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
Riippumaton itsenäisyysprosessi
onnistuneen tuloksen saavuttamiseksi
Strateginen ehdotust

Toimintojen koordinointi: Strategisen täytäntöönpanon onnistumisen varmistaminen kaikkien riippumattomien toimijoiden järjestäytyneesti

SÄVELLYS

TOIMINNOT TEHTÄVÄ

STRATEGINEN KOMITEA

TYÖVALIOKUNTA

Aseta ja ohjaa strategisesti suunnitelman täytäntöönpanoa,
yhdenmukaistamalla kaikki mukana olevat toimijat ja hankkimalla
tarvittavat henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit.

Ohjaa strategisen suunnitelman päivittäinen toteutus

Tehtävät erityistehtävien suorittamiseen toimeenpanokomitealle
Validoida toimeenpanevan komitean ehdotukset
Tarjoa tarvittavat resurssit suunnitelman toteuttamiseksi
Suunnittele suunnitelman kehittämis- ja toteutuskalenteri

Suorita strategisen komitean antamat tehtävät
Varmista sen oikea toteutus ajassa, resursseissa ja laadunvalvonnassa
Suositella parannuksia, korjaavia ja varautumistoimia
Koordinoi kaikki tehtäviin osallistuvat asiamiehet

Katalonian hallituksen puheenjohtaja ja varapresidentti
Riippumattomien parlamenttiryhmien puheenjohtajat / edustajat
Suomeen kuuluvien tahojen (ANC, Omnium, AMI) puheenjohtajat ja
varapuhemiehet
Edustajat muiden suvereenien yhteisöjen puolesta
Itsenäisen hallinnon kehitysvirastojen johtajat
Poliittisten ja riippumattomien puolueiden pääjohtajat ja
pääsihteerit
Edunvalvojien edustajat edustavat sosiaalista arvostusta

Puheenjohtajavaltion pääsihteeri ja varapuheenjohtaja
Itsenäisen hallinnon kehitysvirastojen johtajat
Ammattilaiset jokaisessa projektin toiminnallisessa ympäristössä
Neuvonantajat tai pääsihteerit tapauskohtaisesti käsiteltävien
aiheiden mukaan

TEHTÄVÄT ELIMET
Hallituksen osastot
Sovereign Entities
Kuntayhtymät
Vaikutukset ovat myötämielisiä prosessille

Suorittaa tiettyjä tehtäviä, jotka on annettu
toimeenpanevan komitean tehtäväksi
Suorita täyttämään kaikki strategiset tavoitteet

Meidän on oltava julkisia tämän koordinoinnin olemassaolosta, mutta samalla olla hyvin huomaamattomia
kun hän kommunikoi sen sisäisestä toiminnasta
Nº ?

Syyskuusta 2015 nykyiseen hetkeen lisätään uusia muuttujia

epävakaisuus
parlamentin enemmistöä
• Hallitus muodostetaan viime
hetkellä ja presidentin muutos
pakotetaan
• Parlamentin enemmistö
ei hyväksy vuoden 2016
talousarviota
• Luottamus meihin on kuusi
kuukautta myöhemmin

Sekaannus
itsenäisyyssuunnitelman
noudattamiseksi
• Poliittinen erimielisyys
riippumattomien puolueiden välillä
on käsitys
• Osapuolten ja suvereenisten
yhteisöjen välillä on erilaisia asemia
• Ei ole selvää, että maan
yksipuolisesta julistuksesta
riippumattomuuden jälkeen maa
toimii takauksina

Sosiaalinen tunne
kulunut
• Viestinnöllinen tarina
kansalaisuuden kanssa on
menetetty
• Mitään uskottavaa hallitusta
ja parlamentaarista toimintaa
ei tiedetä uuden valtion
rakentamisesta

... mutta myös positiivisia elementtejä
• Brexit on tapahtumassa
• Jotkut valtiot ovat kiinnostuneita katalaanin tilanteesta
• Espanjan uudistus ei johtaisi uskottavuuteen

Menetämme kasvot itsenäisyyden puolesta KYLLÄ !! Väärinkäsitysten ja skeptisyyden välillä on epätietoisuutta.
Nº ?

Sosiaalinen perusta (I): Meidän on saavutettava tämä itsenäisyys, joka on
Katalonian muutoshaasteen taustalla
Ihmiset

Poliittinen
yhteisymmärrys

Sosiaalinen perusta

kansainvälinen
uskottavuus

Sekä Katalonian että Espanjan vaalit osoittavat valtavan halun muuttaa nykyistä tilannetta

Pro-referendum
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• Unionismi näyttäisi aktivoituneen enemmän tai vähemmän vakaana
millaisissa vaaleissa tahansa
• Itsenäisyysliike käyttäytyy eri tavalla vaalikilpailun tyypin mukaan
• Podemosin johtamat “tavarat” ja muutosvauhti Espanjassa kasvavat
selvästi
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• Unionismi on hyvin vakaa ja noin 40%
• Itsenäisyysliike on yllä, mutta se ei saavuta 50%
• 10-15% haluaa muutoksen, mutta tämä ei välttämättä ole
itsenäisyys

Meidän on rakennettava erittäin vankka sosiaalinen perusta sellaisten ihmisten välillä, jotka haluavat omaa tilannettaan ja niille,
jotka näyttävät myös haluavan muuttaa nykyiseen tilanteeseen.
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Sosiaalinen perusta (II): Meidän on tunnistettava eri yleisö, johon meidän on ohjattava huomiomme ja tehtävä se tehokkaasti
Ihmiset

Sosiaalinen perusta

Poliittinen
yhteisymmärrys

Mitä olennaisesti
heidän täytyy liittyä

“Hyperventiloitu” vakuuttunut Tunne virstanpylväitä, juhlia tosiasioita

kansainvälinen
uskottavuus

Meidän on tehtävä

Selitä tuloksia, kun saamme ne

“Historiallisesti” vakuuttunut

Uskollinen suunnittelu, realismi

Selitä hyvin strateginen suunnitelma

Viime aikoina vakuuttunut
mutta heikko

Todisteet siitä, että siirtyminen on rauhallinen

Selitä hyvin strateginen suunnitelma
Antakaa takeet rauhanomaisesta irrottamisesta
Anna Aika vahvistaaksesi sijainnin

Katso, että Espanjan uudistaminen ei ole
realistista

ratkaisematta

Ilmeisesti on mahdotonta elvyttää Espanjaa
Katalonian ollessa osa sitä
Antakaa takeet rauhanomaisesta
irtikytkemisestä, jota tukevat laaja sosiaalinen
perusta
Kampanja ilmoittaa uuden valtion hyödyt ja
selventää epäilyksiä siirtymäkustannuksista
Vähennä vastaargumentteja

Tällä hetkellä läpäisemätön

Tiedotuskampanjat, erittäin aktiivinen ja
osallistava toiminta
Aktivoi lähimmät itsenäistymisympäristöt
Vähennä osallistumista

“Yhteiskunnalliset uudistujat”

Tutustuminen irrotussuunnitelmaan, jolla on
vähiten haitallisia vaikutuksia Espanjassa
Uuden valtion edut

Vision taustat: tiedä itsenäisen valtion edut
Syyt välitöntä henkilökohtaista vaikutusta

Vakuuttunut NO: sta
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Poliittinen yksimielisyys: Meidän on saavutettava mahdollisimman suuri poliittinen
yhteisymmärrys koko prosessin ajan, jos haluamme saavuttaa vakaan ja kasvavan
Ihmiset

Sosiaalinen perusta

Poliittinen
yhteisymmärrys

kansainvälinen
uskottavuus

= RIITTÄMÄTTÖMÄT

Mitä tehdä
• Tasaa strategia itsenäisyyspuolueiden välillä
• poliittisten ja sosiaalisten toimien
yhdenmukaistaminen.
• selittää, mitä tapahtuu tässä

= RIITTÄMÄTTÖMÄT

=

• Käsittele kansanäänestysvoimat
• Vietellä heitä sisällyttämään ne
• Poista ne

Laaja enemmistö
mutta ei tarpeeksi

=
Enemmistö tekee siitä
itsenäisyys on väistämätön

Kukaan puolue ei voi saavuttaa itsenäisyyttä omalla kädellään, päinvastoin Puigdemont, Junqueras, Colau - tai niiden
muodostavien alueiden yhteen sulautuminen - tekevät siitä väistämätöntä.
Nº ?

Kansainvälinen uskottavuus: Valtio syntyy tällä hetkellä sellaisilta, jotka
tunnustetaan jo sellaisenaan
Ihmiset

Sosiaalinen perusta

Poliittinen
yhteisymmärrys

kansainvälinen
uskottavuus

arvot
Strategia, kuten se on toistaiseksi, on nähtävä kansainvälisesti, kunnianhimoisesti demokraattisena
Meidän on noudatettava kaikkia tarvittavia toimia, joita valtioiden, jotka meidän on tunnustettava, pitävät sitä
välttämättömänä
Osoita, että meillä on jo uuden valtion rakentamisen “prosessin” dynamiikan aikana kaikki arvot, jotka
innoittavat uutta maata.
Osoita, että voimme toimia valtiona ja että voimme olla heille luotettava kumppani

Meidän on varmistettava osallisuus ja kansainvälinen osallistuminen
kun kyseessä on poliittinen konflikti Espanjan kanssa
Yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kiirehtiminen ilman, että kaikki nämä arvot toimivat perusteellisesti, tekisivät meidät houkuttelevammaksi kansainvälisen yhteisön silmissä.
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Demokraattinen poliittinen prosessi (II): Yksipuolinen itsenäisyysjulistus synnyttää
ristiriidan, joka onnistuneesti johtaa meidät omaan valtioomme
Prosessit

SOPIMATTU RATKAISU

demokraattinen
poliittinen prosessi

Selkeä ja vakio
viestintä

Kansalainen
osallistumista

Kansanäänestys on voitettava

Joo

ei

Ilmoituksen hyväksyminen
Valtion reaktio
Älä tee mitään: jatka talouden kanssa
ja oikeudellinen tukehtuminen

YKSIPUOLINEN
ILMOITUS
RIIPPUMATTOMUUS

Neuvottelutarjous, jos me
luopua julistuksesta
Sovittu kansanäänestys

Espanjan hallitus ei tunnusta oikeutta järjestää kansanäänestys, mutta jos se katsoo, että kaikki on kadonnut,
se tekee meidät tekemään sen niin, että menetämme sen
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Demokraattinen poliittinen prosessi (I): Meidän on aina työskenneltävä neuvottelu- ja
yhteisymmärryksellä ja myös täysin päättäväisesti luopumatta yksipuolisesta polusta
Prosessit

demokraattinen
poliittinen prosessi

Selkeä ja vakio
viestintä

Kansalainen
osallistumista

Älä hylkää (epäluotettavaa sanaa) neuvottelupyynnön neuvoteltuun erottamiseen
Keskustele mahdollisimman paljon
prosessin kanssa
sovittu Espanjan kanssa
Se on optimaalinen kaava erotukselle
takaa rauhallisen ja organisoidun prosessin

(epäluotettava teksti kansanäänestyksestä yksipuolisesti)
Mikään muu kuulemismenettely ei ole
sama poliittinen arvo
Se on suosittu vaihtoehto Katalonian
kansalaisten keskuudessa
Se tehdään osoittaaksemme maailmalle,
että on olemassa selkeä ja kestävä
enemmistö kansalaisista, jotka kannattavat
uutta Katalonian valtiota

Näytä poliittinen päättäväisyys
tavoitteen saavuttamiseksi
Luodaan viimeisenä keinona
demokraattinen konflikti, jolla on laaja
suosittu tuki
kansalaisten keskuudessa
Tavoitteena on tuottaa poliittista ja
taloudellista epävakautta
Pakotetaan valtio hyväksymään
neuvottelut
erottaminen ...
... tai pakottamaan heidät hyväksymään
kansanäänestys

Harjoittelemme yksipuolisuutta, kun kaikki muut polut loppuvat ja kun kansalaiset ja kansainvälinen osallisuus ovat laajalti
yhteisymmärryksessä.
Nº ?

Kansalaisten osallistuminen: Ihmisiä on kannustettava kohti riippumattomuutta
edistävää hanketta vahvistamalla monia nykyisiä aloitteita
Prosessit

demokraattinen
poliittinen prosessi

Selkeä ja vakio
viestintä

Kansalainen
osallistumista

• Luota kansalaisuuteen kokonaisvaltaisesti ja massiivisesti uuden maan määrittelyssä
• Käytä osallistuvaa prosessia suoraa interpulaatiotyökalua vakuuttavista, epävarmoista ja läpäisemättömistä äänestäjistä

Koordinoi ja anna
tuki katalaanille
suvereniteettiset yhteisöt
vuonna 2003
impulssi
aloitteita
kansalaisten osallistuminen

Syntetisoida
kansalaisten ehdotukset asiakirjassa “Miten
haluamme Katalonian olevan”

Suurin osa kansalaisista äänestää riippumattomuudesta, jos he ovat vakuuttuneita siitä, että se on parempi ja mikä on parempaa
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Kalenterien oikea hallinta on menestyksen avaintekijä
1st stage:

2nd stage:

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

(Lukematon teksti)

Sept. 15

Enero 16

Sept. 16
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Siirtymävaltio
tarvitsee aikaa suorittaa
kolme strategista tavoitetta:
lisätä enemmistöjä, herättää
luottamusta ja kehittää
menestyksen takuita.

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUS

(Lukematon teksti)

Julio 17

Enero 18

Advance a
Katalonian vaalit
skenaariossa
18 kuukautta

Brexit

Brexit-ratkaisu voi
olla historiallinen tilaisuus
Katalonialle, joka sallii meidät
voittaa vaalit ja poistaa
monia esteitä tällaisen
avainkysymyksen suhteen
kuin EU: hun kuuluva.

Sept. 18
Ehdotus
Katalonian vaalit

Vaatii vaaleja
tällä hetkellä
voimme ennustaa
hyvin selvä
epäsäännöllinen
enemmistö
parlamentissa.

Mayo 19
Kunnallis
vaalit

Sept. 22
Enimmäismäärä
oikeudellinen aika
hallitus
toimikausi

Itsenäisyyden hallitus
voi julistaa sen uuden hallituksen
perustamisen tai sitä ennen sen
liukenemisen jälkeen.

Meillä on vain kaksi menestystekijää, joita hallitsemme todella: yksi, että prosessi on tarkka demokraattinen ja toinen
on ajanhallinta. Emme saa väärinkäyttää kumpaakaan kahta.
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