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Den organiserade brottsligheten består av sam-ordnade nätverk av kriminella aktörer som med brottslig verksamhet strävar efter att integreras i samhället.  Denna modul beskriver just dessa nätverk och hur en kriminell organisation i 2060-talets Neotechvärld kan tänkas vara uppbyggd. Artik-larna fokuserar både på de enskilda grupperna men också på hur de kan organiseras med var-andra i kriminella nätverk, den organiserade brottsligheten. 
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"Jag kommer att överleva och hämnas på er allihopa. Mina kontakter finns överallt, till och med i denna byggnad!"  - Gangsterkungen George N. Parker strax innan det skulle visa sig att hans "kontakter" vänt honom ryggen sedan den lokala brottsofferfonden erbjudit större betalning för att avrättningen skulle verställas. 
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Under början av sekelskiftet upplevde den organiserade brottsligheten, i samband med ökat internationellt myndighetssamarbete för första gången sedan världskrigen en tillbakagång. Denna trend höll dock inte i sig länge utan vände snabbt för att istället frodas tillsammans med den stegrande korruptionen i samhället. Den nya tidens kriminella nätverk hade slutit sig samman.  Neotech utspelas i en tid av ständiga oklarheter kring makt och inflytande. Kriminella nätverk bildas, omvandlas, förgås och för att som alltid återuppstå i nya skepnader. Den nya organiserade brottsligheten skiljer sig dock inte särskilt mycket ifråga om mönster från tidigare kriminalitet. Skillnaden är istället utsträckningen. Fiffel och oegentligheter i stor omfattning förekommer numera i de flesta affärer och uppgörelser. Många gånger beror detta också på att det i flera fall är otydligt vad som egentligen är olagligt respektive lagligt. Men även skiljelinjen mellan vad som är ett företag och vad som är en kriminell sammanslutning är också diffus, av den anledningen att många företag helt enkelt antingen utnyttjas av den organiserade brottsligheten, eller att företagen anlitar samhällets kriminella element för att utföra smutsiga uppdrag såsom "informell lobbying" och "övertalningsverksamhet".  Det talas ofta om incidenter där en kriminell liga har inkräktat på andra ligors intressesfärer. Dessa missöden slutar i regel i en blodig uppgörelse då en av de rivaliserande grupperna helt enkelt går som segrande ur striden och den eller de övriga kriminella ligorna förlorar i inflytande och måste i de flesta fall också avstå delar av sina intressen för att kompensera segraren. Detta är i regel dagligvara för massmedia runt om i världen. Kriminella ligor som gör intrång på varandras intressen och hamnar i konflikt. Inte sällan drabbas oskyldiga, vilket media använder som bränsle för att krydda till rubrikerna. Vad som det dock talas mindre öppet om är när de kriminella ligorna och nätverken hamnar i intressekonflikt med grenar av samhällets näringsliv och myndighetsväsende. Dessa missöden får ofta rubriker som "korruption" och "mutskandaler" men omnämns ofta inte utöver det. I själva verket slutar dessa incidenter med uppgörelser i det tysta och inte sällan är det de kriminella som går som segrare ur tvisten. Politiker, företag och enskilda står ensamma och utelämnade inför hot, våld och kidnappningar som används av ligorna som effektiva påtryckningsmedel. Ofta är det aldrig någon som får reda på de uppgörelser som träffas och de fall där oegentligheterna uppdagas hängs istället de hotade politikerna och affärsmännen ut som samhällets symboliska syndabockar.  

INLEDNING Den nya globaliserade världsbilden har inte underlättat i polisens, företagens och myndigheternas strävan efter att få bukt med den organiserade brottsligheten. Snarare tvärtom. Idag är den otroligt utbredd, sofistikerad och dold bakom till synes vattentäta fasadverksamheter. Vittnen avrättas, domare och detektiver kidnappas, gigantiska företagskomplex bombhotas. Ingen går säker, förutom om kontakterna är de rätta, och om det finns gott om krediter på plastkortet.  Ny teknologi, kultur och modernisering utan motstycke. Innovativa färdsätt och transportmöjligheter förvandlar den transnationella handeln till en fråga om minuter. Samtidigt är kontrollmöjligheterna små, normerna vaga och samhällets civilkurage så gott som nollställt. Utanför ett köpcenter står en prostituerad rutinmässigt och förhandlar med ett antal intresserade kunder om priset. Samtidigt byter små kapslar av genmodifierade och framodlade droger ägare. Kunderna vet, såväl som säljarna att polisen inte är intresserad av prostitutionsbrott. Därför anpassas övrig kriminell verksamhet också till den branschen för att nå ut till sin  växande kundkrets.  Prisjägaren vakar på behagligt avstånd över bytet som kliver ur sin limousin. Offret ler stort och brett och en butler kliver fram och överlämnar den välbeställde mannen en telefon. Prisjägaren spanar genom vapnets optik och är redo att pressa in avtryckaren. Hans saldo kommer inom ett par timmar att fyllas med ett sjusiffrigt belopp. Polisens nya metod. Outsourcing kallas det visst. Prisjägaren ler för sig själv och gratulerar sin tilltänkte måltavla som snart kommer att ha fallit offer för en av västvärldens mest effektiva krypskyttar. Plötsligt vibrerar det i hans bröstficka. Prisjägaren gör ett snabbt övervägande och tar siktet från affärsmannen och tar istället fram telefonen. "Jag antar att du har siktet på mig nu vid det här laget. För din uppdragsgivare ger jag det fyrdubbla. Givetvis omöjligt att spåra. Meddela när uppdraget är slutfört..." Prisjägaren tar sikte igen på affärsmannen och ser honom lägga tillbaka telefonen på silverfatet. Den rike mannen tar därefter upp ett glas dyr wiskey och skålar med sig själv. Prisjägaren reser sig upp. Han rycker på axlarna, plockar isär geväret och borstar av sig från det lövverk han legat dold bakom i närmare sex timmar nu. Han ringer upp chefen för specialpolisens operativa enhet. Ett skimmer av vackra neonkulörer, nattsvarta fasader och enorma reklammontrar färgar av sig mot den annars becksvarta natten. Ett  snabbflygande privatflygplan lyfter i fjärran med destination Chicago. Ett möte har sammankallats - ett möte i det fördolda, med endast ett fåtal inbjudna. Federal polis har tillsammans med lokal milis gjort tillslag mot en illa skött narkotikafabrik någonstans i Sydamerika. En portabel dator har beslagtagits och ett antal funktionärer har arresterats. Mötet brådskar. Vad har hamnat i fel händer? Varför? Vem är ansvarig?  
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En organisationsform där samtliga grupper har mer eller mindre täta vertikala relationer mellan varandra, utan några inflytelserika horisontella relationer med grupper av liknande maktposition och resurskapacitet av betydelse.  Det tänkta kriminella nätverket består i detta fall dock av så kallade "paraplyn" på olika nivåer i hierarkin där en speciell grupp utverkar stort inflytande över flera andra mindre grupper.  Relationerna bygger här uteslutande på ömsesidig fruktan, hot, myter och vapenskrammel. Interna uppgörelser inom nätverket är vanliga men tonas snabbt ned av högre nivåer i hierarkin.  Alla externa relationer som löper utanför nätverket och som kommer i kontakt med andra nätverk behandlas av och går genom paraplyorganisationerna. Dessa mäktiga instanser avgör vilka kontakter som får skapas, vilka medel som ska användas och i vilka syften. 

NEOTECH n2 
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I detta nätverk sker inga hierarkiska relationsbildningar av större betydelse. Istället är det de horisontella kontakterna som spelar roll får strategisk betydelse för grupperna. Ofta har större grupper i dessa nätverk större chans än mindre grupper att få inflytande. Detta beror på att en större grupp av sin storlek också antagligen har fler möjliga kontakter utåt. En mindre grupp som är väldigt inriktad på att skaffa horisontella kontakter och är bra på att skapa hållbara relationer har dock möjlighet att få inflytande i dessa nätverk på en helt annan nivå än i de hierarkiska nätverken där mindre grupper konsekvent förtrycks eller ignoreras på grund av sin storlek och eventuella resursbefogenhet.   Relationerna handlar ofta i denna nätverksform om ömsesidigt utbytande som inte primärt innefattar den feodala idén om lydnad för att erhålla trygghet, utan snarare om tjänster och gentjänster. Ömsesidiga kontrakt, informella överenskommelser och samarbetsavtal är betydelsefulla exempel.  En grupp kan genom horisontella relationer med ett stort antal inflytelserika aktörer skaffa sig inflytande över en i övrigt mycket större och mäktigare aktör som då måste hålla sig väl med den kontaktrika gruppen för att inte reta upp dennas kontakter.  I det ickehierarkiska nätverket är det dock svårt för en enskild aktör att få inflytande över alla andra inblandade grupper, vilket begränsar dess förmåga att kontrollera övriga aktörers kontakter sinsemellan. Här kommer alltså många aktörer och aktörsgrupper att ha självständiga externa kontakter utanför nätverket än vad som hade varit möjligt i ett strikt hierarkiskt nätverk.  Detta mönster är oftast vanligt i de högre organisatoriska kretsarna mellan olika nätverk. Inom de respektive underliggande nätverken kan det dock vara lika vanligt med centraliserade och hierarkiska organisationer. 

NEOTECH n2 

ICKEHIERARKISKT NÄTVERK 
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Extern kontakt 

Ledare 

Extern kontakt 
Extern kontakt 

I detta exempel är de bägge ledarfigurerna i stort sett lika inflytelserika över den kriminella gruppen. De har var sin underhuggare som ser till att ledarens vilja också följs. Ledarna har dock för gruppens sammanhållning även insyn i den andre ledarens verkställande "organ", även om denna relation ofta är kylig.   I det kollektiva ledarskapet kan ledarna också tänkas dela upp de olika ansvarsområdena mellan sig, troligen för att göra organisationen mer effektiv. Det här innebär att en grupp också kan ha ledare som befinner sig på olika nivåer i hierarkin, beroende på ansvarsområden och intäkter till organisationen, men kanske viktigast av allt - hur länge den eller de har varit insyltade i den kriminella organisationen. Administrativ kompetens är i kriminella kretsar ofta inte värderat särskilt högt.  Ledarnas respektive externa kontakter spelar stor roll för deras inflytande gentemot andra ledargestalter i gruppen. Starka externa kontakter är en garant för framgång då det inger respekt.  

NEOTECH n2 

Ledare 

KOLLEKTIVT LEDARSKAP 
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Denna skiss illustrerar ett kriminellt nätverk i splittring, eventuellt nära upplösning. De streckade linjerna illustrerar svagare kopplingar som tidigare har varit starka horisontella relationer inom det sönderfallande nätverket. Starka helfärgade linjer karaktäriserar nu starka relationer mellan olika grupper.  Ett i grunden horisontellt nätverk har drabbats av fraktionsbildning och splittringar. Otydliga informella nätverk och maktstrukturer ligger antagligen bakom, liksom vissa av gruppernas uppenbara ambition om att skaffa sig inflytande över andra grupper. En av grupperna som ingår har dessutom blivit ett mindre paraply åt en hierarkisk substruktur, se illustration till höger. Samtidigt har en tidigare inflytelserik grupp ställts utanför de fraktioner som efter splittringen kommer att bilda egna mindre nätverk. Den grupp som har minskat i makt och inflytande befinner sig i en sårbar position, mitt mellan två, därtill snart rivaliserande nätverk som båda kommer att försöka ta kontroll över den uteslutna gruppen genom hot och starka påtryckningar. 

NEOTECH n2 
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En tänkbar organisationsmodell över ett större nätverk av kriminella sammanslutningar. Antagligen är kartellen uppdelad på ett sätt där varje aktör har ansvar för ett avgränsat territorium och på så vis faller deras respektive inflytande på nätverket naturligt. Detta fungerar dock enbart i en skala som medger att varje aktör tilldelas ett avgränsat område utan konkurrens från andra aktörer inom samma nätverk. Samarbete inom kartellen ger större manövreringsutrymme i konkurrensen utåt, gentemot andra kriminella sammanslutningar.  Kartellen för regelbundna sammanträden där företrädare för respektive aktörsgrupp tillsammans utgör nätverkets gemensamma, beslutande "råd" eller en "kommitté". Inte sällan är representanten för det mest inflytelserika av nätverkets organ rådets ordförande, en symbolisk och åtråvärd position som också ibland kan leda till interna maktkamper och intriger.  

NEOTECH n2 

KARTELLER 
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Ett typexempel på ett kriminellt internationellt nätverk för smuggling. Informatören tar under diskreta förhållanden kontakt med sin internationella leverantörskontakt och informerar om vilka varor som informatörens hälare efterfrågar. Leverantören kontrollerar därefter sina lager och tar därefter kontakt med en internationell smugglare och levererar varorna till honom/henne. Smugglaren anlitar i sin tur sin egen fasadverksamhet för jobbet och kränger varorna till denna firma på ett sätt som får alla papper att se snygga ut ifall någon skulle få för sig att granska transporten. Diskret kontakt tas därefter mellan smugglaren och den hälare som i slutändan skall få varorna, allt i syfte att undersöka vilken färdväg och vilka mellanhänder som ska användas för att varorna garanteras anlända vid sin destination utan att nyfikna frågor ställs på vägen.  Mellanhandens funktion är att på ett smidigt sätt försöka undanröja alla spår mellan dess fasadverksamhet och de eventuella företag som smugglaren har anlitat tidigare i leveranskedjan. På så sätt försvåras möjligheterna för myndigheter som polis och tullskydd att utreda varornas färdväg.  Om och i så fall när smuggelgodset når hälarens fasadverksamhet försvinner de formellt ofta spårlöst men hamnar ändå hos hälaren. Den världsvane hälaren gör därefter det som han/hon är bäst på, nämligen att få ut varorna på marknaden genom andra fasader och täckföretag och tjäna enorma summor pengar till sin egen organisation.  Konsten i branschen är att på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt, lägga ut leveranser och uppdrag åt relativt säkra fasadföretag och täckmantlar. Ju fler sådana som kan anlitas utan att varorna går förlorade, desto bättre. Kärnfigurerna - smugglaren, hälaren och leverantören - de strävar alla efter att formellt ha så liten del i transporten som möjligt. Informellt försöker de tvärtom ha så stort inflytande som bara är möjligt över transporten. 

NEOTECH n2 

INTERNATIONELLA NÄTVERK 

Internationell smugglare 
Mellanhand Fasadverksamhet 

Fasadverksamhet 

Hälare 

Fasadverksamhet 

Informatör Leverantör 
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Sexhandeln har under senaste årtionden växt dramatiskt i omfattning. Åren kring 2059 utgör vad som tidigare har kallats för �traditionell� prostitution uppskattningsvis enbart sju till tio procent av den totala sexhandeln. Denna försvinnande minoritet går på gatan, raggar klienter i folksamlingar, på nattklubbar och innekrogar. De lever dock farligt, eftersom risken är stor för att de inkräktar på andra redan etablerade revir och intresseområden, vilket inte sällan slutar i gänguppgörelser, misshandel och dråp. Även om detta är en relativt väldigt liten del av den egentliga sexhandelns fulla storlek, utgör den traditionella prostitutionen ifråga om absoluta tal dock avsevärt större hot mot samhället än någonsin tidigare, något som egentligen borde fungera som en alarmerande ringklocka för allmänheten. Samhället har uppenbarligen svåra problem, ett minimalt civilkurage och en aldrig tidigare skådad cynism gör att sexhandeln och den organiserade brottsligheten i princip kan agera med fria händer.  I flera länder har prostitution dessutom blivit en legaliserad verksamhet, något som på allvar har öppnat för den organiserade brottsligheten att tjäna grova pengar denna nya väg ut i det öppna samhället. Även om den formella lagstiftningen av princip i flera länder fortfarande ställer sig emot prostitutionsfenomenet, är det samtidigt ett så pass vida utsträckt problem att ingen fäster direkt vikt vid det. Förebyggande arbeten har i de flesta fall övergetts, till fördel för konfrontativa medel som exempelvis direkta polisinsatser. Även denna politik har dock i realiteten efter hand avvecklats, då samhället har tvingats prioritera tyngre brottslighet som misshandel, mord, gängbildningar och ekonomisk brottslighet istället. Vad ingen fortfarande tycks förstå är att prostitutionen i flera fall utgör en nyckel till att nå även den tyngre brottsligheten...  Prostitutionen har idag nått så stora proportioner att den andel av sexhandeln som märks ute på gatan, endast utgör cirka fem till tio procent av den totala andelen sexköp. Istället döljer sig den stora delen bakom fasader och väldiga nätverk av organiserad brottslighet. Fasadverksamheten utgör en formell, laglydig och seriös bas utåt, genom vilken kontakter förmedlas och kunder 

förvärvas. Av pengarna som kunden betalar, går en obetydlig summa till den prostituerade, medan merparten förmedlas vidare genom nätverket. Fasadverksamheten får en så kallad kompensationsbetalning, vilket i sammanhanget också är en obetydlig summa. Hallicken som ansvarar över "stallet", får givetvis ofta större del av summan men det mesta går ändå till maffian.  De prostituerade är i regel olyckligt förslavade människor som tvingas utföra de mest groteska och avskyvärda handlingar för att tillfredsställa tänkbara behov åt en ofta välbeställd och kräsen kundkrets. I den hårda prostitutionsmarknaden måste hallickarna ofta specialisera sina stall för att få marknadsfördelar gentemot konkurrenterna.   
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SEXHANDELNS FASADER Förutom den traditionella prostitutionen består sexhandeln i övrigt av flera nästan industrialiserade inrättningar för "rekreation" åt både män och kvinnor. Alla former av behov kan tillfredsställas, bara priset är det rätta.  Sedan finns även mera exklusiva inrättningar för de mer välbeställda. Här är lyxen total och själva sexköpet fungerar mer som en biprodukt. Syntetiska droger, medel och preparat av tvivelaktigt ursprung är den primära inkomstkällan för hallickar, brottssyndikat och andra som utnyttjar sexslavarna för dessa ändamål. När de narkotiska preparaten börjar verka för de betalande klienterna måste de prostituerade ställa upp på gästernas alla önskemål. Dessa tillställningar urartar ofta i trakasserier och misshandel när gästernas all frustration, all ilska och allt hat som de samlat på sig under veckan får sitt utlopp. Offren dumpas på morgonen dagen därpå i någon avlägsen gränd där det ser ut som att de likväl kan ha fallit offer för ett gatugäng. Gästerna lämnar tillställningen på morgonen när de nyktrat till, inte sällan ångestfyllda över sina illgärningar under kvällen. De betalar bra i dricks och kommer alltid tillbaka.   Där prostitutionsverksamheten har blivit sidoverksamhet till tyngre brottslighet som exempelvis knarkhandel, häleri, pengatvätt, smuggling och annat, sköts själva hanteringen uteslutande av lokala aktörer. I de flesta fall har rörelsen utverkat beskydd från större brottssyndikat för att undvika problem med polis, företag och myndigheter. Beskyddet innebär dock en avsevärd ekonomisk utgift, vilket gör att inkomster i organisationens lägre plan, minskar. Detta resulterar ibland till splittring och separatism inom nätverket, något som starkt ogillas av syndikaten - "Är man med är man med". Konflikterna slutar ofta i en uppgörelse, där en eller två lokala "småhandlare" blodigt avrättas för att statuera exempel. Organisationen gör en kniptångsmanöver och blir snabbt enhetlig igen.   Lokala prostitutionshärvor kan försöka klara sig på egen hand utan syndikatens inblandning. Om de gör stora vinster kommer dock andra snabbt att få upp ögonen och syndikaten gör antagligen en eller två påhälsningar för att göra sig införstådda i läget. En maktuppvisning räcker ofta för att övertyga de lokala aktörerna om nödvändigheten av en stark koppling till den högre organiserade brottsligheten.  HALLICKARNA Småhandlare som agerar ungefär som entreprenörer i den undre världens vrår och gathörn och inte drar sig för att utnyttja andra människors olycka i sina egna syften. Hallicken visar ofta total hänsynslöshet och håller sina prostituerade väldigt kort. För att försäkra sig om deras lojalitet gentemot "arbetsgivaren" skaffar sig hallicken alltid hållhakar över sina slavar.  Hallicken arbetar mestadels ensam, eftersom det ger desto större inkomst. I samråd med andra kriminella och även i viss kontakt med brottssyndikaten smider han sina planer och upprättar förbindelser med intresserade klienter. Kontakterna tas antingen direkt eller via mellanhand (fasadverksamhet eller genom annan klient). Revirkänslan är stark och för att kunna få ordning på verksamheten måste hårt sättas mot hårt. Behovet av starka kontakter är ovärdeligt i branschen. 

NEOTECH n2 
SLP �Hallicken "Blue"  En typisk hallick som inte drar sig när det finns pengar att tjäna. Han är en stereotyp av sitt slag, en nyckfull missbrukare med ett starkt kontrollbehov. Blev  som barn tidigt utsatt för sexuellt utnyttjande, något som  anses har lett till hans sneda syn på människan. Vid tolv års ålder blev han själv prostituerad och begick knappt ett år senare sitt första dråp, då han i självförsvar stenade ihjäl en affärsman som under akten skar honom med rakblad.  Blue är idag en känslokall varelse med  sin självbevarelsedrift som enda vägledning. Hans "stall" består av tolv kvinnor i åldrarna 19-34 år. Blue har utverkat "tillstånd" från den lokala maffian för att ostört kunna bedriva sin verksamhet. Maffian betalar i sin tur polis och säkerhetsföretag för deras tystnad och ointresse.  STY: 10 VIL: 15 FÖR: 11 TÅL: 11 BIL: 4 BF: 10 RÖR: 14 SYN: 10 PER: 8 HÖR: 8 TO: 31 PSY: 9   Cool: 11 Stridsvana: 4  Färdigheter: Automateld 8, Dyrka lås 9, Ekonomi 4, Fingerfärdighet 11, Förfalskning 8, Förföra 9, Förhörsteknik 11, Förklädnad 6, Genomsöka 10, Gömma 12, Hasardspel 12, Informationssökning 11, Närstrid kniv 10, Pistol 10, Smyga 10, Supa 16, Undre världen 15, Värdering 11, Övertalning 14.  Uppträdande: Arrogant och barskt tonläge men nervöst uppträdande i övrigt. Reflexmässiga kramper i händer och fötter. Stirrande blick som åtföljs av hotfulla utfall i aggressivitet. Han uppträder respektlöst mot de flesta och misshandlar sina prostituerade som han betraktar som mindervärdiga.  Utseende: Smal och tydligt undernärd med långa, taniga ben och tunna armar. Han bär långa ärr i ansikte och på överkroppen. Armarna är såriga efter användande av drogkanyler.   Klädsel: Smutsiga byxor, undertröja och sportjacka av märkesmodell. Stor kedja med ett mikrochip runt halsen. På huvudet sitter en sliten, flerfärgad yllemössa. 

"Om du inte arbetar av din livsskuld till mig kommer jag att ta inte bara din syster utan även hennes två döttrar som kom-pensation för ditt svek. Klandra inte mig för ditt liv - Tacka mig istället för att jag låter dig och din familj leva..." 
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Det kriminella nätverket innefattar nästan alltid även externa företag som helt eller delvis står under organisationens kontroll. Dessa benämns slarvigt som "fasader" men de har utöver detta ofta många andra funktioner som den kriminella sammanslutningen utnyttjar.  Själva fasaden innebär att det kriminella nätverket får en öppen och till synes laglydig täckmantel utåt mot såväl privata aktörer, såväl som mot myndigheter. Fasaden innebär att den kriminella organisationen på ett smidigt och diskret sätt får en direktkontakt med inte bara andra företag, utan ibland även till den sociala eliten i samhället. Här förvärvar organisationen nya kontakter, därav exempelvis tjallare, revisorer, förvaltare och inte minst advokater. Men även kontakter med andra kriminella och ljusskygga aktörer kan skapas under de avspända förhållanden som fasadverksamheter tillåter.  De kriminella nätverken utnyttjar de kontrollerade företagen systematiskt för att "tvätta" pengar som de tillskansat sig genom varierande grad av tvivelaktiga "affärer". Dessa pengar förvaltas ofta av samma fasadverksamheter på längre sikt åt de kriminella för att dessa inte ska riskera bli föremål för utredningar av ekopolis och liknande.  Ett företag kan även ha dubbla roller genom formella och informella verksamhetsområden och metoder. En del av verksamheten kanske är strikt laglydig och "rumsren", samtidigt som en annan del består av kriminell verksamhet. En del av företaget utgör alltså fasad, medan den andra delen blir den egentliga verksamheten. Vad som vid ett tillfälle dominerar beror på vilken ställning olika ägare har i förhållande till varandra, något som inte sällan uppmuntrar till en ständig rivaliserande maktkamp bakom ridåerna. 

NEOTECH n2 

Kriminell  organisation 

Företag under maffians kontroll  

Pengatvätt 

Utgör fasadverksamhet utåt 

Förvaltar pengar  långsiktigt 
Förvärvar nya kontakter 
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Spelverksamheten har under de senaste decennierna vuxit enormt och präglar nu de flesta aspekter av samhället. Det är en lukrativ  och ständigt expanderande marknad, eftersom mer spelande resulterar i att medborgarnas primitiva rovdrifter för konkurrens, framgång och överlevnad stimuleras och utvecklas. Därefter följer marknaden som ständigt hittar nya sätt att fängsla de vilsna själarna i spelberoendet. Att spelandet ökar är egentligen en paradox, eftersom spelarna själva aldrig tidigare har förlorat så mycket i form av förlorade insatser. Oddsen må vara höga, liksom de lockande erbjudanden som via jätteskärmar längs husväggarna i staden sköljer över de stressade och förvirrade människorna om vilket spel som med störst sannolikhet genererar både spänning och vinst på samma gång. I själva verket finns det ingen som övervakar spelbolagen och huruvida det överhuvudtaget existerar någon vinstchans eller om det bara är en bluff.  De spel som organiseras i det närmaste spontant, däribland gatlopp, vadslagning i slagsmål, tärningsspel och kortspel kan ses som en protest gentemot de spel som organiseras av de stora bolagen, en kritik mot att det aldrig finns någon reell möjlighet att vinna. Trots detta är det svårt att motstå frestelsen. Reklamen och marknadsföringen är enorm.  Det är i stort sett omöjligt för den organiserade brottsligheten att övervaka och ta kontroll över all spelverksamhet. Samtidigt är det en bransch som är alltför lukrativ och inbjudande för att lämnas åt sitt öde. Lokala ligor och gangsters använder sig ofta av spelföretag som fasader för sina egentliga verksamhetsområden och blandar inte sällan in även dessa i själva speldriften. Lokala politiker, byråkrater och administratörer, företagsbossar och polismän har samtliga en last som de delar - spelandet. Om de kriminella då har kontroll över spelverksamheten är det lättare att skaffa sig hållhakar på samhället genom utpressning av de som besöker spelhålor, kasinon och illegala spelgemenskaper - det vill säga vem som helst.  Men även längre upp i nätverken av organiserad brottslighet finns det ständiga behovet av hållhakar och kontakter till samhället. Istället för att på högre nivå upprätta dessa förbindelser tas kontakterna genom de lokala småhandlarna, vilka samtidigt tjänar en ansenlig summa pengar genom utbytet - hårdvaluta mot en hållhake. Den enda förloraren i sammanhanget är den man eller kvinna som besökt något av de "nöjescenter" som råkar ligga under maffians kontroll och där det erbjuds inte enbart spel utan även avancerade droger, prostitution och sadistiska lekar med våldsam blodsutgjutelse.  DOKUMENTÄRSPEL De så kallade dokumentärspelen är en form av sofistikerad spelverksamhet där spelet gäller något så fängslande som människor i konstruerade sociala, inneslutna sammanhang. Dokumentärspel är i de flesta fall enbart för slutna spelsällskap. Detta för att undvika korruption och för att de spelande ska känna sig trygga i gruppen av spelare, vilket antas leda till högre insatser.  Dokumentärspel har funnits väldigt länge och tros ha börjat i Japan någon gång under 1990-talet. Idag har de spridit sig runt nästan hela världen. 

GLADIATORSPEL Dokumentärspelen utvecklades och allt större krav ställdes på de arrangemang som spelen var uppbyggda kring. Det största hindret ansågs vara att karaktärerna som deltog var medvetna om den konstlade situationen, vilket innebar att deras handlingar ofta kunde förutsägas, eftersom det hela "inte var på riktigt". Gladiatorspelens intåg var därmed naturligt. De flesta dokumentärspelen skedde redan för slutna sällskap, vilka antagligen inte skulle ha någonting emot en höjning av insatserna. Gladiatorspel påminner om dokumentärspel men med den viktiga skillnaden att här sker uttagningen av spelkaraktärerna inte på frivillig basis, utan de rekryteras istället när de minst av allt anar det under kidnappningsliknande omständigheter. De drogas därefter för att radera minnet av händelsen och sätts därefter ihop med ett antal andra karaktärer. Därefter utsätts de för en i förväg genomtänkt situation. Bakom ett tjockt spegelglas eller på betryggande avstånd med hjälp av kameror sitter själva spelarna och satsar stora summor pengar på den eller de som tros ha störst chans att vinna, det vill säga överleva kampanjen.  Gladiatorspel av denna form är på de flesta håll förbjudna, eftersom offren utnyttjas mot sin vilja i sådan grad att de kanske inte överlever. Spelsällskapen är ytterst diskreta och endast ett litet fåtal har vetskap om att de existerar.  Den organiserade brottsligheten ligger ofta bakom denna typ av spel, eftersom de är de enda som har möjlighet att iscensätta  de kidnappningar som spelsituationerna kräver.  

NEOTECH n2 
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Ledarens så kallade "högra hand" är den nödvändiga effektiva länken i organisationen och ser till att samtliga order och beslut som ledaren tar verkställs. Ledarens högra hand har ofta ett stort kontaktnät som innebär både relationer av mera tjänst mot gentjänst typ men också relationer som bygger på rädsla och fruktan hos den underställde. Den högra handen har ofta ett långt och brutalt kriminellt förflutet och skyr inga medel.   Den underställda verkställande fraktionen hyser direkt lydnad till högerhanden och ifrågasätter aldrig en order, även om det handlar om interna utrensningar inom organisationen.   Fasadverksamheten kan bestå av i princip vilken rörelse som helst. Bäst är dock ifall verksamheten är av sådant slag att den inte väcker onödig uppmärksamhet av till exempel myndigheter, media och andra aktörer utan kan verka ostört och fylla sin funktion som fasad åt en kriminell rörelse.   Den eller de externa finansiärer som har kontakt med det kriminella nätverket har ofta direkt kontakt enbart med ledaren eller andra i nätverkets toppskikt. Finansiärerna får på så vis inflytande i organisationens verksamhet i utbyte mot finansiering av känsliga operationer och dylikt. Samtidigt förhindras att lägre stående organisatörer i nätverket skaffar sig alltför stora maktresurser och blir ett potentiellt hot för ledaren. Det är också anledningen till varför alla kontakter med andra kriminella organisationer eller nätverk också tas genom ledaren endast. 

NEOTECH n2 
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Fasadverksamhet utåt 

Extern inflytelserik finansiär 
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 NEOTECH n2 

THE SCORPION En världsomspännande paraplyorganisation åt organiserad brottslighet som opererar och har trådar som sträcker sig över stora delar av världen. Utåt sett ett slutet och nästan sektliknande nätverk av högt uppsatta kriminella organisatörer och med en kärna bestående av en reserverad styrelse med endast ett fåtal delegater, vilka samtliga bär skorpionens symbol djupt intatuerad på insidan av vänster armbåge.  Detta kännetecken är en svart och streckad, cirkelformad symbol med en svartfärgad cirkel i dess mittpunkt. Utåt från cirkeln i mitten till det omslutande skalet löper korslagda svart streckade linjer. Symbolen är en eftersträvansvärd och viktig demonstration av makt och inflytande och kan även återfinnas hos andra högt uppsatta  personer inom organisationen.  Skorpionen är nästan helt hemlig utåt och absolut lojalitet måste finnas inåt i sammanslutningen. Inbördes konkurrens existerar inte alls av dessa skäl och denna ordning har hållits i nästan samtliga av de närmare tjugo år som organisationen har existerat.  Skorpionen härstammar från en påstådd sammanslagning mellan japansk yakuza och nordamerikansk maffia som i själva verket misslyckades gravt i det begynnande skedet kring åren 2038-2040. Istället bildades en annan, topphemlig sammanslutning av de allra högst uppsatta från USA respektive Japan och Sydkorea. Nu stod plötsligt den grovt organiserade brottslighetens kanske mäktigaste nätverk någonsin enat mot omvärlden. Allt skedde under tystnad varför de flesta inte ens var medvetna om att de tillhörde samma organisation. Idag, tjugo år senare råder dock betydligt större medvetenhet inom kriminella kretsar om skorpionen, även om begreppet och alla associationer till organisationen är tabubelagda i de flesta led.  The Scorpion har lojala överallt och många av dessa har som enda uppgift att spåra upp och förfölja de som försöker skaffa sig information om nätverket. En vanlig metod för att statuera exempel på de som tas på bar gärning med att bedriva skadlig verksamhet gentemot skorpionen är att stänga in personen i ett litet utrymme, tillsammans med ett stort antal och speciellt framodlade skorpioner, vilka bär på ett dödligt gift som först paralyserar och som därefter dödar. Offret dumpas sedan på en lämplig plats där de beräknas återfinnas efter ungefär två veckors tid. Då finns det nämligen inga spår av giftet kvar i kroppen. Det finns inga uppgifter om överlevande efter detta spel.  

ORGANISATION The Scorpion är organiserad horisontellt på det högsta, internationella planet. Här ställs de övergripande riktlinjerna upp och spörsmål gällande exempelvis internationellt samarbete respektive konkurrens avhandlas. Organisationen på detta plan består av en styrelse med totalt åtta delegater. Dessa är representanter för sina respektive avgränsade territorier och har absolut befogenhet att förhandla på det internationella planet. Nedåt i organisationen råder en nästintill total centralistisk struktur med ett så litet antal horisontella relationer som möjligt. Detta för att försvåra för myndigheter och rivaliserande organiserad brottslighet att kartlägga skorpionen och dess mönster. Organisationens regionala enheter består av Japan, Västra territoriet (Nordamerika), Östra territoriet (Nordamerika), Mexiko, Europa Nord, Europa Syd, Skandinavien, samt Ryssland.  Trots den smått enorma geografiska utsträckningen som skorpionen sträcker sig över är verksamheten främst koncentrerad till Japan och Nordamerika. Europa är en inbrytning sedan åtta år tillbaka och Skandinavien likaså. Ryssland som region har endast funnits inom organisationen i fyra år men har redan vunnit avsevärda "marknadsandelar". Till skillnad från Ryssland, där kriminaliteten fått verka ostört och utvecklas under en väldigt lång tid, är Europa fortfarande en lukrativ marknad. Ett enat Europa - drömmen i stål och neon som skulle förverkligas - vart blev den av?  MOTKRAFT Efter otaliga försök de senaste tio åren att spränga nätverket, har polis- och säkerhetsmyndigheter i hemlighet inrättat en särskild kontraorganisation, som enbart arbetar med att infiltrera, kartlägga och utplåna organisationen. Dess metoder är starkt kontroversiella och rekryterar sin egen personal för arbetet. Vissa har ifrågasatt kontraorganisationens egentliga syften och hävdar att de nästan är farligare än den organisation som de är tillsatta för att störta. Polisens hemliga nätverk saknar helt namn och har ingen formell lokal eller mötesplats. Därtill har de i hemlighet ofta bekämpat reguljära polisoperationer, då dessa felaktigt har riktats mot dem, snarare än mot de verkliga kriminella rörelserna. Problem som dessa är dock helt nödvändiga eller i alla fall oundvikliga, hävdar högt uppsatta inom polisen, eftersom syftet är att bekämpa ett av dagens kanske mäktigaste kriminella nätverk i modern tid. Vissa förluster anses som acceptabla, samtidigt som spelet måste föras bakom den undre världens ridåer i kampen mot den organiserade brottsligheten. 
09N-060 

EXEMPEL KRIMINELLA ORGANISATIONER 2059 



16 

 NEOTECH n2 
KLUBBEN Ett välorganiserat ryskt brottssyndikat som idag har tagit kontroll över större delen av staden Sankt Petersburgs omfattande illegala beskyddarverksamhet. "Klubben" är organiserad som ett företag och drivs av en enda mäktig man i syndikatets absoluta topposition. I de flesta andra europeiska städer innebär beskyddarverksamhet i regel alltid ett hinder för företagandet och för affärerna. Avslöjanden om eventuell inblandning i den undre världen kan stjälpa hela företaget inom loppet av timmar. I Ryssland har dock beskyddarverksamheten kommit att innebära helt andra saker och associeras ofta istället med bland annat "stabilitet" och långsiktig överlevnad för företaget. Med informell uppbackning av den organiserade brottsligheten är det få som vågar gå in med en alltför brutal konkurrens. I fruktan för vedergällning från annat håll försöker företagen istället upprätta samarbetsformer gentemot de kriminellt uppbackade konkurrenterna, vilket ofta resulterar i invecklade kartellhärvor där enbart de inblandade företagen står som vinnare. Det händer även att kartellanslutna företag försöker lämna samarbetet, eftersom de inser att de kunde prestera bättre på egen hand i konkurrens gentemot övriga företag. Denna typ av handling är  något som "Klubben" har som policy att alltid motsätta sig. Mångfald av enfald ger syndikatets kärna en säker maktposition som kanske skulle komma att undergrävas ifall dess anslutna företag började konkurrera med varandra.  "Klubben" blir en form av "stat i staten" med egna system för skatteindrivning och bestraffning. Myndigheterna ser ofta mellan fingrarna med organisationens verksamhet, eftersom resterande delar av statsmakten är beroende av mutor och ekonomiska bidrag för sin egen överlevnad. Därtill anses "klubben"  vara alltför mäktig för att en enskild myndighet ska ha möjlighet att ingripa mot dess verksamhet. En samlad och välorganiserad aktion måste till för att få bukt med den organiserade brottsligheten i Ryssland, något som varken presidenten eller de regionala guvernörerna tycks vara kapabla till.  Namn: "Klubben" Formell inriktning: Sluten societetsklubb för toppar inom näringslivet och politiken Egentlig verksamhet: Beskyddarverksamhet, Företagsägande Högkvarter: Sankt Petersburg Verksamhetsområden: Västra Ryssland i allmänhet, regionen kring Sankt Petersburg i synnerhet Viktiga ägare: Okänt Viktiga företagsinnehav: Okänt Resurser: Okänt 
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 NEOTECH n2 
ORGAT RENTALS Ett klassiskt exempel på regelrätt fasadverksamhet. Orgat Rentals är ett företag med fastighetsuthyrning som främsta formella ekonomiska affärsverksamhet. Utåt sett ett expansivt bolag som spekulerar i fastigheter, köper och säljer och som erhåller dryga vinster genom snabba och smarta klipp. I själva verket är Orgat Rentals en gigantisk fasadhärva för både beskyddarverksamhet och företagsövertagande genom ekonomisk utlåning till skyhöga räntesatser och med konfiskering som ersättningsmetod. Allt detta sker i regi av företagets ägare och inflytelserika kriminella organisationer. Orgat bedriver för närvarande verksamhet i städerna New York, Boston och Chicago men planerar en våldsam expansion över resten av Nordamerika och Kanada inom en snar framtid. Detta genom uppgörelser i den undre världen som anses ha gett det kriminella nätverket bakom företaget stora möjligheter även utanför de sedan tidigare redan etablerade kretsarna.  Orgat ägs av tre huvudaktörer, varav två av dessa (Epic New Metro corp, samt AXLA) tillhör samma ägare, ryssen Vladimir Boronov. Den andre huvudägaren går under namnet Van Lou Didetz och är en känd och fruktad aktör i den undre världen. Täckmanteln har hittills fungerat väl, eftersom media fortfarande endast känner honom under namnet Todd Diebler som en ärkebedragare, mördare och som rymningsbenägen kåkfarare. Todd anses hittills ha haft störst inflytande över Orgat Rentals, något som ändrades för lite drygt två år sedan när han gjorde sin senaste fängelsevistelse på den konstgjorda ön och fängelseplattformen MXP2 utanför Baltimore på östkusten. Ryssen Boronov passade då på att lägga beslag på minoritetsägaren AXLA, vilket ledde till konflikt när Todd Diebler efter knappt tre månader lyckades rymma från fängelset. Idag har dock den interna ägarsituationen stabiliserats något, eftersom rivaliserande kriminella ligor har börjat inkräkta på Orgat Rentals närmarknad, vilket har lett till att Boronov och Diebler har enats mot de yttre fienderna.  Den bakomliggande informella organisationen av företaget är i princip strikt hierarkisk med de två starka ägarna i företagets toppskikt. Interna konflikter på lägre nivåer existerar knappt, då ägarna har delat upp marknaden och intressesfären mellan sig.  Namn: Orgat Rentals Formell inriktning: Fastighetsuthyrning Egentlig verksamhet: Beskyddarverksamhet, Ekonomisk utlåning, Företagsövertaganden Högkvarter: Chicago Verksamhetsområden: Chicago, New York, Boston Viktiga ägare: Van Lou Didetz 51%, Epic New Metro corp 20%, AXLA union foundation 15% Viktiga företagsinnehav: Addac bankin 100%, Raven Imports 100%, HOLDER 70%, Trevor Finance 65%, New Wave 55%, TRANZKAP 30% 
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