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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o postavení žien v Turecku v sociálnom, hospodárskom a politickom živote
(2004/2215(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na pravidelnú správu za rok 2004 a odporúčanie Európskej komisie o postupe 
Turecka k pristúpeniu zo 6. októbra 2004 (KOM(2004)0656 - C6-0148/2004)1 a na svoje 
uznesenie1 z 15. decembra 2004 k tejto správe,

- so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 17. decembra 2004 o začatí rokovaní s 
Tureckom o pristúpení k Európskej únii,

- so zreteľom na acquis Spoločenstva v oblasti práv žien a rovnosti pohlaví,

- so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

A. keďže Turecko začne rokovania o pristúpení k Európskej únii (EÚ) 3. októbra 2005,

B. keďže Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 2 tvorí súčasť 
medzinárodného práva a má prednosť pred tureckým vnútroštátnym právom, ako uznáva 
článok 90 tureckej ústavy,

C. keďže kandidáti, ktorí majú v úmysle pristúpiť k Európskej únii, sú povinní prijať acquis 
Spoločenstva,

D. keďže práva žien a rovnosť pohlaví tvoria súčasť acquisu Spoločenstva,

E. keďže najnovšie reformy v Turecku týkajúce sa práv žien nezabezpečia rýchle plnenie 
acquis,

F. keďže pokrok dosiahnutý na papieri je potrebné uskutočniť v praxi,

G. keďže pravidelná správa Európskej komisie o postupe Turecka k pristúpeniu zisťuje v 
súvislosti s postavením žien tieto podstatné skutočnosti: vysokú mieru negramotnosti, 
nízke zastúpenie žien v parlamente, ako aj v miestnych zastupiteľských orgánoch a násilie 
na ženách,

H. keďže nedostatočný hospodársky a sociálny rozvoj juhovýchodného Turecka, oblasti 
Čierneho mora a všeobecne vidieckych oblastí zhoršuje problémy žien,

I. keďže politická účasť žien je v Turecku znepokojujúco nízka, pričom ženy tvoria v 
parlamente len 4,4% a iba 1% zástupcov miestnych zhromaždení,

  
1 A6-0063/2004 z 15. decembra 2004.
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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J. keďže existujúca situácia negatívnej diskriminácie žien sa niekedy môže najlepšie 
napraviť dočasnými opatreniami pozitívnej diskriminácie,

K. keďže násilie páchané na ženách je závažným celosvetovým problémom,

L. keďže v Turecku, v ktorom je približne 70 miliónov obyvateľov, existuje len asi 14 
útulkov pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, zatiaľ čo turecký zákon1 žiada, aby sa 
umožnilo zriadenie útulkov vo všetkých 250 samosprávnych oblastiach s vyše 50 000 
obyvateľmi,

M. keďže turecká vláda doteraz neuzavrela rokovania s Európskou komisiou týkajúce sa 
účasti na programe Daphne II o boji proti násiliu na ženách,

N. keďže UNICEF odhaduje, že každý rok 600 000 až 800 000 dievčat, ktoré dosiahli vek 
povinný na školskú dochádzku, nenastúpi do školy,

O. keďže neexistuje dostatok presných informácií o postavení žien v Turecku, najmä čo sa 
týka násilia na ženách,

P. keďže pokračuje pokles účasti žien na tureckom trhu práce,

Q. keďže pre schopnosť žien presadiť svoje práva má zásadný význam ich hospodárska 
nezávislosť,

R. keďže 6. marca 2005 polícia násilne zakročila proti demonštrácii v Istanbule spojenej s 
Medzinárodným dňom žien,

1. zdôrazňuje, že rešpektovanie ľudských práv vrátane práv žien je podmienkou sine qua non 
členstva v Európskej únii a vyzýva Európsku komisiu, aby otázku práv žien zaradila na 
popredné miesto v programe rokovaní s Tureckom;

2. oceňuje úsilie tureckej vlády a parlamentu v súvislosti s najnovšími legislatívnymi 
reformami v oblasti postavenia žien;

3. zdôrazňuje význam uplatňovania nových právnych predpisov a považuje za veľmi 
dôležité, aby bolo turecké Generálne riaditeľstvo pre postavenie žien dostatočne 
financované a malo dostatočný počet zamestnancov a jednoznačné vymedzenie 
pôsobnosti;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda za pomoci generálneho riaditeľstva stanovila 
celkový prístup k otázke zaručenia práv žien, aby na otázku rovnosti pohlaví vyčlenila 
osobitný rozpočet a aby iniciovala a vypracovala pravidelné projekty týkajúce sa práv 
žien;

  
1 Zákon o samosprávnych celkoch č. 5 215 článok 14.
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5. oceňuje prínos občianskej spoločnosti k dokončeniu najnovších právnych reforiem;

6. vyzýva Európsku komisiu, ako aj tureckú vládu, aby uznali postavenie organizácií na 
ochranu práv žien ako partnerov vlády, aby ich podporili a poskytli im dostatočné 
finančné prostriedky;

7. vyzýva tureckú vládu, aby pokračovala v zmysluplnom dialógu s občianskou 
spoločnosťou, spolupracovala, ak je to možné, a zosúladila túto spoluprácu 
prostredníctvom oficiálnych a dlhodobých štruktúr;

8. zdôrazňuje dôležitosť organizovanej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami v 
Turecku a Európskej únii, napríklad „twinningom“ takýchto organizácií;

9. konštatuje, že poskytnutie dostatočných finančných prostriedkov mimovládnym 
organizáciám v Turecku v rámci Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva sa 
musí stanoviť vo finančnom výhľade EÚ na roky 2007 - 2014;

10. vyzýva Európsku komisiu, aby v zmysle tretieho piliera svojej prístupovej stratégie 
iniciovala v tureckej spoločnosti rozpravu o právach žien a aby osobitnú pozornosť 
venovala vedeniu diskusie o tejto otázke vo vidieckych oblastiach;

11. odsudzuje nadmerné použitie sily príslušníkmi policajných jednotiek počas demonštrácií a 
víta nedávny prísľub vlády zo 17. augusta 2004 podporiť vydávanie obežníka ministerstva 
vnútra o predchádzaní a potrestaní prípadného neprimeraného použitia sily 
bezpečnostnými zložkami;

12. domnieva sa, že ochrana práv žien je v praxi nedostatočná, najmä čo sa týka násilia 
páchaného na ženách, a dôrazne žiada vládu, aby zamerala väčšiu pozornosť na 
uplatňovanie právnych predpisov, okrem iného zriaďovaním útulkov, podporou iniciatív 
zo strany občianskej spoločnosti a zabezpečením povinného výcviku pre štátnych 
úradníkov, políciu a súdnictvo;

13. vyzýva tureckú vládu, aby zmenila zákon o samosprávnych celkoch č. 5215 o útulkoch
stanovením povinnosti zriadiť viaceré útulky vo všetkých samosprávnych oblastiach, v 
ktorých je viac ako 50 000 obyvateľov, aby zabezpečila vybudovanie a správu všetkých 
útulkov v súlade s medzinárodnými normami, umožnila mimovládnym organizáciám 
zabezpečiť takéto útulky a podobné zariadenia a podporila ich v tejto činnosti;

14. víta v prvom rade nedávne oznámenie vlády, že do konca roka 2005 sa otvorí asi 5 
ďalších útulkov;

15. dôrazne žiada tureckú vládu, aby uzavrela rokovania s Európskou komisiou týkajúce sa 
účasti na programe Daphne II o boji proti násiliu páchanému na ženách,  

16. odsudzuje prípady polygamie, manželstvo z donútenia, zločiny spáchané kvôli 
dodržiavaniu tradície a násilie páchané na ženách všeobecne a žiada tureckú vládu ako 
celok a každého ministra jednotlivo, aby tieto prípady takisto odsúdili, s cieľom nájsť 
spôsoby na zabránenie týmto zločinom a zúčastniť sa kampaní na zvýšenie verejného 
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povedomia o týchto otázkach a organizovať tieto kampane; 

17. dôrazne žiada vládu, aby prijala opatrenia zaisťujúce bezpečnosť svedkov počas súdnych 
konaní v prípadoch týkajúcich sa násilia na ženách;

18. vyzýva vládu, aby poskytla ženám, ktoré sa stali alebo im hrozí, že sa stanú obeťami 
násilia, náležitú zdravotnícku starostlivosť a právnu pomoc a aby tiež zriadila telefónne 
linky pomoci pre ženy, na ktoré by mohli ohlásiť na nich páchané násilie a požiadať o 
pomoc;

19. oceňuje úsilie tureckej vlády v súvislosti s nedávnymi právnymi zmenami, v dôsledku 
ktorých sa vraždy v záujme cti potrestajú celoživotným väznením a ktoré umožnia 
potrestanie spolupáchateľov vrážd v záujme cti; oceňuje skutočnosť, že znásilnenie v 
manželstve je uznané za zločin, vyzýva vlády členských štátov Európskej únie, aby 
nasledovali tento príklad; 

20. žiada Európsku komisiu, aby uskutočnila a podporila nezávislý a súhrnný výskum 
prevalencie, najmä čo sa týka negramotnosti žien a výskytu násilia páchaného na ženách;

21. dôrazne žiada Turecko, aby ratifikovalo dodatočný protokol č. 12 k Európskemu 
dohovoru o ľudských právach1, ktorý sa zaoberá prevenciou diskriminácie;

22. navrhuje prijatie systému povinných kvót spojeného so striedavým umiestnením na 
volebných listinách, ako najlepší možný spôsob na čo najrýchlejšie zlepšenie účasti žien 
na tureckej politike, navrhuje, aby sa zodpovedajúco tomu zmenili príslušné turecké 
právne predpisy;

23. vyzýva politické strany v Turecku, aby rozšírili úlohu žien v straníckej hierarchii nad 
stranícke útvary žien, aby poskytli ženám vedúce miesta v organizačnej štruktúre 
politických strán a aby hľadali a školili nadané ženské kandidátky na politické funkcie;

24. víta návrh na zriadenie výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví v tureckom parlamente, 
dôrazne žiada, aby sa čo najskôr prijali potrebné právne predpisy a vyzýva tento výbor, 
aby udržiaval pravidelný kontakt s Výborom pre práva žien a rovnosť pohlaví v 
Európskom parlamente;

25. opätovne potvrdzuje svoju výzvu tureckým orgánom, aby zvýšili úsilie o zabezpečenie 
slobodného prístupu k vzdelaniu ženám, ktorých rodinné alebo kultúrne prostredie im 
sťažuje plne presadiť právo na vzdelanie;

26. povzbudzuje proces zameraný na vytvorenie vzdelávacieho systému, ktorý viac zohľadní 
otázku rovnosti pohlaví, napríklad preskúmaním obsahu vzdelávania v súlade s článkom 5 
CEDAW a vyzýva vládu, aby zabezpečila vyučovanie dievčat a chlapcov v otázkach práv 
žien a rovnosti pohlaví; 

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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27. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko plne zosúladilo svoje právne predpisy s acquis 
Spoločenstva, pokiaľ ide o rovnaké odmeny a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v 
pracovnom živote, a aby zlepšilo prístup žien na trh práce;

28. vyzýva Európsku komisiu, aby pokračovala v tvorbe a podpore projektov zamestnanosti 
vrátane projektov vytváraných mimovládnymi organizáciami;

29. vyzýva odborové zväzy Európskej únie a Turecka, aby spolupracovali na zvýšení účasti 
žien na tureckom trhu práce;

30. zdôrazňuje svoj úmysel podrobne sledovať situáciu žien v Turecku, každoročne podávať 
správu o ich situácii prostredníctvom Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví a poveruje 
Európsku komisiu, aby urobila to isté;

31. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, generálnemu 
tajomníkovi Rady Európy a vláde a parlamentu Turecka.
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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 
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, keďže 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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