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Abstrakt 
 
W dokumencie pokazano, że azjatycka przestępczość zorganizowana, 
która jest stosunkowo nowym zjawiskiem, wkroczyła do przestrzeni 
przestępczej wielu państw UE. Zawiera on analizę ukazującą, w jaki 
sposób działania azjatyckich grup przestępczych są powiązane ze 
społecznościami migrantów i jakich obszarów dotyczą. Działalność tych 
grup obejmuje wymuszenia, przemyt ludzi, handel żywym towarem oraz 
pranie brudnych pieniędzy. We współpracy z innymi, nieazjatyckimi 
grupami przestępczymi azjatycka przestępczość zorganizowana 
aktywnie. angażuje się w produkcję narkotyków i handel nimi, 
ustawianie zakładów i podrabianie towarów konsumpcyjnych.  

 
 
 
 
PE 453.191              PL 



Niniejsze opracowanie zostało zlecone przez Komisję Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. 
 
 
 
AUTOR 
Dina Siegel-Rozenblit, profesor Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). 
 
 
 
URZĘDNIK PROWADZĄCY  
Andreas Hartmann 
Departament Tematyczny C: Prawa Obywatelskie i Sprawy Konstytucyjne 
Parlament Europejski 
B-1047 Bruksela 
Adres poczty elektronicznej: andreas.hartmann@europarl.europa.eu 
 
 
 
WERSJE JĘZYKOWE 
Oryginał: EN 
Tłumaczenia: DE, FR 
Streszczenie dokumentu: BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV 
 
 
 
O WYDAWCY 
Aby skontaktować się z Departamentem Tematycznym lub zamówić jego biuletyn, należy 
napisać na adres: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Dokument ukończono w czerwcu 2011 r. 
© Parlament Europejski, Bruksela, 2011 r. 
 
Niniejszy dokument jest dostępny w Internecie na stronie:  
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
 
 
UWAGA 
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie pochodzą od autorów i nie muszą odzwierciedlać 
oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. 
 
Powielanie i tłumaczenie niniejszego dokumentu dla celów niekomercyjnych jest dozwolone 
pod warunkiem wskazania źródła oraz uprzedniego powiadomienia wydawcy i przesłania 
mu kopii. 
 



Azjatycka przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej 

3 

STRESZCZENIE 
 
Kontekst 
 
W ostatniej dekadzie zaobserwowano napływ transnarodowych azjatyckich 
zorganizowanych grup przestępczych w świecie przestępczym Unii Europejskiej. Jeszcze na 
początku pierwszej dekady nowego tysiąclecia większość doniesień dotyczących azjatyckich 
grup przestępczych działających poza granicami ich krajów pochodziła ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Australii, ale w ciągu ostatnich lat można zauważyć stały wzrost 
liczby raportów policyjnych w sprawie azjatyckiej przestępczości zorganizowanej w 
Zachodniej i Wschodniej Europie: ich działalność obejmuje ustawianie meczów piłkarskich w 
ligach europejskich oraz udział w uprawie marihuany, przemycie narkotyków i handlu 
ludźmi.  
 
Ogólne pytania badawcze postawione w tej nocie to: Jaki jest zakres i charakter azjatyckiej 
przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej i jaki rodzaj zagrożeń stanowią te grupy 
dla europejskiej gospodarki i demokracji? 
 
Dodatkowe pytania to: Które państwa europejskie narażone są na działalność azjatyckich 
zorganizowanych grup przestępczych? W jaki sposób te grupy wnikają w lokalne 
społeczności migrantów i w lokalną gospodarkę państw przyjmujących? Jaki jest ich sposób 
działania oraz jak i gdzie piorą brudne pieniądze stanowiące zyski z działalności 
przestępczej? 
 
Cel 
 
Niniejsza nota ma dwojaki cel: po pierwsze, ma na celu przedstawienie podstawowych 
informacji dotyczących różnych obszarów działalności azjatyckiej przestępczości 
zorganizowanej w Unii Europejskiej, a po drugie sformułowanie zaleceń i rad dla 
decydentów, istotnych z politycznego punktu widzenia, dotyczących sposobów walki z tymi 
grupami przestępczymi i środków zapobiegawczych, które należy opracować. Poniżej nota 
zawiera ogólny przegląd azjatyckich grup przestępczych działających na terytorium Unii 
Europejskiej, ich liczebność, strukturę, działania, pola zainteresowań i formy współpracy z 
innymi organizacjami przestępczymi. 
 
Metoda: 
 

 Niniejszy przegląd sporządzono na podstawie analizy danych wtórnych dostępnych w 
bogatej literaturze dotyczącej azjatyckiej zorganizowanej przestępczości oraz z 
relacji w mediach. 

 Część danych pochodzi z rozmów z ekspertami z zakresu egzekwowania prawa i 
kryminologami prowadzącymi badania dotyczące szczególnych aspektów azjatyckiej 
przestępczości zorganizowanej. 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 
 
 Nowe formy zorganizowanej przestępczości z Azji pojawiają się w UE. 
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 Należy przeprowadzić dogłębną analizę i uzyskać dane empiryczne w celu uzyskania 
lepszego wglądu w istotę problemu oraz zbadać możliwości prewencji i zwalczania 
tego zagrożenia. 

 Potrzebna jest europejska współpraca bazująca na wymianie doświadczeń i wiedzy. 

 
Azjatycka przestępczość zorganizowana jest głównie kojarzona z otoczonymi nimbem 
romantyczności chińskimi triadami i japońską yakuzą. Inne azjatyckie zorganizowane grupy 
przestępcze są mniej znane w Europie. Jednak dynamiczny wzrost ekonomiczny w wielu 
krajach azjatyckich, zwiększająca się liczba migrantów i możliwości stworzone przez 
zaawansowane technologie doprowadziły do rozwinięcia się nowych form zorganizowanej 
przestępczości i przywiodły te nieznane grupy przestępcze bliżej do Europy. Azjatycka 
przestępczość zorganizowana jest obecnie widoczna w prawie wszystkich państwach 
europejskich i wymaga zainteresowania ze strony organów ścigania, decydentów i badaczy. 
 
Wiedza na temat charakteru i skali azjatyckiej przestępczości zorganizowanej w Europie 
oraz zagrożeń z nią związanych jest ograniczona z jednej strony z powodu problemów z 
wiarygodnością oficjalnych danych statystycznych i trudnościami w klasyfikacji, a z drugiej 
strony brakiem szczegółowych badań etnograficznych (Ganapathy and Broadhurst, 2008). 
Należy przeprowadzić dalszą analizę kryminologiczną, aby lepiej zrozumieć to stosunkowo 
nowe w UE zjawisko.   
 
Wspólne działania UE i rządów państw członkowskich mogą wzmocnić zintegrowaną i 
skuteczną strategię zapobiegania i walki z azjatycką przestępczością zorganizowaną. 
 
Kluczowym elementem efektywnej walki z tą formą przestępczości w Europie jest wymiana 
wiedzy i doświadczeń dotyczących wyżej wspomnianych grup przestępczych zarówno na 
poziomie UE, jak i z odpowiednimi państwami (Chinami, Turcją, Wietnamem, Pakistanem i 
Afganistanem). 
 
Chociaż konkretne strategie walki z azjatycką przestępczością zorganizowaną na szczeblu 
europejskim nie są gotowe, to współpraca europejska między organami ścigania i 
badaczami może mieć zasadnicze znaczenie dla wysiłków w kierunku zapobiegania i walki z 
tym nowym rodzajem zorganizowanej przestępczości. 
 
W związku z tym Europol, który zaczął w pełni funkcjonować w 1999, a od 2010 r. jest 
agencją UE odpowiedzialną za wspieranie i wzmacnianie działań właściwych organów 
państw członkowskich i za ich współpracę w zapobieganiu i zwalczaniu zorganizowanej 
przestępczości, powinien odgrywać kluczową rolę.  
 
Szczególnie ważne w walce ze azjatycką zorganizowaną przestępczością są porozumienia o 
współpracy, które Europol może podpisywać z państwami trzecimi, a dotyczące wymiany 
informacji operacyjnych zawierających także dane osobowe i informacje niejawne. Obecnie 
Europol nie podpisał żadnych umów operacyjnych z wyżej wymienionymi państwami.  
 
W związku z tym równie ważna jest poprawa spójności i komplementarności polityki 
bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzonej przez UE i jej polityki zagranicznej poprzez 
zaangażowanie państw trzecich, zwłaszcza krajów azjatyckich, w zakres działań WSiSW, a 
w szczególności w walkę z przestępczością zorganizowaną. 



 






