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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par sieviešu lomu Turcijas ekonomikā, politikā un sociālajā dzīvē
(2004/2215(INI))

Eiropas Parlaments, 

- ņemot vērā Eiropas Komisijas 2004. gada regulāro ziņojumu un 2004. gada 6. oktobra 
ieteikumu par Turcijas  progresu virzienā uz pievienošanos Savienībai (KOM(2004)0656 -
C6-0148/2004)1 un Eiropas Parlamenta 2004. gada 15. decembra rezolūciju2 par šo 
ziņojumu,

- ņemot vērā Eiropas Padomes 2004. gada 17. decembra lēmumu sākt sarunas ar Turciju par 
pievienošanos Eiropas Savienībai, 

- ņemot vērā Kopienas acquis sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā, 

- ņemot vērā tā Reglamenta 45. pantu, 

- ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu, 

A. Turcija ir gatava sākt sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai 2005. gada 3. oktobrī, 

B. Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (KSDI)3 veido daļu no 
starptautiskās tiesu varas, un tai ir priekšroka, salīdzinot ar Turcijas valsts tiesu varu, ko 
atzīst Turcijas Konstitūcijas 90. pants, 

C. Kopienas acquis pieņemšana ir obligāta visām kandidātvalstīm, kas vēlas pievienoties 
Eiropas Savienībai, 

D. sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība ir daļa no Kopienas acquis, 

E. nesenās reformas Turcijā sieviešu tiesību jomā prasa ilgu laiku acquis ieviešanā, 

F. uz papīra redzamais progress jāīsteno praksē, 

G. Eiropas Komisijas regulārais ziņojums par Turcijas progresu virzienā uz pievienošanos 
attiecībā uz sieviešu situāciju norāda šādas galvenās jomas, kas rada satraukumu: augsts 
analfabētisma līmenis, zems sieviešu īpatsvars parlamentā, kā arī vietējās varas iestādēs, 
un vardarbība pret sievietēm,  

H. zemais ekonomiskās un sociālās attīstības līmenis Turcijas Dienvidaustrumos, Melnās 
jūras reģionos un lauku rajonos kopumā saasina sieviešu problēmas,  

I. sieviešu politiskā līdzdalība Turcijā ir mulsinoši zema, sievietēm veidojot tikai 4,4% no 
  

1 OV C/2005/13/  3. 
2 2004. gada 15. decembra A6-0063/2004. 
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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parlamenta locekļu skaita un tikai 1% no vietējo asambleju pārstāvjiem, 

J. esošo negatīvas sieviešu diskriminācijas situāciju dažreiz vislabāk var mazināt ar pozitīvas 
diskriminācijas pagaidu pasākumiem, 

K. vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma visā pasaulē, 

L. Turcijā, kuras iedzīvotāju skaits ir aptuveni 70 miljoni, ir tikai apmēram 14 patvēruma 
vietas sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības upuriem, taču Turcijas likums1 prasa 
iespēju izveidot patvertni – vietu visās 250 municipalitātēs ar vairāk nekā 50 000 
iedzīvotājiem,  

M. Turcijas valdība vēl nav beigusi sarunas ar Eiropas Komisiju attiecībā uz līdzdalību 
Daphne II programmā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, 

N. ANO Bērnu fonds novērtē, ka katru gadu no 600 000 līdz 800 000 meitenēm, kuras 
sasniegušas obligāto vecumu skolas sākšanai, nesāk skolas gaitas, 

O. trūkst precīzu datu par sieviešu situāciju Turcijā, it īpaši attiecībā uz vardarbību pret 
sievietēm, 

P. ir vērojama pastāvīga sieviešu līdzdalības samazināšanās Turcijas darba tirgū, 

Q. sieviešu ekonomiskā neatkarība ir izšķiroša, lai viņas varētu aizstāvēt savas tiesības, 

R. 2005. gada 6. martā policija varmācīgi iejaucās demonstrācijā Stambulā, kas bija saistīta 
ar Starptautisko sieviešu dienu, 

1. Uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana, ieskaitot sieviešu tiesības, ir sine qua non dalībai 
Eiropas Savienībā, un prasa Eiropas Komisijai izvirzīt sieviešu tiesību jautājumu 
dienaskārtības sarunām ar Turciju priekšplānā;

2. Cildina Turcijas valdību un parlamentu par nesenajām likumdošanas reformām attiecībā 
uz sieviešu situāciju; 

3. Izceļ jaunās likumdošanas ieviešanas nozīmību un uzskata par ļoti svarīgu, lai Turcijas 
ģenerāldirektorāts par sieviešu stāvokli būtu nodrošināts ar pietiekamu finansējumu un 
personālu, un lai tam būtu skaidras pilnvaras;  

4. Uzsver, ka valdībai ar ģenerāldirektorāta palīdzību jānodrošina holistiska pieeja, lai 
nodrošinātu sieviešu tiesības, tai jāizveido atsevišķs dzimuma budžets un jāsāk, un 
regulāri jāizstrādā projektus par sieviešu tiesībām; 

5. Atzīst pilsoniskās sabiedrības pozitīvo lomu neseno likumdošanas reformu īstenošanā; 

6. Prasa Eiropas Komisijai, kā arī Turcijas valdībai atzīt sieviešu tiesību organizāciju kā 

  
1 Municipalitātes likuma Nr. 5215 14. pants.
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valdības partneru lomu un atbalstīt tās, un piešķirt tām pietiekamu finansējumu; 

7. Prasa Turcijas valdībai turpināt jēgpilnu dialogu ar pilsonisko sabiedrību, sadarboties, kad 
tas ir iespējams, un konsolidēt šo sadarbību ar oficiālu un ilgtermiņa struktūru palīdzību;  

8. Uzsver strukturētas sadarbības nozīmību starp Turcijas nevalstiskajām organizācijām un 
nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienībā, piemēram, savienojot šādas 
organizācijas; 

9. Paziņo, ka pietiekams finansējums nevalstiskajām organizācijām Turcijā Eiropas 
iniciatīvas demokrātijai un cilvēktiesībām ietvaros jānodrošina ES Finanšu plānos 2007. –
2014. gadam;

10. Prasa Eiropas Komisijai, ņemot vērā tās pievienošanās stratēģijas trešo pīlāru, uzsākt 
debates ar Turcijas sabiedrību par sieviešu tiesībām, pievēršot īpašu uzmanību debašu 
organizēšanai lauku rajonos; 

11. Nosoda plašo policijas pārstāvju spēka pielietošanu demonstrāciju laikā un apsveic neseno 
valdības solījumu atbalstīt 2004. gada 17. augusta Iekšlietu ministrijas apkārtrakstu par 
iespējama neatbilstīga drošības dienestu spēka pielietošanas novēršanu un sodīšanu;  

12. Konstatē, ka sieviešu tiesību aizsardzība praksē joprojām ir nepietiekama, īpaši attiecībā 
uz vardarbību pret sievietēm, un mudina valdību pievērst lielāku uzmanību likumdošanas 
ieviešanai, citu lietu starpā izveidojot patvertnes, atbalstot pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvas un nodrošinot obligātas apmācības sabiedriskās pārvaldes, policijas un tiesu 
pārstāvjiem; 

13. Prasa Turcijas valdībai grozīt Municipalitātes likumu Nr. 5215 par patvertnēm tādā veidā, 
lai daudzu patvertņu izveidošanu visās municipalitātēs, kas paredzētas vairāk nekā 50.000 
iedzīvotāju uzņemšanai, noteiktu par obligātu, lai nodrošinātu, ka visas patvertnes tiek 
būvētas un uzturētas saskaņā ar starptautiskiem standartiem un veicinātu, un atbalstītu 
nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina šādas patvertnes un līdzīgas iespējas;  

14. Kā pirmo soli apsveic neseno valdības paziņojumu, ka līdz 2005. gada beigām atvērs 
apmēram 5 papildu patvertnes; 

15. Mudina Turcijas valdību pabeigt sarunas ar Eiropas Komisiju par līdzdalību Daphne II
programmā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu; 

16. Nosoda poligāmijas, piespiedu laulību, tradīcijās pamatotu noziegumu un vardarbības pret 
sievietēm gadījumus kopumā un prasa Turcijas valdībai rīkoties saskaņoti gan kā 
vienotam veselumam, gan kā atsevišķiem kabineta locekļiem, meklēt veidus šo 
noziegumu novēršanai un organizēt kampaņas, lai veicinātu sabiedrības apzināšanos par 
šiem jautājumiem, un piedalīties šajās kampaņās;

17. Mudina valdību veikt pasākumus, lai nodrošinātu liecinieku drošību tiesas procesu laikā 
vardarbības pret sievietēm gadījumos;
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18. Prasa valdībai nodrošināt sievietēm, kuras ir kļuvušas vai kurām pastāv risks kļūt par 
vardarbības upuriem, pienācīgu (veselības) aprūpi un (juridisko) atbalstu, kā arī izveidot 
tālruņa palīdzības līnijas sievietēm, lai viņas varētu ziņot par vardarbību un prasīt atbalstu; 

19. Nosoda Turcijas valdību par nesenajām juridiskajām izmaiņām, kas slepkavībām, 
aizstāvot godu, piemēro mūža ieslodzījumu un ļauj sodīt šajos noziegumos līdzvainīgos; 
cildina to, ka izvarošana laulības ietvaros ir atzīta par noziegumu, prasa Eiropas 
Savienības dalībvalstu valdībām sekot šim piemēram; 

20. Prasa Eiropas Komisijai veikt un atbalstīt neatkarīgus, visaptverošus izplatības pētījumus, 
it īpaši attiecībā uz analfabētisma procentu sieviešu vidū un vardarbības pret sievietēm 
gadījumu biežumu; 

21. Mudina Turciju ratificēt Papildu protokolu Nr. 12 Eiropas Konvencijai par 
cilvēktiesībām1, kurš attiecas uz diskriminācijas novēršanu; 

22. Ierosina obligātas kvotu sistēmas pieņemšanu, apvienojot to ar „rāvējslēdzēju” ievietošanu 
vēlēšanu sarakstos kā labāko iespējamo veidu, lai pašreizējā brīdī palielinātu sieviešu 
piedalīšanos Turcijas politikā, ierosina attiecīgi grozīt atbilstīgos Turcijas likumus; 

23. Prasa Turcijas politiskajām partijām paplašināt sieviešu lomu partijas hierarhijā, veidojot 
sieviešu atzarus, ļaut viņām ieņemt vadošos posteņus partijas organizatoriskajā struktūrā 
un meklēt, un apmācīt sieviešu dzimuma kandidātes politiskajai darbībai; 

24. Apsveic ierosināto Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas izveidošanu 
Turcijas parlamentā, mudina iespējami drīz pieņemt vajadzīgo likumdošanu un aicina šo 
komiteju regulāri uzturēt sakarus ar Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteju; 

25. Vēlreiz apstiprina savu prasību Turcijas varas iestādēm pastiprināt to centienus, lai 
nodrošinātu, ka sievietes, kuru brīvu pieeju izglītībai kavē ar ģimeni vai kultūras vidi 
saistītas grūtības, var pilnā mērā aizstāvēt savas tiesības uz izglītību; 

26. Atbalsta izglītības procesa padarīšanu jutīgāku attiecībā uz dzimumiem, piemēram, 
pārskatot izglītības materiālus saskaņā Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu 5. pantu un prasa valdībai nodrošināt, lai meitenēm un zēniem mācītu par 
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumiem; 

27. Uzsver, ka Turcijai pilnībā jāievēro Kopienas acquis attiecībā uz vienādu samaksu un 
vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, un ka Turcijai jāuzlabo sieviešu 
pieeja darba tirgum; 

28. Prasa Eiropas Komisijai turpināt izstrādāt un atbalstīt nodarbinātības projektus, ieskaitot 
nevalstisko organizāciju izstrādātos projektus; 

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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29. Prasa Eiropas Savienības un Turcijas arodbiedrībām sadarboties, lai palielinātu sieviešu 
piedalīšanos Turcijas darba tirgū;

30. Uzsver savu nodomu rūpīgi uzraudzīt sieviešu situāciju Turcijā, katru gadu ziņot par to ar 
Sieviešu tiesību un dzimumu vienlīdzības komitejas starpniecību un uzdod Eiropas 
Komisijai darīt to pašu;

31. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Eiropas Padomes 
ģenerālsekretāram un Turcijas valdībai, un parlamentam.
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EXPLANATORY STATEMENT

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 

  
1 This data was provided by the UNFPA delegation in Turkey.
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politicians alike call for the introduction of quota systems. There is a legal debate on whether 
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, 
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in the family, in society, in the workforce and in the political sphere. A lot has been done on 
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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