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
Επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας
ανεξαρτησίας για ένα επιτυχημένο
αποτέλεσμα
Στρατηγική πρόταση

Συντονισμός δράσης: Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής εφαρμογής
υπάρχει μια ομαλή απόδοση όλων των φορέων ανεξαρτησίας

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οδηγήστε και οδηγήστε στρατηγικά την εφαρμογή του σχεδίου,
ευθυγραμμίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και
κινητοποιώντας τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς

Οδηγείτε την καθημερινή εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου

Εκτελέστε τα καθήκοντα που ανατίθενται από τη στρατηγική επιτροπή
Εξασφαλίστε τη σωστή εκτέλεση του χρόνου, πόρων και ποιοτικού
ελέγχου
Προτείνετε βελτιώσεις, διορθωτικές και έκτακτες ενέργειες
Συντονίστε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στις εργασίες
Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας και Αντιπροεδρίας
Διευθυντές Γραφείων Ανάπτυξης για αυτοδιοίκηση
Επαγγελματίες εμπειρογνώμονες σε κάθε λειτουργικό τομέα του έργου
Συμβούλων ή γενικών γραμματέων ad hoc ανάλογα με τα θέματα που
πρέπει να αντιμετωπίζονται

Αναθέστε την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων στην
εκτελεστική επιτροπή
Επικυρώστε τις προτάσεις της εκτελεστικής επιτροπής
Παροχή των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλωνίας
Πρόεδροι / εκπρόσωποι των ανεξάρτητων κοινοβουλευτικών
ομάδων Πρόεδροι και αντιπρόεδροι των κυρίαρχων φορέων (ANC,
Omnium, AMI)
Εκπρόσωποι εξ ονόματος των άλλων κυρίαρχων οντοτήτων
Διευθυντές Γραφείων Ανάπτυξης για αυτοδιοίκηση
Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς πολιτικών κομμάτων υπέρ της
ανεξαρτησίας
Εκπρόσωποι υπέρ της ανεξαρτησίας του κοινωνικού γοήτρου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Τμήματα της κυβέρνησης
Κυρίαρχες Οντότητες
Οργανισμοί του Δήμου
Συμπληρωματικοί παράγοντες της διαδικασίας

Για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί από την εκτελεστική επιτροπή
Εκτελέστε για να εκπληρώσετε όλους τους
στρατηγικούς στόχους

Πρέπει να είμαστε δημόσιοι για την ύπαρξη αυτού του συντονισμού, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε πολύ διακριτικοί
όταν επικοινωνούν για την εσωτερική λειτουργία τουςt
Nº ?

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, έχουν προστεθεί νέες μεταβλητές

Αστάθεια
της κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας
• Κυβέρνηση σχηματίζεται
την τελευταία στιγμή και
αναγκάζεται να αλλάξει ο
Πρόεδρος
• Η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία δεν εγκρίνει τους
προϋπολογισμούς του 2016
• Η εμπιστοσύνη σε εμάς είναι
υπό αμφισβήτηση έξι μήνες
αργότερα

Σύγχυση σχετικά με τον χάρτη
πορείας προς την ανεξαρτησία
που θα ακολουθήσει
• Υπάρχει μια αντίληψη της
πολιτικής διάστασης μεταξύ των
κομμάτων υπέρ της ανεξαρτησίας
• Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις
μεταξύ των κομμάτων και των
κυρίαρχων οντοτήτων
• Δεν είναι σαφές ότι την επόμενη
μέρα μετά την μονομερή διακήρυξη
ανεξαρτησίας η χώρα θα
λειτουργήσει με εγγυήσεις

Κοινωνικό συναίσθημα
φθαρμένο
• Η επικοινωνιακή ιστορία με την
υπηκοότητα έχει χαθεί
• Δεν υπάρχει αξιόπιστη
κυβερνητική και κοινοβουλευτική
δραστηριότητα για την κατασκευή
του νέου κράτους

... αλλά υπάρχουν και θετικά στοιχεία

• Το Brexit συμβαίνει
• Ορισμένα κράτη δείχνουν ενδιαφέρον για την καταλανική κατάσταση
• Η πορεία για τη μεταρρύθμιση της Ισπανίας δεν έχει αξιόπιστο αποτέλεσμα

Χάνουμε πρόσωπο για την ανεξαρτησία ΝΑΙ !!!! Υπάρχει αποπροσανατολισμός μεταξύ του πεπεισμένου και του σκεπτικισμού
μεταξύ των αναποφάσιστων.
Nº ?

Κοινωνική βάση (I): Πρέπει να επιτύχουμε ότι η ανεξαρτησία είναι η κινητήρια
δύναμη πίσω από την επιθυμία για αλλαγή στην Καταλονία
Ανθρωποι

Κοινωνική βάση

Πολιτική συναίνεση

Διεθνές
αξιοπιστία

Τόσο οι καταλανικές όσο και οι ισπανικές εκλογές δείχνουν μια τεράστια επιθυμία για αλλαγή πέρα από το status quo

Pro-referendum

40%

Independentists

30%
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20%
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2015

ESP 20-D
2015

ESP 26-J
2016

• Ο συνδικαλισμός φαίνεται να ενεργοποιείται κατά έναν
περισσότερο ή λιγότερο σταθερό τρόπο σε κάθε είδους εκλογές
• Το κίνημα ανεξαρτησίας συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με
τους τύπους του εκλογικού διαγωνισμού
• Υπάρχει σαφής ανάπτυξη των «κοινών» που οδηγείται από τον
Ποδημό και της επιθυμίας για αλλαγή στην Ισπανία
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• Ο συνδικαλισμός είναι πολύ σταθερός και περίπου το 40%
• Το κίνημα ανεξαρτησίας είναι πάνω, αλλά δεν φθάνει το 50%
• Υπάρχει ένα 10-15% που θέλουν μια αλλαγή, αλλά αυτό δεν είναι
απαραιτήτως η ανεξαρτησία

Πρέπει να οικοδομήσουμε μια πολύ σταθερή κοινωνική βάση μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν μια δική τους κατάσταση και
εκείνων που δείχνουν επίσης μια επιθυμία για αλλαγή σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.
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Social base (II): We must identify the different audiences to which we must direct
our attention and do so effectively
Ανθρωποι

Κοινωνική βάση

Πολιτική συναίνεση

Τι ουσιαστικά
πρέπει να ενταχθούν

“Hyperventilated” πεπεισμένοςΓνωρίστε ορόσημα, γιορτάστε γεγονότα
“Ιστορικά” πεπεισμένος

Αξιόπιστος προγραμματισμός, ρεαλισμός

Πρόσφατα πεπεισμένος αλλά Αποδεικτικά στοιχεία ότι η μετάβαση θα είναι
ήρεμη
αδύναμος

“Αδελφοί Αναγεννητικοί”

Βλέπετε ότι η αναγέννηση της Ισπανίας δεν
είναι ρεαλιστική

Αναποφάσιστος

Για να μάθετε για ένα σχέδιο αποσύνδεσης που
έχει τις λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για την
Ισπανία
Οφέλη από το νέο κράτος

Επί του παρόντος,
αδιαπέραστο

Λόγοι πίσω από το όραμα: γνωρίζουν τα
πλεονεκτήματα ενός ανεξάρτητου κράτους

Πεπεισμένος για ΟΧΙ

Λόγοι άμεσης προσωπικής επίπτωσης
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Διεθνές
αξιοπιστία

Τι πρέπει να κάνουμε

Εξηγήστε τα αποτελέσματα καθώς τα
αποκτήσαμε
Εξηγήστε πολύ καλά ένα στρατηγικό σχέδιο
Εξηγήστε πολύ καλά ένα στρατηγικό σχέδιο
Δώστε εγγυήσεις ειρηνικής αποσύνδεσης
Δώστε χρόνο για να επιβεβαιώσετε τη θέση
Αποδείξτε την αδυναμία αναγέννησης της
Ισπανίας, ενώ η Καταλονία είναι μέρος αυτής
Δώστε εγγυήσεις για ειρηνική αποσύνδεση
υποστηριζόμενη από μια ευρεία κοινωνική
βάση
Εκστρατεία για την ανακοίνωση των
πλεονεκτημάτων του νέου κράτους και
αποσαφήνιση αμφιβολιών σχετικά με το
κόστος μετάβασης
Καταργήστε τα αντισταθμιστικά
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πολύ
δραστήρια και συμμετοχική δραστηριότητα
Ενεργοποιήστε τα πλησιέστερα ανεξάρτητα
περιβάλλοντά τους
Απενεργοποιήστε τη συμμετοχή

Πολιτική συναίνεση: Πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη πολιτική συναίνεση καθ ‘όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας, εάν θέλουμε να επιτύχουμε σταθερή και αυξανόμενη
Ανθρωποι

Κοινωνική βάση

Πολιτική συναίνεση

Διεθνές
αξιοπιστία

= ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

Τι να κάνω
• Ευθυγραμμίστε τη στρατηγική μεταξύ των κομμάτων
ανεξαρτησίας
• ευθυγράμμιση της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.
• εξηγώντας τι γίνεται στο παρόν
• εξηγώντας τι θα γίνει στο μέλλον

= ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

=

• Εμπλέξτε τις δυνάμεις υπέρ του δημοψηφίσματος
• Τελειώστε τα για να τα ενσωματώσετε
• Αποκαλύψτε τα

Μεγάλη πλειοψηφία
αλλα οχι αρκετο

=
Η πλειοψηφία που θα κάνει
ανεξαρτησία αναπόφευκτη

Κανένα κόμμα δεν μπορεί να επιτύχει την ανεξαρτησία του, αντίθετα οι Puigdemont, Junqueras, Colau - ή η συμβολή των χώρων
που αντιπροσωπεύουν - θα το κάνουν αναπόφευκτο.
Nº ?

Διεθνής αξιοπιστία: Ένα κράτος γεννιέται τη στιγμή που εκείνοι που έχουν ήδη
αναγνωριστεί ως τέτοιοι
Ανθρωποι

Κοινωνική βάση

Πολιτική συναίνεση

Διεθνές
αξιοπιστία

Αξίες
Η στρατηγική, όπως έχει μέχρι στιγμής, πρέπει να θεωρηθεί διεθνώς ως σχολαστικά δημοκρατική
Πρέπει να ακολουθήσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που τα κράτη που πρέπει να αναγνωρίσουν θεωρούν
απαραίτητα
Δείξτε ότι έχουμε, ήδη κατά τη διάρκεια της δυναμικής της “διαδικασίας” κατασκευής του νέου κράτους, όλες
τις αξίες που εμπνέουν τη νέα χώρα.
Δείξτε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως κράτος και ότι μπορούμε να είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης
γι ‘αυτούς
Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνενοχή και τη διεθνή συμμετοχή
σε περίπτωση πολιτικής σύγκρουσης με την Ισπανία
Η επιτάχυνση μιας Μονομερούς Διακήρυξης Ανεξαρτησίας χωρίς να έχει εργαστεί πλήρως όλες αυτές οι αξίες θα μας έκανε
ελκυστικές στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.
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Δημοκρατική πολιτική διαδικασία (ΙΙ): Η μονομερής διακήρυξη της ανεξαρτησίας θα
δημιουργήσει μια σύγκρουση που, με καλή διαχείριση, μπορεί να μας οδηγήσει στο
δικό μας κράτος
Διαδικασίες

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Δημοκρατικός
πολιτική διαδικασία

Καθαρή και σταθερή
επικοινωνία

Πολίτης
συμμετοχή

Το δημοψήφισμα πρέπει να κερδηθεί

Ναί

όχι

Αποδοχή της δήλωσης
Βίαιη αντίδραση του κράτους
Μην κάνετε τίποτα: συνεχίστε με την
οικονομική και δικαστική ασφυξία

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Προσφορά διαπραγμάτευσης εάν εμείς
να παραιτηθείτε από τη Δήλωση
Συμφωνηθέν Δημοψήφισμα

Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα αναγνωρίσει το δικαίωμα να προβεί σε δημοψήφισμα, αλλά εάν δει ότι όλα χάνονται,
αυτό θα μας κάνει να το κάνουμε έτσι ώστε να το χάσουμε
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Δημοκρατική πολιτική διαδικασία (I): Πρέπει πάντα να δουλεύουμε με την επιθυμία
για διαπραγμάτευση και συμφωνία, αλλά και με απόλυτη αποφασιστικότητα, χωρίς να
εγκαταλείπουμε την μονομερή πορεία
Διαδικασίες

Δημοκρατικός
πολιτική διαδικασία

Καθαρή και σταθερή
επικοινωνία

Πολίτης
συμμετοχή

Μην εγκαταλείπετε (δυσανάγνωστη λέξη) τη διαπραγμάτευση για διαχωρισμό με διαπραγμάτευση
Διαπραγματεύστε όσο το δυνατόν
περισσότερο μια διαδικασία
συμφώνησε με την Ισπανία
Είναι ο βέλτιστος τύπος για τον
διαχωρισμό
με εγγυημένη μια ήρεμη και οργανωμένη
διαδικασία

(δυσανάγνωστο κείμενο για μονομερή δημοψήφισμα)
Κανένας άλλος τύπος διαβούλευσης δεν
έχει την ίδια πολιτική αξία
Είναι η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των
πολιτών της Καταλονίας
Θα γίνει για να δείξουμε στον κόσμο ότι
υπάρχει σαφής και σταθερή πλειοψηφία
πολιτών υπέρ του νέου καταλανικού
κράτους

Δείξτε πολιτική αποφασιστικότητα
για την επίτευξη του στόχου
Δημιουργήστε, ως έσχατη λύση, μια
δημοκρατική σύγκρουση με ευρεία λαϊκή
υποστήριξη
μεταξύ των πολιτών
Προσανατολισμένη να δημιουργήσει
πολιτική και οικονομική αστάθεια
Αναγκάζοντας το κράτος να αποδεχθεί τη
διαπραγμάτευση
του χωρισμού ...
... ή να τους αναγκάσουν να αποδεχθούν
ένα δημοψήφισμα

Θα ακολουθήσουμε την μονομερή προσέγγιση μόλις εξαντληθούν όλα τα άλλα μονοπάτια και τότε υπάρχει ευρεία συναίνεση
μεταξύ των πολιτών καθώς και διεθνής συνέργεια.
Nº ?

Συμμετοχή των πολιτών: Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πολίτες απέναντι στο σχέδιο
υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύοντας τις πολλές υπάρχουσες πρωτοβουλίες
Διαδικασίες

Δημοκρατικός
πολιτική διαδικασία

Καθαρή και σταθερή
επικοινωνία

Πολίτης
συμμετοχή

• Βασιστείτε στην ιδιότητα του πολίτη με έναν περιεκτικό και μαζικό τρόπο στον ορισμό της νέας χώρας
• Χρησιμοποιήστε τη συμμετοχική διαδικασία ως εργαλείο άμεσου ερωτήματος για τους πεισμένους, αναποφάσιστους και
αδιαπέραστους ψηφοφόρους

Συντονίστε και δώστε
υποστήριξη στα
καταλανικά
κυρίαρχες οντότητες στο
η ώθηση του
πρωτοβουλίες για
συμμετοχή των πολιτών

Συνθέστε το
προτάσεις
πολιτών στο
έγγραφο “Πώς
θέλουμε να είναι η
Καταλονία”

Η πλειοψηφία των πολιτών θα ψηφίσει την ανεξαρτησία εάν είναι πεπεισμένοι ότι θα είναι καλύτερο και τι θα είναι καλύτερο
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Η σωστή διαχείριση των ημερολογίων αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας
1st stage:

2nd stage:

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

(Παράνομο κείμενο)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
Καταλανικά
Αρχαιρεσίες

Απαρτίζω
Καταλανικά
κυβέρνηση

PP
(Party People)
Κυβέρνηση

τος
η
κ
ό
δ
σ
Απρο
ο
σενάρι

Η κυβέρνηση μετάβασης
χρειάζεται χρόνο για να
πραγματοποιήσει το
τρεις στρατηγικούς στόχους:
προσθέστε πλειοψηφίες,
εμπνεύστε εμπιστοσύνη και
επεξεργαστείτε τις εγγυήσεις της
επιτυχίας.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

(Παράνομο κείμενο)

Julio 17

Enero 18

Προώθηση α
Καταλανικές εκλογές
σεναρίου σε
18 μήνες

Brexit

Η λύση Brexit μπορεί
να είναι μια ιστορική ευκαιρία
για την Καταλονία που μας
επιτρέπει
να κερδίσουν τις εκλογές
και να εξαλείψουν πολλούς
φραγμούς σχετικά με ένα
βασικό ζήτημα, όπως
ως μέλη της ΕΕ.

Sept. 18
Πρόταση της
Καταλανικές εκλογές

Πρόσκληση για εκλογές
αυτή τη στιγμή
μπορούμε να
προβλέψουμε
μια πολύ σαφής
ανεξάρτητη πλειοψηφία
στο Κοινοβούλιο.

Mayo 19
Δημοτικός
Αρχαιρεσίες

Sept. 22
Ανώτατο όριο
νομική περίοδο
της κυβέρνησης
διάρκεια της
θητείας

Η κυβέρνηση της Ανεξαρτησίας
μπορεί να την διακηρύξει την
ημέρα μετά τη δημιουργία της νέας
κυβέρνησης ή την ημέρα πριν τη
διάλυση της.

Υπάρχουν μόνο δύο παράγοντες επιτυχίας που ελέγχουμε πραγματικά: ένας, ότι η διαδικασία είναι σχολαστικά δημοκρατική, και η άλλη
είναι η διαχείριση των εποχών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καμιά από τις δύο.
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