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Izvleček 
 
Iz tega dokumenta je razvidno, da je azijski organizirani kriminal, ki je 
razmeroma nov pojav, vstopil v kazenski prostor v številnih državah EU. 
Opravljena je analiza, kako so dejavnosti azijskih kriminalnih združb 
povezane z migrantskimi skupnostmi in na katera področja se nanašajo. 
Obsegajo izsiljevanje, tihotapljenje/trgovino z ljudmi in pranje denarja. 
Azijski organizirani kriminal je v sodelovanju z drugimi neazijskimi 
kriminalnimi združbami dejaven tudi pri proizvodnji in trgovanju s 
prepovedanimi drogami, prirejanju izidov tekem in ponarejanju 
potrošniškega blaga. Podani so ustrezni predlogi za preprečevanje 
te posebne oblike organiziranega kriminala.  
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Pripravo tega dokumenta je naročil Odbor Evropskega parlamenta za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. 
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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 
Za mnenja, izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo 
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POVZETEK 
 
Ozadje 
 
V zadnjem desetletju so se na kriminalnem področju v Evropski uniji pojavile azijske 
mednarodno organizirane kriminalne združbe. Pred začetkom novega tisočletja so o azijskih 
kriminalnih združbah, delujočih zunaj svojih držav, večinoma poročali iz ZDA, Kanade in 
Avstralije, v zadnjih letih pa število policijskih poročil o delovanju azijskega organiziranega 
kriminala v Zahodni in Vzhodni Evropi stalno raste. To obsega vse od prirejanja izidov 
tekem v evropskih nogometnih ligah do gojenja konoplje, tihotapljenja ljudi in trgovine z 
drogami.  
 
Splošno raziskovalno vprašanje tega besedila se glasi:  
kakšen je obseg in značaj azijskega organiziranega kriminala v Evropski uniji in kakšno 
nevarnost pomenijo te združbe za evropsko gospodarstvo in evropsko demokracijo? 
 
Dodatna vprašanja so: katere evropske države so izpostavljene delovanju azijskih 
organiziranih kriminalnih združb? Kako so te združbe vpete v lokalne migrantske skupnosti 
in lokalno gospodarstvo držav gostiteljic? Kako delujejo ter kako in kje perejo nezakonito 
pridobljen denar? 
 
Namen 
 

Namen tega dokumenta je dvojen: prvič, zagotoviti osnovne informacije o različnih 
področjih dejavnosti azijskega organiziranega kriminala v Evropski uniji, in drugič, nosilcem 
odločanja podati priporočila in nasvete, kako se boriti proti tem kriminalnim združbam in 
katere preventivne ukrepe je treba razviti. Besedilo vsebuje splošni pregled azijskih 
kriminalnih združb, ki delujejo na območju Evropske unije, njihov obseg, sestavo, 
delovanje, interesna področja in sodelovanje z drugimi kriminalnimi združbami. 
 
Metodologija: 
 

 Ta pregled temelji na vsebinski analizi sekundarnih podatkov, ki so dostopni v 
obsežni literaturi o azijskem organiziranem kriminalu in iz poročil medijev. 

 Del podatkov temelji na intervjujih s strokovnjaki za kazenski pregon in 
kriminologi, ki raziskujejo posamezne vidike azijskega organiziranega kriminala. 
 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE 
 
 V EU se pojavljajo nove oblike organiziranega kriminala iz Azije. 
 Za boljši vpogled v problematiko, preprečevanje in boj proti kriminalu so potrebne 

podrobne analize in empirični podatki. 
 Potrebno je sodelovanje na evropski ravni, ki bo temeljilo na izmenjavi strokovnega 

znanja. 
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Azijski organizirani kriminal je v glavnem povezan z romantičnimi zgodovinskimi 
predstavami o kitajskih triadah in japonskih jakuzah. V Evropi so druge azijske kriminalne 
združbe manj poznane. Kljub temu pa so zaradi hitre ekonomske rasti v mnogih azijskih 
državah, povečanega priseljevanja in novih priložnosti, ki jih ponuja tehnologija, nastale 
nove oblike organiziranega kriminala, zaradi katerih je te „neznane“ kriminalne združbe v 
Evropi mogoče zaslediti pogosteje. Azijski organizirani kriminal se danes pojavlja v skoraj 
vseh evropskih državah, organi pregona, oblikovalci politik in akademski raziskovalci pa 
morajo biti nanje pozorni. 
 
Problem zanesljivosti uradnih podatkov in kategoriziranja na eni strani in pomanjkanje 
poglobljenih etnografskih raziskav na drugi omejujeta naše poznavanje značaja, velikosti in 
nevarnosti azijskega organiziranega kriminala v Evropi (Ganapathy in Broadhurst, 2008). 
Za boljše razumevanje tega sorazmerno novega pojava v EU bo potrebnih več 
kriminoloških študij.   
 
EU in vlade držav članic bi si lahko skupaj prizadevale za krepitev celovite in učinkovite 
strategije za preprečevanje in boj proti azijskemu organiziranemu kriminalu. 
 
Za uspešen boj proti azijskemu organiziranemu kriminalu v Evropi je bistvena izmenjava 
strokovnega znanja o teh kriminalnih združbah, in sicer na ravni EU in z državami, ki se s 
to težavo soočajo (Kitajska, Turčija, Vietnam, Pakistan in Afganistan). 
 
Čeprav za boj proti azijskemu organiziranemu kriminalu na evropski ravni ni nobene 
posebne politike, bi lahko bilo evropsko sodelovanje med organi pregona in raziskovalci 
bistveno za preprečevanje te nove oblike organiziranega kriminala in boj proti njej. 
 
Pri tem bi moral ključno vlogo igrati Evropol, ki je začel polno delovati leta 1999 in je od 
leta 2010 agencija EU, pristojna za podporo in krepitev delovanja prek pristojnih organov 
držav članic in njihovega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti organiziranemu 
kriminalu.  
 
Za boj proti azijskemu organiziranemu kriminalu so posebej pomembni sporazumi o 
sodelovanju, ki jih Evropol lahko sklene s tretjimi državami in se nanašajo na izmenjavo 
operativnih informacij, vključno z osebnimi in zaupnimi podatki. Evropol z omenjenimi 
državami trenutno nima sklenjenih operativnih sporazumov.  
 
V zvezi s tem je prav tako pomembno izboljšati skladnost in dopolnjevanje med notranjo 
varnostno politiko EU in njeno zunanjo politiko ter ob tem sodelovati s tretjimi državami, še 
posebej z azijskimi, tudi na področju pravosodja in notranjih zadev, predvsem pa v boju 
proti organiziranemu kriminalu. 
 



 






