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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők Törökország társadalmi, gazdasági és politikai életében betöltött szerepéről 
(2006/2214(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A 2005-ös bővítésről szóló stratégiai dokumentum” című bizottsági 
közleményre (COM(2003)0561),

– tekintettel a Törökország csatlakozás felé történő előrelépéséről szóló 2006. szeptember 
27-i állásfoglalására1,

– tekintettel a nőknek a török társadalmi, gazdasági és politikai életben betöltött szerepéről 
szóló 2005. július 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak 2005. október 3-án 
történő megnyitásáról szóló 2004. december 17-i európai tanácsi határozatra,

– tekintettel a közösségi vívmányokra a nők jogai és a nemek közötti esélyegyenlőség 
területén, 

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec (2003) 3. számú, a nőknek és 
férfiaknak a politikai és nyilvános döntéshozatalban való kiegyensúlyozott részvételéről 
szóló, a tagállamokhoz intézett ajánlására,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) otthon végzett munkáról szóló, 
1996. évi 177. számú egyezményére,

– tekintettel az EU-Törökország közös tanácsadó bizottság „Nők és a foglalkoztatás” című 
jelentésére,

– tekintettel a török parlament bizottságának a szokásokon alapuló és becsületbeli 
gyilkosságokról és a nők és gyermekek elleni erőszakról szóló jelentésére,

– tekintettel az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletére az iszlám fejkendő felsőoktatási 
intézményekben való viseléséről szóló török jogszabályokról3, 

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolásáról szóló 
egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére, amelyek a nemzetközi jog 
részét képezik, és amelyekhez Törökország 1985-ben, illetve 2002-ben csatlakozott, 
továbbá tekintettel Törökország alkotmányának 90. cikkére, amely kimondja, hogy a 
nemzetközi jog elsőbbséget élvez Törökország nemzeti jogával szemben,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

  
1 1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0381.
2 HL C 157 E, 2006.7.6., 385. o.
3 Leyla Şahin kontra Törökország, 44774/98. sz. beadvány
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– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére) (A6-0000/2006),

A. mivel a közösségi vívmányok átvétele kötelező az Európai Unióhoz való csatlakozásra 
jelölt országok számára, és a nők jogai és a nemek közötti esélyegyenlőség a közösségi 
vívmányok részét képezik,

B. mivel a nők gazdasági függetlensége alapvető fontosságú ahhoz, hogy saját jogaiknak 
érvényt tudjanak szerezni,

1. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a nők jogait is, az 
európai uniós tagság elengedhetetlen feltétele, és kéri a Bizottságot, hogy a 
Törökországgal való tárgyalások során a nők jogainak kérdése kapjon központi szerepet;

2. üdvözli, hogy megkezdődött a Törökország és az Európai Unió közötti csatlakozási 
tárgyalások aktív szakasza; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az elmúlt évben 
Törökországban lelassultak a reformfolyamatok, és továbbra is fennállnak a nők jogaival 
kapcsolatos problémák;

A jogszabályok végrehajtása és a koordináció

3. megismétli a nők jogairól szóló jogszabályok teljes és hatékony végrehajtására vonatkozó 
felhívását; 

4. e tekintetben üdvözli, hogy Törökországban a nők helyzetével foglalkozó tanácsadó 
testületet hoztak létre (a továbbiakban: „testület”), amely a nők jogaival összefüggő állami 
politikák tervezésével és végrehajtásával kapcsolatban végez majd tanácsadást;

5. hangsúlyozza, hogy e testületbe be kell vonni a szakszervezeteket, ami ezidáig nem történt 
meg, és sürgeti az érintett hatóságokat, hogy használják fel hatékonyan e testületet az 
érintett felek közötti koordináció megkönnyítése céljából;

6. aggodalommal veszi tudomásul a nők jogairól szóló jogszabályok eltörlésére irányuló 
(sikertelen) kísérleteket; 

A civil társadalom

7. sürgeti a török kormányt, hogy gyorsítsa fel a nők jogairól szóló új jogszabályok 
végrehajtását, hogy biztosítsa azok tartósságát; 

8. megjegyzi, hogy továbbra is aggodalomra ad okot a nem kormányzati szervezetek és a 
török kormány közötti együttműködés;

9. üdvözli, hogy Törökország nőjogi ügyekért felelős minisztere találkozott 55 török 
nőszervezet képviselőivel, és üdvözli a minisztérium és a nem kormányzati szervezetek 
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közötti strukturáltabb együttműködés és hatékonyabb koordináció létrehozására irányuló 
döntést;

10. kéri a Bizottságot és a török kormányt, hogy a hivatalos és állandó struktúrákon és 
intézményeken keresztül ismerjék el a nőjogi szervezetek partnerként betöltött szerepét és 
vonják be szervezett módon a nem kormányzati szervezeteket az uniós csatlakozási 
tárgyalásokba;

Adatok, eredménymutatók és célok

11. megjegyzi, hogy továbbra sincsenek pontos adatok a nők törökországbeli helyzetére 
vonatkozóan, és a meglévő adatok még nem foglalnak magukba minden, a nők jogaihoz 
kapcsolódó problémát;  

12. üdvözli az EU és Törökország közös projektjét, melynek célja a nők elleni erőszakra 
vonatkozó adatbázis létrehozása;

13. kéri a török kormányt, hogy bocsásson rendelkezésre konkrét és megbízható adatokat a 
nők körében az írástudatlanság arányára, a nők munkaerőpiacon való részvételének 
problémáira és a nők elleni erőszakra vonatkozóan;

14. kéri a Bizottságot, hogy a reformok sebességéről szóló, az Európai Tanácsnak írt 
jelentéseiben határozzon meg világos eredménymutatókat, és pontos rövid, közép- és 
hosszú távú célokat a nők jogaira vonatkozóan;

A nők elleni erőszak 

15. megjegyzi, hogy a nők elleni erőszak továbbra is probléma, és elítéli a nők elleni erőszak 
megnyilvánulásait, beleértve a becsületbeli gyilkosságokat, a családon belüli erőszakot, a 
kényszerházasságokat és a többnejűséget;

16. üdvözli Erdoğan miniszterelnök hivatalos körlevelét, amelyet a szokásokon alapuló és 
becsületbeli gyilkosságokról, valamint a nők elleni erőszakról szóló török parlamenti 
bizottsági jelentést követően adott ki, és amelyben utasít minden minisztériumot, 
közintézményt és helyi tisztviselőt, hogy hajtsák végre a nők elleni erőszak kezelése 
érdekében javasolt megoldásokat; 

17. felszólítja a török kormányt és a Bizottságot, hogy a becsületbeli gyilkosságokat kezeljék 
elsőrendű kérdésként, és hozzanak létre speciális, szigorúan őrzött menhelyeket, többek 
között a délkelet-törökországi régióban, hogy a nők számára lakóhelyük közelében 
álljanak rendelkezésre menhelyek; sürgeti az olyan irányú gazdasági fejlesztéseket, 
amelyek azokban a régiókban élő nőkre összpontosítanak, ahol a nők erőszaknak vannak 
kitéve; hangsúlyozza, hogy útmutatást kell adni a bíróknak a becsületbeli 
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bűncselekmények szigorú büntetését elrendelő új jogszabályok alkalmazásáról, továbbá 
hangsúlyozza a tanúvédelem fontosságát; sürgeti a török kormányt, hogy kössön külön 
megállapodást a Bizottsággal a Daphne II programban való részvételre vonatkozóan; 

Menhelyek

18. megjegyzi, hogy azok az erőszak áldozatává vált nők számára Törökországban létrehozott 
menhelyek, amelyeknek állítólagos kapacitása 496 fő, és amelyek mindeddig 5512 nőnek 
nyújtottak segítséget1, nem felelnek meg a körülbelül 70 milliós lakosság szükségleteinek, 
mindeközben még az érvényben lévő jogszabályok által előírt szerény lehetőségeket sem 
valósították meg megfelelően, azaz az egy menhelyet minden 50 000 lakosnál nagyobb 
település számára;

19. felszólítja a török kormányt, hogy biztosítsa a nők számára létrehozott menhelyek 
hatékonyságát, biztonságosságát és megfelelő számát;

Politikai részvétel

20. megjegyzi, hogy Törökországban drámaian alacsony a nők politikai részvétele; 
hangsúlyozza, hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre néha az átmeneti 
pozitív diszkriminációs intézkedések jelentik a legjobb ellenszert, amelyeket többek 
között a CEDAW is lehetővé tesz, és hogy feltétlenül szükség van a hatalmi és 
döntéshozói pozícióban lévő női szerepmodellekre; 

21. javasolja, hogy fogadjanak el kötelező kvótát a nők választási listákon való méltányos 
képviseletének biztosítására, mert ez a lehető legjobb út Törökországban a nők politikai 
részvételének rövid távú javítására;

22. sürgeti a török politikai pártokat, hogy a küszöbönálló 2007-es választásoktól kezdődően 
szerepeltessenek több női jelöltet a választási listákon, támogassák és képezzék ki őket a 
politikai pozíciókra, bővítsék ki a nők szerepét a párt hierarchiáján belül a női tagozatokon 
kívül is, és hívják fel a figyelmet a nők politikai szerepvállalásának fontosságára; 

23. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még mindig nem hoztak létre a török parlamenten 
belül teljes jogalkotói hatáskörrel rendelkező nőjogi és esélyegyenlőségi állandó 
bizottságot; hangsúlyozza, hogy be kell tartani a török kormány és néhány politikai párt 
által pártprogramjukban tett ígéretet, és hangsúlyozza, hogy a bizottságot 2007-ben fel 
kell állítani; 

Oktatás

24. említést tesz az UNICEF becsléseiről, amelyek szerint évente 600 000 és 800 000 azoknak 
a lányoknak a száma, akiket annak ellenére, hogy elérték az iskolaérett életkort, családjuk 

  
1 Forrás:  Nimet Çubukçu, Törökország nőjogi minisztere
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vagy a közlekedési nehézségek megakadályoznak abban, hogy iskolába járjanak; 

25. üdvözli a „Lányok, menjünk iskolába” című oktatási kampányt, amelynek eredményeképp 
177 000 lányt írattak be iskolába; üdvözli továbbá a „Nemzeti oktatást támogató 
kampányt”, amely négy év alatt közel ötmillió felnőtthöz jutott el, főleg olyan vidéki 
nőkhöz és lányokhoz, akik nem járhattak iskolába;

26. hangsúlyozza az oktatás fontosságát, és hogy az képes hozzájárulni a nők gazdasági 
függetlenségéhez; kéri a török hatóságokat, hogy a lányok oktatási rendszerben való 
megtartása érdekében hozzanak létre nyomon követési rendszert; 

A munkaerő-piaci részvétel

27. megjegyzi, hogy Törökországban a hivatalos munkaerőpiacon folyamatosan csökken a 
nők részvétele, ezzel szemben részvételük növekszik a nem hivatalos szektorban, ennek 
oka pedig gyakran abból tevődik össze, hogy a nők nagy számának alacsony a képzettségi 
szintje, hiányoznak az intézményesített, elterjedt, hozzáférhető és megfizethető, a 
gyermekek felügyeletével, az idős vagy fogyatékos rokonok gondozásával foglalkozó 
létesítmények, valamint hogy a társadalomban erős a nemek szerinti munkamegosztás.

28. felszólítja a szociális partnereket és a török kormányt, hogy tegyenek meg minden 
szükséges lépést a nem hivatalos gazdaságból a hivatalos gazdaságba történő átmenet 
érdekében; kéri a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként ezen erőfeszítések támogatását;

29. kéri a török kormányt, hogy annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e a nemi alapú 
közvetett hátrányos megkülönböztetés kockázata, bocsásson rendelkezésre pontos 
adatokat a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan, beleértve a 
fejkendőt hordó nők hivatalos munkaerőpiachoz való hozzáférését;

30. kéri a török kormányt, hogy javítsa az otthoni munkát végzők helyzetét, akiknek nagy 
része nő; ennek fényében sürgeti a török kormányt, hogy ratifikálja a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) otthon végzett munkáról szóló, 1996. évi 177. számú 
egyezményét, és terjessze ki a török munkajogi törvényt úgy, hogy az magában foglalja az 
otthoni munkát végző személyeket is;

31. megismétli a török kormányhoz intézett azon felhívását, hogy az EU tagállamaiban 
jelenleg érvényes gyakorlatnak megfelelően készítsen és hajtson végre meghatározott 
időkereteket és konkrét célokat tartalmazó nemzeti cselekvési terveket a nőkre és a 
foglalkoztatásra vonatkozóan; 

32. kéri a török Munkaügyi Minisztériumot és a szociális partnereket, hogy vegyék bele 
politikáikba és a kollektív munkaszerződésekbe az esélyegyenlőségi kérdéseket, és 
felszólítja a török szakszervezeteket, hogy szakszervezeti tevékenységüket terjesszék ki a 
nem hivatalos szektorra is, és képezzék ki a szakszervezeti képviselőket az 
esélyegyenlőségi kérdésekkel kapcsolatosan; e tekintetben üdvözli a Türk-İŞ 
szakszervezeti szövetség kezdeményezéseit;
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33. úgy határoz, hogy rendszeresen értékelni fogja a Törökországban a nők jogainak terén 
elért előrelépéseket a Bizottság által készített éves jelentéssel együttműködve és azt 
kiegészítve, és az előrelépésről szóló jelentésben meghatározott eredménymutatók szerint 
mérni fogja Törökországnak a nők jogai terén elért előrelépését;

o

o o

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Törökország kormányának és parlamentjének.
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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 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 
participation in politics by including more female candidates on the election list and by giving 
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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 
'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 
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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.

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 

  
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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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 
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 



PR\637563HU.doc PE 380.778v01-0014/14 PR\637563HU.doc

HU

of 55 women organisations and the decision to have a more structured cooperation and an 
effective coordination between the ministry and NGOs.
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