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 ÄRENDETS GÅNG  

Vid utskottssammanträdet den 4 november 2003 utsåg utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsfrågor Anna Karamanou till föredragande. 

Vid utskottssammanträdet den 4 december 2003 behandlade utskottet förslaget till yttrande. 

Vid sammanträdet den 20 januari 2004 godkände utskottet enhälligt nedanstående förslag. 

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Anna Karamanou (ordförande och 
föredragande), Marianne Eriksson (vice ordförande), Uma Aaltonen, Regina Bastos, 
Lone Dybkjær, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (suppleant för Robert 
Goodwill), Christa Prets, Amalia Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel och 
Elena Valenciano Martínez-Orozco. 
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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor uppmanar utskottet för 
utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av artiklarna 6 och 49 i Fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av slutsatserna från EU-toppmötet i Helsingfors den 
10-11 december 1999, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. 

1. Europaparlamentet välkomnar Turkiets ansträngningar när det gäller kvinnors rättigheter 
och lika möjligheter, men beklagar att det turkiska nationella ”generaldirektoratet för 
kvinnors situation och ställning” fortfarande inte har rättslig status och därför inte de 
ekonomiska och mänskliga resurser som behövs. Parlamentet uppmanar med eftertryck 
Turkiet att fortsätta sitt arbete för att främja kvinnors och mäns rätt till lika behandling och 
lika möjligheter. 

 
2. Europaparlamentet ser med oro på att våld i hemmet och andra former av våld mot 

kvinnor fortfarande förekommer i stor utsträckning. Turkiet uppmanas att ge våldsoffren 
fullständigt rättsligt skydd samt rättslig och ekonomisk hjälp. Man bör också 
tillhandahålla logi eller andra former av härbärgering, vilket i stort sett inte finns. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sin noggranna övervakning av 
utvecklingen på det här området. 

3. Europaparlamentet är oroat över de ständiga, ofta sexuella, övergrepp mot kvinnor som 
anställda inom den offentliga säkerhetstjänsten utövar. Parlamentet konstaterar med oro 
att övergreppen särskilt drabbar kurdiska kvinnor. Turkiet uppmanas därför att ihärdigt 
följa upp sådana övergrepp och att vidta alla åtgärder som krävs för att effektivt förhindra 
liknande händelser. 

4. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att uppta jämställdhet som en del av det sjätte 
reformpaketet för strafflagstiftningen, enligt artikel 51 i de allmänna bestämmelserna. 
Denna artikel berör brott som begås under extrem provokation och tillämpas på brott som 
traditionellt sett betraktas som brott som skadar hedern. Turkiet uppmanas även att ta bort 
strafflindringen vid ”hedersbrott”, vilken bygger på sedvänja och tradition (artikel 462). 
Parlamentet konstaterar att sådana brott bör betraktas som mord av första graden. Även 
begreppet ”oskuld” bör tas bort från strafflagstiftningens bestämmelser om våldtäktsbrott. 

5. Europaparlamentet gläder sig över att medellivslängden för kvinnor har stigit betydligt, 
men beklagar att Turkiet (tillsammans med Rumänien och Bulgarien) fortfarande tillhör 
de länder som anslår lägst procentandel av budgeten (mellan 2,9 till 5 procent) till hälso- 
och sjukvård. 
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6. Europaparlamentet beklagar att tillämpningen av de bestämmelser i den nya civillagen 
som gör det möjligt att dela upp tillhörigheter som införskaffats under äktenskapet lika har 
varit mycket begränsad. 

7. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att genomföra artikel 8 om rätt till skydd för 
anställda vid graviditet och barnsbörd i den europeiska sociala stadgan som ratificerats av 
Turkiet. 

8. Europaparlamentet ser med oro på att kvinnorepresentationen i valda organ och 
regeringen fortfarande är låg. Turkiet uppmanas att intensifiera sina insatser för att öka 
andelen kvinnor i den politiska och ekonomiska beslutsprocessen. 

9. Europaparlamentet anser att kvinnors rätt att på lika villkor delta i utbildning är en viktig 
förutsättning för att kvinnor i högre grad skall kunna medverka i den politiska och 
ekonomiska beslutsprocessen. Turkiet uppmanas därför att kraftigt förbättra sina åtgärder 
för att målinriktat främja kvinnor inom alla utbildningsområden, särskilt inom högre 
utbildning och yrkesutbildning. 
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