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
A függetlenségi folyamat refocusizálása
a sikeres eredmény érdekében
Stratégiai javaslat

Akció koordináció: A stratégiai végrehajtás sikerének biztosítása
minden függetlenségi szereplő rendezett teljesítménye

ÖSSZETÉTEL

FUNKCIÓK KÜLDETÉS

STRATÉGIAI BIZOTTSÁG

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG

A stratégia megvalósítása stratégiai irányításával és vezetésével,
az érintett szereplők összehangolásával és a szükséges emberi és
pénzügyi erőforrások mozgósításával.

Vezessük a stratégiai terv napi végrehajtását

Bízza meg a konkrét feladatok végrehajtását a Végrehajtó Bizottságnak
A Végrehajtó Bizottság javaslatait ellenőrizni kell
Adja meg a szükséges erőforrásokat a terv végrehajtásához
Vezesse be a terv fejlesztési és végrehajtási naptárát

Végezze el a Stratégiai Bizottság által megbízott feladatokat
Garantálja a helyes végrehajtását az időben, az erőforrásokban és a minőségellenőrz
Javasoljon javító, korrekciós és vészhelyzeti intézkedéseket
Koordinálja a feladatokban érintett összes ügynököt

A katalán kormány elnöke és alelnöke
A független parlamenti csoportok elnökei / szóvivői
A szuverén szervezetek elnökei és alelnökei (ANC, Omnium, AMI)

Az elnökség főtitkára és az alelnök
Az önkormányzati fejlesztési hivatalok igazgatói
Szakmai szakértők a projekt minden egyes funkcionális területén
Adviselők vagy főtitkárok ad hoc a kezelendő témák szerint

Képviselők a többi szuverén jogalany nevében
Az önkormányzati fejlesztési hivatalok igazgatói
A politikai függetlenségi pártok elnökei és főtitkárai
A társadalmi presztízs függetlenségi függetlenségei

VEZETŐ SZERVEK
Kormányzati osztályok
Szuverén testületek
Önkormányzati entitás
A folyamatba szimpatizáló befolyásoló tényezők

A Végrehajtó Bizottság által megbízott feladatok
végrehajtása
Végezze el az összes stratégiai cél elérését

Nyilvánvalónak kell lennünk ennek a koordinációnak a létezéséről, de ugyanakkor nagyon diszkrétnek kell lennünk
amikor kommunikál a belső működéséről
Nº ?

2015 szeptemberétől a jelenlegi pillanatig új változók jöttek létre

instabilitás
a parlamenti többséggel
• A kormány az utolsó pillanatban
alakul, és az elnökváltás
kényszerül
• A parlamenti többség nem
hagyja jóvá a 2016-os
költségvetést
• A bennünk lévő bizalom hat
hónap múlva szól

Zavartság a követendő
útitervről
• Van egy észlelés a politikai
függetlenségről a függetlenségi
pártok között
• A pártok és a szuverén egyének
között különböző álláspontok
vannak
• Nem világos, hogy az egyoldalú
indepen- dezési nyilatkozat utáni
napon az ország garanciával fog
működni

Szociális érzelem
elhasznált
• A kommunikációs történet az
állampolgársággal elveszett
• Az új állam felépítéséről nem
ismert hiteles kormányzati és
parlamenti tevékenység

... de vannak pozitív elemek is

• Brexit történik
• Egyes államok érdeklődést mutatnak a katalán helyzetben
• A reform Spanyolország felé vezető útja nem eredményez hitelt

Elveszítjük az arcát a függetlenségért IGEN !!!! A meggyőződés és a szkepticizmus között a megzavarodás között félreértés
tapasztalható.
Nº ?

Társadalmi alap (I): El kell érnünk, hogy a függetlenség a katalóniai változás vágya
mögött húzódó hajtóereje
Emberek

Társadalmi bázis

Politikai konszenzus

Nemzetközi
hitelesség

Mind a katalán, mind a spanyol választások hatalmas vágyat mutatnak a status quo feletti változásra

Pro-referendum

40%

Independentists

30%

Unionists

20%

ESP 20-D 2015
ESP 26-J 2016

CAT 27-S
2015

ESP 20-D
2015

ESP 26-J
2016

• Az Unionizmus többféleképpen vagy bármilyen módon stabil módon
aktiválódik bármilyen választási formában
• A függetlenségi mozgalom a választási verseny típusai szerint eltérő
módon viselkedik
• A Podemos által vezetett “commons” és a spanyol változás iránti
vágy nyilvánvaló növekedést mutat
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• A Unionizmus nagyon stabil és mintegy 40%
• A függetlenségi mozgalom felett van, de nem éri el az 50%
• Van egy 10-15% -a, aki változást szeretne, de ez nem feltétlenül a
függetlenség

Ki kell építeni egy nagyon szilárd társadalmi bázist
azok között, akik saját államot akarnak, és azok is, akik a jelenlegi helyzethez képest változást kívánnak.
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Társadalmi bázis (II): Meg kell azonosítanunk a különböző közönségeket, amelyekre
figyelmet kell fordítanunk és hatékonyan kell tennünk
Emberek

Társadalmi bázis

Politikai konszenzus

Ami lényegében
csatlakozniuk kell

Meggyőződve a “hiperventilált”

Ismerd meg a mérföldköveket, ünnepeljék a
tényeket

“Történelmileg” meggyőződve Hiteles tervezés, realizmus
Nemrég meggyőződve, de
gyenge

“Testvéri regeneráció”

Meggyõzõdött a NO-ról

Mit kell tennünk

Magyarázza meg az eredményeket, amikor
megkapjuk őket
Magyarázd el nagyon jól egy stratégiai tervet

Bizonyíték arra, hogy az átmenet nyugodt lesz

Magyarázd el nagyon jól egy stratégiai tervet
Biztosítsák a békés lekapcsolódást
Adj időt a pozíció megerősítéséhez

Nézd meg, hogy a spanyolországi regeneráció
nem reális

Nyilvánvalóvá tegyük, hogy Katalóniában
Katalóniában nem lehet regenerálni
Spanyolországot
Tegyen széles körű társadalmi bázissal
támogatva a békés lekapcsolódást
Kampány az új állam előnyeinek közlésére és
az átmeneti költségekkel kapcsolatos kétségek
tisztázására
Visszaszorítson ellentmondásokat

Ismerkedjen meg egy olyan lekapcsolási tervvel,
amely Spanyolország számára a legkevésbé káros
következményekkel jár
Az új állam előnyei

Eldöntetlen
Jelenleg át nem eresztő

Nemzetközi
hitelesség

A jövőkép okai: ismeri az önálló állam előnyeit
A közvetett személyes hatások okai
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Tájékoztató kampányok, nagyon aktív és
részvételi tevékenységek
Kapcsolja be legközelebbi önálló környezetét
Fékezze a részvételt

Politikai konszenzus: A folyamat során maximális politikai konszenzust kell
elérnünk, ha stabil és növekvő állampolgári támogatást akarunk elérni
Emberek

Társadalmi bázis

Politikai konszenzus

Nemzetközi
hitelesség

= ELÉGTELEN

Mit kell tenni
• A függetlenségi pártok közötti stratégia összehangolása
• a politikai és társadalmi fellépés összehangolása.
• megmagyarázva, hogy mi történik a jelenben
• megmagyarázva, hogy mit fognak tenni a jövőben

= ELÉGTELEN

=

• A pro-referendum erõk bevonása
• Csábítsa el őket, hogy beépítsék őket
• Töröld meg őket

Széles többség
de nem elég

=
Többség, ami meg fog tenni
függetlenség elkerülhetetlen

Semmiféle párt nem képes önállóan elérni függetlenségét, épp ellenkezőleg, Puigdemont, Junqueras, Colau - vagy az általuk
képviselt terek összefolyása - elkerülhetetlenné teszi.
Nº ?

Nemzetközi hitelesség: Egy állam abban a pillanatban születik, hogy azok, akik már
ismerik ezt
Emberek

Társadalmi bázis

Politikai konszenzus

Nemzetközi
hitelesség

értékek
A stratégia, mint eddig, nemzetközileg kell tekinteni, mint szigorúan demokratikus
Minden szükséges lépést meg kell követnünk, amelyet az Államoknak fel kell ismerniük, mint
nélkülözhetetlennek
Bizonyítsuk be, hogy már az új állam építésének “folyamatának” dinamikája alatt, az új országot inspiráló
értékekkel rendelkezünk.
Bizonyítsuk be, hogy képesek vagyunk államként működni és megbízható partnerként tudunk lenni

Biztosítani kell a bűnrészességet és a nemzetközi részvételt
Spanyolországgal való politikai konfliktus esetén
Az Egyoldalú Függetlenségi Nyilatkozat felgyorsítása anélkül, hogy mindezen értékek alaposan elvégeznének, a nemzetközi
közösség szemében nem lenne vonzó.
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Demokrata politikai folyamat (II): Az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat
olyan konfliktust eredményez, amely jól irányított, vezethet bennünket a saját
államunkhoz
Eljárások

MEGOLDOTT MEGOLDÁS

Demokratikus
politikai folyamat

Tiszta és állandó
közlés

Polgár
részvétel

A referendumot el kell nyerni

Igen

nem

A nyilatkozat elfogadása
Az állam erőszakos reakciója
Ne tegyen semmit: folytassa a gazdasági életet és bírósági fulladás

UNILATERAL
DECLARATION
OF INDEPENDENCE

Tárgyalási ajánlat, ha mi
lemondjanak a nyilatkozatról
Egyeztetett népszavazás

A spanyol kormány nem ismeri el a népszavazás megadásának jogát, de ha mindent elveszít,
azt teszi nekünk, hogy elveszítsük
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Demokratikus politikai folyamat (I): Mindig együtt kell dolgozni a tárgyalások és a
megállapodások iránti vágyakkal, és teljes elhatározással, anélkül, hogy lemondanánk az
egyoldalú útra
Eljárások

Demokratikus
politikai folyamat

Tiszta és állandó
közlés

Polgár
részvétel

Ne hagyjon fel (olvashatatlan szót) a tárgyalásos akarat tárgyalásos elválasztásra
A lehető legegyszerűbb tárgyalásokat
folytasson egy folyamattal
megállapodott Spanyolországgal
Ez az optimális formula az elválasztásra
garantálja a nyugodt és szervezett
folyamatot

(olvashatatlan szöveg a népszavazásról egyoldalúan)
Nincs más konzultációs formula
ugyanolyan politikai értékkel
Ez a legnépszerűbb lehetőség Katalónia
állampolgárai körében
Meg fogják tenni, hogy megmutassák a
világnak, hogy a polgárok egyértelmű és
tartós többsége az új katalán állam javát
szolgálja

Mutasson politikai elszántságot
a cél eléréséhez
Végső megoldásként hozzon létre egy
demokrata konfliktust széles népszerű
támogatással
a polgárok körében
A politikai és gazdasági instabilitás
kialakulásának irányába
Az állam kényszerítése a tárgyalások
elfogadására
az elválasztás ...
... vagy kényszerítsék őket arra, hogy
elfogadják a népszavazást

Az egyoldalúságot gyakorolni fogjuk, ha minden más utat kimerítenek, és abban az időben széles körű egyetértés áll fenn a
polgárok és a nemzetközi bűnrészesség között.
Nº ?

A polgárok részvétele: Az embereket ösztönözni kell a függetlenséget előmozdító
projekt felé a sok meglévő kezdeményezés megerősítésével
Eljárások

Demokratikus
politikai folyamat

Tiszta és állandó
közlés

Polgár
részvétel

• Ragaszkodjon az állampolgárságra az átfogó és hatalmas módon az új ország fogalmába
• Használja a részvételi folyamatot mint közvetlen interpellációs eszközt a meggyőző, bizonytalan és áthatolhatatlan szavazóknak

Koordinálja és adja meg
katalán támogatás
szuverenitásbeli
szervezetek
az impulzus
kezdeményezések
állampolgári részvétel

Szintetizálja a
állampolgárok
javaslatai a “Hogyan szeretnénk
Katalóniát”

A polgárok többsége a függetlenséget szavazni fogja, ha meggyőződése, hogy jobb lesz, és mi lesz jobb
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A naptárak helyes kezelése a siker kulcsa
1st stage:

2nd stage:

ÁTMENETI NYILVÁNOS KORMÁNY

(Illegible text)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
katalán
Választások

Alkotják
katalán
kormány

PP
(People Party)
Kormány

n
Váratla v
öny
k
ó
t
a
g
r
fo

Az átmeneti kormány
időre van szüksége a
három stratégiai célkitűzés:
összeadja a többséget, inspirálja
a bizalmat és kidolgozza a siker
garanciáit.

FÜGGETLENSÉG KORMÁNYA

(Illegible text)

Julio 17

Enero 18

Előre a
Katalán választás
forgatókönyv
18 hónap

Brexit

A Brexit megoldás
egy történelmi lehetőség
Katalóniára, amely lehetővé
teszi számunkra
hogy megnyerje
a választásokat és
megszüntessen számos
akadályt egy ilyen
kulcskérdéssel kapcsolatban
mint az EU-ban.

Sept. 18
A javaslat
Katalán választások

Felhívás a választásokra
abban a pillanatban, hogy
tudjuk előre
egy nagyon világos
indentpendentista többség
a Parlamentben.

Mayo 19
Városi
Választások

Maximális
jogi időszak
a kormány
hivatali idejük

A Függetlenség Kormánya
az új kormány megalakulását követő
napon vagy a feloldás előtti napon
hirdetheti meg.

Igazából csak két siker tényező van: az egyik, hogy a folyamat szigorúan demokratikus, a másik pedig
az idő menedzselése. A kettő közül egyiket sem szabad visszaélni.
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Sept. 22

MÁS DOKUMENTUMOKAT KÉRJÜK:

