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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at respekt for menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder, er en 
afgørende forudsætning for medlemskab af EU, og opfordrer Kommissionen til at 
prioritere spørgsmålet om menneskerettigheder, især kvinders rettigheder, i dens 
forhandlinger med Tyrkiet;

2. opfordrer den tyrkiske regering til at behandle og tillægge reformer, der vedrører en 
opnåelse af reel ligestilling mellem mænd og kvinder, social sikring, afskaffelse af vold 
mod kvinder og af, at stadig flere kvinder rammes af fattigdom, øget deltagelse af kvinder 
på arbejdsmarkedet, på uddannelsesinstitutionerne og i politik, den samme vægt, som 
lovgivningen om ophævelse af forbuddet mod tørklæder fik;

3. mener, at det er af afgørende betydning, at den nye forfatning sikrer ligestilling mellem 
mænd og kvinder og giver kvinder flere og ikke færre rettigheder, herunder mulighed for 
fuldt ud at udnytte retten til at arbejde; mener, at den skal skabe grundlag for ligelig 
repræsentation af mænd og kvinder på alle beslutningsniveauer, at den bør undgå 
anvendelsen af uklare kriterier som f.eks. "generel moral"; at den bør afholde sig fra 
primært at opfatte kvinder som familiemedlemmer eller samfundsmedlemmer, og at den 
bør bekræfte kvinders menneskerettigheder, herunder deres seksuelle og reproduktive 
rettigheder, som deres individuelle rettigheder;

4. roser den tyrkiske regering for dens støtte til vellykkede samarbejdsprojekter mellem EU 
og tyrkiske partnere, som f.eks. det parvise projekt, hvor man er ved at forberede et 
uafhængigt ligestillingsorgan, og hvor man er ved at uddanne 750 tjenestemænd i 
integration af ligestillingsaspektet, forventer, at et sådant ligestillingsorgan oprettes 
snarest muligt;

5. bemærker med bekymring, at kvinders deltagelse i det politiske liv ikke er steget, anser 
stigningen i antallet af kvindelige parlamentarikere fra 4,4 % til 9 % i parlamentet for at 
være utilstrækkelig og peger på kommende lokale valg som værende en mulighed for at 
udbedre dette via f.eks. kvoter for kvinder på valglister.
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