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Lühikokkuvõte 
 
Käesolevast uurimusest ilmneb, et Aasia organiseeritud kuritegevus, mis 
on suhteliselt uus nähtus, on levinud paljude ELi riikide kuritegevusse. 
Uurimuses analüüsitakse, kuidas on Aasia kuritegelike rühmituste 
tegevus seotud sisserändajate kogukondadega ja milliseid valdkondi see 
puudutab. Asjassepuutuvad valdkonnad on väljapressimine, salaja üle 
piiri toimetamine/inimkaubandus ja rahapesu. Koostöös teiste, väljapoolt 
Aasiat pärinevate kuritegelike rühmitustega tegeleb Aasia organiseeritud 
kuritegevus ka ebaseaduslike narkootikumide tootmise ja müügiga, 
võistluste tulemuste kokkuleppimise ja tarbekaupade võltsimisega. 
Käesolevas uurimuses esitatakse asjakohased lahendused selle 
organiseeritud kuritegevuse erivormiga võitlemiseks.  

 
 
 
 
PE 453.191                ET 



 

Käesoleva dokumendi koostamist taotles Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- 
ja siseasjade komisjon (LIBE). 
 
 
 
AUTORID 
Dina Siegel-Rozenblit, Utrechti Ülikooli professor (Madalmaad). 
 
 
 
VASTUTAV ADMINISTRAATOR  
Andreas Hartmann 
Poliitikaosakond C: Kodanike õigused ja põhiseadusküsimused 
Euroopa Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-post: andreas.hartmann@europarl.europa.eu 
 
 
 
KEELEVERSIOONID 
Originaal: EN 
Tõlked: DE, FR 
Kokkuvõte: BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 
 
 
 
VÄLJAANDJA 
Poliitikaosakonnaga kontakteerumiseks või selle uudiskirja tellimiseks kirjutage palun 
järgmisel aadressil: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Käsikiri valmis 2011. aasta juunis. 
© Euroopa Parlament, Brüssel, 2011. 
 
Käesolev dokument on avaldatud internetis aadressil:  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
 
 
VASTUTAMATUSESÄTE 
Käesolevas dokumendis väljendatud arvamused kajastavad ainuüksi autori seisukohti ega 
ole tingimata kooskõlas Euroopa Parlamendi ametliku seisukohaga. 
 
Reprodutseerimine ja tõlge mitteärilisel eesmärgil on lubatud tingimusel, et viidatakse 
allikale ja eelnevalt teavitatakse väljaandjat ning saadetakse talle üks eksemplar. 
 



Aasia organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus 

 3 

KOKKUVÕTE 
 
Taustteave 
 
Viimasel kümnendil on Euroopa Liidus hakanud kuritegusid toime panema Aasia 
rahvusvahelised organiseeritud kuritegelikud rühmitused. Kuni 2000. aastani pärines 
enamik raporteid väljaspool oma koduriiki tegutsevate Aasia kuritegelike rühmituste kohta 
USAst, Kanadast ja Austraaliast, kuid viimastel aastatel on püsivalt suurenenud 
politseiraportite arv Aasia organiseeritud kuritegevuse kohta Lääne- ja Ida- Euroopas: 
alates tulemuste kokkuleppimisest Euroopa jalgpalliliigades kuni kanepikasvatuse, inimeste 
salaja üle piiri toimetamise ja uimastiärini.  
 
Käesolevas uurimuses käsitletakse põhiliselt järgmist küsimust: milline on Aasia 
organiseeritud kuritegevuse ulatus ja iseloom Euroopa Liidus ning millist laadi ohtu 
kujutavad endast kõnealused rühmitused Euroopa majandusele ja Euroopa demokraatiale? 
 
Lisaküsimused on: millised Euroopa riigid on Aasia organiseeritud kuritegevuse tõttu 
haavatavad? Kuidas on need rühmitused leidnud endale koha vastuvõtvate riikide kohalikes 
sisserändajate kogukondades ja kohalikus majanduses? Milline on nende tegutsemisviis 
ning kuidas ja kus nad oma kriminaaltulu pesevad? 
 
Eesmärk 
 
Käesoleva uurimuse eesmärk on kahesugune: esiteks taustteabe esitamine Aasia 
organiseeritud kuritegevuse erinevate tegevusvaldkondade kohta Euroopa Liidus ning 
teiseks soovituste ja poliitika jaoks oluliste nõuannete jagamine otsustajatele selle kohta, 
kuidas kõnealuseid kuritegelikke rühmitusi tõkestada ja millised ennetusmeetmed tuleks 
välja töötada. Alljärgnevalt antakse üldine ülevaade Euroopa Liidu territooriumil 
tegutsevate Aasia kuritegelike rühmituste, nende suuruse, struktuuri, tegevuse, 
huvivaldkondade ja koostöö kohta teiste kuritegelike organisatsioonidega. 
 
Metoodika: 
 

 Käesolev ülevaade põhineb Aasia organiseeritud kuritegevust käsitlevast mahukast 
kirjandusest ja ajakirjandusest kättesaadavate teiseste andmete sisuanalüüsil. 

 Andmed põhinevad osaliselt õiguskaitseekspertidega ja Aasia organiseeritud 
kuritegevuse konkreetseid aspekte uurivate kriminoloogidega läbi viidud 
intervjuudel. 
 

 

PEAMISED TÄHELEPANEKUD 
 
 ELis kerkivad esile Aasia organiseeritud kuritegevuse uued vormid 
 Probleemist parema ülevaate saamine, selle ennetamine ja tõkestamine eeldab 

süvaanalüüsi ja empiirilisi andmeid 
 Vajalik on kogemuste ja teadmiste vahetamisel põhinev Euroopa koostöö 
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Aasia organiseeritud kuritegevust seostatakse põhiliselt ajalooliselt romantilises valguses 
näidatud Hiina triaadide ja Jaapani yakuza’dega. Teised Aasia kuritegelikud rühmitused on 
Euroopas vähem tuntud. Paljude Aasia riikide kiire majanduskasv, sisserändajate arvu 
suurenemine ja tehnoloogiliste võimaluste areng on andnud tulemuseks organiseeritud 
kuritegevuse uued vormid, tuues need „tundmatud“ kuritegelikud rühmitused Euroopale 
lähemale. Aasia organiseeritud kuritegevus avaldub praegusel ajal peaaegu kõikides 
Euroopa riikides ja nõuab õiguskaitseasutuste, poliitikakujundajate ja teadlaste tähelepanu. 
 
Ametliku statistika ja liigituste usaldusväärsuse probleem ühelt poolt ning põhjalike 
etnograafiliste uurimuste puudumine teiselt poolt piiravad meie teadmisi Aasia 
organiseeritud kuritegevuse olemusest, ulatusest ja ohust Euroopas (Ganapathy ja 
Broadhurst, 2008). Selle ELis suhteliselt uue nähtuse paremaks mõistmiseks on vaja 
rohkem kriminoloogilisi uurimusi. 
 
ELi ja liikmesriikide valitsuste ühistegevus võiks tugevdada integreeritud ja tõhusat 
strateegiat Aasia organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks. 
 
Aasia organiseeritud kuritegevusega võitlemise edukuse võti Euroopas peitub teadmiste ja 
kogemuste vahetamises kõnealuste kuritegelike rühmituste kohta ELi tasandil ja 
asjaomaste riikidega (Hiina, Türgi, Vietnam, Pakistan ja Afganistan). 
 
Kuigi Aasia organiseeritud kuritegevusega Euroopa tasandil võitlemiseks ei ole välja 
töötatud konkreetset poliitikat, võiks selle organiseeritud kuritegevuse uue vormi 
ennetamiseks ja tõkestamiseks tehtavate jõupingutuste puhul olla otsustavaks 
õiguskaitseasutuste ja teadlaste vaheline Euroopa koostöö. 
 
Sellel taustal peaks keskset osa etendama Europol, mis alustas täies mahus töötamist 
1999. aastal ja on alates 2010. aastast liikmesriikide pädevate asutuste tegevuse ning 
nende organiseeritud kuritegevuse ennetamise ning tõkestamise alase vastastikuse koostöö 
toetamise ja tugevdamise eest vastutav ELi agentuur.  
 
Aasia organiseeritud kuritegevusega võitlemisel on eriti olulised koostöölepingud, mida 
Europolil on võimalik kolmandate riikidega sõlmida operatiivteabe, sealhulgas isikuandmete 
ja salastatud teabe vahetamise kohta. Praegu ei ole Europolil operatiivkoostöö kokkulepet 
ühegi eespool nimetatud asjaomase riigiga.  
 
Sellel taustal on samavõrra tähtis ELi-sisese julgeolekupoliitika ja välispoliitika ühtsuse ja 
täiendavuse parandamine kolmandate riikide ja eelkõige Aasia riikide kaasamise kaudu ka 
justiits- ja siseküsimuste valdkonda ning eelkõige organiseeritud kuritegevuse vastasesse 
võitlusse. 
 
 
 
  

 



 






