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
Iseseisvusprotsessi ümberkujundamine
eduka tulemuse saavutamiseks
Strateegiline ettepanek

Tegevuse koordineerimine: tagada strateegilise rakendamise edukus
on kõigi s Peame olema avalikkuses selle koordineerimise olemasolust, kuid samal

KOOSSEIS

FUNCTIONS MISSIOON

STRATEEGILINE KOMISJON

TÄITEVKOMITEE

Kavandada ja juhtida strateegiliselt plaani rakendamist, viia kõik
kaasatud osapooled kokku ja kaasata vajalikke inimressursse ja rahalisi
vahendeid.

Pidades silmas strateegilise plaani igapäevast rakendamist

Eraldage konkreetsete ülesannete täitmine täitevkomiteele
Kinnitada täitevkomitee ettepanekud
Andke kava elluviimiseks vajalikud ressursid
Plii plaani väljatöötamise ja rakendamise ajakava

Täita strateegilise komitee usaldatud ülesandeid
Tagada selle õige täitmine aja jooksul, ressursid ja kvaliteedikontroll
Tehke ettepanek parandus-, parandus- ja ettenägematute meetmete
kohta

Kataloonia valitsuse president ja asepresident
Sõltumatute parlamendirühmade esimehed / pressiesindajad
suveräänsete üksuste presidendid ja asepresidendid (ANC, Omnium,
AMI)
Esindajad teiste suveräänsete üksuste nimel
Omavalitsuse arendusbüroode juhid
Poliitilised iseseisvusparteid, presidendid ja peasekretärid

Eesistujariigi ja asepresidendi peasekretär
Omavalitsuse arendusbüroode juhid
Professionaalsed eksperdid kõigis projekti funktsionaalsetes valdkondades
Nõustajate või peasekretäride poolt vastavalt käsitletavatele teemadele ad
hoc

Pro sõltumatuse esindajad sotsiaalse prestiiži

TÄITEVAD ORGANID
Täitevkomitee ülesannetega täita teatud ülesandeid
Täitke kõiki strateegilisi eesmärke

Valitsuse osakonnad
Suveräänsed üksused
Omavalitsusüksused
Mõtlejad protsessile

Peame olema avalikkuses selle koordineerimise olemasolust, kuid samal ajal olla väga diskreetne
kui teate oma sisemise töö kohtat
Nº ?

Alates 2015. aasta septembrist kuni praeguse hetkeni on uued muutujad lisandunud

Ebastabiilsus
parlamendi enamusest
• Valitsus moodustatakse viimasel
minutil ja presidendi muutus on
sunnitud
• Parlamendi enamus ei kiida
heaks 2016 eelarvet
• Usumeelne küsimus on kuus
kuud hiljem

Ebastabiilsus
parlamendi enamusest
• Eestlaste iseseisvusparteide vahel
on poliitiline lõhe
• Poolte ja suveräänsete üksuste
seas on erinevad positsioonid
• Ei ole selge, et järgmisel päeval
pärast ühepoolset deklaratsiooni
Indepence riik tegutseb tagatisi

Sotsiaalsed emotsioonid
kulunud
• Kodakondsusega suhtlemislugu
on kaotatud
• Uue riigi ehitamise kohta pole
teada ühtegi usaldusväärset
valitsust ja parlamentaarset
tegevust

... kuid on ka positiivseid elemente
• Brexit juhtub
• Mõned riigid tunnevad huvi katalaani olukorra pärast
• Hispaania reformi teed ei toimi usaldusväärselt

Me kaotame nägu iseseisvuse jaoks JAH !!!! Veendunud ja skeptilisuse seas valitseb pettus.t
Nº ?

Sotsiaalne baas (I): peame saavutama, et iseseisvus on Kataloonia muutuste soov

Inimesed

Sotsiaalne baas

Poliitiline konsensus

Rahvusvaheline
usaldusväärsus

Nii Katalaani kui ka Hispaania valimised näitavad tohutut soovi muutuste üle 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

• Liidu meede näib aktiveeritud enam-vähem stabiilsel viisil mis tahes
liiki valimistel
• Iseseisvusliige käitub vastavalt valimisvõistluste tüübile teisiti
• Podemose juhitud “tavalistel” ja Hispaanias muutuste soov on selge
kasvu
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• Unionism on väga stabiilne ja umbes 40%
• Iseseisvusliikumine on ülalpool, kuid see ei ulatu 50%
• 10-15% soovivad muudatust, kuid see pole tingimata sõltumatus

Peame ehitama väga kindlat sotsiaalset baasi
kes tahavad oma riigi ja neid, kes näitavad ka muutuste soovi seoses praeguse olukorraga.
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Sotsiaalne baas (II): peame määratlema erinevad sihtrühmad, millele me peame oma
tähelepanu juhtima ja seda tõhusalt tegema
Inimesed

Sotsiaalne baas

Poliitiline konsensus

Mis sisuliselt
kas nad peavad liituma

“Hüperventilatsioon” on
veendunud
“Ajalooliselt” veendunud

Selgitage tulemusi, kui need neid kätte saada

Usaldusväärne planeerimine, realism

Selgitage väga hästi strateegilist plaani

Tõendid selle kohta, et üleminek on rahulik

Selgitage väga hästi strateegilist plaani
Andke garantiid rahumeelse lahtiühendamise
tagamiseks
Andke aega positsiooni kinnitamiseks

Vaadake, et Hispaania taastumine ei ole realistlik
Et teada saada, milline on lahutamiskava,
millel on Hispaaniale kõige vähem kahjulikud
tagajärjed
Uue riigi eelised

Ebakindel

Praegu läbilaskvad

Mida me peame tegema

Tea teada vahelehti, tähistada fakte

Hiljuti veendunud, kuid nõrk

“Sõprusregeneraatorid”

Rahvusvaheline
usaldusväärsus

Nägemise taga olevad põhjused: teame
sõltumatu riigi eeliseid
Isikliku mõju vahelised põhjused

EI ole veendunud
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Selgitage, et Hispaania ei ole võimeline
taastama, kuid Kataloonia on selle osa
Andke rahumeelse lahtiühendamise tagatised,
mida toetab lai sotsiaalne baas
Kampaania uue riigi eeliste edastamiseks ja
selgitamaks üleminekukulude kahtlusi
Tagasimaksete vastuargumendid
Teadlikkuse tõstmise kampaaniad, väga aktiivne
ja osalusaktiivsus
Aktiveerige oma kõige lähemal olevad
iseseisvad keskkonnad
Tühista osalus

Poliitiline konsensus: me peame kogu protsessi jooksul saavutama maksimaalse
poliitilise konsensuse, kui soovime saavutada stabiilse ja kasvava kodanike toetuse
Inimesed

Sotsiaalne baas

Poliitiline konsensus

Rahvusvaheline
usaldusväärsus

= VÕIMALIK

Mida teha
• Kooskõlas strateegia sõltumatute parteidega
• poliitiline ja sotsiaalne tegevus.
• selgitades, mida käesolevas asjas tehakse
• selgitades, mida tulevikus teha

= VÕIMALIK

=

• Enne referendumiprogrammi jõude osalemist
• Kutsu neid neid sisse lülitama
• Tühjendage need

Suur enamus
kuid mitte piisavalt

=
Enamik seda teeb
sõltumatus vältimatu

Ükski isik ei saa iseenesest sõltumatust, vastupidi, Puigdemont, Junqueras, Colau - või nende esindatud ruumide liitumine muudab selle paratamatuks.
Nº ?

Rahvusvaheline usaldusväärsus: riik sünnib hetkel, mil neid, keda juba sellisena
tunnustatakse
Inimesed

Sotsiaalne baas

Poliitiline konsensus

Rahvusvaheline
usaldusväärsus

Väärtused
Strateegiat, nagu siiani on, tuleb vaadelda rahvusvaheliselt ja täpselt demokraatlikult
Peame järgima kõiki vajalikke samme, mida riigid, kes peavad meie tunnustama, peavad vajalikuks
Näidake, et juba uue riigi ehitamise “protsessi” dünaamika ajal on meil kõik väärtused, mis inspireerivad uut
riiki.
Näidake, et saame toimida kui riik ja et saame olla neile usaldusväärseks partneriks

Peame tagama koostöö ja rahvusvahelise kaasatuse
poliitilise konflikti korral Hispaaniaga
Ühepoolne iseseisvusdeklaratsiooni kiirendamine, ilma et kõik need väärtused oleksid põhjalikult töötanud, muudaksid meid rahvusvahelise üldsuse silmis ebatraditsiooniks.
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Ühepoolne iseseisvusdeklaratsiooni kiirendamine, ilma et kõik need väärtused
oleksid põhjalikult töötanud, muudaksid meid rahvusvahelise üldsuse silmis
Protsessid

KOKKULEPPE LAHENDUS

Demokraatlik
poliitiline protsess

Selge ja pidev
suhtlemine

Kodanik
osalemine

Rahvahääletus tuleb võita

jah

ei

Deklaratsiooni vastuvõtmine
Riigi vägivaldne reaktsioon
Ärge tehke midagi: jätkake majanduslikku ja kohtuliku lämbumisi

ÜHEPOOLNE
DEKLARATSIOON
ISESEISVUSE KOHTA

Läbirääkimiste pakkumine, kui me
loobuma deklaratsioonist
Nõustunud rahvahääletus

Hispaania valitsus ei tunnusta õigust korraldada rahvahääletust, kuid kui ta näeb, et kõik on kadunud,
see teeb meid seda nii, et me kaotame selle
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Democratic political process (I): We must always work with a desire for negotiation and
agreement, and also with total determination without renouncing to the unilateral path
Protsessid

Demokraatlik
poliitiline protsess

Selge ja pidev
suhtlemine

Kodanik
osalemine

Ärge loobuge (loetamatu sõna) läbirääkimiste teel läbirääkimiste teel eraldatust
Võimalikult läbirääkimisi pidage protsessi
Hispaaniaga kokku lepitud
See on optimaalne lahususe valem
mis tagab rahuliku ja organiseeritud
protsessi

(lugemata tekst referendumi tegemise kohta ühepoolselt)
Ükski teine konsultatsioonivalem ei ole
sama poliitiline
See on Kataloonia kodanike jaoks
eelistatud võimalus
Seda tehakse selleks, et näidata
maailmale, et uue katalaani riigi kasuks on
selge ja püsiv enamus kodanikke

Näita poliitilist tahet
eesmärgi saavutamiseks
Viimase võimalusena looge demokraatlik
konflikt laialdase rahva toetusega
kodanike seas
Poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse
tekitamine
Riiki sundimine pidama läbirääkimisi
eraldamise ...
... või sundida neid referendumit vastu
võtma

Me praktiseerime ühepoolsust, kui kõik muud rajad on ammendatud ning kodanike hulgas on olemas laiapõhjaline konsensus
ning rahvusvaheline koostöö.
Nº ?

Kodanike osalemine: inimesi tuleb julgustada iseseisvusprojekti poole, tugevdades
paljusid olemasolevaid algatusi
Protsessid

Demokraatlik
poliitiline protsess

Selge ja pidev
suhtlemine

Kodanik
osalemine

• Uue riigi määratlemisel arvestatakse kodakondsusega kaasavalt ja massiliselt
• Osalemisprotsessi kasutamine on otseseks arupärimise vahendiks veendunud, otsustamata ja läbilaskevõimeliste valijate
jaoks.

Koordineerige ja andke
katalaani toetus
Suveräänsed üksused
impulsi
algatused
kodanike osalemine

Sünteesida
kodanike ettepanekud dokumendis “Kuidas
tahame Kataloonia olla”

Enamik kodanikke hääletab sõltumatust, kui nad on veendunud, et see on parem ja mis on parem
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Kalendrite korrektne haldamine on edu võtmeelement
1st stage:

2nd stage:

JOOKSNE ÜLEVAADE VALITSUS

(Illegible text)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16

27S
Katalaani keel
Valimised

Koostage
Katalaani keel
valitsus

PP
(Rahvapartei)
Valitsus

atu
Ootam m
riu
a
a
n
e
s
t
s

Üleminekuvalitsus
vajab aega, et läbi viia
kolm strateegilist eesmärki:
suurendab enamust, inspireerib
usaldust ja töötab välja edu
tagatised.

SÕLTUMATU VALITSUS

(Illegible text)

Julio 17

Enero 18

Advance a
Katalaani Valimised
stsenaariumi sisse
18 kuud

Brexit

Brexit’i lahus saab
olla Kataloonia jaoks
ajalooline võimalus, mis
võimaldab meil
võita valimised ja kaotada
palju takistusi sellise
võtmeküsimuse puhul
kui EL-i kuulumine.

Sept. 18
Ettepanek
Katalaani valimised

Valimiste kutsumine
hetkel, et
võime ette näha
väga selge sõltumatu
enamus
parlamendis.

Mayo 19
Omavalitsusüksus
Valimised

Maksimaalne
seaduslik aeg
valitsusest
ametiaeg

Iseseisvusvalitsus
võib seda kuulutada päev pärast uue
valitsuse loomist või päev enne selle
lõpetamist.

Meil on ainult kaks edukust, mida me tõesti kontrollime: üks, et protsess on hoolikalt demokraatlik, ja teine
on aja juhtimine. Me ei tohi kummaski neist väärkasutada.
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Sept. 22

MUUDE DOKUMENTIDE VÕISTAMISEKS VÕTAB:

