Flygtningeprofil for 2017

Den 31. august 2016 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventer, at
der i 2017 vil blive visiteret 8.500 personer til boligplacering i kommunerne.
I forlængelse heraf kan styrelsen oplyse, at størstedelen af de personer, der får
opholdstilladelse i Danmark, og som skal visiteres til boligplacering i første halvår
af 2017, forventes at stamme fra Syrien, Afghanistan og Iran. Disse grupper – herunder statsløse fra Syrien - udgør langt hovedparten af asylansøgerne i de verserende asylsager.
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1. Gruppen af asylansøgere fra Syrien
•

består af både kurdere, som taler kurmanji (den kurdiske dialekt i
Syrien), og arabere, som taler arabisk. De fleste kurdere kan begå
sig mundtligt på arabisk

•

lidt under halvdelen er mænd, hvoraf hovedparten er mellem 1842 år, mens hovedparten af kvinderne er mellem 18-42 år

•

lidt under halvdelen af ansøgerne har angivet at have gået i skole i
10 år eller mere, mens knapt den anden halvdel har oplyst at have
gået i skole i under 10 år. Omkring 10 pct. har angivet ikke at have
nogen skolegang.

2. Gruppen af asylansøgere fra Afghanistan
•

består af etniske pashtunere, tajikere og hazaraer. De fleste afghanere taler enten dari eller pashto

•

80 pct. af ansøgerne er mænd og 20 pct. er kvinder. Det kan endvidere oplyses, at 47 pct. af de afghanske ansøgere var uledsagede mindreårige.
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•

knapt ¾ har angivet at have gået i skole, heraf har omkring 1/3
gået i skole under 10 år, 1/3 har gået i skole over 10 år, mens 1/3
ikke har gået i skole.

3. Gruppen af asylansøgere fra Iran
•

består hovedsageligt af kurdere, som taler sorani (den kurdiske
dialekt i Iran) og persere, som taler farsi. De fleste iranske kurdere
kan ofte begå sig mundligt på farsi.

•

82 pct. af ansøgerne er mænd i alderen 18-50 år og i 18 pct. af sagerne er der tale om kvinder.

•

i 52 pct. af sagerne har ansøgerne angivet, at de har gået i skole i
10 år eller mere, heraf har ansøgeren i 18,5 pct. angivet at have
en uddannelse på mere end 13 år.

20 % af alle registrerede asylansøgninger, der er indgivet i løbet af 2016 var fra
uledsagede mindreårige asylansøgere. Det må på den baggrund forventes, at en
ikke uvæsentlig andel af de personer, der skal visiteres i 2017, vil være uledsagede
mindreårige.

Udlændingestyrelsen kan endelig oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke er
nogen melding om, at Danmark skal genbosætte kvoteflygtninge i 2017.

Der kan findes yderligere oplysninger om asylansøgere og flygtninge i Danmark på
vores hjemmeside: www.nyidanmark.dk - tal og statistik.
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