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
Omfokusere uafhængighedsprocessen
for et vellykket resultat
Strategisk forslag

Handlingssamordning: At sikre succes med strategisk gennemførelse
der er en ordnet præstation af alle uafhængighedsaktørerne

SAMMENSÆTNING

FUNKTIONER MISSION

STRATEGISKE UDVALG

EKSEKUTIVT UDVALG

Drive og føre strategisk implementeringen af planen, tilpasse alle
involverede aktører og mobilisere de nødvendige menneskelige og
finansielle ressourcer.

Lead den daglige gennemførelse af den strategiske plan

Tildele udførelsen af specifikke opgaver til direktionen
Valider forslag fra eksekutivkomitéen
Tilvejebring de nødvendige ressourcer til planens gennemførelse
Lead planens udvikling og implementeringskalender

Udfør opgaver, som det strategiske udvalg pålægger
Garanterer den korrekte udførelse i tid, ressourcer og kvalitetskontrol
Foreslå forbedringer, korrigerende og beredskabsaktioner
Koordinere alle de agenter, der er involveret i opgaverne

Præsident og næstformand for den catalanske regering
Præsidenter / talsmænd for de uafhængige parlamentariske
grupper Formænd og næstformænd for de suveræne enheder (ANC,
Omnium, AMI)
Repræsentanter på vegne af de øvrige suveræne enheder
Direktører for udviklingskontorer for selvstyre
Præsidenter og generalsekretærer af politiske uafhængige partier
Pro-uafhængighed repræsentanter for social prestige

Generalsekretær for formandskabet og næstformandskabet
Direktører for udviklingskontorer for selvstyre
Professionelle eksperter i hvert af de funktionelle områder af
projektet
Rådgivere eller generalsekretærer ad hoc i henhold til de emner, der
skal behandles

EKSEKUTIVE ORGANER
Regeringsafdelinger
Suveræne enheder
Kommunenheder
Influencers sympatisk til processen

At udføre særlige opgaver, der er overdraget fra
direktionen
Udfør for at opfylde alle de strategiske mål

Vi må være offentlige om eksistensen af denne koordinering, men samtidig være meget diskret
når det kommunikerer om dets indre arbejde
Nº ?

Fra september 2015 til i øjeblikket har nye variabler tilføjet

ustabilitet
af parlaments flertal
• Regeringen er dannet i sidste
øjeblik, og en ændring af
præsident er tvunget
• Parlamentsflertal godkender
ikke 2016 budgetter
• Tillid til os er i spørgsmål seks
måneder senere

Forvirring om uafhængighed
køreplanen at følge
• Der er en opfattelse af politisk
uenighed mellem pro independence
parter
• Der er forskellige positioner
blandt parterne og suverænistiske
enheder
• Det er ikke klart, at dagen efter den
ensidige erklæringserklæring vil
landet operere med garantier

Social følelse
slidt ud
• Den kommunikative historie med
statsborgerskabet er gået tabt
• Ingen troværdig regering og
parlamentarisk aktivitet er kendt
om opførelsen af den nye stat

... men der er også positive elementer
• Brexit sker
• Nogle stater viser interesse for den catalanske situation
• Stien til reformen af Spanien er ikke troværdig

Vi mister ansigt for uafhængigheden JA !!!! Der er desorientering blandt de overbeviste og skepsis blandt de ubestemte.
Nº ?

Socialt grundlag (I): Vi skal opnå, at uafhængighed er drivkraften bag ønsket om
forandring i Catalonien
Mennesker

Social base

Politisk konsensus

International
troværdighed

Både det catalanske og det spanske valg viser et enormt ønske om forandring over status quo

Pro-referendum
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Independentists
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Unionists
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• Unionismen virker aktiveret på en mere eller mindre stabil måde i
enhver form for valg
• Uafhængighedsbevægelsen opfører sig forskelligt i henhold til typer
af valgkonkurrence
• Der er en klar vækst i “Commons” drevet af Podemos og ønsket om
forandring i Spanien
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• Unionismen er meget stabil og omkring 40%
• Uafhængighedsbevægelsen er over, men den når ikke 50%
• Der er en 10-15%, der ønsker en forandring, men det er ikke
nødvendigvis uafhængigheden

Vi skal opbygge et meget solidt socialt grundlag
mellem mennesker, der ønsker egen tilstand og dem, der også viser et ønske om forandring i forhold til den aktuelle situation.t
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Socialt grundlag (II): Vi skal identificere de forskellige målgrupper, som vi skal rette
opmærksomheden på og gøre effektivt
Mennesker

Social base

Politisk konsensus

Hvad i det væsentlige
skal de tilslutte sig

International
troværdighed

Hvad skal vi gøre

“Hyperventileret” overbevist

Kend milepæle, fejre fakta

Forklar resultaterne som vi får dem

“Historisk” overbevist

Troværdig planlægning, realisme

Forklar meget godt en strategisk plan

For nylig overbevist men svag Bevis for, at overgangen vil være rolig

“Fraternal Regenerationists”

Se, at en regenerering af Spanien ikke er
realistisk
At lære om en afbrydelsesplan, der har de
mindst skadelige konsekvenser for Spanien
Fordele ved den nye stat

uafklaret

I øjeblikket impermeable
Overbevist om NO

Årsager bag visionen: Kend fordelene ved en
uafhængig stat
Årsager til manglende personlig indvirkning
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Forklar meget godt en strategisk plan
Giv garantier for fredelig afbrydelse
Giv tid til at bekræfte stillingen
Gør det åbenbart umuligheden at regenerere
Spanien, mens Catalonien er en del af det
Giv garantier for fredelig afbrydelse støttet af
et bredt socialt grundlag
Kampagne for at kommunikere fordelene
ved den nye stat og afklare tvivl om
overgangsomkostningerne
Rabat modparter
Oplysningskampagner, meget aktiv og
deltagende aktivitet
Aktivér deres nærmeste uafhængige miljøer
Afskrække deltagelse

Politisk konsensus: Vi skal opnå maksimal politisk konsensus under hele
processen, hvis vi ønsker at opnå stabil og voksende statsborgerskab
Mennesker

Social base

Politisk konsensus

International
troværdighed

= UTILSTRÆKKELIG

Hvad skal man gøre
• Juster strategien mellem uafhængighedspartierne
• tilrettelæggelse af politiske og sociale handlinger.
• forklare hvad der er gjort i nutiden
• forklarer hvad der skal gøres i fremtiden

= UTILSTRÆKKELIG

=

• Engagere folkeafstemningen
• Forsæt dem til at indarbejde dem
• Unmask dem

Bredt flertal
men ikke nok

=
Majoritet, der vil gøre
uafhængighed uundgåelig

Ingen part kan selvstændigt opnå selvstændighed, tværtimod, Puigdemont, Junqueras, Colau - eller sammenflydelsen af de rum,
de repræsenterer - vil gøre det uundgåeligt.t
Nº ?

International troværdighed: En stat er født i øjeblikket, at de, der allerede er
anerkendt som sådan
Mennesker

Social base

Politisk konsensus

International
troværdighed

Værdier
Strategien, som den har været hidtil, skal ses internationalt som omhyggeligt demokratisk
Vi skal følge alle de nødvendige skridt, som de stater, der skal anerkende os, betragtes som uundværlige
Demonstrere, at vi allerede under dynamikken i “processen” med opførelsen af den nye stat har alle de
værdier, der inspirerer det nye land.
Demonstrere at vi kan fungere som en stat, og at vi kan være en pålidelig partner for dem

Vi skal sikre medvirken og international engagement
i tilfælde af en politisk konflikt med Spanien
Fremskynde en unilateral erklæring om uafhængighed uden at have arbejdet grundigt alle disse værdier ville gøre os usammenhængende i det internationale samfunds øjne.r
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Den demokratiske politiske proces (II): Den ensidige uafhængighedserklæring vil
skabe en konflikt, der godt styres, kan føre os til vores egen stat
Processer

OVERSIGT LØSNING

Demokratisk
politisk proces

Klar og konstant
meddelelse

Borger
deltagelse

Folkeafstemningen skal vundet

Ja

in-

Godkendelsen af erklæringen
Statens voldelige reaktion
Gør intet: Fortsæt med økonomiske
og retlig kvælning

ENSIDIG
ERKLÆRING
AF UAFHÆNGIGHED

Forhandlingstilbud, hvis vi
afstå fra erklæringen
Aftalt folkeafstemning

Spaniens regering anerkender ikke retten til at lave folkeafstemning, men hvis det ser alt gået tabt,
det vil få os til at gøre det, så vi mister det
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Demokratisk politisk proces (I): Vi skal altid arbejde med et ønske om forhandling og
aftale, og også med total beslutsomhed uden at give afkald på den ensidige vej
Processer

Demokratisk
politisk proces

Klar og konstant
meddelelse

Borger
deltagelse

Forlad ikke (ulæseligt ord) forhandlingen vil for en forhandlet adskillelse
Forhandle så meget som muligt en proces
aftalt med Spanien
Det er den optimale formel til adskillelse
med garanti for en rolig og organiseret
proces

(ulæselig tekst om ensidig folkeafstemning)
Ingen anden konsultationsformel har
samme politiske værdi
Det er den foretrukne valg blandt borgerne
i Catalonien
Det vil blive gjort for at vise verden, at der
er et klart og vedvarende flertal af borgere
til fordel for den nye catalanske stat

Vis politisk beslutsomhed
til opnåelse af målet
Generer som en sidste udvej en
demokratisk konflikt med bred populær
støtte
blandt borgerne
Orienteret for at skabe politisk og
økonomisk ustabilitet
Tvinge staten til at acceptere
forhandlingerne
af adskillelse ...
... eller tvinge dem til at acceptere et
folkeafstemning

Vi vil øve unilateralisme, når alle andre veje er udmattede, og på det tidspunkt er der bred enighed blandt borgerne såvel som
international medvirken.t
Nº ?

Borgerdeltagelse: Folk skal tilskyndes til pro-uafhængighedsprojektet ved at styrke
de mange eksisterende initiativer
Processer

Demokratisk
politisk proces

Klar og konstant
meddelelse

Borger
deltagelse

• Tæl på statsborgerskabet på en inklusiv og massiv måde i definitionen af det nye land
• Brug deltagelsesprocessen som et direkte interpellationsværktøj til overbeviste, ubeslutte og uigennemtrængelige vælgere

Koordinere og give
støtte til catalansk
suverænistiske enheder i
impuls af
initiativer til
borgernes deltagelse

Synthesize the
borgernes forslag
i dokumentet
“Hvordan vi ønsker, at Catalonien skal være”

Størstedelen af borgerne vil stemme uafhængigt, hvis de er overbeviste om, at det bliver bedre og hvad der bliver bedret
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Korrekt håndtering af kalendere er et centralt element for succes
1st stage:

2nd stage:

LØBENDE REGERING AF OVERGANG

(Ulovlig tekst)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
catalan
Valg

udgør
catalan
regering

PP
(People Party)
Regering

t
Uvente
e
scenari

Overgangsregeringen
har brug for tid til at udføre
tre strategiske mål:
opbygge majoriteter, inspirere
tillid og udarbejde garantier for
succes.

REGLEMENT FOR UAFHÆNGIGHED

(Ulovlig tekst)

Julio 17

Enero 18

Advance a
Catalansk valg
scenarie i
18 måneder

Brexit

Brexit-løsningen kan
være en historisk mulighed for
Catalonien, der tillader os
at vinde valget og fjerne
mange barrierer vedrørende
et centralt spørgsmål sådan
som tilhører EU.

Sept. 18
Forslag af
Catalanske valg

Kald til valg
i øjeblikket det
vi kan forudse
et meget klart
indenberentist flertal
i parlamentet.

Mayo 19
Municipal
Valg

Sept. 22
Maksimum
retsperiode
af regeringen
mandatperiode

Uafhængighedsregeringen
kan proklamere det dagen efter
oprettelsen af den nye regering eller
dagen før opløsningen.

Der er kun to succesfaktorer, som vi virkelig kontrollerer: en, at processen er omhyggeligt demokratisk, og den anden
er forvaltningen af tider. Vi må ikke misbruge nogen af de to.
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FOR ANDRE DOKUMENTER VENLIGST BESØG:

