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Sommarju 
 
In-nota turi li l-kriminalità organizzata Asjatika, li hija fenomenu 
relattivament ġdid, daħlet fil-qasam kriminali ta' għadd ta' pajjiżi tal-UE. 
Tanalizza kif l-attivitajiet tal-gruppi kriminali Asjatiċi huma marbutin ma' 
komunitajiet migratorji u liema oqsma huma involuti. Dawn jinkludu l-
estorsjoni, it-traffikar ta' persuni u l-ħasil tal-flus. Il-kriminalità 
organizzata Asjatika, flimkien ma' gruppi kriminali oħra mhux Asjatiċi, 
hija attiva wkoll fil-produzzjoni u l-kummerċ ta' drogi illegali, ix-xiri tal-
logħob u l-iffalsifikar ta' prodotti għall-konsumaturi. Din in-nota 
tipproponi soluzzjonijet xierqa dwar kif għandha tkun miġġielda din il-
forma partikolari ta' kriminalità organizzata.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
Sfond 
 
Matul dawn l-aħħar għaxar snin, l-Unjoni Ewropea rat il-wasla ta' gruppi Asjatiċi tal-
kriminalità organizzata transnazzjonali fix-xena kriminali. Sas-snin 2000, il-biċċa l-kbira 
tar-rapporti dwar il-gruppi kriminali Asjatiċi li joperaw barra minn pajjiżhom kienu mill-
Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja, iżda matul dawn l-aħħar snin kien hemm żieda stabbli 
fl-għadd ta' rapporti tal-pulizija dwar l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata Asjatika fl-
Ewropa tal-Punent u tal-Lvant:  mil-logħob mixtri fil-ligs tal-futbol Ewropej għall-
parteċipazzjoni fil-kultivazzjoni tal-kannabis, it-traffikar tal-persuni u tad-drogi.  
 
Il-mistoqsija ġenerali tar-riċerka indirizzata f'din in-nota hija: X'inhi l-portata u l-karattru 
tal-kriminalità organizzata Asjatika fl-Unjoni Ewropea, u x'tip ta' theddida joħolqu dawn il-
gruppi għall-ekonomija Ewropea u d-demokrazija Ewropea? 
 
Mistoqsijiet addizzjonali huma: Liema pajjiżi Ewropej huma vulnerabbli għall-attivitajiet tal-
gruppi Asjatiċi tal-kriminalità organizzata? Kif inhuma inkorporati dawn il-gruppi fil-
komunitajiet ta' migranti lokali u l-ekonomija lokali tal-pajjiżi ospitanti? X'inhuwa l-metodu 
operattiv u kif u fejn jaħslu l-profitti kriminali tagħhom? 
 
Għan 

L-għan ta' din in-nota huwa doppju: l-ewwel nett, biex tipprovdi informazzjoni ta' sfond 
dwar oqsma varji ta' attivitajiet tal-kriminalità organizzata Asjatika fl-Unjoni Ewropea u t-
tieni nett, biex tressaq rakkomandazzjonijiet u pariri relevanti għall-politika għal dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet dwar kif jiġġieldu lil dawn il-gruppi kriminali u x'miżuri preventivi 
għandhom jiġu żviluppati. Dan li ġej jinkludi stampa ġenerali tal-gruppi kriminali Asjatiċi 
li joperaw fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, id-daqs tagħhom, l-istruttura, l-attivitajiet, l-
oqsma ta' interess u l-kollaborazzjoni ma' organizzazzjonijiet kriminali oħra. 

Metodoloġija: 
 

 Din l-istampa ġenerali hija bbażata fuq l-analiżi tal-kontenut ta' dejta 
sekondarja disponibbli mil-letteratura estensiva dwar il-kriminalità organizzata 
Asjatika u minn rapporti tal-midja. 

 Parti mid-dejta hija bbażata fuq intervisti ma' esperti mill-minn aġenziji tal-infurzar 
tal-liġi u kriminoloġisti involuti fir-riċerka dwar aspetti speċifiċi tal-kriminalità 
organizzata Asjatika. 
 

 

RIŻULTATI PRINĊIPALI 
 
 Forom ġodda ta' kriminalità organizzata Asjatika qed joħorġu fl-UE 
 Hemm bżonn ta' analiżi profonda u dejta empirika sabiex jinkiseb aktar għarfien 

dwar il-problema, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontrieha 
 Hemm bżonn ta' kooperazzjoni Ewropea bbażata fuq l-iskambju tal-ispeċjalizzazzjoni 

u l-għarfien 
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Il-kriminalità organizzata Asjatika hija primarjament assoċjata mat-triads Ċiniżi u l-yakuza 
Ġappuniża li huma storikament romantiċizzati.  Gruppi kriminali Asjatiċi oħra huma anqas 
magħrufin fl-Ewropa. Madankollu, it-tkabbir ekonomiku mgħaġġel f'bosta pajjiżi tal-Asja, iż-
żieda fl-għadd ta' migranti u opportunitajiet ta' teknoloġija avvanzata rriżultaw f'forom 
ġodda ta' kriminalità organizzata, filwaqt li ġabu lil dawn il-gruppi kriminali 'mhux 
magħrufa' eqreb lejn l-Ewropa. Il-kriminalità organizzata Asjatika tidher kważi f'kull pajjiż 
Ewropew u titlob l-attenzjoni tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, ta' dawk li jfasslu l-politika u r-
riċerkaturi akkademiċi. 
 
Il-problema tal-affidabilità tal-istatistiċi uffiċjali u l-kategorizzazzjoni minn naħa waħda u n-
nuqqas tar-riċerka etnografika profonda min-naħa l-oħra tillimita l-għarfien tagħna dwar in-
natura, id-daqs u t-theddida tal-kriminalità organizzata Asjatika fl-Ewropa (Ganapathy u 
Broadhurst, 2008). Hemm bżonn ta' aktar studju kriminoloġiku sabiex jinftiehem aħjar 
dan il-fenomenu ġdid fl-UE.   
 
Azzjoni konġunta bejn l-UE u l-gvernijiet tal-Istati Membri tista' ssaħħaħ strateġija 
integrata u effikaċi sabiex tipprevjeni u tiġġieled il-Kriminalità Organizzata Asjatika. 
 
Is-soluzzjoni għal ġlieda ta' suċċess kontra l-Kriminalità Organizzata Asjatika fl-Ewropa 
tinsab fl-iskambju tal-għarfien u l-kompetenza dwar dawn il-gruppi kriminali fil-livell 
tal-UE u mal-pajjiżi relevanti (iċ-Ċina, it-Turkija, il-Vjetnam, il-Pakistan, u l-Afganistan). 
 
Minkejja li mhemm l-ebda politiki speċifiċi biex jiħduha kontra l-Kriminalità Organizzata 
Asjatika fuq livell Ewropew, il-kooperazzjoni Ewropea bejn l-infurzar tal-liġi u r-
riċerkaturi tista' tkun vitali għall-isforz biex din il-forma l-ġdida ta' kriminalità organizzata 
tkun evitata u miġġielda. 
 
F'dan il-kuntest, l-Europol, li saret kompletament operattiva fl-1999 u li mill-2010 hi l-
aġenzija tal-UE responsabbli biex tgħin u ssaħħaħ l-azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri u l-kooperazzjoni reċiproka tagħhom biex tevita u tiġġieled il-kriminalità 
organizzata, għandu jkollha rwol kruċjali.  
 
Ta’ importanza partikolari fil-ġlieda kontra l-Kriminalità Organizzata Asjatika huma l-
ftehimiet ta' kooperazzjoni li l-Europol tista' tikkonkludi ma' pajjiżi terzi dwar l-iskambju ta' 
informazzjoni operazzjonali li tinkludi dejta personali u informazzjoni klassifikata. 
Attwalment, il-Europol m'għandha l-ebda ftehim operazzjonali mal-istati relevanti 
msemmija hawn fuq.  
 
Ugwalment importanti f'dan il-kuntest huwa t-titjib tal-koerenza u l-komplimentaritajiet 
bejn il-politika tas-sigurtà interna tal-UE u l-politika barranija tagħha billi tinvolvi pajjiżi 
terzi, u b'mod partikolari pajjiżi Asjatiċi, fil-qasam tal-ĠAI wkoll u b'mod partikolari fil-
ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. 
 



 






