Članek

Sonia Alfano: Navadni zakoni mafije ne bodo
ustavili
Evropski parlament je nedavno ustanovil posebni odbor, ki se bo ukvarjal z vprašanji
organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja, njegov mandat pa bo trajal
eno leto. Predseduje mu italijanska poslanka Sonia Alfano (ALDE), katere osebno
zgodovino je zaznamoval mafijski umor njenega očeta leta 1993. Od takrat je Alfanova
aktivna borka proti mafiji, v pogovoru za našo spletno stran pa je razložila, kako lahko
svoj prispevek na tem področju da tudi Parlament.
Zakaj je bila potrebna ustanovitev odbora za boj proti organiziranemu kriminalu?
Navadni zakoni ne morejo ustaviti organiziranega kriminala in različnih utelešenj mafije. V
bistvu so ti zakoni celo olajšali vzpostavitev organiziranega kriminala v državah, kot sta npr.
Švedska in Nizozemska, za katere se je veliko časa mislilo, da so imune.
Kakšne zakone bi potem morali imeti?
Oblastem moramo dati na voljo orodja, da se bodo lahko proti mafiji borile vsak dan. To
je naloga zakonodajalcev. Prisluhniti moramo policistom, tožilcem in sodnikom iz vse EU.
Menim, da bi morali v enotni zakon o boju proti organiziranemu kriminalu zapisati kaznivo
dejanje "mafijskega povezovanja", ki ga danes poznamo le v Italiji.
Treba bi bilo imeti tudi ukrepe, ki bi mafijskim šefom preprečili, da bi posle vodili iz zaporov,
npr. tako, da se jih zapre v t.i. trde zapore. S tem ne bi bile kršene človekove pravice, mafijski
šefi bi bili v celicah zaprti sami in ne bi imeli možnosti komunicirati z drugimi zaporniki.
Kako konkretno naj bi potekal boj proti organiziranemu kriminalu?
Treba se je spraviti na premoženje mafijskih šefov. Kot Sicilijanka vem, da lahko mafijski šef
v zaporu ostane tudi 10 let, a je še vedno šef, saj njegovo premoženje ostane nedotaknjeno.
Če zaplenimo njegovo premoženje, potem bo izgubil tako verodostojnost kot moč. Rada bi,
da se to premoženje vrne državljanom skozi javne storitve. Vsekakor pa uspešen boj proti
mafiji zahteva sodelovanje med politiko, institucijami ter pravosodjem.
Boste s svojim delom posegli tudi izven meja EU?
'Ndrangheta, kriminalna organizacija iz italijanske Kalabrije, je najbogatejši kriminalni sistem
na svetu, ki si lasti monopol nad trgovino z drogami. Kolumbijski karteli jim zelo zaupajo. Proti
temu se ne moremo boriti zgolj s sodelovanjem v Eurojustu. Želimo tesnejše sodelovanje
med našimi in tujimi pravosodnimi organi.
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