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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

a nők szerepéről a török társadalmi, gazdasági és politikai életben 
(2004/2215(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által Törökország csatlakozásra való felkészülésben elért     
haladásáról 2004. október 6-án készített 2004. évi jelentésre és ajánlásra 
(COM(2004)0656 - C6-0148/2004) 1és  Parlament e jelentésről szóló 2004. december 
15-i állásfoglalására 2

– tekintettel a Tanácsnak a Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak  
megnyitásáról szóló 2004. december 17-i határozatára,

– tekintettel a közösségi vívmányokra a nőjogi és esélyegyenlőségi kérdésekben,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére

A. mivel a Törökországgal való európai uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének tervezett 
ideje 2005. október 3-a,

B. mivel a nőkkel szembeni megkülönböztetés  felszámolásáról szóló egyezmény (CEDAW) 
a nemzetközi jog részét képezi és elsőbbséget élvez a török nemzeti joggal szemben, 
ahogyan azt a török alkotmány 90. cikke is elismeri,

C. mivel a közösségi vívmányok elfogadása kötelező minden, az Európai Unióhoz 
csatlakozni kívánó ország számára,

D. mivel a nők jogai és az esélyegyenlőség a közösségi vívmányok részét képezik,

E. mivel a közelmúltban Törökországban elfogadott reformok nagy mértékben elősegítik a 
közösségi vívmányok bevezetését,

F. mivel a papíron elért eredményeket most a gyakorlatban kell bevezetni,

G. mivel az Európai Bizottság Törökország csatlakozás irányába tett előrelépéseiről szóló 
éves jelentése az alábbi problémás területeket határozza meg: az írástudatlanok magas 
aránya, a női parlamenti és körzeti képviselők alacsony száma és a nők elleni erőszak,

H. mivel Dél-kelet-Törökország, a Fekete-tenger térsége és általában a vidéki területek 
gazdasági és szociális fejletlensége súlyosbítja a nők problémáit,

  
1 HL C 2005.3.13.
2  A6-0063/2004, 2004. december 15..
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I. mivel a nők politikában való részvételi aránya Törökországban aggasztóan alacsony, 
4.4%-os képviselettel a parlamentben és 1%-os képviselettel a helyi közgyűlésekben,

J. mivel egy már létező gyakorlatot a nők hátrányos megkülönböztetését illetően 
leggyakrabban az ideiglenes pozitív megkülönböztetés gyakorlatával lehet orvosolni, 

K. mivel a nők elleni erőszak világszerte komoly problémát jelent,

L. mivel a közel 70 milliós lakosságú Törökországban körülbelül 14 menhely működik olyan 
nők számára, akik erőszak áldozatai lettek, ugyanakkor a török törvények előírják, hogy 
mind a 250, 50 000-nél több lakossal rendelkező településen legyen lehetőség ilyen 
menhelyek kialakítására, 

M. mivel a török kormány még nem fejezte be a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló 
Daphne II programban való részvételéről az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásait,

N. mivel az UNICEF becslése alapján évente 600 000 és 800 000 közé tehető azoknak a 
lányoknak a száma, akik bár iskolaköteles éveikbe léptek, mégsem járnak iskolába, 

O. mivel kevés pontos adat áll rendelkezésre a nők törökországi helyzetéről, különösen ami a 
nők elleni erőszakot illeti,

P. mivel a nők jelenléte a török munkaerőpiacon folyamatosan csökken,

Q. mivel a nők gazdasági függetlensége elengedhetetlen ahhoz, hogy érvényt szerezzenek 
jogaiknak, 

R. mivel 2005. március 6-án Isztambulban a rendőrség erőszakkal feloszlatott egy, a 
Nemzetközi Nőnap alkalmából tartott tüntetést,

1. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a nők jogait is, az 
Európai Uniós tagság sine qua non feltétele, és felhívja a Bizottságot, hogy a 
Törökországgal való tárgyalások során a napirendben kiemelt figyelmet szenteljen a nők 
jogainak; 

2. elismerően nyilatkozik a török kormány és a török parlament közelmúltban végrehajtott, a 
nők helyzetét érintő törvényhozási reformjairól;

3. hangsúlyozza az új jogszabályok végrehajtásának fontosságát, és különösen fontosnak 
tartja, hogy a nők általános helyzetével foglalkozó török igazgatóság megfelelő 
pénzeszközök felett rendelkezzen, elegendő munkatársa és világos felhatalmazása legyen;  

4. hangsúlyozza, hogy a kormánynak, a Főigazgatóság segítségével egy mindent átölelő 
megközelítést kell alkalmaznia a nők jogainak biztosítása érdekében, létre kell hoznia egy 
elkülönített esélyegyenlőségi alapot és rendszeresen kezdeményeznie és fejlesztenie kell 
nők jogait érintő programokat;
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5. elismeri a civil társadalom pozitív szerepét a közelmúlt törvényhozási reformjaiban;

6. felhívja az Európai Bizottságot és a török kormányt, hogy a kormány partnereként 
ismerjék el a nőjogi szervezeteket, támogassák őket és biztosítsanak számukra megfelelő 
pénzeszközöket ;

7. felhívja a török kormányt, hogy tartsa fenn a civil társadalommal folytatott valóságos 
párbeszédet, minden lehetséges területen törekedjen az együttműködésre, valamint 
hivatalos és hosszú távú eszközökkel egységesítse ezt az együttműködést;

8. hangúlyozza a a török nem kormányzati szervek és az Európai Unión belüli nem 
kormányzati szervek közötti szervezett együttműködés fontosságát, például az ilyen 
szervek közötti „testvérkapcsolatok” létesítésével;

9. kijelenti, hogy az EU 2007-2014 közötti pénzügyi tervének az Európai Kezdeményezés a 
Demokráciáért és az Emberi Jogokért program keretében elegendő pénzeszközt kell 
biztosítania a török nem kormányzati szerveknek;

10. felhívja az Európai Bizottságot, hogy csatlakozási stratégiája harmadik pillérének 
fényében kezdeményezzen társadalmi vitát a nők jogairól Törökországban, különös 
figyelmet szentelve a vidéki területeken zajló viták szervezésének;

11. elítéli a tüntetések alatt a túlzott rendőri erőszak alkalmazását és üdvözli a kormány 
közelmúltban tett ígéretét, hogy betartatja a Belügyminisztérium 2004. augusztus 17-i 
körlevelét a biztonsági erők esetleges túlzott erőszakosságának megelőzéséről és 
büntetéséről;

12. úgy találja, hogy a nők jogainak védelme a gyakorlatban továbbra sem kielégítő, 
különösen ami a nők elleni erőszakot illeti, és biztatja a kormányt, hogy szenteljen több 
figyelmet a törvények alkalmazására, többek között menhelyek létrehozásával, a civil 
társadalom kezdeményezéseinek támogatásával és a köztisztviselők, a rendőrség és a 
bíróságok számára kötelező jellegű továbbképzés szervezésével;

13. felhívja a török kormányt a menhelyekről szóló 5215. számú önkormányzati rendelet 
megváltoztatására annak érdekében, hogy minden 50 000-nél nagyobb lélekszámú 
településen kötelező legyen a menhelyek létrehozása, és biztosítva legyen, hogy a 
menhelyeket nemzetközi követelmények szerint építik és tartják fenn, valamint hogy 
ösztönözzék és támogassák a nem kormányzati szerveket abban, hogy ilyen menhelyeket 

és hasonló épületeket biztosítsanak;«
14. üdvözli első lépésként a kormány közelmúltban tett bejelentését, miszerint 2005 vége előtt 

5 további menhely kerül megnyitásra;

15. sürgeti a török kormányt, hogy zárja le a nők elleni erőszak leküzdésére irányuló Daphne 
II programban való részvételéről az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásait;  

16. elítéli a többnejűséget, a kényszerházasságot, általában a nők elleni becsületbeli és 
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erőszakos bűnöket és kéri a török kormányt egészét és külön az egyes kormánytagokat, 
hogy tegyenek hasonlóképpen, keressék meg ezen bűnök megelőzésének módját, valamint 
vegyenek részt kampányokban és szervezzenek a lakosságot ezen kérdésekről tájékoztató 
kampányokat; 

17. sürgeti a kormányt, hogy gondoskodjon a nők elleni erőszak bírósági tárgyalásain 
tanúskodók biztonságáról;

18. felhívja a kormányt, hogy biztosítson megfelelő (egészségügyi) ellátást és (jogi) 
támogatást azon nők számára, akik erőszak áldozataivá váltak, vagy akiket ilyen veszély 
fenyeget, valamint hozzon létre az erőszakos cselekedetek bejelentésére és támogatás 
kérésére szolgáló telefonos segélyvonalat a nők számára;

19. elismerően nyilatkozik a török kormányról a közelmúltban bevezetett törvényi változások 
miatt, melyek a becsületbeli gyilkosságokat életfogytiglani elzárással büntetik és a 
gyilkosságban való bűnrészességet is büntethetővé teszik; elismerően nyilatkozik a 
házasságon belüli nemi erőszak elismeréséről és felhívja az Európai Unió tagállamainak 
kormányait, hogy kövessék ezt a példát; 

20. felkéri az Európai Bizottságot, hogy készítsen független, átfogó tanulmányokat az 
előfordulási gyakoriságról, különösen ami a nők körében előforduló írástudatlanságot és a 
nők ellen elkövetett erőszakot illeti;

21. sürgeti Törökországot, hogy ratifikálja az Emberi Jogok Európai  
Egyezményéhez«1 csatolt, a diszkrimináció megelőzéséről szóló 12. kiegészítő  
jegyzőkönyvet;

22. javasolja egy kötelező kvótarendszer bevezetését és együttes alkalmazását a „cipzár”-
elvvel a választási listákon, ami a lehető legjobb eszköz arra, hogy rövid távon javítsák a   
női részvételi arányt a török politikában, és javasolja, hogy a török törvényeket ennek 
megfelelően változtassák meg;

23. felhívja a törökországi pártokat, hogy a Női Részlegeken túl is terjesszék ki a nők szerepét  
a párti hierarchiában, a pártok szervezeti struktúrájában adjanak  a nőknek vezető 
szerepeket, valamint kutassanak fel és képezzenek női jelölteket politikai funkciók 
betöltésére;

24. üdvözli a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozásának javaslatát a török 
parlamentben, sürgeti a megfelelő jogi alapok mielőbbi elfogadását és felkéri ezt a 

Bizottságot, hogy tartson folyamatos kapcsolatot az Európai Parlament Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságával;

25. megerősíti felhívását a török hatóságok felé, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak 
biztosítása érdekében, hogy azok a nők is teljes mértékben érvényesíthessék a képzéshez 
való jogukat, akiknek képzéshez való szabad hozzáférése családi körülményeik vagy 
kulturális környezetük miatt korlátozott;

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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26. támogatja a folyamatot, mely során az oktatás nagyobb figyelemmel lesz a nemek közti 
különbségre, például az oktatási anyagoknak a CEDAW 5. cikke szerinti átértékelésével, 
és felhívja a kormányt annak biztosítására, hogy a lányok és a fiúk oktatásban részesülnek 
a női jogok és az egyenjogúság kérdéseiben; 

27. hangsúlyozza, hogy Törökországnak teljes mértékben meg kell felelnie a közösségi 
vívmányoknak a dolgozó nők és férfiak azonos fizetését és azonos bánásmódját illetően és 
javítania kell a nők munkaerőpiachoz való hozzáférésén;

28. felhívja az Európai Bizottságot, hogy folytassa a foglalkoztatási programok felállítását és 
támogatását, beleértve a nem kormányzati szervezetek által felállított programokat;

29. felhívja az Európai Unió és Törökország szakszervezeteit, hogy működjenek együtt a nők 
török munkapiacon való részvételének növelése érdekében;

30. hangsúlyozza, hogy szándékában áll figyelemmel kísérni a nők törökországi helyzetét, 
erről szóló éves jelentést készíteni a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságán keresztül és 
utasítja az Európai Bizottságot, hogy cselekedjen hasonlóképpen; 

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz, 

valamint az Európa Tanács főtitkárához és Törökország kormányához és 
parlamentjéhez.
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INDOKOLÁS

In preparing her draft report, the rapporteur has been in regular contact and has had in-depth 
discussions with a whole range of interested parties in Turkey and the European Union, both 
in public and private. This work has included:

- an exchange of views between Ambassador Demiralp, Permanent Representative of 
Turkey with the European Union, and the members of the Committee on Women's Rights 
and Gender Equality of the European Parliament on the 25th of November 2004

- a visit with members of the Women's Rights Committee to the exhibition ´Women in 
Turkey - Mothers, Sultanas and Goddesses´ in the BOZAR on the 6th of January 2005

- an exchange of views with the European Commission's enlargement team for Turkey on 
the 27th of January 2005

- a delegation visit of the Women's Rights Committee to Turkey, including discussions with 
the Turkish Parliament, the Prime Minister, the Minister of Women's Issues, the Minister 
of Justice and Trade Union representatives, visits to Universities and local projects as well 
as exchanges of views with several women's rights organizations; the visit took place from 
the 31st of January to the 2nd of February 2005

- a public hearing on the issue of women's rights in Turkey in the European Parliament on 
the 16th of March 2005

- conducting an exchange of views between the Turkish Minister for Women's issues, 
Güldal Aksit, and the European Commissioner for Employment and Gender Equality, 
Vladimir Spidla on the 16th of March 2005

The rapporteur regrets that the rules of the European Parliament made it impossible for the 
delegation to Turkey to also visit the rural areas, but hopes that having met with 
representatives from these areas has helped to obtain a full and complete picture of the 
situation in the whole of Turkey. The rapporteur recommends that on a future occasion special 
permission be granted to extend a delegation trip beyond the three days officially allowed for.

Civil society 

The relationship between NGOs and the Turkish government has not always been a very easy 
one. It is for that reason that this report stresses the importance of an open attitude of 
cooperation between civil society and the government. This includes allowing NGOs and 
others the right to demonstrate. Since there was much public outcry after the excessive use of 
force during a demonstration in Istanbul on the 6th of March 2005, the rapporteur has found it 
opportune to include in this explanatory statement a short overview of the incident, based on 
preliminary findings by the European Commission's delegation in Turkey. On the basis of 
these findings the report condemns the excessive use of force but welcomes the government's 
pledge to punish the perpetrators and prevent any reoccurrence. 
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On Sunday the 6th of March the Turkish police in Istanbul violently dispersed a 
demonstration which was organized in the light of International Women's Day. On that day 
there were several demonstrations linked to International Women's Day. The one that was 
forced to disperse was prohibited at the site where it took place and consisted of men and 
women, not women only. All the other demonstrations went on without any incidents. 
Already in 2004 the Turkish Minister of the interior issued a memorandum which stated 
clearly that disproportional use of force by the police is strictly forbidden and should be 
punished. Following the events and the reaction of both the European public and the European 
institutions the Turkish authorities have started an investigation and have relieved six 
policemen of their duties pending this investigation. 

Violence against women

Although there exists very little reliable, accurate and independent data on violence against 
women in Turkey, the rapporteur wishes to share with you the following from existing 
research, which helps illustrate the size of the problem, but in no way pretends to give a full 
and complete picture of the situation. Because of this lack of data this report requests the 
European Commission to undertake and support independent prevalence studies. 

Existing research1 tells the following:

Between 1990 - 1996, 1259 women were interviewed of which 88.2% said that they were 
living in a violent environment and 68% said that they had been beaten.

According to men, 34 percent of married women were subjected to violence by their spouses 
in 1995.

Almost all women living in slum areas in Ankara in 1995 had experienced domestic violence. 

58% of women in east and south-east Anatolia reported having experienced a physical assault 
in 1998.

23% of high and middle income women had been assaulted or beaten by their husbands in 
1998.

86.1% of the victims of domestic violence are women.

39.2% of women agree that a husband is justified in beating his wife; 63% of young women 
between the ages of 15 and 19 agree that beating can be justified.

Political participation of women 

Political participation of women in Turkey remains worryingly low. NGOs and female 
politicians alike call for the introduction of quota systems. There is a legal debate on whether 

  
1 This data was provided by the UNFPA delegation in Turkey.
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article 10 of the new Turkish Constitution, which obliges the government to ensure the equal 
treatment of men and women, allows for such measures of what is called positive 
discrimination. The rapporteur is of the opinion that either this article should be interpreted as 
not prohibiting the adoption of measures which seek to reverse existing inequality, such as 
quota systems for the elections, or the article should be changed to explicitly allow for such 
measures. Either way, this report underlines that the dramatically low figures of women's 
participation in Turkish politics justifies such measures.  

Education

More than half a million girls do not attend school each year even though in Turkey it is 
mandatory to get education for at least 8 years. There are several reasons for this. Families do 
not attach enough importance to girls getting an education. Especially in the South East the 
number of girls not attending school is disproportionately large.  Regional conflicts have 
destabilized society in this region. Many families are afraid to send their children to school 
due to the insecurity surrounding transport. The government has set up a programme together 
with UNICEF which provides children with safe transport.    It is estimated that around 
700.000 children will be transported in this way. This is part of the plan to get 100% of 
children in school by the year 2010. This also includes rewarding the poorest families for 
registering their children with a school, giving more for girls than for boys. Education is 
crucial in order to get the illiteracy rate in Turkey down (currently about 25% among women), 
which in turn is crucial in order to allow women to participate in the labour market and in 
politics.

Participation of women in the labour market

According to studies by the European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions only 27% of women in Turkey currently participates in the labour 
market, whereas in 1998 this was still 35%. Legislation and the availability of childcare 
infrastructures have already been improved and the European Commission has several 
projects which seek to improve the number of women who are gainfully employed, such as 
vocational training programmes and programmes supporting women entrepreneurs. The fact 
that the number of women in the labour force is still dropping is therefore worrying and 
surprising since in some areas women are doing very well, with around 30% of lawyers, 
academics and doctors being women. It may be partly explained by migration from rural areas 
to urban areas and the relatively high participation of women in the so-called informal sector, 
but the rapporteur believes that it is also still due to negative public perception of women in 
the labour force. Trade unions could play an important role in organizing women already in 
the labour force and those seeking to be gainfully employed, so that it becomes easier for 
women to take part in the labour market. In this light this report also calls for the cooperation 
between trade unions in the European Union and those in Turkey.

Commitment of the Turkish Government

Once the Turkish government acknowledges that something has to be done about a specific 
problem, things start changing quickly. This report has to be seen as an appeal to the Turkish 
government to recognize that women in Turkey face severe problems in their everyday lives, 
in the family, in society, in the workforce and in the political sphere. A lot has been done on 
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paper, but this now needs to be put in practice. Implementation of current legislation and the 
effective protection of women's rights by the Turkish authorities, as well as having respect for 
and giving  substantial support to NGOs is a necessity if Turkey wants to become a member 
of the European Union. The ball is now in the court of the government, and it is up to the  
former soccer player and now Prime Minister, Erdogan, to do something with it. 
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