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89 pct. af den samlede befolkning har en stærk
slægtsmæssig tilknytning til Grønland
En person defineres som havende en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland,
hvis mindst én af personens forældre er født i Grønland eller hvis personen selv er
født i Grønland og forældrenes fødested er uoplyst. 89 pct. af befolkningen bosat i
Grønland 1. januar 2004 har en sådan tilknytning.
Det fremgår af publikationen ”Grønlands Befolkning 1. januar 2004”, som Grønlands
Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl.
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Opdeles befolkningen ikke kun efter eget fødested, men også efter moders og faders
fødested, udgør den del af befolkningen, hvor enten begge forældre er født i Grønland eller hvor en forælder er født i Grønland 39.365 personer, hvilket fremgår af
oversigt 1.
Det ses endvidere af oversigt 1, at der findes en gruppe på 16.350 personer, hvis forældres fødested ikke er opgivet. Den primære grund til, at disse personers forældres
personnumre ikke kan findes er følgende:
I løbet af 1970’erne og 1980’erne var det fast procedure at forældrehenvisningerne
blev slettet fra barnets oplysninger, når barnet blev myndigt. Efterfølgende er disse
henvisninger forsøgt genetableret i folkeregisteret, men med begrænset held. På baggrund af ovenstående antages det, at gruppen af personer, hvor det ikke har været
muligt, at tilknytte forældreoplysninger, og hvor personen selv er født i Grønland har
mindst én forælder der er født i Grønland. Dette underbygges af, at 89 pct. af denne
gruppe er født i Grønland før 1964.
Medtages gruppen hvor begge forældres fødesteder er uoplyste og hvor personen selv
er født i Grønland i gruppen hvor mindst én af forældrene er født i Grønland fås
50.799 personer med en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Dette er 89 pct.
af den samlede befolkning.

Oversigt 2.

Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar 2004
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Vil du for 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 ny statistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Jette Jensen på email: jeje@gh.gl eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte).
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