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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji
(2006/2214(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji: Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia –
2005 r. (COM(2005)0561),

– uwzględniając rezolucję z dn. 27 września 2006 r. w sprawie postępów Turcji na drodze 
do przystąpienia1,

– uwzględniając rezolucję z dn. 6 lipca 2005 r. w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym Turcji2,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. o otwarciu w dniu 3 
października 2005 r. negocjacji związanych z przystąpieniem Turcji do Unii Europejskiej,

– uwzględniając dorobek wspólnotowy w dziedzinie praw kobiet i równouprawnienia płci, 

– uwzględniając zalecenie nr 3 Komitetu Ministrów Rady Europy (2003) dla państw 
członkowskich w sprawie zrównoważonego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w 
podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych,

– uwzględniając Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 177 z 1996 r. 
dotyczącą domowej pracy nakładczej, 

– uwzględniając sprawozdanie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE – Turcja pt. 
„Kobiety i Zatrudnienie”,

– uwzględniając sprawozdanie tureckiej komisji parlamentarnej w sprawie zabójstw 
uzasadnianych honorem lub tradycją oraz przemocy wobec kobiet i dzieci,

– uwzględniając orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tureckich 
przepisów dotyczących noszenia islamskiej chusty w placówkach szkolnictwa wyższego3, 

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW) oraz jej protokół dodatkowy, które wchodzą w skład prawa 
międzynarodowego i do których przestrzegania Turcja zobowiązała się odpowiednio w 
1985 r. i 2002 r.; oraz uwzględniając art. 90 konstytucji Turcji, który stanowi, iż prawo 
międzynarodowe jest nadrzędne wobec tureckiego prawa krajowego,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że przyjęcie dorobku wspólnotowego jest niezbędnym warunkiem 
przystąpienia kandydatów do członkowstwa w Unii Europejskiej oraz że prawa kobiet i 
równouprawnienia płci są częścią dorobku wspólnotowego,

B. mając na uwadze, że gospodarcza niezależność kobiet ma zasadnicze znaczenie dla ich 
zdolności dochodzenia swoich praw,

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0381.
2 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 385.
3 Leyla Şahin przeciwko Turcji, Sprawa nr 44774/98
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1. podkreśla, że poszanowanie praw człowieka, w tym praw kobiet, jest podstawowym 
warunkiem członkowstwa w UE i wzywa Komisję do usytuowania kwestii praw kobiet w 
centrum negocjacji z Turcją;

2. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie aktywnej fazy negocjacji akcesyjnych z Turcją; 
ubolewa jednakże nad faktem spowolnienia procesu reform w Turcji w ciągu ostatniego 
roku oraz nad utrzymującym się problemem związanym z prawami kobiet;

Wdrażanie ustawodawstwa i koordynacja
3. ponawia swoje wezwanie do pełnego i efektywnego wdrożenia ustawodawstwa w 

zakresie praw kobiet; 

4. z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście ustanowienie w Turcji komitetu 
konsultacyjnego ds. statusu kobiet (Komitet), który będzie sprawował funkcję doradczą w 
kwestii planowania i wdrażania polityki krajowej związanej z prawami kobiet;

5. podkreśla konieczność włączenia do Komitetu związków zawodowych, gdyż te obecnie 
nie wchodzą w jego skład, a także wzywa zaangażowane organy do efektywnego 
wykorzystywania Komitetu w celu usprawnienia koordynacji pomiędzy zainteresowanymi 
stronami;

6. z zaniepokojeniem odnotowuje (nieudane) próby zniesienia ustawodawstwa w zakresie 
praw kobiet; 

Społeczeństwo obywatelskie
7. wzywa rząd Turcji do przyśpieszenia wdrożenia nowego ustawodawstwa w dziedzinie 

praw kobiet, tak aby zapewnić jego trwałość; 

8. zwraca uwagę na stałą troskę w związku ze współpracą pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a rządem Turcji;

9. z zadowoleniem przyjmuje spotkanie tureckiej minister odpowiedzialnej za prawa kobiet 
z przedstawicielami 55 tureckich organizacji kobiet oraz decyzję powołania bardziej 
ustrukturyzowanej współpracy i efektywnej koordynacji pomiędzy ministerstwem a 
organizacjami pozarządowymi;

10. wzywa Komisję i rząd Turcji do uhonorowania w formie trwałych struktur i instytucji 
partnerskiej roli organizacji walczących o prawa kobiet oraz do włączenia organizacji 
pozarządowych w proces negocjacji akcesyjnych z UE w zinstytucjonalizowanej formie,

Dane, standardy i cele
11. zauważa, że w dalszym ciągu brak dokładnych danych na temat sytuacji kobiet w Turcji, a 

istniejące dane nie obejmują jeszcze problemów związanych z prawami kobiet;  

12. z zadowoleniem przyjmuje wspólny projekt UE-Turcja w sprawie sporządzenia bazy 
danych dotyczącej przemocy wobec kobiet;

13. wzywa rząd Turcji do dostarczenia szczegółowych i wiarygodnych danych dotyczących
poziomu analfabetyzmu wśród kobiet, problemów w zakresie ich udziału w życiu 
zawodowym oraz przemocy wobec kobiet;

14. wzywa Komisję do określenia w przedstawianych Radzie Europejskiej sprawozdaniach na 
temat przebiegu reform jasnych standardów oraz precyzyjnych krótko-, średnio- i 
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długookresowych celów w zakresie praw kobiet;

Przemoc wobec kobiet
15. zauważa, że przemoc wobec kobiet wciąż stanowi problem i potępia przypadki przemocy 

wobec kobiet, w tym również zabójstwa honorowe, przemoc domową, wymuszone
małżeństwa i poligamię;

16. z zadowoleniem przyjmuje oficjalne pismo wystosowane przez premiera Erdoğana w 
odpowiedzi na sprawozdanie tureckiej komisji parlamentarnej dotyczące zabójstw 
uzasadnianych tradycją lub honorem oraz przemocy wobec kobiet, które nakazuje 
wszystkim ministerstwom, instytucjom publicznym i lokalnym zarządcom wcielenie w 
życie zaproponowanych rozwiązań w kwestii zapobiegania przemocy wobec kobiet;

17. wzywa rząd Turcji i Komisję do priorytetowego potraktowania zabójstw uzasadnianych 
honorem oraz stworzenia specjalnych schronisk o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa, 
również w południowo-wschodnich regionach Turcji, aby kobiety miały możliwość 
schronienia się w miejscu zamieszkania; domaga się, aby rozwój gospodarczy 
koncentrował się na kobietach w regionach, w których są one narażone na przemoc; 
podkreśla znaczenie instruowania sędziów, aby stosowali nowe prawo w celu orzekania 
surowych kar za przestępstwa honorowe, jak również znaczenie ochrony świadków; 
nalega, aby rząd Turcji zawarł specjalne porozumienie z Komisją w sprawie uczestnictwa 
w programie „Daphne II”;

Schroniska
18. zauważa, że schroniska dla kobiet w Turcji, które padły ofiarą przemocy, mogące ponoć 

pomieścić 496 kobiet i z których dotychczas skorzystało 5512 kobiet1, nie zaspokajają 
potrzeb ludności, której liczba wynosi ok. 70 mln, jeżeli nie wykorzystuje się w 
odpowiedni sposób nawet tych nader ograniczonych możliwości, jakie daje obowiązujące 
prawo, zgodnie z którym we wszystkich miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców 
powinno być schronisko;

19. wzywa rząd Turcji do zagwarantowania skuteczności, bezpieczeństwa i dostępności 
wystarczającej liczby schronisk dla kobiet;

Współudział w życiu politycznym
20. zauważa, że udział kobiet w życiu politycznym w Turcji jest niezmiernie mały; podkreśla 

fakt, iż dyskryminacji kobiet można niekiedy najskuteczniej zapobiegać poprzez 
tymczasowe środki służące dyskryminacji pozytywnej, na których stosowanie pozwala 
m.in. konwencja CEDAW, oraz że istnieją ogromne potrzeby w zakresie modeli roli 
kobiety na stanowiskach decyzyjnych i związanych ze sprawowaniem władzy;

21. proponuje przyjęcie obowiązkowego systemu kwotowego, który gwarantowałby uczciwe 
reprezentowanie kobiet na listach wyborczych jako najlepszy sposób na zwiększenie 
udziału kobiet w życiu politycznym Turcji w krótkiej perspektywie czasowej;

22. nalega, aby partie polityczne w Turcji, począwszy od najbliższych wyborów w 2007 r., 
umieszczały więcej kandydatów płci żeńskiej na listach wyborczych, wspierały i 
przygotowywały kandydatki do objęcia urzędów politycznych, pozwoliły kobietom na 
odgrywanie ważniejszej roli w strukturach partii, wychodząc poza dziedziny z reguły 

  
1 Źródło: Nimet Çubukçu, turecka minister odpowiedzialna za prawa kobiet.
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powierzane kobietom, a także zwracały uwagę na znaczenie udziału kobiet w życiu 
politycznym;

23. ubolewa nad tym, że w parlamencie tureckim wciąż jeszcze nie powstała stała komisja ds. 
praw kobiet i równouprawnienia, posiadająca pełne uprawnienia legislacyjne; podkreśla, 
że obietnice, złożone przez rząd Turcji oraz niektóre partie polityczne w ich programach 
politycznych, powinny zostać dotrzymane oraz zaznacza, że komisja ta powinna powstać 
w 2007 r.;

Edukacja
24. przyjmuje do wiadomości szacunkowe dane UNICEF mówiące o tym, że każdego roku od 

600 do 800 tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż 
zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne;

25. z zadowoleniem przyjmuje kampanię edukacyjną skierowaną do dziewcząt „Dziewczęta, 
chodźmy do szkoły!”, która zaowocowała przyjęciem do szkoły 177 tys. dziewcząt; z 
zadowoleniem przyjmuje również kampanię na rzecz wspierania edukacji narodowej, 
która w ciągu czterech lat dotarła do prawie 5 mln dorosłych, z których większość to 
kobiety pochodzące z obszarów wiejskich oraz dziewczęta, które nie mogły uczęszczać do 
szkoły;

26. podkreśla znaczenie oświaty oraz jej potencjalnego wkładu do osiągnięcia przez kobiety 
niezależności ekonomicznej; wzywa władze Turcji do utworzenia systemu kontroli 
gwarantującego uczęszczanie dziewcząt do szkoły;

Kobiety na rynku pracy
27. zauważa ciągły spadek udziału kobiet w oficjalnym tureckim rynku pracy, co kontrastuje 

ze wzrostem liczby kobiet zatrudnionych w sektorze nieformalnym; jest to często 
wynikiem splotu różnych czynników, takich jak niski poziom wykształcenia licznej grupy 
kobiet, brak zinstytucjonalizowanego, rozpowszechnionego, dostępnego i niezbyt 
kosztownego systemu opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
krewnymi oraz podział obowiązków w społeczeństwie według płci;

28. wzywa partnerów społecznych i rząd Turcji do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 
mających na celu przejście z gospodarki nieformalnej do gospodarki oficjalnej; zwraca się 
do Komisji z prośbą, aby nadała priorytetowe znaczenie wspieraniu tychże wysiłków;

29. zwraca się do rządu Turcji z prośbą o dostarczanie dokładnych danych dotyczących 
dyskryminowania kobiet, w tym również dostępu kobiet noszących chusty do oficjalnego 
rynku pracy, w celu stwierdzenia, czy istnieje ryzyko pośredniej dyskryminacji ze 
względu na płeć;

30. wzywa rząd Turcji do poprawy sytuacji osób wykonujących domową pracę nakładczą, z 
których większość to kobiety; w związku z tym nalega, aby Turcja podpisała i 
ratyfikowała konwencję nr 177 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie domowej 
pracy nakładczej oraz rozszerzyła zakres obowiązywania tureckiego kodeksu pracy w celu 
objęcia nim osób wykonujących domową pracę nakładczą;

31. ponownie wzywa rząd Turcji do opracowania i realizacji krajowych planów działania na 
rzecz kobiet i zatrudnienia, ograniczonych czasowo i służących osiągnięciu konkretnych 
celów, zgodnie z praktyką stosowaną obecnie w państwach członkowskich UE; 

32. wzywa tureckie ministerstwo pracy i partnerów społecznych do uwzględnienia kwestii 
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związanych z równouprawnieniem w strategiach politycznych i zbiorowych układach 
zatrudnienia; wzywa też tureckie związki zawodowe do organizowania pracy w sektorze 
nieformalnym oraz do szkolenia przedstawicieli związków zawodowych w zakresie 
zagadnień dotyczących równouprawnienia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy podejmowane przez zrzeszenie związków zawodowych Türk-IS;

33. podejmuje decyzję o dokonywaniu regularnej oceny postępów Turcji w dziedzinie praw 
kobiet, niezależnie od rocznego sprawozdania Komisji w sprawie poczynionych postępów 
i przy jego uwzględnieniu, a także o ocenie postępów Turcji w zakresie praw kobiet na 
podstawie punktów referencyjnych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym postępów;

o
o o

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Turcji.
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UZASADNIENIE
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 

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


