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
Heroriëntatie van het onafhankelijkheidsproces voor een succesvol resultaat
Strategisch voorstelt

Actiecoördinatie: zorgen voor het succes van strategische implementatie
er is een ordentelijke uitvoering van alle onafhankelijke actoren
EXECUTIVE COMMITTEE
De dagelijkse uitvoering van het strategisch plan leiden

FUNCTIES

Strategisch sturen en leiden van de uitvoering van het plan,
afstemming van alle betrokken actoren en mobiliseren van de nodige
personele en financiële middelen.
Vertrouw de uitvoering van specifieke taken toe aan het Directiecomité
Bevestig de voorstellen van het uitvoerend comité
Voorzie in de nodige middelen voor de implementatie van het Plan
Leid de ontwikkelings- en implementatiekalender van het Plan

Taken uitvoeren die zijn toevertrouwd door het Strategisch Comité
Garandeer de juiste uitvoering in tijd, middelen en kwaliteitscontrole
Voorstellen voor verbetering, corrigerende acties en noodsituaties
Coördineer alle agenten die bij de taken zijn betrokken

SAMENSTELLING

MISSIE

STRATEGISCH COMITÉ

President en vicevoorzitter van de Catalaanse regering
Voorzitters / woordvoerders van de onafhankelijke parlementaire
fracties Voorzitters en vicevoorzitters van de soevereine entiteiten
(ANC, Omnium, AMI)
Vertegenwoordigers namens de andere soevereine entiteiten
Directeuren van ontwikkelingsbureaus voor zelfbestuur
Voorzitters en secretarissen-generaal van politieke proonafhankelijke partijen
Pro-onafhankelijkheidsvertegenwoordigers van sociaal prestige

Secretaris-generaal van het voorzitterschap en vicevoorzitter
Directeuren van ontwikkelingsbureaus voor zelfbestuur
Professionele experts in elk van de functionele gebieden van het project
Ad-hoc of ad-hoc van de secretaris-generaal volgens de te behandelen
onderwerpen

UITVOERENDE INSTANTIES
Afdelingen van de regering
Soevereine entiteiten
Gemeente-entiteiten
Beïnvloeders die sympathiek staan tegenover het pro-

Om bepaalde taken uit te voeren die zijn
toevertrouwd door het Directiecomité
Uitvoeren om alle strategische doelen te bereiken

We moeten openbaar zijn over het bestaan van deze coördinatie, maar tegelijkertijd zeer discreet zijn
bij het communiceren over zijn innerlijke werkingt
Nº ?

Van september 2015 tot nu zijn er nieuwe variabelen opgeteld

onbestendigheid
van de parlementaire meerderheid
• Regering wordt op het laatste
moment gevormd en een
verandering van president wordt
gedwongen
• De parlementaire meerderheid
keurt de begrotingen voor 2016
niet goed
• Het vertrouwen in ons staat zes
maanden later ter discussie

Verwarring over de te volgen
onafhankelijkheidsroute
• Er bestaat een perceptie van
politieke verdeeldheid tussen proonafhankelijke partijen
• Er zijn verschillende posities tussen
de partijen en soevereine entiteiten
• Het is niet duidelijk dat
de dag na de Unilaterale
Onafhankelijkheidsverklaring het
land met garanties zal werken

Sociale emotie
versleten
• Het communicatieve verhaal
met het burgerschap is verloren
gegaan
• Er is geen geloofwaardige
regering en parlementaire
activiteit bekend over de bouw
van de nieuwe staat

... maar er zijn ook positieve elementen
• Brexit is aan het gebeuren
• Sommige staten tonen belangstelling voor de Catalaanse situatie
• Het pad om Spanje te hervormen leidt niet tot geloofwaardigheid

We verliezen gezicht voor de onafhankelijkheid JA !!!! Er is desoriëntatie onder de overtuigd en scepsis onder de onbeslisten.
Nº ?

Sociale basis (I): We moeten bereiken dat onafhankelijkheid de drijvende kracht is
achter het verlangen naar verandering in Catalonië
Mensen

Sociale basis

Politieke consensus

Internationale
geloofwaardigheid

Zowel de Catalaanse als Spaanse verkiezingen tonen een enorm verlangen naar verandering ten opzichte van de status-quo
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• Unionism lijkt op een min of meer stabiele manier geactiveerd bij elk
type verkiezing
• De onafhankelijkheidsbeweging gedraagt zich anders volgens het
soort verkiezingsstrijd
• Er is een duidelijke groei van de “commons” die worden
aangedreven door Podemos en het verlangen naar verandering in
Spanje

pe
nd

9-N 2014

In
de

CAT 25-N
2012

Pr
ore
fe
re
n

0%

CAT 27-S 2015

du
m

10%

9-N 2014

s

50%

CAT 25-N 2012

ni
st

60%

io

70%

Un

80%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
en
tis
ts

90%

• Unionism is zeer stabiel en rond 40%
• De onafhankelijkheidsbeweging is boven, maar bereikt 50% niet
• Er is 10-15% die een verandering wil, maar dit is niet noodzakelijk
de onafhankelijkheid

We moeten een zeer solide sociale basis opbouwen
tussen mensen die een eigen staat willen en diegenen die ook een verlangen naar verandering tonen in relatie tot de huidige
situatie.
10

Sociale basis (II): we moeten de verschillende doelgroepen identificeren waarop we
onze aandacht moeten richten en dat effectief moeten doen
Mensen

Sociale basis

Politieke consensus

Wat wezenlijk
moeten ze meedoen

Internationale
geloofwaardigheid

Wat we moeten doen

“Hyperventilated” overtuigd

Ken mijlpalen, vier feiten

Leg de resultaten uit als we ze krijgen

“Historisch” overtuigd

Geloofwaardige planning, realisme

Leg een strategisch plan heel goed uit

Onlangs overtuigd maar zwak Bewijs dat de overgang kalm zal zijn

“Fraternal Regenerationists”

Zorg dat een regeneratie van Spanje niet
realistisch is
Leren over een ontkoppelingsplan met de
minste schadelijke gevolgen voor Spanje
Voordelen van de nieuwe staat

Onbeslist

Redenen achter de visie: ken de voordelen van
Momenteel ondoordringbaar een onafhankelijke staat
Overtuigd van NO

Redenen voor indirecte persoonlijke impact
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Leg een strategisch plan heel goed uit
Garandeer een vreedzame ontkoppeling
Geef tijd om de positie te bevestigen
Maak duidelijk de onmogelijkheid om Spanje
te regenereren terwijl Catalonië er deel van
uitmaakt
Geef garanties van vreedzame ontkoppeling
ondersteund door een brede sociale basis
Campagne om de voordelen van de nieuwe
staat bekend te maken en twijfels over de
overgangskosten te verhelderen
Beperk tegenargumenten
Bewustmakingscampagnes, zeer actieve en
participatieve activiteiten
Activeer hun dichtstbijzijnde onafhankelijke
omgeving
Vermindert participatie

Politieke consensus: we moeten maximale politieke consensus bereiken tijdens het
hele proces als we stabiele en groeiende steun van de burgers willen bereiken
Mensen

Sociale basis

Politieke consensus

Internationale
geloofwaardigheid

= NIET VOLDOENDE

Wat moeten we doen
• Wat moeten we doen...
• afstemming van politieke en sociale actie.
• uitleggen wat er in het heden wordt gedaan
• uitleggen wat er in de toekomst zal gebeuren

NIET VOLDOENDE

=

• Betrek de pro-referendum-strijdkrachten
• Verleid ze om ze op te nemen
• Ontmasker hen

Grote meerderheid
maar niet genoeg

=
Meerderheid die zal maken
onafhankelijkheid onvermijdelijk

Geen enkele partij kan onafhankelijkheid op eigen kracht bereiken, integendeel, Puigdemont, Junqueras, Colau - of de
samenvloeiing van de ruimtes die zij vertegenwoordigen - zullen het onvermijdelijk maken.
Nº ?

Internationale geloofwaardigheid: een staat wordt geboren op het moment dat
degenen die het al als zodanig hebben herkend
Mensen

Sociale basis

Politieke consensus

Internationale
geloofwaardigheid

waarden
De strategie, zoals deze tot nu toe is geweest, moet internationaal worden gezien als scrupuleus democratisch
We moeten alle noodzakelijke stappen ondernemen die de staten die ons moeten herkennen als onmisbaar
beschouwen
Demonstreer dat we al tijdens de dynamiek van het ‘proces’ van de bouw van de nieuwe staat alle waarden hebben
die het nieuwe land inspireren.
Demonstreer dat we kunnen functioneren als een staat en dat we een betrouwbare partner voor hen kunnen zijn

We moeten zorgen voor medeplichtigheid en internationale betrokkenheid
in het geval van een politiek conflict met Spanje
Het bespoedigen van een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring zonder al deze waarden grondig te hebben gewerkt, zou ons
onaantrekkelijk maken in de ogen van de internationale gemeenschap.t
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Democratisch politiek proces (II): de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring zal een
conflict veroorzaken dat, goed beheerd, ons naar onze eigen staat kan leiden
Processen

OVEREENGEKOMEN
OPLOSSING

democratisch
politiek proces

Duidelijk en constant
communicatie

Inwoner
deelname

Het referendum moet worden gewonnen

Ja

Nee

Aanvaarding van de verklaring
Hevige reactie van de staat
Niets doen: doorgaan met economisch
en juridische verstikking

UNILATERAL
VERKLARING
VAN ONAFHANKELIJKHEID

Onderhandelingsaanbieding als wij
afzien van de Verklaring
Overeengekomen referendum

De regering van Spanje erkent niet het recht om een Referendum te maken, maar als het ziet dat alles verloren is gegaan,
het zorgt ervoor dat we het doen, zodat we het verliezen
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Democratisch politiek proces (I): we moeten altijd werken met een verlangen naar
onderhandelingen en overeenstemming, en ook met volledige vastberadenheid zonder
Processen

democratisch
politiek proces

Duidelijk en constant
communicatie

Inwoner
deelname

Laat niet (onleesbaar woord) de onderhandeling over voor een onderhandelde scheiding
Onderhandel zoveel mogelijk over een
proces
overeengekomen met Spanje
Het is de optimale formule voor scheiding
met garanties een rustig en georganiseerd
proces

(onleesbare tekst over unilateraal een referendum doen)
Geen enkele andere overlegformule heeft
dezelfde politieke waarde
Het is de voorkeur van de burgers van
Catalonië
Het zal gedaan worden om de wereld
te laten zien dat er een duidelijke en
duurzame meerderheid van de burgers is
ten gunste van de nieuwe Catalaanse staat

Toon politieke vastberadenheid
voor het bereiken van het doel
Genereer als laatste redmiddel een
democratisch conflict met brede steun van
de bevolking
onder burgers
Gericht op het genereren van politieke en
economische instabiliteit
De staat dwingen de onderhandeling te
accepteren
van scheiding ...
... of hen dwingen om een Referendum te
aanvaarden

We zullen unilateralisme beoefenen als alle andere paden zijn uitgeput en er in die tijd een brede consensus bestaat tussen
burgers en internationale medeplichtigheid.
Nº ?

Burgerparticipatie: mensen moeten worden aangemoedigd voor het proonafhankelijkheidsproject door de vele bestaande initiatieven te versterken
Processen

democratisch
politiek proces

Duidelijk en constant
communicatie

Inwoner
deelname

• Reken op het burgerschap op een inclusieve en massieve manier in de definitie van het nieuwe land
• Gebruik het participatieve proces als een hulpmiddel voor directe interpellatie voor overtuigde, onbesliste en ondoordringbare kiezers

Coördineren en geven
ondersteuning voor Catalaans
soevereine entiteiten in
de impuls van
initiatieven voor
burgerparticipatie

Maak het samen
voorstellen van
burgers in het
document “Hoe
we willen dat Catalonië is”

De meerderheid van de burgers zal onafhankelijk stemmen als ze ervan overtuigd zijn dat het beter gaat en wat beter zal zijnv
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Het juiste beheer van de kalenders is een sleutelelement voor succes
1st stage:

2nd stage:

HUIDIGE REGERING VAN OVERGANG

(Onleesbare tekst)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
Catalan
verkiezingen

Vormen
Catalan
regering

PP
(People Party)
Regering
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De overgangsregering
heeft tijd nodig om de
drie strategische doelstellingen:
optellen van meerderheden,
vertrouwen wekken en de
garanties van succes uitwerken.

REGERING VAN ONAFHANKELIJKHEID

(Onleesbare tekst)

Julio 17

Enero 18

Voorschot a
Catalaanse verkiezingen
scenario in
18 maanden

Brexit

De Brexit-oplossing kan
een historische kans zijn voor
Catalonië die ons in staat stelt
om de verkiezingen te winnen
en veel obstakels weg te
nemen met betrekking tot een
sleutelprobleem zoals
als behorend tot de EU.

Sept. 18
Voorstel van
Catalaanse verkiezingen

Oproep voor verkiezingen
op het moment dat
we kunnen voorzien
een zeer duidelijke
onafhankelijke
meerderheid
in het Parlement.

Mayo 19
Gemeentelijk
verkiezingen

Sept. 22
maximaal
wettelijke periode
van de overheid
ambtstermijn

De regering van onafhankelijkheid
kan het de dag na de oprichting van
de nieuwe regering of de dag ervoor
ontbinden.

Er zijn maar twee succesfactoren die we echt controleren: een, dat het proces nauwgezet democratisch is, en de ander
is het beheer van tijden. We moeten geen van beide misbruiken.
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VOOR ANDERE DOCUMENTEN GELIEVE TE BEZOEKEN:

