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Resumé 
Videnskabelige undersøgelser viser, at organiseret kriminalitet hverken er 
så international eller organiseret, som medier og retshåndhævende 
myndigheder ofte giver indtryk af. Dette notat har til formål at give et 
andet billede af international organiseret kriminalitet. I den første del 
analyseres kriterierne for definitionen af international organiseret 
kriminalitet, og det foreslås, at termen "alvorlig kriminalitet" ville være 
mere præcis på europæisk niveau. I den anden del gennemgås og 
diskuteres sammenhængen mellem europæiske politistrukturer og deres 
valg og begrænsninger kritisk. Der gives udtryk for skepsis angående nye 
analysemetoder og -modeller såsom " efterretningsstyret politiarbejde", 
og der foreslås alternativer. Det anbefales at fravige den totale 
afhængighed af insiderviden og politidata ved at søge inspiration i andre 
politimodeller og ved at inkludere uafhængige personer i analysepanelerne 
til udarbejdelse af rapporter om trusselsvurdering vedrørende fremtidig 
alvorlig kriminalitet. 
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SAMMENDRAG 

Mål 

Dette notat omhandler analyserne af international organiseret kriminalitet i EU. Det har til 
formål at give et andet billede af kriminalitet, end dem der normalt ses i nyhedsrapporter 
og på geopolitiske kort i atlasser. 
 
Efter afslutningen på den kolde krig har forfatterne til disse atlasser forsøgt at benytte den 
form for logik, der er udviklet inden for militærstrategi, på organiseret kriminalitet. De gik 
ud fra, at kriminelle grupper havde en struktur og strategiske mål såsom invasion af 
territorier og markeder. Ved at anvende denne form for logik har disse analytikere 
homogeniseret de forskellige grupper, der er involveret i kriminelle aktiviteter, som om de 
var instrumenter under en fremmed magts myndighed. Flere og flere kort er blevet 
produceret på denne måde hen over årene, og de er i kraft af deres enkelhed blevet brugt 
som bevis på kriminelle aktiviteter. Dermed er de ofte med til at retfærdiggøre kravene til 
politiet om at finde den organiserede kriminalitets rødder og "ruter". Disse kort forvrænger 
dog grundlæggende den kompetente repræsentation af alvorlige kriminelle aktiviteter i EU. 
Det er derfor afgørende at fremlægge analyser, der er baseret på detaljeret kriminologisk 
viden, men også på kritiske overvejelser af selve politiet, for at kunne fremsætte nyttige 
anbefalinger til de ansvarlige institutioner på disse områder på EU-niveau. 
 

VIGTIGSTE KONKLUSIONER 

 Den kompetente repræsentation af alvorlig organiseret kriminalitet i EU må løsrive sig 
fra de forsimplede strategiske kort. 

 Først og fremmest giver disse kort ikke et detaljeret og nuanceret overblik over 
kriminelle aktiviteter. Kriminalitet er overrepræsenteret i disse fremstillinger, der 
vækker reaktioner lig dem, der opstår ved konfrontation med kvasimilitære trusler. 
Rent faktisk har kriminelle aktører langt fra den samme kapacitet som fremmede 
tropper (afsnit 1.1). 

 For det andet henviser disse kort sjældent de kriminelle organisationer ved navn, men 
forbinder dem ofte med en specifik nationalitet eller endda en etnisk gruppe. Dermed 
giver de næring til mistanke til hele samfund, selv om kun få personer er ansvarlige for 
kriminelle aktiviteter. Denne praksis er meget problematisk, idet den homogeniserer 
myriader af små grupper på en forkert måde og skygger for det centrale faktum, at 
sammensætningen af aktive kriminelle organisationer i EU næsten aldrig er monoetnisk 
eller baseret på nationalitet. Endvidere udføres de mest lukrative aktiviteter af lokale 
grupper, der har eksisteret længe, og som har indgående kendskab til netværk for 
hvidvaskning af penge og/eller eksisterende lokale, regionale eller sågar nationale 
former for beskyttelse (afsnit 1.3) 

 For det tredje fremhæver disse repræsentationer et marginalt aspekt ved fænomenet, 
dvs. kriminalitet begået af udlændinge, men tilslører samtidig det vigtigste aspekt, 
nemlig relationerne til lokale samfund, særlig på kommunalt plan (afsnit 1.2 og 1.3). 
Grænseoverskridende kriminelle aktiviteter kan ikke reduceres til udlændinges 
handlinger i deres hjemland og i EU. 
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 Organiserede kriminelle netværk skyldes, når de findes og overlever over tid (hvilket er 
sjældent), ikke kun udlændinge. Lokale kriminelle aktører, der har stor viden om deres 
egne samfund og indgår midlertidige alliancer om "forretningsmuligheder" med de 
personer, der distribuerer et givent produkt, danner sådanne netværk. De er også i 
konstant konkurrence med hinanden. De fleste organiserede kriminelle aktiviteter, 
f.eks. de, der begås af mafiaer, har ikke bredt sig i EU på trods af synspunkter hos 
visse personer, der har modsat sig den fri bevægelighed og Schengen, og som frygtede 
det værste (afsnit 1). Mafiaerne har ikke sendt bølger af kriminelle soldater af sted, 
men de har med større eller mindre succes forsøgt at udnytte eksisterende lokale 
netværk til at få fodfæste. I næsten alle tilfælde har konkurrence, af og til med vold, 
overtaget enhver stabil alliance (afsnit 1.4 og 1.5). 

 Alvorlig kriminalitet i Europa er derfor mere uorganiseret end organiseret, hvilket 
forklarer hvorfor eksperterne ikke kan blive enige om en præcis definition af organiseret 
kriminalitet (afsnit 1.1) eller om merværdien ved en traditionel kortlægning af sådanne 
aktiviteter, der ikke er i stand til at vise, i hvor høj grad kriminalitet er ustabil og 
midlertidig, selv om den er alvorlig  

 Det centrale resultat er her, at idéen om stabil organiseret kriminalitet, der begås 
mellem magtfulde organisationer, som er baseret på tværnationale etniske 
sammenhold, og som er ansvarlige for alvorlig organiseret kriminalitet som et hele i EU, 
ikke holder vand, når den udsættes for præcis analyse af data, der er indsamlet af 
lokalt politi, af beviser ved domstole i specifikke sager og af undersøgelser, som udføres 
af kriminologer, der på baggrund af deres forskning konkluderer, at det er fejlagtigt at 
tillægge kriminalitet strategiske og geopolitiske motiver. Disse undersøgelser og 
analysemodeller sætter spørgsmålstegn ved effekten af journalistisk vinkling og 
tillæggelse af strategiske motiver til alvorlig organiseret kriminalitet. Sidstnævnte 
forudsætter et usandsynligt hierarki og en usandsynlig koordinering i udførelsen af 
kriminelle aktiviteter og etablerer endvidere en usandsynlig kontinuitet mellem trusler 
mod ydre sikkerhed og trusler mod indre sikkerhed. Denne kontinuitet fører til 
overforsimpling af komplekse og flydende kriminelle fænomener frem for at tage højde 
for deres foranderlighed og netværksdimensioner. 

 Ved detaljeret at beskrive de mest præcise og solide tilgange til alvorlig international 
kriminalitet – eller mere præcist grænseoverskridende kriminalitet – viser dette notat, 
at kriminelle aktiviteter ikke følger stabile mønstre. 

 De fleste af disse aktiviteter er knyttet til lokale muligheder. Disse lokale muligheder er 
sjældent permanente. De opstår ofte som følge af ændret lovgivning (f.eks. finansiel 
deregulering), der giver mulighed for smuthuller for ulovlige markeder og produkter. 
De er meget sjældent et resultat af nye mafiaer i udlandet, der strukturerer ruter og 
mønstre for samarbejde i mange år fremover. 

 Grænsen mellem, hvad der er lovligt og ulovligt i forbindelse med kriminelle aktiviteter, 
er flydende, og i særdeleshed udvekslingen mellem den kriminelle verden eller 
underverdenen og den øvre verden, forhindrer forsøg på at forudse ulovlige gerninger, 
før de begås, på trods af store bestræbelser på dette område. Seriøse analyser af 
ulovlig handel viser, hvordan helt igennem lovlige, lokale virksomheder gennem 
hemmelige aftaler og stiltiende overenskomster er dem, der primært begår kriminalitet. 

 Bekæmpelsen af sådanne kriminelle aktiviteter skal derfor kombinere mindst tre 
niveauer: 
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 For det første den generelle lovgivning, der gennem påvirkning af lovlige strømme har 
gjort det muligt for ulovlige strømme at passere uopdaget gennem lovligt åbne kanaler 
(f.eks. reformer af banksystemet eller omdannelse af visse områder til skattely) 

 For det andet politiske aktiviteter, særligt de tjenestegrene, der er specialiseret i 
bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet, f.eks. Europol og dets nationale 
modstykker 

 For det tredje politiet og de administrative tjenester, der administrerer dagligdagen i 
byerne (afsnit 2), og udviklingen af fuldspektret politiarbejde som alternativ til 
efterretningsstyret politiarbejde. 

 Disse niveauer er forbundet, og oplysningerne skal cirkulere mellem dem. Hvis 
bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet på den ene side begrænses til det andet niveau 
(Europol og dets modstykker), samtidig med at behovet for bedre regulering af 
finansielle strømme (f.eks. skattely) og det lokale politis daglige kamp mod kriminalitet 
på den anden side ignoreres, vil følgende paradoksale scenario opstå: Specialiserede 
politienheder skal koncentrere deres indsats om et marginalt fænomen, deres vurdering 
er ofte farvet, og de er samtidig ansvarlige for manglende resultater. De bedes om at 
udarbejde rapporter, der forstærker stereotyper, på trods af at en stor del af disse 
politifolk er meget skeptiske over for nytteværdien af sådanne dokumenter og de 
resultater, de kan medføre. Disse enheder beder om mere tid til at producere nyttige 
operationelle billeder, der afspejler deres opgaves kompleksitet, og ikke nogle meget 
forsimplede synteser. Som det foreslås, lever OCTA i sit nuværende format ikke op til 
kravene til den ønskede politikcyklus om en mere dybdegående analyse, som skal 
fungere som solidt input.1 

 På baggrund af interview, der er gennemført i forbindelse med dette notat, og det 
tilgængelige stipendium vedrørende internationale politiaktiviteter, særlig i forbindelse 
med deres udveksling af oplysninger, lader det til, at lokale politistyrker sandsynligvis 
gør et meget bedre arbejde, end det normalt antages. De arresterer et stort antal 
småkriminelle og gør et stort arbejde for at standse menneskehandel. Hvis de ikke kan 
finde frem til bagmændene, er det fordi disse ikke findes. Disse politifolk er derfor af og 
til irriteret over at modtage generelle rapporter, særligt på europæisk niveau, der ikke 
hjælper dem i deres daglige kamp, og som gennem præsentation af "synteser" overser 
kompleksiteten af situationen lokalt. Særlig skelner disse rapporter, f.eks. Europols 
OCTA-rapporter og nu også SOCTA-rapporter, ikke mellem lokale variationer i de 
kriminelle aktiviteters mønstre, hvilket ville være et nyttigt resultat, og gentager år 
efter år de samme kort, der viser vigtige "kriminelle centre" (bilag i afsnit 5). Disse 
politifolks manglende tillid har store konsekvenser, idet de reagerer med voksende 
skepsis på anmodninger om oplysninger fra Europol. 

 

                                                 
1  Rådet for Den Europæiske Union (25. oktober 2010) "Result of the "Harmony" project - A generic 
European Crime Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's 
central role" (resultat af "Harmony"-projektet – en generisk europæisk kriminalefterforskningsmodel -, der samler 
de eksisterende instrumenter og styrker Europols centrale rolle), Rådets dokument: 14851/10 s.71. 
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ANBEFALINGER 
 
 I lyset af disse konklusioner lader det til, at Europol i forbindelse med udgivelsen af 

dets OCTA-rapporter har et alvorligt placeringsproblem. 
 
 I takt med at Europol prøver at leve til forventninger fra politikere og medier for at 

vinde anerkendelse, samtidig med at det er bekendt med begrænsningerne af dets 
aktiviteter, mister Europol lokal troværdighed, på samme måde som det i øjeblikket 
ses i forbindelse med SOCA i Storbritannien. I begge tilfælde sættes der 
spørgsmålstegn ved relevansen af en efterretningsstyret model for politiarbejde. En 
sådan model er kun anvendelig, hvis der flyder vigtige oplysninger tilbage fra felten, 
hvilket ville give mulighed for raffineret analyse af præcise og reelle data. Hvis denne 
model forringes, mister den sin relevans, særligt hvis bottom-up-logikken erstattes af 
en top-down-logik. 

 
 Notatet anbefaler, at der findes inspiration i andre typer og modeller til en løsning 

på disse problemer. Fuldspektret politiarbejde, der kombinerer de tre niveauer i 
bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet, er én af dem. Ét af de mest fremtrædende 
alternativer er udviklet af Commander Sleipnir fra the Royal Canadian Mounted Police, 
der understreger forskellene mellem typer af alvorlig kriminalitet og insisterer på 
vigtigheden af at bekæmpe både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 
Disse former for kriminalitet er ikke lette at opdage med de nuværende 
indikatorer for alvorlig kriminalitet, på trods af at de er de dyreste for 
samfundet som et hele, og at de også er de sværeste at bekæmpe udelukkende med 
politiarbejde. Ikke desto mindre kan dette, når man tager deres centrale betydning i 
betragtning, gøres gennem en koordineret tilgang til politiarbejde ved at sætte disse 
former for kriminalitet på politiets dagsorden i kombination med lokal offentlig politik 
og europæiske anbefalinger og tiltag. 

 
 Her ville EU have en klar fordel på grund af dets opbygning, hvor de ansvarlige 

organer ikke er afhængige af et enkelt nationalt politisk system. Europol kunne stå for 
disse aktiviteter uden at øge sin overordnede indgriben. 

 
 Hvad modeller angår, bør Europol have mere tid til at udarbejde dets rapporter, 

måske en hvert fjerde år. En sådan rapport ville dog skulle være ekstremt detaljeret 
for at undgå de sammenblandinger og den forudindtagethed, vi har identificeret. 

 
 Årlige rapporter bør fokusere på et specifikt område for at skabe merværdi. De bør 

starte med de alvorlige former for kriminalitet, der indtil nu er blevet marginaliseret 
(miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet). For at opnå konsekvens i disse rapporter 
skal omfanget af de indsamlede oplysninger og ekspertudtalelser udvides for at undgå 
udvikling af rutiner og dannelsen af afhængighed af den valgte kurs over tid. 

 
 Sådanne rapporter bør ikke udelukkende fokusere på de polititjenester, der er 

specialiseret i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet eller narkotika. Deltagelsen skal 
udvides til også at omfatte polititjenester i store byer og vigtige finansielle centre. Den 
lokale troværdighed ville dermed blive udvidet gennem detaljerede eksempler. Det 
Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN), der er 
placeret i Portugal, har en anvendt en sådan metode. Rapporterne ville omfatte 
udtalelser fra eksperter, der er uafhængige af politiet, f.eks. læger, sociologer eller 
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etnologer, for at undgå den tropisme, der kendetegner arbejdet i specialiserede 
politienheder. Bidrag fra politikere og økonomer i rapportens analysepaneler ville 
også være afgørende for at skabe et generelt overblik over de internationale finansielle 
mekanismer, hvor organiseret kriminalitet finder sted, og for at overveje alternative 
tiltag ud over retshåndhævelse. 

 
 Dette kunne muligvis finde sted inden for rammerne af "Harmony"-projektet, der 

drøftes i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre 
Sikkerhed (COSI) – under forudsætning af at denne komité er åben for mange 
deltagere af hensyn til dens generelle sammenhæng og dybdegående ekspertise. I 
øjeblikket er Harmony-projektet for styret og i nogen grad begrænset til samspil 
mellem et lille antal grupper, der deler de samme synspunkter2. 

 
 Europa-Parlamentet er medlovgiver og deler budgetmyndigheden på dette område. 

Det deltager dog aldrig i den høringsproces, der er fastsat i Harmony. Hvad skyldes 
det? Det kunne give et alternativt syn på disse områder ved f.eks. at bidrage til 
kvaliteten af Europols rapporter. Deltagelse af repræsentanter udnævnt af LIBE-
udvalget kunne fastsættes til dette formål. Sådanne repræsentanter ville have til 
opgave at give et mere nuanceret syn på sagen under inddragelse af niveauet af 
generel lovgivning og dens virkninger, som specialiserede organer og institutioner 
måske ikke er i stand til at indarbejde fuldt ud. Desuden bør man bede formanden for 
COSI om at præsentere og forklare sine synspunkter vedrørende relationer mellem 
forskellige organer og deres fremskridt på området samt COSI’s specifikke 
ansvarsområde i forbindelse med opfølgning på Harmony-projektet for Parlamentet. 

 
 

                                                 
2  Dette punkt er delvist i overensstemmelse med forskning udført af Madalina Busuioc og Deirdre Curtin for 
Europa-Parlamentet (Busuioc og Curtin, 2011) og forskning udført af Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz og 
Emmanuel-Pierre Guittet (kommende notat om intern sikkerhedsstrategi), der på baggrund af dybdegående 
interview er mere kritisk over for den "generelle" top-down-metode og præventive metode, der udelukker visse 
aktører. Dette notat supplerer også forskning, der udføres af Valsamis Mitsilegas, der beskriver Rådets 
rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og hvad kan der gøres for at styrke EU-lovgivningen 
på dette område, notat bestilt af Europa-Parlamentet (PE453.195).  




