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Formål 

Formålet med undersøgelsesrejsen til Spanien var at møde de andragere, der har indgivet 

andragende nr. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 

1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 og 758/2013, og indlede en dialog 

med de nationale myndigheder for at få et bedre indblik i de forskellige aspekter af de 

anmeldelser, som er indgivet af andragerne, og som vedrører de nyfødte, der blev bortført på 

hospitaler under og efter Francos diktatur.  

Bortførelser og ulovlige adoptioner er omfattet af områder inden for civil- og strafferetten, 

som ikke reguleres af EU-retten. Gældende EU-ret (navnlig forordning (EF) nr. 2201/2003 

(Bruxelles IIa-forordningen)) regulerer kun spørgsmål vedrørende retlig kompetence, 

anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende retsafgørelser i andre medlemsstater.  

I de sager, som andragerne har fremført, er det derfor medlemsstaternes opgave at sikre, at de 

overholder deres forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder, således som det følger 

af internationale konventioner og medlemsstaternes nationale lovgivning.  

Møde med justitsministeriet (22. maj 2017) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, statssekretær  

Joaquín Delgado Martin, generaldirektør for forbindelserne med retsvæsenet (Administración 

de Justicia) 

Carmen Troya Calatayud, koordinator for informationstjenesten for personer, der er berørt af 

de mulige bortførelser af nyfødte. Juridisk rådgiver hos retsvæsenet  

Antonio Alonso Alonso, ekspert i biologi ved det nationale institut for toksikologi og 

retsmedicin, afdelingen i Madrid  

Delegationen blev modtaget af statssekretær Carmen Sánchez-Cortés Martín, der forklarede, 

at justitsministeriets grundlæggende mål i forbindelse med sagen om bortførsler af nyfødte er 

at forsøge at give de berørte den bedst mulige institutionelle støtte. Ministeriet ønskede at 

finde realistiske og praktiske løsninger til at støtte de undersøgelser, som de berørte har 

iværksat i et forsøg på at finde deres pårørende, uden at dette påvirker afdækningen af de 

omstændigheder eller det strafferetlige ansvar eller andre forpligtelser, som hidrører fra dem.  

De omstændigheder, som fik retsvæsenet til at involvere sig i undersøgelserne af de mulige 

bortførelser af nyfødte, og som førte til iværksættelsen af foranstaltninger til støtte for de 

berørte parter, skyldtes anmeldelser fra sammenslutninger af berørte parter vedrørende en 

mulig sammensværgelse om ulovlig handel med nyfødte, primært mellem 1960 og 1980.  

Da ministeriet havde indsamlet de nødvendige baggrundsoplysninger, indkaldte det 

sammenslutningerne og de berørte parter til et møde, som de havde anmodet om, med henblik 

på at høre deres krav og foretage en første indkredsning af de problemer, de stod overfor, for 

at finde løsninger herpå. I februar 2012 blev der i justitsministeriet afholdt et indledende 

møde med sammenslutningerne og de berørte parter, der havde anmodet om et møde. På 

mødet beskrev de de forskellige problemer, som de stod over for i efterforskningen af 

hændelserne. Ministeriet forpligtede sig til at indlede et permanent og stabilt samarbejde med 
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de berørte parter, og der blev indgået en aftale om at afholde regelmæssige møder.  

Ministeriet konstaterede ligeledes, at der var behov for at styrke samarbejdet mellem 

forskellige offentlige myndigheder:  

 Det kontaktede indenrigsministeriet for at få undersøgt, hvorvidt de retshåndhævende 

myndigheder kunne træffe effektive foranstaltninger i efterforskningen af 

anmeldelserne.  

 Det kontaktede anklagemyndigheden (Fiscalía General del Estado), som blev anmodet 

om at vurdere muligheden for at udarbejde generelle instrukser til alle offentlige 

anklagere, i hvilke der skulle fastsættes standardiserede proceduremæssige 

retningslinjer for disse tilfælde, og som primært var udformet for at yde størst mulig 

støtte til ofrene.  

 Det kontaktede den spanske databeskyttelsesmyndighed, der blev informeret om de 

konkrete vanskeligheder, som de berørte parter stod over for med hensyn til at få 

adgang til oplysninger i forskellige arkiver og registre (dossierer på hospitaler, 

civilregistre osv.).  

 Det anmodede ministeriet for sundhed, sociale ydelser og ligestilling om at undersøge 

samarbejdsmuligheder på dette område i betragtning af de følger, som hver sag har for 

så vidt angår det arbejde, der udføres på klinikker og hospitaler.  

 Justitsministeriet har desuden givet instrukser til de organer, der hører under dets 

kompetenceområde, dvs. det nationale institut for toksikologi og retsmedicin (INTCF) 

og kontorerne for støtte til ofrene.  

Justitsministeriet konstaterede på det første møde med de berørte parter, at der i mange af 

sagerne var indledt strafferetlige sager, men at dette ikke fuldt ud ville opfylde de berørte 

parters interesser, da førsteprioritet for de berørte parter var at finde deres familiemedlemmer, 

uden at dette berører de strafferetlige eller administrative konsekvenser, som 

omstændighederne kan medføre. Det var således nødvendigt at fokusere indsatsen på 

oprettelsen af mekanismer, der for så vidt muligt letter efterforskningen. Derfor blev det 

besluttet at stille en "Tjeneste til vejledning og administrativ information til parter berørt af 

bortførslen af nyfødte" til rådighed for de berørte parter. For at sikre, at denne tjeneste, der 

blev taget i brug den 26. februar 2013, kunne leve op til opgaven, blev der oprettet et kontor i 

Calle de la Bolsa nr. 8 i Madrid, som dagligt forvaltes af offentligt ansatte, der er ansvarlige 

for at behandle sager og yde støtte til berørte parter. Tjenesten har en intern protokol, som er 

udarbejdet specifikt til formålet, og en særlig IT-applikation til at registrere oplysninger.  

Tjenesten har til formål at give de berørte parter enhver form for dokumentation om fødslen, 

som retssystemet er i besiddelse af, og som kan være tilgængelig i civilregistre, på kirkegårde, 

på hospitaler, hos ærkebispesæder, hos provinsadministrationer, på rådhuse osv., samt 

faktuelle elementer. Tanken er, at de berørte parter skal kunne bruge den som grundlag for de 

civile og strafferetlige søgsmål, som de anser for relevante, og på denne måde afgøre deres 

naturlige slægtskab. På dette kontor gives det krævede samtykke til at fremsende oplysninger 

om fødslen til ministeriet for sundhed, sociale ydelser og ligestilling, således at de kan 

sammenlignes med de oplysninger, der er opført i kliniske journaler eller andre dokumenter, 

som sundhedscentrene er i besiddelse af. Indenrigsministeriet arbejder tæt sammen med 

informationstjenesten gennem dets kontorer for anmeldelser og borgerservice, der findes i 

hele landet. Til dette formål udpegede de institutioner, som arbejder sammen på dette område, 

en ansvarlig, som er kontaktperson, og som har til opgave at indsamle de oplysninger, som de 
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forskellige organer er i besiddelse af, alt efter deres kompetenceområde, med henblik på at 

kunne indsamle oplysninger og dokumentation om hver enkelt sag.  

Adgang til oplysningerne og dokumentationen sker i overensstemmelse med fastsatte retlige 

krav til anliggender såsom den berørte persons samtykke, datasikkerhed, oplysningernes 

fortrolighed og de offentlige myndigheders ansvar. Der indsamles ikke nogen oplysninger fra 

den berørte part, hverken direkte eller indirekte, uden at vedkommende har givet frivilligt, 

specifikt og informeret samtykke i henhold til den relevante, gældende nationale lovgivning.  

For på velordnet vis at kunne forvalte de oplysninger, der indsamles, blev der ved 

retskendelse JUS 2146/2012 af 1. oktober oprettet to registre:  

 Register nr. 119: Anmodninger om udlevering af administrative oplysninger fra parter, 

der er berørt af bortførslen af nyfødte 

 Register nr. 120: DNA-profiler over personer, der er berørt af bortførslen af nyfødte. 

Officielle ansøgningsskemaer blev godkendt for at sikre, at ofrene fremlagde de nødvendige 

tekniske oplysninger og identitetsoplysninger for at kunne indhente de oplysninger og den 

dokumentation samt de data, som det nationale institut for toksikologi og retsmedicin 

(INTCF) kræver i forbindelse med udarbejdelsen af sin rapport. INTCF udarbejdede en 

gennemførselsprotokol for at centralisere de indsamlede genprofiler med henblik på at 

inkorporere dem i en fælles database, hvor alle de involverede personer kan sammenlignes 

med henblik på at verificere forekomsten af generiske fællestræk.  

Justitsministeriet vurderede, at det på grund af sagsbehandlingernes kompleksitet, som i nogle 

tilfælde kan være vanskelig at forstå for mange mennesker, var nødvendigt at stille alle 

tilgængelige midler til rådighed for de berørte personer, således at de har et sted, hvor de kan 

få information, rådgivning og passende støtte, herunder psykologhjælp.  

Til dette formål blev der også udarbejdet en særlig støtteprotokol til sager vedrørende ulovlig 

adoption, som anvendes af kontorerne for bistand til ofrene, der hører under dette 

ministerium. Protokollen står også til rådighed for kontorerne for bistand til ofrene i de 

regioner, hvor beføjelserne er overdraget til de selvstyrende regioner.  

Den støtte, der ydes på kontorerne for ofre, er personlig og kvalificeret og ydes af en 

sagsbehandler, og i tilfælde hvor det er nødvendigt, af en psykolog. De stiller generel 

information til rådighed om fremgangsmåden for at indbringe en sag for retten, information 

om gennemførelsen af DNA-prøver og muligheden for ledsagelse i retten. Der ydes ligeledes 

psykologhjælp i forskellige faser til de berørte parter, der har brug for det, i henhold til den 

generaliserede støttemodel, der anvendes på kontorerne.  

Hvad tilbyder denne tjeneste? 

 Administrative oplysninger og dokumentation: Gennem denne tjeneste får ofrene 

adgang til dokumentation og oplysninger, som retssystemet og institutionerne er i 

besiddelse af, herunder dataregistre, patientjournaliser osv. 

 Oprettelse af et register med genprofiler: INTCF centraliserer de profiler, det har 

dannet på baggrund af de genetiske oplysninger, som de berørte personer har indgivet, 

eller fra elektroniske arkiver, som laboratorier uden for INTCF har indhentet, med 

henblik på at inkorporere dem i en fælles database, som muliggør, at alle involverede 
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personer kan sammenlignes, for at verificere forekomsten af genetiske fællestræk, som 

kan afsløre tegn på biologiske familieforhold (en fremgangsmåde, som ikke koster 

noget for den berørte person). 

Hvem har adgang til informationstjenesten, og hvordan får man adgang til den? 

Personer, som er i besiddelse af indicier på mulige tilfælde af bortførelse af nyfødte, herunder 

forældre, der leder efter deres biologiske børn, børn, der leder efter deres biologiske forældre, 

eller søskende, som leder efter deres biologiske søskende, samt personer, som kan godtgøre 

en berettiget interesse. På justitsministeriets hjemmeside findes alle oplysninger om tjenestens 

drift og formål og, hvorpå der kan opnås adgang til den. Der kan anmodes om oplysninger på 

forskellige måder, ved personligt fremmøde, over telefonen eller ved at anvende kontorets 

onlineformular, som kan tilgås via linket på justitsministeriets hjemmeside. 

Når anmodningen er indgivet, rettes der henvendelse til de pågældende kontorer, i hvilken der 

anmodes om de oplysninger og den dokumentation, der måtte eksistere i den konkrete sag, 

gennem den kontaktperson, som er udpeget af hver part, der har underskrevet 

samarbejdsaftalen. En anden vigtig funktion, som informationstjenesten udfører, er at forvalte 

indførelsen af de DNA-profiler, som ofret har tilvejebragt, og som stammer fra private 

laboratorier, i INTCF's database. Inden de indføres i databasen, fastslår INTCF, om den 

gennemførte analyse lever op til de tekniske minimumskrav for at sikre troværdighed. 

Når anmodningen er indgivet, indledes den administrative undersøgelse, oplysningerne 

indsamles i IT-applikationen, og dokumentationen, der er tilvejebragt af ofrene, scannes. De 

berørte parter kan følge deres sag og kan få adgang hertil ved hjælp af et brugernavn og en 

adgangskode, som tjenesten udleverer til dem, og de kan også udskrive den dokumentation, 

som er inkluderet heri. Det er vigtigt at bemærke, således at alle berørte parter gøres 

opmærksom herpå, at den administrative undersøgelse ikke indebærer, at der indledes en 

retssag, hverken civil eller strafferetlig. Formålet med denne administrative tjeneste er at lette 

indsamlingen af oplysninger, således at den berørte person kan anlægge sag, hvis 

vedkommende ønsker det. Selv om rapporten ikke i sig selv har nogen retsvirkning, kan den 

anvendes som bevis. Ofrene træffer de retlige foranstaltninger, som de finder passende, efter 

at have konsulteret rapportens indhold. 

Ministeriet forpligtede sig til at samarbejde med de berørte parter på og aftalte at udpege en 

fælles kontaktperson i justitsministeriet med henblik på oprette funktionelle og effektive 

kommunikationsveje.  

Statistikker fra informationstjenesten 26. februar 2013 - 30. april 2017: 

 Der er blevet åbnet 567 sager, der involverer 693 personer. 

 Hovedparten af de fødsler, der er forbundet til formodede tilfælde af bortførsel af 

nyfødte, som informationstjenesten har fået kendskab til, fandt sted i 1960'erne og 

1970'erne. 

 Hovedparten af de anmodninger, som har resulteret i, at en undersøgelse er blevet 

indledt, er anmodninger, som de berørte parter har forelagt informationstjenesten eller 

nationalpolitiets afdelinger. 
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Det nationale institut for toksikologi og kriminalteknik (INTCF) fremlagde en rapport1, der 

viser de generelle DNA-resultater fra rester af opgravede knogler og andre post mortem-væv 

(biopsier) fra nyfødte i i alt 128 tilfælde, hvor der var tegn på bortførelse af nyfødte, som 

reaktion på 76 anmodninger om DNA-efterforskning fra anklagemyndigheden og 52 

anmodninger fra forundersøgelsesdomstole i perioden 2011-2017. Dataene fra DNA-

rapporten viser, at størstedelen af INTCF's undersøgte tilfælde ikke svarer til tilfælde af 

bortførelse af nyfødte, eftersom det i 90 % af tilfældene har været muligt at verificere 

identificeringen af den nyfødte via DNA-prøver med deres pårørende. 

Justitsministeriet konstaterer, at den har taget fat på problematikken om formodede tilfælde af 

bortførsel af nyfødte, idet der er åbnet en kanal til indhentning af dokumentation og 

information, og idet ofrene får mulighed for at indføre deres genprofiler i INTCF's database, 

Det har imidlertid ikke i noget tilfælde ønsket at overtage den rolle, som i retssystemet 

forbeholdes dommerne og domstolene. 

Følgende medlemmer af Europa-Parlamentet stillede spørgsmål: 

 Jude Kirton Darling: Vedrørende den støtte, som ministeriet tilbyder ofrene, som er 

dem, der skal levere beviset for forbrydelsen. 

 Eleonora Evi: Vedrørende de henstillinger, som FN's arbejdsgruppe om tvungne og 

ufrivillige forsvindinger fremsatte i 2014, og vedrørende forbrydelsens 

forældelsesfrist.  

 Michela Giuffrida: Vedrørende den holdning, som støttetjenesten har til ofrene, og 

som måske burde være mere menneskelig og mindre administrativ. 

 Julia Pitera spurgte ind til forskellen på de sager, som sammenslutningerne havde 

anmeldt, og de sager, der blev fremlagt via ministeriets tjeneste. 

 Tatjana Zdanoka spurgte om, hvorfor retssystemet har været så lang tid om at reagere, 

og hvorfor der i øjeblikket kun er én person, som retsforfølges. 

 Marina Albiol: Vedrørende nødvendigheden af indtrængende at opfordre 

anklagemyndigheden til at undersøge forsvindingssager, indsætte en koordinerende 

offentlig anklager, gøre DNA-prøverne gratis og undersøge børns forsvinding i 

1940'erne og 1950'erne. Og om de var klar over, hvordan den tidligere argentinske 

regering havde håndteret lignende sager.  

 Josep-Maria Terricabras: Vedrørende nødvendigheden af at reagere mere proaktivt 

over for ofrene og undersøge sagerne korrekt, hvilket tyder på, at den første test ikke 

bør være ekshumering, men hospitalsbaserede undersøgelser. 

 Rosa Estaràs: Vedrørende vigtigheden af at tilfredsstille ofrene og behovet for et møde 

mellem indenrigsministeriet og sundhedsministeriet samt repræsentanter for de 

selvstyrende regioner. 

Ministeriets repræsentant, Joaquín Delgado, svarede medlemmerne af Europa-Parlamentet: 

                                                 
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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 Over for Kirton Darling forklarede han, at efterforskningen af sagerne hører under 

anklagemyndigheden, som indleder straffesager. Privatpersoner rejser civile søgsmål 

og er ansvarlige for at foretage anmeldelsen. Justitsministeriet hjælper dem ved at 

finde og stille dokumentation til rådighed. 

 Over for Eleonora Evi forklarede han vedrørende lovovertrædelsens forældelsesfrist, 

at lovovertrædelserne, der omhandler mindreåriges forsvindinger, ikke kan forældes, 

men afhænger af den enkelte domstol, og at der ikke er ét ensartet kriterium. Det blev 

ikke givet noget svar vedrørende FN's arbejdsgruppe 2014. 

 Over for Michela Giuffrida bekræftede han, at ministeriet er fuldt ud forpligtet til at 

vejlede og rådgive ofrene og de berørte personer.  

 Over for Marina Albiol mindede han om, at den enkelte sag altid kan genåbnes, hvis 

den er blevet lukket, fordi alle muligheder for efterforskning er udtømt. 

Anklagemyndigheden har mandat til at handle, og den er blevet opfordret til at indlede 

en efterforskning, og de DNA-prøver, som den har efterspurgt, er gratis. Med hensyn 

til det argentinske tilfælde svarede han, at han intet kendskab havde til det. 

Møde med anklagemyndigheden (22. maj 2017) 

José Manuel Maza Martín, statsadvokat  

José Miguel de la Rosa Cortina, offentlig anklager, chef for det tekniske sekretariat i 

anklagemyndigheden 

María Luzón Cánovas, offentlig anklager i det tekniske sekretariat i anklagemyndigheden 

Den spanske forfatning fra 1978 pålægger i artikel 124 direkte anklagemyndigheden at 

tilskynde retsvæsenet til at forsvare retsstaten, borgernes rettigheder og den offentlige 

interesse, som beskyttes i lovgivningen, ex officio eller efter anmodning fra en interesseret 

part, i alle tilfælde underlagt retsstatsprincippet og princippet om upartiskhed.  

Ud fra denne forfatningsmæssige position indgav den nationale sammenslutning for personer 

berørt af ulovlige adoptioner (ANADIR) i januar 2011 an anmeldelse til 

anklagemyndigheden, der var underskrevet af 261 personer. Anklagemyndigheden forpligtede 

sig til at svare alle de familier, som havde mistet en nyfødt, og som rejste spørgsmålet, om 

deres nyfødte var blevet skiftet ud med et dødt barn, dvs. om det barn, som de blev fortalt var 

dødt, i virkeligheden var offer for en bortførelse. Denne fælles anmeldelse gav indtrykket af, 

at der fandtes et netværk for bortførelser af nyfødte, hvorefter de blev registreret som et andet 

pars børn, hvilket primært skulle have fundet sted mellem 1950 og1990. 

Anklagemyndigheden undersøgte de anmeldte omstændigheder og fandt ikke nogen forhold, 

der kunne underbygge forekomsten af en organisation med disse formål. De anmeldte 

omstændigheder skulle have fundet sted på fødeklinikker og hospitaler i alle regioner i 

Spanien med forskelligt medicinsk udstyr og have omfattet mødre fra vidt forskellige sociale 

lag og med vidt forskellige familieforhold, fra førstegangsfødende, gifte eller enlige til mødre, 

der allerede havde flere børn. Da der ikke var nogen forhold, der kunne underbygge, at de 

anmeldte bortførelser var forbundne, vurderede anklagemyndigheden, at den bedste måde at 

håndtere anmeldelsen på var at foretage en individuel undersøgelse af de enkelte anmeldte 

tilfælde. Som kriterium for at fastlægge kompetencen skulle undersøgelsen tage 

udgangspunkt i det sted, hvor moren havde født, således at hver af Spaniens 

anklagemyndigheder skulle behandle de anmeldelser, der vedrørte fødsler, som var foregået 
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på anklagemyndighedens territorium. Dette gjorde det muligt for hver anklagemyndighed at 

gennemføre en minutiøs efterforskning af omstændighederne ved at indsamle sygehistorier fra 

hospitaler, fødsels- og dødsfaldsregistreringer, dokumentation fra de regionale arkiver og fra 

kirkegårde og generelt ved at indsamle beviser, når dette var muligt i forhold til resterne, 

således at det nationale institut for toksikologi kunne foretage en komparativ analyse og 

undersøgelse af DNA for på denne måde at bestemme slægtskabet. Ud over disse første 

anmeldelser blev der indgivet flere anmeldelser i de forskellige regionale 

anklagemyndigheder, og til dette formål blev et medlem af anklagemyndighedens tekniske 

sekretariatet udpeget til at centralisere og koordinere de forskellige anklagemyndigheders 

tiltag.  

Med henblik på denne koordinering og for yderligere at belyse hvert af de anmeldte tilfælde i 

2012 udstedte anklagemyndigheden et cirkulære (2/2012) om "ensretning af kriterierne for 

procedurerne til bortførelse af nyfødte". Cirkulæret fastsætter kriterier, der ensretter den 

måde, hvorpå alle anklagemyndighederne bør udføre deres efterforskninger af anmeldelserne, 

såvel for så vidt angår anklagemyndighedens undersøgelse som retlige procedurer. 

Cirkulærets hovedpræmis er forpligtelsen til at efterforske de anmeldte forhold uden 

hensyntagen til instituttets fremtidige anvendelse af forældelse af den mulige handling. Det 

vil sige, at man forsøger at opnå klarhed om, hvad der er sket, uanset om anmeldelsen er 

juridisk gyldig eller ej. Anklagemyndigheden fastsætter et forældelseskriterium for at lette, at 

forholdene kan efterforskes og retsforfølges: lovovertrædelsen "ulovlig bortførelse" er en 

permanent lovovertrædelse (dvs. at den anses for begået, så længe den ulovlige situation 

består), og forældelsesfristen starter ikke, før den bortførte person bliver klar over, at han/hun 

har været offer for denne lovovertrædelse, da den ulovlige situation består. 

Det skal dog nævnes, at domstolene, der har behandlet emnet om forældelse af kriminelle 

forhold, ikke har løst dette spørgsmål på samme måde (der er domstole, der har fulgt 

anklagemyndighedens linje, mens andre har fastsat, at hvis "ofret er en mindreårig, udregnes 

fristen fra den dag, hvor ofret bliver myndig, og hvis ofret døde før myndighedsalderen, fra 

dødsdagen"). 

Anklagemyndigheden har haft sit virke på tre områder:  

 Anklagemyndighedens efterforskninger 

 Indledning af forberedelsen af de retlige procedurer  

 I kommissionen for overvågning og kontrol af samarbejdsaftalen mellem 

justitsministeriet, indenrigsministeriet, sundhedsministeriet og statens 

anklagemyndighed til udarbejdelse af foranstaltninger på området 

informationstjenester til parter berørt af mulig bortførelse af nyfødte (underskrevet den 

26. februar 2013), hvis sidste møde var den 24. marts 2017. 

Siden ANADIR i januar 2011 indgav den første fælles anmeldelse, kan der konstateres et fald 

i indgivelsen af anmeldelser. I 2011 blev der indgivet 1346 anmeldelser, som førte til flere 

efterforskninger hos anklagemyndigheden. I 2012 var tallet 463, 165 i 2013, 79 i 2014, 26 i 

2015, 13 i 2016 og 3 i 2017. Ud af de alt 2095 efterforskninger, som anklagemyndigheden 

foretog 2011-2017, gav 25 % (522) anledning til, at anklagemyndigheden indberettede 

sagerne for domstolene, hvorved de retlige procedurer blev indledt, mens resten af sagerne 

blev arkiveret hos anklagemyndigheden på nær tre, som fortsat efterforskes. 
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For så vidt angår de andragender, der er genstand for denne undersøgelse, er seks af dem 

(1201/2012, 1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) anmeldelser, der er blevet 

indgivet hos anklagemyndigheden, som indledte efterforskninger, der beklageligvis til sidst 

blev arkiveret, uden at man kunne kaste fuldstændigt lys over forholdene, og uden at der var 

tale om, at anmelderne efterfølgende indgav en anmeldelse for domstolen  

Andragende nr. 1013/2012 blev også anmeldt hos anklagemyndigheden, der indgav en 

anmeldelse for Granadas forundersøgelsesdomstol, men sagen blev ophævet, da det nationale 

institut i sin komparative DNA-analyse af resterne fastslog, at der var en sandsynlighed på 

99,9 % for anmelderens biologiske faderskab. 

Tre andragender (1323/2012, 1631/2012 og 758/2013) har ingen forbindelse til 

anmeldelserne, der blev indgivet hos anklagemyndigheden, selv om der i de to første er 

dokumentation for, at anmeldelsen blev indgivet for Granadas forundersøgelsesdomstol, men 

anklagemyndigheden har ikke kendskab til de konkrete omstændigheder i det sidste 

andragende, 758/2013, der ikke er behandlet ved domstolene. Efterforskningerne blev 

foretaget af det britiske politi. 

På trods af det arbejde, som anklagemyndigheden har udført, har efterforskningerne ikke 

afstedkommet den vished og sikkerhed, som strafferetten påkræver, de faktiske 

omstændigheder bag de anmeldte forhold, eller det har ikke været muligt at bestemme de 

involverede personers sigtelser, hvoraf nogle allerede er døde. Anklagemyndigheden 

fortsætter sit arbejde med henblik på at finde et svar, selv om det ikke altid er tilfredsstillende 

i alle situationer, hvilket eksemplificeres i anklagen fremsat af Madrids anklagemyndighed for 

domstol 46, hvor anklagemyndigheden anklager en gynækolog for ulovlig tilbageholdelse, 

iscenesat fødsel og forfalskning af officielle dokumenter. 

Justitsministeriet er klar over, at anmelderne er frustrerede over ikke at kunne fjerne 

mistankerne, som anmeldelserne bygger på, fordi de ikke kan få et endegyldigt svar. Men 

justitsministeriet afviser også, at der har været tale om et netværk, eller at nogen organisation 

med tilknytning til ulovlig handel med nyfødte har fået støtte. 

I spørgerunden deltog følgende medlemmer af Europa-Parlamentet: 

 Jude Kirton Darling spurgte ind til oprettelsen af en særlig anklagemyndighed, der 

skulle have ansvaret for disse sager, og hvorvidt de offentlige anklagere var bekendt med 

andrager Ruth Applebys særlige sag (0758/13), og oplyste, at den var rejst i Interpol, som 

havde anmodet om oplysninger fra de spanske myndigheder. Anklagemyndigheden svarede, 

at det var blevet aftalt, at sagerne skulle sendes til de relevante anklagemyndigheder, som 

skulle efterforske sagerne, og at en koordinerende offentlig anklager skulle overvåge 

efterforskningerne. Den koordinerende offentlige anklager er María Luzón. Cirkulæret 2/2012 

har givet anklagemyndighederne koordinerede retningslinjer med instruktioner om, at de skal 

undersøge alle efterforskningsmuligheder og skal betragte sagerne som ulovlig 

tilbageholdelse, der er af den mest alvorlige karakter, og en lovovertrædelse der ikke kan 

forældes. I hver anklagemyndighed er der to personer, der er specialiserede på dette område. 
Maria Luzon svarede, at de ikke havde nogen oplysninger om Appleby-sagen. Sagen var ikke 

blevet forelagt de spanske myndigheder, da det var en britisk politiefterforskning med støtte 

fra det spanske politi. 
 

 Michela Giuffrida spurgte, hvordan man iværksatte retsforfølgning, og hvordan det er 
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muligt, at en klinik i Madrid udgjorde 70 % af de meget mistænkelige tilfælde, og hvorvidt 

lovovertrædelserne havde økonomiske og ideologiske motiver. Anklagemyndigheden 

svarede, at den på eget initiativ åbner efterforskninger, når den bliver bekendt med kriminelle 

forhold. Anklagemyndigheden mindede om, at disse lovovertrædelser skete i en konkret 

periode i det 20. århundrede, men at det er svært at bestemme, om der foregik handlinger, hvis 

bevæggrunde var ideologiske, da denne periode var i overgangen fra diktatur til demokrati og 

påvirkede alle sociale lag. Anklagemyndigheden kan ikke konkludere, at der var forbrydelser 

mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, men meget alvorlige lovovertrædelser, hvor 

ulovlig tilbageholdelse fandt sted, hvis bevæggrunde kan have været økonomiske. For så vidt 

angår klinikken San Ramón de Madrid bekræftes det, at mange anmeldelser vedrører denne. 
 

 Eleonora Evi spurgte, hvornår Spanien vil gennemføre henstillingerne fra FN's 

Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger, og hvorvidt landet agter 

at kategorisere forbrydelsen børnebortførelse som krigsforbrydelser eller forbrydelser mod 

menneskeheden i straffeloven. Maria Luzon svarede, at disse forbrydelser er kategoriseret 

som de mest alvorlige forbrydelser, som ulovlig tilbageholdelse, og derfor er uantastelige; 

dette er afspejlet i anklagemyndighedens indsatsenhed, og ensretningen af kriterier er afspejlet 

i cirkulære 2/2012. Statsadvokaten svarede, at det ikke er anklagemyndighedens, men 

regeringens ansvar at ratificere internationale konventioner. 

 

 Julia Pitera spurgte, hvor mange søgsmål anklagemyndigheden har indledt i denne 

sag, hvor mange der er indledt på eget initiativ, og hvor mange der er afsluttet. Maria Luzon 

svarede, at der siden 2011 var blevet indgivet 2 095 klager, hvoraf 25 % er blevet henvist til 

retsinstansen, men at det mange gange ikke havde været muligt at afslutte efterforskningerne 

på grund af manglende beviser. 
 

 Tatjana Zdanoka fortalte, at de første andragender om stjålne babyer blev indgivet til 

Europa-Parlamentet i 2007, og at den nuværende undersøgelsesrejse er resultatet af disse 

andragender. Hun mener, at anklagemyndighedens tiltag kommer sent, og vil gerne have 

kendskab til kronologien af klager til anklagemyndigheden. Svaret er, at den første klage til 

anklagemyndigheden blev indgivet i 2011 af ANADIR (som havde indsamlet klager fra 261 

personer). 

Møde med viceombudsmanden (22. maj 2017) 

Concepció Ferrer, viceombudsmand 

Marta Kindelán Bustelo, chef for viceombudsmandens kabinet 

Andrés Jiménez, chef for sikkerhed og retsområdet  

Concepció Ferrer, viceombudsmand, bød delegationen velkommen med en kort indledning, 

hvor hun forklarede, hvad hun mente var årsagerne til disse lovovertrædelser. Ifølge 

viceombudsmanden var der efter den spanske borgerkrig to årsager: politisk udrensning, der 

søgte at rydde op i samfundet, og moralsk udrensning, der havde til formål, at familier skulle 

leve efter denne periodes nationale katolicisme, hvilket ikke harmonerede med at være enlig 

mor. Men ifølge Concepció Ferrer kan man heller ikke afvise de rent økonomisk motiverede 

årsager. 
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Marta Kindelán og Andrés Jiménez forelagde ombudsmandens indsats vedrørende problemet, 

der er blevet kaldt "de stjålne babyer". 

I henhold til den spanske forfatning (artikel 54) er ombudsmanden højkommissæren i det 

spanske parlament, hvis opgave er at forsvare de grundlæggende rettigheder (indeholdt i 

afsnit I). Til dette formål overvåger ombudsmanden de offentlige myndigheder. 

Ombudsmanden agerer, når der indgives klager fra borgerne. Ombudsmanden fik kendskab til 

problemet om "de stjålne spædbørn", da der begyndte at blive indgivet klager i slutningen af 

2010. Fra slutningen af 2010 til 2013 er der indgivet over 300 klager fra berørte personer. I 

klagerne blev der anmodet om at styrke efterforskningerne, og der var henvisninger til 

formodede bortførsler af nyfødte eller spædbørn uden de biologiske forældres samtykke og 

udleveringen til tredjeparter, der registrerede dem som deres børn. Derfor fik biologiske 

forældre besked om deres børns falske dødsfald uden at give dem de ellers påkrævede 

forklaringer og uden at lade dem se de angiveligt afdøde børn. Her skal det nævnes, at 

ombudsmanden ikke kan udtale sig om noget konkret aspekt, der har været bragt for en 

domstol, da den spanske forfatning (artikel 117) overdrager domstolene alene den funktion at 

dømme og håndhæve domme. Derfor forhindrer den lov, som ombudsmanden er underlagt, at 

ombudsmanden kan foretage en vurdering af tilfælde, der stadig afventer retsafgørelse. 

Ombudsmanden kan dog godt efterforske generelle problemer, som frembringes i klagerne 

(artikel 17.1 i organisk lov 3/1981), og også spørgsmål vedrørende forsinkelse i 

sagsbehandlingerne. Dette betyder, at ombudsmanden kan sikre, at sagsbehandlingerne løses 

uden unødige forsinkelser, og beskæftige sig med generelle problemer, men at 

ombudsmanden ikke kan udtale sig om noget andet konkret aspekt i en specifik 

sagsbehandling eller om det, som dommeren eller domstolen har afgjort. 

Ombudsmanden modtog klagerne og udførte to typer handlinger. På den ene side en handling 

til fremme af de offentlige myndigheders aktivitet på området (justitsministeriet og statens 

anklagemyndighed). På den anden side at konstatere korrekt rettergang i enkelte sager (statens 

anklagemyndighed og det generelle politidirektorat). Man skal huske på, at på det tidspunkt 

(slutningen af 2010) var offentligheden i landet næsten ikke bekendt med problemet. Det var 

nødvendigt at overtale forvaltningen og den offentlige anklager til at træffe nødvendige, 

generelle foranstaltninger, der ikke bare undersøgte de individuelle sager på grund af alvoren 

af anmeldte forhold, de grundlæggende rettigheder, der angiveligt var blevet krænket, og at et 

stort antal personer muligvis var påvirket heraf. Ombudsmanden gav over for 

statssekretariatet for retsvæsenet udtryk for sin store interesse i efterforskningen af forholdene 

og for kriteriet, om at der bør gives et overordnet svar på problemet gennem en række af 

foranstaltninger, der skal vedtages af justitsministeriet og andre afdelinger og myndigheder, 

uden at dette påvirker konkrete retssager, der måtte opstå. Ligeledes fandt ombudsmanden det 

hensigtsmæssigt at anmode statsanklagemyndigheden om en rapport om den 

proceduremæssige håndtering af de berørte parters anmeldelser, antallet af indledte 

procedurer og status på behandlingen af disse. Og ombudsmanden udviste interesse for 

hundreder af politiaktioner og konstaterede, at der havde fundet efterforskninger sted. 

Formålet med ombudsmandens henvendelse hos ministeriet, anklagemyndigheden og politiets 

generaldirektorat var, at de berørte parter ikke oplevede yderligere problemer i deres søgning 

og undersøgelse af sagerne med de angiveligt "stjålne spædbørn". 

Justitsministeriet oprettede i 2012 en informationstjeneste til parter berørt af en mulig 

bortførelse af nyfødte (gennem hvilken de mulige ofre tilbydes adgang til dokumentation og 

information, som forvaltningen er i besiddelse af, og som vedrører deres slægtskab, samt 
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registeroplysninger og sundhedsdossierer) og vedtager beslutningen JUS/2146/2012 af 1. 

oktober om oprettelse af særlige dataregistre af personlig karakter i forbindelse med sagerne 

om mulige bortførelser af nyfødte, og der vedtages officielle modeller for anmodning om 

oplysninger. Der oprettes to registre: Det ene register indeholder anmodninger om udlevering 

af administrative oplysninger fra personer berørt af bortførelser af nyfødte. I det andet samles 

DNA-profiler. Fra det øjeblik har interesserede parter adgang til det nationale institut for 

toksikologi og retsmedicin, uden at det er nødvendigt, at der foreligger et forudgående 

retskrav, og instituttet kan centralisere profilerne ud fra genundersøgelserne, som de berørte 

parter har udleveret, med det formål at indføre dem i én fælles database. Ligeledes er der 

udarbejdet en vejledning til retsmedicinere, i tilfælde af at de skal foretage opgravninger af 

nyfødte, således at dette finder sted med størst mulig teknisk kompetence. I 2012 godkendte 

statsanklagemyndigheden også cirkulæret 2/2012 af 26. december 2012 om ensretning af 

kriterierne for procedurerne til bortførelse af nyfødte. 

Fra det øjeblik modtog ombudsmanden betydeligt færre klager, og der blev i 2014 ikke 

modtaget nogen klager. Ombudsmanden informerede de borgere, der rettede henvendelser til 

institutionen, om deres rettigheder og om oplysningerne, der var blevet overført af 

myndighederne, såvel af generel karakter som i det enkelte tilfælde. 

Ombudsmandens holdning til dette alvorlige emne kan opsummeres i følgende punkter: 

1) Personer, der er afskåret deres familiemæssige omgivelser, har ubetinget ret til at kende 

deres biologiske oprindelse. Disse personer og deres familiemedlemmer har også ret til et 

familieliv. 

2) Den omstændighed at der ikke har været tilstrækkelige beviser, at det har været vanskeligt 

at finde disse beviser eller andre faktorer har gjort, at de for øjeblikket har mistet troen på 

strafferetten, men dette betyder ikke, at mulighederne for at finde frem til sandhed og 

forsoning er udtømte. 

3) De offentlige anklagere og dommerne er forpligtet til på de berørte personers og deres 

familiemedlemmers vegne at udlevere en kopi af arkivbevillingen og sygdomshistorien. 

4) Hvis der findes nye beviser, kan sagerne genåbnes, ex officio eller på begæring af parterne, 

også inden for strafferetten. 

5) Selv hvis strafferetlige søgsmål ikke er mulige på grund af tiden, der er gået (forældelse), 

er der stadig tre civile søgsmål: 

a) krav om slægtskab (artikel 131 ff. i den spanske civillovbog). 

b) anfægtelse af fiktivt slægtskab (artikel 136 ff.) 

c) civilt ansvar for ikkeøkonomisk skade (1902 i den spanske civillovbog). 

6) Der bør vedtages så mange nye foranstaltninger, der er nødvendige til at sikre det bedst 

mulige forsvar af ofrenes rettigheder. 

For nyligt henvendte ombudsmanden sig til de selvstyrende regioner vedrørende muligheden 

for at oprette overvågningskommissioner, der undersøger, hvor de registre, der er tilknyttet de 



 

PE608.138v05-00 14/32 CR\1140098DA.docx 

DA 

offentlige og private hospitaler og børneklinikker, findes, samt adoptionsregistre i det nu 

lukkede regionale råd for beskyttelse af mindreårige og i det nu lukkede center til beskyttelse 

af kvinder, hvilket kan være afgørende for at finde dem, der angiveligt var indskrevet som 

andres børn eller blev bortadopteret uden de biologiske forældres samtykke. 

Følgende medlemmer af Europa-Parlamentet stillede spørgsmål: 

• Jude Kirton Darling spurgte ind til adgangen til oplysninger i såvel offentlige som private 

registre. Svaret er, at ombudsmanden har adgang til alle de offentlige registre, men 

ombudsmanden minder om, at denne ikke har mandat til at få adgang til de private arkiver. 

• Julia Pitera og Tatjana Zdanoka, der spurgte om, hvordan man bliver bekendt med 

sagerne i 2011. Svaret er den undersøgelse, som pressen har foretaget af sagerne, og 

offentliggørelsen af en række artikler, der mobiliserede civilsamfundet og fik offentligheden 

til at handle. 

• Eleonora Evi spurgte, hvem der udpeger ombudsmanden, hvilke tidsfrister 

ombudsmanden har til at svare på borgernes krav, og om der eksisterer en national plan for 

menneskerettigheder og ofre af børnebortførelser. Viceombudsmanden forklarer, at 

ombudsmanden vælges af 3/5 af det spanske parlament og derfor er et uafhængigt organ. Med 

hensyn til den nationale plan siger ombudsmanden, at det er regeringens ansvar, og at den er 

ved at blive udarbejdet. Med hensyn til frister findes sådanne ikke, men ombudsmanden 

fastsætter dem selv, og de er på 30 dage. 

• Josep-Maria Terricabras spurgte, om ombudsmanden har arbejdet med sagerne på 

klinikken Clínica San Ramón de Madrid, og ombudsmanden svarede, at kun de 300 modtagne 

klager kan omtales. 

• Marina Albiol spurgte, hvordan disse sager vurderes, hvis man tænker på forekomsten af 

et kriminelt netværk med en systematisk plan eller på isolerede tilfælde. Hun fremhævede 

også adgangen til arkiverne og de anbefalinger, som ombudsmanden har givet i denne 

henseende. Viceombudsmanden fremhævede, at der er blevet oprettet en informationstjeneste, 

der giver adgang til arkivernes register, og at man visse steder kan tale om systematiske 

lovovertrædelser og ikke isolerede tilfælde (hun henviste til ombudsmandens årlige 

beretninger fra 2011, 2012 og 2013). 

• Rosa Estaràs fremhævede, at man efter ombudsmandens udlægning kan konkludere, at 

der ikke var nogen ideologiske motiver, der lå til grund for lovovertrædelserne, og at der ikke 

eksisterede noget netværk.  

Møde med læger, eksperter og journalister (23. maj 2017) 

 Dr. José Antonio Lorente, professor ved universitet i Granada, og dr. Tomás Cobo, 

den spanske lægeforening. Præsentation af DNA ProKids og DNA ProOrgan 

Lorente præsenterede det internationale program DNA-Prokids, hvis formål er at bruge 

teknologi til humangenetisk identifikation (DNA-analyse) for at identificere forsvundne børn 

og udføre DNA-analyser for at oprette selvstændige databaser over: 
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 forsvundne børn under beskyttelse, der var på børnehjem, i NGO'er eller andre 

institutioner for personer med ukendt familie. 

 familiemedlemmer til forsvundne børn: forældre og bedsteforældre, der har meddelt, 

at et barn under deres værge var forsvundet. 

Der foretages også DNA-analyser i adoptionstilfælde for at sikre, at kvinden, som 

bortadopterer, er den biologiske mor, da der er forekommet tilfælde, hvor stjålne og 

bortadopterede børn forklarede, at de kom fra fattige familier, og at de påståede mødre 

modtog penge for at kunne bidrage til resten af familiens underhold. Ved at kunne identificere 

børnene ville man sætte en stopper for handlen og lovovertrædelser forbundet med børn og 

ulovlige adoptioner. Takket være DNA-analyse kan et forsvundet barn finde sin familie. I 

Guatemala er 500 børn for eksempel blevet genforenet med deres familie. Dette program, der 

er grundlagt af universitetet i Granada i samarbejde med universitetet i Texas, er finansieret af 

den spanske regering og forskellige private fonde, og dets tjenester er gratis, da det er et 

humanitært program. 

Cobo præsenterede DNA-Pro-Organ-programmet: Programmet ligner det forrige og opretter 

flere databaser, hvis formål er at sikre organernes sporbarhed ved at kontrollere donorens 

gener: en database for organdonorer, en database for organmodtagere, en database for 

transplanterede organer og en database for smuglede og stjålne organer. Formålet med dette 

program er at bekæmpe organsmugling, og at de kriminelle smuglere ikke slipper for straf, 

hvis det ikke kan påvises, hvor et organ stammer fra.  

 Vila Torres, advokat og leder af Bufetevila Abogados & Asociados 

Han berettede om den reelle tilstand af modløshed, som ofrene befinder sig i, og 

opsummerede kort situationen, der startede med en fælles anmeldelse, som ofrene indgav hos 

anklagemyndigheden i 2011. Anklagemyndigheden foretog den strafferetlige forfølgning af 

anmeldelserne, men ifølge Vila Torres er de overfladiske, og sagerne er blevet arkiveret af 

dommerne. Det første tilfælde med retsforfølgning er Dr. Eduardo Velas sag, som kom for 

retten i januar 2018. Vila Torres mener, at man skal undersøge, hvad der har givet anledning 

til, at så mange sager arkiveres. Vila Torres forklarede, at der ikke er et fælles kriterium for så 

vidt angår forældelse af en lovovertrædelse, heller ikke for retsvæsenet, hvilket ikke er 

retfærdigt for ofrene. Det er den berørte part, der skal betale efterforskningen af sagerne, 

hvilket ikke alle familier er i stand til at gøre. Den midlertidige arkivering af sagerne betyder, 

indtil der fremkommer nye beviser, at sagerne er åbne, fordi de teknisk set ikke er lukket. Vila 

Torres mener, at efterforskningen har været utilstrækkelig, dårlig og dyr.  

Han anmodede om, at retssagerne er gratis, at kriterierne for forældelse på domstolsniveau 

ensrettes, at der lægges pres på Vatikanet, så der ydes støtte til ofrene, at informationskontoret 

i justitsministeriet får tvangsfuldbyrdelsesbeføjelser, når de forskellige parter skal anmodes 

om dokumentation, at DNA-analyse er gratis for de berørte parter, og at de religiøse ordener, 

der tilser mødrene på hospitalerne, letter adgangen til deres arkiver. 

Han sagde, at den katolske kirke har spillet en rolle i mafiaen med hensyn til salg af 

spædbørn, i lighed med Magdalene-søstrene i Irland. Han sagde, at tusindvis af pesetas 

skiftede hænder, men at kirken ikke ønsker, at dette kommer frem i lyset. De har sendt mange 

skrivelser til Vatikanet, men har aldrig modtaget svar. 

Han nævnte også for så vidt angår forældelsesfrister, at selv om faren dokumenterer, at de har 



 

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

DA 

købt babyen, kan den offentlige anklager ikke retsforfølge ham, og at det at lade en sag stå 

åben (arkivere den) er en juridisk fælde i Spanien, idet man ikke kan anklages for lovbrud ved 

at lade den stå åben. 

 Ana María Pascual, journalist, ugebladet Interviú 

Ana María Pascual er undersøgende journalist på ugebladet Interviú og har undersøgt sagen 

om de stjålne børn i seks år. Hun kender flere ofre: mødre og fædre, hvis børn man troede var 

døde ved fødslen, søskende, der leder efter en søskende, der angiveligt er død, og personer, 

hvis adoptioner ikke var i overensstemmelse med lovgivningen i de forskellige perioder. 

Disse berørte parters eneste mål er at finde deres kære. Men de offentlige institutioner, lige fra 

den spanske regering og flere autonome regioner til retssystemet og den katolske kirke, gør 

det ikke let for dem. Tværtimod. Sagerne løses ikke på grund af retssystemets manglende 

interesse og de iøjnefaldende hindringer, som de offentlige myndigheder stiller. 

Ana María Pascual gav en opsummering af, hvad sagen om de stjålne spædbørn i Spanien 

handler om. Sagen involverer et grundlæggende ideologisk element. Kort efter at have vundet 

den spanske borgerkrig vedtog Francos diktatur love, der gjorde det muligt at slette identiteten 

for børn af republikanske familier. I 1940 udpegede man derfor formyndere for børn af 

fanger, henrettede og landsforviste fra velgørenhedsorganisationer, der blev drevet af religiøse 

organisationer. Året efter tillod man, at alle børn, hvis forældre ikke kunne findes, da de var i 

fangenskab eller begravet i en fællesgrav, på ny blev indskrevet i civilregistret med en ny 

identitet, og at de blev overdraget til familier, der var tilhængere af diktaturet. Tusinder af 

drenge og piger blev med magt adskilt fra deres familier, der havde tabt krigen. Med 

undskyldningen om at hjælpe enker blev deres børn forflyttet til velgørenhedscentre, hvor 

man indoktrinerede dem med den nye fascistiske stat. I mange tilfælde blev disse børn, der 

var under nonners og præsters værge, stjålet, deres identitet blev ændret, og deres mødre fandt 

dem aldrig igen.  

For at forhindre ulovlige aborter fremmede Franco-regimet hemmelige fødsler, hvor kvinder, 

der ikke kunne påtage sig ansvaret for deres børn på grund af ekstrem fattigdom, eller fordi de 

var enlige, hvilket var den primære ideologiske hindring for at blive mor under diktaturet, 

kunne føde på fødeklinikker, hvorefter deres navne ikke fremgik i deres børns fødselsattester. 

Disse børn blev indskrevet direkte på centre for hittebørn eller børnehjem, hvorfra de blev 

adopteret. Men der er ingen love uden huller: Hemmelige fødsler var det perfekte dække for 

at stjæle børn fra enlige mødre. I dag har vi vidnesbyrd fra kvinder, som bogstaveligt talt blev 

berøvet deres nyfødte, af den simple grund at de ikke var gift, og fordi de ansvarlige på 

fødeklinikkerne besluttede, at disse kvinder ikke havde ret til at være mødre. Bestemmelsen 

om hemmelige fødsler var gyldig i Spanien indtil 1999. 

Den historiske kontekst forklarer, hvad der skete på de spanske fødeklinikker fra 1950'erne, 

hvor fødsler på hospitaler begyndte at blive normen. Men der er en anden profil blandt 

anmelderne af stjålne spædbørn: ægteskaberne. Da der foruden ideologi også kom profit ind i 

billedet, blev det til en forretning: Da nogle læger, nonner, offentligt ansatte og præster blev 

klar over, at der ikke skete noget, hvis de simulerede et spædbarns død på en fødeklinik, fordi 

regimet beskyttede dem, begyndte stjålne spædbørn at blive mere normalt, om end i det 

skjulte. Disse børn, der officielt var døde, blev afleveret til ægtepar, der ikke kunne få børn, 

men som ønskede det, og som til gengæld betalte en betydelig sum penge. I nogle tilfælde var 

summen i nærheden af prisen på en lejlighed. I andre tilfælde betalte familierne for deres nye 
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barn, som de indskrev i civilregistret, som om det var deres biologiske barn, i rater.  

De kilder, som anmelderne primært benytter i efterforskningen, er de såkaldte registre over 

fødeklinikker. Den spanske lovgivning forbyder sundhedscentre at destruere disse bøger, 

hvilket ikke gælder for sygehistorierne, der kan kasseres efter fem år. Men der er stadig nogle 

offentlige og private centre, der er blevet anmeldt for at have stjålet spædbørn, som ikke ved, 

hvor disse registre er. Der er ingen dommer, der har bedt politiet om at ransage disse 

hospitaler. I registrene kan man finde alle de grundlæggende oplysninger, man skal bruge for 

at starte med at lede efter stjålne børn: datoerne for mødrenes indskrivning, deres alder, antal 

børn, stuenummer, fødselsdatoen, hvorvidt spædbarnet havde brug for en inkubator, 

udskrivelsesdato osv.  

Hos de offentlige institutioner og informationstjenesten til parter berørt af den mulige 

bortførelse af nyfødte i justitsministeriet får de berørte parter udleveret fuldstændigt ubrugelig 

dokumentation fra registrene. Den er ubrugelig, da alle navne på de kvinder, der fødte på et 

givent tidspunkt, er streget ud, på nær navnet på den berørte part i henhold til lov 15/1999 om 

beskyttelse af personoplysninger. Dette er en uoverkommelig hindring. Det er umuligt at 

efterforske under disse omstændigheder. Man er klar over, at når man urigtigt foregav et 

spædbarns død, blev det ofte tildelt en anden kvinde, normalt over 40 år og 

førstegangsfødende, der angiveligt havde været gravid, hvilket blev underbygget af hendes 

indskrivning på et hospital. Det ville bestemt være tilstrækkeligt at efterforske disse kvinder 

og deres børn, der i dag er voksne, for at løse nogle af sagerne om manglende børn. Det er 

det, som en håndfuld ofre, det har fået fuldstændige oplysninger uden overstregninger på 

grund af uopmærksomhed eller en samarbejdsvillig dommer, gør. Hvis denne søgning skal 

være effektiv og med garantier, skal den foretages af domstolene. En anden af kilderne i 

efterforskningen, som berørte parter og efterforskerne ikke kan bruge, er arkiverne i de nu 

lukkede Patronato de Protección de la Mujer og Obra de Protección de Menores, der for nylig 

er blevet opdaget i forbindelse med en journalistisk undersøgelse. Disse to institutioner, der 

blev nedlagt i 1984, var underlagt justitsministeriet og havde ansvaret for genopdragelsen af 

oprørske kvinder og enlige mødre samt mindreårige i problematiske familier. Arkiverne 

befinder sig nu i kældrene under socialsikrings- og arbejdsministeriet. Disse arkiver står dog 

ikke til direkte eller fri afbenyttelse, da de indeholder oplysninger af personlig art. Derfor 

nytter det ikke noget, hvis man ikke kan foretage en helhedsbedømmelse af dem. Vi er klar 

over, at en del af de stjålne børn, blev handlet på adoptionsmarkedet, og at det var Patronato 

de Protección de la Mujer, der fik de gravide kvinder ind i netværket. Disse arkiver 

indeholder værdifulde oplysninger, der vil gøre det muligt at sammenligne oplysninger om de 

døde nyfødte med de nyfødtes oplysninger, der samtidigt blev registreret i Obra de Protección 

de Menores. Det spanske parlament burde ændre den nævnte lov, således at anmelderne kan 

sammenligne oplysningerne. 

Det er overraskende, at kun 1 af de 3000 anmeldelser, der er blevet indgivet siden 2011, er 

blevet accepteret. Der er tale om anklagen mod gynækologen Eduardo Vela, der er en af de 

personer, man har hørt mest om i forbindelse med de stjålne børn. Han samarbejdede med og 

blev betalt af Patronato de Protección a la Mujer. Han er den første af de efterforskede, der 

kom på anklagebænken, da han har indrømmet, at det er hans underskrift på en piges 

fødselsattest fra 1969. Dette dokument bekræfter, at pigen er den biologiske datter af en 

kvinde, som Vela bistod under fødslen. Men denne kvinde var steril. Hun var aldrig gravid.  

Forberedelsen af sagerne har været lang og uden resultater. Enten finder dommerne ikke 
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beviser på lovovertrædelser, eller også kan de ikke placere ansvaret. Det manglende initiativ 

fra offentlige anklagere og dommerne til at undersøge sagerne er bemærkelsesværdigt. Det er 

anmelderne, der har anmodet domstolene om undersøgelser. Der er dog få tilfælde, hvor 

dommeren har beordret politiet at foretage en summarisk undersøgelse. I nogle af de 

forundersøgelser, som jeg har læst, har politiet ikke foretaget en egentlig undersøgelse, men i 

stedet begrænset sig til at oplyse domstolen om navne på tidligere medarbejdere på de 

anmeldte fødeklinikker, hvilket kun bidrager lidt eller slet ikke til sagen. Bortset fra nogle få 

tilfælde har man for eksempel ikke givet ordre om at undersøge nyfødtes fødsels- og 

dødsfaldsregistreringer i civilregistret for at sammenligne disse oplysninger med 

oplysningerne på fødeklinikkerne. Uanset om det skyldes manglende interesse eller andre 

årsager, er anmelderne fuldstændigt ubeskyttede af institutionerne. 

Ana María Pascual ønsker også at udtrykke ofrenes ringe tillid til DNA-prøverne, der er 

foretaget af private laboratorier med private aftaler med sammenslutninger af ofre. Man har 

fundet fejl. Ved hjælp af gentest er det kun ca. 50 sønner og døtre, der er blevet genforenet 

med deres mødre, der var enlige, da tvangsadskillelsen fandt sted. Derfor kan det fremstå, 

som om netværket med de stjålne børn kun har eksisteret for de enlige mødre, der uden tvivl 

var en af de mest udsatte grupper under diktaturet. Denne synsvinkel ville reducere skandalen 

til at være af ideologisk art og udelade den ekstraordinære forretning, som tilegnelsen af børn 

udgjorde i Spanien gennem fem årtier. Journalisten hævder, at den spanske regering foregiver 

at støtte søgningen efter de stjålne børn. Det er få ofre, der henvender sig hos kontoret, der er 

oprettet af justitsministeriet, hvilket skyldes mangel på tillid. Ana María Pascual opfordrer de 

politiske partier til at nå en bred aftale på dette område. 

Følgende medlemmer af Europa-Parlamentet stillede spørgsmål: 

 Eleonora Evi satte spørgsmålstegn ved loven om amnesti for de lovovertrædelser, som 

denne gruppe af forbrydere har begået. 

 Julia Pitera, anførte, at disse begivenheder fandt sted i en specifik historisk periode, og 

spurgte, hvordan man kan stille privatklinikkernes registre til rådighed. 

 Jude Kirton Darling spurgte, om man havde undersøgt muligheden for at tage kontakt 

til sammenslutninger i andre europæiske lande, der har haft lignende problemer, 

såsom Irland. 

 

Vila Torres svarede: 

 

• Der var blevet taget kontakt til Irland med hensyn til lignende sager. De fulgte også 

den katolske kirkes svar på lignende sager i Argentina. 

Rundbordsdiskussion med andragere (23. maj 2017)  

Andragerne fremlagde den seneste udvikling i deres sager for medlemmerne af Parlamentet, 

og de klagede alle over mangel på efterforskning, retssystemets lange frister, som de finder 

uacceptable, myndighedernes retlige forpligtelse til at opbevare dokumentation og give 

berørte parter adgang til den samt manglende beskyttelse fra myndighedernes side – det er 

ofrene, der skal løfte eftersøgnings- og bevisbyrden. De kritiserede åbent 

informationskontoret, der er oprettet af justitsministeriet, som de betegner som administrativt, 

og fremfører, at det ikke stiller psykologhjælp og juridisk rådgivning til rådighed.  
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Ofrene anmodede om, at DNA-prøverne, som de skal underlægge sig, er gratis, om ensretning 

af dommernes kriterier for forældelse af lovovertrædelserne, oprettelse af en politigruppe med 

særligt fokus på sagerne om de stjålne spædbørn og oprettelse af en national database over 

ofrene og anmodede om, at sagerne ikke arkiveres, at der lægges pres på Vatikanet, så de 

involverede religiøse ordner åbner deres registre og giver retssystemet og familierne adgang 

til dem, samt at der oprettes en efterforskningskommission i det spanske parlament. 

De fortæller alle sammen om de lidelser, de oplever i forbindelse med søgningen efter deres 

forsvundne familiemedlemmer, og beder staten om at leve op til sit ansvar og sige undskyld 

til dem som ofre. Man kan fremhæve andragernes manglende tillid til retssystemet og de 

foretagne efterforskninger. 

Følgende andragere deltog i rundbordsdiskussionen med MEP'er: 

• Ruth Appleby (andragende nr. 758-13) gav en opdatering af sin sag: Retten i La 

Coruna havde i 2015 givet hende afslag på hendes seneste klage, og højesteret havde ligeledes 

givet hende afslag på hendes seneste klage. Hun har nu udtømt alle retsmidler i Spanien, og 

hun har derfor klaget til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. På intet tidspunkt er hun 

frem til den dag i dag blevet anmodet om at afgive vidneforklaring om sin sag i retten. Hun 

mener, at forsinkelserne er uacceptable, og har ingen tillid til de officielle efterforskninger, 

som hidtil er blevet iværksat i hendes sag. 

•  Patricia, datter af Eustoquia Camarero Urquiza (nr. 0927-13) har klaget over, at 

administrationen ikke fremlægger eller ikke vil fremlægge oplysninger om hendes bror, at 

dokumenter såsom obduktionsrapporten er fyldt med usandheder, at hendes sag blev afvist i 

Granada, at anklagerne og politiet ikke har efterforsket sagen, og at påstandene er blevet 

arkiveret på grund af manglende beviser. 

• Isasmendi, der repræsenterer Eduardo Raya Retamero, (nr. 1013-12) fortalte, at 

detaljerne vedrørende andragendet allerede var blevet indsendt, men anførte, at det lig, der var 

blevet begravet af Raya Retamero, ikke var hans datter, og at både stikprøverne og DNA-

analyserne bekræfter dette. Han har udtømt alle retslige kanaler indtil forfatningsdomstolen. 

Han anmeldte tilfælde af anholdelser i Granada mellem årene 1990-92 og kvalificerede dem 

som forbrydelser mod menneskeheden. Han anførte, at arkiveringen af sagerne skyldes 

manglende administrativ opfølgning og mangel på hjælp fra administrationens side. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (nr. 1772-12) fortalte, at der ikke forelå nye 

oplysninger vedrørende hendes sag, hendes lille piges forsvinden i Cádiz. Hun gav staten 

skylden, krævede, at sagerne blev bragt for en domstol, og udtalte, at ofrene ikke burde skulle 

bære bevisbyrden. Hun anmodede om juridisk og psykologisk bistand til den største gruppe af 

ofre, der findes i Spanien. Efter hendes mening er disse forbrydelser mod menneskeheden, og 

staten er ansvarlig for denne situation. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (nr. 1772-12) fortalte, at de historiske arkiver er fulde af 

oplysninger om døde fostre, og at efterforskningerne blev afsluttet i 2013, da anklageren 

afviste muligheden for at efterforske de jordiske rester af babyer, der har været begravet i 

årtier. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (nr. 1772-12) fortalte, at hun ikke stoler på staten, at 

ofrene iværksætter deres egne efterforskninger, og at hun ville have nedsat en uafhængig 
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kommission til at efterforske de sager, som dommerne nu har arkiveret. 

• Francisco González de Tena (nr. 1772-12), der repræsenterer gruppen "Colectivo sin 

identidad de Canarias", anmodede Europa-Parlamentet om at gribe ind på grund af 

statsforvaltningens passivitet. Han anmodede kirken om at åbne sine arkiver og fordømte den 

bevidste destruktion af dokumenter, hvilket burde karakteriseres som en forbrydelse. 

• Esperanza Ornedo Mullero (nr. 1772-12), der repræsenterer en forening i Huelva, 

udtalte, at hun var bekymret over dokumentationen af sit andragende. Hun satte 

spørgsmålstegn ved prøvelsen af sin sag og afslutningen af efterforskningerne. Hun har 

besluttet at anlægge sag ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (nr. 1772-12) leder fortsat efter sin mor, som blev født 

i "Casa Cuna" i Valencia, og den religiøse orden, som er ansvarlig for dette hospital, er ikke 

villig til at fremlægge nogen oplysninger om hendes forældre. Hun kræver, at de kirkelige 

arkiver åbnes. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (nr. 1772-12) berettede om, at et sæt tvillinger, en 

dreng og en pige, blev stjålet fra et hospital i Jerez, og at ingen fra staten vil tale med hende. 

Hun har klaget over, at efterforskningerne er blevet foretaget af ofrene. Hun gav staten 

skylden for situationen og beskyldte den for ikke at fremlægge svar og for, at sagerne nu er 

blevet arkiveret af dommerne. Hun anmodede Europa-Parlamentet om hjælp til at genåbne 

sagerne. Hun talte følelsesladet om sine lidelser og vanskeligheder i alle disse år og sagde, at 

hun formentlig ville "dø af et knust hjerte snarere end alderdom". 

I spørgerunden deltog følgende medlemmer af Europa-Parlamentet: 

 Eleonora Evi fremhævede retsvæsenets manglende vilje til at løse sagerne. Hun sagde 

endvidere, at regeringen burde følge henstillingerne fra FN's Arbejdsgruppe 

vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger, og at der burde være politisk vilje 

til at håndhæve børns rettigheder og deres ret til at kende deres identitet. 

 Julia Pitera spurgte andragerne, hvorfor de ikke havde henvendt sig til det spanske 

parlaments udvalg for andragender, og om de havde draget fordel af pave Frans' 

åbenhed ved at rette henvendelse til Vatikanet med anmodning om at få åbnet de 

religiøse ordners arkiver. 

 Tatjana Zdanoka krævede, at de skyldige stilles for en domstol, og fandt det 

uacceptabelt, at der for øjeblikket kun er én sag, der behandles ved domstolene. 

 Michela Giuffrida krævede, at DNA-prøverne er gratis for ofrene, at de retlige 

omkostninger overtages af staten, at der gives psykologbehandling og -støtte til 

ofrene, at der nedsættes en politigruppe til at ensrette undersøgelserne, at der gives 

adgang til private arkiver, og at de berørte parter anerkendes som ofre. Michela 

Guiffrida opfordrede endvidere de berørte parter til at mobilisere sig i medierne, så de 

kan få deres budskab ud til samfundet.  

 Jude Kirton Darling krævede en national, offentlig efterforskning af sagen, og at der 

blev nedsat et uafhængigt udvalg til at undersøge sagen. Hun anmodede også om at 

lægge pres på Vatikanet for at få det til at åbne de kirkelige arkiver. 

 Rosa Estaràs beskrev vidnesbyrdene som hjerteskærende og mente, at regeringen 

handlede i god tro og tror på dennes vilje til at efterforske, hvad der er sket, da 

søgningen efter sandheden hjælper ofrene. Rosa Estaràs anmodede om, at DNA-
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prøverne er gratis, at der blev givet adgang til den nødvendige dokumentation til 

undersøgelsen, hvilket ville fjerne hindringer for ofrene, men mindede igen om 

retsvæsnets uafhængighed og anmodede om, at registrene blev åbnet, og at beviserne 

blev overdraget til retsvæsnet. 

 Josep-Maria Terricabras anmodede anklagemyndigheden om at finde beviserne for 

anklagerne, og anførte, at det ikke er de berørte parter, der skal løfte bevisbyrden, Han 

opfordrede endvidere dommerne til at ensrette kriterierne for forældelse af 

lovovertrædelser (anklagemyndigheden har ensrettede kriterier, hvilket imidlertid ikke 

fremgår af dommernes handlinger). Han fremhævede endelig vigtigheden af, at 

databeskyttelse ikke anvendes til at beskytte lovovertrædere. 

 Marina Albiol mente, at kirken var medskyldig i disse forbrydelser mod 

menneskeheden, og at regeringen har en forpligtelse, som den ikke opfylder, til at 

efterforske kirken. 

Møde med det spanske udvalg for retlige anliggender i Deputeretkammeret (23. maj 

2017) 

Margarita Robles Fernández, formand for udvalget for retlige anliggender, bød velkommen til 

delegationen af medlemmer af Europa-Parlamentet og gav udtryk for sin solidaritet med 

ofrene for attentatet i London, der var sket aftenen før, hvortil Judith Kirton Darling udtrykte 

sin taknemmelighed. Chefen for delegationen af medlemmer af Europa-Parlamentet, Kirton 

Darling, besluttede sig for at holde et minuts stilhed til ære for ofrene. 

Mødet med udvalget for retlige anliggender havde til formål at klargøre, hvad 

Deputeretkammeret har gjort på dette område, samt udveksle holdninger og oplysninger om 

de parlamentariske initiativer, som kammeret har vedtaget. Udvalget for retlige anliggender i 

Deputeretkammeret har vedtaget to ikkebindende forslag på dette område i den 10. og 11. 

valgperiode (disse forslag er initiativer, der er rettet mod regeringen). 

 11. valgperiode: Ikkebindende forslag vedrørende efterforskningen af de stjålne børn 

(sag nr. 161/277) vedtaget af udvalget for retlige anliggender på dets møde 5. april 

2016. 

 10. valgperiode: Ikkebindende forsalg, hvor regeringen opfordres til uddybe 

støttearbejde for ofrene for sagen om de stjålne babyer (sag nr. 161/2585) vedtaget af 

udvalget for retlige anliggender på dets møde 10. juni 2014. 

José Ignacio Prendes fra Ciudadanos' gruppe bekræftede, at ofrene er blevet berøvet deres 

identitet, og at hans gruppe har anmodet om, at de anerkendes som ofre for forbrydelser mod 

menneskeheden, hvilket ville indebære, at lovovertrædelsen ikke kan forældes.  

Jaume Moya Matas fra CUP-EC-EM's gruppe anmodede om, at der indføres mekanismer til 

genoprettelse af demokratiet, at staten påtager sig sit ansvar på området, at de berørte pater 

anerkendes som ofre, hvilket ville medføre ret til gratis retshjælp i retssagerne, 

velfærdsydelser og oprettelsen af et centraliseret DNA-register, hvis prøver skulle være gratis 

for de berørte parter. Han anmodede også om en omstrukturering af justitsministeriets 

informationskontor, således at det tildeles flere midler. Han anmodede endelig om en 

specialiseret sektion i anklagemyndigheden på dette område, og om at denne kan handle på 

eget initiativ. 
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María Jesús Moro Almaraz fra Partido Populars gruppe mente, at man ikke skal forfalde til 

demagogi på dette område, og at det ikke er rigtigt at sige, at man ikke har gjort fremskridt. 

Siden regeringen blev bekendt med de første anmeldelser i 2011, mobiliserede justits- 

indenrigs- og sundhedsministeriet og anklagemyndigheden sig og begyndte deres arbejde kort 

efter (februar 2012). I udvalget er der blevet vedtaget to initiativer, hvor det sidste blev 

vedtaget enstemmigt. I initiativerne blev der anmodet om en ensrettet database med 

genprofiler (med prøver foretaget af det nationale institut for toksikologi), og man gav ofrene 

en solid status, i det man inkorporerede dem, der var berørt af sagen om stjålne spædbørn. 

Jude Kirton Darling sagde, at man kunne lære af det irske eksempel, hvor man har 

konstateret, at de berørte parter har et alvorligt tillidsproblem i forhold til de udførte 

efterforskninger. Hun spurgte også, om det var muligt at få nedsat et uafhængigt 

undersøgelsesudvalg. 

Michela Giuffrida pegede på en tragisk situation, hvor det er vigtigt at kende sandheden 

vedrørende fortiden, og mente, at det vigtige er at få konkrete resultater, og hun foreslog 

derfor, at DNA-prøverne og retshjælp er gratis for de berørte parter, at der udpeges en særlig 

offentlig anklager, at der nedsættes et undersøgelsesudvalg på området, og at ofrenes stilling 

fastsættes. 

Margarita Robles Fernández fra den socialistiske gruppe og formand for udvalget for retlige 

anliggender forklarede, at man ikke skal blande politik sammen med strafbare handlinger. 

Hun forklarede, at der er et problem med forældelsen af lovovertrædelsen, men at man 

afventer ensretning af kriterierne i forbindelse med en dom i højesteret. Hun anmodede om, at 

man ikke vurderer retsafgørelserne, da den enkelte sag har sin egen uafhængige 

retsbehandling. Formanden forklarede, at man ændrede loven for adoption og civilregistret i 

1987, hvor den demokratiske stat fik de beføjelser tilbage, som sognene havde. Hun nævnte, 

at anmodningen om en nedsættelse af et undersøgelsesudvalg var overladt til bestyrelsen af 

ordførere, og afventede opfølgning. 

Ester Capella y Farré fra ER's gruppe forklarede, at processen med den historiske bevidsthed, 

som blev påbegyndt i 2010, ikke er fuldendt, og at den kræver retfærdighed, sandhed og 

forsoning. Hun fremførte, at undersøgelsesudvalget i 2016 i kongressen på vegne af den 

europæiske gruppe Unidos Podemos og den socialistiske gruppe fremsatte en anmodning, og 

mente, at man bør anmode om, at anklagemyndigheden og de retshåndhævende grupper 

specialiseres.  

Møde med Den Episkopale Konference i Spanien (23. maj 2017) 

José Maria Gil Tamayo, generalsekretær for Den Episkopale Konference i Spanien. 

Pastor Carlos López Segovia, vicesekretær for generelle anliggender 

Jesús Miguel López Nieto, teknisk sekretær for den juridiske tjeneste 

José María Gil Tamayo anførte, at det var vigtigt at give erstatning til de uskyldige og sørge 

for sandhed, bevidsthed og forsoning.  

Han forklarede, at Den Episkopale Konference repræsenterede de spanske biskopper og havde 

eksisteret siden det andet Vatikanerkoncil Det var en kollegial institution for de spanske 
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biskopper, der hørte under Rom, hvilket betød, at stifterne var selvstændige og hører direkte 

under paven. Den Episkopales Konferences beføjelser var således begrænsede. 

Han forklarede, at der har eksisteret sognearkiver siden Tridentinerkoncilet (det 16. 

århundrede), og at man her indskriver oplysninger om kirkelige forhold (dåb, bryllupper ...), 

som de berørte personer har adgang til (i overensstemmelse med loven om beskyttelse af 

personlige oplysninger), men hvis der anmodes om disse oplysninger fra domstolenes eller 

anklagemyndighedens side, kan arkiverne åbnes. José María Gil Tamayo mindede om, at 

Konferencen ikke har noget mandat for stifter, og at hvert sogn er afhængigt af et stift. Men 

hvis der er en berettiget interesse, kan man henvende sig hos biskoppen, og at der 

sandsynligvis ikke vil være noget problem med at få adgang til arkiverne i denne forbindelse. 

De civile institutioners kirkearkiver, som lå i sognene, var blevet overført til statslige 

institutioner. I 1987 var loven for adoption og civilregistret blevet ændret, og staten havde fået 

de beføjelser tilbage, som havde tilhørt sognene.  

Sådan får man adgang til arkiverne: gennem dåbssognet garanteres tredjeparters adgang og 

fortrolighed. Tamayo tilbød at samarbejde så meget som muligt inden for den gældende 

lovgivning. De religiøse organisationer er en anden sag, da de er fuldstændigt selvstændige og 

hører direkte under Vatikanet.  

Julia Pitera stillede en række spørgsmål vedrørende sammenfaldet mellem dåbsattesternes og 

civilregistrets oplysninger og fremførte, at med stigningen i fødsler på offentlige hospitaler i 

regionernes hovedstæder i midten af det 20. århundrede fremgår fødselsoplysningerne 

sandsynligvis af civilregistret, da dåben finder sted efterfølgende. Oplysninger om børns 

dødsfald fremgår af civilregistret og ikke de kirkelige registre. 

Eleonora Evi spurgte, om der var ideologiske undertoner i forbindelse med forsvindingerne, 

om der var lokale netværk, og mente, at man – for at kunne komme tættere på ofrenes 

personlige tragedier – har brug for et undersøgelsesudvalg. 

Marina Albiol bekræftede, at de forsvundne spædbørn i fra 1940 til 1990 var resultatet af en 

ideologisk undertrykkelse og derefter en lukrativ forretning. Hun mener, at de religiøse 

organisationer med deres hittebørnshjem og hemmelige fødsler udgjorde et system, der 

fremmede denne situation. Hun spurgte, om kirken vil efterforske sig selv, og om 

organisationernes arkiver bør åbnes for efterforskningen (disse arkiver bør bevares på 

ubestemt tid). Hun spurgte, om kirken kommer til at samarbejde proaktivt på dette område og 

anbefalede dens medlemmer, hvordan de skal handle i lyset af denne tragedie. 

Josep-Maria Terricabras bad også kirken om at indgå i et mere proaktivt samarbejde på 

området, som den i senere tid har gjort på andre områder.  

José Maria Gil Tamayo fordømte som svar på spørgsmålene udtrykkeligt begivenhederne, 

som han ikke mener på nogen måde kan retfærdiggøres. Han bekræftede, at det er nødvendigt 

at forstå situationens historiske kontekst, hvor fattigdom og ære spillede en stor rolle. Han 

anmodede om, at man straffer de ansvarlige, men at man ikke tilsværter visse religiøse 

ordners gode navn og arbejde for lovovertrædelser, som kun nogle har begået. Han mente, at 

der var tilfælde af hemmelige adoptioner grundet manglende regulering. Han mente, at det 

ville være passende at komme med generelle anbefalinger til provinsadministrationernes og 

de religiøse organisationers arkiver, idet tredjeparters rettigheder altid bevares. Man forpligter 

sig til at komme med nogle retningslinjer for biskopperne vedrørende arkiverne og at bede om 
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at samarbejde på området. Han afviste idéen om, at kirken som institution udførte et komplot, 

og hævdede dette på den antagelse, at konkrete personer havde begået lovovertrædelser ved at 

foretage falske adoptioner og stjæle børn, hvilket skulle betragtes som lovovertrædelser og 

overgreb på grundlæggende rettigheder. 

Jude Kirton Darling spurgte, om kirken på proaktiv vis kunne mødes med justitsministeriet og 

stille sine arkiver til rådighed med databeskyttelsesagenturets samtykke. Tamayo svarede, at 

sognearkivernes oplysninger i stor udstrækning er mikrofilmet (mikrofilm lavet af 

mormoner), og at de ikke ville have noget problem med at stille dem til rådighed for 

justitsministeriet, dog forudsat at tredjeparters rettigheder i alle tilfælde bevares. 

Jude Kirton Darling konkluderede, at hun håber på, at pave Frans' store forståelse for sådanne 

emner, som man allerede har oplevet i Argentina, kan bevirke, at man til en vis grad kan løse 

problemet med åbningen af arkiverne. 

Evi spurgte, om der var tegn på, at disse tilfælde var en del af et organiseret netværk eller, om 

de indeholdt et ideologisk element. Kirken svarede, at den ikke ser et organiseret netværk, 

men derimod flere handlinger udført af uhæderlige personer. 

Generelle bemærkninger  

Delegationen af medlemmer af Europa-Parlamentet foretog et besøg, hvis indhold var 

omfattende, og hvis besøg var mange, og takkede i denne sammenhæng institutionerne for at 

have modtaget dem. Sagen om de stjålne spædbørn og ulovlige adoptioner under diktaturet og 

i de første år i demokratiet har gjort et stort indtryk på medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

der har ønsket at udvise deres solidaritet med ofrene og familierne. Besøget fandt sted, fordi 

man havde ønsket at bedømme rækkevidden og omfanget af emnet på stedet og undersøge, 

hvilken type foranstaltninger man kan træffe, så denne situation aldrig finder sted igen. 

Et af indtrykkene, som medlemmerne af Parlamentet har efter besøget, er de modstridende 

udsagn, som fremsættes af forskellige myndigheder, ofrene, journalister og advokater.  

MEP'erne glædede sig over, at alle de involverede parter erkendte og accepterede, at 

bortførelsen af nyfødte skete i perioden efter borgerkrigen, under Francos diktatur og under 

det demokratiske styre. Disse parter anfører et forskelligt antal af berørte personer, hvilket 

ikke bidrager til, at man kan bedømme denne problematiks omfang. Der er også en forskel 

med hensyn til at bestemme, om de stjålne spædbørn var et resultat af en smuglerring eller af 

isolerede lovovertrædelser. I modsætning til disse forskelle i kriterier var det tydeligt, at 

ofrene udviser manglende tillid til institutionerne, enten fordi de ikke mener, at de udførte 

efterforskninger er tilstrækkelige, eller fordi de mener, at det ikke er ofret, der skal bære 

bevisbyrden for lovovertrædelsen. De ønsker, at anklagemyndigheden har en mere proaktiv 

holdning og handler på egen hånd, da det ikke er ofrene, der skal bære byrden i 

sagsbehandlingen. Medlemmerne af Europa-Parlamentet mente også, at man kan forbedre 

hjælpen til ofrene, såvel med psykologhjælp som retlig vejledning og administrativ 

information om de anmeldte sager. Medlemmerne af Parlamentet var alle enige om, at det er 

et alvorligt problem, og at det er nødvendigt med retfærdighed, bevidsthed og forsoning. 

Medlemmerne af Parlamentet lagde vægt på et samarbejde mellem kirken og justitsministeriet 

for at lette adgangen til deres arkivers dokumentation for at styrke sidstnævntes søgsmål. De 

udtrykte endvidere deres tilfredshed med det tilsagn, som Den Episkopale Konference havde 
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givet om at stille deres arkiver til rådighed for justitsministeriet, og beklagede, at det ikke 

allerede var sket hurtigst muligt. 

Indstillinger 

På baggrund af disse betragtninger fremsætter Udvalget for Andragender følgende 

indstillinger til de ansvarlige nationale myndigheder: 

1. beklager den pligtforsømmelse fra myndighedernes side, som andragerne, ofrene og 

sammenslutningerne af ofre har rapporteret om, og myndighedernes manglende evne til 

at beskytte dem eller i tilstrækkelig grad undersøge deres anmodninger indtil nu; 

opfordrer de spanske myndigheder til at forpligte sig til på rettidig vis at indlede en 

styrket, løbende, stabil og konkret dialog med andragerne og sammenslutningerne af 

berørte parter;  

2. henstiller, at der oprettes en særlig offentlig anklagemyndighed til at behandle alle sager 

om formodet tyveri og ulovlig adoption af nyfødte;  

3. opfordrer anklagemyndigheden til at være mere proaktiv og handle på eget initiativ i 

disse sager for at undgå, at ofrene skal bære byrden i sagsbehandlingen; 

4. påpeger, at den spanske stat er forpligtet til fuldt ud at overholde FN's konvention om 

barnets rettigheder og FN's erklæring om beskyttelse af alle personer mod tvungen 

forsvinding; mener derfor, at den spanske stat i sagerne om de stjålne børn bør sikre, at 

der anlægges en institutionel tilgang i kombination med alle de nødvendige 

foranstaltninger, der skal sikre, at den nationale retlige ramme er i fuld 

overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til folkeretten; 

5. mener, at den spanske stat bør ratificere FN's konvention om ikke-anvendeligheden af 

forældelsesfrister på krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og bør gå 

så langt som til at anse forbrydelser, der er begået i forbindelse med sager om stjålne 

børn, for at være forbrydelser mod menneskeheden; 

6. er af den faste overbevisning, at de mulige forbrydelser, der er knyttet til sagerne om 

stjålne børn, som fandt sted under Francos diktatur, og dem, der fandt sted senere, bør 

undersøges effektivt, og at der i den forbindelse ikke bør gives amnesti; opfordrer derfor 

de spanske myndigheder til at træffe de nødvendige lovgivningsmæssige og juridiske 

foranstaltninger til at ugyldiggøre enhver fortolkning af national ret, der måtte være i 

strid med en reel opfyldelse af dette mål;  

7. efterlyser en klar protokol om, hvilke myndigheder der har ansvaret for at efterforske 

sager, som omfatter ofre, der har bopæl i en anden medlemsstat i overensstemmelse 

med artikel 17 i direktivet om ofres rettigheder, og opfordrer til øget samarbejde mellem 

alle de involverede myndigheder; 

8. opfordrer Interpol til at føre tilsyn med det arbejde, som efterforskningsmyndighederne 

udfører i grænseoverskridende sager; 

9. opfordrer indtrængende de spanske myndigheder til som en prioritet og hurtigst muligt 

at finde og iværksætte konkrete administrative og retlige løsninger i samordning med 
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ofre og sammenslutninger, herunder bistand til at dække deres retsomkostninger, 

således at retsvæsenet og anklagemyndigheden kan foretage en ex officio-undersøgelse 

af det påståede tyveri af nyfødte, der beskrives af EU-borgere i deres andragender til 

Europa-Parlamentet, og yde proaktiv støtte til ofrene; 

10. understreger nødvendigheden af, at de spanske myndigheder styrker kanalerne for 

direkte deltagelse og dialog med ofrene og deres sammenslutninger med henblik på at 

imødekomme behovet for at finde en løsning gennem en effektiv dialog, der fremmer 

ofrenes tiltro til den fremtidige efterforskning; 

11. minder om, at størstedelen af sagerne fandt sted i perioden mellem 1940 og 1992, 

således som det fremgår af de indgivne andragender og klager; henstiller, at den 

spanske regering erkender, at staten under Francodiktaturet var involveret i og/eller sad 

med hænderne i skødet med hensyn til det systematiske tyveri af og de ulovlige 

adoptioner af spædbørn som et første skridt til at sikre ofrenes ret til sandhed, 

retfærdighed og erstatning, som en garanti for, at dette aldrig gentager sig; 

12. opfordrer indtrængende de spanske myndigheder til omgående at træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at forpligte regeringen til at tilvejebringe ressourcer og træffe 

foranstaltninger til at løse alle de påståede tilfælde af tyveri af spædbørn og ulovlig 

adoption og at øge deres forpligtelse ved at indlede informationskampagner, der også 

bør omfatte brugen af sociale netværk for at øge bevidstheden blandt alle de involverede 

aktører om behovet for at samarbejde og samarbejde så tæt som muligt med 

sammenslutninger for ofre;  

13. henstiller, at der oprettes et offentligt og særligt nationalt DNA-register specifikt til 

disse sager for at gøre det muligt at sammenligne ofrenes data, således at man kan 

hjælpe dem med at finde deres rigtige familier; opfordrer til, at DNA-prøverne er gratis, 

herunder gennem INTCF, i alle rapporterede sager om formodede stjålne spædbørn, 

uden behov for en kendelse fra en domstol eller offentlig anklager og med deltagelse 

og/eller tilsyn af repræsentanter for lovligt oprettede sammenslutninger for ofre;  

14. henstiller, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til at garantere sikkerheden 

i forbindelse med identifikationen af nyfødte og bestemmelsen af det moderlige 

slægtskab, uden at der hersker nogen tvivl, ved at foretage de nødvendige medicinske, 

biometriske og analytiske prøver;  

15. beklager de "begrænsede fremskridt" i den spanske regerings gennemførelse af 

henstillingerne i 2014-rapporten fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller 

Ufrivillige Forsvindinger og opfordrer den spanske regering til at gennemføre 

henstillingerne hurtigst muligt, især vedtagelsen af en national plan for eftersøgning af 

forsvundne personer; 

16. henstiller til en forøgelse af midlerne til justitsministeriets kontor, som yder støtte til de 

ofrer, som muligvis har været udsat for tyveri af nyfødte, og til, at det sikres, at de 

spanske myndigheder udviser stærkt engagement over for ofrene med hensyn til 

afholdelse af udgifterne til psykologhjælp, juridisk rådgivning socialsikringsbeskyttelse 

og adgang til administrativ information, under hensyntagen til direktivet om ofres 

rettigheder (2012/29); 
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17. glæder sig over visse regionale parlamenters beslutning om at yde ofrene gratis juridisk 

bistand og henstiller, at den spanske regering indfører de mekanismer og træffer de 

nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige, således at alle 

berørte borgere og familier får støtte og beskyttelse på lige fod på hele det nationale 

område, herunder gratis adgang til retsvæsenet og en udtømmende behandling af deres 

anmeldelser i alle tilfælde; 

18. noterer sig de retningslinjer og konkrete foranstaltninger, der er udstukket i de 

ikkebindende forslag, som den 5. april 2016 og 10. juni 2014 blev vedtaget af det 

spanske udvalg for retlige anliggender i Deputeretkammeret, om efterforskningen af 

tyveriet af nyfødte og om støtte til ofrene for tyveriet af nyfødte; 

19. glæder sig over, at man i statsbudgettet for 2017 mellem de politiske grupper er blevet 

enige om at øremærke 100 000 EUR i justitsministeriets budget, hvis anvendelse skal 

føre til en bedre forvaltning af og løsning på de berørte parters anmeldelser, hvilket skal 

fremgå af analytisk dokumenterede data, og henstiller til en snarlig revision for at sikre, 

at der er passende ressourcer til rådighed; noterer sig desuden den aftale, som er blevet 

vedtaget i et kompromisændringsforslag, og som fremhæver det stærke engagement i at 

skabe en teknologisk platform til at støtte de berørte parter og i at undersøge 

genprofiler; 

20. glæder sig over de retningslinjer, der er udstukket af anklagemyndigheden i dens 

cirkulære 2/2012 om ensretning af kriterierne for procedurerne til bortførelse af nyfødte, 

og henstiller til det spanske retsvæsens øverste myndighed, at den undersøger 

mulighederne for en mulig ensretning af kriterierne med henblik på at undgå forældelse 

af disse lovovertrædelser; henstiller, at man sikrer og letter adgangen til folkeregistre og 

gamle fødselsregistre på hospitalerne; 

21. opfordrer indtrængende de spanske myndigheder til at sikre gratis og fortsat 

psykologisk støtte til ofrene gennem brug af kvalificerede fagfolk;  

22. henstiller, at de, der angiveligt har været berørt af bortførelse og ulovlig adoption af 

spædbørn med ofres særlige status – både forældrene og de identificerede børn, 

modtager fuld og effektiv beskyttelse, herunder muligheden for erstatning fra staten, 

idet der tages hensyn til direktivet om ofres rettigheder; 

23. understreger, at det er nødvendigt at de kirkelige myndigheder erkender deres 

potentielle inddragelse i bortførelsen af spædbørn og ulovlige adoptioner og undskylder 

over for ofrene; opfordrer dem indtrængende til at samarbejde proaktivt og mere 

effektivt med justitsministeriet, stille såvel sognearkiver som arkiver fra religiøse 

organisationer til rådighed for de berørte parter, give fuld adgang og sikre størst mulig 

gennemsigtighed for at lette retsmyndighedernes efterforskning ved fremme 

genforeninger, hvor det er muligt; 

24. anerkender den katolske kirkes kærkomne undskyldning over for kvinder, der har været 

udsat for tvungen adoption i Det Forenede Kongerige, og opfordrer til en tilsvarende 

anerkendelse af ofrene i Spanien. 

25. henstiller endelig, at der hurtigst muligt nedsættes et undersøgelsesudvalg i 

Deputeretkammeret for at forbedre forståelsen af problemet, vurdere, om INTCF's 
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resultater er repræsentative, fastslå, om der er tale om handlinger foretaget af lyssky 

enkeltpersoner eller et institutionaliseret netværk af menneskesmuglere og foreslå 

forbedrede foranstaltninger, der styrker en afklaring af hændelserne med henblik på at 

undgå, at en lignende situation gentager sig i fremtiden. Sammenslutninger for ofre, 

Justitsministeriet og OMC (Organización Médica Colegial) bør være repræsenteret i 

dette udvalg; 

26. mener, at det er af afgørende betydning, at der oprettes en specialiseret retlig enhed, 

som har de nødvendige økonomiske og politiske ressourcer, der skal afsættes til at 

undersøge påståede tilfælde af stjålne børn; 

27. opfordrer til, at der oprettes en retlig gruppe til at udføre ad hoc-efterforskninger, ikke 

mindst i lyset af de mange klager, der henviser til episoder af samme art;  

28. understreger, at det i en lang række tilfælde er muligt at konstatere, at de gerninger, der 

er begået i forbindelse med tyverierne af børn, er af organiseret og systemisk karakter; 

opfordrer de spanske myndigheder til at gennemføre omfattende 

efterforskningsaktiviteter under fuld hensyntagen til alle klager og de relevante 

dokumenter, som de berørte borgere har fremlagt som bevis; 

29. fremhæver, hvor vigtigt det er, at den spanske regering indgår i et samarbejde og 

samarbejder fuldt ud i forbindelse med internationale undersøgelser af bortførelser af 

spædbørn og ulovlige adoptioner, navnlig sag 4591/2010, der behandles af den 

argentinske dommer María Servini de Cubria, og den undersøgelse, der for nylig blev 

indledt af Mexicos nationale anklagemyndighed; 

30. opfordrer Europa-Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder til inden for deres respektive 

kompetenceområder at undersøge og effektivt forfølge den eventuelle krænkelse fra de 

spanske myndigheders side af de rettigheder, der tilkommer ofrene for tvungen eller 

ufrivillig forsvinden;  

31. opfordrer formanden for Udvalget for Andragender til at sende denne rapport til alle 

andragerne samt lovligt oprettede sammenslutninger for ofre for tyveri af spædbørn og 

ulovlige adoptioner, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, den spanske regering, den spanske 

stats regionale regeringer, den spanske ombudsmand samt FN's Arbejdsgruppe 

vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger ;  
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PPE-Gruppens mindretalsudtalelse  

 

PPE-Gruppen fastholder retten til en uafhængig og effektiv retslig efterforskning for at hjælpe 

ofre for bortførelse af spædbørn i Spanien.  

 

Vi støtter, at alle ofrene får taget gratis DNA-tests; vi opfordrer til, at kirken gør sine arkiver 

tilgængelige for de berørte familier; vi støtter beslutningen om en betydelig forøgelse af 

finansieringen til Justitsministeriets kontor, der yder støtte til ofrene, og vi støtter 

undersøgelseskommissionen i Deputeretkammeret for derved at imødekomme andragernes 

krav.  

 

I betragtning af denne undersøgelsesrejses yderst følsomme karakter er vi overbevist om, at 

rapporten skal være afbalanceret og baseret på kendsgerninger. Vi støtter derfor det 

oprindelige udkast til betænkning fra delegationens formand. 

 

Vi beklager, at den endelige rapport i sine anbefalinger konkluderer, at disse forbrydelser blev 

videreført af den spanske stat, således som det er anført i ændringsforslag 23 og 74, som blev 

fremsat af GUE/NGL-Gruppen. Vi understreger, at der ikke er noget bevis for en sådan 

konklusion. Vi beklager dybt, at det er givet det indtryk, at disse erklæringer tjener interne 

politiske gevinster. Vi understreger endelig, at det henhører under domstolenes, og ikke 

Udvalget for Andragenders, kompetence, at fastslå, om disse forbrydelser er blevet begået af 

enkeltpersoner eller et institutionaliseret netværk af menneskesmuglere.  
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