Przestępstwa
seksualne
w
Niemczech: testosteron czy
kultura imigrantów
Nowi imigranci, którzy przybyli do Niemiec od 2015 roku,
popełniają przestępstwa seksualne sześć razy częściej niż
obywatele Niemiec.
Nie wynika to, wbrew lewicowym sympatykom imigrantów, z tego,
że nowi imigranci to głównie młodzi mężczyźni. Gdyby Niemcy
byli równie młodzi, jak imigranci, to i tak popełnialiby
cztery razy mniej przestępstw seksualnych niż oni. Chociaż
nikt już w Niemczech nie zaprzecza, że wysoka przestępczość
imigrantów istnieje, bo dane o niej publikuje niemiecka
policja, to lewicowi sympatycy islamskiego fundamentalizmu
nadal próbują ją na różne sposoby minimalizować i
usprawiedliwiać.
Zanim przyjrzymy się statystykom dotyczącym przestępstw
seksualnych (inne omówione będą w kolejnym artykule), spójrzmy
na skalę problemu przestępczości nowych imigrantów. Wśród
wykrytych sprawców przestępstw nowi imigranci stanowili:
15% zabójców (550 morderców)
12% przestępców seksualnych (5626)
10% osób odpowiedzialnych za napaści i pobicia (60 109)
11% odpowiedzialnych za kradzieże (43 734)
Nowi imigranci, których przybyło do Niemiec 1,5 mln w latach
2015-18, stanowią około 2% ludności. Jak widać, przestępstwa
popełniali wielokrotnie częściej. Pytanie – dlaczego?

Przyczyną nie jest młody wiek
W debacie publicznej
odpowiedzi. Odpowiedź

pojawiły
pierwsza

się dwie konkurencyjne
brzmi: „To kwestia ich

odmiennej kultury, ich lekceważenia naszych zwyczajów i norm”,
ale na to pada odpowiedź druga: „Nie, to po prostu
testosteron, bo imigranci to głównie młodzi mężczyźni, którzy
w każdej kulturze popełniają najwięcej przestępstw”.
Oczywiście, młodzi mężczyźni popełniają więcej przestępstw.
Ciekawe jednak, że wyjaśnienia odwołujące się od młodego wieku
imigrantów nigdy nie są poparte analizą odpowiednich danych,
nawet jeśli są dostępne. A to właśnie dane mogłyby wykazać,
czy teza o niższym wieku imigrantów jako przyczynie
przestępczości jest prawdziwa, czy nie. Analiza danych
policyjnych pokazuje, że jest całkowicie fałszywa.
Polski dziennikarz mieszkający w Niemczech, Adam Gusowski,
jest właśnie przedstawicielem tych, którzy próbują wmówić
publiczności, że problemu zwiększonej przestępczości
imigrantów nie ma i atakują polityków, którzy mówią co innego.
W swoim tekście – opublikowanym na niemieckim portalu mediowym
WR1, Gusowski napisał tak:
„’Migranci już kulturowo są bardziej skłonni do przemocy’ –
tymi słowami minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim
Herrmann rozpętał dyskusję, którą dotychczas prowadzili
skrajnie prawicowi populiści. ‚Mamy tutaj do czynienia z
podwyższonym ryzykiem, to dokładnie pokazują policyjne
statystyki’ Tylko że te statystyki należy czytać właściwie i
właściwie o nich mówić.
Federalna Policja Kryminalna zajmowała się w 2018 roku
przestępczością wśród uchodźców. Wynik: przy niektórych
rodzajach przemocy podejrzani migranci są ponadproporcjonalnie
uwzględnieni. To dotyczy przede wszystkim aktów przemocy z
możliwością utraty życia, okaleczenia, rabunku oraz aktów
przemocy przeciwko wolności seksualnej. Z dokumentów BKA
wynika jednak ważny powód tej ponadproporcjonalnej liczby
podejrzanych migrantów przy tego rodzaju wykroczeniach. Powód,
o którym Joachim Herrmann nie mówi, tak jak nie mówią o nim
politycy AfD czy prawicowi populiści. BKA zwraca mianowicie

wyraźnie uwagę na szczególną strukturę wieku i płci tej grupy.
Młodzi mężczyźni w wieku od 14 do 30 roku życia są,
niezależnie od ich pochodzenia, najczęstszymi sprawcami przy
wykroczeniach z przemocą. To właśnie ta grupa jest procentowo
wyraźniej wyższa wśród migrantów niż w niemieckiej ludności. Z
danych Federalnego Urzędu Statystycznego z końca 2017 roku
wynika, że średni wiek migrantów ostatniej fali uchodźczej to
29 lat, 63 procent to mężczyźni. Statystyczny Niemiec tego
samego okresu miał 45 lat, a mężczyźni stanowili 49%
społeczeństwa. Łatwo smaży się polityczne kotlety na
ekstremalnych aktach przemocy. Jeszcze perfidniejsze jest
okraszanie ich domniemanymi liczbami, statystykami i myślowymi
skrótami”.

Statystyki należy czytać właściwie
Adam Gusowski umie wyrażać oburzenie, ale szkoda, że nie
posłuchał własnej rady i nie zapoznał się ze dokumentami BKA,
na które się powołuje. Dowiedziałby się wówczas, że minister
miał jednak rację – to nie testosteron odpowiada za
przestępstwa imigrantów, tylko ich kultura. Średni wiek
imigrantów i niemieckich mężczyzn jest tu bez znaczenia. Dane
BKA to jasno pokazują, chociaż nie prezentują wszystkich
informacji wprost i trzeba spędzić nad nimi sporo czasu
(źródła podane są na końcu).
Przestępstwa seksualne, którymi zajmuję się dalej, to w
klasyfikacji niemieckiej policji bardzo szeroka kategoria, od
pornografii dziecięcej przez molestowanie seksualne dzieci, do
gwałtów zbiorowych. Do analizy wybrałem tylko dane dotyczące
mężczyzn, bo to oni są przedmiotem publicznej dyskusji i oni
popełniają ponad 90% tego rodzaju przestępstw. Porównuję
nowych imigrantów z osobami o obywatelstwie niemieckim, które
dalej w skrócie nazywam Niemcami.
Z danych policji wynika, że ogólnie nowi imigranci popełniają
przestępstwa seksualne 6,4 razy częściej niż Niemcy. Wśród 992
tys. imigrantów płci męskiej w roku 2018 były 5544 osoby,

które popełniły przestępstwa seksualne (współczynnik 0,56%),
natomiast wśród 34,8 mln mężczyzn i chłopców z obywatelstwem
niemieckim było 30 167 takich przestępców (współczynnik
0,09%).
Żeby sprawdzić, czy za tę sześciokrotną różnicę odpowiada
nieproporcjonalnie duża liczba młodych mężczyzn wśród
imigrantów, czy raczej ich większa skłonność do popełnienia
przestępstw, musimy sprawdzić, jak często w każdej podgrupie
wiekowej popełniane są przestępstwa.
.Przestępstwa seksualne w Niemczech 2018, mężczyźni

(oprac. euroislam.pl)

Popatrzmy jak to porównanie wygląda na wykresie:

Widać wyraźnie, że w KAŻDEJ podgrupie wiekowej imigranci
popełniają przestępstwa seksualne kilkakrotnie częściej niż
Niemcy, przy czym ta różnica systematycznie zwiększa się z
wiekiem. Wśród nastolatków imigranci popełniają przestępstwa
seksualne dwuipółkrotnie częściej niż Niemcy (0,74% i 0,26%),
zaś imigranci w wieku powyżej 60 lat popełniają te
przestępstwa aż 23 razy częściej niż Niemcy w tym samym wieku.
Nowi imigranci, którzy przybyli do Niemiec od 2015 roku,
popełniają przestępstwa seksualne sześć razy częściej niż
obywatele Niemiec, a niektóre inne przestępstwa nawet
częściej.
Zauważmy jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet niemieckie
nastolatki popełniają przestępstwa seksualne (0,28%) ponad dwa
razy rzadziej niż najstarsi imigranci (0,63%) – co trudno
wytłumaczyć poziomem testosteronu. Po drugie, wśród Niemców
przestępczość seksualna bardzo spada z wiekiem (czyli tak, jak
testosteron), a wśród imigrantów pozostaje cały czas na bardzo
wysokim, niemal identycznym poziomie.

Metoda wyrównania ze względu na wiek
Zobaczmy jeszcze, w jakim stopniu zmieniłaby sytuację liczby
przestępstw wśród Niemców zmiana ich wieku, gdyby proporcje

osób młodych i starszych były dokładnie takie, jak wśród
imigrantów – (określa się to jako „wyrównanie ze względu na
wiek”).
Wynik takich obliczeń jest następujący: gdyby struktura wieku
niemieckich mężczyzn była identyczna, jak struktura wieku
imigrantów (czyli np. grupa w wieku 18-20 to byłoby nie 3% a
12% Niemców) to Niemcy mieliby 47 557 przestępców seksualnych,
czyli ich odsetek wyniósłby 0,14% (teraz 0,09%). Zatem, nawet
gdyby młodych mężczyzn było wśród Niemców proporcjonalnie tak
samo dużo, jak wśród imigrantów, a starych równie mało jak
wśród imigrantów, to i tak imigranci popełnialiby przestępstwa
seksualne 4,1 razy częściej niż Niemcy. To jest odpowiedź dla
red. Gusowskiego, wynikająca z „właściwego czytania
statystyki”, którego się on domaga: jeśli wyeliminujemy wpływ
różnicy wieku, imigranci popełniają przestępstwa cztery razy
częściej niż obywatele Niemiec.
Spróbujmy podejść do porównań przestępczości imigrantów i
Niemców jeszcze z innej strony. Nie zmieniajmy struktury
wieku, tylko popatrzmy, co by się działo, gdyby w każdej
podgrupie wiekowej Niemcy popełniali przestępstwa seksualne
równie często jak imigranci (korzystamy z odsetek
prezentowanych w poprzedniej tabeli).
pokazuje odpowiedź na to pytanie.

Poniższa

tabelka

Ile byłoby przestępstw seksualnych popełnianych przez Niemców,
gdyby popełniali je równie często jak imigranci?

(oprac. euroislam.pl)

Na szczęście Niemcy popełniają rocznie tylko 30 tysięcy
przestępstw seksualnych; gdyby popełniali je równie często,

jak imigranci, to tych przestępstw byłoby prawie 200 tysięcy –
6,5 razy więcej niż obecnie. To inny sposób oszacowania różnic
pomiędzy przestępczością Niemców a imigrantów, który korzysta
z rzeczywistej, a nie hipotetycznej liczebności osób młodych w
obu grupach.
Zauważmy, że największe różnice widoczne są nie wśród młodych,
lecz wśród starszych: tylko wśród niemieckich seniorów, gdyby
popełniali przestępstwa seksualne równie często jak ich
imigranccy odpowiednicy, byłoby dwa razy tylu przestępców, ilu
dzisiaj jest wśród wszystkich Niemców.

Konkluzja
„Statystyki należy czytać właściwie i właściwie o nich mówić”,
napisał Adam Gusowski i w tym się w pełni zgadzamy. Właściwe
odczytanie statystyk niemieckiej policji pokazuje, bez żadnej
wątpliwości, że różnice w średnim wieku Niemców i nowych
imigrantów mają tylko minimalne znaczenie dla kilkukrotnie
większej częstości popełniania przestępstw seksualnych przez
imigrantów. Średnio popełniają oni te przestępstwa 6,5 razy
częściej niż Niemcy, a gdyby wyeliminować różnice wieku byłoby
to 4 razy częściej. To kultura i religia nowych imigrantów, a
nie testosteron młodych mężczyzn są za ich zachowania
odpowiedzialne.
Dlatego wszystkim, którzy wmawiają publiczności, że nie ma
problemu z nadmierną przestępczością imigrantów i którzy
„łatwo smażą swoje dziennikarskie kotlety na domniemanych
liczbach”, proponuję, żeby zajęli się smażeniem realnych
kotletów, bo dziennikarstwo, z jego zasadą rzetelności, jest
dla nich zbyt trudne.
Grzegorz Lindenberg
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