
Интерпол: Криминал на КиМ контролише 30 породица косовских Албанаца
четвртак, 25 август 2011 16:37

Породични криминални кланови косовских Албанаца, у свету познати као фисови, поред
тога што држе примат у шверцу хероина, на чему зарађују око три милијарде евра
годишње, веома активну улогу имају и у другим криминалним активностима на подручју
Старог континента - кријумчарењу и продаји оружја, трговини људима, организовању
проституције...

  

Према последњем изваштају Интерпола у који је "Блиц" имао увид, активно се
криминалом бави више од 30 фисова с територије Косова и Метохије, који делују широм
Европе.

  

- Албанска мафија, за разлику од италијанске, није пирамида с вођом на врху, већ
организација с већим бројем кумова. Њихова моћ је базирана на послушности фисова.
Унутар породица је строга дисциплина, а свако одступање од интерних правила
жестоко се и брутално кажњава. Управо страх гарантује лојалност клану. Фисови се
заснивају на крвној вези, која је јако чврста, што онемогућава инфилтрирање људи из
других породица. Због обичаја и језика, полицијама држава у којима делују фисови
веома је тешко да инфилтрирају своје људе у њих - објашњава саговорник "Блица".

  

На територији Космета познати су кланови Тачи, Харадинај, Мустафа, Лука, Селими,
Гаши, Османи, Кељменди, Бериша, Хасани, Геци, Јашари, Шабани, Шаља...

  

- Територију Космета су поделили по интересним сферама. Сви су укључени у све
криминалне активности, с тим да сваки од њих има и неку специјалност: рекетирање,
уцењивање, шверц нафте, цигарета, кријумчарење и продаја украдених аутомобила -
додаје извор "Блица".

  

Истраживања страних полиција показују и да су фисови веома јаки у Немачкој,
Швајцарској, Словачкој, Чешкој, Белгији, земљама Скандинавије, тачније у државама где
је велики број и емиграната Албанаца с Космета.

  

 1 / 3



Интерпол: Криминал на КиМ контролише 30 породица косовских Албанаца
четвртак, 25 август 2011 16:37

Ипак, њихова улога у криминалним активностима других држава није занемарљива, па у
Великој Британији, осим што имају великог удела на тржишту хероина, главни су и у
организацији проституције.

  

Клан Гаши, рецимо, активан је у Британији, Немачкој, Белгији, Француској, Шпанији,
Италији, Швајцарској, али и у земљама бивше Југославије. Овај фис, осим дроге,
шверцује и оружје и тргује женама.

  

Породица Кељменди контролише шверц дроге и нафте и трговину људима.
  Фис Лука шверцује оружје, дрогу, цигарете и бензин. У вези је и с породицом Селими, с
којом контролише шверц оружја и дроге.

  

Мафијашки кланови косовских Албанаца повезани су међу собом, али и ратују, и у тим
обрачунима веома су брутални. Имају и чврсте везе с криминалним групама из Турске,
Албаније, Бугарске, Србије, Италије, преко којих се обавља кријумчарење дроге,
акцизне робе, људи...

  

У последње време све јаче су њихове везе и с картелима из Јужне Америке, од којих
набављају кокаин, а заузврат им дају хероин.

  

И док косовски Албанци држе нарко-тржиште Европе, њихови сународници родом из
Црне Горе имају веома значајну улогу у криминалним активностима у САД, посебно на
источној обали. Чланови, тамошњи „фисови“, пореклом су из Плава, Гусиња, Рожаја...

  

Недавно је, иначе, Федерални суд у Бруклину подигао оптужницу против 37 особа
албанског порекла које се терете за кријумчарење и продају марихуане и кокаина.
Лидер ове мафијашке групе је Ариф Курти звани Медвед, у затвору у Бангладешу по
оптужници која га терети за трговину хероином, а групу је организовао тако што је
инструкције давао телефоном из затвора

  

(Блиц)
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