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Smugglare och smuggelgods av dags dato

Text: Pia Prost

Ofta tänker man automatiskt på äldre tider när man talar om smuggling, och kanske då
närmast på smuggling av sprit. Men smuggling som fenomen har verkligen inte försvunnit
någonstans, det kan tullöverinspektor Jussi Gustafsson intyga. Hur ser då smugglingen ut
idag?

Förutom att Jussi Gustafsson är tullöverinspektör på tullen i Åbo, är han också
undersökningsledare på bevakningsavdelningen av ekonomiska brott. Han har därför en
tämligen god överblick på hur dagens smuggling organiseras och vilka produkter som
olagligt förs över landets gränser. Straffat eller ostraffat, det beror naturligtvis på hur väl
tullen lyckas snärja smugglarna.

- Nuförtiden är det inte spriten som står högst i kurs, konstaterar Gustafsson, utan
drogerna. Alkohol- och tobaksprodukter kommer in som god tvåa.

Tullen arbetar alltså inte bara med tullbevakning vid gränserna samt deklarering och
beskattning av varor, utan utför också egen brottsbekämpning. Fokus ligger på att
undersöka och avslöja både allvarlig brottslighet och ekonomisk brottslighet. För att ge
några siffror att bolla med: under 2018 uppgick antalet narkotikabrott till 2753 (varav 821
grova), skattebedrägerierna till 1294 och de ekonomiska brotten till 153. Under år 2020
avslöjades 1114 narkotikabrott, nedgången kan till viss del förklaras av att resandet märkbart
minskade under coronatiden.

I Finland beslagtogs år 2020 över 7000 kilogram snus, 4,5 miljoner cigaretter och närmare
12 000 liter alkohol. Av olagliga läkemedel – 2018 beslagtogs 56 009 tabletter – var 90
procent nätbeställningar som skickats per post. Andra varor är mer ovanliga. Vapen
smugglas till viss del och i samband med krigsutbrottet i Syrien smugglades mer konst än
vanligt, men ändå förhållandevis lite.

Vid gränsövergångarna i norra Finland är det snuset som är den vanligaste smuggelvaran.
Men om vi håller oss till skärgårdsmiljön, hur ser smugglingen ut över vatten? Enligt
Gustafsson är det vanligaste att man försöker smuggla varor i sitt eget privata bagage när
man reser med de stora rederierna. Fjolårets fenomen var läkemedelsklassificerade
nikotinprodukter, som kräver recept för import när nikotinhalten överstiger 4 mg per dos.

För några år sedan var det rätt vanligt att läkemedlet Subutex smugglades till Finland från
Frankrike. Subutex klassificeras som narkotika i Finland.

- Jag minns åtminstone en gång då smugglarna uppträdde som en familj: en man, en
kvinna och flera barn. Det såg ut som att de handlat stora mängder godis, men när
man öppnade godisburkarna av plåt var de fulla av Subutex-tabletter.  



Vi är många som utan orsak känner oss skyldiga när vi går förbi de tulltjänstemän som
övervakar landstigningen från de stora Sverigebåtarna. Man vet inte om man ska le, titta ner
i golvet eller försöka se totalt oberörd ut.

- Detta är den hederliga människans dilemma, skrattar Gustafsson. En van
tulltjänsteman kan dock ofta se vilka som sticker ut från mängden. Det uppenbara är
när folk har köpt ut så mycket sprit att de knappt orkar bära sina väskor, men annars
är det vanligt att rodna eller uppvisa andra tecken på nervositet, som att svettas
ymnigt. Men det krävs förstås att det finns sakliga skäl till att gå igenom någons
bagage, det görs inte lättvindigt.

Tullen strävar efter att alltid vara på plats när passagerarfartyg når huvudhamnarna. De
mindre rutterna, såsom skärgårdsfärjorna mellan Åland och Åboland, är svårare att
övervaka. Men Gustafsson poängterar att de har gott samarbete med alla rederier. Det
svåraste är att övervaka all trafik med privata båtar.
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