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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la femeile din Turcia în anul 2020
(2011/2066(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta, care fac parte integrantă din dreptul 
internațional și la care Turcia este parte semnatară din 1985 și, respectiv, 2002, și având în 
vedere articolul 90 din Constituția Turciei, care afirmă că dreptul internațional are 
prioritate față de legislația națională turcă,

– având în vedere convențiile Consiliului Europei, cum ar fi Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Convenția privind prevenirea 
și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

– având în vedere acquis-ul comunitar în domeniul drepturilor femeii și egalității de gen;

– având în vedere decizia Consiliului European din 17 decembrie 2004 privind deschiderea 
negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeană,

– având în vedere Raportul din 2010 realizat de Comisie cu privire la progresele înregistrate 
de Turcia (SEC(2010)1327),

– având în vedere comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și principalele 
provocări în perioada 2010-2011 (COM(2010)0660), 

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere rezoluțiile sale din 6 iulie 20051 și din 13 februarie 20072 privind rolul 
femeilor în viața socială, economică și politică din Turcia,

– având în vedere rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la raportul de monitorizare 
pentru anul 2010 privind Turcia3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-
0000/2011),

A. întrucât Turcia, în calitate de țară candidată, s-a angajat să respecte drepturile omului, 
inclusiv drepturile femeii și egalitatea de gen;

                                               
1 JO C157E, 6.7.2006, p.385.
2 JO C 287E, 29.11.2007, p. 174.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0090.
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B. întrucât politicile privind egalitatea de gen dețin un potențial considerabil din perspectiva 
îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020, contribuind la creșterea economică și 
ocuparea integrală a forței de muncă;

C. întrucât Turcia realizează progrese în îmbunătățirea cadrului legislativ și în asigurarea 
participării egale a femeilor la viața socială, economică și politică;

D. întrucât Comisia a subliniat, în raportul său de monitorizare pentru anul 2010 privind 
Turcia, necesitatea continuării unor eforturi susținute, pentru a transforma actualul cadru 
legislativ în realitate politică, socială și economică;

E. întrucât este nevoie de o acțiune coordonată în special în domeniile violenței împotriva 
femeilor, educației, muncii și al reprezentării la nivel național și local,

Legislația, coordonarea și societatea civilă

1. solicită guvernului Turciei să respecte și să consolideze principiile privind egalitatea și 
drepturile femeii în adoptarea și modificarea cadrului legislativ, inclusiv în procesul 
planificat de realizare a unei noi constituții; 

2. salută crearea Comisiei pentru egalitatea de șanse a femeilor și bărbaților în cadrul 
Parlamentului Turciei;

3. subliniază importanța unei coordonări eficiente în asigurarea integrării perspectivei de 
gen; salută, prin urmare, eforturile guvernului Turciei de consolidare a cooperării între 
autoritățile statului cu privire la integrarea perspectivei de gen;

4. subliniază nevoia transpunerii în practică a actualei legislații care ia în considerare 
dimensiunea de gen, prin alocarea unor resurse financiare suficiente, asigurarea coerenței 
și dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare;

5. solicită guvernului Turciei să recunoască importanța participării societății civile la 
dezvoltarea și implementarea politicilor de gen și să asigure implicarea organizațiilor 
neguvernamentale (ONG-uri) la nivel central și local pentru a se putea elabora cele mai 
favorabile politici pentru femei;

6. salută progresele realizate de Turcia în ceea ce privește înregistrarea fiecărui copil la 
naștere, procentul acestor înregistrări situându-se în prezent la 93%; cu toate acestea, 
subliniază, totodată, nevoia colectării consecvente și sistematice a statisticilor specifice de 
gen;

Violența împotriva femeilor

7. este profund îngrijorat de regularitatea și gravitatea violenței împotriva femeilor și de 
ineficiența căilor de atac, precum și de indulgența autorităților turce în ceea ce privește 
pedepsirea autorilor infracțiunilor ce au la bază motive legate de gen;

8. solicită guvernului Turciei să adopte o politică de toleranță zero față de violența împotriva 
femeilor;
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9. subliniază că este necesară modificarea Legii nr. 4320 privind protecția familiei și că o 
astfel de modificare ar trebui să asigure un domeniu larg de aplicare, căi de atac și 
mecanisme de protecție eficace, precum și implementarea strictă și imediată a cadrului 
legislativ, fără concesii, pentru a eradica violența împotriva femeilor și a introduce 
pedepse disuasive și severe pentru cei care comit acte de violență împotriva femeilor;

10. salută continuarea formării ofițerilor de poliție, a personalului medical, a judecătorilor și a 
procurorilor în domeniul prevenirii violenței domestice; pentru a completa aceste eforturi, 
subliniază încă o dată necesitatea unui mecanism de identificare și anchetare a acelora 
care nu oferă protecție și asistență victimelor;

11. salută inițiativele guvernului Turciei în ceea ce privește reorganizarea sistemului 
adăposturi în consultare cu toate părțile interesate;

12. salută crearea de linii telefonice de ajutor și de centre de monitorizare a femeilor, în cadrul 
cărora victimele violenței ce are la bază motive legate de gen beneficiază de tratament 
medical și consiliere psihologică pe durata acțiunilor în instanță, pentru a preveni 
victimizarea repetată; 

13. solicită guvernului Turciei să incrimineze căsătoriile forțate;

Educație

14. subliniază importanța educației în autonomizarea femeilor și integrarea perspectivei de 
gen la toate nivelurile de învățământ;

15. salută creșterea nivelului de participare a fetelor la învățământul primar și dispariția 
aproape totală a disparităților de gen în ceea ce privește numărul de băieți și numărul de 
fete din cadrul învățământului primar; consideră, cu toate acestea, regretabilă menținerea 
disparităților de gen în cadrul învățământului secundar și solicită guvernului Turciei să ia 
toate măsurile necesare pentru a o reduce;

16. observă că nivelul de preșcolarizare continuă să fie foarte scăzut și solicită guvernului 
Turciei să aloce resurse suficiente pentru a extinde serviciile accesibile de îngrijire a 
copiilor la acest grup de vârstă;

17. salută campaniile guvernului Turciei vizând eradicarea analfabetismului în rândul a trei 
milioane de femei și îi solicită acestuia să acorde o atenție specifică eliminării 
analfabetismului în zonele rurale;

18. salută inițiativa guvernului Turciei ce vizează incriminarea netrimiterii copiilor la școală;

19. salută instituirea Comisiei pentru egalitatea de gen în cadrul Ministerului Educației și 
realizările acesteia în ceea ce privește eliminarea limbajului, imaginilor și expresiilor 
sexiste din materialele școlare;

20. solicită tuturor instituțiilor de învățământ superior să confere un caracter obligatoriu 
cursurilor privind egalitatea de gen în cadrul curriculumului destinat viitorilor profesori; 
solicită guvernului Turciei să includă acest subiect în programele de perfecționare 
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profesională destinate profesorilor;

Participarea pe piața muncii

21. observă că, în ciuda faptului că, potrivit cifrelor furnizate de Institutul de statistică din 
Turcia, nivelul de participare a femeilor pe piața muncii a crescut în ultimul timp de la 
24% la 30%, acest nivel continuă să fie foarte scăzut și solicită guvernului Turciei să 
depună eforturi suplimentare pentru a crește nivelul de participare a femeilor pe piața 
muncii;

22. solicită implementarea Circularei 2010/14 a Primului Ministru privind creșterea nivelului 
de ocupare a forței de muncă de către femei și dobândirea de oportunități egale;

23. solicită guvernului Turciei să instituie un regim complet de muncă cu fracțiune de normă, 
pentru a crește nivelul de participare a femeilor pe piața muncii, iar modalitatea de 
utilizare a acestui regim să fie decisă de angajat, și nu de angajator, să nu necesite 
renunțarea la dreptul de indemnizație de vechime și la alte drepturi legate de securitatea 
socială și să respecte principiul plată egală pentru muncă egală;

24. subliniază importanța interzicerii efective a discriminării la locul de muncă, inclusiv a 
discriminării de gen; își reiterează solicitarea ca guvernul Turciei să furnizeze date exacte 
cu privire la discriminarea împotriva femeilor, inclusiv la accesul femeilor care poartă văl 
pe piața de muncă, pentru a se stabili dacă există riscul unei discriminări indirecte în 
funcție de gen;

25. solicită guvernului Turciei să aloce fonduri pentru instituirea unor facilități de îngrijire a 
copiilor și a persoanelor în vârstă și a acelora cu dizabilități, care să fie convenabile ca 
preț și accesibile publicului larg, pentru a crește nivelul de ocupare a forței de muncă de 
către femei;

26. observă nivelul scăzut de participare a femeilor la organizațiile sindicale și, în special, în 
cadrul consiliilor de administrație ale acestora; subliniază importanța conferirii unui plus 
de accesibilitate activităților sindicale, pentru a crește nivelul de participare a femeilor;

27. subliniază faptul că femeile care își desfășoară activitatea în cadrul economiei informale 
sunt acelea care sunt afectate în cea mai mare măsură de aceasta și salută strategia 
guvernului Turciei privind combaterea economiei informale;

Participarea politică

28. salută creșterea numărului femeilor membre ale Parlamentului Turciei, de la 9,1% la 
alegerile din 2007, la 14,3% în urma alegerilor din 2011; observă, cu toate acestea, că 
acest procent continuă să fie scăzut și solicită o nouă lege privind partidele politice și 
alegerile, care să stabilească un sistem de cote obligatorii care să asigure reprezentarea 
echitabilă a femeilor pe listele electorale;

29. încurajează toate partidele politice din Turcia să adopte strategii cuprinzătoare privind 
egalitatea de gen și reguli interne care să garanteze prezența femeilor la toate nivelurile;
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30. își manifestă îngrijorarea cu privire la nivelul foarte scăzut de participare politică a 
femeilor la nivelul local și invită toate partidele politice să se asigure că această situație se 
va schimba la alegerile locale din 2014;

O perspectivă pentru anul 2020

31. invită Turcia, în calitatea de țară candidată, să se alăture eforturilor de realizare a uneia 
dintre prioritățile fundamentale ale strategiei Europa 2020, și anume creșterea favorabilă 
incluziunii, ce presupune o mai mare implicare a femeilor;

32. solicită Comisiei să plaseze aspectul referitor la drepturile femeii în centrul negocierilor 
cu Turcia; subliniază importanța deschiderii, în cadrul negocierilor de aderare, a 
capitolului 23 referitor la sistemul judiciar și drepturile fundamentale, pentru a sprijini, în 
cadrul acestui capitol, reformele întreprinse de Turcia în domeniul drepturilor omului în 
ceea ce le privește pe femei;

33. subliniază importanța reevaluării valorilor rigide privind rolul femeii în structura socială și 
faptul că, în cele din urmă, este nevoie de o schimbare a mentalității pentru a transforma 
în realitate cadrul legislativ;

34. sugerează inițierea unui proiect național care să adune laolaltă personalități feminine de 
referință și tinere fete în cadrul unei dezbateri privind viitorul Turciei, astfel încât femeile 
de toate vârstele și care împărtășesc diferite convingeri politice să poată coopera în 
vederea elaborării unei strategii vizând transformarea structurii patriarhale a societății;

35. recunoaște faptul că nu se poate realiza niciodată o schimbare a mentalității fără 
implicarea bărbaților în dezbatere și solicită, prin urmare, o „alianță a genurilor”, ca 
modalitate de obținere a unei autentice egalități de gen;

36. observă că ar trebui acordată o atenție specială autonomizării femeilor în regiunile mai 
puțin dezvoltate ale Turciei; salută, prin urmare, proiecte ale guvernului Turciei precum 
Centrele sociale multifuncționale (CATOM), dar subliniază nevoia multiplicării acestor 
inițiative;

37. subliniază rolul crucial al media în respectarea drepturilor femeii și încurajează includerea 
egalității de gen în programele de perfecționare profesională ale organizațiilor media; 
subliniază importanța prezentării de către media a unei imagini a femeii care evită 
stereotipurile de gen;

38. subliniază importanța integrării dimensiunii de gen în buget, deoarece niciuna dintre 
reforme nu poate fi implementată în lipsa unor fonduri adecvate; 

39. solicită Comisiei să creeze un mecanism de schimb de cele mai bune practici între Turcia 
și statele membre în domeniul egalității de gen;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Secretarului General al Consiliului Europei, Agenția ONU Femei, Directorului General al 
Organizației Internaționale a Muncii, precum și guvernului și parlamentului Turciei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La baza raportului pregătit de raportoare stau atât cercetările documentare, cât și interviurile.

Cercetările documentare au presupus analizarea unei game largi de date și opinii colectate din 
diferite surse guvernamentale și ale societății civile, precum și din legislația din domeniul 
drepturilor femeii.

Pe lângă contactele periodice pe care le are deja cu diferite părți interesate, ca urmare a anilor 
în care a fost implicată în mișcarea femeilor din Turcia, raportoarea a realizat, de asemenea, 
interviuri al căror scop specific a fost obținerea de informații pentru acest raport. Interviurile 
au inclus:

– un schimb de opinii cu Štefan Füle, Comisarul UE pentru extindere,

– două vizite în Turcia pentru a investiga situația drepturilor femeii.

Pe parcursul primei sale vizite în Turcia în aprilie 2011, raportoarea a ținut un discurs cu 
ocazia unei convenții internaționale privind egalitatea de gen organizată de PNUD și 
Parlamentul Turciei și a intervievat personalități feminine ale societății turce, printre care: 
Güldal Akșit, care deținea la acel moment funcția de președintă a Comisiei pentru egalitatea 
de șanse a femeilor și bărbaților; Nazik Ișık, fondatoarea Asociației solidaritatea femeilor; 
Aynur Bektaș, președinta Consiliului antreprenoarelor din cadrul Uniunii camerelor și Bursei 
de mărfuri din Turcia; Yazgülü Aldoğan, editorialistă; Sertab Erener, artistă; Gülay 
Aslantepe, la acel moment directoare a OIM Turcia; Yakın Ertürk, Raportoarea Specială a 
Națiunilor Unite pentru violența împotriva femeilor. Raportoarea a vizitat, de asemenea, 
adăposturile pentru femei împreună cu İlke Gökdemir, cercetătoare și voluntară a adăpostului 
pentru femei Mor Çatı și a intervievat femei care au fost victime ale violenței domestice. De 
asemenea, raportoarea a fost moderatoarea unei dezbateri la o universitate la care au participat 
tinere fete (și băieți), dezbaterea având ca obiect viitorul acestora.

Cu ocazia celei de-a doua vizite în Turcia din septembrie 2011, raportoarea s-a întâlnit cu 
Ministrul pentru Afaceri UE, Egemen Bağıs, Ministrul Familiei și Politicilor Sociale, Fatma 
Șahin, Ministrul de Interne, İdris Naim Șahin, Ministrul Justiției, Sadullah Ergin, Ministrul 
Muncii, Faruk Çelik, Ministrul de Finanțe, Mehmet Șimsek, Ministrul Educației, Ömer 
Dinçer, Președinta Comisiei pentru egalitatea de șanse a femeilor și bărbaților, Azize Sibel 
Gönül, Președintele Comisiei parlamentare pentru integrarea în UE, Mehmet Sayım 
Tekelioğlu, Președintele Comisiei parlamentare pentru relații externe, Volkan Bozkır, 
copreședintele Comisiei parlamentare mixte Turcia-UE, Afif Demirkıran, vicepreședintele 
Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, Mehmet Naci Bostancı, liderul principalului 
partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, reprezentanți 
ai Confederației sindicatelor din Turcia, Șeful Delegației UE în Turcia, ambasadorul Marc 
Pierini, președinta Asociației de industrie și afaceri din Turcia, Ümit Boyner, precum și 
persoane reprezentând o gamă largă de organizații ale femeilor, reunite în cadrul unei întâlniri 
în jurul unei mese rotunde organizate în Istanbul cu scopul de a furniza informații pentru acest 
raport;

– o audiere publică în cadrul Parlamentului European, la care a participat Leyla Coșkun, 
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la acel moment Directoare generală privind statutul femeilor, Nur Ger, președinta Grupului de 
lucru pentru egalitatea de gen din cadrul Asociației de industrie și afaceri din Turcia, Handan 
Çağlayan, lector în domeniul drepturilor omului.

Legislația

Raportul ia act de faptul că, în mare măsură, cadrul legislativ privind drepturile femeii există. 
Guvernul a pus în aplicare legi, legi derivate, documente de strategie, planuri de acțiune 
naționale și protocoale privind aspectele importante, cum ar fi prevenirea violenței împotriva 
femeilor, școlarizarea fetelor și eradicarea analfabetismului în rândul femeilor, creșterea 
nivelului de participare a femeilor pe piața muncii. Cu toate acestea, până de curând, 
transpunerea în practică a acestei legislații nu s-a situat la niveluri satisfăcătoare. În plus, lipsa 
cooperării între guvernul Turciei și societatea civilă s-a regăsit și în domeniul drepturilor 
femeii, fapt ce este în mod deosebit regretabil, deoarece egalitatea de gen nu poate fi realizată 
decât prin intermediul unor eforturi coordonate ale întregii societăți. 

Raportoarea a observat o schimbare pozitivă în cadrul acestor tendințe anterioare, și anume 
lipsa de cooperare și de implementare a legislației. Fiecare dintre ministerele relevante depune 
eforturi în realizarea de proiecte care conferă eficacitate legislației privind îmbunătățirea 
standardului de viață al femeilor. Mai important, aceste ministere cooperează în domeniul 
egalității de gen. În centrul acestei structuri de cooperare se află nou înființatul Minister al 
Familiei și al Politicilor Sociale. Având în prezent un statut deplin de minister cu propriul 
buget, Ministerul Familiei și al Politicilor Sociale a lansat imediat o cooperare structurală cu 
celelalte ministere. Ministerul organizează, de asemenea, întâlniri ale societății civile, pentru a 
decide în comun asupra unor aspecte importante, precum restructurarea sistemului de 
adăposturi pentru femei.

Această schimbare se află încă într-un stadiu preliminar, motiv pentru care raportul, deși 
recunoaște tendința pozitivă, este precaut în a absolvi prematur deficiențele din trecut ale 
Turciei. 

În ceea ce privește colectarea unor statistici mai bune, au fost realizate progrese în ultimii ani; 
cu toate acestea, datele specifice de gen nu sunt disponibile în mod constant și pentru toate 
domeniile. 

Ultima modificare a Constituției garantează că acțiunea afirmativă nu poate fi considerată 
drept o încălcare a principiului egalității. Totuși, această posibilitate trebuie transpusă în 
practică prin implementarea unei legislații suplimentare.

Violența împotriva femeilor

Violența împotriva femeilor reprezintă una dintre problemele cele mai acute ale Turciei. În 
fiecare zi, două sau trei femei sunt omorâte de către proprii soți, prieteni, familii sau foști soți. 
Legislația actuală, Legea nr. 4320, are deficiențe precum lipsa unui mecanism care să îi 
îndepărteze imediat pe cei care recurg la violența domestică din apropierea femeii care a fost 
supusă acestei violențe. În plus, nu există întotdeauna un consens în rândul poliției, 
procurorilor și judecătorilor în ceea ce privește domeniul de aplicare a legii și pedeapsa ce 
trebuie aplicată celui care a recurs la violență. Este esențial ca, pe lângă modificarea legii 
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pentru a implementa căi de atac mai eficiente și imediate în cazurile ce implică violența 
domestică, să fie garantate o interpretare și o aplicare uniforme ale acestei legi în cadrul 
tuturor autorităților implicate în implementarea acesteia.

Într-o notă mai pozitivă, raportoarea observă că există un grad tot mai mare de conștientizare 
în rândul societății turce cu privire la violența împotriva femeilor. Acest subiect este dezbătut 
zilnic de către publicațiile, programele de televiziune și diferitele ONG-uri din Turcia, fapt ce 
conferă impulsuri suplimentare reformelor guvernamentale din acest domeniu. Guvernul a 
recunoscut deja existența unei probleme grave și nu mai susține că în cazurile de violență pe 
motive de gen este vorba despre incidente individuale. În efortul de a eradica violența 
împotriva femeilor, ministerele relevante oferă cursuri de formare pentru polițiști, judecători 
și procurori, personalul medical și ofițerii de religie asupra rolurilor acestora în combaterea 
violenței împotriva femeilor. Atât Ministerul de Interne, cât și Ministerul Familiei și al 
Politicilor Sociale se ocupă de restructurarea sistemului de adăposturi pentru femei. Cu toate 
acestea, este nevoie acută de mai multe adăposturi. Guvernul Turciei se află încă departe de 
îndeplinirea obiectivului propus de a construi un adăpost în fiecare zonă în care populația 
depășește 50 000 de locuitori. Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui să fie o prioritate pentru 
guvern. Actualele adăposturi ar trebui să devină mai sigure, cu personal bine pregătit și bine 
plătit, iar cursurile de formare profesională ar trebui oferite în mod sistematic femeilor din 
adăposturi, pentru a le ajuta să-și clădească o nouă viață pentru ele și copiii lor atunci când 
părăsesc adăposturile.

Au fost înființate linii telefonice de ajutor pentru a acorda asistență victimelor violenței. Ar 
trebui alocate resurse suficiente și ar trebui realizată restructurarea cerută, astfel încât cererile 
adresate acestor linii de ajutor după terminarea programului să fie, de asemenea, preluate 
imediat. 

Raportoarea solicită guvernului Turciei să adopte o politică de toleranță zero față de violența 
împotriva femeilor. Aceasta ar însemna ca violența împotriva femeilor să nu rămână 
nepedepsită, iar cei care recurg în repetate rânduri la violență împotriva femeilor să aibă parte 
de pedepse mai dure. De îndată ce va deveni cunoscut faptul că aceia care comit infracțiuni ce 
au la bază motive legate de gen sunt pedepsiți fără excepție, violența împotriva femeilor va 
scădea în mod inevitabil. 

Educația

În urma unor campanii consecvente și susținute, inițiate de către guvernul Turciei și de ONG-
uri, disparitatea de gen în ceea ce privește numărul de băieți și numărul de fete din cadrul 
învățământului primar a dispărut aproape în întregime. Cu toate acestea, continuă să existe o 
disparitate de gen în cadrul învățământului secundar; raportoarea subliniază importanța 
realizării unor eforturi specifice în vederea eliminării acestei disparități la acest nivel de 
educație. 
În ceea ce privește conținutul educației, Comisia pentru egalitatea de gen, instituită în cadrul 
Ministerului Educației, desfășoară o activitate importantă în identificarea limbajului și a 
imaginilor sexiste din manualele școlare și înlocuirea acestora cu un conținut emancipator, 
care este lipsit de stereotipuri de gen, educându-i pe copii cu privire la egalitatea de gen și la 
partajarea responsabilităților familiale.
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Participarea pe piața muncii

Rata ocupării forței de muncă de către femei este, de câțiva ani, în jur de 24%. Deși, potrivit 
datelor furnizate de Institutul de statistică din Turcia, cifrele recente se apropie de 30%, acest 
nivel este, încă, foarte scăzut. Cu toate că acest aspect a fost abordat în Circulara 2010/14 a 
Primului Ministru, documentul nu a fost implementat, astfel încât să aducă la îndeplinire 
principiile cuprinse în acesta. 

Raportoarea a sugerat o serie de reforme pentru a crește nivelul de participare a femeilor pe 
piața muncii. Instituirea unui sistem de muncă cu fracțiune de normă care să funcționeze bine 
ar contribui imens la creșterea nivelului ocupării forței de muncă de către femei. În prezent, 
angajatorul este acela care decide cine va lucra cu fracțiune de normă, drepturile legate de 
securitatea socială de care beneficiază lucrătorii cu fracțiune de normă fiind neglijate aproape 
în totalitate. 

Raportoarea regretă că serviciile care, în general, sunt considerate ca făcând parte din 
domeniul de responsabilitate al statului social, precum îngrijirea copiilor, a persoanelor în 
vârstă și a celor cu dizabilități, sunt privite, în Turcia, drept provocări care trebuie depășite în 
mod exclusiv de către femei. Aceasta contribuie la nivelul scăzut al ocupării forței de muncă 
de către femei. Acesta este motivul pentru care raportul solicită guvernului Turciei alocarea 
de fonduri suficiente pentru crearea unor servicii de îngrijire pe durata zilei convenabile ca 
preț și accesibile.

Participarea politică

În urma alegerilor generale din 2011, procentul femeilor alese în Parlamentul Turciei a 
crescut de la 9,1% la 14,3%. Deși acesta reprezintă un pas în direcția cea bună, procentul 
continuă să fie încă scăzut. Raportoarea solicită elaborarea unei noi legi privind partidele 
politice și alegerile, care să stabilească un sistem de cote obligatorii. 
Raportoarea observă că, deși organizațiile de femei ale partidelor politice joacă un rol 
important în succesul partidelor lor, acest lucru nu se reflectă în carierele lor politice. Prin 
urmare, raportoarea consideră că este necesar ca prezența femeilor la toate nivelurile de 
conducere a unui partid să fie asigurată prin norme interne ale partidelor politice. 

Femeile din Turcia în anul 2020

Europa trece printr-o perioadă de transformări pentru a regăsi modelul de creștere de dinainte 
de criză și a-și valorifica potențialul de depășire a acesteia (Europa 2020), iar una dintre 
prioritățile fundamentale ale strategiei Europa 2020 este creșterea favorabilă incluziunii, ce 
presupune o mai mare implicare a femeilor, deoarece Europa va avea nevoie, până în 2020, de 
toate femeile sale, în vederea realizării unei economii europene competitive. În acest sens, 
raportoarea invită Turcia, în calitatea acesteia de țară candidată, să se alăture dimensiunii de 
gen din cadrul Europa 2020, angajându-se să realizeze o veritabilă egalitate de gen, deoarece 
și Turcia va fi confruntată cu provocări similare în cadrul efortului său continuu de menținere 
a creșterii economice.

După efectuarea unei cercetări temeinice a situației femeilor în Turcia și după intervievarea a 
numeroase persoane din domeniul public și din cel al ONG-urilor, raportoarea a observat că 
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un element comun ce se aplică tuturor informațiilor primite este acela că este nevoie de o 
schimbare a mentalității pentru a transforma structura patriarhală a societății într-o structură 
bazată pe egalitatea de gen. Acest lucru ar contribui la eradicarea violenței ce are la bază 
motive legate de gen, sporind participarea femeilor și autonomizând femeile în general. 
Acesta este motivul pentru care raportoarea oferă câteva sugestii care ar permite o astfel de 
schimbare de mentalitate. 

Raportoarea subliniază rolul indispensabil al media în realizarea unei astfel de schimbări de 
mentalitate și propune inițiative pe care media ar urma să le adopte. Mai mult, raportoarea 
consideră că o astfel de schimbare poate fi cel mai bine realizată în primul rând prin crearea 
unui mecanism care să plaseze personalitățile feminine de referință în interacțiune cu tinerele 
fete pe teme cu privire la viitorul Turciei și la poziția pe care femeile ar trebui să o ocupe în 
acel viitor, iar, în al doilea rând, prin implicarea bărbaților în procesul de transformare a 
mentalității. Potrivit raportoarei, al doilea aspect ar trebui realizat prin intermediul unei 
campanii de creare a unei „alianțe a genurilor”, făcând referire la „alianța civilizațiilor”, o 
inițiativă cosponsorizată de către Primul Ministru al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.


