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Opfølgning på besvarelse af spørgsmål nr. 408 (Alm. del) fra Folketin-
gets Retsudvalg 
 
Den 20. december 2019 fremsendte Justitsministeriet besvarelsen af spørgs-
mål nr. 408 (Alm. del) til Folketingets Retsudvalg. Ministeren har i besva-
relsen tilkendegivet, at ministeriet vil undersøge mulighederne for at opgøre 
registrerede bandemedlemmers herkomst, hvorefter ministeren vil vende til-
bage over for udvalget. 
 
Justitsministeriet fremsender hermed en supplerende besvarelse af spørgs-
mål nr. 408 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvori den foretagende 
undersøgelse indgår. 
 
Justitsministeriet har modtaget oplysninger om personer, der var registreret 
som bandemedlemmer i Politiets Efterretningsstøttedatabase (PED) per 1. 
februar 2020. Justitsministeriets har herefter ved opslag i CPR undersøgt 
disse personers statsborgerskab, samt om de har ikke-vestlig baggrund eller 
ej. 
 
Definitionen af herkomst samt opdelingen af lande i vestlige og ikke-vest-
lige følger Danmarks Statistiks definitioner heraf.i  
 
Pr. 1. februar 2020 var 1.114 personer registreret som bandemedlemmer i 
PED. Blandt disse personer havde 970 dansk statsborgerskab, og 140 per-
soner havde udenlandsk statsborgerskab. De resterende fire registrerede per-
soner har ikke et dansk CPR-nummer. 
 
Tabel 1 viser registrerede bandemedlemmer i PED fordelt efter, om deres 
statsborgskab er dansk, knyttet til et vestligt land eller et ikke-vestligt land. 

Folketinget  
Retsudvalget 
Christiansborg 
1240 København K 
DK Danmark 

 

Dato: 11. juni 2020 
Kontor: Politikontoret 
Sagsbeh: Cecilie Birch 
Sagsnr.: 2020-0110-0203 
Dok.: 1485590 

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 408 

Offentligt



 
2 

Tabellen viser derudover andele af registrerede bandemedlemmer i PED 
med statsborgerskab tilknyttet konkrete lande. Det bemærkes, at der af dis-
kretionshensyn ikke kan opgøres resultater for alle lande. 
 
Tabel 1: Registrerede bandemedlemmer i PED fordelt efter statsborger-
skab, herunder dansk, tilknyttet vestlige eller ikke-vestlige lande, per 1. fe-
bruar 2020. 

Statsborgerskab Andel 
Dansk 87 % 
Vestligt land 2 % 
Ikke-vestligt land 11 % 
Heraf:  

     Eks-jugoslaviske staterii 2 % 
     Irak 1 % 
     Pakistan 0,6 % 
     Somalia 2 % 
     Tyrkiet 2 % 
     Statsløse 0,6 % 
I alt 100 % 

 
I tabel 2 er andelen af registrerede bandemedlemmer i PED med dansk stats-
borgerskab fordelt efter herkomst og oprindelse. 
 
Tabel 2: Registrerede bandemedlemmer i PED med dansk statsborgerskab 
fordelt efter herkomst samt oprindelse (vestlig og ikke-vestlig), per 1. fe-
bruar 2020. 

 Andel 
Dansk baggrund 67 % 
Indvandrere 6 % 
Heraf:  
     Indvandrere fra vestlige lande 0,4 % 
     Indvandrere fra ikke-vestlige lande 5 % 
Efterkommere 27 % 
Heraf:  
     Efterkommere fra vestlige lande 0,5 % 
     Efterkommere fra ikke-vestlige lande 27 % 
I alt 100 % 

 

i Ved dansk oprindelse forstås personer, hvor mindst en af forældrene både er dansk stats-
borger og født i Danmark. Ved indvandrer forstås personer, som er født i udlandet, og hvor 
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ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes 
oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågæl-
dende som indvandrer. Ved efterkommere forstås personer, som er født i Danmark, men 
hvor ingen af forældrene både er danske statsborgere og født i Danmark. I tilfælde af, at en 
eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn 
overgå til at blive klassificeret som danskere frem for efterkommere. Fastholder danskfødte 
forældre begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efter-
kommere. Oprindelsesland er defineret på baggrund af personen og dennes forældres op-
lysninger om fødeland og statsborgerskab. Når ingen af forældrene kendes, er oprindelses-
landet defineret ud fra personens egne oplysninger. Er personen indvandrer, antages det, at 
oprindelseslandet er lig med fødelandet. Er personen efterkommer, antages det, at oprin-
delseslandet er lig med statsborgerskabslandet. Når kun en forælder kendes, defineres op-
rindelsesland ud fra dennes fødeland. Hvis dette er Danmark, bruges statsborgerskabsland. 
Når begge forældre kendes, defineres oprindelsesland ud fra moderens fødeland, henholds-
vis statsborgerskabsland. Vestlige lande omfatter alle 27 EU-lande samt Andorra, Island, 
Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Ca-
nada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande samt 
statsløse og uoplyste. 
ii Det bemærkes, at det på baggrund af det foreliggende data ikke i alle tilfælde er muligt at 
afgøre, om personer fra Eksjugoslavien har statsborgerskab i de vestlige eller ikke-vestlige 
efterfølgerstater. Der kan således være personer fra Slovenien og Kroatien, som optræder i 
gruppen af ikke-vestlige lande på trods af, at disse lande nu indgår i EU. Dette forhold gør 
sig også gældende vedrørende indvandrere og efterkommeres oprindelse. 
 
 

 
Nick Hækkerup 
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