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VÕITLUS RASKE JA 
ORGANISEERITUD 
KURITEGEVUSE VASTU 
– RAHVUSVAHELINE 
KOOSTÖÖ VÕI KOHALIK 
LÄHENEMISVIIS?

Organiseeritud kuritegevus on segadust tekitav mõiste. Sõltuvalt sellest, 
kellelt küsida, võib sellel olla erinevaid tähendusi. See kajastub Euroopa 

kriminaalpoliitikas, kus määratlused ei ole alati selged olnud ja prioriteedid 
on muutunud. Selge on siiski see, et organiseeritud kuritegevus on peaaegu 
muutunud raske rahvusvahelise kuritegevuse sünonüümiks. See võib jätta 
mulje, et organiseeritud kuritegevus on asi, millega peaksid tegelema ainult 
kõrgetasemelised strateegilised osapooled. Organiseeritud kuritegevust 
leidub siiski ka kohalikul tasemel ja sellel on kohalik mõju. Organiseeritud 
kuritegevuse ennetamisel ja sellevastases võitluses on tähtis roll ka kohalikel 
ennetajatel ja politseiametnikel. 
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ORGANISEERITUD, RASKE JA  
RAHVUSVAHELINE KURITEGEVUS

Organiseeritud kuritegevus on kriminaalpoliitika ja kuriteoennetuse põhimõiste, kuid alati ei ole selge, mida 
organiseeritud kuritegevus endast täpselt kujutab. Rahvusvahelisel areenil lisatakse paljudes põhiasutustes 
ja dokumentides täpsustusi, mis selgitavad mõistet "organiseeritud" või kitsendavad seda. Ülemaailmsel 
tasemel on vastu võetud ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsioon.1 
ELi tasemel oleme pikka aega leppinud "organiseeritud kuritegevuse” mõistega nii, nagu seda kasutatakse 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tegevuskavas (1997), 2 nõukogu raamotsuses organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta 3 ja aruannetes organiseeritud kuritegevuse olukorra kohta, mida liikmesriigid 
korrapäraselt koostavad (aastast 1994) ja mis muutusid 2006. aastal Europoli organiseeritud kuritegevuse 
ohtude hinnanguteks (OCTA). 

Kümmekond aastat tagasi hakkas ka EL seda mõistet täpsustama, lisades sõnad "raske" ja "rahvusvaheline". 
2010. aastal võeti vastu organiseeritud ja rasket rahvusvahelist kuritegevust käsitlev ELi poliitikatsükkel.4 
Europoli OCTAd asendati 2013. aastast raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangutega 
(SOCTA).5 Nõukogu edendab "haldusalast lähenemisviisi raske ja organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks 
ja selle vastu võitlemiseks" ning lõi sellel eesmärgil võrgustiku.6 Euroopa Komisjon avaldas hiljuti oma 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise strateegia, milles rõhutatakse "organiseeritud kuritegevuse piiriülest 
ja rahvusvahelist mõõdet", kinnitatakse, et "tänapäeval toimub organiseeritud kuritegevus rahvusvaheliselt" ja 
räägitakse mitmest "raskest kuriteost".7 Kokkuvõtteks leitakse, et organiseeritud kuritegevus on sageli raske ja 
rahvusvahelise kuritegevusega seotud või sellega isegi läbi põimunud. 

Aga mis on organiseeritud, raske ja rahvusvaheline kuritegevus? Mõistet "organiseeritud kuritegevus" peetakse 
vahel ebamääraseks ja tulutuks.8 See on suurel määral tingitud asjaolust, et organiseeritud kuritegevus 
võib tähendada nii elusolendeid, s.t kuritegelikke organisatsioone, kui ka elutut, s.t kuriteoliike ja teatavate 
kuritegevuse ilmingute toimepanemise viise.9 

Nihe raske kuritegevuse suunas oli ELi poliitikas siiski väga teretulnud. Rasket kuritegevust määratletakse mitte 
organisatsiooni ega tegevuse mõttes, vaid kuriteoga põhjustatud kahju mõttes.10 Põhiküsimuseks saab see, 
kas kuritegu on piisavalt raske, et seda riikideülesel tasandil käsitleda. Europoli sõnadega: "Raske kuritegevus 
tähendab kuritegevust, mida loetakse aruandluse vääriliseks. See ei vasta 2008. aasta raamotsuses sätestatud 
organiseeritud ühenduse määratlusele. De facto puudutab see üksikuid toimijaid või individuaalseid tegusid”.11 
See viitab asjaolule, et paljusid raskeid kuritegusid panevad toime organiseerimata kurjategijad.12 Laste 
seksuaalne kuritarvitamine kannatanule tuttava isiku poolt on üks sellise kuriteo näide, mis on ilmselt raske, kuid 
ei pruugi olla organiseeritud. Praegu kuulub Europoli pädevusse peale organiseeritud kuritegevuse üle 20 raske 
kuritegevuse ilmingu, kui neis on rahvusvaheline aspekt.13  
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Lõpuks ei ole rahvusvaheline kuritegevus võib-olla nii lihtne asi, nagu see pealtnäha paistab. Nagu organiseeritud 
kuritegevuski, võib see viidata nii kuritegevusele kui ka kuritegevusega tegelevale rühmitusele. Rahvusvahelisest 
kuritegevusest saab rääkida juhul, kui kuritegu hõlmab rohkem kui üht riiki või tegevusi rohkem kui ühes riigis. 
See on näiteks ebaseaduslik kaubandus või inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine. Rahvusvahelisest 
kuritegevusest saab rääkida ka juhul, kui kuritegevusega tegelevas rühmituses on liikmeid mitmest riigist. Kuigi 
mõned kuritegelikud rühmitused koosnevad samast rahvusest liikmetest (ühest riigist või ka mujalt), töötavad 
mõned kurjategijad harjumuspäraselt teistest rahvustest isikutega. ELi organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise strateegia (2021–2025) viitab seoses rahvusvahelise kuritegevusega mõlemale.14 

Michael Levi: "Organiseeritud kuritegevus võib tähendada kõike alates suurtest 
Itaalia sündikaatidest stiilsetes ülikondades või Sitsiilia talupoja rõivastes kuni 
aknapesuäriga tegeleva kolme kurjakuulutava välimusega röövlini, kellest üks valvab, 
teine röövib ja kolmas tegutseb rahapesijana. Kui nende tegevuse mingi osa hõlmab 
välisriiki, muutuvad nad rahvusvahelisteks organiseeritud kurjategijateks!"15 

Mõned on kritiseerinud selliste mõistete nagu organiseeritud kuritegevuse mitmetähenduslikkust ja seda, kuidas 
need mõjutavad poliitikat. Nad märkisid, et organiseeritud kuritegevus võib olla kuritegu, milles kaks või enam 
isikut teevad koostööd kasvõi see üks kord.16 Nõukogu 2008. aasta raamotsuses ei esitatagi organiseeritud 
kuritegevuse määratlust, vaid määratletakse üksnes organiseeritud ühendust, mis ei kujuta endast enamat kui 
vähemalt kahe isiku koostööd kuritegelikus tegevuses.17 Mõned kriitikud kahetsevad mõistete ebamäärasuse 
negatiivset mõju organiseeritud kuritegevuse poliitikale, kinnitades, et see on loonud "avara mänguvälja 
poliitikaloojatele ja ettevõtjatele nende enda huvide eest seismiseks".18

Küberkuritegevus näitab ilmekalt, kuidas organiseeritud, raske ja rahvusvahelise kuritegevuse 
terminoloogia lõikub ja seda ei saa üheselt kohaldada ühelegi konkreetsele kuritegevuse 
ilmingule. Küberkuriteod on äärmiselt erinevad nende tekitatud kahju ja seega nende 
raskuse mõttes. Võrrelge näiteks pahavaraga nakatamist, uimastikaubandust pimevõrgus 
ja küberrünnakuid elutähtsale taristule. Küberkurjategijad võivad tegutseda üksi, kuuluda 
organisatsiooni või osutada oma teenuseid organiseeritud kuritegelikele rühmitustele.19 
Küberkuritegevuse ennetamine ja võitlus selle vastu on paljude osalejate kohustus alates 
rahvusvahelisest spetsialiseeritud õiguskaitseasutusest kuni väikeettevõtete ja eraisikutest 
interneti kasutajateni, kes peaksid oma seadmeid kaitsma.20 Mingis mõttes on internet ja 
interneti tehnoloogia valdamine inimeste poolt muutnud kuritegevuse organiseerimist – 
kui keeruliste kuritegude toimepanemiseks oli tavapäraselt vaja teataval tasemel 
struktuuri ja organisatsiooni, on küberkuritegude ja küberneetiliste vahendite 
olemasolust sõltuvate kuritegude toimepanijad aina enam väikesed ja väga 
hajusad võrgustikud.21
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RAHVUSVAHELINE ORGANISEERITUD KURITEGEVUS 
– RAHVUSVAHELISED ORGANISEERITUD 

LAHENDUSED?

Rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus ei ole asi, millega kohalikud või ka riiklikud asutused suudaksid 
iseseisvalt toime tulla. Rahvusvaheliste kuritegelike operatsioonide ja organisatsioonide edukaks hävitamiseks ja 
ennetamiseks on vaja rahvusvahelisi kooskõlastatud jõupingutusi. Selliste rahvusvaheliste koostöö-operatsioonide 
puhul on otsustav teave ja sellele juurdepääs. Euroopas on võitluses raske ja organiseeritud kuritegevuse 
vastu kesksel kohal andmevahetussüsteemid, nagu Schengeni infosüsteem (SIS), ja koostööplatvormid, nagu 
kuritegevusega seotud ohte käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm (EMPACT).22 

See ei tähenda siiski, et kohalikel osapooltel ei oleks oma roll võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. 
ELi poliitikatsükliga sätestatud raske ja organiseeritud kuritegevuse prioriteetide ja kohalike prioriteetide 
vahel on teatav pinge. Üldiselt eeldatakse, et organiseeritud kuritegevus on rahvusvaheline ja sellega oleks 
parem tegeleda riiklikel või rahvusvahelistel kõrgetasemelistel strateegilistel osapooltel, kui kohalikud tegijad 
peaksid keskenduma kohalikule organiseerimata kuritegevusele.23 Poliitikaloojad on juba pikka aega sageli 
põhjendamatult esitanud väiteid organiseeritud kuritegevuse erilise iseloomu ja aina kasvava ohu kohta, 
põhjustades laialdase tõekspidamise, et "erakordsetele kuritegevuse ohtudele tuleb vastata erakordsete 
meetmetega".24 Kohalikud tegijad omakorda kõhklevad vahel raske ja organiseeritud kuritegevuse vastases 
võitluses ohje enda kätte võtmast.25 Sellegipoolest tuleks nende kuritegudega mitmel põhjusel tegeleda ka 
kohalikul ja piirkondlikul tasemel, kes võivad anda märkimisväärse panuse sellesse võitlusse. Vaatleme kahte 
kõige tähtsamat põhjust. 

1. PÕHJUS 

RASKE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUS  
EI OLE ALATI RAHVUSVAHELINE

Kui lugeda organiseeritud kuritegevus tahtlikuks kuritegevuseks, mis nõuab mitme täideviija koostööd, ei 
pruugi organiseeritud kuritegevus olla tingimata rahvusvaheline. Europoli uusima SOCTA hinnangul koosnevad 
65  % kõigist organiseeritud kuritegelikest rühmitustest erinevate rahvuste esindajatest ja seega koosneb 
kolmandik sama rahvusega liikmetest.26 Sama aruande kohaselt tegutseb üle 70 % organiseeritud kuritegelikest 
rühmitustest enam kui kolmes riigis27 ja teisisõnu tegutseb tubli veerand neist ainult ühes või kahes riigis. 

See võib tunduda olevat suur hulk, aga Europol keskendub muidugi esmajärjekorras rahvusvahelisele 
kuritegevusele. Ei ole raske leida näiteid organiseeritud kuritegelikest ühendustest, kelle tegevus piirdub ühe 
riigiga või isegi väiksema territooriumiga. Esimesena tulevad pähe tänavajõugud ja noortekambad. ELis on tähtis 
suundumus organiseeritud kuritegelike ühenduste killustumine, mis põhjustab ühenduste arvu suurenemist. 
Need väiksemad ühendused muutuvad aina sagedamini tänavajõukudeks, kes valitsevad mingit konkreetset, 
suhteliselt väikest linna või eeslinna piirkonda ja värbavad selles piirkonnas liikmeid.28 Muidugi on neil seoseid 
rahvusvahelise kuritegevusega, aga nende profiil on ennekõike kohalik. Seega tegelevad tänavajõugud 
sageli uimastikaubanduse ja uimastituru valitsemisega, kuid hulgimüügiga tegelevad teised organiseeritud 
kuritegelikud ühendused.29 Mõned on isegi väitnud, et kogu organiseeritud kuritegevus on sisuliselt kohalik 
selles mõttes, et organiseeritud kuritegevus kerkib esile kohalikest kaubandussuhetest, mis sõltuvad ühistest 
kohalikest huvidest.30 Kohalikule organiseeritud kuritegevusele piisavalt tähelepanu pööramisel on see eelis, 
et see aitab nihutada tähelepanu keskpunkti raskesti tabatavate rahvusvaheliste tegijate jahtimiselt kohalike 
värbamise ennetamisele ning kannatanute ja linnaosade kaitsele.31 
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Organiseeritud kuritegevuse mõju vähendamine kohalikele kogukondadele

Valdav õiguskaitsekeskne lähenemisviis organiseeritud kuritegevusele kinnistab arusaama 
kõrgetasemelisest rahvusvahelisest kuritegevusest, sest see keskendub täpselt sellistele 
kuriteoliikidele. Kohalikust kahjust lähtuv alt-üles lähenemisviis näitab siiski, et organiseeritud 
kuritegevus on sageli selgelt kohaliku iseloomuga. 

Ühendkuningriigis tegeles kuuest teadlasest koosnev uurimisrühm kahe linna kolmes linnaosas 
täpselt sellega.32 Nad tegid kindlaks kokku 15 organiseeritud kuritegelikku ühendust ja linna 
tänavajõuku. Pärast kindlaks tegemist võimaldas segameetodil uurimine kaardistada ühenduste, 
nende organisatsioonide ja värbamismehhanismide tegevust ning seda, kuidas see on seotud 
kuritegevuse vastu võitlemise poliitikameetmetega. 

Enamik ühenduste liikmetest olid sündinud ja üles kasvanud linnas, kus nad tegutsesid. Enamik 
neist elas samas linnaosas, kus nad tegutsesid, ja kippusid seal ka aega veetma, et sedasi seda 
kohta oma kontrolli all hoida. Sageli kuritegeliku ärakasutamise kujul toimuv värbamine toimus 
peamiselt kohalikult. Seksuaalse ärakasutamisega tegelevate ühenduste ärakasutatavad naised 

ja tüdrukud leiti kohapealt, kuid ka kaugemalt. Üldiselt oli kohalik füüsiline 
ja sotsiaalne keskkond kohaliku organiseeritud kuritegevuse juures tähtsad 
määravad tegurid. 

Uurijad järeldasid, et selliste kohalike organiseeritud kuritegevuse probleemide 
lahendamiseks on vaja mitme asutuse kohalikku tegevust, mis toetub kohalikele 
teadmistele. 

Uuringu tervikaruande leiate siit: https://www.police-foundation.org.uk/
publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/ 

2. PÕHJUS 

KOGU ORGANISEERITUD KURITEGEVUSEL ON 
KOHALIK MÕJU JA SEE SÕLTUB KOHALIKEST 

TINGIMUSTEST

Kogu organiseeritud kuritegevus, sealhulgas rahvusvaheline ja muu, väljendub lõpuks kohalikul tasemel. 
Näiteks sünteetiliste uimastite labor asub mingis kindlas kohas, tarbib konkreetse ettevõtte energiat, viskab 
oma mürgised jäätmed konkreetsesse kohta ja tekitab riske kohalikule kogukonnale (kemikaalide või tuleohu 
kaudu).33 Uimastiturud on seotud konkreetsete kohtadega, millele nad avaldavad sügavat mõju – vägivalla, 
ainete kuritarvitamise ja kuritegevuse kartuse kasvav tase ning muud ebameeldivused, nagu äravisatud nõelad.34 
Seega, kui protsessi erinevad osad (tootmine, kaubitsemine, müük) toimuvad erinevates riikides, on igal neist 
selgelt kohalik mõju. Sarnaselt võivad rahvusvahelise inimkaubanduse operatsiooni ohvrid töötada kohalikus 
autopesulas.35 Võib ka juhtuda, et organiseeritud kuritegelikud ühendused pesevad oma kuritegelikult saadud 
tulu erinevates riikides, aga väga tõenäoliselt saadi see raha peamiselt kohaliku kuritegevusega.36

https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
https://www.police-foundation.org.uk/publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/%20
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Organiseeritud kuritegevuse kohalik mõõde ulatub siiski kuritegude vahetust mõjust kaugemale. Organiseeritud 
kuritegevuse jaoks on teiste rikkujatega ühenduse võtmine ja kokkulepete sõlmimine otsustava tähtsusega. See 
protsess sõltub kohalikust konteksist nii rikkujate kohtumiskohtade liikide (rikkujate lähenemiskeskkond37) kui 
ka sotsiaalsete sidemete oolest, mis aitavad rikkujatel kohtuda kaasrikkujatega ja loovad kuritegude võimalusi 
(sotsiaalse võimaluse struktuur38). Ka kohaliku konteksti teised küljed pakuvad organiseeritud kuritegevusele 
võimalusi või võivad seda piirata – kuritegelike ühenduste tegevuse juriidiline, majanduslik, kohtupraktikaga 
seotud ja isegi geograafiline kontekst määravad ära nende juurdepääsu varudele, nende võimalused 
ebaseaduslikke kaupu ja teenuseid edukalt turustada ning saadud tulu uuesti investeerida ja lisaks ka tõenäosuse 
kõige sellega karistamatult pääseda. Näiteks on märgitud, et ELi uimastiturud on eri riikides ja isegi riikide sees 
märkimisväärselt erinevad. Kanepivaigu (hašiš) kaubandus ja kasutamine on kõige levinum Hispaanias, kus 
Maroko tooted sisenevad ELi, ja salasigarettide müük on üldiselt jõudsam madalama sissetulekute tasemega 
piirkondades.39 Lõpetuseks on organiseeritud kuritegelikud ühendused "kultuuriliselt ja kognitiivselt kohaliku 
kultuuri osa"40 ning selle väärtussüsteem on kuritegelikkuse ja värbamise põlvkondadevahelise edasikandumise 
taustaks.41 

KOHALIKUD MEETMED RASKE JA  
ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTU

Kõigest ülalpool kirjeldatust peaks olema selge, et kohalikel tegijatel saab olla ja peakski olema oma roll võitluses 
raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Nad on eluliselt huvitatud võitlusest sealse organiseeritud kuritegevuse 
vastu, sest nad võivad tunda organiseeritud kuritegevusega seoses kõrgemal tasemel ohvristamist, värbamist, 
vägivalda ja häirimist ning suuremal määral kuritegevuse kartust. 

Organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse tsentraliseerimine riiklikul või isegi rahvusvahelisel tasemel on 
põhjustanud täiustatud piiriülese õiguskaitsealase koostöö, kuid selliste õiguskaitsekesksete lähenemisviiside 
ennetav ja kaitsev mõju on piiratud. Laia kõlapinnaga ülalt-alla strateegiad, nagu raha liikumise jälgimise 
strateegiad ja ninameeste vahistamised, ei täida oma lubadusi ja seetõttu ei mõjuta need eriti ebaseaduslikke 
turgusid (või need on vähemalt kohanenud).42 Kohalik politsei ja ametiasutused on soodsas olukorras, et 
hinnata ja kaardistada kohalikke ebaseaduslikke turgusid ja organiseeritud kuritegevusest tulenevat kahju, kuid 
kohalikud teadmised lähevad sageli kaduma "teabetsunamis", mida on põhjustanud rahvusvaheline koostöö ja 
teabevahetus.43

Tulemuslik kuriteoennetus sõltub kuritegevusega seotud probleemide üksikasjalikest analüüsidest ja neid saavad 
teha ainult kohalikud osapooled.44 Seetõttu peaks kohalikel kogemustel ja teadmistel olema võtmetähtsus 
võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu.45 
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Sofielundi lähenemisviis

Sofielundi lähenemisviis on mitmeid asutusi hõlmava kogukonnapõhise organiseeritud kuritegevuse 
ennetamisalgatuse suurepärane näide. See programm käsitleb raskeid kuritegusid Malmö Sofielundi 
linnaosas, peamiselt seoses uimastituruga, kuid ka sellele järgnevate muude kuritegudega, nagu 
(relvastatud) vägivald ja avaliku korra rikkumised. 

Sofielundi lähenemisviis koosneb kohalike osapoolte ja sidusrühmade mitmesugusest tegevusest, 
kusjuures nende hulka kuuluvad kohalik jalgpalliklubi, üürnike liit, ettevõtjad ja kohaliku omavalitsuse 
üksused, nagu linnaplaneerimisamet ja munitsipaalpolitsei. Mitmeid asutusi hõlmav koostöö toimub 
äriarenduspiirkondade eeskujul loodud võrgustike ühenduses. Konkreetsete meetmete hulka 
kuulub hulk olukorrameetmeid, nagu tihedam patrullimine ja valvekaamerate abil jälgimine, koos 
mitmete sotsiaalsete ennetusalgatustega, mis on suunatud organiseeritud kurjategijate poolt 
värvatud või ärakasutatavatele noortele. 

Uurijad on seda lähenemisviisi jälginud ja hinnanud. Nad täheldasid nii kuritegevuse kui ka piirkonna 
ebaturvalisuse tunde märgatavat vähenemist. 

Sofielundi lähenemisviis võitis 2019. aastal Euroopa kuriteoennetuse auhinna. 

Lisateavet Sofielundi lähenemisviisi kohta vt: https://eucpn.org/document/sofielund-approach 

Lisaks peaks kohalikel omavalitsustel olema aktiivne roll organiseeritud kuritegevuse hävitamisel ja ennetamisel. 
Kogukondlik ja arengualane ennetus on olemuslikult kohalikud ning need on organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse tähtsad tugisambad. Need aitavad vähendada organiseeritud kuritegevusse värbamist, tugevdavad 
kogukondade vastupanuvõimet kahjudele ja ohvristamisele ning jagavad teavet politsei sekkumiste jaoks (nt 
vihjeliinide kaudu).46

Kohalike osapoolte ja samuti õiguskaitsega mittetegelevate riiklike ametiasutuste üks tegutsemisvõimalus on 
haldusalane lähenemisviis.47 Seda on määratletud kui "seadusliku taristu väärkasutamise ennetamise ja selle 
kõrvaldamise viisi mitmeid asutusi hõlmava koostöö kaudu, jagades teavet ja rakendades meetmeid tõkete 
püstitamiseks."48 Suur osa asjaomasest teabest kogutakse kohalikul tasemel ja kohalikel ametiasutustel peaks 
olema ka võtmeroll meetmete rakendamisel ja koordineerimisel. 

Kohalikud (ja riiklikud) ametiasutused saavad kasutada oma regulatiivseid volitusi organiseeritud kuritegevuse 
tõkestamiseks. Seda saab teha mitmel moel. Klassikaline näide on keelduda ettevõtte (baari, massaažisalongi 
või restorani) asutamise või alkoholimüügi loa andmisest kohas, millest saaks kuritegeliku tegevuse varifirma. 
Näiteks töökontrollid ning toidu- ja tuleohutuse kontrollid on veel üks vahend, mida saab kasutada kuritegeliku 
tegevuse hävitamiseks.49 Organiseeritud kuritegevus sõltub sageli kohalikest tingimustest ja kohalike 
ametiasutuste võimuses on selle suhtes midagi ette võtta.50 

Kohalikel ametiasutustel on ka head võimalused koordineerida organiseeritud kuritegevuse vastast tegevust. 
Kogukonnapõhisteks sekkumisteks on vaja, et sellesse annaksid oma panuse erinevad kohalikud teenistused 
(nt koolid, sotsiaaltöö asutused, kohalik politsei), kodanikud ja ettevõtjad. Kogukondlik ennetus on tähtis, sest 
see võib potentsiaalselt vähendada organiseeritud kuritegevusse värbamist.51 Kohalike ametiasutuste roll 
võiks olla sellise koostöö haldamine ja kooskõlastamine erinevate asutuste haldussekkumistega ning samuti 
(riikliku) politsei ja prokuratuuri tegevusega. Nad asuvad mugavalt kõige selle keskel ja tunnevad tavaliselt väga 

https://eucpn.org/document/sofielund-approach


hästi, kuidas organiseeritud kuritegevus tekitab probleeme oma ümbrusele. Aga kohalikud meetmed on sageli 
edu eeltingimus ka lähenemisviiside puhul, mis ei ole kohalikul tasemel koordineeritud. Kogu ELi hõlmavates 
kampaaniates (näiteks EUCPNi loodud kampaaniad EMPACTi raames) võtavad riiklikud ja kohalikud osapooled 
enda kanda suure osa kampaaniamaterjalide tegelikust levitamisest. 

KOKKUVÕTE

Organiseeritud kuritegevus on sageli läbi põimunud raske ja rahvusvahelise kuritegevusega. Üldine arusaam 
"rahvusvahelisest organiseeritud kuritegevusest" on tõstnud organiseeritud kuritegevuse riiklikule või 
rahvusvahelisele tasemele, kus see satub peamiselt õiguskaitsele suunatud poliitikameetmete tähelepanu 
keskpunkti. Ent igasugune raske ja organiseeritud kuritegevus ei ole rahvusvaheline. Võib-olla veel tähtsam 
on see, et igasugusel organiseeritud kuritegevusel on kohalik mõju selle tekitatud kahju ja värbamise mõttes. 
Järelikult on parim lahendus raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks lõimitud lähenemisviis, 
milles on reageeriv politseitöö ühendatud ennetusega ning milles on oma osa rahvusvahelistel, riiklikel ja kohalikel 
osapooltel. Kohalikel ametiasutustel on tõepoolest oma roll võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. Nad on 
eelisseisundis, et täiendada õiguskaitsele põhinevaid poliitikameetmeid ennetava ja kaitsva lähenemisviisiga. 
Kohalikel ametiasutustel on sageli võtmetähtsusega teavet organiseeritud kuritegevusega seotud probleemidest. 
Neil on ka ideaalne positsioon mitmeid asutusi hõlmavate partnerluste haldamiseks. Seetõttu on neil võimalik 
vähendada värbamist ja ka organiseeritud kuritegevuse väga käegakatsutavat kahjulikku mõju kohalikele 
kogukondadele. 
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