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Antallet af personer, der har begået kriminalitet,
faldt en smule fra 2000 til 2001
2.079 personer
modtog en
kriminalretlig
afgørelse i 2001.

Det antal personer, der årligt modtager en kriminalretlig afgørelse, er faldet en smule
fra 2000 til 2001. Mens der i 2000 var 2.138 personer som modtog en afgørelse faldt
dette tal i 2001 til 2.079 personer.
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Det fremgår af ”Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001”, som Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.
4,6 pct. af
befolkningen
er i gennemsnit
fundet skyldige

De personer, der er fundet skyldige i en kriminalretlig afgørelse i perioden fra 1992 til
2001, udgør i gennemsnit 4,6 procent af befolkningen over den kriminelle lavalder på
15 år og derover.
Det svarer til at cirka fem ud af hundrede indbyggere over 15 år er noteret for et kriminalretligt forhold i perioden fra 1992 til 2001. Andelen varierer med det højeste
niveau i 2000 på 5,1 procent - og det laveste i 1997, hvor 3,9 procent af befolkningen
blev noteret for et krimalretligt forhold.

Hver person er i
gennemsnit dømt
for to forhold

Der er i perioden fra 1992 til 2001 i gennemsnit årligt truffet afgørelse i 2.131 sager
om 3.654 forhold. At der er et højere antal sager og forhold end personer viser, at
mange er dømt for mere end et forhold. I 2001 blev 2.079 personer dømt for 4.168
forhold. Hver person er i 2001 i gennemsnit dømt for to forhold.
Kriminalstatistikken for Grønland er udgivet siden 1979 - først af Danmarks Statistik
og siden 1991 af Grønlands Statistik.

Den netop offentliggjorte publikation omhandler samtlige kriminalretlige afgørelser,
der er truffet i perioden fra 1992 til 2001. Endvidere indeholder den en analyse af,
hvor mange tidligere straffede personer, der begår ny kriminalitet (recidiv-analyse).
Udgangspunktet for analysen af dem, der begår ny kriminalitet, er årene 1992, 1994
og 1996.
…som pdf-fil
…eller på papir

De seneste fem publikationer om kriminalstatistik er tilgængelige som pdf-filer og
kan hentes på Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl.
Publikationen kan desuden rekvireres i en papirudgave hos Grønlands Statistik. Enten på telefon 34 50 00 eller pr. e-mail på adressen stat@gh.gl mod betaling af forsendelsesomkostningerne.

Tegn et e-mail
abonnement

Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Gå ind på
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør en ny statistik.

Yderligere
oplysninger

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Stine Seitzberg, tlf. 34 55 78 (direkte) eller til journalist Thorkild Knudsen, tlf. 34 55 85 (direkte).

Med venlig hilsen

Thorkild Knudsen

