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
Omfokusera självständighetsprocessen
för ett framgångsrikt resultat
Strategiskt förslag

Åtgärdskoordinering: Att säkerställa framgången med strategiskt genomförande
Det finns en ordnad prestanda för alla oberoende aktörer

SAMMANSÄTTNING

FUNKTIONER UPPDRAG

STRATEGISKA KOMMITTÉN

VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉ

Drive and lead strategically the implementation of the plan, aligning
all the actors involved and mobilizing the necessary human and
financial resources.

Led det dagliga genomförandet av den strategiska planen

Entrust the execution of specific tasks to the Executive Committee
Validate the proposals of the Executive Committee
Provide the necessary resources for the Plan implementation
Lead the development and implementation calendar of the Plan

Utföra uppgifter som anförtrotts av den strategiska kommittén
Garantera dess korrekta utförande i tid, resurser och kvalitetskontroll
Föreslå förbättringar, korrigerande åtgärder och beredskapsåtgärder
Koordinera alla agenter som är involverade i uppgifterna

President och vice president för den katalanska regeringen
Presidenter / talesmän av de oberoende parlamentariska grupperna
Ordförande och vice ordförande för de suveräna enheterna (ANC,
Omnium, AMI)
Företrädare för de andra suveräna enheterna
Styrelsen för utvecklingskontor för självstyre
Presidenter och generalsekreterare för politiska oberoende partier

Generalsekreterare för ordförandeskapet och vice ordförandeskapet
Styrelsen för utvecklingskontor för självstyre
Professionella experter inom alla projektets funktionella områden
Rådgivare eller generalsekreterare ad hoc enligt de ämnen som ska
behandlas

Pro-oberoende representanter för social prestige

EXECUTIVE ORGAN
Regeringens avdelningar
Suveräna enheter
Kommunenheter
Influencers sympatiska för processen

Att utföra särskilda uppgifter som är anförda av
verkställande kommittén
Utför för att uppfylla alla strategiska mål

Vi måste vara offentliga om förekomsten av denna samordning men samtidigt vara väldigt diskret
när man kommunicerar om sina inre arbeten
Nº ?

Från september 2015 till nuet har nya variabler lagt upp

Instabilitet
av parlamentariska majoriteten
• Regeringen bildas i
sista minuten och en
presidentförändring tvingas
• Parlaments majoritet godkänner
inte 2016 budgetar
• Förtroende hos oss är i fråga
sex månader senare

Förvirring om självständighets
färdplan att följa
• Det finns en uppfattning om
Politisk motstånd mellan pro
independanspartier
• Det finns adifferenta positioner
bland parterna och suveränistiska
enheter
• Det är inte klart att dagen efter den
ensidiga försäkringsförklaringen
kommer landet att fungera med
garantier

Sociala känslor
utsliten
• Den kommunikativa historien med
medborgarskapet har gått vilse
• Ingen trovärdig regering och
parlamentarisk verksamhet är
känd för byggandet av den nya
staten

... men det finns också positiva element
• Brexit händer
• Vissa stater visar intresse för den katalanska situationen
• Stigen att reformera Spanien är inte trovärdig

Vi förlorar ansiktet för självständigheten JA !!!! Det finns oro bland de övertygade och skepticism bland de odefinierade.
Nº ?

Social bas (I): Vi måste uppnå att självständighet är drivkraften bakom önskan om
förändring i Katalonien
Människor

Social bas

Politisk konsensus

Internationell
trovärdighet

Både de katalanska och spanska valen visar en enorm önskan om förändring över status quo

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

• Unionism verkar aktiveras på ett mer eller mindre stabilt sätt i valfri
form
• Självständighetsrörelsen uppträder olika enligt typerna av
valkonkurrens
• Det finns en tydlig tillväxt av “Commons” som drivs av Podemos och
önskan om förändring i Spanien

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 är mycket stabil och cirka 40%
• Oberoende rörelsen är ovan, men den når inte 50%
• Det finns en 10-15% som vill ha en förändring men det är inte
nödvändigtvis självständigheten

Vi måste bygga en mycket solid social bas mellan människor som vill ha en egen stat och de som också visar en önskan om
förändring i förhållande till den nuvarande situationen.
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Social bas (II): Vi måste identifiera de olika publiken som vi måste rikta uppmärksamhet till och göra så effektivt
Människor

Social bas

Politisk konsensus

Vad i huvudsak
behöver de gå med

“Hyperventilerade” övertygad Känn milstolpar, fira fakta

Internationell
trovärdighet

Vad vi måste göra

Förklara resultaten när vi får dem

“Historiskt” övertygad

Trovärdig planering, realism

Förklara en bra strategisk plan

Nyligen övertygad men svag

Bevis för att övergången blir lugn

Förklara en bra strategisk plan
Ge garantier för fredlig avkoppling
Ge tid för att bekräfta positionen

“Fraternal Regenerationists”

Se till att en regenerering av Spanien inte är
realistisk

Göra uppenbart omöjligheten att regenerera
Spanien medan Katalonien är en del av det
Ge garantier för fredlig avkoppling som stöds av
en bred social bas
Kampanj för att kommunicera fördelarna
med den nya staten och klargöra tvivel om
övergångskostnaderna
Rabat motargument

Att lära sig om en avbrottsplan som har minst
skadliga konsekvenser för Spanien
Fördelar med den nya staten
Obeslutsam

För närvarande ogenomtränglig

Skälen bakom visionen: känna till fördelarna
med ett oberoende stat
Orsaker till inblandad personlig inverkan

Övertygad om NO
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Upplysningskampanjer, mycket aktiv och
deltagande aktivitet
Aktivera sina närmaste oberoende miljöer
Avskräcka deltagande

Politisk konsensus: Vi måste uppnå maximal politisk konsensus under hela
processen om vi vill uppnå stabilt och växande medborgarstöd
Människor

Social bas

Politisk konsensus

Internationell
trovärdighet

= OTILLRÄCKLIG

Vad ska man göra
• Anpassa strategin mellan oberoende parterna
• anpassa politiska och sociala åtgärder.
• förklara vad som görs i nuet
• förklarar vad som kommer att ske i framtiden

= OTILLRÄCKLIG

=

• Engagera pro-referendumstyrkorna
• Förför dem för att införliva dem
• Avmaskera dem

Bred majoritet
men inte tillräckligt

=
Majoritet som kommer att
göra

Ingen part kan självständigt uppnå självständighet, tvärtom, Puigdemont, Junqueras, Colau - eller sammanflödet av de utrymmen
de representerar - gör det oundvikligt.
Nº ?

Internationell trovärdighet: En stat är född för tillfället att de som redan är erkända
som sådana
Människor

Social bas

Politisk konsensus

Internationell
trovärdighet

värden
Strategin, som den har varit så långt, måste ses internationellt som noggrant demokratisk
Vi måste följa alla nödvändiga steg som de stater som måste känna igen oss anser vara oumbärliga
Demonstrera att vi redan under dynamiken i “processen” för byggandet av den nya staten har alla värden
som inspirerar det nya landet.
Visa att vi kan fungera som en stat och att vi kan vara en pålitlig partner för dem

Vi måste säkerställa medverkan och internationellt engagemang
i händelse av en politisk konflikt med Spanien
Förhoppning av en ensidig självständighetsförklaring utan att ha arbetat noggrant alla dessa värden skulle göra oss oattraktiva i
det internationella samfundets ögon.
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Demokratisk politisk process (II): Den ensidiga självständighetsförklaringen
kommer att skapa en konflikt som, välskött, kan leda oss till vår egen stat
Processer

ÖVERENSKOMMAD LÖSNING

Demokratisk
politisk process

Tydlig och konstant
kommunikation

Tydlig och konstant
kommunikation

Folkomröstningen måste vunnas

ja

Nej

Godkännande av förklaringen
Statens våldsreaktion
Gör ingenting: fortsätt med ekonomisk
och domare kvävning

ENSIDIG
DEKLARATION
AV OAVHÄNGIGHET

Förhandlings erbjudande om vi
avstå från förklaringen
Avtalsslutande folkomröstning

Spaniens regering kommer inte erkänna rätten att göra en folkomröstning, men om den ser allt är förlorat,
Det får oss att göra det så att vi förlorar det
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Demokratisk politisk process (I): Vi måste alltid arbeta med en önskan om förhandling
och överenskommelse, och även med total beslutsamhet utan att avstå från den ensidiga
Processer

Demokratisk
politisk process

Tydlig och konstant
kommunikation

Tydlig och konstant
kommunikation

Överge inte (oläsligt ord) förhandlingen kommer att ske för en förhandlad separation
Förhandla så mycket som möjligt en
process
överens med Spanien
Det är den optimala formeln för separation
med garanterar en lugn och organiserad
process

(oläslig text om ensamstående folkomröstning)
Ingen annan samrådsmetod har samma
politiska värde
Det är det föredragna alternativet bland
medborgarna i Katalonien
Det kommer att ske för att visa världen att
det finns tydlig och bestående majoritet
av medborgarna till förmån för den nya
katalanska staten

Visa politisk beslutsamhet
för att uppnå målet
Generera som en sista utväg en
demokratisk konflikt med stort populärt
stöd
bland medborgarna
Orienterad för att skapa politisk och
ekonomisk instabilitet
Tvinga staten att acceptera
förhandlingarna
av separation ...
... eller tvinga dem att acceptera en
folkomröstning

Vi kommer att öva unilateralism när alla andra vägar är uttömda och vid den tiden finns det ett brett samförstånd bland såväl
medborgare som internationell medverkan.
Nº ?

Medborgarnas deltagande: Människor måste uppmuntras till projektet för
självständighet genom att förstärka de många befintliga initiativen
Processer

Demokratisk
politisk process

Tydlig och konstant
kommunikation

Tydlig och konstant
kommunikation

• Räkna med medborgarskapet på ett inkluderande och massivt sätt i definitionen av det nya landet
• Använd deltagande processen som ett direktinterpellationsverktyg för övertygade, odefinierade och ogenomträngliga väljare

Koordinera och ge
stöd till katalanska
suveränistiska enheter i
impuls av
initiativ för
medborgarnas deltagande

Synthesize the
medborgarnas
förslag i dokumentet “Hur vi vill
att Katalonien ska
vara”

Majoriteten av medborgarna kommer att rösta oberoende om de är övertygade om att det blir bättre och vad som blir bättre
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Korrekt hantering av kalendrarna är ett viktigt inslag för framgång
1st stage:

2nd stage:

NUVARANDE ÖVERGÅNGSREGERING

(Otillåtlig text)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
katalansk
val

utgör
katalansk
regering

PP
(People Party)
Regering

t
Ovänta
o
scenari

Övergångsstaten
behöver tid att utföra
tre strategiska mål:
lägga upp majoriteter, inspirera
förtroende och utarbeta
garantierna för framgång.

REGERING OM OAVHÄNGIGHET

(Otillåtlig text)

Julio 17

Enero 18

Advance a
Katalanska valet
scenariot i
18 månader

Brexit

Brexit-lösningen kan
vara ett historiskt tillfälle för
Katalonien som tillåter oss
att vinna valet och eliminera
många hinder för en
nyckelfråga sådan
som tillhör EU.

Sept. 18
Förslag till
Katalanska valet

Ring för val
för tillfället som
vi kan förutse
en mycket tydlig inhemsk
majoritet
i parlamentet.

Mayo 19
Municipal
Elections

Sept. 22
Maximal
rättslig period
av regeringen
mandattid

Oberoende regering
kan proklamera det dagen efter
skapandet av den nya regeringen eller
dagen innan den löste sig.

Det finns bara två framgångsfaktorer som vi verkligen kontrollerar: en, att processen är noggrant demokratisk och den andra
är förvaltning av tider. Vi får inte missbruka någon av de två.
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FÖR ANDRA DOKUMENTER VÄNLIG BESÖKNING:

