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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om turkiska kvinnors roll i det sociala, ekonomiska och politiska livet
(2004/2215(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska kommissionens återkommande rapport 2004 och dess 
rekommendation om Turkiets framsteg på väg mot anslutning av den 6 oktober 2004 
(KOM(2004)0656 – C6-0148/2004)1 och Europaparlamentets resolution2 av 
den 15 december 2004 om denna rapport,

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 17 december 2004 om att inleda 
förhandlingar med Turkiet om EU-medlemskap,

– med beaktande av gemenskapens regelverk inom området för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och av följande skäl:

A. Turkiet kommer att inleda förhandlingar om medlemskap i Europeiska unionen med start 
den 3 oktober 2005.

B. Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)3 är en del 
av den internationella rätten och är därmed överordnad turkisk nationell rätt, vilket fastslås 
i artikel 90 i den turkiska grundlagen.

C. Kandidatländer som vill ansluta sig till Europeiska unionen är skyldiga att anta 
gemenskapens regelverk.

D. Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män är en del av gemenskapens 
regelverk.

E. De nyligen genomförda reformerna i Turkiet inom området för kvinnors rättigheter är ett 
stort steg på väg mot att genomföra regelverket.

F. De framsteg som har gjorts på papperet måste nu omsättas i handling.

G. Europeiska kommissionen identifierar i sin återkommande rapport om Turkiets framsteg 
på väg mot anslutning följande huvudsakliga problemområden i fråga om kvinnornas 
situation: hög analfabetism, låg kvinnlig representation i parlamentet och i lokala 
representativa organ samt våld mot kvinnor.

  
1 EUT C 13, 19.1.2005, s 3.
2 A6-0063/2004 av den 15 december 2004.
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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H. Den ekonomiska och sociala underutvecklingen i sydöstra Turkiet, området kring 
Svarta havet och på landsbygden i allmänhet förvärrar kvinnornas problem.

I. Kvinnornas deltagande i det politiska livet i Turkiet är oroväckande lågt med tanke på att 
endast 4,4 procent av parlamentsledamöterna och endast 1 procent av företrädarna i lokala 
valda församlingar är kvinnor.

J. Den rådande situationen av negativ diskriminering mot kvinnor kan i vissa fall bäst 
avhjälpas genom tillfälliga insatser i form av positiv särbehandling.

K. Våld mot kvinnor är ett stort problem världen över.

L. På en befolkning av cirka 70 miljoner finns det i Turkiet endast cirka 14 skyddade 
boenden för kvinnor som har utsatts för våld, trots att det enligt turkisk lag1 skall finnas 
möjlighet att inrätta skyddat boende i alla de 250 kommuner som har mer än 
50 000 invånare.

M. Den turkiska regeringen har ännu inte avslutat förhandlingarna med 
Europeiska kommissionen om deltagande i Daphne II-programmet om åtgärder för att 
bekämpa våld mot kvinnor.

N. Unicef beräknar att mellan 600 000 och 800 000 flickor i skolåldern varje år uteblir från 
skolan.

O. Det råder brist på tillförlitlig statistik om kvinnornas situation i Turkiet, i synnerhet när det 
gäller våld mot kvinnor.

P. Kvinnornas deltagande på den turkiska arbetsmarknaden minskar för närvarande.

Q. Kvinnornas ekonomiska oberoende är avgörande för deras förmåga att hävda sina 
rättigheter.

R. Den 6 mars 2005 avbröt polisen med våld en demonstration i Istanbul i anslutning till 
Internationella kvinnodagen.

1. Europaparlamentet understryker att respekt för mänskliga rättigheter, inbegripet kvinnors 
rättigheter, är en absolut förutsättning för medlemskap i Europeiska unionen och 
uppmanar Europeiska kommissionen att sätta frågan om kvinnors rättigheter högt upp på 
dagordningen för förhandlingarna med Turkiet.

2. Europaparlamentet berömmer den turkiska regeringen och det turkiska parlamentet för de 
nyligen beslutade lagstiftningsreformerna om kvinnornas situation.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att genomföra den nya lagstiftningen och 
bedömer det som avgörande att det turkiska generaldirektoratet för kvinnors ställning får 
tillräcklig finansiering och personal och tilldelas ett tydligt mandat.

  
1 Kommunallag nr 5215, artikel 14.
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4. Europaparlamentet understryker att regeringen med stöd av generaldirektoratet måste 
utforma en helhetsstrategi för att garantera kvinnors rättigheter, att den måste inrätta en 
särskild budget för kvinno- och jämställdhetsfrågor och regelbundet ta initiativ till och 
utveckla projekt som rör kvinnors rättigheter.

5. Europaparlamentet erkänner den positiva roll det civila samhället spelat för att driva 
igenom de nyligen beslutade lagstiftningsreformerna.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen och den turkiska regeringen att 
erkänna kvinnorättsorganisationernas roll som regeringens samarbetspartner samt att 
stödja dem och förse dem med tillräcklig finansiering.

7. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att fortsätta att föra en meningsfull 
dialog med det civila samhället, att samarbeta när så är möjligt och konsolidera detta 
samarbete genom att inrätta officiella och långsiktiga samarbetsstrukturer.

8. Europaparlamentet understryker behovet av ett strukturerat samarbete mellan icke-statliga 
organisationer i Turkiet och sådana organisationer inom EU, exempelvis genom 
”twinningprojekt” mellan sådana organisationer.

9. Europaparlamentet påpekar att tillräckliga medel till icke-statliga organisationer i Turkiet 
måste avsättas i EU:s budgetplan för 2007–2014 inom ramen för Europeiska initiativet för 
demokrati och mänskliga rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att mot bakgrund av den tredje 
pelaren i kommissionens anslutningsstrategi inleda en diskussion om kvinnors rättigheter i 
det turkiska samhället, med särskild inriktning på att anordna debatter i 
landsbygdsområden.

11. Europaparlamentet fördömer polismaktens användning av omotiverat våld under 
demonstrationer och välkomnar regeringens löfte nyligen om att stödja inrikesministerns 
cirkulär av den 17 augusti 2004 om åtgärder för att förebygga och bestraffa onödigt 
användande av våld som säkerhetsstyrkorna gör sig skyldiga till.

12. Europaparlamentet anser att skyddet av kvinnors rättigheter fortfarande är otillräckligt i 
praktiken, särskilt när det gäller våld mot kvinnor, och uppmanar enträget regeringen att 
lägga större vikt vid att genomföra lagstiftningen, bland annat genom att inrätta skyddade 
boenden, stödja initiativ från det civila samhället och tillhandahålla obligatorisk utbildning 
för anställda inom offentlig förvaltning, polis och rättsväsen.

13. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att ändra kommunallag nr 5215 om 
skyddat boende genom att införa en skyldighet att inrätta skyddade boenden i alla 
kommuner med mer än 50 000 invånare, att tillse att alla skyddade boenden byggs och 
underhålls i enlighet med internationella standarder och underlätta för och stödja 
icke-statliga organisationer som tillhandahåller sådant boende och liknande resurser.
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14. Europaparlamentet välkomnar som ett första steg regeringens meddelande nyligen om att 
ytterligare fem skyddade boenden skall öppnas före utgången av 2005.

15. Europaparlamentet uppmanar enträget den turkiska regeringen att avsluta förhandlingarna 
med Europeiska kommissionen om deltagande i Daphne II-programmet om åtgärder för 
att bekämpa våld mot kvinnor.

16. Europaparlamentet fördömer alla fall av polygami, tvångsäktenskap, hedersrelaterade 
brott och våld mot kvinnor i allmänhet och uppmanar den turkiska regeringen som helhet 
och de enskilda regeringsmedlemmarna att göra detsamma och försöka hitta sätt att 
förhindra dessa brott och delta i och organisera kampanjer för att öka medvetenheten om 
dessa frågor hos allmänheten.

17. Europaparlamentet uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att garantera vittnenas 
säkerhet under rättsprocesser som handlar om våld mot kvinnor.

18. Europaparlamentet uppmanar regeringen att ge kvinnor som har utsatts för våld, eller 
riskerar att utsättas för våld, lämplig (hälso)vård och (juridiskt) stöd, samt att inrätta 
hjälptelefonlinjer där kvinnor kan anmäla våld och begära hjälp.

19. Europaparlamentet berömmer den turkiska regeringen för de nyligen införda 
lagändringarna som innebär att hedersmord skall bestraffas med livstids fängelse och som 
gör det möjligt att bestraffa medhjälp till hedersmord. Parlamentet berömmer att våldtäkt 
inom äktenskapet erkänns som ett brott och uppmanar regeringarna i EU:s medlemsstater 
att följa detta exempel.

20. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att genomföra och stödja 
oberoende och uttömmande prevalensstudier, särskilt i fråga om analfabetismens 
utbredning hos kvinnor och förekomsten av våld mot kvinnor.

21. Europaparlamentet uppmanar enträget Turkiet att ratificera tilläggsprotokoll nr 12 till 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter1 som behandlar åtgärder för att förebygga 
diskriminering.

22. Europaparlamentet föreslår att ett obligatoriskt kvoteringssystem skall införas i 
kombination med varvade röstsedlar, vilket på kort sikt är det bästa möjliga sättet att 
förbättra kvinnornas deltagande i det turkiska politiska livet, och föreslår att den berörda 
turkiska lagstiftningen ändras så att detta blir möjligt.

23. Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna i Turkiet att låta kvinnornas roll i 
partihierarkin utvidgas till att omfatta andra områden än kvinnofrågor, att ge dem ledande 
befattningar i partiernas organisationsstruktur och aktivt söka efter och utbilda kvinnliga 
kandidater för politiska poster.

24. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att inrätta ett utskott för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män i det turkiska parlamentet, kräver att den 

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html.
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nödvändiga lagstiftningen antas så snart som möjligt och uppmanar detta utskott att stå i 
regelbunden kontakt med Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

25. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de turkiska myndigheterna att öka sina 
ansträngningar för att garantera att kvinnor som hindras från att utöva sin rätt till 
utbildning på grund av svårigheter relaterade till familj eller kulturell bakgrund fullt ut 
skall kunna hävda sin rätt till utbildning.

26. Europaparlamentet stöder processen för att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor i 
utbildningen, exempelvis genom att se över läromedel i linje med artikel 5 i 
CEDAW-konventionen, och uppmanar regeringen att säkerställa att flickor och pojkar 
undervisas om frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män.

27. Europaparlamentet understryker att Turkiet fullt ut måste följa gemenskapens regelverk 
inom området för lika lön och lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet och att 
landet måste förbättra kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

28. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att fortsätta att inrätta och stödja 
sysselsättningsprojekt, inbegripet projekt som drivs av icke-statliga organisationer.

29. Europaparlamentet uppmanar fackliga organisationer i EU och Turkiet att samarbeta i 
syfte att öka kvinnornas deltagande på den turkiska arbetsmarknaden.

30. Europaparlamentet betonar att man avser att noga övervaka kvinnornas situation i Turkiet 
och årligen rapportera om detta genom parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män, och uppmanar Europeiska kommissionen att göra 
detsamma.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europarådets generalsekreterare och Turkiets regering och parlament.
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MOTIVERING

Föredraganden har under arbetet med att förbereda sitt betänkande haft regelbunden kontakt 
och fört djupgående diskussioner med ett brett spektrum av berörda parter i Turkiet och i EU, 
såväl inom den offentliga som privata sektorn. Detta arbete har bland annat omfattat följande:

– En diskussion mellan ambassadör Demiralp, Turkiets ständige representant vid EU, och 
ledamöterna i Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män som hölls den 25 november 2004.

– Ett besök med ledamöterna i utskottet för kvinnors rättigheter på utställningen ”Women in 
Turkey – Mothers, Sultanas and Goddesses” på BOZAR den 6 januari 2005.

– En diskussion med Europeiska kommissionens utvidgningsgrupp för Turkiet 
den 27 januari 2005.

– En resa till Turkiet med en delegation från utskottet för kvinnors rättigheter. På 
programmet stod diskussioner med det turkiska parlamentet, med premiärministern, 
ministern för kvinnofrågor, justitieministern och företrädare för fackliga organisationer, 
besök vid universitet och lokala projekt samt diskussioner med olika 
kvinnorättsorganisationer. Resan ägde rum den 31 januari till den 2 februari 2005.

– En offentlig utfrågning om kvinnors rättigheter i Turkiet som hölls i Europaparlamentet 
den 16 mars 2005.

– Föredraganden ledde en diskussion mellan Turkiets minister för kvinnofrågor, 
Güldal Aksit, och EU:s kommissionär för arbetsmarknad och jämställdhet, 
Vladimir Špidla den 16 mars 2005.

Föredraganden beklagar att Europaparlamentets regler gjorde det omöjligt för delegationen att 
även besöka landsbygdsområden i Turkiet, men hoppas att mötena med företrädare för dessa 
områden har varit till hjälp för att skapa en fullständig och rättvisande bild av situationen i 
Turkiet som helhet. Föredraganden rekommenderar att man vid ett senare tillfälle beviljar 
särskilt tillstånd för att kunna utsträcka ett delegationsbesök utöver de officiellt tillåtna tre 
dagarna.

Det civila samhället

Förhållandet mellan de icke-statliga organisationerna och den turkiska regeringen har inte 
alltid varit okomplicerat. Av det skälet betonas det i betänkandet hur viktigt det är med en 
öppen samarbetsinriktad attityd mellan det civila samhället och regeringen. Häri ingår att 
icke-statliga organisationer och andra skall ha rätt att demonstrera. Eftersom det har kommit 
starka offentliga reaktioner på den överdrivna våldsanvändningen i samband med en 
demonstration i Istanbul den 6 mars 2005, har föredraganden funnit det lämpligt att i denna 
motivering infoga en kort beskrivning av denna händelse på grundval av preliminära uppgifter 
som EU-kommissionens delegation har tagit del av i Turkiet. På grundval av dessa uppgifter 
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fördöms användningen av onödigt våld i betänkandet, medan regeringens löfte att straffa 
förövarna och förhindra att detta upprepas välkomnas.

Söndagen den 6 mars skingrade den turkiska polisen i Istanbul med våld en demonstration 
som arrangerades med anledning av Internationella kvinnodagen. Samma dag ordnades flera 
andra demonstrationer i anslutning till Internationella kvinnodagen. Den demonstration som 
skingrades med våld var förbjuden på den plats där den ägde rum och bestod av både män och 
kvinnor, och inte enbart kvinnor. Alla andra demonstrationer genomfördes utan incidenter. 
Redan 2004 utfärdade den turkiske inrikesministern ett memorandum där det klargjordes att 
oproportionerlig våldsanvändning av polisen var strängt förbjuden och skulle bestraffas. Efter 
dessa händelser och efter reaktionen från både den europeiska allmänheten och EU:s 
institutioner har de turkiska myndigheterna inlett en utredning, och har under denna utredning 
tagit sex polismän ur tjänst.

Våld mot kvinnor

Även om det är ont om tillförlitlig, relevant och oberoende statistik om våldet mot kvinnor i 
Turkiet, vill föredraganden delge er följande uppgifter från befintlig forskning. Uppgifterna 
kan vara till hjälp för att förstå problemets omfattning, men ger inte på något sätt en 
fullständig och heltäckande lägesbeskrivning. Till följd av bristen på statistik kräver 
föredraganden att Europeiska kommissionen skall ta initiativ till och stödja oberoende 
prevalensstudier.

Följande uppgifter är hämtade från befintlig forskning1:

Under perioden 1990–1996 intervjuades 1 259 kvinnor. Av dessa uppgav 88,2 procent att de 
levde i en våldsam miljö och 68 procent uppgav att de hade blivit slagna.

Enligt männen utsattes 34 procent av de gifta kvinnorna för våld från sina äkta män år 1995.

Så gott som samtliga kvinnor som levde i slumområden i Ankara 1995 hade upplevt våld i 
hemmet.

58 procent av kvinnorna i östra och sydöstra Anatolien uppgav att de hade blivit fysiskt 
misshandlade under 1998.

23 procent av kvinnorna med höga och medelhöga inkomster hade blivit misshandlade eller 
slagna av sina äkta män under 1998.

86,1 procent av de som drabbas av våld i hemmet är kvinnor.

39,2 procent av kvinnorna håller med om att en man har rätt att slå sin hustru, medan 
63 procent av flickorna mellan 15–19 anser att det kan vara rätt att slå.

  
1 Dessa uppgifter kommer från delegationen för UNFPA (FN:s befolkningsfond) i Turkiet.
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Kvinnornas politiska deltagande

Kvinnornas politiska deltagande i Turkiet förblir oroväckande lågt. Både icke-statliga 
organisationer och kvinnliga politiker kräver att kvoteringssystem skall införas. Det pågår en 
juridisk diskussion om huruvida artikel 10 i den nya turkiska grundlagen, som ålägger 
regeringen att garantera lika behandling av kvinnor och män, ger stöd för den typ av åtgärder 
som brukar kallas positiv särbehandling. Föredraganden är av åsikten att denna artikel 
antingen bör tolkas som att den inte förbjuder antagandet av åtgärder som syftar till att vända 
på den befintliga ojämlikheten, exempelvis kvoteringssystem vid val, eller så bör artikeln 
ändras så att den uttryckligen tillåter sådana åtgärder. Oavsett vad man väljer understryks det i 
detta betänkande att de extremt låga siffrorna för kvinnors deltagande i Turkiets politiska liv 
gör det motiverat med sådana åtgärder.

Utbildning

Mer än en halv miljon flickor uteblir varje år från skolan trots att skolplikten i Turkiet 
omfattar minst 8 år. Det finns flera orsaker till detta. Familjerna tycker inte att det är 
tillräckligt viktigt att flickor får en utbildning. Särskilt i den sydöstra delen av landet är antalet 
flickor som inte går i skolan oproportionerligt stort. I detta område har samhället 
destabiliserats till följd av regionala konflikter. Många familjer är rädda för att skicka sina 
barn till skolan på grund av de osäkra transporterna. Regeringen har i samarbete med Unicef 
inrättat ett program som skall ge barnen trygga skoltransporter. Enligt beräkningarna kommer 
cirka 700 000 barn att transporteras på detta sätt. Åtgärden ingår i en plan för att få 
100 procent av barnen att gå i skolan kring 2010. I planen ingår även ersättning till de 
fattigaste familjerna för att de skriver in sitt barn i en skola, med högre ersättning för flickor 
än för pojkar. Utbildningen är avgörande för att pressa ned analfabetismen i Turkiet (som för 
närvarande ligger på cirka 25 procent bland kvinnor), vilket i sin tur är avgörande för att 
möjliggöra för kvinnor att delta på arbetsmarknaden och i det politiska livet.

Kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden

I enlighet med undersökningar som gjorts av Europeiska fonden för förbättring av levnads-
och arbetsvillkor deltar för närvarande endast 27 procent av de turkiska kvinnorna på 
arbetsmarknaden, medan denna andel uppgick till 35 procent 1998. Lagstiftning och tillgång 
till barnomsorg har redan förbättrats och Europeiska kommissionen har flera projekt som 
syftar till att försöka öka antalet förvärvsarbetande kvinnor, exempelvis 
yrkesutbildningsprogram och program som stöder kvinnliga företagare. Det faktum att antalet 
kvinnor i arbetskraften fortsätter att sjunka är därför oroande och förvånande, med tanke på att 
kvinnorna hävdar sig mycket väl inom vissa områden, när cirka 30 procent av alla advokater, 
akademiker och läkare är kvinnor. Fenomenet kan delvis förklaras av inflyttningen från 
landsbygdsområden till stadsområden och kvinnornas relativt höga andel inom den så kallade 
informella sektorn, men föredraganden tror att det också fortfarande beror på en allmänt 
negativ syn på kvinnor i arbetslivet. De fackliga organisationerna skulle kunna spela en viktig 
roll för att organisera de kvinnor som redan har en plats i arbetslivet och de kvinnor som vill 
ut i förvärvsarbete, så att det blir lättare för kvinnor att delta på arbetsmarknaden. I det 
perspektivet uppmanar föredraganden även till samarbete mellan de fackliga organisationerna 
i Europeiska unionen och i Turkiet.
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Den turkiska regeringens åtaganden

När den turkiska regeringen väl erkänner att något måste göras i en viss fråga, brukar 
situationen förändras snabbt. Detta betänkande bör ses som en vädjan till den turkiska 
regeringen att erkänna att kvinnor i Turkiet konfronteras med svåra problem i sitt dagliga liv –
i familje- och samhällsliv, i arbetslivet och i det politiska livet. Mycket har gjorts på papperet, 
men detta måste nu omsättas i handling. Det är nödvändigt att de turkiska myndigheterna 
genomför den nuvarande lagstiftningen och ett effektivt skydd av kvinnors rättigheter, precis 
som det är nödvändigt att respektera och ge ett betydande stöd till de icke-statliga 
organisationerna, om Turkiet vill bli medlem av Europeiska unionen. Bollen ligger nu hos 
regeringen och det är upp till den före detta fotbollsspelaren och numera premiärministern 
Erdogan att sätta den i spel.
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