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Újszülöttként  mindegyiküket  hasonló  forgatókönyv  szerint  fogadták  örökbe:  az
anyakönyvi kivonataikat meghamisították úgy, hogy adoptáló szüleik neve szerepelt a
papírokon,  a  tranzakciókban  pedig  nemcsak  a  politika,  hanem  az  egyház  is
kulcsszerepet  játszott,  Á  cél  minden  esetben  ugyanaz  volt:  a  politikailag  vagy
erkölcsileg  alkalmatlannak  tartott  szülőktől  elvenni  az  újszülötteket,  és  olyan
családoknál  elhelyezni  őket,  ahol  az  akkori  hatalomnak  tetsző  környezetben
nevelkedhetnek.

A HATALOM BEFERKŐZIK A SZÜLŐSZOBÁBA

1971-ben az akkor 23 éves Manoli Pagador egészséges fiúgyermeknek adott életet.
„Rögtön elvitték  rutinvizsgálatokra,  majd  kilenc  idegőrlő óra  után egy apáca,  aki
ápolónőként  dolgozott  a  madridi  újszülöttosztályon,  hűvösen közölte  velem,  hogy
meghalt a kisfiam. Azt sem engedték meg, hogy a holttestét megnézzem, és a temetés
időpontját  sem  mondták  meg”  —  idézi  fel  a  történteket  Manoli.  A  Franco
Spanyolországában dívó csecsemőkereskedelem mértéke egészen 2011-ig ismeretlen
volt, mígnem az akkor már 40-es éveikben járó Juan Luis Moreno és Antonio Bar-
roso, gyerekkori barátok, felfedezték az igazságot. Kiderült, hogy mindkettőjüket egy
zaragozai paptól vették meg. Egy csecsemő ára 200 ezer peseta volt, ami abban az
időben hatalmas összegnek számított egy munkáscsalád számára, hiszen egy lakás is
ennyibe  került.  Juan  és  Antonio  elhatározták,  hogy  kiderítik  az  igazságot  a  saját
származásukról,  és  segítenek  sorstársaiknak  is  fellelni  vér  szerinti  családjukat.
Megalapították az ANADIR nevű szervezetet, valamint felállítottak egy DNS-bankot,
ahol  már  most  több  ezren  regisztráltak.  A  gyakorlat,  hogy  a  morálisan  vagy
gazdaságilag  alkalmatlannak  bélyegzett  családoktól  elvették  az  újszülöttjüket,  és
konzervatív értékeket képviselő, gyakran gyermektelen családoknál helyezték el őket,
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az 1930-as években kezdődött, Franco hatalomra kerülésével, és egészen az 1990-es
évekig  tartott.  A  kezdetben  ideológiai  alapokra  épült  rendszerből  aztán  jól
jövedelmező üzletág lett, ami szorosan kötődött a katolikus egyházhoz: a diktatúra
alatt a papok és apácák kiemelkedően fontos szerepet játszottak az ország életében,
különösen a kórházakban, iskolákban és árvaházakban. Volt olyan kórház Madridban,
ahol az 1981-es anyakönyvi  adatok 70 százalékban az „anya ismeretlen” rubrikát
jelölték meg.  Az akkori  törvények értelmében a  biológiai  anya  nevét  nem kellett
feltüntetni  a  dokumentumokban,  így  szolgálva  a  férjezetlen  anyák  anonimitását,
valamint  leplezve  a  csecsemőkereskedelmet.  Becslések  szerint  Spanyolországban
összesen  mintegy  300  ezer  újszülöttet  loptak  el,  számos  kórház  gyakorlatilag
csecsemőpiacként funkcionált. Az ország bírói testületé és politikusai elutasították azt
a  követelést,  hogy  a  csecsemőkereskedelmet  emberiség  ellen  elkövetett
bűncselekménynek nyilvánítsák.  A mai adatvédelmi törvények értelmében a DNS-
bankok nem oszthatnak meg és adhatnak ki információkat, a spanyol kormány pedig
visszautasítja a nemzeti DNS-adatbázis felállítását.  Ezért az érintett  családok saját
nyomozásba fogtak. Ez idáig csak néhány család talált egymásra, több ezer eset pedig
valószínűleg azért nem fog soha napvilágra kerülni, mert az ellopott gyerekek attól
félnek, hogy az örökbe fogadó szüleiket bűnösnek nyilvánítják.

A MÁJUS TERI NAGYMAMÁK

Az 1976 és 1983 közötti argentínai katonai uralom alatt emberjogi aktivisták szerint
30 ezer  fiatal  tűnt  el,  akiket  letartóztattak,  fogolytáborba  hurcoltak,  megkínoztak,
megöltek. Az áldozatok között rengeteg nő is volt, sokan áldott állapotban, akiket
csak azután végeztek ki, miután a börtönfalak között világra
hozták gyermeküket. A csecsemőket olyan katonai családok kapták, akiknek politikai
meggyőződése  elnyerte  a  rezsim  tetszését.  Úgy  gondolták,  ha  ezek  a  gyerekek
megfelelő  politikai  nézeteket  valló  családokban  nőnek  fel,  akkor  gyökerestül
kiirthatják a biológiai szülők baloldali meggyőződését.

Amikor  Argentínába  1983-ban  visszatért  a  polgári  rend,  az  eltűnt  fiatalok  szülei
elhatározták,  megtudják,  mi  lett  a  gyerekeikkel.  Sokan  csatlakoztak  a  Május  téri
Anyák nevű csoporthoz, amit az elnöki palota előtti térről neveztek el, ahol ezek az
asszonyok  minden  csütörtök  délután  összegyűltek,  és  információt  követeltek  az
eltűntek  hollétéről.  Amikor  világossá  vált  számukra,  hogy  a  gyerekeik  soha  nem
térnek vissza, és megtudták, hogy lányaik a fogságban szültek, új nevet választottak:
így lettek a Május téri Nagy-
mamák, akik most már a soha nem látott unokáik ut nyomoztak. Guillermo Pérez
Roisinblit  is  egyike  az  el  pott  csecsemőknek.  Az ESMA nevű haditengerészeti  1



nikán született, amely a katonai diktatúra alatt Argentí egyik leghírhedtebb börtöne
volt. „Anyámat az asztali kötözték, és egy katonai orvos meg két másik női fegye
segített  a szülésnél” — meséli  Guillermo, aki talán soha ne tudhatta volna meg a
születésének a körülményeit, ha ne lenne a Május téri Nagymamák összefogás.

A nagymamák az évek során rengeteg névtelen telefont tippet kaptak arról, hogy hol
találhatják  meg a  soha  ne  látott  unokáikat.  25  évvel  Guillermo születése  után  Rt
Roisinblit  is  kapott egy telefonhívást,  hol találhatja meg v unokáját.  Guillermo és
Rosa egyaránt küldtek vérmin abba a genetikai adatbankba, amit a nagymamák hozt
létre  azzal  a  céllal,  hogy  a  biológiai  családokat  egyesítse  Egy  hónapra  rá  egy
genetikus megerősít  te a hírt,  Guillermo valóban az ő unoka „Határtalanul boldog
voltam, örömömb nevettem és sírtam egyszerre” — emléks; vissza Rosa. Guillermo
reakciója kimi tebb volt, ő gyűlölte a légierőnél hírszer tisztként dolgozó, erőszakos
természetű örökbe fogadó a ját, az édesanyjának hitt asszonyt viszont szerette.

A nagymamák nem adják  fel  a  keresést,  és  a  92  év  Rosa  most  másoknak  segít:
„Tavaly 108 unokát egyesíti tünk a nagyszüleikkel, de még több mint 400-at kell felk
tatnunk.”  Az  ellopott  csecsemők  sorsa  Argentína  „piszk  háborújának”  egyik
legfájdalmasabb öröksége.

BŰNSZÖVETKEZET A SZERB KÖRHÁZAKBAN

Gorán Filipovic és a felesége még mindig reménykednek abban,  hogy egy nap újra
láthatják lányukat, aki az idén lenne 15 éve
„A szülés után közölte velünk az orvos, hogy a lányur meghalt. Amikor mondtam
neki, hogy szeretném látr visszautasította a kérésem, és még csak azt sem engedte
A Május téri nagymamák tavaly 108 unokát egyesítettek a nagyszüleikkel.

A kierőszakolt örökbefogadásokat azok szervezték, akikben a nők a legjobban bíztak:
papok, apácák, orvosok meg, hogy eltemessük” - meséli Filipovic. Bár nem kapták
kézhez  a  halotti  anyakönyvi  kivonatot,  eleinte  nem gyanakodtak  csalásra.  Idővel
azonban kétségek kezdték gyötörni őket. „Amikor feleszméltem a sokkból, szerettem
volna kimenni a lányom sírjához, de a temetőben azt mondták, a neve alatt soha nem
vettek  át  holttestet,  és  a  temetésről  sincs  dokumentumuk.  A  kórházban  pedig
kiderítettem, hogy a lányom születési anyakönyvi kivonatában nincs feltüntetve az
édesanyja  neve.  Akkor  jöttem  rá,  hogy  a  hivatalos  dokumentumokat
meghamisították.”

A házaspár meg van győződve arról, hogy gyermeküket örökbeadás céljából eladták,



és ők is áldozatai a szerb állami kórházakban a Milosevics-rezsim alatt működtetett
bűnszervezetnek.  A téma akkor  kapott  médianyilvánosságot,  amikor  egy házaspár
2002-ben  visszakapta  halottnak  vélt  lányát.  Radojka  Manojlovic  1979-ben  egy
belgrádi  kórházban  ikreknek  adott  életet.  A  babákat  rögtön  átszállították  az
újszülöttosztályra,  de  11  nap  után  az  orvosok  közölték,  hogy  az  egyik  gyermek
meghalt, így a szülők már csak a kisfiút vihették haza. Az igazságot akkor tudták
meg, amikor Radojka 2001-ben a fia születési anyakönyvi kivonatáért visszament a
kórházba,  és  rákérdezett  Niko-leta,  az  ikertestvér  papírjaira is.  Azt  mondták neki,
hogy lányukat kilenc nappal állítólagos halála után egészségesen bocsátották el az
intézményből. A család később egy egészségügyi dolgozótól megtudta, hogy a lopott
csecsemőket  Szerbiába,  Nyugat-Európába  és  Amerikába  adták  el  250 ezer  és  2,5
millió euró közötti összegekért. A kórházat feljelentették, és öt hónap keresés után
megtalálták Nikoletát, akit most Violetának hívnak.
Ez  a  történet  és  az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  ez  év  áprilisi  döntése,  aminek
értelmében 10 ezer euró kárpótlást ítéltek meg annak az anyának, akinek az újszülött
fia egy szerb szülészetről tűnt el 30 évvel ezelőtt, mérföldkő, és több száz hasonlóan
tragikus sorsú családnak ad most reményt. Az újszülöttek eltűnéséről már a 70-es
évektől szóbeszédek terjedtek, de keveset tettek azért, hogy az elkövetőket bíróság
elé állítsák,  és véget  vessenek ennek a gyakorlatnak,  ami egészen a 90-es évekig
folytatódott a korrupt Szerbiában.

AZ ANGOLSZÁSZ GYAKORLAT

Kanadától  Angliáig,  Írországtól  Ausztráliáig  több  tízezer  „megesett"  nőt
kényszerftettek  arra,  hogy  örökbe  adják  a  gyerekeiket.  A  kierőszakolt  örökbe
adásokat  leggyakrabban  azok  szervezték  meg,  akikben  a  család  és  ezek  a  nők  a
legjobban  megbíztak:  papok,  apácák,  szociális  munkások,  nővérek  és  orvosok.  A
legnagyobb médiavisszhangot az írországi Magdolna mosodák kapták, amelyek közül
az utolsót csak 1996-ban zárták be. A fiatal lányokat a családjuk vagy az árvaház adta
be a mehhelyre, de sok esetben a hatóságok tudtával hurcolták el a leányanyákat,
hogy  az  apácarend  mosodájában  keményen  dolgozva  bánják  meg  vétkeiket.
Samantha  Long  és  ikertestvére,  Etta,  mindig  is  tudták,  hogy  kilenc  hónaposán
fogadták őket örökbe, de 1993-ban, 21 évesen szerették volna felkutatni a biológiai
szüleiket.  Két  év  keresés  után  egy  szociális  munkás  felhívta  őket  azzal,  hogy
megtalálta  az  édesanyjukat,  aki  hajlandó  találkozni  velük.  „Margaret  Bulién,  vér
szerinti  édesanyánk,  kétévesen  került  árvaházba,  16  évesen  pedig  egy  dublini
Magdolna  mosodába.  Amikor  találkoztunk,  42  éves  volt,  de  legalább  20  évvel
idősebbnek  nézett  ki.  Az  életéről  sem  mesélt,  túlságosan  szégyellte  magát  és  a
munkáját” - emlékszik vissza a lánya. Ami érthető is, hiszen az emberek lenézték



ezeket  a  „bukott  nőket”.  Bár  Margaret  egész  életét  a  menhelyen  töltötte,  mégis
teherbe esett,  mcjd pár héttel a szülés után a beleegyezése nélkül elvették tőle az
ikreket.

Írország miniszterelnöke, Enda Kenny az idén bocsánatot kért a Magdolna mosodák
áldozataitól és a nemzet szégyenének nevezte a történteket, valamint megígérte, hogy
az  érintetteknek  kártérítést  fizet  az  ír  állam.  Mindeközben  szintén  ez  év  elején
Spanyolországban letartóztatták Maria Gomez 87 éves apácát, akit azzal vádolnak,
hogy még ’82-ben ellopott egy csecsemőt az édesanyjától, majd illegálisan örökbe
adta. De még ha minden érintettet kárpótolnak is anyagilag a kormányok, minden
bűnöst  bíróság  elé  állítanak  és  minden  ellopott  gyereket  összehoznak  a  biológiai
családjával, akkor sem lehet begyógyítani a sebeket.
(bedike Barbara  ELLE)


