NYT
FRA DANMARKS STATISTIK
Emnegruppe: Befolkning og valg
Indvandrere i Danmark 2007
Nr. 528 • 17. december 2007

Kvindelige efterkommere indhenter kønsforskelle
Næsten ingen kønsforskel
i beskæftigelsesgrad hos
tyrkiske efterkommere

Der en næsten ingen forskel på, i hvor høj grad unge kvindelige og mandlige efterkommere med tyrkisk oprindelse er i arbejde. I 2006 var 68 pct. af de 20-24-årige
kvinder i beskæftigelse, mens det gjaldt 69 pct. af mændene i samme aldersgruppe.
Blandt de 25-29-årige var kvindernes beskæftigelsesgrad 67 og mændenes 70. Dermed adskiller de sig fra gruppen af tyrkiske indvandrere, hvor kønsforskellene er
meget store. Blandt 25-29-årige tyrkiske indvandrere var 73 pct. af mændene og 44
pct. af kvinderne i beskæftigelse – en forskel på 29 procentpoint. Omkring fire ud ti
ikke-vestlige efterkommere har tyrkisk oprindelse.
Beskæftigelsesfrekvenser for personer med tyrkisk oprindelse. 2006
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Selv om de tyrkiske kvindelige efterkommere har næsten lige så høje beskæftigelsesfrekvenser som de tyrkiske mandlige efterkommere, er der fortsat et stykke op til
beskæftigelsesniveauet for personer med dansk oprindelse i samme aldersgrupper.
Blandt 25-29-årige med dansk oprindelse var 84 pct. af mændene og 79 pct. af kvinderne i beskæftigelse.

Ny årbog

Tallene om tyrkiske efterkommere og indvandreres beskæftigelse stammer fra en ny
årbog fra Danmarks Statistik – Indvandrere i Danmark 2007 – som giver et samlet
billede af statistik om indvandrere og efterkommere i Danmark.

De fleste børn
af efterkommere
er under ti år

Den nye årbog introducerer en ny gruppe. Det drejer sig om børn af efterkommere.
Børn af efterkommere er personer, der er født i Danmark og har forældre, hvoraf
mindst én er efterkommer, og hvor ingen af forældrene er af dansk oprindelse. Den 1.
januar 2007 var der 7.355 børn af efterkommere i Danmark, så der er tale om en meget lille gruppe. Blandt børn af efterkommere har 87 pct. ikke-vestlig oprindelse, og af

dem er ni ud af ti under ti år. Børn af efterkommere er altså også en meget ung
gruppe. Blandt de vestlige børn af efterkommere er ca. hver tredje under ti år.
Børn af efterkommere

I alt
Vestlige lande
Ikke-vestlige lande

0-4 år

5-9 år

10-17 år

18-29 år

30 år og
derover

I alt

3 846
209
3 637

2 179
129
2 050

819
150
669

176
137
39

335
328
7

7 355
953
6 402

Oftest moderen,
som er efterkommer

Forældrene til børn af efterkommere består for det meste af en indvandrer og en efterkommer. Det er oftest moderen, som er efterkommer og faderen, som er indvandrer. Kun 8 pct. af børnene af efterkommere har to forældre, der begge er efterkommere. Ofte har forældrene oprindelse i samme land, og for 70 pct. af børnene er
begge forældres oprindelsesland enten Tyrkiet, Pakistan eller Jugoslavien.

Børn af efterkommere har
både ligheder med børn
af dansk oprindelse …

Andelen af børn under 18 år, som bor sammen med begge forældre er stort set den
samme for ikke-vestlige børn af efterkommere og børn med dansk oprindelse. Der er
ikke noget, der tyder på, at børn af efterkommere bliver anbragt uden for hjemmet
eller modtager forebyggende foranstaltninger i højere grad end børn med dansk oprindelse.

… og med efterkommere

Til gengæld er der en lidt mindre andel af de 0-5 årige ikke-vestlige børn af efterkommere, som er i daginstitution end børn af dansk oprindelse. Dermed har de større
lighed med de 0-5 årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på dette område.
Da de fleste børn af efterkommere som nævnt er under 10 år, er talgrundlaget for
tyndt til at kunne drage konklusioner, især når det gælder uddannelse, arbejdsmarked og kriminalitet.

Mere information

Få mere information i årspublikationen Indvandrere i Danmark 2007.

Kilder og metoder

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Se yderligere kildeoplysninger på www.dst.dk/befolkning.
Definition af indvandrere, efterkommere, vestlige lande og ikke-vestlige lande kan
ses på www.dst.dk/varedeklaration/86571 og 762.

Næste offentliggørelse
Henvendelse

Indvandrere i Danmark 2008 udkommer i november 2008.
Annemette Lindhardt Olsen, tlf. 39 17 30 13, alo@dst.dk

Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9.30 og kan læses på www.dst.dk/nyt
© Danmarks Statistik 2007 • ISSN 0106-9799 • ISSN 1601-1015 (netversion)

