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Īss pārskats 
Zinātniskie pētījumi liecina, ka organizētā noziedzība nav tik starptautiska 
un tik organizēta, kā to bieži atspoguļo plašsaziņas līdzekļi un 
tiesībaizsardzības iestādes. Šā informatīvā materiāla mērķis ir parādīt 
starptautisko organizēto noziedzību no cita skatu punkta. Tā pirmajā daļā 
ir analizēti kritēriji, kas tiek ņemti vērā, definējot starptautisko organizēto 
noziedzību, un ir norādīts, ka Eiropas līmenī termins „smags noziegums” 
varētu būt precīzāk definēts. Otrajā daļā ir apskatīta un kritiski apspriesta 
savstarpējā saistība starp Eiropas kārtības uzturēšanas struktūrām un to 
izvēli un ierobežojumiem, ar kuriem tās sastopas. Tajā pausta skeptiska 
attieksme pret tādām jaunām analītiskām metodēm un modeļiem kā „uz 
izlūkdatiem pamatota kārtības nodrošināšana” un ierosinātas alternatīvas 
iespējas. Tajā arī ieteikts atteikties no paļaušanās vienīgi uz šo struktūru 
darbinieku zināšanām un policijas nozarei pieejamiem datiem, smelties 
iedvesmu no citiem kārtības uzturēšanas modeļiem un analīzes speciālistu 
grupās iekļaut neatkarīgas personas, lai sagatavotu turpmākos ziņojumus 
par smagu noziegumu draudu novērtējumu. 
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KOPSAVILKUMS 

Mērķis 

Šajā informatīvajā izdevumā ir analizēta starptautiskā organizētā noziedzība ES. Tā mērķis 
ir parādīt noziedzību no skatu punkta, kas atšķiras no ziņu raidījumos un atlantos 
iekļautajās ģeopolitiskajās kartēs parasti sniegtās informācijas. 
 
Pēc Aukstā kara beigām šo atlantu autori organizētajai noziedzībai ir centušies piemērot 
militārās stratēģijas jomā izstrādātu pamatojumu. Viņi pieņēma, ka noziedzīgajām grupām 
ir tāda struktūra un stratēģiskie mērķi, kas paredz to invāziju dažādās teritorijās un tirgos. 
Izmantojot šādu pieeju, šie analītiķi ir vienādojuši noziedzīgajās darbībās iesaistītās 
dažādās grupas, it kā tās būtu instrumenti, kuri tiek kontrolēti no ārvalstīm. Šādi 
sagatavotu karšu skaits laika gaitā ir palielinājies, un, ņemot vērā to „vienkāršību”, tās tika 
izmantotas kā noziedzīgu darbību pierādījumi. Tādējādi tās it kā attaisno policijas 
dienestiem noteiktās prasības noskaidrot organizētās noziedzības izcelsmi un 
„pārvietošanās maršrutu”. Tomēr šīs kartes neļauj izveidot pamatotu Eiropas Savienības 
teritorijā esošo smagu noziedzīgo darbību atspoguļojumu. Tādēļ tādu analīzes datu 
iesniegšana, kuru pamatā ir kriminoloģiskie dati un arī pašu policijas dienestu apsvērumi, ir 
ļoti svarīga, lai iestādēm, kas ES līmenī atbild par šiem jautājumiem, dotu lietderīgus 
ieteikumus. 
 

GALVENIE KONSTATĒJUMI 

 Smagas organizētās noziedzības Eiropas Savienībā pamatots atspoguļojums ir jānodala 
no stratēģiskās kartēšanas radītajiem vienkāršojumiem. 

 Pirmkārt, šīs kartes nesniedz sīku un niansētu pārskatu par noziedzīgajām darbībām. 
Noziedzība šajos aprakstos ir attēlota kā pārāk spēcīga, kas izraisa reakcijas, kuras 
līdzinās tām, kas tiek izmantotas, stājoties pretī šķietamam militāram apdraudējumam. 
Patiesībā noziedzniekiem nebūt nav tādu iespēju kā ārvalstu armijām (1.1. punkts). 

 Otrkārt, šajās kartēs reti ir norādīti noziedzīgo organizāciju nosaukumi, bet samērā bieži 
tās tiek saistītas ar kādu konkrētu tautību vai pat etnisko grupu. Tādējādi tās izraisa 
aizdomas, kas vērstas pret veselām kopienām, lai gan par noziedzīgajām darbībām ir 
atbildīga tikai saujiņa cilvēku. Šāda prakse vēl problemātiskāka ir tādēļ, ka tā 
nepamatoti vienādo neskaitāmas mazās grupas un aizēno galveno faktu, ka Eiropas 
Savienībā aktīvo noziedzīgo organizāciju sastāvs gandrīz nekad nav monoetnisks vai 
saistīts ar tautību. Turklāt visienesīgākās darbības veic vietējās grupas, kas pastāv jau 
ilgu laiku un ir labi informētas par noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanas tīkliem 
un/vai par esošajām vietējā, reģionālā vai pat valsts līmeņa aizsardzības formām 
(1.3. punkts). 

 Treškārt, noziedzīgo darbību atspoguļojumā ir uzsvērts šīs parādības mazāk svarīgais 
aspekts, proti, ārvalstnieku izdarītie noziegumi, taču tās vissvarīgākais komponents, 
proti, attiecības ar vietējo sabiedrību, jo īpaši pašvaldību līmenī, ir aprakstīts visai vāji 
(1.2. un 1.3. punkts). Starptautiskas noziedzīgās darbības nevar reducēt līdz 
ārvalstnieku veiktām darbībām pašu valstī un ES teritorijā. 

 Organizētās noziedzības tīklus situācijās, kad tie pastāv un eksistē ilgāku laiku (kas ir 
retums), neveido vienīgi ārvalstnieki. Šādu tīklus veido vietējie noziedznieki, kas labi 
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pārzina savu sabiedrību un kopā ar tiem, kas izplata attiecīgo produktu, veido pagaidu 
alianses saistībā ar „uzņēmējdarbības iespējām”. Viņi arī nepārtraukti konkurē savā 
starpā. Lielākā daļa tādu organizētās noziedzības darbību, ko veic, piemēram, mafijas, 
ES teritorijā nav ienākušas kaut kur no ārienes par spīti dažu to personu uzskatiem, kas 
iebilda pret pārvietošanās brīvības ieviešanu un Šengenu un kas paredzēja ļaunāko 
(1. punkts). Mafijas nav iesūtījušas savus pārstāvjus kā noziedzības kareivjus 
placdarma izveidei, bet gan ir diezgan veiksmīgi centušās izmantot esošos vietējos 
tīklus kā atbalsta punktus. Gandrīz visos gadījumos konkurence, kas reizēm izpaužas arī 
vardarbīgā veidā, nav ļāvusi izveidot jebkādu stabilu aliansi (1.4. un 1.5. punkts). 

 Tādēļ smagā noziedzība Eiropā drīzāk ir dezorganizēta, nevis organizēta, kas arī 
izskaidro to, ka eksperti nespēj vienoties par organizētās noziedzības precīzu definīciju 
(1.1. punkts) vai arī par pievienoto vērtību, ko sniedz šādu darbību tradicionālā 
kartēšana, kura nespēj atspoguļot to, cik lielā mērā noziedzība neatkarīgi no tās 
smaguma ir nestabila un īslaicīga.  

 Galvenais iznākums šeit ir tāds, ka doma par stabilu organizēto noziedzību, ko īsteno 
spēcīgas, uz starptautisku etnisko solidaritāti pamatotas organizācijas, kuras kopumā ir 
atbildīgas par smago organizēto noziedzību Eiropas Savienībā, nespēj izturēt pārbaudi, 
ko tai uzliek vietējo policijas iestāžu savākto datu precīza analīze, tiesu pierādījumi, kas 
apstiprina konkrētus gadījumus, vai kriminologu veikti pētījumi, kuros, pamatojoties uz 
izpēti, ir secināts, ka noziedzības stratēģiskā plānošana un ģeopolitizēšana ir kļūdaina. 
Šajos pētījumos un analītiskajos modeļos ir apšaubīta žurnālistu aprakstīto sistēmu un 
smagās organizētās noziedzības stratēģiju veidošanas ietekme. Tā prasa neiespējamu 
pasākumu hierarhiju un saskaņošanu noziedzīgo darbību veikšanā un turklāt rada maz 
ticamu kontinuitāti starp draudiem ārējai drošībai un draudiem iekšējai drošībai. Šī 
kontinuitāte patiesi noved pie sarežģītās un nepastāvīgās noziedzības parādības pārāk 
lielas vienkāršošanas, nevis ņem vērā tās mainīgumu un tīkla dimensiju.  

 Sīki aprakstot visprecīzākās un vispārliecinošākās pieejas smagajai starptautiskajai 
noziedzībai jeb, precīzāk sakot, starptautiskajai noziedzībai, šajā informatīvajā 
izdevumā parādīts, ka noziedzīgajās darbībās nepastāv stabilas sistēmas. 

 Lielākā daļa šo darbību ir saistītas ar iespējām vietējā līmenī. Šādas vietējā līmeņa 
iespējas reti kad ir ilgstošas. Bieži tās paveras tiesību aktu grozījumu dēļ (piemēram, 
finanšu noteikumu atcelšana), kas rada iespēju izveidot nelegālus tirgus un produktus. 
Reti kad tās ir rezultāts jaunu mafijas struktūru izveidei ārvalstīs ar strukturētiem 
maršrutiem un gadiem ilgas sadarbības tradīcijām. 

 Vājā robeža starp to, kas noziedzīgajās darbībās ir likumīgs un kas ir nelikumīgs, un vēl 
lielākā mērā noziedzīgās jeb kriminālās pasaules un legālās pasaules savstarpējā saikne 
liedz paredzēt nelikumīgus darījumus pirms to faktiskās noslēgšanas par spīti 
ievērojamiem centieniem to izdarīt. Nelegālās tirdzniecības nopietna analīze patiesi 
rāda, ka ar slepenu norunu un klusas piekrišanas palīdzību absolūti likumīgas vietējās 
kompānijas ir vissvarīgākie noziedzības veicinātāji. 

 Tādēļ cīņai pret šādām noziedzīgām darbībām ir jāsastāv vismaz no trim līmeņiem. 

 Pirmais līmenis ir vispārējie tiesību akti, kuri attiecas uz likumīgajām naudas plūsmām 
un ir ļāvuši nelegālajām naudas plūsmām nepamanītām likumīgi plūst pa atvērtajiem 
kanāliem (piemēram, reformas, kas skar banku sistēmu, vai noteiktu teritoriju 
pārvēršana par nodokļu oāzēm). 



Starptautiskā organizētā noziedzība Eiropas Savienībā 

5 

 Otrais līmenis ir policijas darbības, jo īpaši to dienestu darbības, kas specializējušies 
smagās un organizētās noziedzības apkarošanā, piemēram, Eiropols un tā nacionālie 
korespondenti. 

 Trešais līmenis ir policija un administratīvie dienesti, kas regulē ikdienas dzīvi pilsētās 
(2. punkts), un visaptverošas kārtības uzturēšanas attīstīšana kā alternatīva uz 
izlūkdatiem pamatotas kārtības nodrošināšanai.  

 Šie līmeņi ir savstarpēji saistīti, un informācijai ir jācirkulē. Gadījumā, ja cīņa pret 
smago noziedzību aprobežojas tikai ar otro līmeni (Eiropols un tā korespondenti) un 
vienlaikus tiek ignorēta nepieciešamība pēc labāka finanšu plūsmas regulējuma 
(piemēram, nodokļu oāzes), kā arī vietējo policijas dienestu ikdienas cīņa pret 
noziedzību, rodas šāds paradokss: specializētajām policijas vienībām to darbība ir 
jākoncentrē uz mazāk svarīgām parādībām, kuru vērtējuma pamatā bieži vien ir 
aizspriedumi, un vienlaikus jāuzņemas atbildība par rezultātu trūkumu. Tiem ir 
jāsagatavo ziņojumi, kas tikai pastiprina stereotipus, lai gan ievērojama daļa policistu ir 
ļoti skeptiski noskaņoti pret šo dokumentu lietderību un pret rezultātiem, kurus ar to 
palīdzību var sasniegt. Šīs vienības lūdz tām piešķirt vairāk laika, lai tās varētu 
sagatavot nevis šādu ļoti vienkāršojošu dokumentu, bet gan  lietderīgu operatīvo 
informāciju, kas atspoguļotu to pienākumu sarežģītību. Ir ierosināts, ka „organizētās 
noziedzības draudu izvērtējums (OCTA) tā pašreizējā formā neatbilst vēlamā politikas 
cikla prasībām, kuras paredz padziļinātāku analīzi, kas kalpotu kā pārliecinošs 
ieguldījums”1.  

 No intervijām, kas tika veiktas šā informatīvā materiāla sagatavošanai, un no pieejamās 
zinātniskās informācijas par policijas starptautiskajām darbībām, jo īpaši par 
informācijas apmaiņu, izriet, ka policijas dienestu veiktais darbs, iespējams, ir daudz 
labāks, nekā parasti pieņemts uzskatīt. Policija arestē ievērojamu skaitu sīko 
noziedznieku un nopietni ierobežo nelegālo tirdzniecību. Gadījumā, ja policija neatrod 
grupējuma „galvu” vai „galveno noziedznieku”, tad tas ir tādēļ, ka šādas personas 
vienkārši neeksistē. Tādēļ policisti reizēm ir aizkaitināti, saņemot vispārējos ziņojumus, 
jo īpaši Eiropas līmeņa ziņojumus, kuri viņiem nekādi nepalīdz ikdienas darbā un kuros, 
izklāstot vienkāršotus scenārijus, netiek pievērsta uzmanība vietējo situāciju 
sarežģītībai. Īpaši jānorāda, ka šajos ziņojumos, piemēram, Eiropola OCTA un tagad arī 
SOCTA (Smagās un organizētās noziedzības draudu izvērtējuma) ziņojumos, netiek 
minētas atšķirības starp noziedzīgo darbību vietējā līmeņa īpatnībām, kas būtu ļoti 
lietderīga informācija, bet gadu no gada tiek atkārtoti sagatavotas tās pašas kartes, 
kurās norādīti galvenie „noziedzības perēkļi” (5. panta pielikumi). Uzticības trūkumam 
no šo policistu puses ir nopietnas sekas, jo Eiropola informācijas pieprasījumiem viņi 
atbild ar arvien pieaugošāku skepsi. 

 

                                                 
1  Eiropas Savienības Padome (2010. gada 25. oktobris) „Harmony projekta rezultāts — vispārējs Eiropas 

Kriminālās izmeklēšanas modelis — esošo instrumentu saskaņošana un Eiropola vadošās lomas 
pastiprināšana”, Padomes dokuments 14851/10, 71. lpp. 
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IETEIKUMI 

 
 Ņemot vērā šos secinājumus, šķiet, ka Eiropolam, kurš publicē savus OCTA 

ziņojumus, ir nopietnas problēmas ar pozicionēšanu. 
 
 Cenšoties piepildīt politiskās un plašsaziņas līdzekļu cerības, lai tādējādi iegūtu 

atzinību, vienlaikus apzinoties savas darbības ierobežojumus, Eiropols zaudē uzticību 
vietējā līmenī — līdzīgi kā to šobrīd piedzīvo SOCA (Smagās organizētās noziedzības 
apkarošanas aģentūra) Lielbritānijā. Abos gadījumos tiek apšaubīta uz izlūkdatiem 
pamatota kārtības nodrošināšanas modeļa piemērotība. Šāds modelis var darboties 
tikai tādā situācijā, ja no vietām tiek saņemta konkrēta informācija, kas savukārt ļauj 
veikt precīzu un reālu datu sarežģītu analīzi. Gadījumā, ja šis modelis tiek degradēts, 
tas vairs nav piemērots, jo īpaši tad, ja augšupējā loģika tiek aizstāta ar lejupēju 
loģiku. 

 
 Informatīvajā materiālā ir ieteikts smelties iedvesmu no citām tipoloģijām un 

citiem modeļiem, lai tādējādi pārvarētu šīs grūtības. Viens no tiem ir visaptveroša 
kārtības nodrošināšana, kas ietver visus trīs līmeņus cīņai pret smagiem noziegumiem. 
Viena no vislabākajām alternatīvām ir Kanādas Karaliskās jātnieku policijas 
komandiera Sleipnir izstrādātā alternatīva, kurā uzsvērta atšķirība starp smago 
noziegumu veidiem un uzstāts uz to, cik svarīga ir balto apkaklīšu noziedzības 
apkarošana, kā arī vides noziegumu apkarošana. Šos noziegumu veidus ar 
pašreizējo smago noziegumu indikatoru palīdzību nav viegli atklāt, lai gan tie 
sabiedrībai kopumā izmaksā visdārgāk un tos ir arī visgrūtāk apkarot tikai ar 
kārtības nodrošināšanas palīdzību. Tomēr, ņemot vērā šo noziegumu svarīgumu, to var 
panākt ar saskaņotu pieeju policijas darbībai, iekļaujot šos noziegumus tās darba 
kārtībā un ņemot vērā vietējo politiku un Eiropas ieteikumus un rīcību. 

 
 Šeit zināmas priekšrocības noteikti būtu Eiropas Savienībai jo tās pamatā ir 

struktūra, kurā atbildīgās iestādes nepaļaujas tikai uz vienas valsts politisko sistēmu. 
Eiropols varētu būt atbildīgs par šīm darbībām, nepalielinot tā vispārējo intervences 
līmeni. 

 
 Attiecībā uz modeļiem jānorāda, ka Eiropolam vajadzētu piešķirt vairāk laika ziņojuma 

sagatavošanai, iespējams, reizi četros gados. Šāds ziņojums tomēr būtu ļoti sīki 
izstrādāts, lai izvairītos no mūsu konstatētās informācijas saplūšanas un 
aizspriedumiem. 

 
 Ikgadējos ziņojumos vajadzētu koncentrēties uz konkrētu jomu, lai tādējādi sniegtu 

pievienoto vērtību. Vispirms tajos būtu jāpievēršas smagajām noziedzības formām, 
kuras līdz šim ir atstātas novārtā (vides noziegumiem, balto apkaklīšu noziegumiem). 
Lai šie ziņojumi būtu konsekventi, ir jāpaplašina apkopotās informācijas un ekspertu 
atzinumu tvērums, lai izvairītos no rutīnas veidošanās laika gaitā un iepriekšējās 
prakses izmantošanas. 

 
 Šādos ziņojumos nedrīkst koncentrēties vienīgi uz tiem policijas dienestiem, kas 

specializējušies cīņā pret organizēto noziedzību vai narkotiku izplatību. Tvērums ir 
jāpaplašina, iekļaujot arī lielāko pilsētu un galveno finanšu centru policijas dienestus. 
Uzticība vietējā līmenī tādējādi tiktu stiprināta ar sīki analizētu piemēru palīdzību. Šādu 
metodiku ir izmantojis Portugālē esošais Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centrs (EMCDDA). Ziņojumos vajadzētu iekļaut ne tikai policijas dienestā 
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strādājošo, bet arī citu ekspertu, piemēram, ārstu, sociologu vai etnologu, viedokļus, 
lai izvairītos no neobjektivitātes, kas raksturīga specializēto policijas vienību darbam. 
Politisko un ekonomisko darbinieku ieguldījums to analīzes speciālistu grupu 
darbā, kas izveidotas ziņojuma izstrādei, arī būtu svarīgs, lai sniegtu vispārēju pārskatu 
par starptautiskajiem finanšu mehānismiem, kuros darbojas organizētā noziedzība, un 
lai apsvērtu arī citus, alternatīvus viedokļus, kurus nepiedāvā tiesībsargājošo iestāžu 
pārstāvji. 

 
 To, iespējams, varētu paredzēt „Harmony” projekta ietvaros, kas tika apspriests 

Pastāvīgajā komitejā operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI), ar 
noteikumu, ka šīs komitejas darbā varētu iesaistīties liels skaits dalībnieku, lai tādējādi 
uzlabotu tās darba vispārējo saskaņotību un padziļinātu kompetenci. Pagaidām 
„Harmony” projekts patiesi ir pārāk saistīts ar vadošos amatos strādājošajiem un tajā ir 
iespējams sadarboties tikai nelielam skaitam grupu, kurām ir līdzīgi uzskati2. 

 
 Eiropas Parlaments šajā jomā ir likumdevējs un uzņemas arī daļēju atbildību par 

budžetu. Tomēr tas neparādās „Harmony” projektā paredzētajā apspriešanās procesā. 
Kāpēc tā? Tas šajās jomās varētu sniegt alternatīvu viedokli, piemēram, palīdzot 
uzlabot Eiropola ziņojumu kvalitāti. Šajā nolūkā varētu paredzēt LIBE komitejas ieceltu 
pārstāvju līdzdalību. Šāda pārstāvja uzdevums būtu sniegt plašāku viedokli, ņemot 
vērā vispārējo tiesību aktu līmeni un to ietekmi, kuru specializētās aģentūras un 
dienesti, iespējams, nespēj pilnīgi nodrošināt. Turklāt COSI priekšsēdētājam vajadzētu 
uzdot iesniegt un izskaidrot Eiropas Parlamentam viņa nostāju par attiecībām starp 
dažādām aģentūrām un to progresu šajā jomā, kā arī par COSI konkrēto atbildību pēc 
„Harmony” projekta noslēgšanās. 

                                                 
2  Šis punkts daļēji atbilst pētījumam, ko Eiropas Parlamenta uzdevumā veikuši Madalina Busuioc un Deirdre 

Curtin (Busuioc and Curtin, 2011), un pētījumam, kuru sākuši Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz un 
Emmanuel-Pierre Guittet (nākamais informatīvais materiāls par Iekšējās drošības stratēģiju) un kurā ar 
padziļinātu interviju palīdzību ir pausta lielāka kritika attiecībā uz „vienoto” metodiku, kam raksturīga lejupēja 
pieeja un preventīvas metodes, kuras dažiem dalībniekiem neļauj iesaistīties. Šis informatīvais materiāls 
papildina arī pētījumu, kuru sācis Valsamis Mitsilegas un kura nosaukums ir „Padomes Pamatlēmums par cīņu 
pret organizēto noziedzību un par to, kas darāms, lai uzlabotu ES tiesību aktus šajā jomā”, Eiropas Parlamenta 
pasūtīts informatīvs materiāls (PE453.195).  




