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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 20051 και της 13ης Φεβρουαρίου 
20072 σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 
στην Τουρκία,

1. υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για να είναι ένα κράτος 
μέλος της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να αναγάγει το θέμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών, σε προτεραιότητα στις 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό για την Τουρκία να καταπολεμήσει όλες τις μορφές 
διακρίσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, πράγμα που προϋποθέτει 
ισότητα για όλους ανεξαρτήτως λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,  

3. σημειώνει με ανησυχία τη δήλωση3 της Επιτροπής ότι η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με τη συχνότητα των βιαιοπραγιών εις βάρος των γυναικών και των εγκλημάτων 
τιμής εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
προσκομίσει συγκεκριμένα και αξιόπιστα στοιχεία για τα θέματα αυτά, καθώς και για το 
ποσοστό αναλφαβητισμού μεταξύ των γυναικών, την ίση πρόσβαση των γυναικών στην 
εκπαίδευση και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των γυναικών στο 
εργατικό δυναμικό·

4. παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει επειγόντως σε μεταρρυθμίσεις για 
την επίτευξη ντε φάκτο ισότητας των φύλων, την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών, την 
κοινωνική ασφάλιση, την εξάλειψη του αυξημένου ποσοστού γυναικών μεταξύ των 
φτωχών και της βίας κατά των γυναικών, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, τις επιστήμες και την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτική ζωή·

5. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να θέσει επειγόντως σε εφαρμογή το "νόμο περί 
ισοπολιτείας", όπως δηλώνεται στην εγκύκλιο του Πρωθυπουργού της 4ης Ιουλίου 2006·

6. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών η γέννηση 
των οποίων δεν καταχωρείται παραμένει υψηλός, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας, 
και ότι τα παιδιά αυτά είναι στην πλειοψηφία τους κορίτσια·  εκτιμά ότι το γεγονός αυτό 
αποτελεί εμπόδιο στον αγώνα κατά του καταναγκαστικού γάμου και των εγκλημάτων 
τιμής, δεδομένου ότι τα θύματα δεν έχουν επίσημη ταυτότητα· παροτρύνει τις τουρκικές 

                                               
1 ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 385.
2 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 174.
3 Πρβλ. έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της Τουρκίας για το 2007 (SEC(2007)1436), σ. 18.
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αρχές να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η 
καταχώρηση της γέννησης όλων των παιδιών·

7. επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση· τονίζει, 
ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την έγκριση μέτρων για την 
καταπολέμηση της βίας κάθε είδους εις βάρος των γυναικών·

8. σημειώνει μετά λύπης του ότι η κατάσταση των γυναικών στην τουρκική αγορά εργασίας 
έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και τονίζει ότι η Τουρκία πρέπει να προσελκύσει 
περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει καλές συνθήκες  
εργασίας σύμφωνα με την ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας που υποστηρίζουν η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση·

9. εκτιμά ότι έχει ζωτική σημασία το νέο σύνταγμα να διασφαλίζει την ισότητα των φύλων 
και να παρέχει στις γυναίκες περισσότερα και όχι λιγότερα δικαιώματα, 
περιλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων τους για εργασία· θα 
πρέπει επίσης να θέτει τα θεμέλια για μια ίση εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα λήψης 
αποφάσεων και να αποφεύγει τη χρήση αόριστων κριτηρίων όπως η "γενική ηθικότητα"· 
το νέο σύνταγμα θα πρέπει να μη θεωρεί τις γυναίκες κατά κύριο λόγο μέλη της 
οικογένειας ή της κοινωνίας ή ευάλωτη ομάδα που χρήζει προστασίας και θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, περιλαμβανομένων των 
σεξουαλικών και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τους, ως ατομικά τους δικαιώματα·

10. επιβεβαιώνει τη σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και άλλων φορέων
της κοινωνίας των πολιτών και καλεί, ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
εξασφαλίσει έναν ενισχυμένο, συντονισμένο και θεσμοθετημένο διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών και τις γυναικείες ΜΚΟ, ιδίως για την εκπόνηση του νέου 
συντάγματος, και να διασφαλίσει τη σταθερή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε 
όλους τους τομείς της διαμόρφωσης πολιτικής, περιλαμβανομένων της πολιτικής για την 
κοινωνική ασφάλιση και των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ·

11. σημειώνει με ικανοποίηση ότι  έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της υπουργικής εγκυκλίου για 
την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής και της ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος των 
γυναικών·  υπογραμμίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες για τα θύματα θα πρέπει να είναι 
ταχείες, απόρρητες και να διαπνέονται από ανθρωπισμό· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι η ενδοοικογενειακή βία εις βάρος των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί 
σύνηθες φαινόμενο και ότι εξακολουθούν να συμβαίνουν εγκλήματα τιμής και πρόωροι 
και καταναγκαστικοί γάμοι·

12. επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέσχε η τουρκική κυβέρνηση για την επιτυχή έκβαση των 
προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ εταίρων της ΕΕ και της Τουρκίας, όπως το 
πρόγραμμα αδελφοποίησης που προετοιμάζει έναν ανεξάρτητο φορέα για την ισότητα 
των φύλων και το οποίο εκπαιδεύει 750 δημόσιους υπαλλήλους στη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου, αναμένοντας ότι ο εν λόγω φορέας θα συσταθεί χωρίς χρονοτριβή·

13. παρατηρεί με ανησυχία ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική δεν έχει αυξηθεί 
και εκτιμά ότι η αύξηση των γυναικών βουλευτών στο Κοινοβούλιο από 4,4% στο 9% 
είναι ανεπαρκής· επισημαίνει ότι οι επικείμενες δημοτικές εκλογές αποτελούν ευκαιρία 
για να διορθωθεί η κατάσταση με διάφορα μέσα, όπως οι ποσοστώσεις για την 
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υποψηφιότητα γυναικών στους εκλογικούς συνδυασμούς·

14. επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά το αίτημά του για τη σύσταση μόνιμης επιτροπής 
γυναικών και ισότητας των φύλων με πλήρεις νομοθετικές εξουσίες στην Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση· θεωρεί την επιτροπή αυτή βασικό εργαλείο για τη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην Τουρκία·

15. καλεί τις τουρκικές αρχές να μεριμνήσουν για την περαιτέρω αντιμετώπιση του 
χάσματος που παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
για την καλύτερη παρακολούθηση του φαινομένου της εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως 
από πλευράς των κοριτσιών. 
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