de site. Net als bij Poster is een 
piek in website-bezoeken te 
zien nadat de Roodrunner is uit
gekomen. Eigenlijk zou er van
af de afdelings-pagina's ook een 
link naar ROOD moeten gaan. 
Vooralsnog heeft alleen Utrecht 
die.' 

Liever een ludieke actie 
dan een 

ingewikkelde opinie 

Met enige regelmaat zie je in de 
media ingezonden stukken en 
statements van politieke jonge
renorganisaties als CDjA, 
JOVD en de Jonge Socialisten, 
meestal een graadje radicaler 
dan de moederpartij. Niet van 
ROOD. 'Wij geven onze state
ments liever anders vorm, met 
een ludieke actie, zoals tegen de 
varkensflat van Brinkhorst of de 
Straight Eighteen campagne. 
Daar ligt net zo'n stevige argu
mentatie aan ten grondslag als 
een analyse op papier. Je kan 
wel een leuke ingezonden brief 
insturen naar de Volkskrant, 
maar als je denkt dat je daarmee 
actie hebt gevoerd, zit je fout. 
Bovendien schoppen veel poli
tieke jongerenorganisaties aan 
tegen de moederpartij, daar 
heeft ROOD geen behoefte aan. 
Er wordt wel flink gediscussi
eerd, maar interne discussie 
moet intern blijven. Als je het 
onderspit delft hou je óf naar 
buiten toe je mond of je gaat op 
zoek naar een andere partij.' 

Spanning • 20 december 2000 

Toen de verschillende politieke 

jongerenorganisaties de dag 
voor Prinsjesdag een manifest 
uitbrachten waarin zij ageerden 
tegen het ' slappe hap'- gedoog
beleid van Paars, deed ROOD 
als enige niet mee. 'Hoe kan je 
nou in vredesnaam met zulke 
ontzettend verschillende organi
saties, van Dwars tot JOVD, 
met één geschrift naar buiten 
komen?' zegt Elfrink. 'Van links 
tot rechts blijken de jongeren
organisaties problemen te heb
ben met het gedogen van zaken, 
maar ze komen daartoe vanuit 
heel verschillende richtingen. 
Constateren samen dat gedogen 
slappe hap is, en willen vervol
gens elk een ander kant uit: 
Dwars - zo stel ik me voor -
richting soepele wetgeving, 
JOVD naar harde regels en lik 
op stuk bij overtreding. Dat is 
maar één van de redenen dat 
ROOD niet heeft meegedaan, 
ook qua inhoud zijn we het niet 
met het pamflet eens. Gedoogbe
leid verdient weliswaar geen 
schoonheidsprijs, maar is soms 
de minst slechte optie. Softdrugs 
mogen van mij gelegaliseerd, 
maar ik weet dat dat in Europa 
heel slecht valt. Verbied je het 
gewoon, dat gaat de hele handel 
ondergronds en heb je er hele
maal geen controle meer op.' 

'Dat we nu bijna bekend zijn bij 
álle jongeren, durf ik niet te 
zeggen,' zegt Elfrink. 'Je houdt 
natuurlijk altijd mensen die zo 
weinig geïnteresseerd zijn in 
politiek dat ze ternauwernood 
Wim Kok kunnen aanwijzen als 
premier, die zullen waarschijn
lijk ook ROOD niet leren ken
nen. Maar onze bekendheid 
groeit. Mede door de aandacht 
in de pers voor onze acties. Toen 
we net begonnen, legden jour
nalisten altijd in twee regels uit 
dat we de jongeren van de So
cialistische Partij waren, nu vol
staan ze met het noemen van 
ROOD. Dat zegt wel iets.' 

Afdelingen die (meer) aan de 
slag willen met ROOD en daar
bij tips en steun vragen, kunnen 
contact opnemen met Gerrie 
Elfrink: (010) 243 55 57. 
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