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Syfte 

Undersökningsuppdraget i Spanien genomfördes i syfte att sammanträffa med framställarna 

bakom framställningarna nr 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 

1369/2012, 1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 och 758/2013 och inleda 

en dialog med de spanska myndigheterna för att få en bättre inblick i de olika aspekterna av 

framställarnas anmälningar om bortförande av nyfödda barn från sjukhus under och efter 

Franco-diktaturen.  

Nämnda stölder och illegala adoptioner skulle ha anknytning till områden av civil- och 

straffrätten som inte omfattas av unionsrättens bestämmelser. I sin nuvarande utformning 

reglerar EU-lagstiftningen (i synnerhet förordning (EG) nr 2201/2003, Bryssel IIa-

förordningen) endast frågor om jurisdiktion samt erkännande och verkställighet av befintliga 

domar i en annan medlemsstat.  

De fall som framställarna påtalar ligger följaktligen inom behörigheten för medlemsstaten, 

som ska se till att fullgöra sina skyldigheter avseende de grundläggande rättigheterna i 

enlighet med internationella avtal och sin inhemska lagstiftning. 

Möte med justitieministeriet (den 22 maj 2017) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, biträdande minister 

Joaquín Delgado Martin, generaldirektör för förbindelserna med rättsväsendet 

Carmen Troya Calatayud, samordnare för informationstjänsten för dem som berörs av ett 

möjligt bortförande av nyfödda barn. Rättssekreterare vid rättsväsendet 

Antonio Alonso Alonso, akademiskt kvalificerad statstjänsteman vid biologiavdelningen av 

nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutets Madridavdelning 

Delegationen togs emot av biträdande minister Carmen Sánchez-Cortés Martín, som 

framförde att justitieministeriets främsta mål i fallet med bortföranden av nyfödda barn är att 

försöka tillhandahålla de berörda personerna största möjliga institutionella stöd i sökandet 

efter realistiska och fungerande lösningar som främjar de efterforskningar som dessa gjort för 

att finna sina anhöriga, utan att det påverkar klarläggandet av fakta och det straffansvar och de 

andra former av ansvar som kan framkomma. 

De förhållanden som var avgörande för rättsväsendets handlande i samband med utredningen 

av möjliga bortföranden av nyfödda barn, och som gav upphov till åtgärder för att stödja de 

berörda, hade sitt ursprung i anmälningarna från sammanslutningarna för berörda personer om 

möjligheten för att det funnits en plan för olaglig handel med nyfödda barn, huvudsakligen 

mellan 1960-talet och 1980-talet. 

När en bakgrund till och nödvändig information om frågan väl hade samlats in bjöd 

ministeriet in de sammanslutningar och berörda personer som hade begärt det för att ta emot 

deras inlagor och genomföra ett första fastställande av vilka problem man stod inför, i syfte 

att börja arbeta med möjliga lösningar. I februari 2012 anordnade justitieministeriet ett första 

möte med de sammanslutningar och berörda personer som hade begärt det, varvid de olika 
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problem som uppträdde i utredningen av händelserna framhölls. Ministeriet åtog sig att 

upprätta en permanent och stabil kanal för samarbete med de berörda, och beslut fattades om 

att anordna regelbundna sammankomster. 

Ministeriet konstaterade dessutom att det fanns ett behov av att stärka samarbetet mellan olika 

offentliga organ. Ministeriet 

 kontaktade inrikesministeriet i syfte att undersöka möjligheterna till effektiva åtgärder 

från statens brottsbekämpande myndigheters sida i samband med utredningen av 

anmälningarna, 

 kontaktade riksåklagaren med en begäran om att få till stånd en undersökning av 

genomförbarheten i fråga om att utarbeta allmänna anvisningar för alla åklagare, i 

vilka det fastställs standardiserade handlingsriktlinjer för dessa fall, huvudsakligen 

inriktade på att tillhandahålla de berörda största möjliga stöd, 

 kontaktade Spaniens dataskyddsmyndighet, som informerades om de konkreta 

svårigheter som de berörda ställs inför när de vill få tillgång till information som finns 

i olika arkiv och register (akter från sjukhus, folkbokföring etc.), 

 talade med ministeriet för hälsovård, sociala tjänster och jämlikhet i syfte att 

undersöka samarbetsmöjligheterna på detta område, mot bakgrund av de konsekvenser 

som fallet innebär vad gäller det handlande som förekommit på klinker och sjukhus. 

 Dessutom har justitieministeriet agerat parallellt inom de organ som ingår i dess eget 

behörighetsområde: närmare bestämt, nationella toxikologiska och forensisk-

vetenskapliga institutet (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses – 

INTCF) och kontoren för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas). 

Justitieministeriet kunde vid det första mötet med de berörda konstatera att ett straffrättsligt 

förfarande var det förfarande som inletts i många fall, vilket inte fullt ut tillgodosåg de 

berörda personernas intressen eftersom deras främsta prioritet, utan att det påverkar de 

straffrättsliga eller administrativa följder som dessa fakta kan ge upphov till, är att återfinna 

sina anhöriga. Det var följaktligen nödvändigt att koncentrera insatserna på att inrätta 

mekanismer som i möjligaste mån underlättar utredningsarbetet. Därför valde 

justitieministeriet att ställa en ”Tjänst för vägledning av och tillhandahållande av 

administrativ information till dem som berörs av bortförande av nyfödda barn” till de 

berördas förfogande. För att säkerställa ett korrekt funktionssätt för denna tjänst, som inledde 

sin verksamhet den 26 februari 2013, inrättades ett kontor på calle de la Bolsa nr 8 i Madrid, 

som är öppet dagligen och sköts av tjänstemän som har i uppdrag att hantera akter och betjäna 

de berörda utifrån tjänstens egna för ändamålet utarbetade interna organisationsprotokoll samt 

en särskild datortillämpning i vilken samtliga uppgifter registreras. 

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla de berörda dokumentationerna i myndigheters ägo 

avseende födslar och förlossningar, som kan finnas i folkbokföringen, hos kyrkogårdar, 

sjukhus, ärkestift, landsting, kommuner etc., liksom faktauppgifter, för att de berörda i 

tillämpliga fall ska kunna få underlag till de civil- eller straffrättsliga förfaranden som de 

anser lämpliga och därigenom kunna fastställa sina biologiska rättsliga föräldra-

barnförhållanden. Vid detta kontor beviljas det tillstånd som krävs för att kunna översända 

uppgifter om födsel eller förlossning till ministeriet för hälsovård, sociala tjänster och 

jämlikhet och på så vis få till en samkörning av dessa med uppgifterna i patientjournalen eller 

i eventuella andra handlingar hos sjukvårdsinrättningar. Dessutom bedriver inrikesministeriet 
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ett nära samarbete med informationstjänsten genom sina medborgarombudsmannakontor 

runtom i hela Spanien. För detta ändamål utsåg var och en av de institutioner som samarbetar 

i denna fråga en ansvarig, som går under benämningen kontaktpunkt och som har i uppdrag 

att, utifrån sina befogenheter, samla in den information som finns hos respektive institutions 

olika organ, i syfte att kunna sammanställa den information och dokumentation som finns om 

varje enskilt fall. 

Åtkomst till uppgifter och dokumentation beviljas i enlighet med de rättsliga krav som 

fastställts på områden såsom den berörda personens samtycke, datasäkerhet, uppgifternas 

konfidentialitet och offentliga myndigheters ansvar. Inga uppgifter som direkt eller indirekt 

gäller den berörde samlas in utan ett frivilligt, särskilt och informerat samtycke från 

vederbörande, i enlighet med gällande nationell lagstiftning på området. 

För att på ett lämpligt sätt kunna förvalta all insamlad information inrättades, genom 

förordning JUS 2146/2012 av den 1 oktober 2012, följande två register: 

 Register nr 119: Ansökningar om tillhandahållande av administrativ information från 

personer berörda av bortförande av nyfödda barn. 

 Register nr 120: DNA-profiler för personer berörda av bortförande av nyfödda barn. 

Därutöver godkändes officiella mallar för ansökningarna i syfte att säkerställa att de berörda 

anger de tekniska uppgifter och identitetsuppgifter som är nödvändiga för att erhålla 

information och dokumentation samt de uppgifter som krävs för utarbetandet av nationella 

toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutets rapport. Nationella toxikologiska och 

forensisk-vetenskapliga institutet upprättade ett åtgärdsprotokoll för att sammanföra de 

erhållna genetiska profilerna centralt, i syfte att införliva dessa i en enda databas med hjälp av 

vilken alla berörda personer kan jämföras för att undersöka förekomsten av genetisk 

kompatibilitet. 

Mot bakgrund av själva komplexiteten hos rättsprocesserna i vissa fall som stora delar av 

allmänheten hade svårt att få ett grepp om och med beaktande av den sociala oro som 

uppkommit ansåg justitieministeriet det nödvändigt att ställa alla sina medel till de berörda 

personernas förfogande för att erbjuda dessa en referenspunkt där de kan få information, råd 

och lämplig omsorg, inbegripet psykologisk omsorg. 

Av denna anledning utarbetades även ett särskilt protokoll för att hantera fall av olaglig 

adoption, som tillämpas av de kontor för stöd till brottsoffer som är underställda detta 

departement. Protokollet gäller även för kontoren till stöd för brottsoffer i de geografiska 

områden där befogenheterna överförts till de autonoma regionerna. 

Kontoren för stöd till brottsoffer erbjuder personlig och kvalificerad hjälp från en 

processansvarig eller, vid behov, en psykolog. Allmän information tillhandahålls om 

förfarandet för att väcka talan, liksom om DNA-provtagning och möjligheten till rättshjälp. 

Dessutom erbjuds de berörda som så behöver psykologhjälp av olika grad, i enlighet med den 

allmänna modell för stödåtgärder som tillämpas av kontoren. 
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Vad erbjuder tjänsten? 

 Administrativ information och dokumentation: Genom denna tjänst ges berörda 

personer tillgång till dokumentation och information som innehas av myndigheter och 

institutioner: registeruppgifter, hälso- och sjukvårdsakter etc. 

 Inrättande av ett register över genetiska profiler: Nationella toxikologiska och 

forensisk-vetenskapliga institutet ska centralt sammanföra de profiler som erhållits 

utifrån genetiska rapporter från berörda personer eller utifrån de digitala arkiv som 

erhålls från laboratorier som är fristående från institutet i syfte att införliva dem i en 

enda databas med hjälp av vilken alla berörda personer kan jämföras för att undersöka 

förekomsten av genetisk kompatibilitet som kan indikera biologiska 

släktskapsförhållanden (ett förfarande som är kostnadsfritt för den berörda personen). 

Vilka kan få tillträde till informationstjänsten, och hur? 

Personer som kan uppvisa indicier utifrån vilka det går att anta att nyfödda barn har förts bort, 

inbegripet föräldrar som letar efter sina biologiska barn, barn som letar efter sina biologiska 

föräldrar och syskon som letar efter sina biologiska syskon samt personer som kan styrka ett 

legitimt intresse. På justitieministeriets webbplats offentliggörs all nödvändig information om 

denna tjänsts funktionssätt och ändamål samt om hur man får tillträde till den. Man kan 

begära information från tjänsten på flera olika sätt: genom att infinna sig personligen, genom 

telefonsamtal eller genom kontorets telematiska kontaktformulär via en länk på 

justitieministeriets webbplats. 

När begäran väl framförts och genom den kontaktpunkt som utsetts av var och en av de parter 

som undertecknat samarbetsavtalet översänds de nödvändiga skrivelserna med begäran om 

den information och dokumentation som kan finnas tillgänglig i varje enskilt fall. En annan av 

de viktiga uppgifter som informationstjänsten fullgör består i att sköta införlivandet av de 

DNA-profiler som lämnats av berörda personer, och som erhållits från privata laboratorier, i 

nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutets databas. Innan de införlivas 

fastställer nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutet om den analys som 

genomförts uppfyller de tekniska minimikraven för att garantera tillförlitlighet. 

När begäran väl framförts inleds den administrativa utredningen och uppgifterna spelas in i 

datortillämpningen medan dokumentationen från de berörda skannas in. Den berörde kan följa 

sitt förfarande genom att få tillgång till det via ett användarnamn och ett lösenord från 

tjänsten, och även skriva ut den dokumentation som efter hand införlivas. Det är viktigt att, 

såsom också påpekas för samtliga berörda, ange att inget rättsligt förfarande, vare sig civil- 

eller straffrättsligt, inleds parallellt med den administrativa utredningen. Avsikten med denna 

administrativa tjänst är att underlätta insamling av information i händelse av att berörda 

personer, mot bakgrund av informationen, skulle vilja inleda en process. Nämnda rapport har, 

även om den kan användas som bevismedel, ingen rättsverkan i sig. Det åligger de drabbade 

själva att i tillämpliga fall, med beaktande av dess innehåll, vidta de rättsliga åtgärder som de 

finner lämpliga. 

Ministeriet åtog sig att upprätta kanaler för samarbete med de berörda, varvid det beslutade 

sig för att utse en enda samtalspartner vid justitieministeriet som kontaktpunkt för dessa i 

syfte att göra kommunikationskanalerna funktionsdugliga och effektiva.  
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Statistik från informationstjänsten för perioden mellan den 26 februari 2013 och den 

30 april 2017: 

 567 förfaranden har inletts rörande 693 personer. 

 De födslar med koppling till påstådda fall av bortförande av nyfödda barn som har 

kommit till informationstjänstens kännedom ägde huvudsakligen rum under 1960-talet 

och 1970-talet. 

 Huvudandelen av de ansökningar som gett upphov till registrering av förfaranden har 

lämnats in av berörda till informationstjänsten eller den nationella polisens kontor. 

Det nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutet lade fram en rapport1 som 

visar de samlade DNA-resultaten från uppgrävda benrester och annan post-mortem-vävnad 

(biopsier) från nyfödda barn i sammanlagt 128 fall där det fanns tecken på bortförande av ett 

nyfött barn, med anledning av 76 begäranden om DNA-undersökningar från 

åklagarmyndigheten och 52 begäranden från underrätter för straffrätt under perioden 2011–

2017. Uppgifterna i DNA-rapporten tyder på att majoriteten av de fall som analyserats av 

institutet inte motsvarar fall av bortföranden av nyfödda barn, eftersom det i 90 % av fallen 

har varit möjligt att verifiera den nyföddas identitet med hjälp av DNA-provtagning av 

släktingar. 

Justitieministeriet uppger sammanfattningsvis att det tagit itu med problematiken avseende 

påstådda fall av bortförande av nyfödda barn genom att tillhandahålla ett sätt att erhålla 

dokumentation och information samt genom att erbjuda de drabbade en möjlighet att lägga till 

sina respektive genetiska profiler till nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga 

institutets databas, men att det inte i något fall har velat överta den roll som enligt 

rättsordningen är förbehållen domare och domstolar. 

Under frågestunden yttrade sig följande ledamöter av Europaparlamentet: 

 Jude Kirton-Darling om det stöd som ministeriet erbjuder de drabbade, vilka det 

åligger att lägga fram bevis för brott. 

 Eleonora Evi om rekommendationerna från FN:s arbetsgrupp för frågor som rör 

påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden samt om preskribering av brottet. 

 Michela Giuffrida om bemötandet från tjänsten för omsorg om de drabbade, som 

kanske borde vara mer humant och mindre byråkratiskt. 

 Julia Pitera hade frågor om förklaringen av skillnaden mellan fall som anmälts av 

sammanslutningar och fall som lämnats in till ministeriets tjänst. 

 Tatjana Zdanoka frågade hur det kom sig att rättsväsendet dröjt så länge med att 

reagera och hur det kom sig att det hittills bara har väckts åtal mot en enda person. 

 Marina Albiol: om behovet av att uppmana åklagarmyndigheten att utreda fall av 

försvinnanden, av att inrätta en samordnande åklagare, av att DNA-provtagning ska 

                                                 
1 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna

me1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInforme_de_la_activi

dad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=I

NTCF 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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vara gratis och om behovet av att utreda barns försvinnanden under 1940-talet och 

1950-talet. Och om de var medvetna om hur den tidigare argentinska regeringen 

hanterade liknande fall.  

 Josep-Maria Terricabras om behovet av att vidta mer aktiva åtgärder för att hjälpa de 

drabbade och utreda ärendena grundligt. Ett förslag om att det första testet inte bör 

vara uppgrävning utan sjukhusbaserade undersökningar lades fram. 

 Rosa Estarás: om betydelsen av att tillmötesgå de drabbade. Ett möte med inrikes- och 

hälsovårdsministerierna samt med företrädare för de autonoma regionerna efterlystes. 

Ministeriets företrädare, Joaquín Delgado, svarade parlamentsledamöterna enligt följande: 

 Som svar till Jude Kirton-Darling klargjordes att utredningen av fallen åligger den 

åklagarmyndighet som inleder straffrättsliga förfaranden. Privatpersoner inleder 

civilrättsliga förfaranden och har ansvar för att lämna in anmälan. Justitieministeriet 

hjälper dem genom att bidra med och leta fram dokumentation. 

 Som svar till Eleonora Evi klargjordes, avseende preskribering av brottet, att brott med 

anknytning till barns försvinnande inte har någon preskriptionstid, men är avhängiga 

domstolarna och att det inte finns någon enhetlig uppfattning. Inget svar lämnades 

med anknytning till FN:s arbetsgrupp 2014. 

 Som svar till Michela Giuffrida uppgavs att ministeriet engagerar sig helhjärtat i att 

vägleda och rådge drabbade och berörda personer. 

 Som svar till Marina Albiol förtydligades att ett fall, i händelse av att det läggs ned på 

grund av att utredningsmöjligheterna är uttömda, alltid kan tas upp på nytt. Den 

allmänna åklagarmyndigheten har mandat att agera och har uppmanats att utreda, och 

de DNA-prover som åklagarmyndigheten begär är kostnadsfria. När det gäller det 

argentinska fallet svarade han att han inte visste någonting om det. 

Möte med riksåklagaren (den 22 maj 2017) 

José Manuel Maza Martín, riksåklagare  

José Miguel de la Rosa Cortina, kammaråklagare och chef för det tekniska sekretariatet vid 

riksåklagarmyndigheten 

María Luzón Cánovas, åklagare vid det tekniska sekretariatet vid riksåklagarmyndigheten 

I enlighet med artikel 124 i Spaniens författning från 1978 ges den allmänna 

åklagarmyndigheten det direkta uppdraget att främja lagföring i försvar för lagenlighet, 

medborgarnas rättigheter och det av lagen skyddade allmänintresset, på eget initiativ eller på 

uppdrag av berörda parter, i samtliga fall enligt principerna för lagenlighet och opartiskhet.  

Med denna författningsmässiga utgångspunkt lämnade nationella sammanslutningen för dem 

som berörs av olagliga adoptioner (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones 

Irregulares) i januari 2011 in en anmälan med underskrift av 261 personer till 

riksåklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten åtog sig att svara samtliga familjer som 

förlorat ett nyfött barn och som undrade om det eventuellt varit fråga om ett byte av deras 

nyfödda barn mot ett annat barn, som var dött, eller, med andra ord, om det barn som enligt 
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vad de fick höra skulle ha dött i själva verket var offer för ett bortförande. Denna 

gemensamma anmälan väcker frågan om det skulle ha funnits ett huvudsakligen mellan 1950 

talet och 1990-talet verksamt nätverk för att bortföra nyfödda barn i syfte att registrera dessa 

som barn till andra par. Riksåklagarmyndigheten undersökte de anmälda händelserna utan att 

finna några indicier till stöd för att det skulle ha funnits någon organisation med sådana 

ändamål. De anmälda händelserna hade ägt rum på förlossningskliniker och sjukhus i alla 

regioner i Spanien med medverkan från olika grupper av sjukvårdspersonal och bland mödrar 

från vitt skilda samhällsklasser i helt olika familjesituationer, från förstföderskor, gifta 

kvinnor och ensamstående kvinnor till mödrar med flera barn sedan tidigare. Inför 

avsaknaden av indicier till stöd för att de anmälda bortförandena skulle ha genomförts på ett 

samordnat sätt ansåg åklagarmyndigheten att det bästa sättet att ta itu med anmälan vore en 

enskild undersökning av vart och ett av de anmälda fallen, med utgångspunkt, som kriterium 

för att fastställa behörigheten, i den plats där modern fött barn, varvid de anmälningar som 

gjorts avseende födslar inom de olika områdena av Spanien hänvisas till respektive 

åklagarmyndighet. Därigenom kunde varje åklagarmyndighet detaljerat undersöka varje 

enskild händelse genom att begära patientjournaler från sjukhus, födelse- och dödsattester, 

dokumentation från landsarkiv och kyrkogårdar och genom att i allmänhet genomföra 

åtgärder när kvarlevorna möjliggjorde det i form av tagning av prover för analys och 

jämförande DNA-undersökning hos nationella toxikologiska institutet för att på så vis 

fastställa det rättsliga föräldra-barnförhållandet. Utredningen av dessa första anmälningar 

kompletterades med nya utredningar som lades fram vid de olika regionala 

åklagarmyndigheterna, och för ändamålet utsågs en medlem av riksåklagarmyndighetens 

tekniska sekretariat till att centralt sammanföra och samordna de olika åklagarmyndigheternas 

åtgärder.  

För sådana samordningsändamål och för att fördjupa klarläggandet av var och en av de 

händelser som anmäldes under 2012 utfärdade riksåklagarmyndigheten cirkulär (2/2012) om 

”Förenhetligande av kriterierna vid förfaranden avseende bortförande av nyfödda barn”. I 

cirkuläret fastställs bindande kriterier för alla åklagarmyndigheter avseende det sätt på vilket 

utredningar av anmälningar ska genomföras i samband med åklagarens utredningsåtgärder 

såväl som i samband med rättsliga förfaranden. I cirkuläret fastställs som främsta premiss 

skyldigheten att utreda de anmälda händelserna, utan hänsyn till en framtida tillämpning från 

institutets sida av en preskribering av den handling som eventuellt begåtts. Detta innebär att 

man strävar efter att klarlägga vad som verkligen har hänt oberoende av om anmälan håller 

för rättslig prövning. Åklagarmyndigheten fastställer, för att underlätta att händelserna kan 

utredas och prövas i domstol, följande preskriptionskriterium: Brottet människorov är ett 

permanent brott (vilket innebär att det anses bli begånget så länge den olagliga situationen 

består), och så länge den person som är utsatt för människorovet inte nekar till att ha varit 

offer för brottet börjar preskriptionstiden inte löpa eftersom den olagliga situationen fortgår. 

Det bör dock framhållas att de underrätter och högre domstolar som har behandlat frågan om 

preskribering av brottet inte har avgjort den på ett entydigt sätt (det finns högre domstolar 

som har följt åklagarmyndighetens linje medan andra har uppgett att ”om brottsoffret är 

minderårigt ska tidsfristerna beräknas från den dag då brottsoffret uppnår myndighetsålder 

och om brottsoffret avlider dessförinnan, från datumet för dödsfallet”). 

Den allmänna åklagarmyndighetens åtgärder har genomförts inom följande tre områden:  

 Den allmänna åklagarmyndighetens utredningsärenden 
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 Stimulans till förundersökning i samband med rättsliga förfaranden  

 Inom kommissionen för uppföljning och tillsyn av samarbetsavtalet mellan 

justitieministeriet, inrikesministeriet, hälso- och sjukvårdsministeriet och 

riksåklagarmyndigheten avseende genomförandet av åtgärder på området 

informationstjänst för dem som berörs av ett möjligt bortförande av nyfödda barn 

(som ingicks den 26 februari 2013), vars senaste sammanträde ägde rum den 

24 mars 2017. 

Sedan den nationella sammanslutningen för dem som berörs av olagliga adoptioner lämnade 

in sin första gemensamma anmälan i januari 2011 har det skett en nedgång i antalet 

anmälningar. Under 2011 lämnades det in 1 346 anmälningar, som gav upphov till ett 

motsvarande antal utredningsärenden hos åklagare, medan antalet har gått ned från 463 under 

2012, 165 under 2013, 79 under 2014, 26 under 2015 och 13 under 2016 till 3 under 2017. Av 

de sammanlagt 2 095 ärenden som åklagare påbörjade mellan 2011 och 2017 gav 25 % 

(522 stycken) upphov till anmälan från åklagaren till domstol med inledande av ett 

motsvarande rättsligt förfarande, medan återstående lades ned hos åklagarmyndigheten med 

undantag för tre som fortfarande är under utredning. 

Vad gäller de framställningar som utgör föremål för denna rapport är sex stycken (1201/2012, 

1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) anmälningar som lämnades in till 

åklagarmyndigheten, med ett motsvarande antal påbörjade utredningsärenden hos åklagare, 

som slutligen lades ned, tyvärr utan att man helt och hållet lyckats klarlägga fakta och utan att 

det framgår att anmälarna senare lämnade in en anmälan till domstol.  

Framställning nr 1013/2012 anmäldes också till åklagarmyndigheten och ledde till en 

anmälan från själva åklagarmyndigheten till underrätten för straffrätt i Granada, men slutligen 

lades målet ned då nationella toxikologiska institutet meddelade att det enligt den jämförande 

DNA-analysen av kvarlevorna förelåg en sannolikhet på 99,9 % avseende anmälarens 

biologiska faderskap. 

Tre framställningar (1323/2012, 1631/2012 y 758/2013) har ingen anknytning till 

anmälningar som lämnats in till åklagarmyndigheten, även om det av de två första framgår att 

en anmälan lämnats in till underrätten för straffrätt i Granada. Vad gäller den sista, 

nr 758/2013, saknar åklagarmyndigheten emellertid kännedom om de konkreta händelserna 

och fallet har inte lämnats in till domstol. Utredningarna genomfördes av brittisk polis. 

Trots åklagarmyndighetens arbete har man utifrån utredningarnas resultat antingen inte 

kunnat bekräfta de reella omständigheterna kring de anmälda händelserna med den säkerhet 

och stringens som straffrätten kräver eller inte kunnat fastställa medverkan av de inblandade 

personerna, varav vissa redan har gått bort. Den allmänna åklagarmyndigheten fortsätter sitt 

arbete enligt åtagandet att svara på alla situationer (må vara att svaret inte alltid är 

tillfredsställande), vilket framgår av den anklagelse som åklagarmyndigheten i Madrid lade 

fram i domstol nr 46 i Madrid där den allmänna åklagarmyndigheten anklagar en gynekolog 

för brottet människorov, bedrägeri avseende födsel och förfalskning av officiellt dokument. 

Den allmänna åklagarmyndigheten är väl medveten om den frustration som anmälarna känner 

då de, på grund av att de inte kan erhålla något slutgiltigt svar, inte utan minsta tvivel kan 

utesluta de misstankar som låg till grund för deras anmälningar. Den allmänna 

åklagarmyndigheten utesluter dock att det skulle ha funnits en plan eller att någon 
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organisation skulle ha erhållit stöd med anknytning till handel med nyfödda barn. 

Under frågestunden yttrade sig följande ledamöter av Europaparlamentet: 

 Jude Kirton-Darling om att utse en särskild riksåklagare som ska ha hand om dessa 

ärenden och om huruvida åklagarna var medvetna om Ruth Applebys fall (0758/13), vilket 

hanterades av Interpol som begärde information från de spanska myndigheterna. Svaret från 

riksåklagaren är att man beslutat hänskjuta fallen till de särskilda åklagarmyndigheter som 

utreder fallen och att en samordningsåklagare kommer att övervaka samtliga utredningar. 

Denna samordningsåklagare är Maria Luzón. Enligt cirkulär 2/2012 beviljas åklagarna en 

åtgärdsenhet, som instruerats att uttömma alla utredningsmöjligheter och att betrakta fallen 

som människorov, vilket är den allvarligaste brottsbeskrivningen vars bakomliggande brott 

inte kan preskriberas. Vid varje åklagarmyndighet ska det finnas två personer som är 

specialister på området. Maria Luzón svarade att de inte informerats om Ruth Applebys fall. 

De spanska myndigheterna har inte fått kännedom om fallet eftersom det gällde en brittisk 

polisundersökning som genomfördes med hjälp av den spanska polisen. 
 

 Michela Giuffrida undrade hur lagföringen går till, hur det kan komma sig att en klinik 

i Madrid står för 70 % av de utestående misstänkta fallen och, slutligen, huruvida 

bevekelsegrunden till dessa brott var ekonomisk eller ideologisk. Åklagarmyndigheten 

svarade att den på tjänstens vägnar vidtar utredningsåtgärder när den får kännedom om 

straffbara handlingar. Åklagaren konstaterade att brotten inträffade under en viss period på 

1900-talet, omedelbart efter inbördeskriget, under Francos diktatur och under demokratiska 

regimer. Det är emellertid svårt att veta om brotten var ideologiskt motiverade, eftersom de 

inträffade i övergången mellan diktatur och demokrati och berörde alla samhällsnivåer. Utan 

ytterligare bevis är det omöjligt att avgöra om dessa ska anses vara brott mot mänskligheten, 

krigsförbrytelser eller mycket allvarliga fall av människorov med ekonomiska motiv. Vad 

gäller San Ramón-kliniken i Madrid bekräftar åklagaren att antalet anmälningar är många. 
 

 Eleonora Evi frågade när Spanien avser att genomföra rekommendationerna från FN:s 

arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden och om landet avser 

att i strafflagen beteckna bortförande av barn som krigsförbrytelser eller brott mot 

mänskligheten. Maria Luzon svarade att dessa brott kategoriseras som ett av de allvarligaste 

brotten, som olaga frihetsberövande, och att de därför inte kan preskriberas. Detta framgår av 

åklagarens åtgärdsenhet, och förenhetligandet av kriterierna anges i cirkulär 2/2012. 

Riksåklagaren svarade att det inte är allmänna åklagarmyndigheten, utan snarare regeringen, 

som ansvarar för att ratificera internationella konventioner. 

 

 Julia Pitera frågade hur många åtgärder åklagaren har vidtagit i detta ärende, hur 

många han genomfört på eget initiativ och hur många som har avslutats. Maria Luzón svarade 

att 2 095 klagomål har registrerats sedan 2011, och att 25 procent av dessa har hänvisats till 

det rättsliga organet men att utredningarna ofta inte har kunnat slutföras på grund av brist på 

bevis. 

 

 Tatjana Zdanoka sade att de första framställningarna om stulna spädbarn kom in till 

Europaparlamentet 2007 och att dagens FFV-system är resultatet av dessa framställningar. 

Hon tror att åklagarens åtgärder är senkomna och vill veta mer om den kronologiska 
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ordningsföljden för åklagarsidans påståenden. Svaret är att det första klagomålet till 

åklagarmyndigheten ingavs 2011 av ANADIR (som sammanställt klagomål från 261 

personer). 

Möte med den biträdande ombudsmannen (den 22 maj 2017) 

Concepció Ferrer, biträdande ombudsman. 

Marta Kindelan Bustelo, vice biträdande ombudsmannens kanslichef 

Andrés Jiménez, chef för området säkerhet och rättvisa  

Delegationen togs emot av Concepció Ferrer, biträdande ombudsman, som genom en 

kortfattad inledning förklarade de orsaker som, enligt hennes uppfattning, låg bakom dessa 

brott. Enligt den biträdande ombudsmannen fanns det två orsaker efter inbördeskriget, dels 

politisk utrensning genom vilken man försökte rena samhället, dels moralisk utrensning 

genom vilken man ville få familjer att efterleva tidens nationella katolicism, som inte gav 

något utrymme för ensamstående mödrar. Men enligt Concepcio Ferrer kan man inte heller 

utesluta rent ekonomiska motiv. 

Marta Kindelan Bustero och Andrés Jiménez redogjorde för ombudsmannens åtgärder 

avseende problemet med de s.k. ”stulna barnen”. 

Enligt Spaniens författning (artikel 54) utgör ombudsmannen det spanska parlamentets höga 

kommissionär för försvaret av de grundläggande rättigheterna (som ingår i dess avdelning I). 

Ombudsmannen utövar av denna anledning tillsyn över offentliga myndigheters handlande. 

Ombudsmannen handlar på eget initiativ eller efter att ha mottagit klagomål från medborgare. 

Ombudsmannen fick kännedom om problemet med de s.k. ”stulna barnen” eftersom hon 

började få in klagomål i slutet av 2010. Hon tog emot mer än 300 klagomål från berörda 

personer mellan slutet av 2010 och 2013. Genom klagomålen begärdes hjälp med att främja 

utredningar och hänvisades till påstådda bortföranden av nyfödda barn eller småbarn utan de 

biologiska föräldrarnas medgivande för överlämning till utomstående som registrerade dem 

som sina egna. I detta syfte meddelades de biologiska föräldrarna på falska grunder och utan 

vederbörliga förklaringar att deras barn skulle ha dött, utan att de fick tillfälle att se det påstått 

döda barnet. Det bör i detta sammanhang framhållas att ombudsmannen inte kan uttala sig i 

något enskilt fall som lagts fram för domare och domstol, eftersom dessa enligt författningen 

(artikel 117) har exklusiv behörighet att döma och verkställa domar. Följaktligen får 

ombudsmannen, enligt den lag som reglerar dennes verksamhet, inte delta i den enskilda 

granskningen av mål som väntar på ett rättsligt avgörande. Ombudsmannen får dock utreda 

generella problem som tas upp i klagomål (artikel 17.1 i grundlag 3/1981) och även frågor 

med anknytning till dröjsmål i samband med rättsprocesser. Detta innebär att ombudsmannen 

får verka för att rättsprocesser ska slutföras utan onödiga fördröjningar och engagera sig i 

generella problem, men inte uttala sig om någon annan konkret aspekt av en given 

rättsprocess eller om det som en domare eller domstol har beslutat. 

Ombudsmannen godtog klagomålen och vidtog två typer av åtgärder. Dels en stimulans till de 

offentliga myndigheternas verksamhet på detta område (justitieministeriet och riksåklagaren). 

Dels en kontroll av om åtgärderna i enskilda fall varit korrekta (riksåklagaren och 

rikspolisstyrelsen). Det bör påpekas att problemet vid denna tidpunkt (i slutet av 2010) knappt 
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hade kommit till allmänhetens kännedom i Spanien. Det var nödvändigt att övertyga 

rättsväsendet och åklagarmyndigheten om behovet av att vidta generella åtgärder, utöver att ta 

itu med de enskilda fallen, mot bakgrund av hur pass allvarliga de anmälda händelserna var, 

de grundläggande rättigheter som antogs ha kränkts och möjligheten att antalet berörda 

personer var stort. Ombudsmannen meddelade statssekretariatet för rättsväsendet att hon i 

allra högsta grad var intresserad av utredningen av händelserna och att hon ansåg att det borde 

ges ett övergripande svar på problemet genom en serie åtgärder för justitieministeriet och 

andra avdelningar och myndigheter att vidta, utan påverkan på de konkreta rättsliga 

förfaranden som skulle kunna komma i fråga. Parallellt ansåg ombudsmannen det lämpligt att 

begära en rapport från riksåklagaren om den pågående handläggningen av de berörda 

personernas anmälningar, antalet påbörjade förfaranden och hur långt man kommit i 

behandlingen av dessa. Dessutom intresserade sig ombudsmannen för hundratals åtgärder från 

polisens sida, genom att kontrollera att utredningar hade genomförts. Syftet med 

ombudsmannens handlande gentemot justitieministeriet, åklagarmyndigheten och 

rikspolisstyrelsen var att de berörda personerna inte skulle stöta på ytterligare svårigheter i 

sökandet avseende och efterforskningarna om de påstådda fallen av ”stulna barn”. 

Justitieministeriet inrättade 2012 informationstjänsten för dem som berörs av ett möjligt 

bortförande av nyfödda barn (genom vilken man underlättar för möjligen drabbade att få 

tillgång dokumentation och handlingar i myndigheters ägo om biologiskt rättsligt föräldra-

barnförhållande samt till registeruppgifter och hälso- och sjukvårdsakter) och antog 

förordning JUS/2146/2012 av den 1 oktober 2012 om inrättande av vissa register över 

personuppgifter med anknytning till antaganden om möjliga bortföranden av nyfödda barn 

och om antagande av de officiella mallarna för informationsansökan. Två register upprättades: 

Det ena innehåller ansökningar om tillhandahållande av administrativ information från 

personer berörda av bortförande av nyfödda barn. Det andra omfattar DNA-profiler. Från och 

med denna tidpunkt kan privatpersoner få tillgång till nationella toxikologiska och forensisk-

vetenskapliga institutet utan krav på ett föregående rättsliga föreläggande och kan de profiler 

som erhållits utifrån genetiska rapporter från berörda personer för att införlivas i en enda 

databas sammanföras centralt. Dessutom har det utarbetats handlingsriktlinjer för rättsläkare i 

händelse av att de är tvungna att ta upp begravda nyfödda ur graven för att detta ska 

genomföras med största möjliga tekniska stringens. Under 2012 antog riksåklagaren även 

cirkulär 2/2012 av den 26 december 2012 om förenhetligande av kriterierna vid förfaranden 

avseende bortförande av nyfödda barn. 

Från denna tidpunkt sjönk antalet mottagna klagomål hos ombudsmannen tydligt för att helt 

upphöra under 2014. Ombudsmannen informerade samtliga medborgare som vände sig till 

institutionen om deras rättigheter och om den information som överförts av myndigheterna, 

av generell karaktär såväl som avseende det enskilda fallet. 

Ombudsmannens ståndpunkt i denna allvarliga fråga kan sammanfattas i följande punkter: 

1) Privatpersoner i familjekretsen har en bestående och odiskutabel rätt att få kännedom om 

sina biologiska rötter. Dessa personer och deras nära anhöriga har även rätt till ett familjeliv. 

2) Det faktum att deras förväntningar på rättsväsendet hittills svikits på grund av brist på 

bevis, svårigheter att erhålla bevis eller andra hänsynstaganden innebär inte på långa vägar att 

möjligheten att nå fram till sanning och gottgörelse är stängd. 

3) Åklagare och domare är skyldiga att på begäran av de berörda personerna och deras 
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anhöriga tillhandahålla en kopia av arkivdekretet och patientjournalen. 

4) I händelse av att nya bevis framkommer kan mål inledas på nytt, på eget initiativ eller på 

begäran av en part, även enligt straffrätten. 

5) Även om lagföring inte är möjlig på grund av att tiden har gått (preskribering), kvarstår 

följande tre civilrättsliga förfaranden: 

a) Fastställande av föräldraskap genom dom (artikel 131 och följande i civillagen). 

b) Bestridande av fiktivt föräldraskap (artikel 136 och följande). 

c) Skadeståndsansvar för ideell skada (1902 i civillagen). 

6) Man bör anta så många nya åtgärder som krävs för att förbättra försvaret av de drabbade 

personernas rättigheter. 

Nyligen inledde ombudsmannen en åtgärd på eget initiativ gentemot samtliga autonoma 

regioner avseende möjligheten att inrätta kommissioner för dokumentär uppföljning som ska 

utreda var offentliga och privata sjukhus och förlossningsklinikers registerböcker finns, 

liksom var adoptionsböckerna från det nedlagda provinsrådet för skydd av minderåriga (Junta 

provincial de Protección de Menores) och registren från den nedlagda stiftelsen för kvinnors 

beskydd (Patronato de Protección a la Mujer) finns, vilket kan visa sig avgörande för att 

lokalisera dem som förmodas ha registrerats som barn till andra eller som lämnats till 

adoption utan de biologiska föräldrarnas medgivande. 

Under frågestunden yttrade sig följande ledamöter av Europaparlamentet: 

• Jude Kirton-Darling om tillgången till information från offentliga såväl som privata arkiv. 

Svaret är att ombudsmannen har tillgång till alla offentliga arkiv, men att privata arkiv inte 

omfattas av ombudsmannens behörighetsområde. 

• Julia Pitera och Tatjana Zdanoka undrade varför fallen blev kända under 2011. Svaret är 

att pressen gjorde efterforskningar avseende fallen och offentliggjorde ett antal artiklar som 

väckte civilsamhällets engagemang. En offentlig behandling av ämnet fick genomslag i 

samhället under dessa år tack vare pressens insatser. 

• Eleonora Evi undrade vem det är som utser ombudsmannen, vilka tidsfristerna är för att 

svara på medborgares klagomål och om det finns en nationell plan för mänskliga rättigheter 

och för dem som drabbats av bortförande av barn. Den biträdande ombudsmannen förklarade 

att ombudsmannen i egenskap av befattningshavare väljs genom tre femtedelars majoritet i 

den spanska deputeradekammaren och därmed är en självständig befattningshavare. Vad 

gäller den nationella planen ingår denna i regeringens behörighetsområde och håller på att 

utarbetas. I fråga om tidsfrister uppgavs att sådana inte finns, men att ombudsmannen själv tar 

på sig att svara inom 30 dagar. 

• Josep-Maria Terricabras frågade om ombudsmannen hade handlat på eget initiativ i fallen 

avseende San Ramón-kliniken i Madrid och ombudsmannen svarade att de enbart kan tala om 

de 300 klagomål som mottagits. 

• Marina Albiol frågade hur dessa fall bedöms, om man utgår från förekomsten av ett 
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kriminellt nätverk med en systematisk plan eller om man ser dem som isolerade fall. Hon 

framhöll även tillträdet till arkiven och de rekommendationer som ombudsmannen utfärdat i 

frågan. Den biträdande ombudsmannen framhöll att en informationstjänst inrättats för att ge 

tillträde till arkivregistren och att man på vissa platser kan tala om systematiska brott och inte 

isolerade fall (hänvisning till ombudsmannens årsrapporter för 2011, 2012 och 2013). 

• Rosa Estarás framhöll att man enligt ombudsmannens redogörelse kan dra slutsatsen att 

det varken fanns ideologiska motiv bakom brotten eller något nätverk.  

Möte med doktorer, experter och journalister (den 23 maj 2017) 

 José Antonio Lorente, professor vid Granadas universitet och Tomás Cobo, läkarnas 

yrkesorganisation (Organización Médica Colegial). Presentation av programmen 

DNA-ProKids och DNA-ProOrgan 

José Antonio Lorente presenterade det internationella programmet DNA-ProKids vars syfte är 

att använda teknik för identifiering av människors gener (DNA-analys) till att identifiera 

försvunna barn, genom att genomföra DNA-analyser för att skapa oberoende databaser över 

 barn som försvunnit då de befann sig under barnhems, icke-statliga organisationers 

eller andra institutioners beskydd, 

 anhöriga till försvunna personer: föräldrar, mor- och farföräldrar som har informerat 

om försvinnandet av ett barn som de hade ansvar för. 

Det genomförs även DNA-analyser i adoptionsfall för att säkerställa att den kvinna som 

adopterar bort sitt barn verkligen är den biologiska modern. Det har förekommit fall med 

stulna barn som adopterats bort under förevändningen att de kommer från fattiga familjer och 

att de påstådda mödrarna erhåller pengar för att stödja resten av familjen. Identifiering av barn 

kan sätta stopp för handeln med barn och för brott med anknytning till barn och olaglig 

adoption. Tack vare DNA-analyser kan ett försvunnet barn återfinna sin familj. Det finns ett 

exempel på detta i Guatemala, där 500 barn kunnat återförenas med sina anhöriga. Detta 

program, som inrättades av Granadas universitet i samarbete med Texas universitet, erhåller 

offentligt stöd från Spaniens regering och olika privata stiftelser, och dess tjänster är 

kostnadsfria eftersom det är fråga om ett humanitärt program. 

Tomás Cobo presenterade programmet DNA-ProOrgan. Programmet liknar ovannämnda 

program och innebär upprättande av ett flertal databaser som syftar till att fastställa spårbarhet 

hos organ utifrån kontroll av donatorns gener: en databas över organdonatorer, en databas 

över organmottagare, en databas över transplanterade organ och en databas över organ som 

varit föremål för olaglig handel eller stulits. Syftet med detta program är att sätta stopp för 

den olagliga handeln med organ och att se till att de som bedriver olaglig handel med organ 

inte ska känna sig oåtkomliga för straff när ursprunget till ett organ inte kan bevisas.  

 Enrique J. Vila Torres, advokat och direktör för advokatbyrån Bufetevila Abogados & 

Asociados 

Vila Torres beskrev den verkliga förtvivlan som de drabbade upplever och gjorde en kort 

redogörelse för situationen, som inleddes med en gemensam anmälan från de drabbade till 



 

PE608.138v05-00 16/32 CR\1140098SV.docx 

SV 

åklagarmyndigheten 2011. Åklagarmyndigheten åtog sig lagföringen genom att godta 

anmälningarna, men utredningarna var ytliga enligt Vila Torres och målen lades ned av 

domarna. Det första fall som lett till åtal är målet mot doktor Eduardo Vega, i vilket dom 

faller i januari 2018. Enrique J. Vila Torres anser att anledningen till den massiva 

nedläggningen av mål måste utredas. Han anförde även att det i fråga om preskribering av 

brottet varken finns någon enhällig eller enhetlig uppfattning bland domarkåren och att detta 

är orättvist mot de drabbade. Vad gäller utredningen av fallen är det den berörda personen 

som är tvungen att bekosta utredningen och inte alla familjer är i stånd att kunna göra detta. 

Den preliminära nedläggningen av mål till dess att nya bevis framkommer innebär att målen 

fortfarande pågår, eftersom de tekniskt sett inte har lagts ned. Enrique J. Vila Torres ansåg att 

utredningarna inte har varit tillräckligt omfattande, att de har varit av dålig kvalitet och att de 

ha varit dyra.  

Han begärde att det rättsliga förfarandet ska vara kostnadsfritt, att domarkåren ska enas om 

enhetliga preskriptionskriterier, att Vatikanen ska utsättas för påtryckningar för att lyssna till 

de drabbade, att justitieministeriets informationskontor ska ha behörighet att vidta 

tvångsåtgärder när det gäller att begära ut dokumentation från olika parter, att DNA-analyser 

ska vara gratis för de berörda, att inbördeskrigets betydelse för och den efterföljande Franco-

regimens roll i genomförandet av denna policy ska erkännas och att de religiösa ordnar som 

vårdade mödrarna ska ge tillträde till sina arkiv. 

Han sa att katolska kyrkan var inblandad i försäljningen av barn, på ett liknande sätt som 

inträffade på Irland med Magdalenasystrarna. Han uppgav också att tusentals pesetas bytt 

händer, men att kyrkan inte vill att detta ska komma till allmän kännedom. De har skickat ett 

stort antal brev till Vatikanen men utan att någonsin få svar. 

I samband med preskriptionstiden uppgav han också att ”även om fadern vittnar om att de 

köpt barnet blir han inte åtalad av åklagaren” och att man inom det spanska rättsväsendet har 

en tendens att arkivera ärenden men samtidigt lämna dem öppna, eftersom man då inte kan 

anklagas för att ha begått ett fel. 

 Ana María Pascual, journalist, tidskriften Interviú 

Ana Maria Pascual är grävande journalist vid tidskriften Interviú och har utrett fall med stulna 

barn under sex år. Hon känner ett flertal drabbade personer: mödrar och fäder vilkas barn 

uppgavs vara dödfödda, syskon som letar efter ett syskon som påstås ha dött och personer 

som adopterats på ett sätt som inte uppfyllde kraven i gällande lag under vart och ett av 

skedena. Den enda målsättningen för dessa berörda personer är att återfinna sina anhöriga. 

Ändå gör offentliga institutioner, alltifrån Spaniens regering och många autonoma regioner 

till det juridiska systemet och katolska kyrkan, det inte lätt för dem. Tvärtom. Fallen förblir 

olösta på grund av rättsväsendets ointresse och de uppenbara hindren från de offentliga 

myndigheternas sida. 

Ana Maria Pascual sammanfattade vad stölden av barn i Spanien bestod i. Ursprungligen 

förelåg det en ideologisk faktor. Kort efter att den vunnit inbördeskriget utfärdade Franco-

regimen lagar som gjorde det lättare att utplåna identiteten på barn från republikanska 

familjer. På så vis utsågs 1940 förmyndare för barn till fångar, avrättade personer och 

personer som gått i exil vid välgörenhetsinstitutioner som drevs av religiösa 

sammanslutningar. Året därpå blev det tillåtet att registrera varje barn vars föräldrar inte 
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kunde återfinnas på grund av att de var fångar eller låg begravda i en massgrav på nytt i 

folkbokföringen, med en annan identitet, och att överlämna dessa barn till familjer som 

sympatiserade med diktaturen. Tusentals pojkar och flickor skiljdes från sina familjer, krigets 

förlorare, med tvång. Under förevändningen att hjälpa änkorna internerades barnen i 

välgörenhetsinrättningar där de indoktrinerades till förmån för den nya fascistiska staten. I 

många fall blev dessa barn under nunnors och präster förmyndarskap stulna. Deras identitet 

byttes ut och deras mödrar återfick dem aldrig.  

För att förhindra olagliga aborter främjade Franco-regimen födslar i hemlighet, i samband 

med vilka kvinnor som inte kunde ta hand om sina barn på grund av extrem fattigdom eller 

för att de var ensamstående – detta var det främsta ideologiska hindret för moderskap under 

diktaturen – kunde föda på förlossningskliniker utan att deras namn angavs i barnets 

födelseattest. Dessa barn överfördes direkt till barnhem, varifrån de adopterades bort. Men 

myntet hade också en baksida: födslar i hemlighet var en perfekt täckmantel för att stjäla barn 

från ensamstående mödrar. Vi har i dag tillgång till vittnesmål från kvinnor som man 

bokstavligen slet det nyfödda barnet ur händerna på bara för att de var ogifta, eftersom det var 

de ansvariga vid förlossningsklinikerna som bestämde vilka kvinnor som inte hade rätt att bli 

mödrar. Födsel i hemlighet tillämpades i Spanien fram till 1999. 

Detta föregående historiska sammanhang ger en förklaring till vad som ägde rum vid spanska 

förlossningskliniker från och med 1950-talet, när det blev allmänt bruk att föda på sjukhus. 

Men det finns även en annan profil bland de personer som anmält stöld av spädbarn: gifta par. 

När ideologin kompletterades med vinning, med affärsintresse, när vissa läkare, nunnor, 

tjänstemän och präster insåg att inget hände eftersom regimen skyddade dem om de lät det 

framstå som om ett barn som fötts vid en förlossningsklinik skulle ha avlidit började stöld av 

barn bli officiellt godkänt, men i det fördolda. Dessa officiellt avlidna barn överlämnades till 

barnlösa gifta par som önskade bli föräldrar, i utbyte mot ett stort penningbelopp. I vissa fall 

motsvarade beloppet priset för en lägenhet, i andra betalade familjerna enligt avbetalning för 

sitt nya barn, som de registrerade i folkbokföringen som om det vore deras eget biologiska 

barn.  

De främsta källorna till anmälarnas utredningar är de så kallade registerböckerna från 

förlossningsklinikerna. Enligt spansk lagstiftning är det förbjudet för sjukvårdsinrättningar att 

förstöra dessa böcker, till skillnad från patientjournaler, som får kastas efter fem år. Trots 

detta hävdar vissa offentliga och privata inrättningar som anmälts för stöld av barn att de inte 

vet var deras registerböcker finns. Ingen domare har beordrat polisen att genomföra 

husrannsakan på dessa sjukhus. Av registerböckerna framgår alla grundläggande uppgifter 

som kan användas för att söka efter stulna barn: mödrarnas inskrivningsdatum, deras ålder, 

hur många barn de hade, numret på den sal de förlades till, datum för nedkomsten, om barnet 

behövde läggas i kuvös, utskrivningsdatum etc.  

Från offentliga institutioner såsom justitieministeriets informationstjänst för dem som berörs 

av ett möjligt bortförande av nyfödda barn överlämnas till de berörda personerna en 

dokumentation från registerböckerna som är fullständigt oanvändbar, eftersom samtliga namn 

på de kvinnor som födde barn vid en given tidpunkt, i enlighet med lag 15/1999 om 

uppgiftsskydd, är överstrukna, förutom namnet på den berörda personen, vilket utgör ett 

oöverstigligt hinder. Det är omöjligt att bedriva en utredning under dessa förhållanden. Vi vet 

att när ett barn falskeligen uppgavs vara dött, gavs detta barn ofta till en annan kvinna, i 

normala fall över 40 år gammal och förstföderska, som påstods vara gravid och som för att 
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legalisera sitt moderskap var inskriven vid sjukhuset. Det skulle säkert räcka med att göra det 

möjligt att utreda dessa kvinnor och deras, numera vuxna, barn, för att kunna lösa vissa fall 

med stulna barn. Det är vad en handfull drabbade som lyckats komma över denna 

dokumentation i dess helhet, utan överstrykningar, på grund av slarv eller samarbete från en 

domares sida, håller på att göra. Denna efterforskning måste genomföras av domstolar för att 

vara effektiv och uppfylla garantier. En annan källa till utredningar som är stängd för berörda 

personer och efterforskare är arkiven tillhörande den nedlagda stiftelsen för kvinnors beskydd 

(Patronato de Protección a la Mujer) och den nedlagda stiftelsen för skydd av minderåriga 

(Obra de Protección de Menores), som nyligen upptäcktes efter en journalistisk utredning. 

Dessa båda institutioner, som lades ned 1984, var underställda justitieministeriet och hade i 

uppdrag att omskola upproriska kvinnor och ensamstående mödrar samt minderåriga från 

problemfamiljer. Arkiven finns numera i källaren hos ministeriet för sysselsättning och social 

trygghet. Nämnda arkiv är varken direkt eller fritt tillgängliga, eftersom de innehåller 

uppgifter av personligt slag. Följaktligen måste de gås igenom i sin helhet för att det ska vara 

meningsfullt. Vi vet att en del av de stulna barnen släpptes ut på adoptionsmarknaden och att 

det var stiftelsen för kvinnors beskydd som förde in gravida unga kvinnor i det upplägg som 

planen innebar. Dessa arkiv innehåller ytterst värdefull information, som skulle möjliggöra 

samkörning av uppgifter om dödfödda spädbarn och nyfödda som registrerats samtidigt hos 

stiftelsen för skydd av minderåriga. Spaniens parlament borde ändra nämnda lag så att 

sökandena kan jämföra uppgifter. 

Det är förvånande att bara en enda av de 3 000 anmälningar som lämnats in sedan 2011 har 

varit framgångsrik. Det handlar om anklagelsen mot gynekologen Eduardo Vela, säkerligen 

ett av de mest välkända namnen inom planen med de stulna barnen, som var avlönad 

medarbetare till stiftelsen för kvinnors beskydd. Han kommer att bli den första som åtalas, 

och detta mot bakgrund av att han erkänt att det är hans underskrift som framgår av en 

födelseattest från 1969 för en flicka. I nämnda födelseattest anges att flickan är biologisk 

dotter till en kvinna vars förlossning doktor Vela skötte. Men denna kvinna var steril. Hon var 

aldrig gravid.  

Utredningen av fallen har varit långdragen och resultatlös. Antingen har domarna inte funnit 

indicier på brott eller så kommer de inte fram till vem som ska ställas till svars. Den allmänt 

förekommande bristen på initiativ i utredningarna från åklagare såväl som domare är 

iögonenfallande. Det är anmälarna som har begärt att domstolarna ska göra efterforskningar. 

Ändå är det bara i ett fåtal fall som domaren har gett polisen i uppdrag att genomföra en 

summarisk utredning. I vissa av de akter som jag har haft tillfälle att undersöka har polisen 

inte genomfört någon verklig utredning, utan har begränsat sig till att tillhandahålla domstolen 

namnen på tidigare anställda vid de anmälda förlossningsklinikerna, vilka har inget eller 

mycket lite att bidra med till målet. Exempelvis har man, förutom i ett litet antal fall, inte 

begärt en utredning i folkbokföringen av registrerade födslar och dödsfall bland nyfödda för 

att dessa uppgifter ska kunna samköras med de uppgifter som finns hos förlossningskliniker. 

Oavsett om det beror på bristande intresse eller någonting annat så är det tydligt att 

anmälarnas hjälplöshet gentemot institutionerna är oerhört stor. 

Ana Maria Pascual önskade förmedla de berörda personernas brist på förtroende för de DNA-

prover som utförs av vissa privata laboratorier som ingått avtal med sammanslutningarna för 

de drabbade. Felaktigheter har upptäckts. Genom de genetiska testerna har man bara kunnat 

koppla ett femtiotal söner och döttrar till sina mödrar, som var ensamstående vid tidpunkten 

för den påtvingade separationen. Därigenom skulle det kunna framstå som om planen med de 
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stulna barnen bara var en verklighet för de ensamstående mödrarna, som utan tvekan utgjorde 

en av de mest utsatta grupperna under diktaturen. Genom denna version skulle skandalen 

förminskas till en ideologisk fråga, varvid man förbigår den utomordentliga affärsverksamhet 

som stölden av barn utgjorde i Spanien under fem årtionden. Ana Maria Pascual uppgav att 

den spanska regeringen försöker ge sken av att den stöder sökandet efter de stulna barnen. Få 

av de drabbade vänder sig till det kontor som justitieministeriet inrättat eftersom de saknar 

förtroende för det. Hon uppmanar de politiska partierna att ingå ett statligt avtal på området. 

Under frågestunden yttrade sig följande ledamöter av Europaparlamentet: 

 Eleonora Evi, som ifrågasatte lagen om amnesti för brott begångna av denna grupp av 

kriminella förbrytare. 

 Julia Pitera, som anförde att dessa handlingar ägde rum under ett visst historiskt skede 

och som undrade hur privatklinikernas arkiv skulle kunna ställas till förfogande. 

 Jude Kirton-Darling undrade om man hade undersökt möjligheten att upprätta kontakt 

med sammanslutningar i europeiska länder som har haft liknande problem, t.ex. Irland 

 

Enrique J. Vila Torres svarade på dessa frågor att 

 

• Irland har kontaktats i samband med liknande fall, och att man också övervakar 

katolska kyrkans hantering av liknande fall i Argentina. 

Rundabordssamtal med framställarna (den 23 maj 2017)  

Framställarna redogjorde inför ledamöterna för den senaste utvecklingen avseende sina mål, 

men samtliga beklagade sig över utredningarnas otillräcklighet, rättsväsendets oacceptabelt 

utdragna tidsfrister, myndigheternas lagenliga skyldighet att bevara dokumentationen och 

tillgängliggöra den för berörda personer, bristen på skydd från myndigheternas sida mot 

bakgrund av att det är de drabbade som är tvungna att åta sig utrednings- och bevisbördan. De 

kritiserade öppet det informationskontor som inrättats av justitieministeriet, som enligt dem är 

byråkratiskt och varken tillhandahåller psykologiskt stöd eller juridisk rådgivning.  

De krävde att de DNA-prover som de är tvungna att lämna ska vara kostnadsfria, att domarna 

ska tillämpa enhetliga kriterier för preskription av brotten, att det ska inrättas en grupp inom 

polisen som är särskilt avsatt för fallen med stulna barn, att det ska inrättas en nationell 

databank över dem som berörs av dessa fall, att förfarandena inte ska arkiveras, att Vatikanen 

ska utsättas för påtryckningar för att de religiösa ordnar som är inblandade i fallen ska öppna 

sina arkiv och göra dem tillgängliga för rättsväsendet och familjerna samt att det ska inrättas 

en undersökningskommitté i det spanska parlamentet. 

De berättade alla om det svåra lidande som de genomgår i samband med letandet efter sina 

försvunna anhöriga och krävde att staten ska ta sitt ansvar och be dem om ursäkt i egenskap 

av brottsoffer. Framställarnas bristande förtroende för rättsväsendet och de utredningar som 

genomförts kan framhållas. 

Följande framställare var närvarande vid rundabordssamtalen med ledamöterna av 

Europaparlamentet: 
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• Ruth Appleby, (framställning nr 758-13), lämnade en uppdatering rörande sitt ärende: 

Hennes senaste överklagan avslogs av domstolen i La Coruña år 2015, och hennes senaste 

överklagan till högsta domstolen avslogs likaså. Hon har nu uttömt alla rättsliga medel i 

Spanien och har därför vänt sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i 

Strasbourg. Hittills har hon inte blivit ombedd att vittna om sitt fall i domstolen. Hon anser att 

förseningarna är oacceptabla och har inget förtroende för de officiella utredningar som hittills 

gjorts inom ramen för hennes fall. 

•  Patricia, dotter till Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13), klagade över att 

förvaltningen varken lämnar eller vill lämna någon information om hennes bror och att 

handlingarna, t.ex. obduktionsrapporten, är fulla av falska uppgifter, att hennes ärende avslogs 

i Granada, utan att åklagare eller polis hade utrett det, och att anklagelserna har lagts till 

handlingarna på grund av bristande bevis. 

• Isasmendi, som representerar Eduardo Raya Retamero (1013-12), angav att närmare 

uppgifter om framställningen redan hade lämnats, men även att den kropp som begravdes av 

Eduardo Raya Retamero inte var hans dotters och att både proverna och DNA-analyserna 

bekräftar detta. Han har uttömt alla rättsliga medel förutom författningsdomstolen. Han 

fördömde fall av häktningar i Granada 1990–1992 och menar att dessa utgör brott mot 

mänskligheten. Han kritiserar faktumet att ärendena har lagts till handlingarna på grund av att 

ingen administrativ uppföljning gjorts, och bristen på hjälp från förvaltningen. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12) angav att det inte finns någon ny 

information om hennes ärende, dvs. hennes lilla flickas försvinnande i Cadiz. Hon anklagade 

staten, och krävde att deras ärenden anhängiggörs vid domstol. Hon angav även att offren inte 

borde behöva bära bevisbördan. Hon bad om rättsligt och psykiskt stöd för den största 

gruppen av offer som finns i Spanien. Dessa brott utgör brott mot mänskligheten enligt 

hennes mening, och staten bär ansvaret för situationen. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772-12) angav att de historiska arkiven är fulla av 

avlidna foster, och att utredningarna avslutades år 2013 eftersom åklagaren avvisade 

möjligheten att undersöka kvarlevorna av spädbarn som varit begravda i årtionden. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12) angav att hon inte har förtroende för 

staten, att de drabbade genomför sina egna utredningar och att hon efterlyser en oberoende 

kommission för att utreda de fall som nu har lagts till handlingarna av domarna. 

• Francisco González de Tena (1772-12), som representerar ”Colectivo sin identidad de 

Canarias”, bad Europaparlamentet att ingripa med anledning av centralförvaltningens 

passivitet. Han bad kyrkan att öppna arkiven och fördömde den avsiktliga förstörelsen av 

handlingar, vilket bör anses utgöra ett brott. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12), som representerar ”Huelva Association”, angav 

att hon var bekymrad över dokumentationen av hennes framställning. Hon ifrågasatte 

prövningen av ärendet och avslutandet av utredningarna. Hon har beslutat att vända sig till 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772-12) letar fortfarande efter sin mor som föddes i 

”Casa Cuna” i Valencia. Den religiösa orden som ansvarar för detta sjukhus är ovillig att ge 

henne några uppgifter om föräldrarna. Hon begär att de kyrkliga arkiven ska öppnas. 
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• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12) angav att tvillingar, en pojke och en 

flicka, stals från henne i ett sjukhus i Jerez och att ingen från staten har talat med henne. Hon 

klagade över att utredningarna har genomförts av offren. Hon anklagade staten för 

situationen, att den inte lämnat några svar och att ärendena nu lagts till handlingarna av 

domarna. Hon bad Europaparlamentet om hjälp med att ta upp ärendena på nytt. Hon talade 

känslosamt om sitt lidande och svårigheterna under alla dessa år, och angav att hon trodde att 

hon skulle ”dö av brustet hjärta snarare än ålderdom”. 

Under frågestunden yttrade sig följande ledamöter av Europaparlamentet: 

 Eleonora Evi betonade domarkårens bristande vilja att lösa fallen och uttryckte att 

regeringen borde följa rekommendationerna från FN:s arbetsgrupp för frågor som rör 

påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden och att det borde finnas en politisk vilja att 

bevaka barnens rättigheter och rätten till deras identitet. 

 Julia Pitera frågade framställarna varför de inte hade vänt sig till det spanska 

parlamentets utskott för framställningar och om de hade riktat sig till Vatikanen med 

en begäran om att de religiösa ordnarnas arkiv ska öppnas, vilket vore lägligt med 

tanke på öppenheten under den nuvarande påven Franciskus. 

 Tatjana Zdanoka begärde att de skyldiga ska dömas, och uttryckte att hon finner det 

oacceptabelt att bara ett mål för närvarande är under domstolsbehandling. 

 Michela Giuffrida begärde att DNA-proverna ska vara kostnadsfria för de drabbade, 

att staten ska ta på sig rättegångskostnaderna och de rättsliga kostnaderna samt erbjuda 

de drabbade omsorg och psykologiskt stöd, att efterforskningarna ska sammanföras 

under en insatsgrupp hos polisen, att de privata arkiven ska göras tillgängliga och att 

de berörda personerna ska ges status som brottsoffer. Hon uppmanade de berörda att 

vara aktiva i sociala nätverk för att deras budskap ska få genomslag i samhället.  

 Jude Kirton-Darling begärde en offentlig utredning av frågan på nationell nivå och 

betonade nödvändigheten av att en oberoende kommission undersöker problemet. Hon 

begärde även att Vatikanen ska utsättas för påtryckningar i form av krav på att öppna 

de kyrkliga arkiven. 

 Rosa Estarás betecknade vittnesmålen som hjärtslitande. Hon anser att regeringen 

handlar i god tro och tror på dess goda vilja när det gäller att utreda det inträffade, 

eftersom sökandet efter sanningen är till hjälp för de drabbade. Hon begärde att DNA-

proverna ska vara kostnadsfria för de drabbade, att åtkomst ska underlättas till den 

dokumentation som är nödvändig för utredningen, så att hinder för de drabbade på så 

vis avlägsnas, men påminde om domstolsväsendets oberoende, att registren ska 

öppnas och att bevisen ska överföras till domstolarna. 

 Josep-Maria Terricabras krävde att det ska vara åklagarmyndigheten som ska söka 

efter bevis för anklagelserna och att det inte ska behöva vara de berörda personerna 

som söker efter bevisbördan, och begärde att domarna ska enas om kriterier avseende 

preskribering av brotten (åklagarmyndigheten har enhetliga kriterier men detta 

återspeglas sedermera inte i domarnas agerande). Han begärde också att det ska 

tillsättas en samordnande åklagare och framhöll vikten av att dataskydd inte utnyttjas 

för att skydda förbrytarna. 

 Marina Albiol ansåg att kyrkan var medskyldig när dessa brott mot mänskligheten 

begicks och att det finns en plikt att utreda dem, som regeringen inte fullgör. 
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Möte med deputeradekammarens justitieutskott (den 23 maj 2017) 

Robles Fernández, justitieutskottets ordförande, tog emot delegationen av ledamöter av 

Europaparlamentet och uttryckte sitt deltagande med offren för det attentat som inträffat i 

London kvällen innan, vilket Jude Kirton-Darling, chef för delegationen av 

parlamentsledamöter, tackade för, varefter följde en minuts tystnad för att hedra offren. 

Utfrågningen av justitieutskottet syftade till att få reda på vad deputeradekammaren har gjort 

avseende detta ämne och till att utbyta synpunkter och information om de parlamentsinitiativ 

som antagits av kammaren. Deputeradekammarens justitieutskott har antagit två icke-

lagstiftningsmässiga förslag i denna fråga under valperioderna X och XI (dessa förslag utgör 

initiativ för vägledning av regeringen). 

 Valperiod XI: förslag till lag om utredning av stölder av nyfödda barn 

(ärendenummer 161/277), antaget av justitieutskottet vid dess sammanträde den 

5 april 2016. 

 Valperiod X: förslag till lag om att uppmana regeringen att fördjupa sitt arbete till stöd 

för dem som drabbats av stöld av barn (ärendenummer 161/2585), antaget av 

justitieutskottet vid dess sammanträde den 10 juni 2014. 

Jose Ignacio Prendes Prendes, Ciudadanos-gruppen, hävdade att de drabbade personerna 

berövats sin identitet och uppgav att hans grupp har begärt att de ska erkännas som offer för 

brott mot mänskligheten, vilket skulle innebära att brottet inte kan preskriberas.  

Jaume Moya Matas, Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea-gruppen, sa att det är 

”synd att Europaparlamentsledamöterna gör vårt jobb” och krävde att det ska införas 

mekanismer för återställande av demokratin, att staten ska ta på sig sitt ansvar för frågan, att 

de berörda ska erkännas som brottsoffer, vilket skulle innebära att de fick rätt till gratis hjälp 

vid rättsprocesser, hälso- och sjukvårdstjänster, och att det ska inrättas ett centralt DNA-

register (till vilket provtagning skulle vara kostnadsfritt för de berörda personerna). Han 

begärde även en omstrukturering av justitieministeriets informationskontor genom att det 

beviljas större resurser. Han krävde en särskild avdelning vid åklagarmyndigheten för ämnet 

och att denna ska agera på eget initiativ. 

Maria Jesus Moro Almaraz, Popular-gruppen, ansåg att man inte bör ägna sig åt demagogi 

vad gäller detta ämne och att det är lögnaktigt att påstå att det inte skulle ha gjorts några 

framsteg. Från det att regeringen fick kännedom om de första anmälningarna 2011 dröjde det 

inte länge förrän justitie-, inrikes- samt hälso- och sjukvårdsministerierna liksom 

åklagarmyndigheten mobiliserade och satte igång att arbeta (februari 2012). Inom denna 

kommission har två initiativ antagits, varav det senare, väl att märka, enhälligt. Genom 

initiativen krävs det att en enhetlig databas över genetiska profiler ska inrättas (med prover 

tagna av nationella toxikologiska institutet), liksom en stabil status som brottsoffer i vilken de 

som berörs av stölder av barn inbegrips. 

Jude Kirton Darling uppgav att man skulle kunna dra lärdom av erfarenheterna från Irland, 

eftersom det har framkommit att det föreligger ett allvarligt problem vad gäller de berörda 

personernas förtroende för de utredningar som genomförts. Hon undrade även om det var 

möjligt att inrätta en oberoende undersökningskommitté. 
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Michela Giuffrida betonade att det är fråga om en tragisk situation där det är viktigt att få reda 

på sanningen om det förgångna. Hon ansåg att det viktiga är att uppnå konkreta resultat och 

föreslog därför att DNA-prover och rättshjälp ska vara kostnadsfritt för de berörda, att det ska 

tillsättas en särskild åklagare och en utredningskommission avseende frågan samt fastställas 

en status som brottsoffer. 

Margarita Robles Fernández, socialistgruppen, ordförande för justitieutskottet, påpekade att 

man inte bör göra partipolitik av brottsliga handlingar. Hon klargjorde att det föreligger ett 

problem med preskriberingen av brottet, men att det krävs en dom i högsta domstolen för att 

göra kriterierna enhetliga. Hon uppmanade till att inte hänfalla åt att värdera 

domstolsavgörandena eftersom varje mål bedöms enskilt och oberoende. Ordföranden 

förklarade att adoptions- och folkbokföringslagen ändrades 1987, varigenom den 

demokratiska staten återtog privilegier som församlingar innehaft. Hon sa också att en 

begäran om en undersökningskommitté lämnats in till föredragandegruppen men att denna 

ännu inte har följts upp. 

Ester Capella y Farre, Esquerra Republicana-gruppen, klargjorde att den process avseende det 

historiska minnet som inleddes 2010 är ofullständig och brister i fråga om rättvisa, sanning 

och gottgörelse. Hon anförde att den enade Unidos Podemos-gruppen och socialistgruppen 

2016 lämnade in en anhållan om en utredningskommission till kongressen och ansåg att man 

borde begära särskilda enheter inom åklagarmyndigheten och polisen.  

Möte med den spanska biskopskonferensen (den 23 maj 2017) 

Jose Maria Gil Tamayo generalsekreterare för den spanska biskopskonferensen. 

Carlos López Segovia vicesekreterare för allmänna frågor. 

Jesus Miguel López Nieto teknisk sekreterare för den juridiska avdelningen 

Jose Maria Gil Tamayo anförde att det är viktigt att gottgöra de oskyldiga och att sträva efter 

rättvisa, minne och upprättelse.  

Han klargjorde att biskopskonferensen, som företräder de spanska biskoparna och som har 

funnits sedan andra Vatikankonciliet, är en kollegial institution för spanska biskopar som är 

underställd Rom, och att stiften följaktligen är självständiga och svarar direkt inför påven. 

Ramen för konferensens befogenheter är med andra ord begränsad. 

Han förklarade att församlingsarkiven har funnits sedan Tridentinska kyrkomötet (1500-talet) 

och att de innehåller uppgifter med anknytning till sakramenten (dop, äktenskap etc.). De är 

tillgängliga för berörda personer (i enlighet med dataskyddslagen), men om uppgifterna 

begärs ut av domstol eller åklagare finns det inget hinder för att öppna arkiven. 

José Maria Gil Tamayo påminde om att konferensen inte har någon fullmakt över stiften och 

att varje församling är underställd ett stift. Men om det finns ett legitimt intresse går det att 

vända sig till biskopen, varvid det säkert inte kommer att finnas några problem med att få 

tillgång till uppgifterna i arkiven. Kyrkoarkiven som tidigare fanns hos civila institutioner i 

församlingarna har överförts till statliga institutioner. År 1987 ändrades adoptions- och 

folkbokföringslagen, varigenom staten återtog rättigheter som församlingar innehaft.  
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Tillträde till arkiven ges via dopförsamlingen, med garantier för tillträde och sekretess 

gentemot utomstående. José Maria Gil Tamayo erbjöd största möjliga samarbete inom 

ramarna för rådande lagstiftning. Annat gäller för religiösa sammanslutningar som är helt 

självständiga och direkt underställda Vatikanen. 

Julia Pitera ställde en rad frågor om överensstämmelsen mellan födelseattester och uppgifter i 

folkbokföringen och förklarade att födelseuppgifterna, med det ökande antalet födslar vid 

offentliga sjukhus i provinshuvudstäderna från och med andra halvan av 1900-talet, snarare 

borde finnas i folkbokföringen eftersom dopet äger rum senare. Uppgifter om avlidna barn 

finns i folkbokföringen och inte i de kyrkliga registren. 

Eleonora Evi undrade om bortförandena hade haft ideologiska undertoner och om det funnits 

lokala planer. Hon ansåg att det skulle vara nödvändigt att inrätta en undersökningskommitté 

för att få en förståelse av de drabbades personliga tragedier. 

Marina Albiol hävdade att bortförandena av barn mellan 1940-talet och 1990-talet var ett 

resultat av det ideologiska förtrycket och dessutom en lönsam affärsverksamhet. Hon ansåg 

att de religiösa sammanslutningarna med sina småbarnsbarnhem och födslar i hemlighet 

utgjorde ett system som främjade denna situation. Hon undrade om kyrkan kommer att göra 

en egen utredning och om sammanslutningarnas arkiv kommer att öppnas för 

utredningsändamål (med tanke på att dessa arkiv är tänkta att bevaras på obestämd tid). Hon 

frågade om kyrkan kommer att samarbeta proaktivt i denna fråga och om den kommer att ge 

sina medlemmar rekommendationer för hur de ska handla avseende denna tragedi. 

Josep-Maria Terricabras begärde även att kyrkan ska bedriva ett mer proaktivt samarbete i 

denna fråga, liksom den gjort på sistone i andra frågor.  

Jose Maria Gil Tamayo bekräftade i sitt svar på frågorna sitt helhjärtade fördömande av 

händelserna, för vilka han inte kunde finna något rättfärdigande. Han uppgav att man måste 

ha en historisk förståelse av situationen, i samband med vilken fattigdom och heder spelade 

en mycket viktig roll. Han begärde att de ansvariga ska straffas, men att man inte ska 

smutskasta det goda anseendet för och det arbete som utförs av vissa religiösa ordnar på 

grund av de brott som begåtts av enskilda. Han trodde att det förekommit fall av hemliga 

adoptioner på grund av brister i regelverket. Han ansåg att det skulle vara berättigat att utfärda 

allmänna rekommendationer för landsting och religiösa sammanslutningar, alltid med hänsyn 

till att bevara tredje parters rättigheter. Han åtog sig att utarbeta ett antal riktlinjer för 

biskoparna avseende arkiven och att begära deras samarbete i denna fråga. Han uteslöt att 

kyrkan som institution skulle ha handlat som deltagare i en plan och hävdade att enskilda 

personer ska ha begått brott genom falska adoptioner och stölder av barn, vilket måste 

betraktas som brott och som kränkningar av de grundläggande rättigheterna. 

Jude Kirton-Darling frågade om kyrkan på ett proaktivt sätt skulle kunna samverka med 

justitieministeriet och ställa sina arkiv till förfogande, enligt medgivande från 

dataskyddsmyndigheten. Jose Maria Gil Tamayo svarade att uppgifterna från 

församlingsarkiven till stora delar finns på mikrofilm (som iordningställts av mormoner) och 

såg positivt på att samarbeta med justitieministeriets dokumentationstjänst för att säkerställa 

tillgång till de kyrkliga arkiven samt uppgav att det inte finns några hinder för att ställa dem 

till justitieministeriets förfogande, dock under förutsättning av att tredje parters rättigheter 

respekteras. 
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Sammanfattningsvis uppgav Jude Kirton-Darling att hon hoppas att påven Franciskus större 

förståelse för denna typ av frågor, som han redan ställts inför i Argentina, ska bidra till att i 

viss mån lösa situationen vad gäller arkivens öppnande. 

Eleonora Evi undrade om det fanns något som tydde på att fallen ingick i ett organiserat 

nätverk eller om de hade ideologiska orsaker. Kyrkan svarade att de inte sett några tecken på 

ett organiserat nätverk, utan att det snarare rör sig om handlingar som utförts av enskilda. 

Allmänna anmärkningar  

Delegationen av ledamöter av Europaparlamentet genomförde ett intensivbesök i fråga om 

innehållet såväl som besöksprogrammet och tackade alla institutioner för att ha tagit emot 

dem. Frågan om stöld av barn och olagliga adoptioner under diktaturen och de första åren av 

demokratin har gjort ett djupt intryck på parlamentsledamöterna, vilka har velat uttrycka sin 

solidaritet med de drabbade och deras familjer. Besöket var ett uttryck för önskemålet om att 

på plats bedöma räckvidden och omfattningen av frågan och om att undersöka vilket slags 

åtgärder som skulle kunna vidtas för att denna situation aldrig någonsin ska kunna upprepas. 

Intrycket efter besöket är att det råder uppenbara motsägelser mellan vad som uppges av olika 

myndigheter respektive av de drabbade, av journalister och av advokater.  

Europaparlamentsledamöterna välkomnade samtliga parters erkännande av att nyfödda barn 

bortfördes under tiden efter inbördeskriget, under Francos diktatur och under demokratiska 

regimer. Parternas uppgifter skiljer sig emellertid åt i fråga om antalet berörda personer, viket 

inte underlättar en korrekt bedömning av problemets omfattning. Åsikterna går isär även när 

det gäller att fastställa om det var ett nätverk för olaglig handel eller brottslingar som agerade 

i enskilda fall som låg bakom stölden av barn. Inför dessa åsiktsskillnader framstod det desto 

tydligare att de drabbade saknar förtroende för institutionerna, för att de anser att de 

utredningar som genomförts är otillräckliga och för att de anser att det inte är den drabbade 

personen som ska vara tvungen att ta fram bevis för brott. De skulle vilja att 

åklagarmyndigheten intog en mer proaktiv hållning och handlade på eget initiativ i samtliga 

fall, så att inte den drabbade personen blir tvungen att bära bördan av rättsprocessen. 

Parlamentsledamöterna ansåg även att man skulle kunna förbättra stödet till de drabbade, 

psykologiskt såväl som i fråga om rättslig vägledning och administrativ information avseende 

de anmälda fallen. Parlamentsledamöterna var undantagslöst eniga om att det är fråga om ett 

allvarligt problem och om att det finns ett behov av rättvisa, minne och gottgörelse. 

Parlamentsledamöterna betonade samarbetet mellan kyrkan och rättsväsendet för att 

underlätta åtkomst till dokumentationen i dess arkiv i syfte att främja åtgärder från 

rättsväsendets sida, och välkomnade biskopskonferensens utfästelse om att ställa sina arkiv 

till justitieministeriets förfogande. 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av ovanstående utfärdar utskottet för framställningar följande 

rekommendationer för de ansvariga nationella myndigheterna: 

1. Utskottet beklagar den försummelse, försvarslöshet och brist på tillfredsställande 
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utredning från myndigheternas sida som framställarna, de drabbade och 

sammanslutningarna för drabbade personer uppger sig ha varit föremål för hittills. 

Utskottet uppmanar de spanska myndigheterna att åta sig att vid lämpligt tillfälle 

upprätta en stabil och konkret förstärkt och fortlöpande dialog med framställarna och 

sammanslutningarna för berörda personer.  

2. Utskottet rekommenderar att en särskild allmän åklagare ska utses för att utreda alla fall 

av påstådda stölder och olagliga adoptioner av nyfödda barn. 

3. Utskottet skulle vilja att åklagarmyndigheten intog en mer proaktiv hållning och 

handlade på eget initiativ i dessa fall, så att inte den drabbade personen blir tvungen att 

bära bördan av rättsprocessen. 

4 Utskottet erinrar om att den spanska staten är skyldig att helt följa FN:s konvention om 

barnets rättigheter och FN:s konvention till skydd för alla människor mot påtvingade 

försvinnanden. Utskottet anser följaktligen att den spanska staten i fallen med stulna 

barn måste säkerställa ett institutionellt tillvägagångssätt och vidta alla åtgärder som 

behövs för att garantera full samstämmighet mellan den nationella rättsliga ramen och 

de skyldigheter som följer av internationell rätt. 

5. Utskottet anser att den spanska staten måste ratificera FN:s konvention om att 

krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inte kan preskriberas, och därmed 

erkänna de begångna brotten, med avseende på fallen med stulna barn, som brott mot 

mänskligheten. 

6. Utskottet är fast övertygat om att både eventuella brott beträffande fallen med stulna 

barn som begicks under Franco-diktaturen och sådana som framkommit senare måste 

utredas effektivt och att ingen amnesti får tillämpas i detta avseende. Utskottet begär 

följaktligen att de spanska myndigheterna vidtar erforderliga lagstiftnings- och 

rättskipningsåtgärder för att undanröja eventuella tolkningar av den nationella rätten 

som står i strid med ett effektivt fullföljande av detta mål.  

7 Utskottet efterlyser ett tydligt protokoll som gör myndigheterna ansvariga för att utreda 

fall som inbegriper brottsoffer som är bosatta i en annan medlemsstat i enlighet med 

artikel 17 i direktivet om brottsoffers rättigheter, liksom ett starkare samarbete mellan 

alla involverade myndigheter. 

8. Utskottet uppmanar Interpol att övervaka utredningsmyndigheternas arbete i 

gränsöverskridande fall. 

9. Utskottet uppmanar enträget de spanska myndigheterna att besluta om och tillämpa 

brådskande och prioriterade konkreta administrativa och juridiska lösningar i 

samordning med de drabbade och sammanslutningarna, inbegripet stöd för att täcka 

deras rättegångskostnader, för rättsväsendets och den allmänna åklagarens offentliga 

utredning av påstådda stölder av nyfödda barn, såsom EU-medborgare anger i sina 

framställningar till Europaparlamentet, och för proaktivt stöd till dem som drabbats. 

10. Utskottet betonar nödvändigheten av att de spanska myndigheterna stärker de direkta 

kanalerna för dialog med och deltagande av de drabbade och deras sammanslutningar, i 

syfte att tillgodose behovet av att finna en lösning genom verkliga samtal som bidrar till 
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att höja de drabbade personernas förtroende för framtida utredningar. 

11. Utskottet påminner om att detta problem huvudsakligen ägde rum under perioden 

mellan 1940 och 1992 såsom konstateras i de framställningar och anmälningar som 

mottagits. Utskottet rekommenderar Spaniens regering att erkänna statens inblandning 

och/eller tillåtande hållning under Francodiktaturen vad gäller systematisk stöld av barn 

och olagliga adoptioner, som ett första steg mot att säkerställa de drabbades rätt till 

sanning, rättvisa och gottgörelse och som en garanti för att det aldrig ska kunna hända 

igen. 

12. Utskottet uppmuntrar de spanska myndigheterna att omedelbart vidta de åtgärder som 

krävs för att staten ska åta sig att tillhandahålla resurser och vidta åtgärder för att bidra 

till att lösa alla påstådda fall av stöld av barn och olagliga adoptioner och att öka sitt 

engagemang genom att inleda informationskampanjer, och att också utnyttja sociala 

medier för att informera alla berörda parter om behovet av att samverka och samarbeta 

så nära som möjligt med brottsofferssamanslutningar.  

13. Utskottet rekommenderar att det inrättas en offentlig och tillgänglig särskild nationell 

DNA-bank för dessa fall med hjälp av vilken de drabbades uppgifter kan samköras, så 

att det blir lättare för dem att återfinna sina verkliga familjer, och att DNA-prover från 

bl.a. det nationella toxikologiska och forensisk-vetenskapliga institutet avseende alla 

anmälda påstådda fall av stulna barn ska vara kostnadsfria, utan krav på rättsligt 

föreläggande eller föreläggande från åklagare och med deltagande och/eller under 

överinseende av företrädare för sammanslutningar för drabbade personer som bildats 

enligt lagen.  

14. Utskottet rekommenderar att man vidtar alla åtgärder som krävs för att garantera säker 

identifiering av nyfödda och fastställande utan någon form av tvivel av moderskapet, 

via nödvändig medicinsk, biometrisk och analytisk provtagning.  

15. Utskottet beklagar att de spanska myndigheterna bara har gjort ”små framsteg” i 

genomförandet av de rekommendationer som anges i 2014 års rapport från FN:s 

arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden och uppmanar 

Spaniens regering att omedelbart tillämpa rekommendationerna, i synnerhet antagandet 

av en nationell plan för sökande efter försvunna personer. 

16. Utskottet rekommenderar att man ökar anslagen till justitieministeriets kontor för 

omsorg om dem som drabbats av ett möjligt bortförande av nyfödda barn och ett 

garanterat stabilt åtagande från den spanska statens sida att ta på sig kostnaderna för 

psykologiskt stöd, rättslig vägledning, socialt skydd och tillgång till administrativ 

information, med beaktande av direktivet om brottsoffers rättigheter (2012/29). 

17. Utskottet välkomnar vissa regionala parlaments beslut (t.ex. Navarra) att ge brottsoffren 

kostnadsfri rättshjälp och rekommenderar att den spanska regeringen på nationell nivå 

inför de system och lagbestämmelser som behövs för att alla berörda medborgare och 

familjer ska få likvärdigt stöd och likvärdigt skydd överallt i nationen, inbegripet gratis 

tillgång till rättssystemet och en uttömmande behandling av deras anmälningar i 

samtliga ärenden. 

18. Utskottet välkomnar de riktlinjer som utfärdas och de konkreta åtgärder som fastställs i 
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de icke-lagstiftningsmässiga förslag som antagits av deputeradekammarens 

justitieutskott om utredning av stölder av nyfödda barn och om stöd till dem som 

drabbats av stöld av barn av den 5 april 2016 och den 10 juni 2014. 

19. Utskottet välkomnar att de politiska grupperna enats om att i statens allmänna budget 

för 2017 anslå 100 000 euro av justitieministeriets budget, vilket tillsammans med 

analytiskt bekräftade data ska förbättra hanteringen av och beslutsfattandet avseende de 

berörda personernas anmälningar, och rekommenderar en tidig översyn för att 

säkerställa att tillräckliga resurser är tillgängliga. Utskottet välkomnar även den 

överenskommelse som uppnåtts genom en kompromissändring, genom vilken det 

framgår ett uttryckligt åtagande om att inrätta en teknisk plattform för bemötande av 

drabbade personer och utredning av genetiska profiler. 

20. Utskottet framhåller riktlinjerna från riksåklagaren i dennes cirkulär 2/2012 om 

”Förenhetligande av kriterierna vid förfaranden avseende bortförande av nyfödda barn” 

och rekommenderar domstolsväsendets allmänna råd att överväga möjligheten att göra 

kriterierna för dessa brott enhetliga i syfte att förhindra preskribering. Utskottet 

rekommenderar att tillträde till folkbokföringen och till förlossningssjukhusens gamla 

register säkerställs och underlättas. 

21. Utskottet uppmanar enträget de spanska myndigheterna att garantera ett ständigt 

kostnadsfritt psykologiskt stöd till de drabbade med hjälp av utbildade yrkespersoner.  

22. Utskottet rekommenderar att man fullt ut och effektivt skyddar dem som påståtts ha 

drabbats av bortförande och olaglig adoption av barn genom att bevilja både föräldrarna 

och de identifierade barnen en särskild status som brottsoffer, vilket omfattar 

möjligheten att få ersättning av staten, med beaktande av direktivet om brottsoffers 

rättigheter. 

23. Utskottet framhåller nödvändigheten av att de kyrkliga myndigheterna erkänner sin 

möjliga inblandning i stöld av barn och olagliga adoptioner, och ber de drabbade om 

ursäkt. Utskottet uppmanar dem enträget att samarbeta på ett proaktivt och effektivare 

sätt med justitieministeriet och att ställa församlingsarkiven såväl som de religiösa 

sammanslutningarnas arkiv till de drabbade personernas förfogande, ge full tillgång och 

garantera största möjliga transparens för att underlätta domstolarnas utredningar och 

gynna eventuella återföreningar. 

24. Utskottet erkänner katolska kyrkans välkomnade ursäkt till kvinnor som tvingats till 

adoption i Storbritannien och uppmuntrar till liknande erkännanden av drabbade 

personer i Spanien. 

25. Utskottet rekommenderar slutligen att man omedelbart inrättar en 

undersökningskommitté i deputeradekammaren som ska bidra till att förbättra 

kunskaperna om problemet, bedöma om resultaten från det nationella toxikologiska och 

forensisk-vetenskapliga institutet är representativa, fastställa huruvida arbetet har utförts 

av enskilda förbrytare eller av ett nätverk för institutionaliserad människohandel och 

föreslå förbättrade åtgärder som främjar ett klarläggande av händelserna, i syfte att 

undvika att en liknande situation kan upprepa sig i framtiden. Kommittén bör omfatta 

sammanslutningarna för drabbade personer, justitieministeriet och OMC (Organizacion 

Medica Colegial). 
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26. Utskottet anser att det är av grundläggande vikt att inrätta en specialiserad juridisk 

kärninstans som har erforderliga ekonomiska och polisiära resurser och som helt ägnar 

sig åt utredningar av förmodade fall med stulna barn. 

27. Utskottet begär att en domstolsgrupp inrättas för att genomföra ad hoc-utredningar, 

även med tanke på de många anmälningar som hänvisar till händelser med samma 

kännetecken.  

28. Utskottet betonar att det vid ett stort antal granskningar är möjligt att identifiera den 

sammanhängande och systematiska karaktären hos de tillvägagångssätt som har använts 

beträffande fallen med stulna barn. Utskottet uppmanar de spanska myndigheterna att 

uttömmande fullfölja all utredningsverksamhet och att ta full hänsyn till alla 

anmälningar och tillhörande dokumentbevis som för ändamålet framläggs av de berörda 

medborgarna. 

29. Utskottet framhåller betydelsen av att Spaniens regering medverkar och samarbetar fullt 

ut i samband med de internationella utredningarna av stöld av barn och olagliga 

adoptioner, i synnerhet mål 4591/2010 under ledning av den argentinska domaren María 

Servini de Cubria och den utredning som Republiken Mexikos justitiekansler nyligen 

inledde. 

30. Utskottet uppmanar kommissionen, Europeiska ombudsmannen och Europeiska 

unionens byrå för grundläggande rättigheter att inom ramen för sina befogenheter utreda 

och på ett effektivt sätt följa upp möjliga kränkningar av rättigheterna för de personer 

som drabbats av påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden som de spanska 

myndigheterna gjort sig skyldiga till.  

31. Utskottet uppmanar ordföranden för utskottet för framställningar att översända denna 

rapport till framställarna, de sammanslutningar för personer drabbade av stöld av barn 

och olagliga adoptioner som bildats i enlighet med lagen, utskottet för medborgerliga 

fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Europeiska ombudsmannen, EU:s 

byrå för grundläggande rättigheter, Spaniens regering, regeringarna i Spaniens 

autonoma regioner, den spanska ombudsmannen och FN:s arbetsgrupp för frågor som 

rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden.  
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EPP-gruppens reservation 

 

EPP-gruppen ställer sig bakom rätten till en oberoende och effektiv rättslig utredning för dem 

som drabbats av bortföranden av nyfödda barn i Spanien.  

 

Vi förespråkar att alla drabbade ska ges möjlighet till kostnadsfria DNA-prover. Vi uppmanar 

kyrkan att göra arkiven tillgängliga för de drabbade familjerna. Vi stöder beslutet att 

väsentligen öka anslagen till justitieministeriets kontor för omsorg om dem som drabbats, och 

vi stöder undersökningskommittén vid deputeradekammaren, vilket alltså uppfyller 

framställarnas krav.  

 

Med tanke på informationsbesökets mycket känsliga karaktär är vi övertygade om att denna 

rapport måste vara balanserad och bygga på fakta. Därför ställde vi oss bakom det 

ursprungliga förslaget till rapport från delegationsordföranden. 

 

Vi beklagar att det i den slutrapportens rekommendationer konstateras att dessa brott begicks 

av den spanska staten, vilket anges i ändringsförslagen 23 och 74 som lämnats av GUE/NGL-

gruppen. Vi betonar att det inte finns några bevis för en sådan slutsats. Vi beklagar djupt 

intrycket att sådana påståenden tjänar interna politiska vinster. Vi betonar slutligen att det är 

rättsväsendet, och inte utskottet för framställningar, som har befogenhet att utröna huruvida 

dessa brott begicks av enskilda personer eller nätverk för institutionaliserad människohandel.  
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