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 PROCEDURE  

På mødet den 4. november 2003 valgte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige 
Muligheder Anna Karamanou til rådgivende ordfører. 

På mødet den 4. december 2003 behandlede udvalget udkastet til udtalelse. 

På mødet den 20. januar 2004 vedtog det enstemmigt nedenstående forslag. 

Til stede under afstemningen var: Anna Karamanou (formand og rådgivende ordfører), 
Marianne Eriksson (næstformand), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy 
Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas 
Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (for Robert Goodwill), Christa Prets, Amalia 
Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel og Elena Valenciano Martínez-Orozco. 
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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder opfordrer Udvalget om 
Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager: 

− der henviser til artikel 6 og 49 i traktaten om Den Europæiske Union, 

− der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds topmøde i Helsinki den 10. og 
11. december 1999, 

− der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

− der henviser til De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder og FN-
konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, 

1. glæder sig over Tyrkiets indsats på området kvinders rettigheder og lige muligheder, men 
beklager, at Tyrkiets nationale instrument "Generaldirektoratet for Kvinders Situation og 
Status" stadig ikke har nogen retsstilling og derfor mangler de nødvendige økonomiske og 
menneskelige ressourcer; tilskynder kraftigt Tyrkiet til at fortsætte bestræbelserne på at 
fremme lige behandling af og lige muligheder for kvinder og mænd; 

2. bemærker med bekymring, at vold i hjemmet og andre former for vold mod kvinder stadig 
er et udbredt fænomen; opfordrer kraftigt Tyrkiet til at sikre ofre fuld retsbeskyttelse og 
juridisk bistand samt beskyttede opholdssteder og andre faciliteter, hvoraf der næsten 
ingen findes; anmoder Kommissionen om fortsat at følge udviklingen tæt på dette område; 

3. er bekymret over de konstante, ofte seksuelle, overgreb på kvinder, som ansatte inden for 
den statslige sikkerhedstjeneste udøver, og fastslår med bekymring, at navnlig kurdiske 
kvinder udsættes for den slags overgreb; opfordrer Tyrkiet til konsekvent at efterforske 
sådanne overgreb og iværksætte alle fornødne foranstaltninger for effektivt at sætte en 
stopper for disse overgreb; 

4. anmoder Tyrkiet om at vedtage ligestillingsbestemmelser som en del af den sjette 
reformpakke til straffeloven - nærmere betegnet artikel 51 i de generelle bestemmelser,  
som vedrører forbrydelser, der er begået under ekstrem provokation, og som finder 
anvendelse på lovovertrædelser, der traditionelt anses for at krænke dyden; anmoder 
derudover Tyrkiet om at ophøre med den gældende praksis med at nedsætte straffen i 
tilfælde af "æresforbrydelser", der har rod i skikke og traditioner (artikel 462), og anfører, 
at sådanne forbrydelser bør betragtes som mord af første grad; anmoder endelig Tyrkiet 
om at fjerne udtrykket "jomfruelighed" fra straffelovens bestemmelser om 
voldtægtsforbrydelser; 

5. noterer sig med tilfredshed, at kvinders forventede levetid i Tyrkiet er steget markant, men 
beklager, at landet (sammen med Rumænien og Bulgarien) stadig er blandt de lande, der 
procentvis afsætter færrest budgetmidler (mellem 2,9 og 5 %) til sundhedspleje; 

6. beklager, at bestemmelserne i den nye civile retsplejelov om fælleseje af bohave erhvervet 
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under ægteskabet kun er blevet anvendt i meget begrænset omfang; 

7. tilskynder Tyrkiet til at gennemføre artikel 8 om erhvervsaktive kvinders ret til 
barselsbeskyttelse i den europæiske socialpagt, som Tyrkiet har ratificeret; 

8. bemærker med bekymring, at kvinders repræsentation i valgte organer og i regeringen 
fortsat er lav, og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at øge bestræbelserne på at sikre en 
højere repræsentation af kvinder i den politiske og økonomiske beslutningsproces; 

9. mener, at kvinders ret til på lige vilkår med mænd at få en uddannelse er en central 
forudsætning for at få flere kvinder til i højere grad at deltage i politiske og økonomiske 
beslutningsprocesser, og opfordrer Tyrkiet til eftertrykkeligt at iværksætte forstærkede 
foranstaltninger til målrettet at fremme kvinders muligheder på alle uddannelsesområder, 
navnlig også højere uddannelse og erhvervsuddannelse. 
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