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Īss pārskats 
 
No šīs dienesta vēstules izriet, ka Āzijas organizētā noziedzība, kas ir 
salīdzinoši jauna parādība, vairākās ES valstīs ir uzsākusi darbību 
noziedzības jomā. Tajā ir analizēts, kā Āzijas noziedzīgo grupu aktivitāte 
ir saistīta ar imigrantu kopienām, un jomas, kurās šīs grupas izdara 
noziegumus. Te ir runa par izspiešanu, cilvēku kontrabandu/tirdzniecību 
un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Sadarbojoties ar grupām no 
citiem kontinentiem, Āzijas organizētā noziedzība aktīvi darbojas arī 
prettiesisku narkotiku ražošanā un tirdzniecībā, sporta iznākumu 
sarunāšanā un patēriņu preču viltošanā. Šajā dienesta vēstulē ir ieteikti 
atbilstoši risinājumi, kā cīnīties ar šo konkrēto organizētās noziedzības 
veidu.  
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KOPSAVILKUMS 
 
Vispārīga informācija 
 
Eiropas Savienība pēdējā desmitgadē ir bijusi lieciniece tam, ka tās noziedzīgajā pasaulē 
sevi piesaka Āzijas starptautiskās noziedzīgās grupas. Lielākā daļa informācijas par Āzijas 
kriminālo grupu darbību ārpus to izcelsmes valstīm līdz 21. gadsimtam tika saņemta no 
ASV, Kanādas un Austrālijas, bet pēdējos gados pastāvīgi ir pieaudzis policijas ziņojumu 
skaits par Āzijas organizēto grupu darbību Rietumeiropā un Austrumeiropā — ziņojumi 
attiecas uz tādām jomām kā rezultātu sarunāšana Eiropas futbola līgās, līdzdalība kaņepju 
audzēšanā, cilvēku tirdzniecībā un narkotiku tirdzniecībā. 
 
Galvenais šajā dienesta vēstulē apskatītais jautājums ir par Āzijas organizētās noziedzības 
Eiropas Savienībā apjomu un raksturu un par šo grupu radīto risku Eiropas ekonomikai un 
Eiropas demokrātijai. 
 
Papildus tam tiek meklētas atbildes jautājumiem par to, kuras Eiropas valstis ir 
visneaizsargātākās pret organizēto noziedzīgo grupu darbību, kāda ir šo grupu saikne ar 
vietējām imigrantu kopienām un imigrācijas valstu vietējo ekonomiku, kāds ir šo grupu 
darbības veids un kā un kur tiek legalizēti no noziedzīgās darbības iegūtā peļņa. 
 
Mērķis 

Šīs dienesta vēstules sagatavošanas mērķis ir divējāds: vispirms, sniegt vispārīgu 
informāciju par Āzijas organizētās noziedzības dažādajām darbības jomām Eiropas 
Savienībā un, otrkārt, formulēt lēmumu pieņēmējiem domātus priekšlikumus un no 
politikas izstrādes viedokļa nozīmīgus padomus par to, kā cīnīties pret šīm noziedzīgajām 
grupām un par izstrādājamajiem preventīvajiem pasākumiem. Turpmākajā tekstā ir sniegts 
vispārīgs pārskats par Āzijas noziedzīgajām grupām, kas darbojas Eiropas Savienības 
teritorijā, par to apmēru, struktūru, pasākumiem, interešu sfērām un sadarbību ar citām 
noziedzīgām organizācijām. 

Metodoloģija 
 

 Šā pārskata pamatā ir tādu sekundāro datu satura analīze, kas ir publicēti 
plašajā materiālu klāstā par Āzijas organizēto noziedzību un mediju ziņojumos. 

 Dati daļēji ir iegūti no sarunām ar tiesībaizsardzības struktūru ekspertiem un 
kriminologiem, kas piedalās pētījumos par atsevišķiem Āzijas organizētās 
noziedzības aspektiem. 
 

 

GALVENĀS ATZIŅAS 
 
 Eiropas Savienībā ir novērojamas jaunas Āzijas izcelsmes organizētās noziedzības 

formas. 
 Lai precīzāk saprastu šo problēmu un veidu, kā to novērst un ar to cīnīties, ir 

nepieciešama padziļināta analīze un pieredzē gūti dati. 
 Ir jāsadarbojas Eiropas līmenī, pamatojoties uz apmaiņu ar ekspertīzi un zināšanām. 
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Āzijas organizēto noziedzību galvenokārt saista ar vēsturiski romantizētām ķīniešu triādēm 
un japāņu yakuza. Citas Āzijas noziedzīgās grupas Eiropā ir mazāk zināmas. Tomēr daudzu 
Āzijas valstu straujā ekonomiskā izaugsme, pieaugošais imigrantu skaits un modernāko 
tehnoloģiju sniegtās iespējas ir radījušas jaunas organizētās noziedzības formas, šīs 
„nezināmās” noziedzīgās grupas tuvinot Eiropai. Patlaban Āzijas organizētā noziedzība 
izpaužas gandrīz visās Eiropas valstīs, un tām jāpievērš tiesībsargājošo iestāžu, politiķu un 
akadēmisko pētnieku uzmanība. 
 
Oficiālās statistikas precizitātes un klasifikācijas problēmas, no vienas puses, un padziļinātu 
etnogrāfisko pētījumu trūkums, no otras, ierobežo mūsu zināšanas par Āzijas organizētās 
noziedzības raksturu, apmēru un bīstamību Eiropā (Ganapathy un Broadhurst, 2008. gads). 
Ir jāveic lielāks kriminoloģisko pētījumu apjoms, lai labāk saprastu šo salīdzinoši jauno 
Eiropas Savienības parādību. 
 
Eiropas Savienības un dalībvalstu valdību kopīga rīcība varētu pastiprināt integrētas un 
efektīvas stratēģijas īstenošanu nolūkā novērst un apkarot Āzijas organizēto 
noziedzību. 
 
Galvenais sekmīgas cīņas pret Āzijas organizēto noziedzību Eiropā priekšnoteikums ir 
zināšanu un ekspertīzes apmaiņa Eiropas Savienības līmenī un ar attiecīgajām valstīm 
(Ķīna, Turcija, Vjetnama, Pakistāna un Afganistāna) par šīm noziedzīgajām grupām. 
 
Kaut arī nav izstrādāta neviena konkrēta politiskā nostādne, lai apkarotu Āzijas organizēto 
noziedzību Eiropā, Eiropas mēroga sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm un 
pētniekiem varētu būt ļoti svarīga, lai novērstu un apkarotu šo jauno organizētās 
noziedzības veidu. 
 
Šajā sakarībā īpaši svarīga loma ir Eiropas Policijas birojam, kas pilnā apmērā sāka 
darboties 1999. gadā un kopš 2010. gada ir Eiropas Savienības aģentūra, kura atbild par 
atbalstu dalībvalstu kompetentajām iestāžu rīcībai, pastiprinot šo iestāžu pasākumus, un šo 
iestāžu savstarpējās sadarbības nodrošināšanu, novēršot un apkarojot organizēto 
noziedzību.  
 
Sevišķi svarīgi, cīnoties pret Āzijas organizēto noziedzību, ir sadarbības nolīgumi, kurus 
Eiropas Policijas birojs var noslēgt ar trešām valstīm par apmaiņu ar operatīvās darbības 
informāciju, tostarp ar personas datiem un konfidenciālo informāciju. Patlaban Eiropas 
Policijas birojam nav operatīvās sadarbības nolīguma ar iepriekš minētajām attiecīgajām 
valstīm. 
 
Ne mazāk svarīgi šajā sakarībā ir uzlabot ES iekšējās drošības politikas un ārpolitikas 
saskaņotību un papildinošo raksturu, arī trešās valstis un jo īpaši Āzijas valstis iesaistot 
tieslietu un iekšlietu jomā un it sevišķi cīņā pret organizēto noziedzību. 
 
 
 
 

 



 






