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Lühikokkuvõte 
Teadusuuringud näitavad, et organiseeritud kuritegevus ei ole nii 
rahvusvaheline ega organiseeritud, kui meedia ja õiguskaitseasutused 
seda sageli kujutavad. Referaadi eesmärk on anda rahvusvahelisest 
organiseeritud kuritegevusest teistsugune ettekujutus. Referaadi esimeses 
osas analüüsitakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse 
määratlemise kriteeriumeid ja soovitatakse, et Euroopa tasandil võiks 
mõistet „raske kuritegevus“ täpsustada. Teises osas antakse ülevaade 
Euroopa politseitöö struktuuridest, nende valikutest ja piirangutest ning 
arutletakse kriitiliselt nendevaheliste seoste üle. Selles väljendatakse 
kahtlust mõningate uute analüüsimeetodite ja mudelite, nagu jälitusteabel 
põhineva politseitöö lisandumise suhtes ja soovitatakse alternatiive. 
Samuti soovitatakse mitte enam toetuda üksnes siseteabele ja 
politseisektori andmetele, võttes eeskuju teistest politseitöö mudelitest ja 
kaasates sõltumatud isikud raske kuritegevuse ohtude hindamise 
aruannete koostamise analüüsirühma. 
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KOKKUVÕTE 

Eesmärk 

Referaadis käsitletakse ELi rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse analüüse. Eesmärk 
on anda kuritegevusest ülevaade, mis erineb uudistes ja geopoliitilistel kaartidel kujutatust. 
 
Pärast külma sõja lõppu on selliste kaardistike autorid üritanud käsitleda organiseeritud 
kuritegevust vastavalt sõjalise strateegia valdkonnas väljakujunenud loogikale. Eeldati, et 
kuritegelikel rühmitustel on struktuur ja strateegilised eesmärgid, nagu näiteks 
territooriumide ja turgude vallutamine. Sellise loogika kasutamisega on analüütikud 
kujutanud tegelikkuses mitmekesiseid kuritegelikke grupeeringuid ühesugustena, nagu 
oleksid need võõrvõimu juhtimise all tegutsevad vahendid. Sel viisil on koostatud aja 
jooksul aina rohkem kaarte ja neid on nende nö. lihtsuse mõttes kasutatud tõendusena 
kuritegevuse kohta. Kaardid kalduvad seega õigustama tavapäraseid nõudmisi, et 
politseiteenistused jõuaksid organiseeritud kuritegevuse juurte ja kanalite jälile. Need 
kaardid aga moonutavad oluliselt Euroopa Liidus esineva raske kuritegevuse mõtestatud 
kujutamisviisi. Seetõttu on nende küsimustega ELi tasandil tegelevatele asutustele kasulike 
soovituste esitamisel keskse tähtsusega analüüsid, mille aluseks on üksikasjalikud 
teadmised kriminalistikast ning politseiüksuste endi kriitilised arutelud. 
 

PEAMISED JÄRELDUSED 

 Euroopa Liidus esineva raske organiseeritud kuritegevuse mõtestatud kujutamine tuleb 
eraldada strateegilise kaardistamise lihtsustustest. 

 Esiteks, need kaardid ei anna kuritegevusest üksikasjalikku ega nüansseeritud 
ülevaadet. Nendes kirjeldustes on kuritegevus üleesindatud ja see põhjustab selliseid 
reaktsioone, nagu need, mis tekivad sõjalise ohu sarnase ohu vastu võitlemisel. 
Tegelikult ei ole kurjategijatel ligilähedaseltki võõrvägedele omistatud võimekust (1.osa 
1. peatükk). 

 Teiseks, kaartidel ei viidata enamasti kuritegelikele organisatsioonidele nimepidi, vaid 
neid seostatakse sageli konkreetse rahvusega ja isegi rahvusrühmaga. Seetõttu 
suurendavad nad umbusku terve kogukonna vastu, kuigi kuritegude toimepanijaks on 
vaid vähesed isikud nende hulgast. Selline teguviis on veelgi probleemsem, sest vääralt 
käsitletakse paljusid väikeseid rühmi ühesugusena ja jäetakse varju keskse tähtsusega 
asjaolu, et Euroopa Liidus ei ole aktiivsete kuritegelike organisatsioonide ülesehitus 
peaaegu kunagi üherahvuseline ega rahvuspõhine. Pealegi on kõige tulusamate 
kuritegude toimepanijad kohalikud rühmitused, kes on juba kaua tegutsenud ja kel on 
põhjalikud teadmised rahapesuvõrgustike ja/või olemasoleva kohaliku, piirkondliku ja 
isegi riikliku kaitsepakkumise vormide kohta (1. osa 3. peatükk). 

 Kolmandaks rõhutatakse sellise esitusviisiga nähtuse marginaalset aspekti ehk 
välismaalaste toimepandud kuritegusid, kuid ei valgustata selle kõige tähtsamat osa 
ehk seost kohaliku ühiskonnaga, eelkõige omavalitsuste tasandil (1. osa 2. ja 3. 
peatükk). Rahvusvahelist kuritegevust ei saa taandada üksnes välismaalaste 
tegevuseks nende oma riigis ja ELis. 

 Kui tegemist on organiseeritud kuritegelike võrgustikega, mis on ajas püsivad (mida 
tuleb aga harva ette), ei ole nende rajajaks mitte ainult välismaalased. Selliseid 
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võrgustikke loovad kohalikud kurjategijad, kellel on head teadmised oma ühiskonnast ja 
kes sõlmivad teatud toote levitajatega ajutisi liite, kui tekib n-ö ärivõimalus. Samuti 
konkureerivad nad pidevalt üksteisega. Valdavat osa organiseeritud kuritegevusest, nt 
maffia tegemisi, ei ole ELi üle toodud, hoolimata nende arvamusest, kes on väljendanud 
vastuseisu liikumisvabadusele ja Schengeni alale ning ennustanud kõige hullemaid 
tagajärgi (1. osa). Maffia ei ole saatnud välja oma diasporaad kui tugipunkte või 
kuritegeliku allilma vägesid, aga nad on enam-vähem edukalt kasutanud 
pidepunktidena olemasolevaid võrgustikke. Peaaegu iga juhtumi puhul on konkurents – 
vahel vägivaldsel moel – asendanud kehtinud stabiilse liidu (1. osa 4. ja 5. peatükk). 

 Seega võib öelda, et raske kuritegevus Euroopas on pigem kaootiline kui organiseeritud 
ja see seletab, miks ekspertidel ei õnnestu leida organiseeritud kuritegevusele täpset 
määratlust (1. osa 1. peatükk) ega organiseeritud kuritegevuse harjumuspärase 
kaardistamise lisaväärtust, sest kaardistamisega ei suudeta näidata, kui ebastabiilne ja 
ajutine, olgugi et raskete tagajärgedega, kuritegevus tegelikult on. 

 Keskseks järelduseks on see, et ideed, mille kohaselt stabiilse organiseeritud 
kuritegevusega tegelevad riikideülesel rahvuslikul solidaarsusel põhinevad mõjuvõimsad 
organisatsioonid, mis vastutavad tervikuna raske organiseeritud kuritegevuse eest 
Euroopa Liidus, ei toeta kohalike politseiasutuste kogutud andmete täpne analüüs, 
konkreetsetes kohtuasjades kasutatavad kohtutõendid ega kriminoloogide uuringute 
järeldused, mille kohaselt on ekslik käsitleda kuritegevust strateegilise ja 
geopoliitilisena. Nendes uuringutes ja analüüsides vaadeldakse, mis mõju on 
ajakirjanduslikel väljamõeldistel ja raske organiseeritud kuritegevuse käsitlemisel 
strateegilise tegevusena. Viimane loob kujutluse ebatõenäolisest hierarhiast ja 
koordineerimisest kuritegude toimepanemisel ning ebatõenäolise seose välisjulgeoleku 
ja sisejulgeoleku ohtude vahel. Selle asemel et põhjendada kuritegevuse ebapüsivat ja 
võrgustikulist olemust, toob see hoopis kaasa keerukate ja muutlike kuritegelike 
nähtuste äärmise lihtsustamise. 

 Referaadis esitatakse üksikasjalikult kõige täpsemad ja kindlamad lähenemisviisid 
raske rahvusvahelise või pigem riikideülese kuritegevusega võitlemiseks ning 
näidatakse, et kuritegusid ei panda toime stabiilse „mustri“ järgi. 

 Suurem osa kuritegevusest on seotud kohalike võimalustega. Need on aga harva 
püsivad ja tekivad enamasti seadusemuudatuste (nt finantsturgude dereguleerimise) 
tõttu, mis võivad tekitada seaduslünki ebaseaduslike turgude ja kauba jaoks. Väga 
harva juhtub, et maffia rajab nende võimaluste tulemusena välismaal oma rakukese, 
ehitades üles koostöökanaleid ja -mustreid paljudeks aastateks. 

 Kuritegevuse raames seaduslikult tehtu ja ebaseaduslikult toimepandu hajus piir ning 
eelkõige kuritegeliku allilma ja muu maailma seotus on takistuseks katsetele 
ebaseaduslikku tegevust ette näha enne, kui see toime pannakse, hoolimata selles 
vallas tehtud märgatavatest jõupingutustest. Tõsiseltvõetav analüüs ebaseadusliku 
kaubanduse kohta näitabki, et kõige rohkem hõlbustavad kuritegevust kokkumängu ja 
vaikimisi heakskiidetud kokkulepete kaudu täiesti seaduslikud kohalikud ettevõtjad. 

 Seetõttu peab sellise kuritegevuse vastases võitluses kombineerima vähemalt kolme 
tasandit: 

 esiteks üldiste õigusaktide tasand, kus õigusaktidega on legaalsete rahavoogude 
mõjutamise kaudu tehtud võimalikuks illegaalsete voogude märkamatu transiit läbi 
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seaduslike kanalite (nt pangasüsteemi mõjutavad reformid või teatud piirkondade 
muutmine maksuparadiisiks); 

 teiseks politseitegevuse tasand, eriti teenistused, mis on spetsialiseerunud raske ja 
organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, nt Europol ja selle riiklikud 
kontaktasutused; 

 kolmandaks nende politsei- ja haldusteenistuste tasand, mis ohjavad igapäevast elu 
linnades (2. osa), ja kõiki meetodeid hõlmava politseitöö väljaarendamine alternatiivina 
jälitusteabel põhinevale politseitööle.  

 Need tasandid on omavahel põimunud ja teave peab nende vahel ringlema. Raske 
kuritegevuse vastu võitlemise piiramine teise tasandiga (Europol ja selle 
kontaktasutused), eirates samas vajadust finantsvoogude (nt maksuparadiiside) 
parema reguleerimise järele, ja samal ajal kohalike politseijõudude juhitava igapäevase 
kuritegevusevastase võitluse mittearvestamine tekitab järgmise paradoksi: politsei 
eriüksused peavad oma jõupingutustes keskenduma marginaalsele nähtusele, mille 
hindamine on sageli erapoolik, ja samal ajal peetakse neid vastutavaks ka tulemuste 
puudumise eest. Neil tuleb koostada stereotüüpe süvendavaid aruandeid, hoolimata 
asjaolust, et märkimisväärne osa nendest politseiametnikest on äärmiselt skeptilised 
selliste dokumentide kasulikkuse ja nende abil saavutatavate tulemuste suhtes. 
Üksused vajavad rohkem aega, et esitada ülesande keerukust kajastavaid kasulikke 
operatiivseid ülevaateid, mitte äärmiselt lihtsustatud sünteese. Nagu tõdetakse: 
„Organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnang (OCTA) selle praeguses formaadis ei vasta 
usaldusväärse sisendina põhjalikumat analüüsi vajava soovitud poliitikatsükli 
nõuetele”.1  

 Referaadi jaoks läbiviidud küsitluste ja rahvusvahelise politseitöö kohta kättesaadavate 
andmete ja eelkõige nende teabevahetuse põhjal ilmneb, et kohalikud politseijõud 
teevad tõenäoliselt palju paremat tööd, kui tavaliselt arvatakse. Nad vahistavad 
märkimisväärsel arvul pisikurjategijaid ja pärsivad oluliselt ebaseaduslikku 
kaubandustegevust. Kui nad ei leia „hüdra pead“ või „kurjategijate pealikku“, siis ainult 
seepärast, et selliseid isikuid ei ole olemas. Neid politseiametnikke vihastab vahel see, 
kui neile esitatakse üldiseid aruandeid, eelkõige Euroopa tasandi aruandeid, mis ei aita 
neid nende igapäevases võitluses ja milles esitatud n-ö sünteesis ei võeta arvesse 
kohaliku olukorra keerukust. Nimelt ei tehta sellistes aruannetes, nagu Europoli OCTAd 
ja nüüd ka SOCTAd, vahet kuritegevuse mustrite kohalike erinevuste vahel, kuigi see 
oleks kasulik, ning esitatakse aastast aastasse samu kaarte, kus on loetletud peamised 
„kuritegevuse keskused“ (5. osa lisad). Nende politseiametnike usalduse puudumisel on 
oluline mõju, sest nad reageerivad Europoli teabenõuetele kasvava skeptitsismiga. 

 

                                                 
1  Euroopa Liidu Nõukogu (25. oktoober 2010) „Projekti „Harmony” tulemus – Euroopa kriminaaljälituse üldmudel 

– olemasolevate instrumentide ühendamine ja Europoli keskse rolli tugevdamine“, nõukogu dokument nr 
14851/10 lk 71. 



Poliitikaosakond C: Kodanike õigused ja põhiseadusküsimused 

 6

SOOVITUSED 
 
 Arvestades esitatud järeldusi, näib, et Europolil on oma OCTA aruannete 

avaldamisega tõsine positsioneerimise probleem. 
 
 Püüdes leida tunnustust, vastates poliitilistele ja meedia ootustele ning olles samas 

teadlik oma tegevuse piiratusest, on Europol kaotamas kohalikul tasandil oma 
usaldusväärsust samamoodi nagu raske ja organiseeritud kuritegevuse agentuur 
(Serious Organised Crime Agency - SOCA) Suurbritannias. Mõlemal juhul on kahtluse 
all jälitusteabel põhineva politseitöö mudeli asjakohasus. Mudel toimib ainult juhul, kui 
jälitustegevusest saadakse usaldusväärset teavet, mis võimaldab täpsete ja tegelike 
andmete kompleksset analüüsi. Kui mudelit rikutakse, siis ei ole see enam asjakohane, 
eriti kui „alt-üles“ loogika asendatakse „ülevalt-alla“ loogikaga. 

 
 Märkuses soovitatakse nende probleemide lahendamiseks võtta eeskuju teistest 

tüpoloogiatest ja mudelitest. Üheks selliseks on kõiki meetodeid hõlmav politseitöö, 
milles on kombineeritud raske kuritegevuse vastu võitlemise kolm tasandit. Üks 
märkimisväärsemaid alternatiive on Kanada kuningliku ratsapolitsei komandör Sleipniri 
väljatöötatud meetod, milles rõhutatakse raske kuritegevuse liikide erinevust ning 
keskkonna- ja majanduskuritegevuse vastase võitluse tähtsust. Neid 
kuritegevuse liike ei ole kerge avastada praeguste raske kuritegevuse 
näitajate abil, hoolimata asjaolust, et nad on ühiskonnale tervikuna kõige 
kulukamad ja et nendega on kõige raskem võidelda ainult politseitöö kaudu. Võttes 
siiski arvesse nende keskset tähtsust, on seda võimalik saavutada koordineeritud 
lähenemisviisiga politseitööle, mille puhul integreeritakse selline kuritegevus politsei 
tegevuskavva, kui see kombineeritakse riikide kohaliku poliitikaga ning Euroopa Liidu 
soovituste ja meetmetega. 

 
 Siin oleks Euroopa Liidul ilmselge eelis oma struktuuri tõttu, sest vastutavad 

asutused ei toetu ainult ühele riiklikule poliitilisele süsteemile. Sellise tegevuse eest 
võiks kanda hoolt Europol, suurendamata oma sekkumise üldist taset. 

 
 Mis puutub mudelitesse, siis tuleks Europolile anda rohkem aega aruannete 

esitamiseks: võimaluse korral võiks koostada ühe aruande iga nelja aasta tagant. See 
oleks aga äärmiselt üksikasjalik, et vältida ühtesulamist ja kallutatust, mida oleme seni 
tuvastanud. 

 
 Selleks et luua lisaväärtust, tuleks iga-aastastes aruannetes keskenduda konkreetsele 

valdkonnale. Alustada tuleks raske kuritegevuse vormidega, mida on seni 
marginaliseeritud (keskkonnakuritegevus, majanduskuritegevus). Selleks et aruanded 
oleksid järjekindlad, tuleks laiendada kogutava teabe ja ekspertarvamuste ulatust, et 
vältida rutiini väljakujunemist ja rajasõltuvuse teket aja jooksul. 

 
 Aruannetes ei tohiks keskenduda ainult neile politseiteenistustele, mis on 

spetsialiseerunud organiseeritud kuritegevuse või narkootikumidevastasele võitlusele. 
Osavõttu tuleks suurendada ja kaasata suurlinnade ja peamiste finantskeskuste 
politseiteenistused. Nii suurendataks üksikasjalike näidete varal kohaliku tasandi 
usaldusväärsust. Sellist metoodikat on kasutanud Portugalis asuv Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA). Aruanded hõlmaksid 
ekspertarvamusi väljastpoolt politseijõude, näiteks arstidelt, sotsioloogidelt ja 
etnoloogidelt, et vältida politsei eriüksuste tööd iseloomustavaid tendentse. Keskse 
tähtsusega on ka poliitikas ja majanduses tegevate isikute panus aruande 
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koostamiseks loodud analüüsirühmades, et anda üldülevaade rahvusvahelistest 
finantsmehhanismidest, mille raames on võimalik tegeleda organiseeritud 
kuritegevusega ning kaaluda alternatiivseid lahendusi väljaspool õiguskaitseorganeid. 

 
 Võimaluse korral võiks näha selle ette sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalises 

komitees (COSI) arutatud projekti „Harmony“ raames – tingimusel et komitee on 
avatud suuremale hulgale osalejatele, et tugevdada selle üldist sidusust ja ekspertiisi 
põhjalikkust. Praegu on projekt „Harmony“ tõesti liiga juhtkonnakeskne ja piirdub 
sarnaseid vaateid jagavate väiksearvuliste rühmade omavahelise suhtlusega2. 

 
 Selles valdkonnas on Euroopa Parlament kaasseadusandja ja kaasvastutav eelarve 

eest. Parlament aga ei ole kunagi osalenud projektiga „Harmony“ ette nähtud 
konsultatsiooniprotsessis. Miks? Parlament võiks pakkuda alternatiivset vaatepunkti, 
aidates näiteks kaasa Europoli aruannete kvaliteedi parandamisele. Sellel eesmärgil 
võiks ette näha LIBE komisjoni määratud esindajate osalemise. Esindajate ülesandeks 
oleks pakkuda laiaulatuslikumat seisukohta, võttes arvesse üldiste õigusaktide tasandit 
ja nende mõju, mida eriasutused ja -organid ei suuda ehk täielikult pakkuda. Peale 
selle tuleks paluda COSI esimehel esitada ja selgitada parlamendile oma seisukohti eri 
asutuste vaheliste suhete ja selles vallas saavutatud edusammude kohta, ning COSI 
konkreetse vastutuse kohta projekti „Harmony“ järeltegevuses. 

 

                                                 
2  See mõte vastab osaliselt Euroopa Parlamendi jaoks Madalina Busuioci ja Deirdre Curtini läbiviidud uuringule 

(Busuioc ja Curtin 2011) ning Amandine Scherreri, Julien Jeandesboze ja Emmanuel-Pierre Guittet’ alustatud 
uuringule (tulevane referaat sisejulgeoleku strateegia kohta), mille põhjalikes küsitlustes ollakse kriitilisem 
„ühise“ „ülevalt-alla“ ja ennetava metoodika suhtes, mis jätab mõned osalejad kõrvale. Käesolevas 
kokkuvõttes käsitletav referaat täiendab ka Valsamis Mitsilegase uuringut, milles antakse üksikasjalik ülevaade 
teemal „Nõukogu raamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta: kuidas saaks tugevdada ELi 
õigusakte selles valdkonnas“ – millise referaadi koostamist taotles Euroopa Parlament (PE453.195).  




