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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 26. maj 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 535 (alm. del) efter ønske fra Rasmus Stoklund (S) til udlændinge- og inte-

grationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 535: 

 

Vil ministeren redegøre for, hvordan tallene ser ud for såkaldt kriminalitetsindeks 

blandt personer med syrisk baggrund, herunder indvandrere og efterkommere, i 

Danmark fra 2015 og frem til i dag (eller det senest opgjorte år)? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet   

taget udga gspu kt i Da arks Statistiks publikatio  ”I dva drere i Da ark”. 
Publikationen indeholder en opgørelse over kriminalitetsindeks fordelt på nationa-

litet og herkomst. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tal for 2020. Tabellen 

nedenfor viser kriminalitetsindekset for herboende mænd med syrisk oprindelse 

fordelt på herkomst og årstal. 

 

Tabel: Alderskorrigerede kriminalitetsindeks for 15-79 år mænd med Syrien som 

oprindelsesland fordelt på herkomst i 2015-2019 

 Indvandrere Efterkommere 

2015 78 297 

2016 97 300 

2017 135 312 

2018 172 339 

2019 184 287 

Kilde: For åre e ,  og  er der taget udga gspu kt i Da arks Statistiks publikatio  ”I d-
va drere i Da ark  revideret udgave” s. . For åre e  og  er der taget udgangspunkt 

i Da arks Statistik publikatio  ”I dva drere i Da ark ” s. . Indeks 100 = alle mænd. 

 

Som det fremgår af tabellen, er indekset for mandlige indvandrere med Syrien som 

oprindelsesland steget fra 78 til 184 i perioden. For efterkommere er indekset fal-

det fra 297 til 287. 
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Overordnet set er både indvandrere og efterkommere fra Syrien overrepræsente-

rede i kriminalitetsstatistikken. 

 

 

Mattias Tesfaye  
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