GØR VERDENSMÅL TIL VORES MÅL

MINIVERSION

Dette er en smagsprøve på nogle af målepunkterne fra Vores Mål-projektet, som
er fremkommet med forslag til i alt 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden

KORT OM VORES MÅL

De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens ledere på FN’s
generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod
en langt mere bæredygtig verden i 2030. ’Tænk globalt,
handl lokalt’ var i en periode et centralt motto om bæredygtighed. I dag vil man nok snarere både sætte et globalt
og et lokalt fokus, der understreger behovet for global
handling og for et samarbejde landene imellem med fokus
på bæredygtighed og udvikling på den ene side, og på
betydningen af de lokale handlinger for at opfylde den
globale dagsorden på den anden side.
Det er præcis det, Vores Mål og de danske målepunkter
handler om. Vores Mål har haft til formål at indsamle
forslag til danske målepunkter, der er en præcisering af og
et supplement til verdensmålene og de 231 globale
indikatorer eller målepunkter, der er formuleret af FN.
De danske målepunkter er skabt inden for rammen af de
17 verdensmål for at understrege, at der er brug for både
global og lokal handling. Danmark har som nation og som
medlem af FN forpligtet sig til at opfylde de globale
verdensmål og har samtidig forpligtet sig til at udarbejde,
implementere og løbende revidere en national handlingsplan for verdensmålene.
De danske målepunkter, der er skabt med mange tusind
bidrag fra borgere, virksomheder, organisationer og
eksperter i fællesskab, er et udtryk for, hvad befolkningen

VERDENSMÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED
OG STÆRKE INSTITUTIONER
synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og
ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark. Forslagene
til målepunkter kan anvendes til at måle udviklingen inden
for de respektive verdensmål og delmål i en dansk
kontekst.
Vores Mål er skabt i et samarbejde mellem 2030-panelet
og Danmarks Statistik. Danmark Statistik har fra et tidligt
tidspunkt spillet en central rolle i det danske arbejde med
verdensmålene ved at engagere sig i 2030-dagsordenen
allerede under forhandlingerne i FN som et af de første
nationale statistiskbureauer i verden, og har derpå bistået
med måling af den danske status på FN’s indikatorer.
Vores Mål er støttet af Industriens Fond, Lundbeckfonden,
Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden og er
gennemført af Danmarks Statistik i samarbejde med
Deloitte, der har indgået i et partnerskab med Geelmuyden
Kiese, Dansk Energi Management, Sweco, Kraka Advisory,
Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. En styregruppe
med repræsentanter fra fondene, Folketingets 2030-netværk, 2030-panelet og Danmarks Statistik har vejledt
projektteamet i gennemførelsen af Vores Mål.
Denne miniudgave giver en smagsprøve på de danske
målepunkter – du kan hente den fulde hovedrapport med
alle 197 målepunkter her: www.dst.dk/voresmaal

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge
effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Et globalt perspektiv

Verdensmål 16 handler om at skabe fredelige og inkluderende samfund, der understøttes af institutioner, der yder
den enkelte retssikkerhed. International fred og sikkerhed
er et af FN’s hovedformål, og fred er en forudsætning for
bæredygtig udvikling. Tænketanken Institute for Economics
and Peace vurderer, at verden er blevet lidt mindre fredelig,
selvom det seneste årtis store kriser og konflikter synes at
tage af. Det skyldes blandt andet øget social uro og
konflikter flere steder i verden.
Udover fred og konflikter handler verdensmål 16 også
om at reducere alle former for vold, blandt andet vold i
forbindelse med organiseret kriminalitet og terrorisme,
men også vold i hjemmet og vold rettet mod børn. Ulovlige
penge- og våbenstrømme og handel med mennesker
indgår som en del af volden og brud på de fælles love i
samfundet. Retssikkerhed står centralt i verdensmål 16.
Alle mennesker i alle lande skal behandles retfærdigt og
have en formel identitet, og der skal fokus på betydelig
nedbringelse af korruption blandt politikere, politi og
dommere og på betydelig nedbringelse af diskrimination
i love og politikker. Endelig handler målet om at skabe
effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner både
globalt og lokalt. I den forbindelse skal borgerne inddrages
og have mulighed for at deltage i samfundets beslutninger
på alle samfundsniveauer.

Et dansk perspektiv

Danmark er i et internationalt perspektiv et fredeligt og
demokratisk samfund præget af tillid og et begrænset
omfang af korruption. Der er dog stadig udfordringer at
tage fat på, og derfor er verdensmål 16 også relevant i en
dansk sammenhæng. Inddragelsen af repræsentanter fra
hele samfundet i identifikation og udvikling af danske
målepunkter har afdækket flere aspekter af, hvad verdensmål 16 handler om i en dansk sammenhæng.

Projektet i tal

1

ONLINEPLATFORM

FORDELT OVER
HELE LANDET

+500

WORKSHOPDELTAGERE

2

17

17

DEBATTER

RADIOPROGRAMMER

10

TUSINDVIS AF

MÅNEDER

+6.000

FORSKELLIGE INPUTS

DANSKERE

52

EKSPERTER

12

WORKSHOPS

+150

12

HØRINGER

+30

VIRKSOMHEDER/

KOMMUNER OG

ORGANISATIONER

MYNDIGHEDER

+100.000
DATAPUNKTER

197

MÅLEPUNKTER

457

ØVRIGE FORSLAG

Gør Verdensmål til Vores Mål

I inddragelsesprocessen har debatten om vold i en dansk
sammenhæng især haft fokus på at nuancere billedet,
blandt andet med mere vægt på forskellige typer vold, for
eksempel fysisk, psykisk og seksuel vold, og på, hvem der
udsættes for vold. Dertil har der været bred debat om
mishandling og udnyttelse af samt vold mod børn, hvor
fokus har været på underretninger vedrørende børn og
unge, frihedsberøvelse af unge i arresthuse og børn af
afviste asylansøgere, digitale krænkelser, anbringelser og
tvangsfjernelser af og overgreb mod børn. Generelt har det
for flere emners vedkommende været vanskeligt at sikre
data, der kan illustrere det fulde billede af situationen.
Det antages, at ikke alle hændelser i forhold til vold,
mishandling, udnyttelse og menneskehandel bliver
anmeldt og registeret, hvorfor der kan være et ikke
ubetydeligt mørketal.

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Debatten om retssikkerhed og en retfærdig rettergang har
især haft fokus på processen i det danske retssystem og
forskellige aspekter heraf, for eksempel længden af
varetægtsfængslinger, anvendelse af isolation i strafcelle,
længden af berammelsen af retssager, kvaliteten af
tolkning, antal sager mod Danmark ved Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol samt antal personer på tålt
ophold og antal frihedsberøvede afviste asylansøgere.
Omdrejningspunktet for debatten om organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben har været
hvidvask og skatteunddragelse. Der er blevet peget på
vigtigheden af at opgøre både antal sager om hvidvask og
beløbsstørrelsen i sagerne samt udfordringer med at opnå
valide data for uretmæssige pengeoverførsler og skatteunddragelse, da der også her antages at være et mørketal
qua pengestrømmenes potentielt ulovlige karakter.
Herudover har der været fokus på udviklingen i den
organiserede kriminalitet, herunder bandekriminalitet.
Der har været generel enighed om at måle omfanget af
korruption og bestikkelse på grundlag af perceptionsundersøgelsen fra Transparency International som en
indikation af eksistensen af korruption og bestikkelse i
det danske samfund.
På samme måde har debatten om effektive, ansvarlige og
gennemsigtige institutioner fokuseret på befolkningens
tillid til de offentlige institutioner og politikerne i Danmark
samt på gennemsigtighed i beslutningsprocesser i form af
antallet og længden af høringer vedrørende lovforslag,
antal klager om aktindsigt og myndighedernes varetagelse
af deres kontrol- og tilsynsopgave. Flere af emnerne har
overlappet med diskussionen om inkluderende og
repræsentative beslutninger og om adgang til information.
I forhold til førstnævnte har borgernes deltagelse i
kommunal-, regional- og folketingsvalg været i centrum
suppleret af forslag om at måle på deltagelsen i valg til
andre organer, herunder foreninger og organer på uddannelsesinstitutioner. I forhold til adgang til information og
fundamentale frihedsrettigheder har deltagerne søgt at
nuancere billedet ved at foreslå fokus på lovgivning, der
begrænser ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed,
online- og offline-chikane af mediefolk, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsrepræsentanter samt
magtanvendelse i kriminalforsorgen.
Debatten om ikkediskriminerende love og politikker har
især fokuseret på at belyse diskrimination af bestemte
grupper af borgere, herunder personer med handicap og
personer af anden etnisk herkomst end dansk. Herudover
har der været fokus på hadforbrydelser samt domme efter
racismeparagraffen.

3

Der har været begrænsede forslag til målepunkter for de
internationalt orienterede delmål. Det gælder delmålet om
styrkelse af udviklingslandenes deltagelse i mellemstatslige institutioner, hvor der har været ønske om at kunne
måle på Danmarks indsats, i forhold til at udviklingslande
kan deltage på lige fod med udviklede lande i det internationale samarbejde. Det gælder også delmålet om at
bekæmpe terrorisme, i forbindelse med hvilket det er
foreslået at fokusere på Danmarks bidrag til kapacitetsopbygning i udviklingslandene samt terrorbekæmpelse.

Danske målepunkter

Tabel 16 på den næste side indeholder en kort præsentation af de i alt 13 forslag til nye danske målepunkter og
desuden 14 øvrige forslag til nye danske målepunkter for
verdensmål 16 fordelt på 12 delmål. De respektive forslag
til nye danske målepunkter beskrives efter tabellen.

Tabel 16. Forslag til danske målepunkter for verdensmål 16
DELMÅL 16.1. REDUCÉR VOLD OVERALT

Alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

FN indikator(er):
16.1.1. Antal ofre for overlagt mord
per 100.000 mennesker, opdelt på
køn og alder
16.1.2. Konfliktrelaterede dødsfald
per 100.000 mennesker, opdelt på
køn, alder og årsag

Forslag til danske målepunkter:
16.1.i. Antal ofre for anmeldte
forbrydelser
16.1.ii. Tilbagefald til ny voldskriminalitet for fængselsdømte

Øvrige forslag:
• Antal af ofre for overlagt mord per
100.000 mennesker, opdelt på køn
og alder
• Andel af befolkning, der føler sig
sikre, når de går alene rundt i 		
deres nærområde

16.1.3. Andel af befolkning, som har
været udsat for fysisk, psykisk eller
seksuel vold inden for de seneste 12
måneder
16.1.4. Andel af befolkning, der føler
sig sikre, når de går alene rundt i
deres nærområde

DELMÅL 16.2. STOP MISHANDLING, UDNYTTELSE, MENNESKEHANDEL OG VOLD MOD BØRN
Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

FN indikator(er):
16.2.1. Andel af 1-17-årige børn, der
har oplevet enhver form for fysisk
straf og/eller psykisk aggressivitet
fra deres omsorgsperson indenfor
den seneste måned

Forslag til danske målepunkter:
16.2.i. Antal underretninger om børn
og unge
16.2.ii. Magtanvendelse overfor børn
og unge

16.2.2. Antal af ofre for menneskehandel per 100.000 mennesker,
opdelt på køn, alder og form for
udnyttelse
16.2.3. Andel af unge kvinder og
mænd mellem 18 og 29 år, som har
oplevet seksuel vold inden de fyldte
18 år

Øvrige forslag:
• Andel af 1-17-årige børn, der har
oplevet enhver form for fysisk
straf og/eller psykisk aggressivitet
fra deres omsorgsperson indenfor
den seneste måned
• Antal ofre for menneskehandel
per 100.000 mennesker, opdelt på
køn, alder og form for udnyttelse
• Andel af unge kvinder og mænd
mellem 18 og 29 år, som har 		
oplevet seksuel vold inden de 		
fyldte 18 år
• Frihedsberøvede børn og unge
• Andel blandt børn og unge, som
har oplevet digitale sexkrænkelser

DELMÅL 16.3. STYRK RETSSIKKERHEDEN, OG GIV ALLE ADGANG TIL RETFÆRDIG RETTERGANG

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang
til en retfærdig rettergang for alle.
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FN indikator(er):
16.3.1. Andel af voldsofre indenfor de
seneste 12 måneder, som har
rapporteret, at de har været offer, til
en kompetent myndighed eller anden
anerkendt konfliktløsningsmekanisme

Forslag til danske målepunkter:
16.3.i. Gennemsnitlig ventetid i
retssystemet

16.3.2. Andel af ikke-dømte
tilbageholdte i forhold til det samlede
antal indsatte i fængsler

16.3.iii. Antal ubetingede anbringelser
i strafcelle

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

16.3.ii. Antal langvarige varetægtsfængslinger

Øvrige forslag:
• Andel af voldsofre, som har 		
rapporteret indenfor de seneste
12 måneder, at de har været offer,
til en kompetent myndighed eller
anden anerkendt konfliktløsningsmekanisme
• Andel af ikke-dømte tilbageholdte
i forhold til det samlede antal 		
indsatte i fængsler
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DELMÅL 16.4. BEKÆMP ORGANISERET KRIMINALITET OG ULOVLIGE STRØMME
AF PENGE OG VÅBEN

DELMÅL 16.7. GARANTÉR AT ALLE BESLUTNINGER TAGES PÅ EN INKLUDERENDE OG
REPRÆSENTATIV MÅDE

FN indikator(er):
16.4.1. Den totale værdi af indgående
og udgående ulovlige pengestrømme (i US dollars)

FN indikator(er):
16.7.1. Andel af stillinger (opdelt på
køn, alder, personer med handicap og
befolkningsgrupper) ved offentlige
institutioner (nationale og lokale
beslutningsmyndigheder, offentlige
serviceerhverv og retsvæsenet) i sammenligning med den nationale
fordeling

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme reduceres væsentligt, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af
stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.
Forslag til danske målepunkter:
16.4.i. Antal underretninger om
hvidvask

16.4.2. Andel af konfiskerede
håndvåben og lette våben, som er
registreret og sporet i henhold til
internationale standarder og retlige
instrumenter

Øvrige forslag:
• Den totale værdi af indgående og
udgående ulovlige pengestrømme
• Andel af konfiskerede håndvåben
og lette våben, som er registreret
og sporet i henhold til internationale standarder og retlige
instrumenter

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Forslag til danske målepunkter:
16.5.i. Oplevet korruption

Forslag til danske målepunkter:
16.7.i. Stemmeprocent til valg i
kommuner, regioner, Folketinget og
Europa-Parlamentet

Øvrige forslag:
• Andel lovforslag, der sendes i
høring samt længden af høringen

16.7.2. Andel af befolkning, som
mener, at beslutningsprocesser er
inkluderende og lydhøre, opdelt på
køn, alder, handicap og befolkningsgruppe

DELMÅL 16.5. NEDBRING KORRUPTION OG BESTIKKELSE BETYDELIGT

FN indikator(er):
16.5.1. Andel af personer, der har
været i kontakt med en offentligt
ansat mindst én gang og som
betalte bestikkelse til en offentligt
ansat, eller som blev bedt om
bestikkelse af en offentlig ansat
indenfor de seneste 12 måneder

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Øvrige forslag:

DELMÅL 16.8. STYRK UDVIKLINGSLANDENES DELTAGELSE I MELLEMSTATSLIGE INSTITUTIONER

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

FN indikator(er):
16.8.1. Andel af medlemmer og
stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale
organisationer

16.5.2. Andel af virksomheder, der
mindst én gang har været i kontakt
med en offentligt ansat og som
betalte bestikkelse til en offentligt
ansat, eller som blev bedt om
bestikkelse af en offentligt ansat
indenfor de seneste 12 måneder

DELMÅL 16.6. SKAB EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG GENNEMSIGTIGE INSTITUTIONER
Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Forslag til danske målepunkter:
N/A
Der er ikke identificeret relevante
danske målepunkter til supplering
af FN’s globalt gældende indikatorer,
som opfylder de metodiske
principper. Dette kan forklares ved
delmålets direkte fokus på
udviklingslande og vanskeligheder
ved at måle Danmarks bidrag til at
styrke udviklingslandenes deltagelse
i mellemstatslige institutioner.

Øvrige forslag:

DELMÅL 16.9. GIV ALLE FØDSELSATTEST OG RETLIG IDENTITET
Inden 2030 skal der gives retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

FN indikator(er):
16.6.1. De primære statsudgifter, som
andel af det godkendte budget, opdelt
efter sektor (eller budgetkode eller
lignende)

Forslag til danske målepunkter:
16.6.i. Tillid til danske institutioner
blandt den voksne del af befolkningen

Øvrige forslag:
FN indikator(er):
16.9.1. Andel af børn under fem år,
hvor fødsel er blevet registreret af en
civil myndighed, opdelt på alder

16.6.2. Andel af befolkning, der var
tilfreds med deres seneste oplevelse
af en offentlig tjenesteydelse
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Forslag til danske målepunkter:
N/A
Der er ikke identificeret relevante
danske målepunkter til supplering
af FN’s globalt gældende indikatorer,
som opfylder de metodiske
principper. Dette kan forklares
ved, at alle børn født i Danmark
registreres i CPR-registreret,
hvorved alle har en retlig identitet.

Øvrige forslag:
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DELMÅL 16.10. BESKYT GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER OG GIV AKTINDSIGT

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international
lovgivning og internationale aftaler.

FN indikator(er):
16.10.1. Antal af bekræftede mord,
bortførelser, tvungne forsvindinger,
vilkårlige tilbageholdelser og tortur
mod journalister og associerede
mediefolk, fagforeningsmedlemmer
og menneskerettighedsforkæmpere
indenfor de seneste 12 måneder

Forslag til danske målepunkter:
16.10.i. Antal domme, der gives i
henhold til straffelovens § 266 b,
racismeparagraffen

Øvrige forslag:
• Antal personer, der udsættes for
hadforbrydelser

Dansk målepunkt 16.1.i.
Antal ofre for anmeldte forbrydelser

16.10.2. Antal af lande, der har
vedtaget og afgivet konstitutionelle,
lovmæssige og/eller politiske
garantier for offentlig adgang til
information

DELMÅL 16.A. FOREBYG OG BEKÆMP VOLD, TERRORISME OG KRIMINALITET

Relevante nationale institutioner skal styrkes, blandt andet gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på
alle niveauer og i særdeleshed i udviklingslandene for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

FN indikator(er):
16.a.1. Tilstedeværelse af
uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder
Paris-principperne

Forslag til danske målepunkter:
N/A
Der er ikke identificeret relevante
danske målepunkter til supplering af
FN’s globalt gældende indikatorer,
som opfylder de metodiske
principper, eller som adskiller sig
væsentligt fra FN’s indikator. Der er
modtaget få forslag til dette delmål.

DELMÅL 16.1.
REDUCÉR VOLD OVERALT

Øvrige forslag:

Begrundelse
Der findes mange former for vold, herunder fysisk, psykisk
og seksuel vold. En indikation på voldens omfang i
Danmark er antallet af ofre for vold. Derfor er et konkret
forslag til målepunkt at opgøre antallet af ofre for anmeldte
voldsforbrydelser. Målepunktet kan opgøres på køn, alder
og typer af voldsforbrydelser. Det skal bemærkes, at der er
tale om ofre for anmeldte voldsforbrydelser. Vold, der ikke
anmeldes, kan ikke registreres, og derfor undervurderer
målepunktet forventeligt det reelle omfang af vold i
Danmark. I den anden ende trækker dog, at målepunktet
alene ser på ofre for anmeldte forbrydelser; det vil sige, at
voldsforbrydelser, for hvilke en eller flere gerningsmænd
frifindes, også indgår.

Baseline

Figur 207 Antal ofre for anmeldte voldsforbrydelser
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Tendens
Fra 2015 til 2018 er antallet af ofre for voldsforbrydelser
steget fra 18.239 til 28.874, svarende til cirka 58 procent.

2015

2016

2017

2018

Note: Figuren viser udviklingen i antallet af ofre for anmeldte voldsforbrydelser i perioden 2015-2018.
Voldsforbrydelser inkluderer vold og lignende mod offentlig myndighed, manddrab og forsøg på manddrab,
simpel vold, alvorligere vold, særlig alvorlig vold, forbrydelse mod liv og legeme, forbrydelse mod den
personlige frihed og trusler. Ofre i alle aldersgrupper er inkluderet.
Kilde: Danmarks Statistik
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DELMÅL 16.B. UDBRED OG HÅNDHÆV IKKE-DISKRIMINERENDE LOVE OG POLITIKKER
Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

FN indikator(er):
16.b.1. Andel af befolkning, der
rapporterer at have følt sig diskrimineret eller forfulgt indenfor de seneste
12 måneder som følge af ulovlig
diskrimination i henhold til de
internationale menneskerettigheder
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Forslag til danske målepunkter:
16.b.i. Antal sager, der er behandlet
i Ligebehandlingsnævnet

Øvrige forslag:
• Antal personer, der udsættes for
hadforbrydelser

Gør Verdensmål til Vores Mål
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DELMÅL 16.2.
STOP MISHANDLING, UDNYTTELSE, MENNESKEHANDEL
OG VOLD MOD BØRN

Dansk målepunkt 16.2.i.
Antal underretninger om børn og unge

Dansk målepunkt 16.1.ii.
Tilbagefald til ny voldskriminalitet for
fængselsdømte
Begrundelse
Et centralt fokus i debatten om at reducere omfanget af
vold har handlet om rehabilitering af voldskriminelle og
dermed forebyggelse af, at de tidligere voldsdømte
personer begår nye forbrydelser. Tidligere voldsdømte
personer står for en væsentlig del af de voldsforbrydelser,
der begås i Danmark, og derfor er de tidligere voldsdømte
personer en væsentlig målgruppe, hvis omfanget af vold i
Danmark skal reduceres permanent. I Danmark står
kriminalforsorgen for en del af den rehabiliterende indsats.
I forlængelse heraf er et konkret forslag til målepunkt at
opgøre andelen af personer, som tidligere er dømt til
fængsel for voldsforbrydelser, der dømmes for ny
voldskriminalitet indenfor en toårig periode.
Tendens
Statistikken for perioden 2013-2017 viser, at mellem 7,7
og 10,5 procent af alle personer, der er dømt til fængsel for
voldskriminalitet, begår ny kriminalitet indenfor to år efter
deres løsladelse. Efter et fald til lige under 8 procent i
perioden 2013-2016 steg andelen ved den seneste
opgørelse for perioden 2015-2017. Det svarer til at lidt
mere end hver tiende person, der er dømt til fængsel for
voldsforbrydelser, begår ny voldskriminalitet indenfor en
periode på to år.
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Baseline

Figur 208 Andel af tidligere fængselsdømte personer,
der dømmes for ny voldskriminalitet
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Note: Figuren viser udviklingen i andel af tidligere fængselsdømte personer, der dømmes for ny voldskriminalitet i perioden 2013-2017. Voldsforbrydelser inkluderer vold og lignende mod offentlig myndighed,
manddrab og forsøg på manddrab, simpel vold, alvorligere vold, særlig alvorlig vold, forbrydelse mod liv
og legeme, forbrydelse mod den personlige frihed og trusler.
Kilde: Danmarks Statistik
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Gør Verdensmål til Vores Mål

Begrundelse
Fokus i debatten om dette delmål har i høj grad handlet
om udsatte børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt
fra dem, der skulle passe på dem. Alle børn har ret til en
tryg barndom og opvækst, men alligevel findes der børn i
Danmark, der vokser op i utrygge hjem præget af misbrug
og omsorgssvigt med alvorlige og langvarige konsekvenser
til følge for både barnet og samfundet. I Danmark er der
underretningspligt, når man oplever børn og unge, der
lever under omsorgstruende forhold. Der har de senere år
været oplysningskampagner om børns rettigheder og
pligten til at underrette myndighederne. Derfor er et forslag
til målepunkt at opgøre antallet af unikke børn, om hvem
der er foretaget mindst én underretning. Målepunktet kan
fordeles på kommuner og årsag til indberetning. Det skal
bemærkes, at en stigning i underretninger kan skyldes
øget opmærksomhed på underretningspligten snarere end
en øget forekomst af omsorgssvigt blandt børn og unge.
Tendens
I perioden 2015-2018 har antallet af underretninger per
1.000 børn været stigende. I 2015 var der cirka 16 underretninger per 1.000 børn. I 2018 var dette antal steget til
cirka 28 underretninger per 1.000 børn.
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Baseline

Figur 209 Antal underretninger per 1.000 børn i alderen 0-17 år
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Note: Figuren viser udviklingen i antal underretninger per 1.000 børn i alderen 0-17 år i perioden 2015-2018.
I statistikken tælles børn med underretning, hvor årsagen til underretningen har været enten overgreb mod
et barn/en ung, for eksempel seksuelt eller voldeligt, anden form for omsorgssvigt overfor et barn/en ung,
højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne eller utilstrækkelig omsorg fra forældre.
Kilde: Danmarks Statistik

Opdeling – Geografi
Nationalt

Regionalt

Opdeling – Befolkning
Kommunalt

Køn

Alder

Herkomst

Indkomst

11

Interesseret i at vide mere?

Download den fulde rapport her: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter

Danmarks Statistik
dst@dst.dk
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