OPERATIE LIBERO
PRAKTISCHE HANDLEIDING
www.operatielibero.nl

Welkom
Beste deelnemer aan Operatie Libero,
Welkom bij Operatie Libero, een internationale beweging die actief verzet biedt tegen het
populisme. Als je meedoet met Operatie Libero word je een verstandige ‘reaguurder’ die op
internetfora deelneemt aan politieke discussies. Voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 15
maart 2017 richt Operatie Libero zich op de PVV omdat zij de allergrootste populistische
partij kan worden. Dat willen we voorkomen.
Vanaf 1 maart ga jij, met duizenden andere bezorgde Nederlanders, op het internet in
gesprek met kiezers die de retoriek van Wilders wél geloven. Met goede argumenten en
oprechte gevoelens willen we hen overtuigen. Dit informatiepakket bevat alles wat je
daarvoor nodig hebt.
Meteen aan de slag?
Ga naar Plug & Play
Eerst even inlezen?
Ga naar Uitgebreide handleiding
Enthousiast?
Stuur deze handleiding ook naar vrienden en bekenden!
Veel succes!
Team Operatie Libero
info@operatielibero.nl

PS: Heb je aanvullingen voor deze handleiding? Feiten (met bron) voor discussies? Web- of
facebookpagina’s om op te discussiëren? Mail ze naar info@operatielibero.nl We publiceren
aanvullingen op de website, we zijn heel blij met wat jij toevoegt.
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I.

Plug & Play!

Achterin dit document staat een lijst websites gevolgd door een lijst Facebookgroepen, waar
politieke discussies worden gevoerd. Veel PVV-sympathisanten ontmoeten elkaar op die
plekken. De lijst is zeker niet compleet, ga dus ook zelf op zoek.
Websites: Onder de artikelen/onderwerpen kan je vaak doorklikken naar de reacties van
lezers. Daar kun je ook je eigen verstandige reacties (blijven) plaatsen. Je moet dan wel
eerst een account aanmaken (= registreren, al dan niet onder je eigen naam). Die link geven
we ook, dan hoef je niet te zoeken. Soms ontstaan er discussies. Doe mee!
Facebookgroepen: Zorg dat je bent ingelogd op je eigen facebook-account, ga naar de
groepen of pagina’s uit de lijst en reageer op de discussies. (dit kan dus alleen onder je
eigen naam)
Wil je meer weten voor je aan de slag gaat? Lees dan eerst de Uitgebreide handleiding

II.

Uitgebreide handleiding

Voor je begint
Je eigen naam of anoniem? Je kunt gewoon onder je eigen (inlog)naam en met je eigen
mailadres deelnemen aan internetdiscussies, maar het is ook mogelijk om anoniem te blijven
door een ander emailadres en een andere (inlog)naam te gebruiken.
Huisregels Elke site heeft huisregels. Lees die. Het is verstandig om je daaraan te houden
anders kan je worden verwijderd uit het forum.

III.

Strategie
-

Ga uit van je eigen normen en waarden. Operatie Libero gaat uit van:
o Handen af van onze rechtstaat.
o Wij respecteren de grondwet.
o Individuele vrijheid geldt voor iedereen.
o Wij praten met iedereen.

-

PVV-aanhangers hebben soms andere waarden en normen. Het is NIET effectief om
die aan te vallen. Respecteer ze. Kies voor een reactie die recht doet aan hun
gevoelens.

-

Zoek een maatje of een groepje! Samen reaguren is leuk, en zo heb je ook steun
aan elkaar. Je kunt ook bij ons komen zitten, kijk op de website voor plaats en tijd.
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A.

Wat moet je weten over PVV-aanhangers?

PVV-aanhangers zijn in te delen in drie categorieën (bron: Koen Damhuis,
Proefschrift: wegen naar Wilders)
1. Geen diploma’s, laag inkomen, weinig kansen, stemde vroeger links of LPF
2. Harde werkers, ondernemers, selfmade mensen
3. Ideologen, hoge opleiding, ‘goede komaf’
Een paar PVV-normen & waarden om rekening mee te houden:
vaderlandsliefde nationalisme patriottisme
 Nederland wordt bedreigd
 iedereen moet op zijn beurt wachten
 eigen volk eerst
 Nederland moet Nederlands blijven
respect voor autoriteit
• hard werken geeft recht op respect
• zeggen wat je denkt is goed
gevoel van persoonlijk miskend worden
 angst voor verlies verworvenheden is reëel
 eigenbelang verdedigen is goed
 argwaan is verstandig
 Calimero-complex: “zij zijn groot en ik is klein”
 politici zijn zakkenvullers
 “Alleen Wilders komt voor ons op”
veiligheid
• privacybescherming bedreigt de veiligheid
• er zijn schuldigen / zondebokken
• oog om oog; tand om tand is eerlijk
zuiverheid & schoonheid
 verzet tegen de multiculturele samenleving

B.

Hoe praat je met een PVV-sympathisant?

Reageer op de manier die het beste bij je past. Blijf jezelf.
Maar we hebben wel wat tips:
 Wees zuinig met CAPSLOCK en UITROEPTEKENS!!! Dat komt schreeuwerig en
agressief over.
• Blijf vriendelijk en beleefd en beledig niemand.
• Maak ook eens grap.
• Blijf bij het onderwerp van de discussie.
• Blijf positief.
• Probeer de strategie van het OMDENKEN https://omdenken.nl/
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C.




D.

Als de discussie uit de hand loopt
Pauzeer als je emotioneel wordt van alle onderbuikgevoelens
Pauzeer als de discussie escaleert (schelden en dreigen), doe daar niet aan mee.
Zie je ernstige gevallen van discriminatie? Doe aangifte bij het Meldpunt
Internetdiscriminatie! https://www.mindnederland.nl/ Zie ook de oproep van het
kabinet in september 2016: http://nos.nl/artikel/2134001-kabinet-doe-aangiftediscriminatie-sociale-media.html Als het kan, maak een screenshot, zodat je
bewijs achter de hand hebt.

Nuttige feiten over NL

Soms kan een discussie verbeteren met een feit. We hebben er een paar op een rijtje
gezet. Heb je feiten die we kunnen toevoegen? Mail ze ons, voor op de website. Heb
je andere feiten of cijfers nodig? Mail ons, dan gaan we op zoek. (Factcheckers
welkom).
 Plaats 1: Verwachte economische groei (bruto binnenlands product, bbp) in 2017:
2,1%, stijgend (bron: CPB, 13 dec 2016)
 Plaats 6 in EU. Werkeloosheid: 5,3% , dalend in 2017, (bron: cpb decemberraming
2016)
 Plaats 13 Hoogste BNP ter wereld (bron: wereldbank)
 Plaats 5 Beste leefomgeving wereldwijd (Human development index , 2015)
 Plaats 4 Beste onderwijs wereldwijd, (bron UNDP)
 Plaats 6 Rijkste landen binnen EU in 2017 (bron: IMF o.b.v. bnp)
 Plaats 1 Beste gezondheidszorg van EU (bron: denktank Health Consumer
Powerhouse, 2015)
 Plaats 4 Sterkste economie ter wereld (144 landen) (bron: world economic forum)
 Plaats 9 Beste innovatielanden ter wereld (143 landen) (bron: Global Innovation
Index)
 Plaats 1 Kwaliteit Gezondheidszorg EU (bron: Health Consumer Powerhouse
(HCP), 2015
 Plaats 7 Gelukkigste mensen ter wereld (bron: World Happiness Report 2015)
Plaats 11 Laagste aantal zelfmoorden binnen EU (bron: Eurostat)
 Plaats 5 Human development Index (bron: undp)
 Plaats 2 Meeste persvrijheid ter wereld(bron: reporters without borders)
 Plaats 12 Beste democratie ter wereld (Bron: The Economist intelligence unit)
 Plaats 11 Kwaliteit van leven, wereldwijd (Numbeo, 2017)
 Nederland is extreem veilig: kijk maar op http://www.stemmingmakerij.net/

E.

Oneliners

Lange verhalen zijn niet populair op fora. Een korte, pakkende oneliner kan uitkomst
bieden. Als je geen inspiratie hebt kunnen de onderstaande zinnetjes misschien
helpen. Op de website staan er nog veel meer.
Zelf een betere verzonnen? Mail hem naar info@operatielibero.nl Dan zetten we ze in
de groeiende voorraad oneliners op de website.
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F.

Alle Oranjes zijn allochtoon. Zelfs de koning.
Grenzen dicht? Wie zit er dan opgesloten?
Wilders is een vriend van Trump en Poetin. Dan weet ik genoeg.
Bijbel, Koran, Torah: we hebben gelukkig godsdienstvrijheid
Geert Wilders is het enige PVV-lid. Ga je stemmen op één baas?
PVV: geen partij; geen leden, geen programma; geen oplossing
Nederland uit de EU? En Ikea dan?
Mogen mijn lieve buren wel blijven?

Zelf MEMES maken

Een plaatje zegt soms meer dan 1000 woorden.
Maak je eigen plaatje+tekst (een meme) zoals hieronder op https://makeameme.org/
En mail hem ook aan info@operatielibero.nl
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IV. Aan de slag
A.

Websites

GeenStijl
http://www.geenstijl.nl/
Geenstijl is een van de populairste ‘rechtse’ weblogs van Nederland. De actuele politieke
discussies staan bovenaan in de linkerkolom, onder HEADLINES
KLIK HIER VOOR REGISTREREN:
http://registratie.geenstijl.nl/registratie
Dumpert
http://www.dumpert.nl/themas/politiek/
Dit is de mediawebsite van GeenStijl. Het is de 27ste website qua bezoekersaantallen in
Nederland. Gebruikers (reaguurders) kunnen hier filmpjes, foto's en geluidsfragmenten
uploaden en hier een waardering aan geven met 'kudos'. Aan de hand van de hoeveelheid
kudos wordt er dagelijks een top vijf samengesteld met populairste filmpjes. Gebruikers
kunnen ook reacties plaatsen (reaguursels).
KLIK HIER VOOR REGISTREREN:
https://reaguurder.nl/user/register
Powned
https://www.powned.tv/
Tegendraadse publieke omroep met grote weerzin tegen babyboomers. De naam is een
akroniem voor Publieke Omroep Weldenkend Nederland En Dergelijke
INLOGGEN: Klik rechtsboven op de menustreepjes, onderste item.
Partyflock
http://partyflock.nl/
Virtuele community met belangstelling voor house- en elektronische dancemuziek. Meer dan
500.000 bezoekers per maand. Er is ook een forum over de actualiteit:
http://partyflock.nl/forum/9:Actueel
KLIK HIER VOOR AANMELDEN:
http://partyflock.nl/user/form
Fok!
http://frontpage.fok.n
Grote virtuele community met zo’n 500.000 geregistreerde (vooral jongere) gebruikers.
In de linkerkolom staan rubrieken. Ga naar de derde: actieve items. (als je op het tandwieltje
dat rechts bovenaan dat lijstje staat klikt, kun je het aantal actieve items dat je ziet vergroten)
Kies er een uit die met politiek te maken heeft, zoals
http://frontpage.fok.nl/nieuws/759253/1/1/50/wilders-gelooft-uitsluiters-niet.html
KLIK HIER VOOR REGISTREREN:
http://forum.fok.nl/user/register
Joop
https://www.joop.nl
Nederlandstalige opiniewebsite van linkse signatuur van televisieomroep VARA. Forum met
waarschijnlijk veel medestanders voor Operatie Libero.
KLIK HIER VOOR INLOGGEN:
https://www.joop.nl/login
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De Dagelijkse Standaard
http://www.dagelijksestandaard.nl/category/politiek
De Dagelijkse Standaard (DDS) is een rechts weblog waarop uiteenlopende onderwerpen
worden toegelicht en becommentarieerd. Naast een aantal vaste webloggers (waaronder
redelijk bekende journalisten) kunnen gastbijdragen worden geleverd. Op de artikelen kan
door lezers worden gereageerd. Verder wordt soms een 'Open draad' geopend, waarin
lezers onderwerpen kunnen aandragen of bediscussiëren.
REGISTREREN:
Account aanmaken via de knop ‘registreren’ rechtsboven
The Post Online
http://tpo.nl
Nederlandse nieuws- en opiniewebsite met meer dan 1 miljoen unieke bezoekers per
maand. Rechtse tegenhanger van ‘Joop’. Onder de artikelen kunnen gebruikers reacties
achterlaten. Reacties worden achteraf gemodereerd.
INLOGGEN GAAT VIA FACEBOOK: 20.000 likes
Jalta
http://jalta.nl/
Jalta is sinds 2014 een Nederlandstalig online magazine van rechtse signatuur. Zij hanteert
de slogan "The Right Story". De naam verwijst naar de Conferentie van Jalta (februari 1945),
waar botsende belangen speelden van Oost en West.
REGISTREREN:
http://jalta.nl/registreren
VKmag
http://www.vkmag.com
VK (voorheen Volkomen Kut) is een van de bekendste shocklogs en de 25ste website van
Nederland. Met dagelijks hilarische, ontroerende, feelgood, schattige en WTF foto’s en
video’s. Ook met PVV onderwerpen. Gebruik de zoekfunctie.
Marokko
http://marokko.nl
Algemene website met Marokkaanse signatuur. Onder de artikelen staan reacties. Er zijn
ook fora en chatrooms over bijvoorbeeld huwelijk, vrouwen, uitgaan, etc. Maar ook fora over
politieke onderwerpen. Hier: http://forums.marokko.nl/forumdisplay.php?f=25. Omdat
Marokkanen van ‘rechts’ veel kritiek krijgen is het interessant hun opinies volgen en
eventueel te reageren. Wijs hen ook op Operatie Libero!
KLIK HIER VOOR AANMELDEN:
http://forums.marokko.nl/newreply.php?p=132114345&noquote=1
Doorbraak
http://www.doorbraak.eu
Dit is een ‘linkse’ website met sympathie voor buitenparlementaire acties. Veel politieke en
actuele discussies.
INLOGGEN:
Onder elk bericht staat een aanmeld- en inlogmogelijkheid.
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Chauffeursforum
https://www.chauffeursforum.nl
Forum over alles wat vrachtwagenchauffeurs bezighoudt dus ook de PVV
Er woedt een levendige discussie: https://www.chauffeursforum.nl/index.php?/topic/38982pvv-wilders-enzovoorts
Dit is een niche maar het toont aan dat de PVV-discussie op onverwachte plaatsen wordt
gevoerd dus kijk ook even in je eigen kring.
REGISTREREN:
https://www.chauffeursforum.nl/index.php?/register

B.

Facebookgroepen

GeenStijl
https://www.facebook.com/geenstijlnl/
170.000 volgers
Dumpert
https://www.facebook.com/dumpertnl/
1.600.000 likes
Geert Wilders
173.000 volgers
https://www.facebook.com/geertwilders
PVV Promotie-pagina
20.000 volgers
https://www.facebook.com/PVV.Promotie.Pagina
PVV-op-één
(13 duizend volgers)
https://www.facebook.com/PVVOPEEN
Forum voor Democratie
40.000 likes
https://www.facebook.com/forumvoordemocratie
VNL- Voor Nederland
10.000 volgers
https://www.facebook.com/VNLVoorNederland
GeenPeil
22.000 likes
https://www.facebook.com/geenpeil/?fref=ts
Nederland mijn vaderland
23.000 likes
https://www.facebook.com/Nederland-mijn-Vaderland-1571902176448225/
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Geert Wilderssupporters
87.000 likes
https://www.facebook.com/GeertWilderssupporters/
Powned
https://www.facebook.com/OmroepPowNed/
Op Facebook 590.000 likes
Partyflock
https://www.facebook.com/Partyflock.nl/
27.000 volgers
Fok!
https://www.facebook.com/fok.nl/
15.000 volgers
Joop
https://www.facebook.com/joop.nl/
14.400 volgers
De Dagelijkse Standaard
https://www.facebook.com/ddsnieuwsopinie/
18.000 volgers
The Post Online
https://www.facebook.com/TPOnl/
FACEBOOK: 20.000 likes
Jalta
https://www.facebook.com/JaltaNL/
2.000 volgers
VKmag
https://www.facebook.com/vkmag/
280.000 likes
Marokko
https://www.facebook.com/Marokko/
58.000 volgers
Doorbraak
https://www.facebook.com/doorbraak.eu/?
1.000 volgers
Chauffeursforum
https://www.facebook.com/doorbraak.eu/
3.200 volgers
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V.

Twitter

Volg ons op twitter @operatielibero_nl

VI. Internet slang (jargon)
Het kan nuttig of geestig zijn om het reaguurders-dialect te gebruiken. Kijk hier voor een
uitgebreid woordenboek.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Migdejong/Lijst_van_GeenStijlsociolect
Vind hier de betekenis van een afkorting (zoals OMG, IDK, ROFLOL etc.):
http://www.alleafkortingen.nl/

En paar voorbeelden:
• 020-Gaza: Amsterdam Bijlmer
• Hakbar: extremistische moslim
• Kaalkopje: skinhead
• Breezah: jong meisje
• Plofkip: vrouw met bomgordel
• Lutser: samenvoeging van loser en prutser
• Kudt: uitroep van teleurstelling
• Staats-tv: publieke omroep
• Bashen: agressief debatteren, beledigen
• Azijnbode: de Volkskrant
• Godwin: naarmate de discussie langer duurt, is de kans op referenties aan WOII
100%

