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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή 
(2004/2215(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την τακτική έκθεση 2004 και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά την πορεία της Τουρκίας προς την ένταξη της 6ης Οκτωβρίου 2004 
(COM(2004)0656 - C6-0148/2004)1 και το ψήφισμά2 του της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για 
την εν λόγω έκθεση, 

- έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2004 για 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία όσον αφορά την ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- έχοντας υπόψη το Κοινοτικό Κεκτημένο στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων, 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, 

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίσθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2005,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των 
Γυναικών (CEDAW)3 αποτελεί μέρος του διεθνούς δικαίου και υπερέχει του τουρκικού 
εθνικού δικαίου, όπως αναγνωρίζεται από το άρθρο 90 του Τουρκικού Συντάγματος, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του Κοινοτικού Κεκτημένου είναι υποχρεωτική για 
υποψήφιες χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων 
αποτελούν μέρος του Κοινοτικού Κεκτημένου, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών προχωρούν αρκετά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του 
Κεκτημένου, 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημειωθείσα πρόοδος επί χάρτου χρειάζεται τώρα να γίνει 
πράξη, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
  

1 ΕΕ C/2005/13/  3. 
2 A6-0063/2004 της 15ης Δεκεμβρίου 2004.
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξη εντοπίζει, όσον αφορά την κατάσταση των 
γυναικών, τους ακόλουθους κύριους τομείς ανησυχίας: υψηλό ποσοστό 
αναλφαβητισμού, χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στο κοινοβούλιο καθώς 
και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, και ύπαρξη βίας σε βάρος των γυναικών, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη στα νοτιοανατολικά 
της Τουρκίας, στην περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας και εν γένει στις αγροτικές 
περιοχές, επιδεινώνει τα προβλήματα των γυναικών, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συμμετοχή των γυναικών στην Τουρκία είναι 
εξοργιστικά χαμηλή, με τις γυναίκες να αποτελούν μόλις το 4,4% του Κοινοβουλίου 
και μόλις το 1% των τοπικών συνελεύσεων, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπάρχουσα κατάσταση διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
ορισμένες φορές αντιμετωπίζεται καλύτερα με προσωρινά μέτρα θετικής διάκρισης, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών είναι ένα μείζον πρόβλημα 
παγκοσμίως, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία, με πληθυσμό περίπου 70 εκατομμυρίων, 
υπάρχουν μόνο 14 κέντρα περίθαλψης γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας, ενώ η 
τουρκική νομοθεσία1απαιτεί τη δυνατότητα ίδρυσης ενός κέντρου και στους 250 
δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Daphne ΙΙ για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF εκτιμά ότι κάθε χρόνο 600.000 έως 800.000 
κορίτσια υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας δεν πηγαίνουν σχολείο, 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή ακριβή στοιχεία για την κατάσταση των 
γυναικών στην Τουρκία, ειδικά όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών, 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μείωση της συμμετοχής των γυναικών 
στην αγορά εργασίας της Τουρκίας, 

ΙΖ λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι ζωτικής 
σημασίας για την ικανότητά τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2005 η αστυνομία διέλυσε βίαια διαδήλωση 
σχετικά με τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, 

1. τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

  
1 Νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση αριθ. 5215, άρθρο 14.
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δικαιωμάτων των γυναικών, είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ιδιότητα μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στο ζήτημα των 
δικαιωμάτων της γυναίκας, εξέχουσα θέση στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία· 

2. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για τις πρόσφατες νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών· 

3. υπογραμμίζει τη σημασία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και το θεωρεί εξαιρετικά 
σημαντικό ότι η Τουρκική Γενική Διεύθυνση για το Καθεστώς των Γυναικών είναι 
επαρκώς χρηματοδοτούμενη και στελεχωμένη και έχει σαφή εντολή· 

4. υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης, πρέπει να 
παράσχει μία ολιστική προσέγγιση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της γυναίκας, 
πρέπει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό ανά φύλο και να δρομολογήσει 
και να αναπτύξει σχέδια όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών σε τακτή βάση· 

5. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην 
ολοκλήρωση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων· 

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από την τουρκική κυβέρνηση να 
αναγνωρίσουν τον ρόλο των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών ως 
συνεργατών της κυβέρνησης και να τις στηρίξουν και να παράσχουν σε αυτές επαρκή 
χρηματοδότηση· 

7. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση, να συνεχίσει έναν ουσιαστικό διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστεί σε ό,τι είναι δυνατό και να εδραιώσει αυτή τη 
συνεργασία μέσω επίσημων και μακροπρόθεσμων δομών·

8. υπογραμμίζει τη σημασία της δομημένης συνεργασίας μεταξύ των τουρκικών ΜΚΟ και 
των ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί παραδείγματι «αδελφοποιώντας» αντίστοιχες 
οργανώσεις· 

9. ορίζει ότι στις Δημοσιονομικές Προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο 2007 - 2014, πρέπει 
να προβλεφθούν επαρκή κονδύλια για τις ΜΚΟ στην Τουρκία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·  

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρίσμα του τρίτου πυλώνα της ενταξιακής της 
στρατηγικής να ξεκινήσει μία συζήτηση με την τουρκική κοινωνία για τα δικαιώματα των 
γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή στη διοργάνωση συζητήσεων σε αγροτικές περιοχές· 

11. καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας από μέλη της αστυνομίας κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων και επιδοκιμάζει την πρόσφατη δέσμευση της κυβέρνησης να επικυρώσει 
την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών της 17ης Αυγούστου 2004 για την αποτροπή 
και τιμωρία ενδεχόμενης δυσανάλογης χρήσης βίας από τα σώματα ασφαλείας· 

12. θεωρεί ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών παραμένει στην πράξη 
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ανεπαρκής, ειδικά όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών και συνιστά στην 
κυβέρνηση να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στην εφαρμογή της νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων ιδρύοντας κέντρα περίθαλψης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες της κοινωνίας 
των πολιτών και παρέχοντας υποχρεωτική επιμόρφωση στους δημόσιους λειτουργούς, 
στην αστυνομία και στον δικαστικό κλάδο·  

13. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση αριθ. 
5215 όσον αφορά τα κέντρα περίθαλψης, ούτως ώστε να καταστήσει υποχρεωτική την 
εγκαθίδρυση πολλαπλών κέντρων σε όλους τους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων, να 
διασφαλίσει ότι όλα τα κέντρα οικοδομούνται και συντηρούνται σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και να διευκολύνει και να στηρίξει τις ΜΚΟ που παρέχουν αντίστοιχα 
κέντρα και παρόμοιες εγκαταστάσεις· 

14. χαιρετίζει ως πρώτο βήμα την πρόσφατη ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι πριν από το 
τέλος του 2005, θα ιδρυθούν περίπου 5 πρόσθετα κέντρα· 

15. συνιστά στην τουρκική κυβέρνηση να συμφωνήσει για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Daphne ΙΙ για 
την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών· 

16. καταδικάζει περιπτώσεις πολυγαμίας, καταναγκαστικού γάμου, εθιμικών εγκλημάτων και 
βίας σε βάρος των γυναικών γενικά και απαιτεί από την τουρκική κυβέρνηση στο σύνολό 
της και από τα μέλη της μεμονωμένα να πράξουν το ίδιο, να αναζητήσουν τρόπους 
αποτροπής των εν λόγω εγκλημάτων και να συμμετέχουν και να οργανώνουν εκστρατείες 
για την ευαισθητοποίηση του κοινού επί των θεμάτων αυτών· 

17. συνιστά στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των μαρτύρων 
κατά τη διάρκεια ποινικής δίωξης σε περιπτώσεις βίας σε βάρος γυναικών·  

18. ζητεί από την κυβέρνηση να παρέχει σε γυναίκες που έχουν πέσει, ή διατρέχουν τον 
κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας κατάλληλη (ιατρική) περίθαλψη και (νομική) 
υποστήριξη, καθώς και να θεσπίσει τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για γυναίκες που 
θέλουν να καταγγείλουν περιπτώσεις βίας και να ζητήσουν βοήθεια· 

19. επιδοκιμάζει την τουρκική κυβέρνηση για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που 
επιβάλλουν ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα τιμής και επιτρέπουν την τιμωρία των 
συνενόχων σε εγκλήματα τιμής· επιδοκιμάζει την αναγνώριση του βιασμού κατά τον γάμο 
ως έγκλημα, ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα· 

20. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει και να υποστηρίξει ανεξάρτητες, 
περιεκτικές γενικευμένες μελέτες, ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό αναλφαβητισμού 
μεταξύ των γυναικών και την ύπαρξη βίας σε βάρος των γυναικών·  



PE 355.812v01-00 8/13 PR\562210EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη EL

21. συνιστά στην Τουρκία να επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αριθ. 12 στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα1 το οποίο πραγματεύεται την 
αποτροπή των διακρίσεων· 

22. προτείνει την έγκριση ενός συστήματος υποχρεωτικής ποσόστωσης σε συνδυασμό με ένα 
σύστημα «φερμουάρ» στις εκλογικές λίστες ως την καλύτερη δυνατή λύση για τη 
βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην τουρκική πολιτική βραχυπρόθεσμα· επίσης, 
προτείνει οι σχετικοί τουρκικοί νόμοι να αλλάξουν αναλόγως· 

23. ζητεί από τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία να επεκτείνουν τον ρόλο της γυναίκας στην 
κομματική ιεραρχία πέρα από τις γυναικείες οργανώσεις, να τους δώσουν ηγετικούς 
ρόλους στη λειτουργική δομή του κόμματος και να αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν 
γυναίκες υποψήφιες για πολιτικές λειτουργίες· 

24. επικροτεί την πρόταση σύστασης μίας Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων στην τουρκική κυβέρνηση, προτρέπει την έγκριση της απαραίτητης 
νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό και καλεί αυτή την επιτροπή να έχει τακτικές επαφές 
με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·  

25. επιβεβαιώνει την έκκλησή της προς τις τουρκικές αρχές να κλιμακώσουν τις προσπάθειές 
τους για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες των οποίων η ελεύθερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση παρεμποδίζεται από δυσκολίες προερχόμενες από την οικογένεια ή το 
πολιτιστικό περιβάλλον είναι σε θέση να διεκδικήσουν πλήρως το δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση·

26. ενθαρρύνει τη διαδικασία να καταστεί η εκπαίδευση πιο ευαισθητοποιημένη ως προς τη 
διάσταση του φύλου, επί παραδείγματι αναθεωρώντας το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της CEDAW και καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι αγόρια και 
κορίτσια διδάσκονται για ζητήματα δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων· 

27. υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το Κοινοτικό Κεκτημένο 
στον τομέα της ίσης αμοιβής και ίσης μεταχείρισης στον επαγγελματικό βίο και πρέπει να 
βελτιώσει την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας· 

28. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τον σχεδιασμό και την υποστήριξη 
προγραμμάτων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων οργανωμένων από 
ΜΚΟ·

29. καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία να 
συνεργαστούν για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της 
Τουρκίας·

30. τονίζει την πρόθεσή της να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των γυναικών στην 
Τουρκία, να υποβάλλει έκθεση για αυτή σε ετήσια βάση μέσω της Επιτροπής 

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και συστήνει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να πράξει το ίδιο· 

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο της Τουρκίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσής της, η εισηγήτρια ήταν σε τακτικές επαφές και 
συμμετείχε σε εις βάθος συζητήσεις με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών στην 
Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο δημόσιες όσο και κατ' ιδίαν. Αυτό το έργο 
περιέλαβε: 

- ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του πρεσβευτή Demiralp, μόνιμου αντιπροσώπου της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και των μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στις 25 Νοεμβρίου 2004 

- επίσκεψη με τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών στην έκθεση «Γυναίκες 
στην Τουρκία - Μητέρες, Σουλτάνες και Θεές» στη BOZAR στις 6 Ιανουαρίου 2005 

- ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Τουρκία στις 27 Ιανουαρίου 2005 

- επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών στην Τουρκία, που 
περιλάμβανε συζητήσεις με την τουρκική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, την υπουργό 
γυναικείων θεμάτων, τον υπουργό δικαιοσύνης και εκπροσώπους συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, επισκέψεις σε πανεπιστήμια και τοπικά προγράμματα καθώς και ανταλλαγές 
απόψεων με αρκετές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών· η επίσκεψη διήρκεσε 
από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2005 

- δημόσια ακρόαση για το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 16 Μαρτίου 2005 

- τη διεξαγωγή ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της υπουργού της Τουρκίας για τα γυναικεία 
θέματα, Güldal Aksit, και του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου για την Απασχόληση και την 
Ισότητα των Φύλων, Vladimir Spidla στις 16 Μαρτίου 2005.

Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της που οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
κατέστησαν δυνατή την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στην Τουρκία και στις αγροτικές 
περιοχές, αλλά ελπίζει ότι η συνάντηση με αντιπροσώπους από αυτές τις περιοχές βοήθησε 
στην απόκτηση μίας πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας για τη συνολική κατάσταση στην 
Τουρκία. Η εισηγήτρια συστήνει σε μελλοντική ευκαιρία να χορηγηθεί ειδική άδεια 
παράτασης του ταξιδιού της αντιπροσωπείας πέραν των τριών ημερών που προβλέπονται 
επισήμως.

Κοινωνία των Πολιτών

Η σχέση μεταξύ ΜΚΟ και τουρκικής κυβέρνησης δεν ήταν πάντα η ευκολότερη. Για αυτόν 
τον λόγο, η παρούσα έκθεση τονίζει τη σημασία μίας ανοιχτής στάσης συνεργασίας μεταξύ 
της κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης. Αυτή περιλαμβάνει το να επιτραπεί το 
δικαίωμα διαδήλωσης στις ΜΚΟ και άλλους. Αφού υπήρξε δημόσια κατακραυγή κατόπιν της 
υπερβολικής χρήσης βίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη στις 6 
Μαρτίου 2005, η εισηγήτρια το θεώρησε επίκαιρο να συμπεριλάβει στην παρούσα 
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αιτιολογική έκθεση μία σύντομη επισκόπηση του γεγονότος, βάσει των προκαταρκτικών 
πορισμάτων από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία. Βάσει αυτών 
των πορισμάτων, η έκθεση καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας αλλά επικροτεί τη 
δέσμευση της κυβέρνησης να τιμωρήσει τους δράστες και να αποτρέψει τυχόν επανάληψη. 

Την Κυριακή 6 Μαρτίου, η τουρκική αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη διέλυσε βίαια μία 
διαδήλωση η οποία είχε οργανωθεί υπό το πρίσμα της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας. Εκείνη 
την ημέρα υπήρξαν αρκετές διαδηλώσεις σε σχέση με τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. Εκείνη 
που διαλύθηκε διά της βίας είχε απαγορευθεί να διεξαχθεί στον συγκεκριμένο χώρο και 
αποτελείτο από άντρες και γυναίκες, όχι μόνο από γυναίκες. Όλες οι υπόλοιπες διαδηλώσεις 
διεξήχθησαν χωρίς επεισόδια. Ήδη το 2004 ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε 
υπόμνημα το οποίο όριζε σαφώς ότι η δυσανάλογη χρήση βίας από την αστυνομία 
απαγορεύεται αυστηρά και πρέπει να τιμωρείται. Κατόπιν των γεγονότων και των 
αντιδράσεων τόσο της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης όσο και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει μία ανάκριση και έχουν θέσει 6 αστυνομικούς 
σε διαθεσιμότητα όσο διαρκεί η ανάκριση. 

Βία σε βάρος γυναικών

Αν και υπάρχουν ελάχιστα αξιόπιστα, ακριβή και ανεξάρτητα στοιχεία για πράξεις βίας σε 
βάρος γυναικών στην Τουρκία, η εισηγήτρια επιθυμεί να μοιραστεί μαζί σας τα ακόλουθα 
από υπάρχουσα έρευνα, η οποία βοηθά να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά δεν 
διατείνεται επ' ουδενί ότι δίνει πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Ελλείψει 
στοιχείων αυτή η έκθεση ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει και να υποστηρίξει 
ανεξάρτητες έγκυρες μελέτες. 

Υπάρχουσα έρευνα1 αναφέρει τα εξής:

Μεταξύ του 1990 - 1996, ελήφθησαν συνεντεύξεις από 1259 γυναίκες το 88,2% των οποίων 
δήλωσε ότι ζούσε σε βίαιο περιβάλλον και το 68% ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό. 

Σύμφωνα με άντρες, το 34% των παντρεμένων γυναικών είχαν υποστεί βία από τους 
συζύγους τους το 1995.

Σχεδόν όλες οι γυναίκες που ζούσαν σε υποβαθμισμένες περιοχές της Άγκυρας το 1995 είχαν 
υποστεί ενδοοικογενειακή βία. 

Το 58% των γυναικών που ζούσαν στην ανατολική και νοτιοανατολική Ανατολία ανέφερε ότι 
είχε δεχτεί σωματική επίθεση το 1998 

Το 23% των γυναικών με υψηλό ή μεσαίο εισόδημα είχαν δεχτεί επίθεση ή ξυλοδαρμό από 
τους συζύγους τους το 1998.

Το 86,1% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες.

  
1 Τα στοιχεία αυτά παρασχέθηκαν από την αντιπροσωπεία του UNFPA στην Τουρκία.
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Το 39,2% των γυναικών συμφωνεί ότι ο σύζυγος δικαιολογείται να χτυπά τη σύζυγό του· το 
63% των νεαρών γυναικών μεταξύ 15 και 19 ετών συμφωνεί ότι ο ξυλοδαρμός μπορεί να 
δικαιολογηθεί. 

Πολιτική συμμετοχή των γυναικών

Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. ΜΚΟ και γυναίκες 
πολιτικοί ζητούν την εισαγωγή συστημάτων ποσόστωσης. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα εάν το 
άρθρο 10 του νέου τουρκικού συντάγματος, το οποίο υποχρεώνει την κυβέρνηση να 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, επιτρέπει τέτοιου είδους μέτρα τα 
οποία θεωρούνται θετική διάκριση. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης είτε ότι αυτό το άρθρο θα 
έπρεπε να ερμηνευθεί ότι δεν παρεμποδίζει την έγκριση μέτρων τα οποία επιδιώκουν να 
αναστρέψουν την υπάρχουσα ανισότητα, όπως τα συστήματα ποσόστωσης για τις εκλογές, 
είτε το άρθρο θα έπρεπε να αλλάξει για να επιτρέπει ρητώς τέτοιου είδους μέτρα. Ούτως ή 
άλλως, η έκθεση υπογραμμίζει ότι τα δραματικά χαμηλά ποσοστά της γυναικείας συμμετοχής 
στην πολιτική στην Τουρκία δικαιολογούν τέτοιου είδους μέτρα. 

Εκπαίδευση

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο κορίτσια δεν φοιτούν σε σχολείο αν και η εκπαίδευση 
στην Τουρκία είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον οχτώ χρόνια. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για 
αυτό. Οι οικογένειες δεν αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των κοριτσιών. 
Ειδικά στα νοτιοανατολικά, ο αριθμός των κοριτσιών που δεν φοιτούν σε σχολείο είναι 
δυσανάλογα μεγάλος. Οι τοπικές διαμάχες έχουν αποστεθαροποιήσει την κοινωνία σε αυτή 
την περιοχή. Πολλές οικογένειες φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο λόγω της
έλλειψης ασφάλειας στις μεταφορές. Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μαζί με την 
UNICEF το οποίο παρέχει ασφαλή μετακίνηση για παιδιά. Υπολογίζεται ότι 700.000 παιδιά 
θα μετακινούνται κατ' αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι μέρος του σχεδίου που θέλει έως το 2010 
το 100% των παιδιών να πηγαίνει σχολείο. Περιλαμβάνει επίσης ανταμοιβή στις φτωχότερες 
οικογένειες για την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, η οποία θα είναι μεγαλύτερη για 
τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια. Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του 
ποσοστού αναλφαβητισμού στην Τουρκία (επί του παρόντος περίπου το 25% μεταξύ των 
γυναικών), ο οποίος με τη σειρά του είναι ζωτικής σημασίας για να επιτρέψει τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας και την πολιτική. 

Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Σύμφωνα με μελέτες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας μόνο το 27% των γυναικών στην Τουρκία συμμετέχει επί του παρόντος στην 
αγορά εργασίας, ενώ αντίθετα το 1998 ήταν το 35%. Η νομοθεσία και η διαθεσιμότητα 
υποδομών παιδικής μέριμνας έχουν ήδη βελτιωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρκετά 
σχέδια τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση του αριθμού των γυναικών που απασχολούνται 
επικερδώς, όπως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προγράμματα για τη στήριξη 
γυναικών επιχειρηματιών. Το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 
εξακολουθεί να μειώνεται είναι ως εκ τούτου ανησυχητικό και προκαλεί έκπληξη, αφού σε 
ορισμένους τομείς οι γυναίκες τα πηγαίνουν πολύ καλά, με περίπου 30% των δικηγόρων, των 
ακαδημαϊκών και των γιατρών να είναι γυναίκες. Μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει με τη 
μετανάστευση από αγροτικές περιοχές σε αστικές περιοχές και τη συμμετοχή των γυναικών 
στον καλούμενο ανεπίσημο τομέα, αλλά η εισηγήτρια πιστεύει ότι εξακολουθεί να συμβαίνει 
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λόγω της αρνητικής αντίληψης της κοινής γνώμης για τις γυναίκες που ανήκουν στο εργατικό 
δυναμικό. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό 
ρόλο στην οργάνωση των γυναικών που ανήκουν ήδη στο εργατικό δυναμικό και όσων 
επιζητούν μία επικερδή απασχόληση, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα έκθεση ζητεί επίσης τη 
συνεργασία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών 
στην Τουρκία. 

Δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης

Μόλις η τουρκική κυβέρνηση αναγνωρίσει ότι κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν γρήγορα. Αυτή η έκθεση πρέπει 
να θεωρηθεί έκκληση προς την τουρκική κυβέρνηση για να αναγνωρίσει ότι οι γυναίκες στην 
Τουρκία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή, στην οικογένεια, 
την κοινωνία, το εργατικό δυναμικό και στον τομέα της πολιτικής. Έχουν γίνει πολλά επί 
χάρτου, αλλά αυτό πρέπει τώρα να γίνει πράξη. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και η 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών από τις τουρκικές αρχές, καθώς 
και ο σεβασμός και η παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στις ΜΚΟ είναι μία αναγκαιότητα, 
εάν η Τουρκία επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μπάλα βρίσκεται στην 
«περιοχή» της κυβέρνησης και εξαρτάται από τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν 
πρωθυπουργό κ. Ερντογάν να κάνει κάτι για αυτό. 
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