EDITORIAL NOTE
For outsiders to the Catalan conflict there are two documents that are key for understanding what has happenned
in Catalonia in recent years. The one you are about to see “ENFOCATS - A roadmap for independence”, was found
in the house of an independentist activist on the 20th of Sept, 2017, days before the 1st of October elections. Some
pages of the document were leaked to the press in poor reading condition, and only in its original Catalan language.
We now make this pages available restored and translated to the 24 languages of the EU.
To download this document in other languages, visit: www.Tabarnia.Today
It is this newspaper belief that, as a country, we have not made the necessary efforts to explain the unionists
point of view to the world. And given that is the international public opinion where separatists are playing what
we consider to be a farce, it is our intention to cast light on it. In the next days/weeks we intend to publish enough
material in english to explain a point of view that has been silenced in Catalonia.
We hope this journalistic effort will make clear how independentists have understood a coup d’état in the XXI
century: A planned propaganda campaign. One that taken to the international arena under the role of victims would
grant them international simpathy and ultimately, independence. A plan that, as you will soon see, contemplated
a “violent reaction of the state” and “economic and juditial suffocation”. A plan that shows the only “dialog” the
separatists ever wanted was to impose their vision and political goals to the people of Catalonia and the Spanish
government at all costs. A plan executively leaded by former President Puigdemont (currently free) and other
former members of the catalan parliament (currently waiting for trial).
ABOUT HOW THIS DOCUMENT WAS MADE
This document is a close to perfect replica of the original file.
Wording, charts, typography, font size and line spacing have been carefully reproduced.
The document, however, is partial. The original document had, at least 41 pages (highest page number found in one
of the slides leaked by the spanish press).
We believe to have respected the original slide order given the information we could find.
The original document is one of many kept by Spanish Justice waiting to be used for trial.

#EnfoCATs
Přeorientování procesu nezávislosti
pro úspěšný výsledek
Strategický návrht

Koordinace akce: Zajistit úspěch strategické implementace
existuje řádný výkon všech nezávislých aktérů

SLOŽENÍ

FUNKCE

MISE

STRATEGICKÝ VÝBOR

VÝKONNÝ VÝBOR

Řídit a strategicky řídit provádění plánu, sladit všechny zúčastněné
subjekty a mobilizovat potřebné lidské a finanční zdroje.

Vedou každodenní provádění strategického plánu

Pověřit výkonem konkrétních úkolů výkonnému výboru
Ověřte návrhy výkonného výboru
Poskytněte potřebné zdroje pro implementaci plánu
Vést plán rozvoje a implementace plánu

Vykonávat úkoly svěřené strategickým výborem
Zajistěte správné provedení včas, zdrojů a kontroly kvality
Navrhněte zlepšení, nápravné a nepředvídané akce
Koordinujte všechny agenty zapojené do úkolů

Prezident a viceprezident katalánské vlády
Předsedové / mluvčí nezávislých parlamentních skupin Prezidenti a
místopředsedové zvrchovaných subjektů (ANC, Omnium, AMI)

Generální tajemník předsednictví a místopředsednictví
Ředitelé rozvojových úřadů pro samosprávu
Odborní odborníci v každé z funkčních oblastí projektu
Poradci nebo generální tajemníci ad hoc podle témat, které je třeba
zacházet

Zástupci jménem ostatních suverénních subjektů
Ředitelé rozvojových úřadů pro samosprávu
Předsedové a generální tajemníci politických stran pro nezávislost
Pro-nezávislost představitelé společenské prestíže

EXECUTIVNÍ ORGÁNY
Odbory vlády
Suverénní subjekty
Subjekty obce
Vlivy soucitné s procesem

K plnění konkrétních úkolů svěřených výkonnému
výboru
Vykonávat splnění všech strategických cílů

Musíme být veřejní o existenci této koordinace, ale zároveň musíme být velmi diskrétní
při komunikaci o svém vnitřním fungování
Nº ?

Od září 2015 do současnosti se přidaly nové proměnné

Nestabilita
parlamentní většiny
• Vláda se zformuje na poslední
chvíli a změna prezidenta je
nucena
• Parlamentní většina neschválí
rozpočet na rok 2016
• Důvěru v nás je o šest měsíců
později

Zmatek ohledně plánu
nezávislosti, který má následovat
• Existuje vnímání politické rozdíly
mezi stranami pro nezávislost
• Mezi stranami a suverénními
subjekty existují různé postoje
• Není jasné, že den po
jednostranném prohlášení o
nezávislosti země bude fungovat se
zárukami

Sociální emoce
obnošené
• Komunikativní příběh s
občanstvím byl ztracen
• Žádná věrohodná vláda a
parlamentní činnost není známa o
výstavbě nového státu

... ale existují také pozitivní prvky
• Brexit se děje
• Některé státy projevují zájem o katalánskou situaci
• Cesta k reformě Španělska nevede k důvěryhodnosti

Ztrácíme tvář za nezávislost ANO !!!! Tam je dezorientace mezi přesvědčená a skepticismus mezi nerozhodnými.
Nº ?

Sociální základna (I): Musíme dosáhnout, že tato nezávislost je hnací silou touhy po
změně v Katalánsku
Lidé

Sociální základna

Politický konsenzus

Mezinárodní
důvěryhodnost

Jak katalánské, tak španělské volby ukazují obrovskou touhu po změně status quo

Pro-referendum
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• Unionismus se zdá být aktivován více či méně stabilním způsobem
v každém druhu voleb
• Hnutí za nezávislost se chová jinak podle typu volební soutěže
• Tam je jasný růst “commons” řízený Podemos a touha po změně ve
Španělsku
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• Unionismus je velmi stabilní a přibližně 40%
• Hnutí za nezávislost je výše, ale nedosahuje 50%
• Tam je 10-15%, kteří chtějí změnit, ale to není nutně nezávislost

Musíme vybudovat velmi solidní sociální základnu
mezi lidmi, kteří chtějí svůj vlastní stav a ti, kteří také projevují touhu po změnách ve vztahu k současné situaci.
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Sociální základna (II): Musíme identifikovat různé publikum, kterým musíme
nasměrovat naši pozornost a dělat tak efektivně
Lidé

Sociální základna

Politický konsenzus

What essentially
do they need to join

Mezinárodní
důvěryhodnost

What we have to do

“Hyperventilat” přesvědčen

Znát milníky, oslavovat fakta

Vysvětlete výsledky, když je získáváme

“Historicky” přesvědčen

Důvěryhodné plánování, realismus

Vysvětlete velmi dobře strategický plán

Nedávno přesvědčený, ale
slabý

Důkaz, že přechod bude klidný

Vysvětlete velmi dobře strategický plán
Dávejte záruky pokojného odpojení
Uveďte čas a potvrďte pozici

Zjistěte, že regenerace Španělska není realistická
Seznamte se s plánem odpojení, který má pro
Španělsko nejméně škodlivé důsledky
Výhody nového stavu

Zjistěte, že nemožnost obnovit Španělsko,
zatímco Katalánsko je jeho součástí
Poskytněte záruky mírového odpojení
podporované širokou sociální základnou
Kampaň sdělovat výhody nového státu a
vyjasnit pochybnosti o nákladech na přechod
Zúčtování protiargumentů

Důvody, které stojí za vizí: znáte výhody
nezávislého státu

Kampaně zvyšování povědomí, velmi aktivní a
participační činnost
Aktivujte jejich nejbližší nezávislé prostředí
Zamezte účasti

“Bratrské regenerace”

Nerozhodný
V současné době je nepropustný
Důvody pro okamžitý osobní dopad
Přesvědčen o NO
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Politický konsensus: Musíme dosáhnout maximálního politického konsenzu v
průběhu celého procesu, pokud chceme dosáhnout stabilní a rostoucí podpory
Lidé

Sociální základna

Politický konsenzus

Mezinárodní
důvěryhodnost

= INSUFFICIENT

Co dělat
• Sjednotit strategii mezi stranami nezávislosti
• sladění politických a sociálních opatření.
• vysvětluje, co se děje v současnosti
• co bude v budoucnu dělat

= INSUFFICIENT

=

• Zapojte proreferendské síly
• Zvedněte je, aby je začlenili
• Odhalte je

Velká většina
ale ne dost

=
Většina to udělá
nezávislost nevyhnutelná

Žádná strana nemůže dosáhnout nezávislosti na vlastní ruce, naopak, Puigdemont, Junqueras, Colau - nebo souhvězdí prostor,
který reprezentují - to bude nevyhnutelné.
Nº ?

Mezinárodní důvěryhodnost: Stát se rodí v okamžiku, kdy jsou ti, kteří ji již uznávají
jako takoví
Lidé

Sociální základna

Politický konsenzus

Mezinárodní
důvěryhodnost

Hodnoty
Strategie, tak jako tomu bylo dosud, musí být na mezinárodní scéně považováno za důsledně demokratickou
Musíme dodržovat všechny nezbytné kroky, které státy, které nás musí uznat, považují za nepostradatelné
Ukažte, že již během dynamiky “procesu” stavby nového státu máme všechny hodnoty, které inspirují novou
zemi.
Ukažte, že můžeme fungovat jako stát a že pro ně můžeme být spolehlivým partnerem

Musíme zajistit spolupachatelství a mezinárodní zapojení
v případě politického konfliktu se Španělskem
Urychlení jednostranné deklarace nezávislosti, aniž bychom důkladně zpracovali všechny tyto hodnoty, by nás v očích mezinárodního společenství učinilo neatraktivní.
13

Demokratický politický proces (II): Jednostranné vyhlášení nezávislosti vyvolá
konflikt, který nám, dobře řízeným, může vést k našemu vlastnímu státu
Procesy

DOHODNUTÉ ŘEŠENÍ

Demokratický
politický proces

Jasné a konstantní
sdělení

Občan
účast

Referendum musí být vyhrál

Ano

Ne

Přijetí prohlášení
Násilná reakce státu
Nedělejte nic: pokračujte v ekonomickém
a soudní udušení

JEDNOSTRANNÝ
PROHLÁŠENÍ
NEZÁVISLOSTI

Vyjednávací nabídka, pokud my
zřeknout se deklarace
Dohodnutý referendum

Španělská vláda nebude uznávat právo na referendum, ale pokud uvidí, že je vše ztraceno,
budeme to dělat, abychom ji ztratili
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Demokratický politický proces (I): Musíme vždy pracovat s touhou po vyjednávání a
dohodě, a také s naprostým odhodláním, aniž bychom se vzdali jednostranné cesty
Procesy

Demokratický
politický proces

Jasné a konstantní
sdělení

Občan
účast

Neopouštějte (nečitelné slovo) vyjednávání o dohodnutém oddělení
Vyjednávejte co nejvíce procesu
se Španělskem
Je to optimální vzorec pro separaci
zaručuje klidný a organizovaný proces

(nečitelný text o jednostranném provedení referenda)
Žádný jiný vzor konzultace nemá stejnou
politickou hodnotu
Je to preferovaná možnost mezi občany
Katalánska
Bude provedeno, aby ukázalo světu, že
existuje jasná a trvalá většina občanů ve
prospěch nového katalánského státu

Zobrazit politické odhodlání
pro dosažení cíle
Vytvořte jako poslední možnost
demokratický konflikt s širokou podporou
veřejnosti
mezi občany
Cílem je vytvořit politickou a ekonomickou
nestabilitu
Přinutit stát přijmout vyjednávání
separace ...
... nebo je donutit přijmout referendum

Budeme praktikovat unilateralismus, jakmile budou vyčerpány všechny ostatní cesty, a v té době existuje široká shoda mezi
občany i mezinárodní spolupachatelství.4
Nº ?

Účast občanů: Lidé musí být povzbuzováni k projektu pro nezávislost tím, že
posilují řadu stávajících iniciativ
Procesy

Demokratický
politický proces

Jasné a konstantní
sdělení

Občan
účast

• Spočítejte na občanství inkluzivně a masově v definici nové země
• Využijte participačního procesu jako přímého interpelačního nástroje pro přesvědčené, nerozhodnuté a nepropustné voliče

Koordinujte a dejte
podpora katalánštiny
suverénní subjekty v
impuls
iniciativy pro
občanská účast

Syntetizujte
návrhy občanů v
dokumentu “Jak
chceme, aby
Katalánsko bylo”

Většina občanů bude hlasovat o nezávislosti, pokud bude přesvědčena, že bude lepší a co bude lepší
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Správná správa kalendářů je klíčovým prvkem úspěchu
1st stage:

2nd stage:

SOUČASNÁ VLÁDA PŘECHODU

(Nelegální text)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
Katalánština
Volby

Představovat
Katalánština
vláda

PP
(Lidová strana)
Vláda

ávané
k
e
č
o
e
N
scénář

Přechodová vláda
potřebuje čas na provedení
tři strategické cíle:
přidávat většiny, inspirovat
důvěru a vyřešit záruky úspěchu.

VLÁDA NEZÁVISLOSTI

(Nelegální text)

Julio 17

Enero 18

Předběžná a
Katalánské volby
scénář v
18 měsíců

Brexit

Řešení Brexit může
být historickou příležitostí
pro Katalánsko, které nám
umožňuje
vyhrát volby a odstranit
mnoho překážek týkajících se
takového klíčového problému
jako patřící do EU.

Sept. 18
Návrh
Katalánské volby

Mayo 19
Obecní
Volby

Sept. 22
Maximum
právní období
vlády
Funkční

Vláda nezávislosti
může ohlásit den po vytvoření nové
vlády nebo den před rozpuštěním.
Výzva k volbám
v tom okamžiku
můžeme předvídat
velmi jasnou nezávislou
většinou
v parlamentu.

There are only two success factors that we really control: one, that the process is scrupulously democratic, and the other
is the management of times. We must not misuse either of the two.
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PRO DALŠÍ DOKUMENTY PROSÍM:

