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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van vrouwen in het sociale, economische en politieke leven in Turkije
(2004/2215(INI))

Het Europees Parlement,

- gezien het periodiek verslag 2004 en de aanbeveling van de Europese Commissie over de 
vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding van 6 oktober 2004 (COM(2004)0656-
C6-0148/2004)1 en zijn resolutie2 van 15 december 2004 over dit verslag; 

- gezien het besluit van de Europese Raad van 17 december 2004 om onderhandelingen met 
Turkije over toetreding tot de Europese Unie aan te knopen;

- gezien het acquis communautaire op het vlak van de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid; 

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement;

- gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid; 

A. overwegende dat Turkije vanaf 3 oktober 2005 onderhandelingen over toetreding tot de 
Europese Unie (EU) zal aanknopen;

B. overwegende dat de Conventie inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen (CEDAW)3 een onderdeel van het internationaal recht vormt en voor het 
Turkse nationale recht komt, zoals erkend in artikel 90 van de Turkse grondwet; 

C. overwegende dat kandidaten die tot de Europese Unie willen toetreden, het acquis 
communautaire moeten aannemen;

D. overwegende dat de rechten van de vrouw en gendergelijkheid een onderdeel van het 
acquis communautaire vormen;

E. overwegende dat de recente hervormingen in Turkije op het vlak van de rechten van de 
vrouw het acquis in belangrijke mate ten uitvoer leggen, 

F. overwegende dat de op papier gerealiseerde vorderingen nu in praktijk moeten worden 
omgezet;

G. overwegende dat in het periodiek verslag van de Europese Commissie over de 
vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding, met betrekking tot de situatie van de 
vrouw, de volgende belangrijkste punten van bezorgdheid worden vastgesteld: een hoge 
graad van analfabetisme, een laag percentage vrouwen in het parlement en in plaatselijke 
vertegenwoordigende organen en geweld tegen vrouwen;

  
1 PB C/2005/13/ 3. 
2 A6-0063/2004 van 15 december 2004.
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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H. overwegende dat de economische en sociale onderontwikkeling in Zuidoost-Turkije, de 
regio van de Zwarte Zee en in landelijke gebieden in het algemeen de problemen van 
vrouwen verergert; 

I. overwegende dat de deelname van vrouwen aan de politiek in Turkije verontrustend laag 
is, aangezien slechts 4,4 % van alle parlementsleden en slechts 1 % van alle 
vertegenwoordigers van plaatselijke assemblees vrouw is; 

J. overwegende dat een bestaande situatie van negatieve discriminatie van vrouwen soms het 
best met tijdelijke maatregelen van positieve discriminatie kan worden verholpen;

K. overwegende dat geweld tegen vrouwen wereldwijd een groot probleem is;

L. overwegende dat er in Turkije, met een bevolking van ongeveer 70 miljoen mensen, 
slechts een veertiental opvangtehuizen voor vrouwelijke slachtoffers van geweld zijn, 
terwijl de Turkse wet1 vereist dat het in alle 250 gemeenten van meer dan 50 000 
inwoners mogelijk moet zijn een opvangtehuis op te richten; 

M. overwegende dat de Turkse regering de onderhandelingen met de Europese Commissie 
over deelname aan het Daphne II-programma ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 
nog niet heeft afgerond;

N. overwegende dat er volgens UNICEF naar schatting elk jaar tussen 600 000 en 800 000 
meisjes die de schoolplichtige leeftijd hebben bereikt, niet naar school gaan; 

O. overwegende dat er een gebrek aan nauwkeurige gegevens is over de situatie van de 
vrouw in Turkije, vooral met betrekking tot geweld tegen vrouwen;

P. overwegende dat de participatie van vrouwen op de Turkse arbeidsmarkt een gestage 
daling kent;

Q. overwegende dat de economische onafhankelijkheid van vrouwen een doorslaggevende 
factor is om voor hun rechten te kunnen opkomen;

R. overwegende dat de politie op 6 maart 2005 een betoging in Istanboel in het kader van de 
internationale vrouwendag met geweld heeft uiteengedreven; 

1. benadrukt dat de naleving van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van de 
vrouw, een sine qua non voor lidmaatschap van de Europese Unie is en roept de Europese 
Commissie op om de kwestie van de rechten van de vrouw hoog op de agenda van de 
onderhandelingen met Turkije te plaatsen;

2. prijst de Turkse regering en het Turkse parlement wegens de recente wetgevende 
hervormingen met betrekking tot de situatie van de vrouw;

  
1 Gemeentewet nr. 5215, artikel 14.
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3. benadrukt het belang van de tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgeving en acht het 
uitermate belangrijk dat het Turkse directoraat-generaal over de status van de vrouw 
voldoende wordt gefinancierd, over voldoende personeel en een duidelijk mandaat 
beschikt;

4. benadrukt dat de regering, met de hulp van het directoraat-generaal, voor een holistische 
benadering moet zorgen om de rechten van de vrouw te beschermen, een aparte 
genderbegroting moet opmaken en geregeld projecten met betrekking tot de rechten van 
de vrouw moet opstarten en ontwikkelen;

5. erkent de positieve rol die de burgermaatschappij bij de uitvoering van de recente 
wetgevende hervormingen heeft gespeeld;

6. roept de Europese Commissie evenals de Turkse regering op om de rol van 
vrouwenrechtenorganisaties als partners van de regering te erkennen en om hen te steunen 
en voldoende te financieren;

7. roept de Turkse regering op om een zinvolle dialoog met de burgermaatschappij te blijven 
voeren, om waar mogelijk samen te werken en om deze samenwerking via officiële 
structuren op lange termijn te bestendigen;

8. benadrukt het belang van een gestructureerde samenwerking tussen Turkse NGO’s en 
NGO’s in de Europese Unie, bijvoorbeeld door deze organisaties te ´koppelen´;

9. stelt dat, in het kader van het Europees initiatief voor de democratie en de mensenrechten, 
in de financiële vooruitzichten 2007–2014 van de Europese Unie voldoende middelen 
voor NGO’s in Turkije moeten worden opgenomen;

10. roept de Europese Commissie op om, in het licht van de derde pijler van haar 
toetredingsstrategie, in de Turkse maatschappij een debat over de rechten van de vrouw op 
gang te brengen, met speciale aandacht voor de organisatie van debatten in landelijke 
gebieden;

11. veroordeelt het buitensporig gebruik van geweld door politiemensen tijdens betogingen en 
juicht de recente belofte van de regering toe om de rondzendbrief van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken van 17 augustus 2004 over het voorkomen en de bestraffing van 
mogelijk buitensporig gebruik van geweld door de veiligheidsdiensten te handhaven;

12. is van oordeel dat de rechten van de vrouw in de praktijk nog steeds onvoldoende worden 
beschermd, vooral met betrekking tot geweld tegen vrouwen, en spoort de regering ertoe 
aan om meer aandacht aan de tenuitvoerlegging van de wetgeving te besteden, onder 
andere door opvangtehuizen op te richten, initiatieven van de burgermaatschappij te 
steunen en verplichte opleiding aan ambtenaren, politiemensen en het rechtswezen te 
geven;

13. roept de Turkse regering op gemeentewet nr. 5215 inzake opvangtehuizen te wijzigen 
zodat de oprichting van diverse opvangtehuizen in alle gemeenten met meer dan 50 000 
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inwoners verplicht wordt, zodat alle opvangtehuizen conform internationale normen 
worden gebouwd en onderhouden en zodat de NGO’s die opvang en gelijksoortige 
faciliteiten verlenen, worden geholpen en gesteund; 

14. juicht de recente aankondiging van de regering dat voor eind 2005 een vijftal extra 
opvangtehuizen de deuren zal openen, als een eerste stap toe;

15. verzoekt de Turkse regering met aandrang de onderhandelingen met de Europese 
Commissie over deelname aan het Daphne II-programma ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen af te ronden;

16. veroordeelt gevallen van polygamie, gedwongen huwelijken, eremisdrijven en geweld 
tegen vrouwen in het algemeen en vraagt de Turkse regering in haar geheel en individuele 
kabinetsleden om hetzelfde te doen, om manieren te zoeken om deze misdrijven te 
voorkomen en om hieraan gewijde bewustmakingscampagnes te organiseren en eraan mee 
te werken; 

17. verzoekt de regering met aandrang maatregelen te treffen om tijdens processen wegens 
geweld tegen vrouwen de veiligheid van getuigen te garanderen;

18. roept de regering op om vrouwen die slachtoffer van geweld zijn geweest of het dreigen te 
worden, degelijke (gezondheids)zorg en (juridische) bijstand te verlenen, en om 
telefonische hulplijnen open te stellen waarop vrouwen gewelddaden kunnen melden en 
steun kunnen vragen;

19. prijst de Turkse regering voor recente wetswijzigingen waardoor eremoorden met 
levenslange opsluiting kunnen worden bestraft en bestraffing van medeplichtigen bij 
eremoorden mogelijk wordt; prijst de erkenning van verkrachting binnen het huwelijk als 
misdrijf; roept de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie op om dit voorbeeld 
te volgen; 

20. vraagt de Europese Commissie onafhankelijke, uitgebreide aanwezigheidsstudies uit te 
voeren en te steunen, vooral met betrekking tot de graad van analfabetisme bij vrouwen en 
geweld tegen vrouwen;

21. verzoekt Turkije met aandrang het twaalfde aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens1 dat over de voorkoming van discriminatie handelt, te 
bekrachtigen;

22. suggereert dat de toepassing van een verplicht quotasysteem in combinatie met het 
ritssysteem bij de lijstvorming de beste manier is om de deelname van vrouwen aan de 
Turkse politiek op korte termijn te verbeteren; stelt voor dat de desbetreffende Turkse 
wetten dienovereenkomstig worden gewijzigd;

23. roept de politieke partijen in Turkije op de rol van vrouwen in de partijhiërarchie niet tot 
de vrouwenafdelingen te beperken, hen leidinggevende posities in de organisatiestructuur 

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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van de partij te geven en naar vrouwelijke kandidates voor politieke functies te zoeken en 
hen hiertoe op te leiden;

24. juicht de voorgestelde oprichting van een Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid in het Turkse parlement toe; dringt erop aan dat de nodige wetten zo snel 
mogelijk worden aangenomen en nodigt deze Commissie uit om geregeld met de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement samen 
te werken;

25. bevestigt opnieuw zijn oproep aan de Turkse overheidsinstanties om hun inspanningen op 
te voeren opdat vrouwen voor wie vrije toegang tot onderwijs door uit hun familiale of 
culturele omgeving voortvloeiende moeilijkheden wordt belemmerd, voor hun volle recht 
op onderwijs kunnen opkomen;

26. steunt het meer gendergevoelig maken van het onderwijs, door bijvoorbeeld de leerstof in 
de lijn van artikel 5 van het CEDAW te herzien, en roept de regering op ervoor te zorgen 
dat meisjes en jongens over de rechten van vrouwen en gendergelijkheid worden 
onderwezen; 

27. benadrukt dat Turkije het acquis communautaire op het vlak van gelijke beloning en 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het beroepsleven volledig moet naleven en 
de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt moet verbeteren;

28. roept de Europese Commissie op om tewerkstellingsprojecten, onder andere door NGO’s 
opgezette projecten, te blijven organiseren en steunen;

29. roept de vakbonden in de Europese Unie en in Turkije op samen te werken om zo het 
aantal vrouwen in de Turkse beroepsbevolking te verhogen;

30. benadrukt zijn plan om de situatie van de vrouw in Turkije op de voet te volgen, om 
hierover via zijn Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid jaarlijks verslag uit 
te brengen en verzoekt de Europese Commissie hetzelfde te doen;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede de secretaris-generaal van de Raad van Europa en aan de regering en het 
parlement van Turkije.



PR\562210NL.doc 9/1 PE 355.812v01-00

NL

TOELICHTING

Tijdens het opstellen van haar ontwerpverslag heeft de rapporteur geregeld contact gehad en 
diepgaande gesprekken gevoerd met een brede waaier van betrokken partijen in Turkije en in 
de Europese Unie, zowel openbaar als privé. Dit werk omvatte onder andere:

- een gedachtewisseling tussen ambassadeur Demiralp, permanent vertegenwoordiger van 
Turkije bij de Europese Unie, en de leden van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid van het Europees Parlement op 25 november 2004;

- een bezoek met leden van de Commissie rechten van de vrouw aan de tentoonstelling 
´Vrouwen in Turkije - Moeders, godinnen en sultanes´ in de BOZAR op 6 januari 2005;

- een gedachtewisseling met het uitbreidingsteam voor Turkije van de Europese Commissie 
op 27 januari 2005;

- een delegatiebezoek van de Commissie rechten van de vrouw aan Turkije, inclusief 
gesprekken met het Turkse parlement, de eerste minister, de minister van Vrouwenzaken, 
de minister van Justitie en vakbondsvertegenwoordigers, bezoeken aan universiteiten en 
plaatselijke projecten en gedachtewisselingen met diverse vrouwenrechtenorganisaties; 
het bezoek vond plaats van 31 januari tot 2 februari 2005;

- een openbare hoorzitting over de rechten van vrouwen in Turkije in het Europees 
Parlement op 16 maart 2005;

- een gedachtewisseling tussen de Turkse minister van Vrouwenzaken, Güldal Aksit, en 
Europees Commissaris voor Tewerkstelling en Gendergelijkheid, Vladimir Spidla, op 16 
maart 2005;

De rapporteur betreurt dat het door de regels van het Europees Parlement voor de delegatie 
naar Turkije niet mogelijk was om ook de landelijke gebieden te bezoeken, maar hoopt dat de 
ontmoetingen met vertegenwoordigers uit deze gebieden hebben geholpen om een totaalbeeld 
van de situatie in heel Turkije te krijgen. De rapporteur adviseert dat bij een volgende 
gelegenheid speciale toestemming voor een langere dan de officieel toegelaten driedaagse 
delegatiereis zou worden verleend.

De burgermaatschappij 

De betrekkingen tussen de NGO’s en de Turkse regering zijn niet altijd vlot verlopen. Precies 
om deze reden wordt in dit verslag het belang van een open houding van samenwerking 
tussen de burgermaatschappij en de regering benadrukt. Hiertoe behoort ook het verlenen van 
betogingsrecht aan NGO’s en anderen. Gezien het aanzienlijke publieke protest na het 
buitensporig gebruik van geweld tijdens een betoging in Istanboel op 6 maart 2005 heeft de 
rapporteur het opportuun geacht om in deze toelichting een beknopt overzicht van het incident 
op te nemen, gebaseerd op voorlopige bevindingen van de delegatie van de Europese 
Commissie in Turkije. Op basis van deze bevindingen veroordeelt het verslag het buitensporig 
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gebruik van geweld maar juicht het de belofte van de regering toe om de daders te straffen en 
herhaling te voorkomen. 

Op zondag 6 maart heeft de Turkse politie in Istanboel een betoging die in het licht van de 
Internationale Vrouwendag was georganiseerd met geweld uiteengedreven. Er waren op die 
dag verschillende betogingen aan de internationale vrouwendag gekoppeld. De betoging die 
met geweld werd uiteengedreven, was op de plaats waar ze plaatsvond verboden en bestond 
uit mannen en vrouwen, niet alleen uit vrouwen. Alle andere betogingen verliepen zonder 
incidenten. Al in 2004 gaf de Turkse minister van Binnenlandse Zaken een memorandum uit 
waarin duidelijk werd gesteld dat het buitensporig gebruik van geweld door de politie ten 
strengste was verboden en zou moeten worden bestraft. Na de gebeurtenissen en de reactie 
van zowel het Europese publiek als de Europese instellingen zijn de Turkse 
overheidsinstanties een onderzoek gestart en hebben ze zes politiemannen voor de duur van 
het onderzoek geschorst. 

Geweld tegen vrouwen

Hoewel er heel weinig betrouwbare, nauwkeurige en onafhankelijke gegevens over geweld 
tegen vrouwen in Turkije bestaan, wil de rapporteur met u de volgende informatie op basis 
van bestaand onderzoek delen. Deze informatie helpt om de omvang van het probleem te 
verduidelijken, maar mag geenszins als een volledig beeld van de situatie worden beschouwd. 
Gezien dit gebrek aan gegevens wordt de Europese Commissie in dit verslag verzocht 
onafhankelijke aanwezigheidsonderzoeken uit te voeren en te steunen. 

Uit bestaand onderzoek1 blijkt het volgende:

Tussen 1990 en 1996 zijn 1259 vrouwen geïnterviewd van wie 88,2 % zei dat ze in een 
gewelddadige omgeving leefde en 68 % zei dat ze was geslagen.

Volgens mannen werd 34 % van de gehuwde vrouwen in 1995 aan partnergeweld 
blootgesteld.

Bijna alle vrouwen uit de sloppenwijken van Ankara waren in 1995 slachtoffer van huiselijk 
geweld.

58 % van de vrouwen in Oost- en Zuidoost-Anatolië vertelde dat ze in 1998 slachtoffer van 
fysiek geweld was.

23 % van de vrouwen met een hoog of middelhoog inkomen werd in 1998 slachtoffer van 
fysiek geweld of werd door hun echtgenoot geslagen.

86,1 % van de slachtoffers van huiselijk geweld is van het vrouwelijk geslacht.

39,2 % van de vrouwen gaat ermee akkoord dat een man zijn vrouw mag slaan; 63 % van de 
jonge vrouwen tussen 15 en 19 jaar gaat ermee akkoord dat slaan rechtvaardigbaar is.

  
1 Deze gegevens werden door de delegatie van het Bevolkingsfonds van de VN in Turkije verstrekt.
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Politieke deelname van vrouwen 

De politieke deelname van vrouwen in Turkije blijft verontrustend laag. Zowel NGO’s als 
vrouwelijke politici vragen de invoering van quotasystemen. Er is een juridisch debat aan de 
gang over het feit of artikel 10 van de nieuwe Turkse grondwet, dat de regering ertoe verplicht 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te garanderen, zogenaamde positieve 
discriminatiemaatregelen al dan niet toelaat. De rapporteur is van oordeel dat dit artikel 
enerzijds niet zou moeten worden geïnterpreteerd als een verbod inhoudende op maatregelen 
die de bestaande ongelijkheid willen omkeren, zoals quotasystemen bij verkiezingen, of 
anderzijds dat het artikel zou moeten worden gewijzigd zodat het dergelijke maatregelen 
uitdrukkelijk toelaat. Hoe dan ook, dit verslag benadrukt dat het drastisch lage aantal vrouwen 
in de Turkse politiek dergelijke maatregelen rechtvaardigt.

Onderwijs

Meer dan een half miljoen meisjes per jaar gaan niet naar school hoewel het in Turkije 
verplicht is om minstens 8 jaar onderwijs te volgen. Hiervoor zijn verschillende redenen. 
Gezinnen hechten niet genoeg belang aan een opleiding voor meisjes. Vooral in het 
zuidoosten is het aantal meisjes dat niet naar school gaat buitensporig hoog. Regionale 
conflicten hebben de samenleving in deze regio gedestabiliseerd. Veel gezinnen zijn wegens 
het onveilige vervoer bang om hun kinderen naar school te sturen. De regering heeft samen 
met UNICEF een programma voor veilig vervoer van kinderen opgezet. Naar schatting 
700 000 kinderen zullen op deze manier worden vervoerd. Dit vormt een onderdeel van het 
plan om tegen 2010 100 % van de kinderen op school te krijgen. Dit plan voorziet ook in een 
beloning voor de armste gezinnen die hun kinderen op een school inschrijven, waarbij voor 
meisjes een hogere beloning wordt gegeven dan voor jongens. Onderwijs speelt een cruciale 
rol bij het verlagen van de graad van analfabetisme in Turkije (momenteel ongeveer 25 % bij 
vrouwen), wat op zijn beurt van doorslaggevend belang is voor de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en hun deelname aan de politiek.

Participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt

Volgens studies van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden participeert vandaag slechts 27 % van de vrouwen in Turkije op de 
arbeidsmarkt, terwijl dit in 1998 nog 35 % was. De wetgeving en de beschikbaarheid van 
kinderopvang werden reeds verbeterd en de Europese Commissie heeft diverse projecten om 
het aantal vrouwen met een bezoldigde betrekking te verhogen, zoals 
beroepsopleidingsprogramma’s en programma’s ter ondersteuning van vrouwelijke 
ondernemers. Het feit dat het aantal vrouwen in de beroepsbevolking blijft dalen, is daarom 
verontrustend en verbazingwekkend aangezien vrouwen het in sommige domeinen heel goed 
doen. Zo is ongeveer 30 % van alle advocaten, academici en dokters een vrouw. Deze situatie 
is gedeeltelijk te verklaren door de migratie van landelijke naar stedelijke gebieden en de 
relatief hoge participatie van vrouwen in de zogenaamde informele sector, maar de rapporteur 
denkt dat ze ook nog steeds met de negatieve publieke perceptie van werkende vrouwen te 
maken heeft. Vakbonden zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het verenigen van 
werkende vrouwen en vrouwen die naar een bezoldigde betrekking op zoek zijn, zodat het 
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voor vrouwen gemakkelijker wordt om op de arbeidsmarkt te participeren. In dit licht roept 
dit verslag tot samenwerking tussen de vakbonden in de Europese Unie en in Turkije op.

Engagement van de Turkse regering

Als de Turkse regering eenmaal erkent dat een bepaald probleem moet worden verholpen, 
komt er snel verandering. Dit verslag moet als een oproep aan de Turkse regering worden 
gezien om te erkennen dat vrouwen in Turkije in hun dagelijkse leven, in het gezin, in de 
maatschappij, in de werk- en politieke sfeer met ernstige problemen worden geconfronteerd. 
Op papier werd reeds veel gedaan, maar dit moet nu in praktijk worden omgezet. Als Turkije 
lid van de Europese Unie wil worden, moeten de Turkse overheidsinstanties de huidige 
wetgeving ten uitvoer leggen, de rechten van vrouwen effectief beschermen en de NGO’s 
respecteren en in aanzienlijke mate steunen. De bal ligt nu in het kamp van de regering en het 
is aan ex-voetballer en huidig eerste minister Erdogan om er iets aan te doen. 
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