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Abstract 

During the past few years cooperation between the EU member states has expanded 

considerably in areas such as justice and homeland affairs. International cooperation in 

criminal justice has become more important as borders between EU countries has been lifted 

and because of this, various criminal groups have also had more opportunities to commit 

crimes cross borders. The Italian mafia groups in particularly have been operating in almost 

every country in Europe and have exploited the possibilities offered by the EU. The increase 

of organized crime in Europe has created a demand for EU to step up their actions against the 

organized crime.  

The purpose of this essay is to investigate exactly how the EU is battling organized crime in 

Italy. The study is a case study based on the work of the EU in the fight against organized 

crime in Italy. 

The main research questions of the paper are: 

 How does the Italian government work to fight organized crime? 

  How does the EU work to fight organized crime? 

  What does the EU do to fight organized crime in Italy?  

This investigative report concludes that the EU has over the years established many different 

action plans, directives and organizations. All of which the Italian government has chosen to 

implement. The result of this has been that Italy’s opportunities to battle organized crime has 

improved and they are today seen as a role model for the other member states on how to battle 

organized crime in cooperation with the EU. However, to be able to play a more important 

role the EU needs to establish clear guidelines and formal agreements on how to battle 

organized crime on an international level.  

Keywords: Anti-maffia kommissionen, EU, Europol, Italien, organiserad brottslighet.                                                                       

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 4 

1.1 Inledning ........................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 5 

1.2.1 Syfte .......................................................................................................................... 5 

1.2.2 Preciserade frågeställningar ...................................................................................... 6 

1.3. Definitioner av centrala begrepp ..................................................................................... 6 

1.3.1 Operationalisering ..................................................................................................... 7 

1.4 Metod och material ........................................................................................................... 7 

1.4.1 Metod ........................................................................................................................ 7 

1.4.2 Material ..................................................................................................................... 9 

2. Teori och beskrivning av organiserad brottslighet i Europa ......................................... 10 

2.1 Organiserad brottslighet ................................................................................................. 10 

2.1.1 Definition av organiserad brottslighet ..................................................................... 10 

2.1.2 Varför organiserad brottslighet växer starkare på vissa ställen än andra ................ 12 

2.1.3 Organiserad brottslighet i Europa ........................................................................... 12 

2.2 Globalisering och organiserad brottslighet ..................................................................... 13 

2.3 EU i kampen mot organiserad brottslighet ..................................................................... 14 

3. Tidigare forskning - Beskrivning av organiserad brottslighet i Italien och 

bekämpningen av den ............................................................................................................ 17 

3.1 Organiserad brottslighet i Italien - maffian .................................................................... 17 

3.1.1 Den sicilianska maffian – Cosa Nostra ................................................................... 17 

3.1.2 Maffian i Neapel – Camorra .................................................................................... 18 



3 

 

3.2 EU:s kamp mot organiserad brottslighet i Italien ....................................................... 19 

3.2.1 EU:s arbete i kampen mot organiserad brottslighet ................................................ 19 

3.2.2 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet och Tammerforsagendan ..... 20 

3.2.3 Europol .................................................................................................................... 22 

3.2.4 Andra betydelsefulla institutioner och initiativ ....................................................... 24 

3.2.5 Italiens arbete i kampen mot organiserad brottslighet ............................................ 25 

3.2.6 Anti-maffia kommissionen – Italiens vapen mot maffian ....................................... 25 

3.2.7 Italiens internationella samarbete med EU och andra länder .................................. 27 

4. Analys .................................................................................................................................. 30 

5. Resultatredovisning ............................................................................................................ 31 

5.1 Hur arbetar italienska myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet? .............. 31 

5.2 Hur arbetar EU för att bekämpa organiserad brottslighet? ............................................. 32 

5.3 Vad gör EU för att bekämpa organiserad brottslighet i Italien? ..................................... 33 

6. Avslutande slutsatser ......................................................................................................... 34 

Källförteckning ....................................................................................................................... 36 

Litteratur ........................................................................................................................... 36 

Internetsidor ..................................................................................................................... 37 

Artiklar ............................................................................................................................. 37 

 

 

  



4 

 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Den organiserade brottsligheten idag är mycket utbredd och innehar ett starkt fäste i många 

länder i Europa. Vissa experter menar att den organiserade brottsligheten utgör ett påtagligt 

hot och leder till stora skador på den globala ekonomin och det politiska livet. Andra anser att 

bilden av den organiserade brottslighetens utbredning och inflytande på samhället är väldigt 

överdriven
1
.  

Staten och de kriminella organisationerna lever sida vid sida i samhället, ibland med en 

katastrofal effekt, men till och från lyckas ändå statsapparaten fungera relativt bra. Samhället 

är idag betydligt mer komplext och globaliserat och kännetecknas av regionala 

sammanslutningar som EU och FN, internationella terroristorganisationer och att länder i 

mycket högre grad handlar och utbyter tjänster med varandra. Samhället är således en 

förändrad spelplan även för den organiserade brottsligheten.  Maffiagrupper från USA, Japan, 

Kina och Ryssland opererade förr endast inom landets gränser, men detta är inte fallet idag. 

Maffiagrupperna har blivit transnationella organisationer som har en operationell kapacitet 

som överskrider de nationella gränserna
2
. Ett exempel på detta är Italien. Ett land som har en 

lång tradition av organiserad brottslighet och som under åren drabbats hårt av såväl maffian i 

söder, som andra kriminella ligor i norr. Trots detta, tillhör Italien idag ett av de mest 

utvecklade länderna i Europa. 

Organiserad brottslighet är ett problem som under de senaste åren har uppmärksammats allt 

mer inom EU. Inom EU finns det sedan en tid tillbaka en önskan om att utveckla ländernas 

nationella polisrapporter om organiserad brottslighet till analyser av tänkbara, framtida risker. 

Olika organisationer har därför startats upp inom EU för att bekämpa organiserad brottslighet. 

Ett exempel är Europol som inrättades år 1998 som ett medel för att stärka samarbetet mellan 

EU-länderna i kampen mot organiserad brottslighet i Europa
3
. Det är inte bara EU som har 

                                                 
1 Franko Aas 2007:2 

2 Jamieson 2000:9f 

3 Jamieson 2000: 174 
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uppmärksammat problemet. Även stora internationella organisationer som FN, Världsbanken, 

Internationella valutafonden och G8 ser den organiserade brottsligheten som ett hot mot 

rättvisan och demokratin
4
. 

Denna uppsats kommer undersöka organiserad brottslighet i Italien, då främst de inhemska 

maffiagrupperna Cosa Nostra och Camorra. Uppsatsen ska även undersöka på vilket sätt den 

organiserade brottsligheten bekämpas i Italien, vilka befogenheter staten har och vilka 

konsekvenser statens handlande har fått. Italien är ett speciellt fall därför att det är ett EU-land 

som har haft och har stora problem med just organiserad brottslighet, t.ex. inhemska 

maffiagrupper, men landet har också under de senaste 20 åren fått problem med utländska 

maffior och kriminella ligor
5
. Italien är ett intressant exempel på så sätt att landet har en lång 

tradition av organiserad brottslighet, den är en del av samhället och Italien är ett kritiskt fall 

av hur organiserad brottslighet bekämpas. Huvudfrågan är således: Hur bekämpar EU den 

organiserade brottsligheten i Italien? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur EU bekämpar den organiserade brottsligheten i 

Italien . Detta ska göras genom att studera bekämpningen av organiserad brottslighet dels 

inom den italienska staten men också i samverkan med EU, från den högsta ledningen inom 

EU i Bryssel till den lägsta inom de lokala myndigheterna i Italien, men framförallt genom att 

titta på den faktiska tillämpningen av EU i staten. Detta är ett fall som gör det möjligt att 

studera vad EU gör för att bekämpa organiserad brottslighet, och det i ett land med en lång 

tradition av organiserad brottslighet. Resultatet av denna undersökning kan sedan appliceras 

på andra länder som har liknande problem eller riskerar att få problem med organiserad 

brottslighet. 

                                                 
4 Paoli 2004:2 

5 Jamieson 2004:11f 
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1.2.2 Preciserade frågeställningar 

Det första som måste utredas för att kunna närma sig frågan om EU:s betydelse för 

brottsbekämpningen i Italien är situationen inom landets gränser. Vilka befogenheter har det 

politiska systemet och vad har dess handlande fått för konsekvenser. Den första 

frågeställningen lyder således: 

1. Hur arbetar italienska myndigheter för att bekämpa organiserad brottslighet?  

Först efter att han utrett denna fråga är det möjligt att gå vidare och titta på EU:s inflytande i 

denna process och vilka europeiska möjligheter som utnyttjas för att bekämpa den 

organiserade brottsligheten. Den andra frågeställningen lyder följaktligen:  

2. Hur arbetar EU för att bekämpa organiserad brottslighet? 

För att till fullo uppnå uppsatsens syfte måste sedan EU:s arbete i samband med den lokala 

brottsligheten i Italien analyseras. Den sista och avslutande frågeställningen lyder: 

3. Vad gör EU för att bekämpa organiserad brottslighet i Italien? 

1.3. Definitioner av centrala begrepp 

De centrala begreppen i denna uppsats är organiserad brottslighet och EU. Med organiserad 

brottslighet avses i denna uppsats brottslighet med en bakomliggande organisation eller liga, 

ofta med internationella kopplingar. I dokumentet 6204/2/97 Europol 35 Rev 2, beskrivs elva 

kriterier som EU använder sig av när det gäller att definiera organiserad brottslighet. Kravet är 

att sex av dessa elva kriterier uppfylls för att verksamheten ska definieras som organiserad 

brottslighet.  

Dessa är kriterier är: 

1. Samarbete mellan fler än två personer. 

2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 

3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (kriteriet hänför sig till gruppens stabilitet 

och, potentiella, varaktighet). 

4. Någon form av disciplin och kontroll. 

5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 

6. Verksamhet på internationell nivå. 
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7. Användande av våld eller andra metoder för hot. 

8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 

9. Deltagande i penningtvätt. 

10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter 

eller ekonomin. 

11. Strävan efter vinning och/eller makt
6
. 

EU eller Europeiska Unionen är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater. EU 

etablerades 1993 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna (EG) utvidgades 

genom Maastrichtfördraget. Samarbetets utveckling regleras successivt genom etablering av 

nya fördrag och från den 1 december 2009 gäller det så kallade Lissabonfördraget
7
.  

1.3.1 Operationalisering 

Organiserad brottslighet ska studeras dels genom  

1. dess påverkan på samhälle och politik   

2. de kriminella ligor som existerar och   

3. EU:s kriterier för vad som är organiserad brottslighet. 

EU ska studeras dels genom   

1. EU:s arbete inom detta område och   

2. EU:s brottsbekämpande institutioner och hur dess arbete ser ut i Italien.    

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

 Uppsatsen har designats som en fallstudie. I detta fall har en fallstudie valts att göras därför 

att Italien kan ses som ett kritiskt fall vad gäller bekämpning av organiserad brottslighet i 

samarbete med EU. Inget annat land i Europa har en så utbredd form av organiserad 

                                                 
6 Jamieson 2004:172 

7 Tallberg 2007:11 
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brottslighet som den som existerar i just Italien. Därför är det intressant att studera vad Italien 

gör för att bekämpa den organiserade brottsligheten och hur EU:s arbete för att bekämpa 

problemet ser ut i Italien. Italien är ett väldigt kritiskt fall eftersom den organiserade 

brottsligheten genomsyrar samhället mer än i något annat västeuropeiskt land. För att få reda 

på hur EU bekämpar organiserad brottslighet kan det prövas på Italien, för om EU:s arbete är 

framgångsrikt där är det en stor chans att det även skulle vara framgångsrikt i andra länder, 

exempelvis finns det tecken på att en liknande form av organiserad brottslighet håller på att 

utvecklas i Ryssland. Om så är fallet skulle resultaten från denna uppsats vara applicerbara 

där eller jämförbara med resultat från studier som behandlar Rysslands organiserade 

brottslighet. En av fallstudiens styrkor är att den kan ta flera kontextuella faktorer i beaktning 

och från det går det sedan att utveckla redan existerande teorier
8
. Detta är svårt att göra i 

exempelvis en jämförande studie där flera fall är inblandade. En annan styrka som fallstudien 

har är att den gör det möjligt att peka på flera samvarierande faktorer som orsakar ett utfall
9
. 

Detta är relevant i min uppsats eftersom denna uppsats kommer undersöka hur EU bekämpar 

organiserad brottslighet i Italien. Därför är fallstudie-designen det mest passande och bästa 

sättet att besvara min huvudfråga som är:  

 Hur bekämpar EU den organiserade brottsligheten i Italien? 

Därefter börjar själva analysen av materialet. Uppsatsen använder sig av en kvalitativ 

textanalys. Metoden går ut på att noggrant gå igenom textens delar, helhet och dess kontext 

och ta fram det huvudsakliga innehållet i texten
10

. Textanalys är väldigt användbart när en 

studie eller uppsats ska behandla en beskrivande analys och när innehållet i texterna behöver 

systematiseras så det blir begripligt. Det handlar om att förstå och klargöra vad en text säger i 

förhållande till frågeställningen och att frågan är preciserad
11

. Av detta kan sedan slutsatser 

dras för att få svar på frågeställningarna. 

                                                 
8 Bennet och George 2005:19 

9 Bennet och George 2005:22 

10 Esaiasson 2007:237 

11 Esaiasson 2007:249 
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En jämförande studie där Italien jämförs med ett annat land som har lägre grad av organiserad 

brottslighet, t.ex. Sverige, vore också intressant och resultaten skulle också vara mer 

generaliserbara, men det skulle vara svårt att undersöka det som jag avser att undersöka med 

min uppsats i en jämförande studie.  

1.4.2 Material 

Enligt Esaiasson (2007) finns det tre sätt att samla in material:  

1. Att fråga människor 

2. Att observera människor 

3. Att observera fysiska spår och resultat av mänskliga aktiviteter (någon form av 

skriftligt material)
12

 

I detta fall är det tredje steget som kommer användas för att samla in material. Jag måste vara 

snäv i mitt val av material för att vara säker på att det material jag hittar är relevant för  

uppsatsen och kan besvara frågeställningarna. I denna uppsats kommer främst litteratur som 

skrivits om ämnet och diverse utredningar om organiserad brottslighet från EU och dess 

organisationer Eurojust och Europol att användas. Materialet består främst av litteratur som 

handlar om EU, EU:s utveckling till en brottsbekämpande organisation och organiserad 

brottslighet i Europa i allmänhet. Mer detaljerad information om dess arbete och olika 

institutioner som Europol har jag hittat på EU:s olika internetsidor. Litteratur om Italien, 

maffian och Italiens bekämpning av maffian har också använts. Dock har fokus främst legat 

på EU och dess arbete, emellertid är det viktigt att studera de italienska institutionerna och 

deras metoder för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Litteratur som behandlar EU och dess 

arbete mot organiserad brottslighet och särskilt hur arbetet går till i Italien är av stor vikt. En 

sak som dock är viktig att ha i åtanke när materialet analyseras är att många texter som 

handlar om en stats handlande kan vara vinklade eller politisk färgade. Samma sak gäller för 

de texter som behandlar EU:s arbete och handlande.    

Jag har valt att använda mig av kvalitativ textanalys eftersom min uppsats kommer vara en 

beskrivande analys av hur EU bekämpar organiserad brottslighet i Italien. Det är innehållet i 

                                                 
12 Esaiasson 2007:219 
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de texter jag kommer använda mig av, inte det latenta budskapet (det som inte sägs), som 

intresserar mig. Jag funderade även på att använda mig av argumentationsanalysen för att 

utreda mitt material. Men eftersom huvudfrågan i min uppsats är en beskrivande fråga som 

svarar på frågor av typen vad och hur och jag inte tänker undersöka argumenten för varför 

t.ex. vissa strategier för att bekämpa organiserad brottslighet är mer eller mindre effektiva än 

andra, är en textanalys mer passande.  

2. Teori och beskrivning av organiserad brottslighet i Europa  

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen. Eftersom 

uppsatsen behandlar ett så pass brett begrepp som organiserad brottslighet är detta det första 

som utreds, en tydlig definition av begreppet organiserad brottslighet är nödvändig för att 

undvika missförstånd eftersom olika länder och organisationer använder sig av olika 

definitioner. Därefter följer en skildring av organiserad brottslighet i Europa, dess 

kännetecken och betydelse för samhället. I avsnitt 2.2 tas fenomenet globalisering upp och 

vilka effekter det har haft på organiserad brottslighet. Detta avsnitt ligger till grund för 

följande avsnitt, 2.3, som behandlar EU och dess utveckling till en brottsbekämpande 

organisation.  

2.1 Organiserad brottslighet 

2.1.1 Definition av organiserad brottslighet 

Organiserad brottslighet har utvecklats otroligt snabbt sedan början av 1900-talet. Så pass 

snabbt att det nu är ett världsomfattande fenomen och är idag det näst värsta hotet mot 

västerländska stater, efter extrem-islamistisk terrorism
15

. Den organiserade brottsligheten 

anses av forskare och organisationer ändå vara ett relativt modernt fenomen och dess rötter 

kan sägas ligga i den mänskliga karaktären. Exempel på detta kan vara att de kriminella 

tenderar att söka sig till likasinnade och bilda grupper eller att svagheter hos staten och de 

statliga institutionerna gör det möjligt för illegala sammansättningar att bildas. Organiserad 

brottslighet är mer än bara ett brott som är organiserat. Det finns ett flertal definitioner av vad 

organiserad brottslighet är men det finns ännu ingen specifik definition som det råder enighet 

                                                 
15 Galeotti 2008:1 
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om. David Cressey, amerikansk forskare i sociologi och kriminologi, hade en definition som 

länge användes av bl.a. FBI:  

An organized crime is any crime committed by a person occupying, in an established division 

of labor, a position designed for the commission of crimes providing that such division of 

labor includes at least one position for a corrupter, one position for a corruptee, and one 

position for an enforcer
16

. 

1998 på en internationell konferens i Warszawa, Polen användes däremot en annan definition:  

Group activities of three or more persons, with hierarchical links or personal relationships, 

which permit their leaders to earn profits or control territories or markets, internal or 

foreign, by means of violence, intimidation or corruption, both in furtherance of criminal 

activity and to infiltrate the legitimate economy
17

.  

Dock finns det en mängd attribut, som polisväsendet och forskare har identifierat och enats 

om som indikationer till fenomenet. Organiserad brottslighet kännetecknas av att den: 

 Är ickeideologisk 

 Är hierarkisk 

 Har ett begränsat eller exklusivt medlemskap 

 Förevigar sig självt 

 Visar en vilja till att använda illegalt våld och mutor 

 Är monopolistisk 

 Styrs av tydliga regler och bestämmelser
18

 

Problemet är att vi kallar ett specifikt beteende eller handling för organiserad brottslighet, 

men att när vi refererar till organiserad brottslighet i allmänhet, egentligen menar en enhet 

                                                 
16 Abadinsky 2003:1 

17 Abadinsky 2003:2 

18 Ibid 2003:2 
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eller en grupp människor
19

. Organiserad brottslighet definieras helt enkelt inte av dess 

medlemskap eller brott, utan på vilket sätt det organiseras på
20

. Mark Galeotti (2008) tar i en 

artikel upp en definition av organiserad brottslighet som används i denna uppsats:  

Organized crime is a continuing enterprise, apart from traditional and legal social structures, 

within which a number of persons work together under their own hierarchy to gain power and 

profit for their private gain, through illegal activities
21

.  

2.1.2 Varför organiserad brottslighet växer starkare på vissa ställen än andra 

Sutherland ( i Abadinsky 2003), framstående amerikansk forskare i kriminologi, menar att allt 

beteende, både lagligt och kriminellt, är inlärt och att den huvudsakliga delen av inlärningen 

sker inom intima och personliga grupper. Vad som lärs ut beror på styrkan, förekomsten av 

brott och stabiliteten hos grupper. När dessa faktorer är lagom stora och gruppen är kriminell, 

lär sig aktören teknikerna som krävs för att begå brott, anammar attityden och allt annat som 

leder till att gynnsamma förutsättningar för kriminellt beteende skapas
22

. Att lära sig 

teknikerna för komplicerad kriminalitet kräver en lämplig omgivning där kriminella 

subkulturer frodas och där denna utbildning följaktligen är tillgänglig
23

. Att någon blir 

kriminell hänger alltså mycket på i vilken miljö den personen vistas
24

, men också på 

samhället och staten. Organiserad brottslighet uppstår inte bara för att staten och regeringen 

inte kan förhindra det utan därför att de väljer att inte förhindra det
25

.  

2.1.3 Organiserad brottslighet i Europa 

Organiserad brottslighet är inget nytt fenomen i Europa. Det var dock under Kalla kriget som 

det började uppmärksammas allt mer och sedan dess har den organiserade brottsligheten 

                                                 
19 Ibid:2003:2 

20 Galeotti 2008:5 

21 Galeotti 2008:6 

22 Abadinsky 2003:34 

23 Abadinsky 2003:35 

24 Abadinsky 2003:36 

25 Galeotti 2008:6 
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fortsatt expandera. Det faktum att den organiserade brottsligheten har ökat har i sin tur lett till 

att medlemsländerna i EU uppmärksammat problemet ännu mer än tidigare
26

. Tack vare att 

rörelsefriheten ökat och marknadsmöjligheterna förbättrats mellan Europas länder i och med 

att de flesta gått med i EU, har de kriminella grupperna i Europa lyckats förflytta sina 

aktiviteter utanför deras egna tidigare områden. Exempelvis har de italienska maffiorna spridit 

sina aktiviteter från södra Italien till norra, i Belgien har över 45 procent av de inhemska 

kriminella grupperna kontakt med andra kriminella organisationer och i Spanien har 

polismyndigheterna funnit bevis på att de spanska grupperna samarbetar med utländska ligor 

utanför Europa
27

. Genom att samarbeta har de kriminella organisationerna kunnat förse 

varandra med uppgifter om omgivningarna och tillgång till olika nätverkstjänster vilket i sig 

har haft politiska konsekvenser för medlemsländerna. Detta har lett till ett ökat samarbete 

inom områden såsom juridik och polisrättsligt arbete. Det ökade samarbetet mellan kriminella 

grupper och mellan Europas länder beror emellertid inte endast på EU utan kan också spåras 

till globaliseringen. I nästkommande avsnitt 2.2 kommer detta fenomen utredas mer ingående. 

2.2 Globalisering och organiserad brottslighet 

Begreppet globalisering kan betyda mycket, alltifrån ett gränslöst samhälle med en ökad 

kontakt över landsgränserna utan tydliga hinder, vilka förr begränsade det internationella 

samarbetet, till ett spridande av kunskap och teknik världen över
28

. Det är följaktligen ett 

väldigt brett begrepp, men i den här uppsatsen ska den svenska regeringens 

Globaliseringsråds definition av globalisering användas:  

Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och 

kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp 

såsom kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering
29

.  

                                                 
26 Mitsilegas 2003:66 

27 Mitsilegas 2003:66 

28Aart Scholte 2005:15f 

29 Globaliseringsrådet, Regeringens hemsida 
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Globaliseringsprocessen har haft viktiga återverkningar på olika aspekter inom den 

internationella och den nationella säkerheten, såväl militäriska och ekonomiska som 

psykologiska och kulturella
30

. Många av problemen idag inom säkerheten har kopplingar till 

globaliseringen, emellertid har globaliseringen också ökat den nationella/internationella 

säkerheten, t.ex. fredsbevarande insatser genom samarbete mellan länder
31

.  

Idag dödas 750.000 personer världen över per år av kriminellt våld
32

.  Franko Aas (2007), en 

ledande auktoritet inom ämnet har gått så långt att hon deklarerat att den organiserade 

brottsligheten och de som arbetar inom den är de som tjänat bäst på globaliseringen
33

. Likväl 

har globaliseringen också skapat nya tillfällen till att bekämpa brottsligheten. Ett exempel är 

Interpol, som sedan 1923 har arbetat som en global instans i bekämpningen av den 

organiserade brottsligheten världen över och även Schengenavtalet bör nämnas. Ett annat 

exempel är de nya informationsteknologierna som ökat möjligheterna att spåra upp 

kriminella. I allmänhet associerar människor idag dock globalisering med mer kriminalitet 

istället för mindre
34

.  

2.3 EU i kampen mot organiserad brottslighet 

Att förse sina invånare med intern säkerhet är en av statens mest grundläggande uppgifter. 

EU:s juridiska samarbete och dess åtgärder mot bl.a. organiserad brottslighet baseras numer 

på en rad olika fördrag och flera handlingsplaner. De legala instrumenten har förbättrats och 

specifika institutioner har införts både på den nationella och internationella nivån. Den här 

utvecklingen kan sägas vara ett 1990-tals fenomen som på börjades i och med att 

Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993
35

.  

                                                 
30 Aart Scholte 2005:279 

31 Aart Scholte 2005:280 

32Aart Scholte 2005:284 

33 Franko Aas 2007:13 

34 Aart Scholte 2005:285 

35Mitsilegas 2003:6 
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Dock inleddes utvecklingen av ett gemensamt säkerhetsarbete långt tidigare, säkerhetsfrågor 

har varit ett stort diskussionsämne inom EU ända sedan starten av EG 1967. Under 1980-

talets slut började mer och mer omfattande institutioner att byggas upp inom EU för att möta 

hotet som den organiserade brottsligheten utgjorde. De kriminella ligorna hade under 1970- 

och 1980-talen börjat sprida sina aktiviteter över hela Europa vilket skapade en stark reaktion 

i många av EG:s medlemsländer. I synnerhet i Italien och medlemsländerna ansåg att ett 

närmare internationellt samarbete var en nödvändighet. Den 21 juni 1985 togs beslutet att 

TREVI 3
36

 skulle bildas. Dess uppgift skulle vara att fokusera på den organiserade 

brottsligheten och narkotikahandeln. Grundandet av TREVI 3 innebar ett enormt steg mot ett 

närmare polisiärt samarbete mellan EG-länderna. Dess existens och arbete lade grunden för 

upprättandet av Europol under 1990-talet
37

.  

I början av 1990-talet var medlemsländerna Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och 

Spanien missnöjda med det internationella polissamarbetet som påbörjats 1986 eftersom 

samarbetet varit alltför oorganiserat och splittrat för att kunna ha någon riktig påverkan. Detta 

ledde till att en tredje pelare infördes i och med Maastrichtfördraget, som trädde i kraft 

1993
38

. Denna pelare innebar att ett gemensamt polisiärt- och straffrättsligt samarbete skulle 

upprättas. För första gången fanns det ett formellt fördrag med korrekta ramar för hur detta 

samarbete skulle se ut och genomföras. Den tredje pelaren bestod av specifika dokument, en 

samordnande kommitté och en rad speciella procedurer rörande beslutsfattande, finansiering 

och mycket mer. Dock var detta inte den största förändringen som Maastrichtföredraget förde 

med sig utan det var snarare att säkerhets- och polisiära frågor från och med nu blev en del av 

EU:s politiska agenda. Dock lyckades den tredje pelaren aldrig införa några heltäckande och 

allmänna linjer för hur arbetet mot organiserad brottslighet skulle gå till och detta ansåg 

medlemsländerna vara dess största misslyckande.  

Detta startade en debatt bland medlemsländerna om att en reform för den tredje pelaren 

behövdes. Denna reform blev Amsterdamfördraget. Amsterdamfördraget har inneburit ett 

genombrott för EU som stark aktör inom den interna säkerhetspolitiken. Denna utveckling 

                                                 
36 En sammansättning av de franska orden terrorisme, radicalisme et violence internationale. Mitsilegas 2003:23 

37 Mitsilegas 2003:25 

38 Mitsilegas 2003:32 
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står emellertid fortfarande inför många problem som måste lösas
39

, det har bl.a. varit svårt för 

många medlemsländer att samarbeta på en internationell nivå eftersom länderna sinsemellan 

har en väldigt annorlunda syn på olika brott, de rättsliga systemen och lagarna skiljer sig åt 

och i många fall skiljer sig även tillvägagångssätten till hur länderna arbetar ifrån varandra. 

Resultatet av detta har blivit att EU:s medlemsländer har haft extremt svårt att komma 

överens om gemensamma strategier till hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas
40

. 

Diverse terrorattacker under 2000-talet har emellertid satt fart på samarbetet inom den tredje 

pelaren. Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Lissabonfördraget har stärkt 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att unionen fått en 

utrikesrepresentant och hela pelarstrukturen har upphört och ersatts av en enda juridisk 

person, Europeiska unionen. Genom Lissabonfördraget slogs de tre pelarna ihop till en 

juridisk person, vilket ska underlätta för EU att ingå internationella avtal
41

. EU har bl.a. 

antagit strängare gemensamma åtgärder för att bekämpa terrorism, men trots att 

medlemsländerna numer visar en större vilja till samarbete, påpekar många medlemsländer 

och kritiker att strängare åtgärder inte är svaret utan att risken finns att dessa åtgärder går ut 

över rättssäkerhet och medborgerliga fri- och rättigheter
42

. 

 

                                                 
39 Mitsilegas 2003:7 

40 Mitsilegas 2003:7 

41 Lissabonfördraget, EU:s hemsida 

42 Tallberg 2007:80 
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3. Tidigare forskning - Beskrivning av organiserad brottslighet i 

Italien och bekämpningen av den 

I detta kapitel kommer först en mer utförlig genomgång av organiserad brottslighet i Italien 

att presenteras i 3.1, därefter kommer de två största maffiagrupperna i Italien beskrivas och en 

framställning av hur de båda maffiagrupperna ser ut idag kommer att göras. Kapitlet avslutas 

med avsnitt 3.2 där en skildring av hur Italien respektive EU arbetar för att bekämpa den 

organiserade brottsligheten där även Italiens institutioner och EU:s olika initiativ och 

institutioner såsom Europol förklaras ingående. 

3.1 Organiserad brottslighet i Italien - maffian 

Italiens två största maffiaorganisationer, Cosa Nostra och Camorra, har sina rötter i södra 

Italien, vars samhälle under mer än tusen år har präglats av en fientlig miljö och organiserad 

brottslighet
53

. Södra Italien upplevde aldrig den renässans som resten av Italien genomgick, 

utan samhället fortsatte att präglas av feodalism, ett beroende jordbruk, förtryck och 

exploatering både socialt, politiskt och ekonomiskt. Södra Italien, med en population på ca. 

20 miljoner människor, ligger ännu idag långt efter norra Italien och resten av Västeuropa när 

det gäller ekonomisk utveckling och arbetslösheten är även den väldigt hög. Allt detta har lett 

till att ovan nämnda maffiagrupper utvecklats: Cosa Nostra på Sicilien och Camorra i 

Neapel
54

.  

3.1.1 Den sicilianska maffian – Cosa Nostra 

1860 befriades Italien från utländskt styre och enades av Giuseppe Garibaldi
55

. Regeringen i 

Rom beskattade ön med syftet att få ut pengar ur det sicilianska jordbruket som skulle 

användas till investeringar i norr. Jordägarna kunde undgå de höga skatterna och istället var 

det jordbrukarna som drabbades. Så småningom föll aristokratin samman och förvaltningen 

av dess mark togs över av personer från medelklassen. Dessa personer, tillsammans med sin 

familj, sina vänner och beskyddare, blev kända som den sicilianska maffian – Cosa Nostra.  

                                                 
53 Durden-Smith 2008:18 

54 Abadinsky 2003:147 

55 Dickie 2004:44 
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Cosa Nostra idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med den ursprungliga maffian. Den nya 

maffian får idag sina pengar främst genom att smuggla och sälja droger till skillnad från den 

gamla vars främsta inkomstkälla var beskyddarverksamheten. Inkomsterna från 

drogförsäljningen kom att ändra strukturen och organisationen hos det nya Cosa Nostra. 

Maffialedare gick från att leva ett relativt enkelt liv till ett mer extravagant och luxuöst liv där 

konsumtionen av lyxartiklar var den nya normen
56

. Detta förde med sig vissa förändringar av 

betydelse, Cosa Nostras politiska makt började sakta men säkert att försvinna. De var helt 

enkelt inte längre ”män av respekt” utan hade omvandlats till vanliga kriminella. För att 

motverka denna förändring började maffian att mörda italienska politiker, domare, advokater 

och andra regeringstjänstemän. Dock misslyckades detta och samhället reagerade inte med 

rädsla utan istället började arbeta hårdare mot Cosa Nostra
57

.  

3.1.2 Maffian i Neapel – Camorra 

Camorra är ett samlingsnamn för flera lokala brottsorganisationer i och runt Neapel. 

Camorran som organisation är mycket gammal och dess historia kan spåras ända till 1500-

talet
58

. Dagens Camorra har en väldigt liten anknytning till den gamla organisationen och dess 

traditioner. Camorragrupperna idag engagerar sig främst mer i profitskapande verksamhet, 

exempelvis narkotikahandel, snarare än i politisk verksamhet och kontrollerar i stort sett all 

brottslighet i Kampanien. De smugglar, bedriver handel med olagliga varor och utpressning 

och provisionstagande är omfattande delar av deras verksamhet. Det är även en väldigt 

våldsam organisation, interna strider hör till vardagen och konkurrensen mellan de olika 

grupperna i och runt om Neapel är stenhård. Detta har lett till att Camorrans maktbalans är i 

ständig förändring till skillnad från Cosa Nostra där maktbalansen är väldigt stabil och 

konstant. Men trots skillnaderna mellan Cosa Nostra och Camorra har samarbete, särskilt på 

senare år varit ganska vanligt, särskilt i smugglingsoperationer
59

.  
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3.2 EU:s kamp mot organiserad brottslighet i Italien 

3.2.1 EU:s arbete i kampen mot organiserad brottslighet 

Under de senaste åren har polisiärt- och straffrättsligt samarbete mellan EU:s medlemsländer 

märkbart expanderat. Samarbete över gränserna inom ovan nämnda område har blivit allt 

viktigare allteftersom de inre gränskontrollerna öppnats upp och de kriminella 

organisationerna därigenom fått fler möjligheter till att begå brott både inom och utanför sina 

egna länder
85

. Enligt artikel 2  i fördraget om Europeiska Unionen
86

 och artikel 29 som 

introducerade den tredje pelarens nya direktiv
87

 ska detta samarbete uppnås genom att: 

 Förhindra och bekämpa brottslighet, både organiserad och icke-organiserad. 

 Polis- och tullmyndigheter bland medlemsstaterna börjar samarbeta närmare 

varandra, både direkt och genom den Europeiska polismyndigheten Europol. 

 Och att även de juridiska och straffrättsliga myndigheterna bland medlemsstaterna 

börjar samarbeta mer med varandra
88

. 

Att bekämpa organiserad brottslighet har under 1990-talet blivit en prioritet inom EU vilket 

reflekteras genom införandet av en rad olika handlingsplaner där det viktigaste har varit 

införandet av Europol och 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet
89

.  

Utvecklingen inom området polisiärt- och straffrättsligt samarbete har varit väldigt dynamiskt 

inom EU och utvecklingen av nya institutioner och handlingsplaner har varit kontinuerlig. 

Detta inkluderar bl.a. etablerandet av nya rapporterings- och kontrollmekanismer vars 

uppgifter har varit att övervaka exempelvis implementeringen av 1997 års handlingsplans 

                                                 
85 den Boer 2002:1 

86 Detta fördrag inkluderar alla tidigare fördrag, från Maastrichtfördraget fram till det nya Lissabonfördraget. 

87 Mitsilegas 2003:85 

88 Mitsilegas 2003:86 

89 Den Boer 2002:11 
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direktiv
90

. I följande avsnitt kommer denna handlingsplan, Europol och andra betydelsefulla 

institutioner att beskrivas och diskuteras mer utförligt.  

3.2.2 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet och Tammerforsagendan 

De fördragsbestämmelser och olika handlingsplaner som införts sedan början av 1990-talet 

fungerar inte som juridiskt bindande lagförslag utan mer som detaljerade riktlinjer för hur EU 

ska bekämpa organiserad brottslighet. 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet var 

den första och har varit den mest betydelsefulla handlingsplanen av detta slag
91

. Den antogs 

av Europeiska Rådet den 28 april 1997
92

. Enligt Europeiska Rådet utgör den organiserade 

brottsligheten ett verkligt hot mot utvecklingen av Europa som ett fritt och säkert område och 

för att bekämpa hotet är initiativ som 1997 års handlingsplan otroligt viktiga
93

. Denna 

handlingsplan omfattar 15 olika politiska riktlinjer, vilka har omsatts i 30 konkreta 

rekommendationer som var och en ska utföras inom en bestämd tidplan
94

. Dessa 

rekommendationer utgör grunden i själva handlingsplanen och föreskriver flera olika direktiv 

till hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas, exempelvis:  

 Ett gemensamt förhållningsätt till fenomenet organiserad brottslighet ska utvecklas. 

 Förhindrandet av organiserad brottslighet. 

 Både nya och gamla legala instrument ska antagas och införas. 

 Ett ökat samarbete mellan polis- och juridiska myndigheter. 

 Ett starkare Europol
95

. 

                                                 
90 den Boer 2002:11 

91 Mitsilegas 2003:87 

92 den Boer 2002:14 

93 Mitsilegas 2003:88 

94 den Boer 2002:14 

95 Mitsilegas 2003:90 



21 

 

Den första rekommendationen, rekommendation nr. 1 är dock en av de viktigaste. Den råder 

medlemsstaterna att upprätta en förvaltning på nationell nivå som kan ha ett övergripande 

ansvar för samarbetet i kampen mot organiserad brottslighet vilket de flesta medlemsstater 

redan gjort innan rekommendation nr. 1 ens var lanserad
96

. Enligt den ursprungliga tidsplanen 

skulle Europeiska Rådet ha infört och genomfört majoriteten av handlingsplanens 30 

rekommendationer innan den 30 december 1997, dock fick tidsplanen skjutas upp till den 31 

mars 1998. I november 1998 hade ändå inga av EU:s medlemsländer tagit några konkreta 

initiativ till att förändra sina inhemska lagar. Den 15 och 16 oktober 1999 hölls därför ett 

speciellt toppmöte av Europeiska Rådet i Tammerfors, Finland. Avsikten var att ytterligare 

förstärka 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet. Toppmötet resulterade i att 

Europeiska Rådet antog ett antal detaljerade rekommendationer som fick namnet 

Tammerforsagendan, den visade vad EU främst prioriterade inom området polisiärt- och 

straffrättsligt samarbete
97

. Huvudprioriteterna angående organiserad brottslighet var främst: 

 Förhindra brottslighet. 

 Polissamarbete. 

 Etablerandet av Eurojust – en enhet bestående av nationella åklagare, domare och 

polisbefäl med likvärdig kompetens vars uppgift skulle vara att stärka samarbetet 

mellan EU:s medlemsländer
98

.  

Tammerforsagendan är imponerande och baseras på handlingsplanen från 1997 och till viss 

del Amsterdamfördraget  men går ett steg längre än dessa, inte bara till formen utan också i 

verkligheten genom att agendan har infört nya aktivitetsområden såsom Eurojust och förstärkt 

tidigare institutioner
99

. 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet har tillsammans 

med Tammerforsagendan haft en stark påverkan på utvecklingen av att, på EU-nivå, införa 
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enhetliga handlingsramar för hur bekämpningen av organiserad brottslighet ska gå till
100

. 

Problemet har emellertid varit att medlemsstaterna i olika omfattning anammat och 

implementerat 1997 års handlingsplans rekommendationer och att rekommendationerna inte 

alls har genomförts inom de ursprungliga tidsplanerna
101

.   

3.2.3 Europol 

Föregångaren till dagens Europol var den Europeiska Drogenheten som etablerades 1993, 

syftet med denna enhet var att underlätta för medlemsländerna att byta information och 

samverka i olika polisundersökningar
102

. Dock var dess handlingskraft ganska begränsad.  

Den nya Europolkonventionen antogs den 26 juli 1995 av EU:s ministerråd. Den 1 oktober 

1998 trädde Europolkonventionen i kraft
103

. Det nya Europol hade förstärkts och hade rätt att: 

 Utbyta operationell information och underrättelser mellan två eller flera 

medlemsländer. 

 Göra operationella och strategiska analyser. 

 Stötta operationella polisaktiviteter och även ge andra former av stöd till 

medlemsländerna i form av exempelvis träning. 

 Formulera strategiska rapporter
104

.  

Viktiga förändringar av Europol kom till i och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft 1 

maj 1999. Rubrik VI i fördraget, artikel 30, stycke 2 fastställer att Europeiska unionens råd 

ska uppmuntra samarbete via Europol och ska framför allt inom en tidsperiod på fem år efter 

att fördraget trätt i kraft: 
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 Göra det möjligt för Europol att underlätta och stötta förberedningen och utförandet 

av specifika undersökningar utformade av kompetenta myndigheter i 

medlemsländerna. 

 Anta lagförslag som tillåter Europol att be medlemsländerna att administrera och 

koordinera deras underökningar i specifika fall och utveckla särskild expertis som kan 

stå till medlemsländernas förfogande. 

  Uppmuntra förbindelser mellan Europol och åklagare och utredare som specialiserat 

sig på organiserad brottslighet. 

 Etablera ett forsknings-, dokumentations- och statistiskt nätverk om 

gränsöverskridande brottslighet
105

.  

Europols huvudkontor  i Haag, Nederländerna  har ett nära samarbete med polismyndigheter i 

EU:s 27 medlemsländer och med andra icke-medlemsländer såsom Australien, Norge och 

USA. Europol har ingen rätt att anhålla personer utan stödjer polismyndigheter genom att 

inhämta, analysera och sprida information och koordinera operationer. Genom att experter 

och analytiker från Europol deltar i gemensamma undersökningsteam går det att lösa olika 

brottmål direkt bland medlemsländerna
106

. De nya reglerna från Amsterdamfördraget har 

förstärkt Europols roll som en nationell och central brottsbekämpande myndighet bland 

medlemsländerna, men diskussioner om en global omarbetning av Europolkonventionen har 

hållits för att förstärka Europols operationella handlingskraft
107

. 2010 infördes en reform som 

utökade Europol befogenhet, vilket i sin tur har gett Europol nya möjligheter att möta hoten 

från organiserad brottslighet. Dock är det för tidigt att avgöra vilken effekt denna reform har 

haft för bekämpningen av organiserad brottslighet
108

. 
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3.2.4 Andra betydelsefulla institutioner och initiativ 

Europol och 1997 års handlingsplan mot organiserad brottslighet är självklart inte de enda 

institutionerna och initiativen som har haft betydelse i kampen mot organiserad brottslighet. 

Vad gäller handlingsplaner finns det flera stycken som har visat vara viktiga instrument i 

bekämpandet av organiserad brottslighet, exempelvis handlingsplanen från 29 november 1996 

rörande upprättandet och underhållandet av ett register med specialister och experter på 

organiserad brottslighet. Avsikten var att underlätta polissamarbete mellan 

medlemsländerna
109

.  

När det gäller andra institutioner som haft betydelse är Eurojust en av de viktigaste. Eurojust 

inrättades 2002 av EU:s ministerråd för att underlätta och förbättra det rättsliga samarbetet 

mellan medlemsländerna, särskilt när det gällde den organiserade och gränsöverskridande 

brottsligheten. En av Eurojusts funktioner är att underlätta utbytet av information och 

internationell rättslig hjälp mellan medlemsstaterna. Det kan bland annat ske genom s.k. 

samordningsmöten. Dessutom hålls även strategiska möten, till exempel om terrorism och den 

europeiska arresteringsordern. Eurojust har befogenhet att uppmana rättsliga myndigheter 

bland EU:s medlemsstater som berörs av ett ärende att genomföra brottsutredningar och väcka 

åtal, de kan också uppmana de berörda myndigheterna att samordna utredningar. Eurojust har 

dock inte några egna rättsliga befogenheter. Beslut i brottsutredningar fattas alltid av åklagare, 

domare etc. på en nationell nivå. Den 16 december 2008 beslutade EU:s ministerråd om att 

EU:s åklagarsamarbete Eurojust skulle förstärkas. Rådets beslut innebär en viktig 

effektivisering av samarbetet inom Europa i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det 

nya Eurojustbeslutet innebär bland annat att de nationella medlemmarna i Eurojust ska ha en 

minimibehörighet att besluta om bland annat brådskande åtgärder
110

. 

Till sist måste även Schengenavtalet nämnas. Schengenavtalet, som består av två fördrag, 

undertecknades 1990 och har haft en enorm påverkan på polis och juridiskt samarbete i 

Europa. Schengenavtalet var från början inte en del av EU utan antogs utanför dess ramar, 

men genom Amsterdamfördraget införlivades de två avtalen plus de beslut som fattats på 
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deras grundvalar, i EU:s lagstiftning
111

. Huvudsyftet med upprättandet av Schengenavtalet är 

att avskaffa de fysiska gränserna bland de europeiska länderna. De inre gränsposterna och 

kontrollerna har tagits bort mellan de medlemsstater som utgör Schengenområdet och istället 

har länderna förstärkt kontrollerna vid de yttre gränserna. Totalt är  25 stater, inklusive 22 

EU-medlemsländer och tre icke-EU-medlemmar, Island, Norge och Schweiz, bundna till alla 

bestämmelser i Schengenavtalet och tillämpar dem
112

.  

3.2.5 Italiens arbete i kampen mot organiserad brottslighet 

I början av 1990-talet intensifierades anti-maffia kommissionen sin verksamhet på begäran av 

den italienska regeringen. Myndigheterna började arbeta efter en ny strategi som baserades på 

idén om att ett mer enhetligt och samordnat anti-maffiasystem var nödvändigt för att kunna 

bekämpa den italienska maffian. Anti-maffiasystemet etablerades under första halvan av 

1990-talet och baserades bl.a. på reformer av det brottsbekämpande systemet, exempelvis 

skulle speciella polis- och åklagarmyndigheter som endast arbetade med organiserad 

brottslighet inrättas
113

. Från och med hösten 1992 och framåt har Italien intensifierat 

samarbetet med andra länder mot organiserad brottslighet, 1994 hade Italien upprättat 30 

överenskommelser med 25 olika länder om bekämpning av organiserad brottslighet
114

. I 

följande avsnitt 3.2.6 och 3.2.7 kommer det italienska anti-maffia systemet med dess 

institutioner och Italiens internationella samarbete med och utanför EU utförligt att beskrivas.  

3.2.6 Anti-maffia kommissionen – Italiens vapen mot maffian 

Italiens första anti-maffia kommission bildades 1963 och existerade fram till 1976 och 

rekonstruerades än en gång 1982 för en treårsperiod. Dock fungerade dessa kommissioner 

inte särskilt bra pga. bland annat ineffektivitet och oklara regler
115

. Under första halvan av 

1990-talet etablerades det nya anti-maffia systemet. Den nya kommissionen är sammansatt av 

25 senatorer och 25 ombud i proportion till parlamentets mandat. Dess uppgift är att studera 
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organiserad brottslighet i alla dess former och att mäta lämpligheten hos redan existerande 

institutioner, legislativa såväl som administrativa, mot resultat. Kommissionen har också rätt 

att be polisen att utföra undersökningar, be om kopior av domstolsförhandlingar och har också 

rätt att be om samarbete i den form som de anser vara nödvändig. Alla som vittnar för 

kommissionen är förpliktigade att tala sanning. Kommissionen kan rapportera till parlamentet 

så ofta eller sällan de vill så länge de sker någorlunda regelbundet
116

. 

1991 grundades DNA (Direzione Nazionale Anti-Mafia). Det består av en nationell 

åtalsmyndighet som endast har ansvar över de allmänna åtal som rör maffiarelaterade brott 

och har sitt huvudsäte i Rom. DNA:s huvudsakliga uppgifter är att effektivisera och 

koordinera både nationella och internationella maffiautredningar. DNA består av 20 domare 

som tjänstgör minst två år och den nationella anti-maffia åklagaren som utses till en 

mandatperiod på fyra år och kan bara väljas om en gång
117

. DNA är även ansvarig för att 

samordna DDA:s (Direzione Distrettuale Antimafia) arbete. DDA är offentliga 

åklagarmyndigheter som förekommer i varje distrikt som också endast arbetar med 

maffiarelaterade brott
118

. För att kunna utföra sina uppgifter har DNA till sitt förfogande 

poliskårerna från DIA och anti-maffiagrupperna från de allmänna poliskårerna. Dock har inte 

DNA behörighet att inleda och ansvara för rättsliga undersökningar
119

. Mindre än ett år efter 

bildandet, stötte DNA på problem. DNA hade en oklar lagstiftning, en struktur utan tydliga 

riktlinjer för tillvägagångssätten och det fanns ingen känsla för hur DNA:s generella funktion 

såg ut
120

. Gradvis förbättrade DNA sin förmåga. Även om vissa fortfarande tvivlade på 

DNA:s egentliga värde som institution, har expertis utvecklats inom områden såsom 

penningtvätt och ekonomisk organiserad brottslighet.  

Trots att grundandet av en specialiserad anti-maffia institution sågs som något innovativt var 

resultaten inte tillfredställande. Bristen på experter inom området, dess förmågor och 
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inflytande över de lokala polismyndigheterna är huvudorsakerna till att anti-maffia 

kommissionen i stort sett misslyckades innan 1990-talet. 1991 modifierades anti-maffia 

kommissionens organisatoriska polissystem genom att DIA (Direzione Investigativa Anti-

Mafia) bildades. DIA hade tre syften: 

1. Att öka samarbetet och organiseringen av anti-maffia underrättelsetjänster. 

2. Att förbättra effektiviteten hos anti-maffians utredningar. 

3. Och förse DNA (Direzione Nazionale Anti-Mafia) med en specialiserad 

övervakningstjänst. 

DIA har befogenhet att utföra både utredningar och operationer samt en nationell central 

förvaltning för hur anti-maffians övervakningsverksamhet ska ledas och samordnas
121

. DIA 

skapades för att ”nationalisera” kampen mot maffian och den organiserade brottsligheten och 

på grund av det kan DIA operera över hela landet
122

. Viss problematik har dock uppstått 

mellan DIA och andra brottsbekämpande grupper. Faktum är att lagstiftningen inte beskriver 

någon tydlig uppdelning av de olika gruppernas behörighet. Även om det är omöjligt att 

förneka DIA:s överlägsna roll inom anti-maffians övervakningsverksamhet uppstår det 

problem pga. att gruppernas och DIA:s dagliga arbete överlappar varandra och det 

uppkommer en konkurrenssituation 
123

. 

3.2.7 Italiens internationella samarbete med EU och andra länder 

I början av 1990-talet visade undersökningar att italienska maffiagrupper opererade över hela 

den europeiska kontinenten och hade börjat utnyttja möjligheterna i Östeuropa efter 

Sovjetunionens kollaps
124

. I juni 1991 varnade Tjeckoslovakiens inrikesminister för att den 

italienska maffian försökte etablera flera nya centrum för narkotikaframställning i samarbete 

med kriminella grupper från Sovjetunionen. Även länder i Västeuropa hade den senaste tiden 

blivit bekymrade över den nya expanderande maffian. Den 11 juni 1992 i Strasbourg höll 
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Europaparlamentet ett möte om den italienska organiserade brottsligheten. Under mötet 

godkändes en resolution på 14 punkter som begärde att 

 Italien och dess demokratiska institutioner skulle arbeta mot att få ett slut på den 

organiserade brottsligheten. 

 En lagstiftning för samhället skulle introduceras för att tillåta bildningen av en 

europeisk polisstyrka och åtgärder för att bekämpa maffiaorganisationer som skulle 

vara applicerbara i alla medlemsstater.  

 Politiska partier skulle utesluta vem som helst som assisterade organiserade 

brottsgrupper. 

 Specialiserad och professionell träning skulle ges till underrättelse- och 

utredningsorganisationer. 

 Domare skulle få mer resurser och mer specialiserade utredningsverktyg. 

 Domstolarnas självständighet skulle skyddas från den politiska makten
125

. 

Italien har, som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.5, ökat samarbetet med andra länder mot 

organiserad brottslighet och det är ett relativt nytt fenomen inom den italienska 

lagstiftningen
126

. Historiskt sett har det mest intensiva samarbetet mot organiserad brottslighet 

varit med USA. En italiensk-amerikansk arbetsgrupp mot organiserad brottslighet sattes upp 

1984 för att koordinera undersökningar mot maffiagrupper och aktiviteter i båda länderna. 

Detta bidrog till ett väldigt lyckat åtalande av italienska och amerikanska kriminella 1985. 

Sedan dess har länderna tillsammans utvecklat ett strategiskt program som definierar de 

juridiska procedurerna för samarbetet och sätter upp ramar för hur utbytet av information ska 

gå till. Anledningen till att det italiensk-amerikanska samarbetet lyckats så väl är att lagarna 

om hur bekämpningen av organiserad brottslighet ska gå till är väldigt lika i båda länderna
127

.  
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Italien har sedan 1993 ett bilateralt samarbetsavtal med Ryssland och sedan 1996 existerar 

även avtal med de baltiska länderna. Vad gäller Västeuropa har Italien sedan flera år tillbaka 

ett samarbete med Tyskland. Undersökningar från 1992 avslöjade att Cosa Nostra opererade i 

flera tyska städer bl.a. i Mainz, Frankfurt, Kassel, Heidelberg och att medlemmar från 

Camorran uppehöll sig i Stuttgart och Düsseldorf. Spanien och Italien har också ett 

väletablerat samarbete då drogtrafiken mellan länderna är väldigt hög
128

. Många italienska 

förbrytare har blivit gripna i Spanien och sedan skickats tillbaka till Italien. Denna process har 

underlättats avsevärt tack vare Schengenavtalet
129

.  

Italiens deltagande i Schengenavtalet och Europol har lett till att nya offentliga organ har 

bildats, vilka har anförtrotts internationellt samarbete med juridiska och polismyndigheter
130

. 

1997 års handlingsplans första rekommendation är ett exempel på ett sådant organ. 

Rekommendationen råder medlemsstaterna att upprätta en förvaltning på nationell nivå som 

kan ha ett övergripande ansvar för samarbetet i kampen mot organiserad brottslighet. Det 

bästa exemplet på det råkar vara det Italienska Nationella Anti-Maffia Direktoratet (Direzione 

nazionale antimafia, DNA)
131

. National Central Bureau of Interpol (NCB) är kontaktkontoret 

för ärenden som rör internationellt samarbete inom Interpols lagar. Varje medlemsstat har ett 

lokalkontor som är bemannat av det egna landets polis. Direktören för NCB har som uppgift 

att koordinera Europols verksamheter. 1998 etablerades en nationell enhet för Europol i 

Italien och inom Europols förvaltning finns den enda förbindelseadministrationen mellan 

Italiens polismyndigheter och de i andra EU-stater. Den har huvudsakligen hand om 

tvåvägsförbindelser rörande samarbete mot organiserad brottslighet
132

. 
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4. Analys 

I detta analyserande kapitel sammanfattar jag först EU:s arbete av bekämpningen av 

organiserad brottslighet i Italien och resultaten från de beskrivande och utredande delarna i 

uppsatsen sammanställs. Teorin och den tidigare forskningen analyseras och resultatet 

redovisas sedan i kapitel 5.   

Den organiserade brottsligheten har ökat i Europa, det är ett faktum som flera av 

medlemsländerna i EU har uppmärksammat. I och med att rörelsefriheten har blivit större i 

Europa har de kriminella grupperna fått fler möjligheter att förflytta sina aktiviteter till nya 

områden, detta gäller särskilt de italienska maffiagrupperna. På grund av det har vikten av 

internationellt samarbete mellan medlemsländerna och EU ökat och allt större krav har ställts 

på EU att ta itu med problemet. Detta har lett till att det har varit en väldigt aktiv utveckling 

inom området polisiärt- och straffrättsligt samarbete och nya institutioner och handlingsplaner 

har ständigt utvecklats. Italien har haft ett väldigt effektivt samarbete med EU och har 

anammat flera av dess rekommendationer och startat upp olika samarbeten med Europol och 

många andra medlemsländer. Möjligheten för Italien att samarbeta med de andra 

medlemsländerna har onekligen förenklats genom EU och Schengenavtalet. Italien ses idag 

som ett föredöme inom EU för hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas på en 

internationell nivå och många medlemsländer har infört liknade reformer och institutioner.  

EU har fört och för fortfarande ett väldigt aktivt arbete i Italien. Exempelvis har Europol 

upprättat en enhet där och många offentliga organ har bildats genom direktiv från EU. Ett bra 

exempel på ett sådant organ är DNA (Direzione nazionale antimafia), som ses som ett 

föredöme av andra medlemsländer och inrättades på rekommendation från 1997 års 

handlingsplan.  

Dock har det inte varit en problemfri utveckling för EU. Många medlemsländer har haft 

väldigt svårt att samarbeta på en internationell nivå eftersom det inte har funnits några tydliga 

riktlinjer för hur samarbetet ska gå till och att länderna sinsemellan har olika syn på vad som 

är organiserad brottslighet och även olika lagsystem. Dessutom finns det en ovilja och rädsla 

bland medlemsländerna att strängare åtgärder från EU kommer gå ut över ländernas egna 

rättssäkerhet och medborgerliga fri- och rättigheter.  
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Resultatet har blivit att det har varit svårt för EU att lyfta upp bekämpningen av den 

organiserade brottsligheten till en internationell nivå. Åtgärderna mot maffian och övriga 

kriminella grupper sker med andra ord fortfarande till stor del på en nationell nivå i Italien 

trots EU:s aktiva arbete.  

5. Resultatredovisning  

I resultatredovisningskapitlet kommer frågeställningarna besvaras en och en med hjälp av 

teori och empiri. För att kunna beskriva hur EU:s arbete för att bekämpa organiserad 

brottslighet i Italien kommer de empiriska undersökningarna och analysen från föregående 

avsnitt 4 att ligga i fokus.  

5.1 Hur arbetar italienska myndigheter för att bekämpa 

organiserad brottslighet?  

Italien har sedan 1960-talet outtröttligt arbetat för att bekämpa maffian, emellertid var det 

först på 1990-talet som de verkliga krafttagen mot maffian togs då det nya anti-maffia 

systemet togs i bruk som reformerade det brottsbekämpande systemet. Exempelvis grundades 

DNA (Direzione Nazionale Anti-Mafia) 1991. DNA fungerar som en åtalande myndighet och 

samordnar de undersökningar som sker inom området organiserad brottslighet
133

. Under DNA 

arbetar DDA (Direzione Distrettuale Anti-Mafia) som är allmänna åklagarmyndigheter som 

även de endast arbetar med maffiarelaterade brott. 1991 bildades DIA (Direzione 

Investigativa Anti-Mafia) vars främsta syfte var att öka samarbetet mellan anti-maffians 

underrättelsetjänster och förbättra effektiviteten.  

Dock fungerade inte den nya anti-maffia kommissionen felfritt utan stötte snabbt på problem. 

DNA:s lagstiftning var väldigt oklar och det fanns inga tydliga riktlinjer för hur arbetet skulle 

gå till
134

. Även inom DIA fanns det problem där det inte finns någon tydlig uppdelning mellan 

de olika gruppernas befogenheter. Resultatet har blivit att DIA:s och de övriga 

brottsbekämpande gruppernas arbete går in i varandra.  
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Trots problemen ses Anti-maffia kommissionen av allmänheten inte bara som en del av 

kriminalpolitiken utan som en garanti för att den nationella säkerheten upprätthålls. Den 

speciella lagstiftningen rörande organiserad brottslighet, bryter av mot det offentliga 

regelverket som behandlar vanlig brottslighet och tillåter att speciella metoder används för att 

hantera problemet.  

Sedan 1992 har samarbetet mot organiserad brottslighet mellan Italien och andra länder ökat 

väsentligt vilket ses som ett tämligen nytt fenomen. USA, Ryssland, Tyskland och Spanien är 

länder som framgångsrikt har samarbetat med Italien, vilket beror mycket på Schengenavtalet.  

5.2 Hur arbetar EU för att bekämpa organiserad brottslighet? 

Det straffrättsliga- och polisiära samarbetet mellan EU:s medlemsländer har under de senaste 

åren ökat markant och allt mer viktigt allteftersom gränserna har öppnats upp och de 

kriminella organisationerna numer begår brott både inom och utanför det egna landet. 

Bekämpningen av den organiserade brottsligheten har under 1990- och 2000-talet blivit en 

prioriterad fråga inom EU och flera olika handlingsplaner har under åren införts som en 

konsekvens av det. Den viktigaste av dessa handlingsplaner har varit 1997 års handlingsplan 

mot organiserad brottslighet och införandet av Europol.  

1997 års handlingsplan var den första i sitt slag och har även varit den mest betydelsefulla. 

Dess första rekommendation råder medlemstaterna att upprätta en nationell förvaltning med 

ansvar över samarbetet i kampen mot organiserad brottslighet, vilket de flesta av 

medlemsländerna har gjort. 1997 års handlingsplan har varit otroligt viktig i utvecklingen av 

införandet av enhetliga riktlinjer och ramar för hur bekämpningen av organiserad brottslighet 

ska gå till på EU-nivå.  

Europol har en stark roll som en nationellt brottsbekämpande organisation bland 

medlemsländerna, men många anser att dess operationella handlingskraft måste förstärkas. 

Detta har skett i och med att det infördes en reform 2010 vars syfte var att utvidga Europols 

befogenheter.  

Andra institutioner som har haft betydelse för EU:s utveckling till en brottsbekämpande 

organisation har varit Eurojust och Schengenavtalet. Eurojust har till uppgift att underlätta 

utbytet av information mellan medlemsländerna och förbättra det rättsliga samarbetet. 
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Schengenavtalets syfte var att avskaffa de fysiska gränserna mellan Europas länder. Det 

innebär att de inre gränsposterna och kontrollerna har tagits bort mellan de medlemstater som 

utgör Schengenområdet och istället har kontrollerna vid ländernas yttre gränser förstärkts.  

Alla dessa organisationer och handlingsplaner har varit väldigt viktiga för EU och dess 

medlemsländer och har lett till att samarbetet mellan medlemsländerna själva och deras 

samarbete med EU har ökat och förenklats. Utvecklingen inom EU inom området polisiärt- 

och straffrättsligt samarbete har varit väldigt dynamiskt och kontinuerligt, vilket i sin tur har 

hjälpt EU att befästa sin roll som en brottsbekämpande organisation.     

5.3 Vad gör EU för att bekämpa organiserad brottslighet i Italien? 

På 1990-talet visade undersökningar att italienska kriminella grupper verkade över hela den 

europeiska kontinenten. Detta ledde i sin tur att det inom EU bestämdes att Italien i samarbete 

med EU, för att bekämpa den organiserade brottsligheten, skulle införa ett antal nya reformer 

vars syfte skulle vara att effektivisera bekämpningen av maffian.   

Som analysen i avsnitt 4 visar har Italien, genom att börja samarbeta med Europol, kunnat 

bilda nya offentliga organ som endast arbetar med organiserad brottslighet, t.ex. DNA. 1998 

upprättades en nationell enhet för just Europol i Italien som i huvudsak har hand om 

samarbete med andra medlemsländer mot organiserad brottslighet.  

Även genom att delta i Schengenavtalet har Italien underlättat samarbetet med andra länder, 

exempelvis med Spanien. Drogtrafiken mellan Spanien och Italien är väldigt hög men tack 

vare Schengenavtalet har länderna kunnat operera på varandras geografiska områden och 

många italienska förbrytare har blivit gripna i Spanien, men sedan utan problem skickats 

tillbaka till Italien. Teorianalysen visar tydligt att Italien, genom att samarbeta med EU och 

anamma deras förslag och rekommendationer, har haft möjlighet att effektivisera sitt arbete 

mot maffian och har fått beröm för dess insatser och ses idag som ett lyckat exempel på hur 

staten ska bekämpa organiserad brottslighet på en internationell nivå.  

Dock har det visat sig att EU:s arbete i Italien inte riktigt har levt upp till förväntningarna. 

Många av direktiven och riktlinjerna är fortfarande otydliga och just endast riktlinjer istället 

för regler. Sanningen är att utvecklingen inom straffrättsligt- och polisiärt samarbete har varit 

väldigt aktiv inom EU och nya institutioner och handlingsplaner har ständigt utvecklats. 
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Enligt Europols vice ordförande är emellertid det största hindret för att kunna samla in 

förebyggande underrättelser och ett produktivt samarbete med Italien frånvaron av klart 

definierade riktlinjer. Det är med andra ord tydligt enligt många medlemsländer att formella 

avtal krävs och är en nödvändighet
135

.  

6. Avslutande slutsatser 

I detta avslutande kapitel sammanfattas först resultaten från analysen i avsnitt 4 och 

resultatredovisningen. Av detta drar jag mina egna slutsatser och resultaten knyts även på nytt 

an till uppsatsens syfte och huvudfråga. Sist i kapitlet görs rekommendationer på framtida 

studier.  

Det faktiska arbetet mot organiserad brottslighet sker fortfarande till stor del på en nationell 

nivå och på de italienska myndigheternas egna initiativ, men EU:s arbete har ändå varit 

viktigt för Italiens kamp mot maffian. Om inte EU hade tryckt på och utfärdat diverse 

rekommendationer och handlingsplaner skulle antagligen inte Italien ha kommit lika långt i 

kampen mot maffian som de faktiskt har gjort. Utan EU skulle inte 1997 års handlingsplan 

mot organiserad brottslighet utfärdats  och utan den är det möjligt att Italien inte hade bildat 

DNA. Utan EU skulle även inte Europol funnits och Italien skulle inte heller ha samma 

möjlighet till internationellt samarbete som de har idag. Svaret på uppsatsens huvudfråga 

(Hur bekämpar EU organiserad brottslighet i Italien?) är med andra ord detta: 

EU har under sin utveckling till en brottsbekämpande organisation upprättat flera olika 

handlingsplaner, initiativ och organisationer, vissa mer framgångsrika än andra. 1997 års 

handlingsplan, Europol och Eurojust räknas bland de mest framgångsrika. Alla dessa tre har 

Italien implementerat i såväl lagstiftning som samhälle och har mycket på grund av dessa ökat 

det internationella samarbetet med övriga medlemsländer och effektiviserat sitt arbete i 

bekämpningen av den italienska maffian. Schengenavtalet har även det inneburit framsteg för 

Italiens kamp mot maffian. Genom att Italien har tagit fasta på EU:s rekommendationer och 

direktiv har EU:s arbete i Italien varit en framgång i mångt och mycket. Italien betraktas 

bland medlemsländerna som ett föredöme och ett lyckat exempel på hur den organiserade 

brottsligheten kan bekämpas i samarbete med EU.   
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Dock återstår det fortfarande en del problem mellan EU och dess medlemsländer, Italien 

inkluderat, som måste lösas innan det går att säga att EU spelar en avgörande roll i 

bekämpningen av organiserad brottslighet. Det går emellertid inte att förneka att EU har 

spelat en stor roll i de framsteg som har gjorts fram till idag. För att EU ska kunna spela en 

större roll i bekämpningen av organiserad brottslighet krävs det att formella avtal om hur 

bekämpningen ska gå till upprättas, att det finns tydliga riktlinjer och att medlemsländerna 

enas om gemensamma definitioner och tillvägagångssätt utan att det inkräktar på 

medlemsländernas rättssäkerhet och medborgerliga fri- och rättigheter.  

För framtida studier skulle det vara intressant att jämföra Italien med ett land som har en lägre 

grad av organiserad brottslighet. I en jämförande studie skulle även resultaten vara mer 

generaliserbara jämfört med resultaten från en beskrivande. Ett land med en hög grad av 

organiserad brottslighet är mer beroende av ett fungerande samarbete på en internationell 

nivå. I framtida studier skulle det vara intressant att applicera resultatet från denna studie på 

andra länder med liknande problem som Italien samt jämföra effekterna av EU:s arbete över 

olika områden.  
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