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POVZETEK 
 
 

Izvleček 
Znanstvene raziskave dokazujejo, da organizirani kriminal ni niti tako 
mednaroden niti tako organiziran, kot to pogosto prikazujejo mediji in 
organi kazenskega pregona. Namen tega sestavka je predstaviti drugačno 
podobo mednarodnega organiziranega kriminala. V prvem delu so 
analizirana merila za opredelitev mednarodnega organiziranega kriminala 
in podano je mnenje, da bi lahko bila na evropski ravni terminologija v 
zvezi z „resnim kriminalom“ bolj natančna. Drugi del prinaša pregled in 
kritično razpravo o povezavi med evropskimi policijskimi strukturami ter 
njihovimi odločitvami in omejitvami. Izražen je dvom glede pojava novih 
analitičnih metod in modelov, kot je policijsko delo na podlagi 
obveščevalnih podatkov, podane pa so tudi nekatere alternativne 
možnosti.  Priporoča se, da se preseže izključna uporaba znanja in 
podatkov znotraj policijskega sektorja, tako da se zgled poišče v drugih 
policijskih modelih ter se v skupine za analizo, ki jim je zaupana priprava 
prihodnjih poročil o oceni nevarnosti resnega kriminala, vključijo 
neodvisne osebnosti. 
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POVZETEK 

Cilj 

Ta sestavek obravnava analize mednarodnega organiziranega kriminala v EU. Njegov 
namen je predstaviti drugačno sliko kriminala, kot jo običajno prikazujejo mediji in 
geopolitični zemljevidi v atlasih. 
 
Po koncu hladne vojne so avtorji teh atlasov skušali miselnost, ki se je razvila v okviru 
vojaških strategij, uporabljati v zvezi z organiziranim kriminalom. Predpostavljali so, da 
imajo kriminalne združbe določeno strukturo in strateške cilje, kot so vdor na ozemlja in 
trge. Zaradi takega razmišljanja so ti analitiki poenoteno obravnavali različne skupine, 
vpletene v kriminalno delovanje, kot bi bile instrumenti v rokah nekega tujega poveljstva. 
Zemljevidi, ki so bili na ta način izdelani, so se sčasoma razširjali in se zaradi svoje 
preprostosti uporabljali kot dokaz za kriminalno dejavnost. Tako upravičujejo zahteve, da 
policija najde korenine in poti organiziranega kriminala. Vendar pa ti zemljevidi bistveno 
izkrivljajo utemeljeno podobo resne kriminalne dejavnosti v Evropski uniji. Zato je za 
oblikovanje koristnih priporočil za institucije, ki so na ravni EU pristojne za ta vprašanja, 
nujno, da se predstavi analiza, ki temelji na podrobnem kriminološkem znanju, pa tudi na 
kritičnem premisleku policijskih služb samih. 
 

GLAVNE UGOTOVITVE 

 Utemeljena predstavitev resnega organiziranega kriminala v Evropski uniji se ne sme 
navezovati na poenostavljene strateške zemljevide. 

 Ti zemljevidi namreč ne podajajo podrobnega in natančnega pregleda kriminalne 
dejavnosti.  Slika kriminala, ki jo prikazujejo, je pretirana in kot taka spodbuja odzive, 
podobne kot pri soočanju z vojaško grožnjo. Dejansko pa kriminalni akterji še zdaleč 
nimajo zmogljivosti, primerljivih s tujimi vojskami (oddelek 1.1). 

 Poleg tega ti zemljevidi redko navajajo imena kriminalnih organizacij, temveč jih 
pogosto povezujejo z določenimi nacionalnimi ali celo etničnimi skupinami. S tem 
podžigajo sumničavost do celotnih skupnostih, čeprav je v kriminalno dejavnost 
vpletenih le peščica oseb. Ta praksa je še toliko bolj problematična, ker na nepravilen 
način povezuje med seboj številne majhne skupine in zamegljuje pomembno dejstvo, 
da sestava aktivnih kriminalnih organizacij v Evropski uniji skoraj nikoli ne temelji na 
pripadnosti eni etnični skupini ali nacionalnosti. Poleg tega najdonosnejše dejavnosti 
vodijo lokalne skupine, ki obstajajo že dolgo in zelo dobro poznajo mreže pranja 
denarja in/ali obstoječe lokalne, regionalne ali celo nacionalne oblike zaščite (oddelek 
1.3). 

 Takšne predstavitve se tudi osredotočajo na obrobne vidike tega pojava – na kazniva 
dejanja, ki jih povzročijo tujci – obenem pa zanemarjajo najpomembnejši vidik, in sicer 
povezave z lokalno družbo, zlasti na ravni občin (oddelka 1.2 in 1.3).  Mednarodne 
kriminalne dejavnosti ni mogoče zreducirati na dejanja tujcev, bodisi v njihovi državi 
bodisi v EU. 

 Mrež organiziranega kriminala, kjer se vzpostavijo in ko obstajajo dlje časa (kar je 
redko), ne sestavljajo samo tujci.  Ustanavljajo jih lokalni kriminalni akterji, ki dobro 
poznajo svojo družbo in sklepajo začasna zavezništva okrog „poslovnih priložnosti“ s 
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tistimi, ki skrbijo za distribucijo določenega proizvoda. Ti akterji so med seboj v stalnem 
rivalstvu. Večina kriminalnih dejavnosti, na primer takšnih, ki jih vodijo mafije, se ni 
prenesla v druge dele EU, kljub nasprotnemu mnenju tistih, ki so nasprotovali svobodi 
gibanja in Schengnu in so napovedovali najslabše (oddelek 1). Mafije ne pošiljajo na 
druga ozemlja svojih pripadnikov, kot nekakšne vojščake kriminala, temveč za  temelj 
svojega delovanja poskušajo, bolj ali manj uspešno, izkoristiti lokalne mreže. Skoraj v 
vseh primerih je konkurenca, včasih v obliki nasilja, onemogočila kakršno koli stabilno 
obliko zavezništva (oddelka 1.4 in 1.5). 

 Resen kriminal v Evropi je tako bolj neorganiziran kot organiziran, kar je tudi razlog, da 
se strokovnjaki ne morejo zediniti glede natančne opredelitve organiziranega kriminala 
(oddelek 1.1) ali glede dodane vrednosti tradicionalnega kartiranja teh dejavnosti, ki ne 
zmore prikazati, do kakšne mere so kriminalna dejanja, čeprav resna, nestabilna in 
kratkotrajna.  

 Glavna ugotovitev je, da predstava stabilnega organiziranega kriminala, ki ga vodijo 
močne organizacije, utemeljene na mednarodni etnični solidarnosti in odgovorne za ves 
resen organizirani kriminal v Evropski uniji, ne vzdrži natančne analize podatkov, ki so 
jih zbrale lokalne policije, sodnih dokazov, ki podpirajo posamezne sodne primere, in 
raziskav kriminologov, ki na podlagi svojega raziskovanja ugotavljajo, da sta 
strategiziranje in geopolitizacija kriminala napačni.  Te raziskave in analitični modeli 
oporekajo novinarskemu opisovanju in strategizaciji resnega organiziranega kriminala. 
Slednja zajema malo verjetno hierarhijo in usklajevanje pri vodenju dejavnosti 
organiziranega kriminala ter vzpostavlja prav tako malo verjetno povezanost med 
grožnjami zunanji varnosti in grožnjami notranji varnosti. Prav prepričanje o tej 
povezanosti vodi v pretirano poenostavljanje kompleksnih in spremenljivih pojavov 
kriminala ter ne upošteva njihove nestalnosti ter razsežnosti kriminalnih mrež. 

 Ta sestavek podaja zelo natančne in utemeljene pristope v zvezi z resnim 
mednarodnim oz. natančneje čezmejnim kriminalom in s tem dokazuje, da kriminalne 
dejavnosti ne sledijo stabilnim vzorcem. 

 Večinoma so te dejavnosti povezane z lokalnimi priložnostmi, ki pa so redko trajne. 
Pogosto nastanejo zaradi sprememb v zakonodaji, ki ustvarijo možnosti ali zakonske 
luknje za črni trg in proizvode. Zelo redko pa je kriminalna dejavnost posledica 
osnovanja nove mafijske celice v tujini, ki utre poti in vzorce za dolgoletno 
sodelovanje. 

 Tanka meja med zakonitim in nezakonitim v kriminalni dejavnosti ter zlasti prehodnost 
med kriminalnim svetom oz. podzemljem in nekriminalnim svetom onemogočata 
predvidevanje nezakonitega delovanja še preden so dejanja izvršena, kljub velikim 
prizadevanjem v tej smeri.  Resne raziskave nezakonite trgovine poudarjajo, da so 
lokalna podjetja prek nedovoljenega dogovarjanja in povsem legalnih tihih dogovorov 
najpomembnejši pospeševalci kriminala. 

 Boj proti takšni kriminalni dejavnosti se mora zato odvijati najmanj na treh ravneh: 

 prvič, na ravni splošne zakonodaje, ki pri uravnavanju zakonitih tokov dovoljuje 
neopažen prehod nezakonitih tokov skozi zakonsko odprte kanale (na primer reforme 
bančnega sistema ali spreminjanje nekaterih območij v davčne oaze); 

 drugič, na ravni delovanja policije, zlasti tistih služb, ki so specializirane za boj proti 
resnemu in organiziranemu kriminalu, kot je Europol in njegovi nacionalni ustrezniki; 
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 tretjič, na ravni policije in upravnih služb, ki upravljajo vsakodnevno življenje v mestih 
(oddelek 2), ter z uvedbo celostnega delovanja policije namesto dela policije na podlagi 
obveščevalnih podatkov.    

 Vse te ravni so med seboj prepletene in informacije morajo krožiti med njimi. Če boj 
proti resnemu kriminalu omejimo zgolj na drugo raven (Europol in njegovi ustrezniki), 
zanemarimo pa potrebo po boljši zakonski ureditvi finančnih tokov (npr. davčne oaze) 
ter vsakodnevno spopadanje lokalnih policijskih sil s kriminalom, pridemo do 
naslednjega paradoksa: specializirane policijske enote so svoja prizadevanja prisiljene 
osredotočati na obroben pojav, katerega ocena je pogosto pristranska, obenem pa so 
odgovorne za to, da ne dosegajo rezultatov. Od njih se zahtevajo poročila, ki krepijo 
stereotipe, kljub temu, da pomemben delež teh policistov močno dvomi v koristnost 
takšnih dokumentov in v rezultate, ki jih je prek njih mogoče doseči. Te enote 
potrebujejo več časa za izdelavo uporabnih opisov delovanja, ki bi odražali 
kompleksnost njihovih nalog, ne pa  nekakšnih poenostavljenih sintez. Kot je bilo torej 
že zapisano, ocena nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA) v sedanji obliki ne 
ustreza sedanjim potrebam za oblikovanje politik, ki zahtevajo bolj poglobljeno analizo 
kot zanesljiv vložek.1  

 Na podlagi intervjujev, opravljenih za potrebe tega sestavka, in razpoložljivega znanja o 
mednarodnih dejavnostih policije, zlasti o izmenjavi informacij, se zdi, da lokalne 
policijske službe verjetno delajo veliko bolje, kot se običajno predvideva.  Aretirajo 
veliko število manj pomembnih storilcev kaznivih dejanj in s tem resno prizadenejo 
dejavnosti trgovanja. Če ne najdejo glavnega vodje kriminalnega delovanja, je to zato, 
ker takšna oseba ne obstaja.  Ti policisti so zato včasih nejevoljni, ko prejmejo splošna 
poročila, zlasti z evropske ravni, ki jim pri njihovem vsakdanjem delu ne koristijo in ki v 
svojih „sintezah“ spregledajo kompleksnost lokalnih situacij.  Takšna poročila, kot so 
Europolove ocene nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA) in sedaj ocene nevarnosti 
resnega in organiziranega kriminala (SOCTA), ne upoštevajo lokalnih razlik v vzorcih 
kriminalnih dejavnosti, kar bi bilo koristno, in iz leta v leto prikazujejo enake zemljevide 
največjih žarišč kriminala (Dodatki v oddelku 5). Nezaupanje teh policistov ima resne 
posledice, saj se na Europolove zahteve po informacijah odzivajo vedno bolj skeptično. 

 

                                                 
1  Svet Evropske unije (25. oktober 2010) Rezultati projekta „Harmony“ (generični evropski model za 

obveščevalne podatke o kaznivih dejanjih – združevanje obstoječih instrumentov in krepitev osrednje vloge 
Europola), dokument Sveta: 14851/10, str. 71. 
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PRIPOROČILA 
 
 V luči teh zaključkov se zdi, da se Europol pri objavi svojih poročil OCTA srečuje z 

resnim vprašanjem pozicioniranja. 
 
 S tem ko skuša izpolniti pričakovanja politike in medijev, pri čemer se zaveda 

omejenosti svojega delovanja, izgublja verodostojnost na lokalni ravni, podobno kot se 
trenutno dogaja agenciji za boj proti organiziranemu kriminalu SOCA v Veliki Britaniji. 
V obeh primerih gre za vprašanje primernosti modela delovanja policije na podlagi 
obveščevalnih podatkov. Takšen model lahko deluje le ob močnem dotoku informacij s 
terena, ki omogoča kakovostno analizo točnih realnih podatkov. Če ta model ne deluje 
dobro, ni več primeren, še posebej če logiko delovanja od spodaj navzgor zamenja 
logika od zgoraj navzdol. 

 
 Za rešitev teh težav ta sestavek priporoča zgledovanje po drugih tipologijah in 

modelih. Celostno delovanje policije, ki vključuje omenjene tri ravni boja proti 
resnemu kriminalu, je ena izmed možnosti. Drug možen model, ki ga je razvil poveljnik 
Sleipnir iz Kraljeve kanadske konjeniške policije, poudarja razliko med posameznimi 
vrstami resnega kriminala in vztraja pri tem, da je pomembno boriti se tako proti 
gospodarskemu kot proti okoljskemu kriminalu. Ti dve obliki kriminala je 
težko odkriti s pomočjo sedanjih kazalcev resnega kriminala, kljub dejstvu, da 
družbo kot celoto največ staneta in da se je proti njima tudi najteže boriti le s 
pomočjo policije. Vendar pa je ob upoštevanju njunega pomena boj proti njima 
vendarle mogoč z usklajenim pristopom k delovanju policije, ki vključuje ta kriminal v 
njihov načrt dela, ter s povezovanjem njihovega dela z lokalnimi politikami javnega 
reda ter evropskimi priporočili in ukrepi. 

 
 Pri tem bi Evropska unija imela jasno prednost s svojo strukturo, v okviru katere 

pristojne agencije niso odvisne le od posameznega nacionalnega političnega sistema. 
Europol bi lahko izvajal te dejavnosti, ne da bi bilo treba povečati skupen obseg 
njegovih posredovanj. 

 
 Kar zadeva modele, bi Europol potreboval več časa za izdelavo poročil, po možnosti 

enega vsake štiri leta. Takšno poročilo pa bi moralo biti izredno natančno, da bi se 
izognili posploševanju in predsodkom, kakršne navajamo. 

 
 Letna poročila bi se morala osredotočiti na posamezno področje, kar bi prineslo 

dodano vrednost, začenši z resnimi oblikami kriminala, ki so bile do sedaj potisnjene v 
ozadje (okoljski kriminal, gospodarski kriminal). Da bi bila ta poročila dosledna, bi bilo 
potrebno razširiti obseg informacij in zbranih strokovnih mnenj, s čimer bi preprečili, 
da bi izdelovanje poročil sčasoma postalo rutinsko. 

 
 Poročila se ne bi smela osredotočati le na delo policijskih enot, specializiranih za 

boj proti organiziranemu kriminalu ali drogam, temveč bi se morala razširiti tudi na 
policijsko delo v velikih mestih in ključnih finančnih središčih. Podrobno opisani primeri 
bi tako povečali lokalno verodostojnost. Takšno metodologijo je uporabil Evropski 
center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) s sedežem na 
Portugalskem. Poročila bi vključevala mnenja strokovnjakov zunaj policije, na primer 
zdravnikov, sociologov ali etnologov, da bi se tako izognili usmerjenosti k istim ciljem, 
ki je značilna za delo specializiranih policijskih enot. Osrednjo vlogo bi imeli tudi 
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prispevki osebnosti iz sveta politike in gospodarstva v skupinah za analizo, 
oblikovanih za namene izdelave poročila, saj bi zagotovili splošen pregled mednarodnih 
finančnih mehanizmov, v okviru katerih se odvija organizirani kriminal, in predlagali 
rešitve zunaj sistema pregona. 

 
 To bi bilo mogoče izvesti v okviru projekta „Harmony“, o katerem je razpravljal Stalni 

odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), pod pogojem, 
da bi bil ta odbor odprt za večje število sodelujočih, kar bi okrepilo njegovo splošno 
usklajenost in poglobljeno strokovno znanje. Trenutno je projekt „Harmony“ preveč 
upravno naravnan in omejen na sodelovanje med majhnim številom skupin z enakimi 
stališči2. 

 
 Evropski parlament je sozakonodajalec in si deli proračunske pristojnosti na tem 

področju. Vendar pa se nikoli ne udeleži postopka posvetovanja, ki ga predvideva 
projekt Harmony. Zakaj je temu tako? Parlament bi lahko poskrbel za drugačen pogled 
na ta področja, s tem ko bi na primer prispeval h kakovosti Europolovih poročil. V ta 
namen bi se lahko predvidelo sodelovanje predstavnikov, ki bi jih imenoval odbor 
LIBE. Njihova naloga bi bila poskrbeti za širši pogled, ki bi upošteval tudi raven splošne 
zakonodaje in njene vplive, česar specializirane agencije in organi morda ne morejo v 
celoti zaobjeti. Poleg tega bi predsednik odbora COSI moral imeti nalogo, da 
Parlamentu predstavi in razloži svoje poglede na odnose med različnimi agencijami in 
na njihov napredek na tem področju, pa tudi na specifične obveznosti odbora COSI pri 
spremljanju projekta Harmony. 

 

 

                                                 
2  To mnenje je deloma skladno z raziskavo, ki sta jo za Evropski parlament opravila Madalina Busuioc and 

Deirdre Curtin (Busuioc in Curtin, 2011), in z raziskavo avtorjev Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz, and 
Emmanuel-Pierre Guittet (prihodnji sestavek o strategiji notranje varnosti), ki na podlagi poglobljenih 
intervjujev zavzema bolj kritično stališče do „skupne“ metodologije, ki je usmerjena od zgoraj navzdol in je 
preventivne narave ter izključuje nekatere akterje. Ta dokument tudi dopolnjuje raziskavo Valsamisa 
Mitsilegasa z naslovom Okvirni sklep Sveta o boju proti organiziranemu kriminalu in kako bi bilo mogoče 
okrepiti zakonodajo EU na tem področju, ki jo je naročil Evropski parlament (PE453.195).  




