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 ASIAN KÄSITTELY  

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta nimitti kokouksessaan 
4. marraskuuta 2003 valmistelijaksi Anna Karamanoun. 

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan 4. joulukuuta 2003. 

Kokouksessaan 20. tammikuuta 2004 se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset 
yksimielisesti. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Anna Karamanou (puheenjohtaja ja 
valmistelija), Marianne Eriksson (varapuheenjohtaja), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone 
Dybkjær, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid 
Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (Robert Goodwillin puolesta), 
Christa Prets, Amalia Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel ja Elena 
Valenciano Martínez-Orozco. 
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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasioiden, 
ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy: 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan ja 49 artiklan, 

– ottaa huomioon 10.–11. joulukuuta 1999 pidetyn Helsingin Eurooppa-neuvoston 
kokouksen päätelmät, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, 

1. pitää myönteisinä Turkin ponnisteluja naisten oikeuksien ja miesten ja naisten tasa-arvon 
alalla, mutta pitää valitettavana, että Turkin kansallisella "Naisten tilanteen ja aseman 
seurantavirastolla" ei edelleenkään ole oikeudellista asemaa, minkä vuoksi sillä ei 
tarvittavia taloudellisia eikä henkilöstöresursseja; kehottaa Turkkia ehdottomasti 
jatkamaan miesten ja naisten tasa-arvon edistämistä koskevien sitoumustensa 
noudattamista; 

2. panee huolestuneena merkille, että perheväkivalta ja muut naisiin kohdistuvat väkivallan 
muodot ovat edelleen yleisiä; kehottaa Turkkia antamaan uhreille täydellisen 
oikeussuojan, oikeudellista apua ja taloudellista tukea, sekä pääsyn turvakotiin ja muihin 
vastaaviin turvapaikkoihin, joiden määrä on toistaiseksi lähes olematon; kehottaa 
komissiota jatkamaan tämän alan kehityksen läheistä seurantaa; 

3. on huolissaan maan turvallisuusviranomaisten, usein luonteeltaan seksuaalisista, 
hyökkäyksistä naisia kohtaan; toteaa huolestuneena, että tämä koskee erityisesti 
kurdinaisia, ja vaatii Turkkia tutkimaan tällaiset tapaukset perusteellisesti ja ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimiin tällaisen väkivallan torjumiseksi; 

4. kehottaa Turkkia sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon rikoslain kuudenteen 
uudistuspakettiin – yleisten määräysten 51 artiklaan – joka koskee äärimmäisiä 
yllytysrikoksia, ja jota sovelletaan perinteisesti siveyden vastaisina pidettyihin rikoksiin; 
pyytää lisäksi, että Turkki lakkauttaa käytännön, jonka mukaan "kunniamurhista" 
annettuja tuomioita lievennetään tapojen ja perinteiden perusteella (462 artikla), koska 
mainittuja murhia olisi pidettävä ensimmäisen asteen murhina, ja että Turkki poistaa 
"neitsyys"-termin raiskausrikoksia koskevista rikoslain säännöksistä; 

5. toteaa tyytyväisenä, että naisten odotettu elinikä on noussut huomattavasti, mutta 
pahoittelee, että Turkki (yhdessä Romanian ja Bulgarian kanssa) kuuluu edelleen niiden 
maiden ryhmään, jotka käyttävät kaikkein vähiten budjettivaroja 
terveydenhuoltomenoihin (prosenttiosuuden vaihdellessa 2,9 prosentista 5 prosenttiin); 
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6. pitää valitettavana sitä, että uuden siviililain säännöksiä, jotka koskevat avioliiton aikana 
hankitun irtaimiston tasavertaista yhteisomistusta, on toistaiseksi sovellettu hyvin 
rajoitetusti; 

7. kehottaa Turkkia panemaan täytäntöön ratifioimansa työssäkäyvien naisten raskauden 
aikaista suojelua koskevan Euroopan sosiaalisen peruskirjan 8 artiklan; 

8. toteaa huolestuneena, että naisten edustus vaaleilla valituissa elimissä ja hallinnossa on 
edelleen alhainen ja kehottaa Turkkia tehostamaan pyrkimyksiään varmistaa naisten 
nykyistä suurempi edustus poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa; 

9. katsoo, että naisten yhtäläinen osallistuminen koulutukseen on olennaisen tärkeä edellytys 
naisten osallistumisen lisäämiseksi poliittisissa ja taloudellisissa 
päätöksentekoprosesseissa ja vaatii Turkkia lisäämään huomattavasti toimiaan naisten 
osallistumisen edistämiseksi kaikilla koulutusaloilla, erityisesti korkeakoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen aloilla. 
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