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Anotacija 
 
Šiame dokumente parodoma, kad azijiečių organizuoto nusikalstamumo, 
kuris yra palyginti naujas reikškinys, atvejai užsiksuoti daugelio ES šalių 
nusikalstamumo erdvėje. Dokumente analizuojamos azijiečių 
nusikalstamų grupuočių veiklos sąsajos su migrantų bendruomenėmis ir 
sritys, kuriose šios grupuotės veikia. Nusikalstamos veikos apima turto 
prievartavimą, prekybą žmonėmis ir (arba) neteisėtą žmonių gabenimą ir 
pinigų plovimą. Kartu su kitomis ne azijiečių nusikalstamomis 
grupuotėmis vykdoma azijiečių organizuoto nusikalstamumo veikla taip 
pat apima neteisėtą narkotikų gamybą ir prekybą jais, susitarimus dėl 
varžybų baigties ir vartojimo prekių klastojimą. Šiame dokumente 
pateikiami atitinkami sprendimai, kaip kovoti su šios rūšies organizuotu 
nusikalstamumu.  
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SANTRAUKA 
 
Bendrosios aplinkybės 
 
Praėjusiame dešimtmetyje Europos Sąjungos nusikalstamumo erdvėje užfiksuoti pirmieji 
azijiečių tarptautinio organizuoto nusikalstamumo atvejai. Iki 2000-ųjų daugiausia 
ataskaitų, susijusių su azijiečių nusikalstamų grupuočių veikla už jų šalies ribų, buvo 
gaunama iš JAV, Kanados ir Australijos, tačiau per pastaruosius metus nuolat gausėjo 
policijos ataskaitų, kuriose pranešama apie azijiečių organizuotą nusikalstamumą Vakarų ir 
Rytų Europoje, pvz., apie susitarimus dėl Europos profesionalaus futbolo lygos varžybų 
baigties, dalyvavimą kanapių auginimo procese, neteisėtą žmonių gabenimą ir prekybą 
narkotikais.  
 
Pagrindinis šiame dokumente nagrinėjamas klausimas – koks azijiečių organizuoto 
nusikalstamumo Europos Sąjungoje mastas ir pobūdis ir kokią grėsmę šios nusikalstamos 
grupuotės kelia Europos ekonomikai ir demokratijai? 
 
Kiti klausimai: kokios Europos šalys yra pažeidžiamos dėl azijiečių organizuotų 
nusikalstamų grupuočių vykdomos veiklos? Kokios yra šių nusikalstamų grupuočių sąsajos 
su vietos migrantų bendruomenėmis ir priimančiųjų šalių ekonomika? Koks yra šių 
grupuočių modus operandi ir kokiu būdu ir kur jos plauna pinigus, gautus vykdant 
nusiklastamą veiklą? 
 
Tikslas 
 
Šio dokumento tikslas yra dvejopas: pirma, suteikti bendrą informaciją apie įvairias 
azijiečių organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje veiklos sritis, antra, pateikti 
sprendimus priimantiems asmenims rekomendacijas ir su politika susijusius patarimus, kaip 
kovoti su šiomis nusikalstamomis grupuotėmis ir kokias prevencines priemones reikia kurti. 
Šiame dokumente pateikiama bendra apžvalga, kurioje aptariama azijiečių nusikalstamų 
grupuočių veikla Europos Sąjungos teritorijoje, jų dydis, struktūra, nusikalstamos veikos, 
interesų sritys ir bendradarbiavimas su kitomis nusikalstamomis organizacijomis. 
 
Metodologija: 
 

 Ši apžvalga paremta antrinių duomenų, pateikiamų gausiuose literatūros apie 
azijiečių organizuotą nusikalstamumą šaltiniuose ir žiniasklaidos pranešimuose, 
turinio analize. 

 Dalis duomenų paremta pokalbiais su teisėsaugos institucijų specialistais ir 
kriminologais, kurie tiria konkrečius azijiečių organizuoto nusikalstamumo aspektus.   

 

SVARBIAUSIOS IŠVADOS 
 
 ES nustatytos naujos azijiečių organizuoto nusikalstamumo rūšys 
 Siekiant geriau įsigilinti į šią problemą, užkirsti jai kelią ir kovoti su ja, reikia atlikti 

išsamią analizę ir gauti empirinių duomenų 
 Būtina užtikrinti ES valstybių bendradarbiavimą keičiantis specialistų tyrimais ir 

žiniomis  
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Azijiečių organizuotas nusikalstamumas daugiausiai siejamas su istoriškai idealizuojamomis 
kinų triadomis ir Japonijos mafija (jakudza). Kitos azijiečių nusikalstamos grupuotės yra ne 
taip gerai žinomos Europoje. Vis dėlto staigus ekonomikos augimas daugelyje Azijos šalių, 
didėjantis migrantų skaičius ir modernių technologijų teikiamos galimybės paskatino naujų 
organizuoto nusikalstamumo rūšių atsiradimą ir atvėrė kelią šioms „nežinomoms“ 
nusikalstamoms grupuotėms į Europą. Šiandien beveik visose Europos valstybėse 
pastebima azijiečių organizuoto nusikalstamumo apraiškų, todėl ši problema reikalauja 
teisėsaugos įstaigų, politikos kūrėjų ir akademinių mokslo darbuotojų dėmesio. 
 
Dėl oficialios statistikos ir skirstymo į kategorijas patikimumo problemos ir išsamių 
etnografinių mokslinių tyrimų trūkumo mūsų žinios apie azijiečių organizuoto 
nusikalstamumo ES pobūdį, mastą ir grėsmę yra ribotos (Ganapathy ir Broadhurst, 2008 
m.). Siekiant geriau suvokti šį palyginti naują reiškinį ES, reikia atlikti daugiau 
kriminologinių tyrimų. 
 
Imantis bendrų ES ir valstybių narių vyriausybių veiksmų galėtų būti sustiprinta integruota 
ir veiksminga kovos su azijiečių organizuotu nusikalstamumu ir jo prevencijos 
strategija. 
 
Pagrindinė priemonė siekiant sėkmingai kovoti su azijiečių organizuotu nusikalstamumu 
Europoje yra keitimasis informacija ir specialistų tyrimais apie šias nusikalstamas 
grupuotes ES lygmeniu ir su atitinkamomis šalimis (Kinija, Turkija, Vietnamu, Pakistanu ir 
Afganistanu). 
 
Nepaisant to, kad šiuo metu nėra konkrečių kovos su azijiečių organizuotu nusikalstamumu 
politinių planų ES lygmeniu, ES šalių teisėsaugos atstovų ir mokslo darbuotojų  
bendradarbiavimas gali būti gyvybiškai svarbus siekiant užkirsti kelią šios rūšies 
organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo. 
 
Šioje srityje svarbų vaidmenį turėtų atlikti Europolas – ES agentūra, kuri pradėjo 
visapusiškai veikti 1999 m. ir nuo 2010 m. yra atsakinga už ES valstybių narių 
kompetentingų institucijų veiksmų ir jų apibusio bendradarbiavimo palaikymą ir stiprinimą 
vykdant organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir kovojant su juo.  
 
Ypatingai svarbi priemonė kovojant su azijiečių organizuotu nusikalstamumu yra 
bendradarbiavimo susitarimai, kuriuos Europolas gali sudaryti su trečiosiomis šalimis dėl 
keitimosi operatyvine informacija, įskaitant asmens duomenis ir įslaptintą informaciją. Šiuo 
metu Europolas nėra sudaręs jokių operatyvinės veiklos susitarimų su aukščiau 
nurodytomis atitinkamomis šalimis.  
 
Taip pat labai svarbu, kad būtų didinamas ES vidaus saugumo politikos ir užsienio politikos 
suderinamumas ir papildomumas skatinant trečiąsias šalis, ypač Azijos šalis, dalyvauti 
sprendžiant teisingumo ir vidaus reikalų, ypač kovos su organizuotu nusikalstamumu, 
klausimus. 



 






