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Børn af ikke-vestlige indvandrere fylder 
massivt i kriminalitetsstatistikken
Allerede i alderen fra 10 til 14 år er børn med forældre fra lande som 
Somalia, Libanon og Irak massivt overrepræsenteret, når det 
kommer til at sager om personfarlig kriminalitet.

Allan Spangsberg Hansen
alsha@jfmedier.dk

BØRNEKRIMINALITET: En dreng
på kun 14 år. Sammen med
flere andre drenge sparker og

slår han deres offer i både ho-
vedet og på kroppen. Alt
imens flere af drengene fil-
mer overfaldet. Det er bare ét
eksempel på en af de voldssa-
ger, som Ungdomskriminali-
tetsnævnet har taget stilling
til.

Nævnet blev oprettet i
2019, og en ny opgørelse lavet
af Justitsministeriets forsk-
ningsenhed viser, at børn af
ikke-vestlige indvandrere
helt ned i 10-14-årsalderen
er massivt overrepræsenteret
i sager, der er så grove, at de

skal forbi et af landets ung-
domskriminalitetsnævn.

Efterkommere af indvan-
drere udgør kun seks procent
af befolkningen i aldersgrup-
pen 10-14 år. Men ud af de
10-14-årige, der har fået de-
res sag behandlet i Ungdoms-
kriminalitetsnævnet, er 29
procent efterkommere fra ik-
ke-vestlige lande.

- Det er en trist nyhed. Men
desværre ikke så overrasken-
de. Spørgsmålet er så, om vi

skal være bekymrede? Selv-
følgelig skal vi det. Både for
samfundets skyld, men også
for den enkelte, siger Lars
Højsgaard Andersen, Forsk-
ningsleder ved Rockwool
Fonden, hvor han blandt an-
det har forsket i kriminalitet
og konsekvenserne af straf.

Ungdomskriminalitets-
nævnet blev oprettet 1. janu-
ar 2019 og tager sig af sager
for børn og unge i alderen 10-
17 år. Det er politiet i den en-

kelte kreds, som kan indstil-
le et barn eller en ung til næv-
net, og langt størstedelen af
sagerne har handlet om vold.

Pas på med etnificering
Frem til udgangen af august
sidste år har der været 525
børn mellem 10 og 14 år, som
har haft en sag i Ungdomskri-
minalitetsnævnet. Ud af dem
er 152 børn af ikke-vestlige
indvandrere. Det svarer til, at
knap tre ud ti af sager om-
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FAKTA
FAKTA: HER ER "DE 
VÆRSTE" 
OPRINDELSESLANDE

FOLKETINGSSVAR FRA 
JUSTITSMINISTERIET TIL 
RETSUDVALGET

Ungdomskriminalitetsnæv-
net dækker sager fra alde-
ren 10-17 år. Fra 1. januar 
2019 til 31. august har der 
været 1.025 sager. Dan-
marks Statistik har opgjort 
sagerne på forældrenes op-
rindelsesland, og du kan her 
se topscorerne:

Kilde: Folketingssvar fra Ju-
stitsministeriet til Retsudval-
get

Libanon 47●
Somalia 47●
Irak 41●
Syrien 34●
Tyrkiet 32●

Genrefoto. Børn med en eller flere forældre, som kommer fra ikke-vest-
lige lande er massivt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.

handler et barn, som har
minimum én forælder, som
kommer fra et ikke-vestligt
land.

Katrine Amalie Keller er vi-
denskonsulent i det Krimi-
nalpræventive Råds forebyg-
gelsesteam. Hun har under-
søgt, hvorfor etniske minori-
teter generelt er overrepræ-
senterede i kriminalitetsstati-
stikkerne. Hun peger på, at
der er flere forklaringer på,
hvorfor ikke-vestlige børn er
overrepræsenteret i de kede-
lige statistikker.

- Der er flere faktorer, der
spiller ind, specielt de socioø-
konomiske forhold, som
dækker over forældrenes ind-
komst, uddannelsesniveau og
forældrenes tid på ledighed-
sydelse. Etniske minoriteter

Andel af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet - 10-14 år

Kilde: Justitsministeriets Forskningsenhed

Ud af de 10-14-årige, der har fået deres sag behandlet i 
Ungdomskriminalitetsnævnet, er 29%. efterkommere fra 
ikke-vestlige lande.

Efterkommere 
af ikke-vestlige 
indvandrere

Andre
befolknings-
grupper

29% 71%

optræder ofte i den tunge en-
de af denne her skala, og der-
for giver det også mening, at
børnene dukker op i denne
statistik.

Katrine Amalie Keller frem-
hæver også, at børn af foræl-
dre med ikke-vestlig bag-
grund oftest vokser op i de
større byer, hvor der bliver
begået mere kriminalitet.
Samtidig bliver personer
med ikke-vestlig baggrund
oftere end etniske danskere -
ifølge et studie udgivet af Det
Kriminalpræventive Råd - of-
tere anholdt og sigtet uden
grund.

- Risikoen for at blive op-
daget og meldt til politiet er
større for etniske minoriteter.
Det er ikke for at undskylde
for en gruppe, for det er selv-

Andel i befolkningen i alderen 10-14 år

Kilde: Justitsministeriets Forskningsenhed

Ud af de 10-14-årige i befolkningen er 6% 
efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Efterkommere 
af ikke-vestlige 
indvandrere

Andre
befolknings-
grupper

6% 94%

FAKTA
HVAD ER UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET?

UNGDOMSKRIMINALITETSNAEVNET.DK

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor barnet eller 
den unge er mistænkt (10-14 år) eller idømt fængselsstraf 
(15-17-årige) for personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, eller an-
den alvorlig kriminalitet, f.eks. groft hærværk eller brugstyveri af 
biler.

Det er politiet, som henviser en sag vedrørende de 10-14-årige, 
mens de 15-17-årige henvises af retten.

Ungdomskriminalitetsnævnet består af en dommer, en person 
ansat i politiet og en ansat i kommunen. I nogle sager deltager 
der også børnesagkyndige.

følgelig et problem, hvis en
bestemt befolkningsgruppe
begår mere kriminalitet end
andre. Men vi skal passe på
med ikke at etnificere udfor-
dringerne for meget, før vi
har evidens for, at problemet
bygger på etnisk oprindelse,
siger Keller.

Somalia og Libanon stikker 
ud
Dykker man mere ned i talle-
ne, kan man se, at det er børn
med forældre fra få lande,
som stikker ud. Værst ser det
ud for børn af forældre fra Li-
banon og Somalia. Og her
kan det tyde på, at der er en
sammenhæng i forhold til
fædrenes kriminalitetsmøn-
stre.

Lars Højsgaard Andersen,
forskningsleder ved Rock-
wool Fonden, har for nyligt
offentliggjort et studie, som
viser at børn med en libane-
sisk eller somalisk far har en
større risiko for at opleve, at
deres far ryger bag lås og slå.
Eksempelvis har børn med
en far Somalia næsten 20 pro-
cents sandsynlighed for at
opleve, at deres far skal i
fængsel.

Hvis et barn vokser op med
en far i fængsel, er der høj ri-
siko, at barnet får det svært -

eksempelvis ved selv at ende
i kriminalitet.

- Når vi kigger på krimina-
liteten, så finder vi en ret
stærk social arv. Vores nye
forskning viser, at de selv-
samme børn også har en me-
get høj risiko for at vokse op
med en far i fængsel. Og så
har vi jo den cocktail, der gør,
at man næsten kan forvente,
at vi som samfund står med
denne sociale udfordring i
den næste generation også.
Altså en tidlig overrepræsen-
tation af efterkommere af ik-
ke-vestlige indvandrere, siger
Lars Højsgaard Andersen.

Ligesom Katrine Amalie
Keller påpeger Lars Højs-
gaard Andersen også på nog-
le af de samme faktorer som
forældrenes manglende ud-
dannelse og tilknytning til ar-
bejdsmarkedet.

- Om det alene er en fejlsla-
gen integration, kan være
svært at svare på. Men hvis
den gruppe af eksempelvis li-
banesiske fædre havde sam-
me uddannelse og jobtype,
som de danske mænd, så hav-
de det udlignet sig. Det kan jo
pege i retning af, at hvis man
måler integration på uddan-
nelse og arbejde, så kan der
være noget om snakken.

- Er der noget kultur og so-

cial arv i det her?
- Det tror jeg helt sikkert, at

der er. Det er ting, som i høj
grad også sætter sig igennem
i, hvordan vi opdrager vores
børn. Der er en række inter-
nationale studier, som viser,
at opdragelsesmetoden bety-
der rigtig meget for børnenes
kriminalitetsmønstre, når de
vokser op. Så det er helt sik-
kert med til at forklare noget
af det, siger Lars Højsgaard
Andersen.

Første skridt er at 
anerkende problemet
Det helt store spørgsmål er jo
så, hvad der skal til, for at få
ændret de dystre tal. Lars
Højsgaard Andersen påpe-
ger, at man først og fremmest
skal anerkende udfordringer-
ne.

- Et første og meget vigtigt
skridt er jo at dokumentere,
at der er problemer. Det er
første skridt til at få fat i de
børn, som sidenhen har en
høj risiko for ende i ungdom-
skriminalitet og måske end-
da ende i længere kriminelle
karrierer. Her får vi jo ihvert-
fald belyst nogle af de proble-
matikker, der måske kan fun-
gere som en fødekæde i de
kriminelle miljøer, siger An-
dersen.

Katrine Amalie Keller fra
Det Kriminalpræventive Råd
retter fokus på skolen for at få
ændret den negative spiral
for børn af ikke-vestlige ind-
vandrere.

- Særligt skolegangen er
enormt vigtig, så dér skal de
unge løftes og integreres
godt. Hvis man hér også star-
ter med en negativ forventing
til de unge, så kan det blive en
hård spiral for de unge. Det er
bedre, hvis både skolen og
politiet møder de ikke-vest-
lige børn og unge på samme
måde, som de møder de an-
dre danske børn i samme al-
dersgruppe, siger Keller.

Vold, drenge 
og dårlige 
somaliske 
odds

Allan Spangsberg Hansen
alsha@jfmedier.dk

Det er på baggrund af en
rapport Justitsministeriets
forskningskontor, at Avisen
Danmark kan bringe dagens
artikel. Her følger andre in-
teressante tal fra samme
rapport og fra et nyligt of-
fentliggjort studie fra Rock-
wool Fonden.

1 KLART FLEST VOLDSSAGER
Ni ud af ti sager i Ung-
domskriminalitetsnæv-

net er henvist dertil på bag-
grund af personfarlig krimi-
nalitet. Dykker man ned i,
hvilke typer af personfarlig
kriminalitet der er tale om,
viser tallene, at over halvde-
len af sagerne handler om
vold. Derudover er der også
sager om trusler, røveri og
seksualforbrydelser.

2 DE YNGSTE STÅR FOR DE
FLESTE SAGER I NÆVNET
52 procent af de 1025

sager, som Ungdomskrimi-
nalitetsnævnet har håndte-
ret, handler om børn i alde-
ren 10-14 år. De 15-17- årige
står for 48 procent af sager-
ne. Flest sager handler om
børn, som på gerningstids-
punktet var 14 år.

Mere end otte ud af ti sa-
ger omhandler drenge.

3 INDVANDRERBØRN LEVER
LANGT OFTERE MED EN FAR I
FÆNGSEL

I april offentliggjorde Rock-
wool-fonden et nyt studie,
som kortlagde børns risiko
for at opleve, en barndom
hvor faderen på et tidspunkt
skal i fængsel. Forskellene er
markante.

Danske børn har en risiko
på 3,7 procent for at opleve
deres far blive fængslet i
barndommen. For børn af
ikke-vestlige indvandrere er
tallet 8,5 procent.

Værst ser det ud for børn
med somaliske fædre. Her er
risikoen knap 19 procent.
Det svarer til, at næsten
hvert femte barn med en so-
malisk far i løbet i sin barn-
dom må undvære faderen
på grund af en fængselsstraf.


