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Spørgsmål: 

”Vil ministeren bede Danmarks Statistik om at udarbejde ordentlige og retvi-

sende tal for indvandreres kriminalitet i Danmark?”

Svar:

Som omtalt i min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 3257 fra samme spørger vil Justitsmi-

nisteriet udarbejde en landsdækkende statistisk opgørelse for 2004 over sigtelser fordelt på de 

sigtedes etniske oprindelse. Opgørelsen, der endvidere vil indeholde oplysninger om antallet af 

sigtelser fordelt på de enkelte politikredse og indenfor bestemte hovedkategorier af kriminalitet, 

forventes at kunne udarbejdes i løbet af en måned og vil herefter blive sendt til Retsudvalget til 

orientering.

Danmarks Statistik har flere gange udarbejdet en landsdækkende statistik vedrørende den etn iske 

baggrund for personer med en fældende strafferetlig afgørelse. Seneste statistik angår strafferet-

lige afgørelser i 2002. Danmarks Statistik vil udarbejde en tilsvarende statistik for personer med 

en strafferetlig afgørelse i 2004.

Statistikken omfatter bl.a. oplysninger om personernes oprindelsesland, idet denne oplysning dog 

alene gives for lande, hvorfra mere end 7.500 personer med indvandrerbaggrund stammer. I de 

fleste tabeller er personer med indvandrerbaggrund dog primært opdelt efter, om de stammer fra 

et vestligt eller et ikke vestligt land, eller om de er indvandrere eller efterkommere efter indvan-

drere.

Statistikken angiver endvidere, hvilken form for kriminalitet personen er dømt for, idet der oply-

ses om antal dømte for henholdsvis sædelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsfor-

brydelser, andre former for straffelovsovertrædelser, færdselslovsovertrædelser og øvrige sær-

lovsovertrædelser. Under hver af disse hovedkategorier er der oplyst om enkelte af de større for-
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brydelseskategorier. I tabeller, der angår kriminalitetens art, er det muligt at se, om personen af 

udenlandsk oprindelse stammer fra et EU-land, øvrige Europa, Afrika, Amerika eller Asien. 

Desuden anvendes også ovennævnte opdeling i vestligt eller ikke vestligt oprindelsesland og 

indvandrer eller efterkommer.

Danmarks Statistik har overfor mig oplyst, at der i 2006 publiceres en udbygget opgørelse af 

kriminalitet og national oprindelse vedrørende strafferetlige afgørelser i 2004. Opgørelsen ventes 

publiceret ultimo maj 2006, og vil blive gennemført efter tilsvarende metode som tidligere, jf. 

seneste udgivelse den 27. maj 2004, som vedrørte afgørelser i 2002. Den nye undersøgelse for 

2004 vil bl.a. belyse de forhold, som blev gengivet i Jan Plovsings kronik den 12. december 

2004.


