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Resumé 
 
Notatet viser, at det relativt nye fænomen med asiatisk organiseret 
kriminalitet er trængt ind på det kriminelle område i en række EU-lande. 
Analysen viser, hvorledes de asiatiske kriminelle gruppers aktiviteter er 
knyttet til migrantmiljøer, og hvilke områder der er tale om. De omfatter 
pengeafpresning, menneskesmugling/handel og hvidvaskning af penge. I 
samarbejde med andre ikke-asiatiske kriminelle grupper er den asiatisk 
organiserede kriminalitet også aktiv inden for fremstilling og handel med 
illegale stoffer, aftalt spil i sport og forfalskning af forbrugsvarer. Notatet 
fremlægger forslag til relevante løsninger som bidrag til bekæmpelse af 
denne særlige form for organiseret kriminalitet.  
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SAMMENDRAG 
 
Baggrund 
 
Inden for de seneste ti år er asiatiske grænseoverskridende organiserede kriminelle 
grupper trængt ind på den kriminelle scene i Den Europæiske Union. Indtil år 2000 kom de 
fleste rapporter om asiatiske kriminelle gruppers aktiviteter uden for deres hjemlande fra 
USA, Canada og Australien, men der er inden for de seneste år sket en støt stigning i 
antallet af politirapporter om asiatisk organiseret kriminelle aktiviteter i Vest- og 
Østeuropa, der rækker lige fra aftalt spil i europæiske fodboldturneringer til medvirken i 
dyrkning af cannabis, menneskesmugling og narkotikahandel.  
 
I dette notat behandles følgende overordnede spørgsmål: Hvad er omfanget og karakteren 
af den asiatisk organiserede kriminalitet i Den Europæiske Union, og hvilken trussel udgør 
disse grupper for EU's økonomi og demokrati? 
 
Desuden behandles følgende spørgsmål: Hvilke EU-lande er sårbare over for asiatisk 
organiserede kriminelle gruppers aktiviteter? Hvorledes er disse grupper indlejret i lokale 
migrantmiljøer og den lokale økonomi i værtslandene? Hvad er deres fremgangsmåde, og 
hvordan og hvor hvidvasker de deres kriminelle udbytte? 
 
Formål 

Formålet med dette notat er dobbelt: For det første omfatter det baggrundsinformation om 
de forskellige områder for asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union, og for 
det andet fremlægges der forslag til henstillinger og politisk relevante anbefalinger til 
beslutningstagerne om, hvorledes disse kriminelle grupper kan bekæmpes, og hvilke 
præventive foranstaltninger der bør iværksættes. Nedenfor følger et generelt overblik 
over de asiatiske kriminelle grupper, der opererer på EU's territorium, deres størrelse, 
struktur, aktiviteter, interesseområder og samarbejde med andre kriminelle organisationer. 

Metode: 

 Dette overblik er baseret på indholdsanalyse af sekundære data tilgængelige fra 
den omfattende litteratur om asiatisk organiseret kriminalitet og fra medierapporter. 

 Dele af dataene er baseret på interviews med eksperter fra retshåndhævelse og 
kriminologer, der forsker i særlige aspekter af asiatisk organiseret kriminalitet. 

 

VIGTIGSTE KONKLUSIONER 
 
 Nye former for organiseret kriminalitet fra Asien er ved at dukke op i EU. 
 En dybtgående analyse og empiriske data er nødvendige for at få mere indsigt i 

problemet, dets forebyggelse og bekæmpelse.  
 Europæisk samarbejde med udgangspunkt i udveksling af ekspertise og viden er 

nødvendigt.  
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Asiatisk organiseret kriminalitet forbindes hovedsageligt med de historisk romantiserede 
kinesiske triader og japanske yakuza. Andre asiatiske kriminelle grupper er mindre 
velkendte i Europa. Imidlertid har den hurtige økonomiske vækst i mange asiatiske lande, 
det stigende antal migranter og avancerede teknologiske muligheder ført til nye former for 
organiseret kriminalitet, hvorved disse "ukendte" kriminelle grupper er bragt tættere på 
Europa. Asiatisk organiseret kriminalitet viser i dag sit ansigt i næsten alle europæiske 
lande og kræver opmærksomhed fra retshåndhævelsesmyndigheder, politiske 
beslutningstagere og akademiske forskere. 
 
Problemet med på den ene side officielle statistikkers og kategoriers pålidelighed og på den 
anden side manglen på dybtgående etnografisk forskning sætter grænser for den 
tilgængelige viden om den asiatisk organiserede kriminalitets karakter, omfang og trussel 
for Europa. Der er behov for mere kriminologisk forskning for bedre at kunne forstå 
dette relative nye fænomen i EU.  
 
Fælles indgriben fra EU's og medlemsstaternes regeringers side kunne styrke en integreret 
og effektiv strategi til forebyggelse og bekæmpelse af asiatisk organiseret 
kriminalitet. 
 
Nøglen til en succesrig bekæmpelse af asiatisk organiseret kriminalitet i Europa ligger i en 
udveksling af viden og ekspertise vedrørende disse kriminelle grupper på EU-plan samt 
med de relevante lande (Kina, Tyrkiet, Vietnam, Pakistan og Afghanistan). 
 
Selvom der på EU-plan ikke findes særlige politikker til bekæmpelse af asiatisk organiseret 
kriminalitet, vil europæisk samarbejde mellem retshåndhævelse og forskning kunne 
spille en afgørende rolle i bestræbelserne på at forebygge og bekæmpe denne nye form for 
organiseret kriminalitet. 
 
I denne sammenhæng bør Europol, som i 1999 blev fuldt operationel og siden 2010 er et 
EU-agentur til støtte og styrkelse af medlemsstaternes kompetente myndigheders indsats 
og deres indbyrdes samarbejde i forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
spille en afgørende rolle.  
 
Af særlig betydning for kampen mod asiatisk organiseret kriminalitet er de 
samarbejdsaftaler, som Europol kan indgå med tredjelande om udveksling af operationel 
information, herunder persondata og klassificerede oplysninger. Europol har på nuværende 
tidspunkt ingen operationelle aftaler med de ovenfor nævnte relevante stater.  
 
I denne sammenhæng er det ligeledes vigtigt at få forbedret overensstemmelsen og 
komplementariteten mellem EU's interne sikkerhedspolitik og udenrigspolitikken ved også 
at inddrage tredjelande, og navnlig asiatiske lande, i området for retlige og indre 
anliggender, især i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. 
 



 






