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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή στην 
Τουρκία
(2006/2214 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής-Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση
2005 (COM(2005)0561),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της 
Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή στην Τουρκία2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2004 να 
ξεκινήσουν στις 3 Οκτωβρίου 2005 διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec (2003) 3 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ισορροπημένη συμμετοχή γυναικών και 
ανδρών στη λήψη αποφάσεων στην πολιτική και στον δημόσιο βίο,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 177 της ΔΟΕ του 1996 σχετικά με την κατ’ οίκον 
εργασία,

– έχοντας υπόψη την έκθεση «Γυναίκα και απασχόληση» της Μεικτής Συμβουλευτικής 
Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της τουρκικής κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τα 
εθιμικά εγκλήματα και τα εγκλήματα τιμής και τη βία κατά των γυναικών και των 
παιδιών,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχετικά με τους κανόνες της Τουρκίας για τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας σε ιδρύματα 
ανώτερης εκπαίδευσης3,

  
1 Εγκεκριμένα κείμενα, P6_TA(2006)0381.
2 ΕΕ C 157 E, της 6.7.2006, σελ. 385
3 Leyla Şahin κατά Τουρκίας, Προσφυγή αριθ. 44774/98
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– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW) και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής, τα οποία αποτελούν μέρος του 
διεθνούς δικαίου και στα οποία η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 1985 και το
2002 αντίστοιχα, και έχοντας υπόψη το άρθρο 90 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο 
ορίζει ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει του τουρκικού εθνικού δικαίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου είναι υποχρεωτική για 
τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών και η ισότητα των φύλων αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι καίριας σημασίας 
για την ικανότητά τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους,

1. τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ιδιότητα 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να θέσει το ζήτημα των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία·

2. χαιρετίζει την έναρξη των ενεργών ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκίας και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για την επιβράδυνση της 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία κατά το τελευταίο έτος και τα συνεχιζόμενα
προβλήματα στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών·

Εφαρμογή της νομοθεσίας και συντονισμός

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για 
τα δικαιώματα των γυναικών·

4. χαιρετίζει τη σύσταση στην Τουρκία μιας συμβουλευτικής επιτροπής για την κατάσταση 
των γυναικών (εφεξής η επιτροπή), η οποία θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή κρατικών πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών·

5. τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στην επιτροπή αυτή και οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, και προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να 
αξιοποιήσουν κατάλληλα την επιτροπή, ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών·

6. επισημαίνει με ανησυχία τις (ανεπιτυχείς) απόπειρες ακύρωσης της νομοθεσίας σχετικά 
με τα δικαιώματα των γυναικών·
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Κοινωνία των πολιτών

7. προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να επισπεύσει την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας 
περί δικαιωμάτων των γυναικών, ώστε να διασφαλιστεί η διάρκειά της·

8. επισημαίνει τη συνεχιζόμενη ανησυχία όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και της 
τουρκικής κυβέρνησης·

9. χαιρετίζει τη συνάντηση του τούρκου υπουργού για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών 
με τους εκπροσώπους 55 οργανώσεων γυναικών στην Τουρκία και την απόφαση για
καλύτερα διαρθρωμένη συνεργασία και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ του 
υπουργείου και των ΜΚΟ·

10. καλεί την Επιτροπή και την τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσουν τον ρόλο των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών ως συνεργατών μέσω θεσμοθετημένων και 
μόνιμων δομών και οργάνων και να εντάξει τις ΜΚΟ στη διαπραγματευτική διαδικασία 
προσχώρησης στην ΕΕ κατά διαρθρωμένο τρόπο·

Δεδομένα, κριτήρια αξιολόγησης και στόχοι

11. επισημαίνει ότι ακόμη υπάρχει έλλειψη έγκυρων στοιχείων για την κατάσταση των 
γυναικών στην Τουρκία και ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν καλύπτουν όλα τα 
προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα της γυναίκας·

12. χαιρετίζει το κοινό σχέδιο ΕΕ-Τουρκίας να δημιουργήσουν βάση δεδομένων για τη βία 
κατά των γυναικών·

13. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παράσχει συγκεκριμένα και αξιόπιστα δεδομένα 
σχετικά με το ποσοστό αναλφαβητισμού μεταξύ των γυναικών, με τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και με τη βία κατά των 
γυναικών·

14. καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφή κριτήρια αξιολόγησης και ακριβείς βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τα δικαιώματα των γυναικών στις 
εκθέσεις της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων·

Βία κατά των γυναικών

15. επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα και 
καταδικάζει περιστατικά βίας κατά γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων 
τιμής, της ενδοοικογενειακής βίας, των αναγκαστικών γάμων και της πολυγαμίας·

16. χαιρετίζει την επίσημη εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρωθυπουργός Ερντογάν, κατόπιν 
έκθεσης της τουρκικής κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τα εθιμικά εγκλήματα και 
τα εγκλήματα τιμής, καθώς και σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, δίνοντας εντολή σε
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όλα τα υπουργεία, τους δημόσιους φορείς και τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν τις 
προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών·

17. καλεί την τουρκική κυβέρνηση και την Επιτροπή να ασχοληθούν με τα εγκλήματα τιμής 
ως ζήτημα προτεραιότητας και να δημιουργήσουν ειδικά καταφύγια υψίστης ασφαλείας, 
μεταξύ άλλων και σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, ώστε οι γυναίκες να έχουν 
στη διάθεσή τους καταφύγια κοντά στον τόπο κατοικίας τους· τάσσεται υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης που θα εστιάζει στις γυναίκες σε περιοχές όπου οι γυναίκες είναι 
ευάλωτες στη βία· τονίζει τη σημασία του να δοθεί εντολή στους δικαστές να εφαρμόζουν 
τους νέους νόμους για την επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους διαπράττουν εγκλήματα 
τιμής και τη σημασία της προστασίας των μαρτύρων· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
συνάψει ειδική συμφωνία με την Επιτροπή για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δάφνη II·

Καταφύγια

18. επισημαίνει ότι τα καταφύγια στην Τουρκία για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας, τα 
οποία αναφέρεται ότι μπορούν να φιλοξενήσουν 496 γυναίκες και τα οποία έως σήμερα 
έχουν παράσχει υπηρεσίες σε 5.5121 γυναίκες, δεν καλύπτουν τις ανάγκες ενός 
πληθυσμού περίπου 70 εκατομμυρίων, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιούνται επαρκώς ακόμα
και οι περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, να υπάρχει 
καταφύγιο σε όλους τους δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων·

19. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια 
και τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού καταφυγίων για τις ανάγκες των γυναικών·

Πολιτική συμμετοχή

20. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική στην Τουρκία είναι εξαιρετικά 
χαμηλή· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ορισμένες 
φορές αντιμετωπίζονται καλύτερα με προσωρινά μέτρα θετικής διάκρισης, όπως 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, η σύμβαση CEDAW, και ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη 
προτύπων γυναικείων ρόλων σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων·

21. συνιστά την υιοθέτηση ενός υποχρεωτικού συστήματος ποσοστώσεων για τη διασφάλιση 
της δίκαιης εκπροσώπησης των γυναικών στα ψηφοδέλτια, ως τον βέλτιστο τρόπο για την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή στην Τουρκία βραχυπρόθεσμα·

22. καλεί τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία, αρχής γενομένης από τις επικείμενες εκλογές 
το 2007, να συμπεριλάβουν περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτιά τους, να τις 
στηρίξουν και να τις εκπαιδεύσουν για πολιτικά αξιώματα, να επεκτείνουν τον ρόλο των 
γυναικών στην κομματική ιεραρχία πέρα από τους γυναικείους κλάδους και να αυξήσουν 
την ενημέρωση για τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική·

  
1Πηγή:  Nimet Çubukçu, τουρκικό υπουργείο για τα δικαιώματα των γυναικών
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23. εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει συσταθεί στο πλαίσιο του 
τουρκικού κοινοβουλίου μια μόνιμη επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων με πλήρεις νομοθετικές αρμοδιότητες· τονίζει ότι οι υποσχέσεις της 
τουρκικής κυβέρνησης και ορισμένων πολιτικών κομμάτων στα κομματικά τους 
προγράμματα πρέπει να τηρηθούν και υπογραμμίζει ότι η επιτροπή πρέπει να συσταθεί
εντός του 2007·

Εκπαίδευση

24. επισημαίνει τις εκτιμήσεις της UNICEF ότι κάθε χρόνο 600.000 έως 800.000 κορίτσια 
που έχουν φθάσει σε ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης δεν εγγράφονται στο σχολείο, είτε 
γιατί εμποδίζονται από τις οικογένειές τους είτε λόγω πρακτικών δυσκολιών·

25. χαιρετίζει την εκστρατεία για την εκπαίδευση των κοριτσιών με τίτλο «Κορίτσια, πάμε 
σχολείο», η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εγγραφή 177.000 κοριτσιών στο σχολείο·
επίσης χαιρετίζει την "Εκστρατεία για τη στήριξη της εθνικής παιδείας», η οποία 
απευθύνθηκε σε περίπου 5 εκατομμύρια ενήλικες μέσα σε τέσσερα χρόνια, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες από αγροτικές περιοχές, καθώς και κορίτσια 
που δεν είχαν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο σχολείο·

26. υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και την ενδεχόμενη συμβολή της στην 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών· καλεί τις τουρκικές αρχές να θεσπίσουν ένα 
σύστημα παρακολούθησης ώστε τα κορίτσια να παραμένουν στο εκπαιδευτικό σύστημα·

Συμμετοχή στην αγορά εργασίας

27. επισημαίνει ότι παρατηρείται συνεχής μείωση της συμμετοχής των γυναικών στην 
επίσημη αγορά εργασίας της Τουρκίας, ενώ αντίθετα αυξάνεται η συμμετοχή των 
γυναικών στην άτυπη οικονομία, γεγονός το οποίο συχνά είναι αποτέλεσμα του 
συνδυασμού του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου πολλών γυναικών, της έλλειψης ενός 
θεσμοθετημένου, εκτενούς, προσβάσιμου και οικονομικά προσιτού συστήματος φύλαξης 
παιδιών, ηλικιωμένων και συγγενών με αναπηρίες, και του κατά φύλο καταμερισμού της 
εργασίας στην κοινωνία·

28. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και την τουρκική κυβέρνηση να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη 
οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει τη στήριξη αυτής της προσπάθειας στις 
προτεραιότητες της·

29. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να παράσχει ακριβή στοιχεία σχετικά με τις διακρίσεις 
εις βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την πρόσβαση των 
γυναικών που φορούν τη μαντίλα στην επίσημη αγορά εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν 
υφίσταται κίνδυνος έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου·

30. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να βελτιώσει την κατάσταση των εργαζόμενων κατ’ 
οίκον, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες· στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει την 
Τουρκία να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 177 της ΔΟΕ σχετικά με την 
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κατ’ οίκον εργασία και να επεκτείνει τον τουρκικό εργατικό κώδικα ώστε να καλύπτει και 
τους εργαζόμενους κατ’ οίκον·

31. επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην τουρκική κυβέρνηση να καταρτίσει και να 
υλοποιήσει εθνικά σχέδια δράσης για τις γυναίκες και την απασχόληση με περιορισμένο 
χρονικό πλαίσιο και συγκεκριμένους στόχους, όπως συμβαίνει σήμερα στα κράτη μέλη 
της ΕΕ·

32. καλεί το τουρκικό υπουργείο εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν 
τα ζητήματα ισότητας των φύλων στις πολιτικές τους και στις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και καλεί τις τουρκικές συνδικαλιστικές ενώσεις να οργανώσουν την 
απασχόληση στην άτυπη οικονομία και να καταρτίσουν τους εκπροσώπους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με ζητήματα ισότητας των φύλων· χαιρετίζει 
σχετικά τις πρωτοβουλίες της συνομοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων Türk-IS·

33. αποφασίζει να αξιολογεί σε τακτική βάση την πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων των 
γυναικών στην Τουρκία, σε συνδυασμό και σε συνεργασία με την ετήσια έκθεση προόδου 
της Επιτροπής και να αξιολογεί την πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα των δικαιωμάτων 
των γυναικών, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης στην έκθεση προόδου·

o
o o

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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

• Attending the conference of the Turkish Employers Organisations (TISK) on Women 
and Employment on the 10th of February 2006.

• Attending the International Women's Congress on 'The Role of Women in the Alliance 
of Civilizations', in Istanbul, on the 28-29th of the January 2006.

• A visit to Turkey to investigate the current situation of women's rights, which included 
discussions on women's rights with Prime Minister Erdoğan, Minister for Women's 
Rights Çubukçu, Minister for Social Affairs Başesgioğlu, employers organisation 
TISK, trade union confederation Türk-IS, trade union confederation HAK-IS, 
Women's NGOs, the women's branches of most of the political parties and individual 
members of the Turkish Parliament.  

• A meeting with Professor Yakın Ertürk, the Special Rapporteur of the United Nations 
Commission on Human Rights on violence against women in July 2006.

• Meetings with Olli Rehn, EU Commissioner for Enlargement and Vladimir Spidla, 
EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 

• A planned mini-hearing in the European Parliament´s Committee on Women´s Rights 
and Gender Equality on the issue.

Civil society

The report stresses the importance of an open attitude of cooperation and effective 
coordination between different layers of the Turkish government, NGOs and the European 
Union institutions. In this respect, it welcomes the establishment of an Advisory Board on the 
Status of Women in 2005 which is designed to give advice on the planning and 
implementation of state policies related to the status of women. However, it emphasises the 
necessity to include also the trade unions who are not at present represented within the Board.

The rapporteur especially calls on the European Commission to determine specific goals; and 
to set up reasonable, proportionate and feasible benchmarks, preferably in its regular report on 
Turkey. This would clearly show Turkey which criteria it needs to meet and also it would also 
facilitate the monitoring and assessment procedure by the European Parliament. Another 
important problem is the growing concern of the women's NGOs about the extensive 
procedures for obtaining financial support and funding from the EU. Due to the complicated 
procedures that have to be followed by the NGOs to be eligible for EU grants, many women's 
NGOs hesitate to apply and benefit from a critically important resource. In this regard, the 
European Commission is encouraged to provide additional assistance by organising 
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information sessions on EU project funding that involves all the concerned parties.

Violence against women

Although some important steps were taken since last year, there are still many cases of 
violence against women in Turkey that oblige the authorities to intensify their efforts. The 
extent and the importance of the problem require effective coordination, use of reliable data 
and sufficient funding. Considering the existence of very little accurate and independent data 
on violence against women as one of the main problems, the report welcomes the EU-Turkey 
joint project to set up a database on violence against women. However, the reluctance of 
Turkey to conclude a special agreement with the European Commission concerning 
participation in the Daphne II Programme on combating violence against women is very 
regretful. 

The rapporteur acknowledges the work of Prof. Yakın Ertürk, the Special Rapporteur of the 
United Nations Commission on Human Rights on violence against women, who conducted an 
official fact finding mission in Turkey from 22 to 31 May 2006, following the extensive 
media coverage of suicides of women in Batman. Her work aimed at assessing whether high 
suicide rates which were interpreted as disguised honour killings or forced suicides were 
linked to tougher laws against honour crimes. Based on the findings of Prof. Ertürk, showing 
the lack of a precise direct link between the new legislation and the rise of the suicides of 
women, the European Parliament rapporteur did not mention the subject in this report.

Turkey is a party to all major international human rights instruments. Its domestic legislation 
provides for the equality and human rights of women and addresses violence against women. 
In practice, however, there needs to be a political will to implement these laws and protect 
women from violence. There is a need to change the mentality of people in order to fully 
implement the existing laws.

During the preparation of the report, due to the different data given by various sources, it was 
very difficult to get the accurate information about the shelters for women who have been 
victims of violence; namely the numbers of the shelters, the locations, the capacity, the 
general standards and the qualifications of the personnel who work in the shelters. In this 
light, Turkish authorities are requested to provide a complete and detailed list of the existing 
shelters in Turkey. 

Political participation by women

Political participation by women in Turkey still remains dramatically low, as there have not 
been any elections since the last report on women´s rights in Turkey. Turkish authorities are 
constantly encouraged to take sustainable measures to increase the representation of women 
in elected and appointed bodies. The temporary measures of positive discrimination, notably 
the adoption of a mandatory quota system for the election lists are seen as the best possible 
way to improve women's participation in the parliament and in representative municipal 
bodies. NGOs and female politicians alike are calling for the introduction of quota systems. 
The upcoming elections in Turkey represent an important opportunity to increase women's 
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participation in politics by including more female candidates on the election list and by giving 
them leading roles in the party's organisational structure beyond the women's branches.

Although a proposal has already been prepared and several promises were made by the 
Turkish government, a standing Committee on Women's Rights and Gender Equality with full 
legislative powers in the Turkish parliament has not been established yet. Regretting the
inaction of the authorities, the rapporteur is of the opinion that a serious problem requires a 
serious committee. In this regard, the establishment of the Committee will be a concrete 
indicator of the Turkish government's commitment to women's rights and it will address 
gender mainstreaming within the Turkish legislation. 

Education

More than half a million girls do not attend school each year, even though in Turkey it is 
compulsory to receive education for at least 8 years. In principle, there is not an obstacle for 
the access of girls to the school. Article 42 of the Turkish Constitution states that 'Primary 
education is compulsory for all citizens of both sexes and is free of charge in state schools' 
and Article 4 of Basic Law of National Education states that 'Education institutions are open 
to everyone without any discrimination based on language, race, sex and religion.' However 
there is a complex range of economic and social factors that contribute to the non-attendance 
of girls at school. One of the main reasons is the reluctance of families to send girls to school. 
Especially in the South East, where the number of girls attending school is disproportionately 
large, schools are often situated far from home and many parents do not want their children, 
especially girls, to travel far mainly for security reasons. Many families suffer economic 
hardship; therefore they try to augment domestic income by keeping children at home to 
work. Among the other reasons, there are the traditional gender bias of families that favours 
the needs of men and boys over those of women and girls and the fact that many parents 
consider the early marriage of their girls to be more important than their education. 
Furthermore, the shortage of schools and classrooms and the poor physical state of the schools 
are other reasons for low interest at education.

In the last years, some important education projects have been launched in order to tackle this 
problem and they had positive effects on the enrolment rate of the girls. Some of them are 
'Dad send me to school', 'Let's go to school girls', 'Snowdrops' and 'Pick your sibling'.  The 
'Campaign to support national education' has reached 5 million adults in 4 years, most of 
whom are women from rural areas and girls who couldn't go to school. The share of the 
budget of the Ministry of National Education and The Council of Higher Education in the 
total consolidated budget has risen from 9.8 % in 1996 to 13 % in 2005. In 2003, the 
government set up the 'Let's go to school girls' campaign together with UNICEF and with 
support from NGOs, the EU, the World Bank, the private sector and media with the goal to 
close the gender-gap in primary school enrolment. According to UNICEF, the campaign has 
resulted in the enrolment of 177,000 girls and 87,000 boys in 53 provinces. The Ministry of 
National Education decided to expand the campaign to all the country's 81 provinces. The 
campaign has done much to raise awareness about the gender gap in education and women's 
rights.  Besides, within the context of the 'Social Risk Mitigation Project' of the World Bank 
and the Turkish government, families with great financial problems are given what is called 
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'Conditional Cash Transfers'. This means that the families get financial incentives provided 
that they send their children to school and extra amount of cash transfers are provided for 
sending girls to school.

The European Union has limited competence in the field of education and it has no common 
policy concerning education and the headscarf issue. Furthermore, the ECHR has ruled that 
̀the interference in issue was justified in principle and is proportionate to the aims pursued, 
and could therefore be considered to have been necessary in a democratic society ́1. In this 
light, the rapporteur did not touch upon the issue except considering the risk of indirect 
discrimination based on gender in the formal labour market. 

Participation of women in the labour market

According to OECD data2, the Turkish employment rate of women is currently around 24.3%. 
According to studies by the European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, this number was still at 27% in 2004, whereas in 1998 the figure was 
still 35%. This points to a chronic decrease in the participation of women in the Turkish 
official labour market. For women to be able to claim the rights they have on paper, it is 
necessary for them to have a degree of (economic) independence. With more and more 
women losing out on the labour market, this independence seems difficult to realise. This 
trend needs to be stopped, and reversed. The reasons for the decrease in women's participation 
are diverse. Economic growth in Turkey is not followed by an increase in job opportunities. 
Many women have a low level of education, hindering their access to the labour market. 
Discrimination of women in the labour market and gender division of labour also remain 
problems, revealing the underlying biases of a society which is to some degree still 
patriarchal. Because of a possible risk of discrimination of women wearing headscarves, 
which might amount to indirect discrimination based on gender, the report asks the 
government to provide data on this subject. 

The absence of women in the official labour market is to some extent also explained by the 
representation of a lot of women in the informal labour market, in which they often work as 
unregistered home workers. Women often are unable to leave the informal sector or prefer to 
do flexible part-time paid work at home because of the combination of several factors: their 
level of education might be too low, the traditional gender roles put limitations on women's 
choices, women are house-bound and responsible for care work because of the lack of an 
institutionalised, wide-spread, accessible and affordable system of care facilities for children, 
elderly and disabled relatives, the discrimination when it comes to hiring workers in the 
formal sector and the lack of awareness of their equal rights as equal individuals. That is why 
this report calls for attention for access to education for women, sufficient facilities for 
childcare and a firm anti-discrimination stance. Furthermore the Turkish authorities and social 
partners should do anything in their power to ensure the transition of the informal sector into 
the formal economy. 

  
1 Press release issued by the Registrar, Grand Chamber Judgment Leyla Şahin v. TURKEY 
http://www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/Nov/GrandChamberJudgmentLeylaSahinvTurkey101105.htm
2 OECD, Employment Outlook 2005. 
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Labour legislation has 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. Trade unions could play an important role in organising 
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 unionisation of the informal sector and training of union representatives concerning 
women's rights issues.

Conclusion

In short three main stadia in the developments of women's rights in Turkey can be discerned.  

The first has been changing and improving legislation on women´s rights, which, besides 
some points which are still lacking, has overall been a success, although care must be taken 
that legislation is not rescinded.

The second stadium is creating an environment in which legislation can be implemented, such 
as establishing an Advisory Board which coordinates implementation of legislation between 
Ministries. While this environment is being created, some elements are lacking, such as a 
standing Committee on Women´s Rights and Gender Equality in the Turkish Parliament, a 
sufficient budget to address the problems and a holistic approach to tackling problems 
concerning women´s rights. 

Because the second stadium has not been finished completely, the third has not yet been fully 
reached. This being that women actually see practical improvement of their situation in their 
daily lives, and do not only have rights but are also able to claim them in practice. While 
Turkey is therefore on the right track, improving women's rights is still an ongoing process. 

Last year's report on the role of women in Turkey in social, economic and political life 
concluded that there were important improvements in legislation but practical implementation 
was lagging behind. In this year's report, the rapporteur has to conclude that while the 
implementation is still an issue, the women's rights on paper are also at risk of being 
overturned. The efforts to revise legislation on prosecuting violence against women were only 
dropped after the incident where a Turkish deputy used violence against his wife. In order to 
stop these kinds of efforts, in the present report, the rapporteur emphasises that the practical 
implementation needs to remain as a priority and it should be speeded up to ensure endurance 
of the new women's rights legislation. The report welcomes that Turkish authorities by giving 
support to various initiatives, projects and campaigns about women's rights acknowledge the 
importance of the problem. The report prepared by the Turkish Parliamentary Commission on 
Custom and Honour Crimes under the chairmanship of Fatma Şahin, is welcomed as an 
important initiative showing the willingness by the Turkish authorities to find a concrete 
solution to the problem of violence against women. Following the Commission's report, an 
official circular (circular no. 2006/17) was issued by Prime Minister Erdoğan to all ministries, 
public institutions and local administrations instructing them to enforce proposed solutions to 
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deal with violence against women. Furthermore, the circular, among other proposed solutions, 
states that positive discrimination should be accepted as a state policy until equal treatment of 
men and women is established within the society. Another important step is the meeting of 
Nimet Çubukçu, Turkey's State Minister in Charge of Women Affairs with the representatives 
of 55 women organisations and the decision to have a more structured cooperation and an 
effective coordination between the ministry and NGOs.


