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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van de leden Peters en El Fassed (beiden GroenLinks) aan de 
minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraak van premier Erdogan van 
Turkije dat abortus moord is (ingezonden 11 juni 2012). 

Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 26 juni 
2012). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitspraken over abortus van premier Erdogan 
van Turkije, die hij heeft gedaan tijdens Internationale Conferentie van 
Parlementariërs?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Wat is uw reactie op deze uitspraken van de Turkse premier, die abortus 
beschouwt als moord en ook tegen de keizersnede is? 

Antwoord 2
Ik verwijs naar de vigerende Nederlandse wetgeving op dit gebied die 
abortus onder voorwaarden toestaat. De visie die daaraan ten grondslag ligt 
is wezenlijk anders dan die van de Turkse premier. 

Vraag 3 t/m 5
Bent u bereid deze uitspraken aan de orde te stellen tijdens het bezoek dat u 
met de Koningin van 13 tot en met 15 juni 2012 aan Turkije brengt in het 
kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen? Bent bereid daarbij het recht 
op abortus voor iedere vrouw te verdedigen? Zo nee, waarom niet? 
Bent u bereid de Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken 
hierover? 
Bent u bereid deze vragen voor uw vertrek naar Turkije op 13 juni te 
beantwoorden? 

1 «ErdoÄŸan against Caesarean births, says abortion a «crime» – http://
www.todayszaman.com/news-281536-erdogan-says-against-caesarean-births-abortion-
crime.html
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Antwoord 3 t/m 5
Het belang van vrouwenrechten is regelmatig punt van aandacht in gesprek-
ken met de Turkse regering, ook in het kader van de voortgangsrapportages 
van de Europese Commissie. In de conclusies van de Europese Raad in 
december vorig jaar is mede op aandringen van Nederland een expliciete 
verwijzing naar vrouwenrechten opgenomen.
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