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Sammandrag 
 
Dokumentet visar att asiatisk organiserad brottslighet, ett relativt nytt 
fenomen, har blivit en del av det kriminella området i ett antal 
EU-länder. Det analyserar hur asiatiska kriminella grupper är knutna till 
migrantsamhällen och vilka områden som påverkas. Dessa omfattar 
utpressning, människosmuggling/handel och penningtvätt. I samarbete 
med andra icke-asiatiska kriminella grupper är den asiatiska 
organiserade brottsligheten också aktiv i framställningen av och handel 
med illegal narkotika, uppgjorda matcher och förfalskning av 
konsumentvaror. Detta dokument föreslår lämpliga lösningar på hur 
denna särskilda form av organiserad brottslighet ska bekämpas.  
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Under det senaste decenniet har asiatiska gränsöverskridande organiserade kriminella 
grupper trängt in på den kriminella scenen i Europeiska unionen. Fram till år 2000 kom de 
flesta rapporter om asiatiska kriminella grupper som är aktiva utanför sina hemländer från 
USA, Kanada och Australien, men de senaste åren har antalet polisrapporter om asiatisk 
organiserad brottslighet i Väst- och Östeuropa ökat stadigt. Verksamheten omfattar allt 
från uppgjorda matcher i europeiska fotbollsligor till odling av cannabis, 
människosmuggling och narkotikahandel.  
 
Huvudfrågan som behandlas i detta dokument är: Vilken är omfattningen och karaktären 
av den asiatiska organiserade brottsligheten i Europeiska unionen och vilket sorts hot utgör 
dessa grupper för den europeiska ekonomin och demokratin? 
 
Ytterligare frågor: Vilka europeiska länder är sårbara för asiatiska organiserade kriminella 
gruppers aktivitet? Hur är dessa grupper inbäddade i lokala migrantsamhällen och den 
lokala ekonomin i värdländerna? Vad är deras arbetssätt och hur och när tvättar de sina 
intäkter från brottslig aktivitet? 
 
Syfte 
 
Syftet med detta dokument är dubbelt: för det första, att ge bakgrundsinformation om de 
olika områden där asiatisk organiserad brottslighet är verksam i Europeiska unionen, och 
för det andra, att lägga fram rekommendationer och politiskt relevanta råd för 
beslutsfattare om hur man ska motverka dessa kriminella grupper samt vilka förebyggande 
åtgärder som bör utarbetas. Nedan följer en allmän översikt av asiatiska kriminella 
grupper som verkar på Europeiska unionens territorium, deras storlek, struktur, 
verksamhet, intresseområden och deras samarbete med andra kriminella organisationer. 

Metod: 

 Denna översikt är baserad på en innehållsanalys av de sekundära uppgifter 
som finns tillgängliga i en omfattande litteratur om asiatisk organiserad brottslighet 
från rapporter i medierna. 

 Vissa av uppgifterna är baserade på intervjuer med experter från rättsvårdande 
myndigheter och kriminologer som bedriver forskning om särskilda aspekter av 
asiatisk organiserad brottslighet. 
 
 

HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER 
 
 Nya former av organiserad brottslighet från Asien håller på att uppstå i EU. 
 Ingående analys och empiriska data behövs för att få mer förståelse för problemet 

samt hur man kan förebygga och bekämpa det. 
 Ett europeiskt samarbete som baserar sig på utbyte av sakkundskaper är 

nödvändigt. 
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Asiatisk organiserad brottslighet förknippas främst med de historiskt sett romantiserade 
kinesiska triaderna och den japanska yakuzan. Andra asiatiska kriminella grupper är mindre 
kända i Europa. Snabb ekonomisk tillväxt i många asiatiska länder, ökad utvandring och 
avancerade tekniska möjligheter har dock resulterat i nya former av organiserad 
brottslighet, vilket har fört dessa okända kriminella grupper närmare Europa. Asiatisk 
organiserad brottslighet förekommer i dag i nästan alla europeiska länder och behöver 
uppmärksammas av rättsvårdande myndigheter, beslutsfatttare och forskare. 
 
Problemet med tillförlitligheten av officiell statistik och kategoriseringar å ena sidan, och 
bristen på djupgående etnografisk forskning å andra sidan, begränsar vår kunskap om 
karaktären av och storleken på den asiatiska organiserade brottsligheten i Europa samt 
vilket hot den utgör (Ganapathy and Broadhurst, 2008). Fler kriminologiska studier 
behövs för att få bättre förståelse för detta relativt nya fenomen i EU.   
 
Gemensamma åtgärder mellan EU och medlemsstaternas regeringar skulle kunna stärka en 
integrerad och effektiv strategi för att förebygga och bekämpa den asiatiska 
organiserade brottsligheten. 
 
Nyckeln till en framgångsrik kamp mot asiatisk organiserad brottslighet i Europa ligger i 
utbytet av sakkunskaper om dessa kriminella grupper på EU-nivå och med berörda 
länder (Kina, Turkiet, Vietnam, Pakistan och Afghanistan). 
 
Fastän det i nuläget inte finns några särskilda åtgärder för att bekämpa asiatisk 
organiserad brottslighet på europeisk nivå, skulle ett europeiskt samarbete mellan 
rättsvårdande myndigheter och forskare kunna spela en viktig roll för att förebygga och 
bekämpa denna nya form av organiserad brottslighet. 
 
I detta sammanhang bör en avgörande roll spelas av Europol som blev fullt operativt 1999 
och sedan 2010 är ett EU-organ med ansvar för att stödja och stärka behöriga 
myndigheters och medlemsstaternas åtgärder samt deras ömsesidiga samarbete för att 
förebygga och bekämpa organiserad brottslighet.  
 
Samarbetsavtalen som Europol kan sluta med tredjeländer angående utbytet av operativ 
information, däribland personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter, är särskilt viktiga i 
kampen mot den asiatiska organiserade brottsligheten. I nuläget har Europol inga operativa 
avtal med de ovannämda berörda staterna.  
 
Lika viktigt i detta sammanhang är att förbättra sammanhållningen och 
komplementariteten mellan EU:s interna säkerhetspolitik och dess utrikespolitik genom att 
engagera tredjeländer och i synnerhet asiatiska länder i rättsliga frågor och inrikesfrågor, 
särskilt i kampen mot organiserad brottslighet. 
 



 




