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Cuid 1: Réamhrá 

8

Réamhrá 

Bhunaigh an Rialtas an Fóram um Chuimsiú Sóisialta mar chuid de na struchtúir chun monatóireacht 
agus measúnú a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta  
2007 - 2016. Leag an Rialtas cúram ar an Roinn Coimirce Sóisialaí an Fóram um Chuimsiú Sóisialta a 
thionól. Is gné lárnach an Fóram de thiomantais an rialtais dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara 
ábhartha, lena n-áirítear daoine bochta agus leis na grúpaí a dhéanann ionadaíocht thar a gceann sa 
chomhrac in aghaidh na bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta. Cuireann an Fóram deis idirchaidrimh 
ar fáil d’oifigigh ó ranna rialtais, d’eagraíochtaí pobail agus deonacha agus do dhaoine atá thíos leis 
an mbochtaineacht. Eagraíodh Fóram na Bliana 2014 le cúnamh ó Líonra na hEorpa in aghaidh na 
Bochtaineachta, Éire agus ó Chomharchumann na nOibrithe Pobail. 

Ba iad cuspóirí an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta na Bliana 2014 ná: 
 ● Athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh maidir le cur i bhfeidhm na Sprice um 

Laghdú Bochtaineachta a ndearnadh comhaontú fúithi mar chuid den Straitéis ‘Eoraip 2020’; 

 ● Ionchur agus tuairimí a lorg faoi bheartais thábhachtacha agus faoi shaincheisteanna maidir le 
cur chun feidhme; 

 ● Bacainní agus srianta maidir le dul chun cinn a aithint mar aon leis na bealaí is fearr le  
dul i ngleic leo; 

 ● Moltaí a sholáthar faoi fhorbairtí nua agus faoi bheartais níos éifeachtaí don todhchaí. 

Tá achoimre sa tuarascáil seo ar an 10ú cruinniú den Fhóram a bhí ar siúl Dé Céadaoin an 1 Aibreán, 
2014 in Ionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath

Ba é téama Fhóram na Bliana 2014: ‘Fás i dTreo na Cuimsitheacha - Éire níos Cothroime  
a Thógáil’. 

San áireamh sa tuarascáil tá ionchur na n-aoichainteoirí, a chuir creat imlíneach ar fáil do chomhthéacs 
na ndíospóireachtaí sna ceithre cheardlann chomhthreomhara. Leagtar béim sa tuarascáil ar na 
téamaí comónta a pléadh sna ceardlanna go léir. Chomh maith leis sin, leagtar béim ar roinnt moltaí 
uileghabhálacha lena gcur faoi bhráid lucht déanta beartas. Cuirfear an tuarascáil faoi bhráid an Choiste 
Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta agus Athchóiriú na hEarnála Poiblí agus dhá Theach  
an Oireachtais. 



9

Tuarascáil an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta 2014 

Cuid 2
Buíochas



10

Tuarascáil an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta 2014 

Cuid 2: Buíochas 
Buíochas

Aithníonn an Roinn Coimirce Sóisialaí tacaíocht agus cúnamh Líonra na hEorpa in aghaidh na 
Bochtaineachta, Éire agus Chomharchumann na nOibrithe Pobail in eagrú an Fhóraim agus sna 
ceardlanna ullmhúcháin a ndearna siad comheagrú orthu le cur ar chumas daoine atá thíos leis 
an mbochtaineacht machnamh a dhéanamh ar conas a chuirfidh siad le hobair an Fhóraim. Ba 
mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil freisin leo siúd go léir a ghlac páirt sa bhFóram agus a 
raibh rudaí le rá acu ann. 

Gabhaimid buíochas freisin le héascaitheoirí na gceardlann agus leo siúd a ghlac nótaí: Oonagh 
Mc Ardle, Anne Costello, Margaret O’Riada, Frances Byrne, Joanne Mulholland, Deirdre 
Bodkin, Ciaran Diamond agus Caroline Corr. Thacaigh an obair a rinne siad ag stiúradh na 
ndíospóireachtaí agus ag taifead na bpríomhphointí go mór le tiomsú na tuarascála seo faoi 
thorthaí Fhóram na Bliana 2014. 

Gabhaimid buíochas ó chroí freisin leis an Rapóirtéir, Aiden Lloyd, ar éirigh leis leagan gonta a 
sholáthar nuair a bhí an tuarascáil seo á cur i dtoll a chéile de na rudaí go léir a bhí á rá ag a lán 
daoine le linn na hócáide agus ina dhiaidh sin. 

Léiríonn na tuairimí atá sa tuarascáil seo tuairimí na gcainteoirí agus na rannpháirtithe a bhí ag an 
bhFóram agus ní gá gurb ionann iad sin agus tuairimí na Roinne Coimirce Sóisialaí.
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Cuid 3
Príomhchonclúidí agus 

Moltaí Beartais
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Cuid 3: Príomhchonclúidí agus Moltaí Beartais 

Príomhchonclúidí agus Moltaí Beartais 

 ● Rialtas Áitiúil agus Forbairt Áitiúil a Ailíniú. 

De thoradh tionchar na gciorruithe diana agus an athailíniú radacach atá déanta ar 
an mbonneagar forbartha pobail ní miste ceisteanna a chur faoi inbhuanaitheacht 
phríomhghné na sochaí sibhialta a chuir go mór le nuachóiriú agus forbairt an stáit 
le blianta fada.  Tugann forbairt pobail aghaidh ar bhochtaineacht agus ar eisiamh trí 
dhul dteagmháil le grúpaí agus le pobail imeallaithe, oibriú i gcomhar leo maidir lena gcuid 
riachtanas agus abhcóideacht a dhéanamh ar son beartas a chomhlíonann a gcuid riachtanas. 
Tá an stát ag glacadh róil níos dírí anois maidir le forbairt pobail agus tá sraith beart curtha i 
bhfeidhm chuige sin faoin bpróiseas ailínithe agus próisis athchóirithe an rialtais áitiúil. Cibé 
rud a bhí i gceist a dhéanamh, (tá sé tugtha le fios) gurb é an toradh a bhí air ná an mhaith 
a bhaint den abhcóideacht agus srian a chur le gníomhartha neamhspleácha agus le forbairt 
freagraí nuálacha. 

Tá i bhfad níos lú acmhainní ar fáil d’fhorbairt pobail anois, tá méadú tagtha ar bhochtaineacht 
agus ar dhíothacht sa tsochaí, níl aon chlár forbartha pobail náisiúnta ar leith ann, agus tharla 
sé sin go léir faoi choimirce roinne ar mhian léi feidhmiú mar fho-thacar den rialtas áitiúil. Tá 
imní agus fearg ar dhaoine atá bainteach leis an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta faoin ábhar 
seo agus tá an scéal amhlaidh de bharr taithí grúpaí áitiúla pobail a chreideann go bhfuil 
an bonn á bhaint go córasach óna gcumas gníomhú sa tsochaí shibhialta le dul i ngleic le 
heisiamh sóisialta agus gur buille báis a bheidh sna bearta atá á gcur i bhfeidhm faoi Thús Áite 
do na Daoine. 

Ní mór don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil comhrá a chur ar bun leis an 
earnáil forbartha pobail agus le páirtithe leasmhara reachtúla agus neamhreachtúla eile chun 
creatchomhaontú a fhorbairt ina mbeidh cur síos ar na prionsabail agus na paraiméadair a 
rialaíonn an caidreamh idir an stát agus an earnáil phobail, mar aon le plean oibre chun muinín 
agus meas a chruthú athuair agus an caidreamh eatarthu a atógáil.  

 ● Beartas maidir le hEaspa Dídine 

Tá géarchéim ann anois maidir le líon na ndaoine atá gan dídean agus is dócha go 
n-éireoidh an scéal níos measa de réim mar a bheidh an t-éileamh ar thithíocht i bhfad 
níos mó ná na háiteanna cónaithe a bheidh ar fáil.  Dá thoradh sin tá bearna mhór ag 
teacht idir costais cíosanna san earnáil phríobháideach agus na liúntais atá iníoctha faoin 
Scéim Forlíonta Cíosa nó Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta. 

Tá straitéis tithíochta an rialtais bunaithe ar sholáthar agus dá mbeadh cúrsaí soláthair 
tithíochta mar ba cheart ba chur chuige ceart inbhuanaithe a bheadh inti ach ní leor ar chor 
ar bith í ó tá an tubaiste tagtha ar chúrsaí tógála agus an tír in umar na haimléise i ndiaidh na 
géarchéime. Ní raibh sé ar chumas na hearnála tithíochta príobháidí dóthain áiteanna cónaithe 
a chur ar fáil ó 2007 i leith agus ní leor soláthar tithíochta sóisialta agus poiblí. 
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Cuid 3: Príomhchonclúidí agus Moltaí Beartais 

Tá cúrsaí níos measa fós de bharr na méaduithe atá tagtha ar mhinicíocht fiacha pearsanta, 
an laghdú atá déanta ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh do dhaoine óga agus toisc nach leor iad 
na liúntais tacaíochta cíosa. 

Tá an Rialtas tiomanta do mhéadú a dhéanamh ar an soláthar tithíochta, idir phoiblí agus 
shóisialta, ach tógfaidh sé sin roinnt blianta lena chur ar fáil. Ní mór straitéis theagmhasach 
a chur i bhfeidhm chun aonaid inmharthana cóiríochta a dhéanamh de thithíocht atá ann, 
cóiríocht éigeandála a choinneáil agus cur léi, athbhreithniú a dhéanamh ar liúntais chíosa 
agus féachaint athuair ar an tionchar atá ag na laghduithe atá déanta ar íocaíochtaí leasa 
shóisialaigh ar líon na ndaoine óga atá gan dídean. 

 

 ● Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú na Romach agus an Lucht Siúil 

Léiríonn drochstádas leanúnach an Lucht Siúil agus na Romach ó thaobh cúrsaí sláinte, 
oideachais, fostaíochta agus cóiríochta go bhfuil teip fhorleathan tagtha ar iarrachtaí 
chun a ndálaí a fheabhsú, fiú amháin i gcásanna ina bhfuil dea-rún suntasach ag na 
gníomhaithe stáit.  Ciallaíonn réimse agus idirnascacht na dtosca díothachta atá ag dul 
i bhfeidhm ar an Lucht Siúil agus ar na Romaigh nach leor iad na tionscnaimh sonracha 
atá á dtreorú ag Ranna éagsúla rialtais agus nach dócha go mbeidh an toradh radacach 
sin orthu atá ag teastáil le cúrsaí a fheabhsú. Cuireann cur chuige an rialtais uile deis níos 
fearr ar fáil ach ní mór bealach a aimsiú a sháróidh modh smaointeoireacht agus modhanna 
neamh-chomhtháite na ranna riaracháin. Dá leagfaí cúram straitéiseach ar Roinn an Taoisigh, 
mar roinn a bheadh sainchúram sách uileghabhálach uirthi, agus dá gceapfaí baill foirne 
sinsearacha i ngach roinn, chuirfí córas éifeachtach i bhfeidhm chun Straitéis (nua) um 
Chuimsiú an Lucht Siúil agus na Romach a chur i gcrích. 
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 ● Straitéis um Éirinn Shláintiúil (fíorthionchar a bheith aici ar phobail) 

Beidh sé riachtanach straitéisí sláinte a fhorbairt ina gcuirfear san áireamh an 
eagothroime struchtúrtha agus riachtanais na spriocghrúpaí difriúla chun go 
mbeidh torthaí maithe aici ó thaobh ardú cothrom a dhéanamh ar leibhéil náisiúnta 
sláinte. D’fhonn fíorthionchar a bheith aige ar phobail caithfidh Éire Shláintiúil aghaidh 
a thabhairt ar na tosca sóisialta a chinntíonn sláinte, lena n-áirítear bochtaineacht bhia, 
a chinntíonn éagothroime sláinte. Tá sé ríthábhachtach go nglacfaidh grúpaí imeallaithe 
páirt i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm straitéisí sláinte. Mar an gcéanna, de thoradh na 
ndifríochtaí atá le sonrú i sláinte na ndaoine faoi mhíbhuntáiste agus sláinte an chuid 
is mó den daonra tá gá le tacar fo-straitéisí spriocdhírithe le déileáil leo siúd a bhfuil 
riachtanais phráinneacha acu ó thaobh cháilíocht na beatha. Is léir go gcaithfear díriú ar 
an Lucht Siúil, ar na Romaigh, ar theaghlaigh atá thíos leis an mbochtaineacht (go háirithe 
leanaí bochta) agus ar dhaoine leochaileacha atá ina gcónaí ina n-aonar faoin tuath agus i 
gceantair uirbeacha. 

Ní féidir paraidímí foriomlána beartas a scaradh ó na torthaí a bhíonn acu. Ní féidir cur 
síos a dhéanamh ach oiread ar na torthaí sin mar thoradh neamhbheartaithe beartas. 
Ní mór fís maidir le comhionannas torthaí do chách a bheith mar bhunsraith faoi gach 
beartas sláinte agus an bhéim a athrú ó shamhlacha seachadta agus ó chomhoiriúnacht 
le háit an mhargaidh. Is léir ón chaoi a bhfuil daoine ag fulaingt éagothroime sláinte, ón 
drochthoradh atá ar infheistíocht agus ón teip atá ar na leigheasanna eagraíochtúla gur gá 
athmheasúnú radacach a dhéanamh ar bheartas sláinte. 

Cuid 3: Príomhchonclúidí agus Moltaí Beartais 
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Cuid 4
Fáilte 
agus 

Focail Tosaigh 
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Fáilte agus Focail Tosaigh 

Chuir an tUasal Simonetta Ryan, Rúnaí Cúnta, An Roinn Coimirce Sóisialaí agus Cathaoirleach 
na n-imeachtaí fáilte roimh dhaoine chuig an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta agus ghabh sí 
buíochas le gach duine as a bheith i láthair, go háirithe leo siúd a raibh turas fada déanta acu. 

Cuireann an Fóram deis ar fáil trínar féidir leo siúd atá freagrach as ceapadh agus as cur i bhfeidhm 
beartas agus baill eagraíochtaí pobail agus deonacha a oibríonn ag leibhéil náisiúnta agus áitiúla 
le daoine atá thíos leis an mbochtaineacht, teacht le chéile chun éisteacht lena chéile, eolas a 
roinnt agus foghlaim faoi na dúshláin agus na tosaíochtaí maidir le cur i bhfeidhm an Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016. 

Tá áthas ar an Roinn Coimirce Sóisialaí an Fóram a thionól.

Ba é a dúirt an tUasal Ryan, nuair a bhí athbhreithniú déanta ar an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta 
ná gur ceann de na moltaí a d’eascair uaidh ná go ndéanfaí athsceidealadh ar an ócáid agus go 
reáchtálfaí an Fóram i mí Feabhra nó Márta gach bliain seachas i Samhain mar a bhíodh go dtí sin. 
Ceann de na príomhchúiseanna a bhí leis an moladh sin ab ea go ndéanfaí an Fóram a ailíniú níos 
fearr le foilsiú sonraí bochtaineachta SIDM (Staitisticí faoi Ioncam agus Dálaí Maireachtála) an AE 
a chuireann an Príomh-Oifig Staidrimh ar fáil. Ar an drochuair, tá moill ar na sonraí SIDM is déanaí 
agus ar an ábhar sin níl staitisticí faoi bhochtaineacht ar fáil lena meas ag an gcruinniú. Is éard 
atá sa Mhonatóir ar Chuimsiú Sóisialta ná tuarascáil oifigiúil ar an dul chun cinn i dtreo na sprice 
sóisialta náisiúnta agus ar na táscairí a bhaineann leis an dul chun cinn sin. Foilsíodh an chéad 
Mhonatóir don bhliain 2011 i Márta 2013. Foilseofar an Monatóir do 2012 tar éis don Phríomh-Oifig 
Staidrimh na Staitisticí faoi Ioncam agus Dálaí Maireachtála na bliana sin a fhoilsiú. 

Mheas an tUasal Ryan go raibh clár spéisiúil, dúshlánach ceaptha ag an Rannán um Chuimsiú 
Sóisialta agus ag comhpháirtithe na himeachta, Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta, 
Éire agus Comharchumann na nOibrithe Pobail, agus bhí súil aici go gcuirfeadh sé neart deiseanna 
ar fáil le haghaidh díospóireachtaí bríocha ar roinnt de na príomhbheartais um chuimsiú sóisialta a 
théann i bhfeidhm go díreach ar shaol daoine. 

Ullmhófar tuarascáil faoin imeacht agus cuirfidh an Grúpa Oifigeach Sinsearach um Beartas 
Sóisialta agus Athchóiriú na hEarnála Poiblí agus Coiste na Comh-Aireachta um Beartas Sóisialta 
agus Athchóiriú na hEarnála Poiblí í faoi bhráid lucht déanta beartas.

Ba é ‘Fás i dTreo na Cuimsitheacha - Éire níos Cothroime a Thógáil’ téama na bliana seo. 
Is féidir na himpleachtaí agus na deiseanna nua d’uilechuimsitheacht shóisialta agus d’fhás 
uilechuimsitheach sa tréimhse i ndiaidh réimeas fóirithinte an Troika a chíoradh sna ceardlanna. 

Cuid 4: Fáilte agus Focail Tosaigh 
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Is éard a bhí sa seisiún tosaigh roinnt Léirithe gearra inar pléadh ceisteanna faoi chuimsiú sóisialta ó 
thaobh na tíre seo agus ó thaobh an AE de. 

Comhthéacs an Fhóraim 

Rinne an tUasal Jim Walsh, Príomhoifigeach, An Rannán um Chuimsiú Sóisialta  (SID), 
achoimre ar fhorbairtí maidir le cuimsiú sóisialta a tharla le tamall anuas agus forbairtí atá 
ar siúl faoi láthair sa tír seo agus san Eoraip. Thosaigh sé trí thagairt a dhéanamh don 
Sprioc Náisiúnta Sóisialta um Laghdú Bochtaineachta. Cuid lárnach den Fhóram is ea plé 
a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le baint amach na sprice agus ceann de na rudaí 
nuálacha a tugadh isteach chun na críche sin is ea an Monatóir ar Chuimsiú Sóisialta. 
Déanann sé sin an dul chun cinn i dtreo na Sprice agus na táscairí tacaíochta a mheas chun 
go bhféadfar díospóireacht a dhéanamh orthu ag an bhFóram.
 
Bhí an Monatóir ba dhéanaí bunaithe ar Staitisticí faoi Ioncam agus Dálaí Maireachtála na 
bliana 2011 a d’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh. Is cúis díomá an chaoi a bhfuil torthaí na 
bliana 2012 an-déanach sa chaoi nach féidir an Monatóir a thabhairt cothrom le dáta fós. 
Bhí sé sin an-mhíshásúil dar le gach duine lenar bhain sé. Tá géarchéim mhór eacnamaíoch 
sa tír agus ar an ábhar sin tá sé níos tábhachtaí fós go gcuirfear sonraí ar fáil faoin tionchar 
sóisialta atá aici. Thug an Roinn le fios gur ábhar imní di an scéal, mar bíonn sonraí tráthúla 
riachtanach le bheith in ann tús aite a thabhairt ó thaobh cúrsaí beartais de do bhaint amach 
na Sprice. 

Is féidir a rá, áfach, go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta maidir le baint amach na fo-sprice 
a gealladh maidir le bochtaineacht leanaí agus déileáil leis na hábhair imní sonracha a 
bhaineann le leanaí atá ag fulaingt de thoradh bochtaineachta, go mór mór bochtaineachta 
leanúnaí. Tá togra forbartha chun sprioc a cheapadh maidir le bochtaineacht leanaí tar éis 
dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara agus tá sé curtha faoi bhráid an rialtais. Táthar 
ag súil go mbeidh sé san áireamh sa Chreat Beartais um Leanaí agus Daoine Óga atá le 
cur ar fáil go luath. Maidir le forchéimniú an cur chuige ceantarbhunaithe nua le déileáil le 
bochtaineacht leanaí agus foilsiú moltaí an Choimisiúin Eorpaigh ina leagtar béim ar an ngá 
atá le cosc agus idirghabháil luath, cabhróidh siad go mór le baint amach na sprice maidir le 
bochtaineacht leanaí. 

Rud nuálach eile is ea tabhairt isteach próisis chomhtháite um measúnú tionchair shóisialta 
a mbeidh measúnú tionchair bochtaineachta ina dhlúthchuid de. Cuireann sé seo bealach ar 
fáil trínar féidir breis suntais a thabhairt do thionchar sóisialta na bpróiseas cinnteoireachta. 
Tá sé seo tábhachtach go háirithe i gcomhthéacs ina bhfuil ar an rialtas caiteachas a laghdú 
agus cánacha a mhéadú. Bhí an Roinn Coimirce Sóisialaí i dtús cadhnaíochta sa phróiseas 
seo nuair a d’fhoilsigh sí measúnú tionchair shóisialta a rinneadh ar na bearta buiséadacha 
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a bhain le cúrsaí leasa agus cánach in 2013 agus 2014. Leagtar amach ann an tionchar a 
bheidh ag na bearta fioscacha le chéile ar dhaoine a raibh leibhéil ioncaim éagsúla acu agus 
ar ghrúpaí sóisialta agus chuir sé fianaise ar fáil ar a bhféadfaí díospóireachtaí a dhéanamh 
faoi bheartais. Chuir an roinn tuarascáil ar fáil freisin inar leagadh amach measúnú ar na 
hiarmhairtí sóisialta a bhainfeadh le réimse leathan leasuithe leasa a bhféadfaí a chur i 
gcrích, lena n-áirítear moltaí a rinneadh ag an bhFóram Roimh an Bhuiséad in 2013. Tá an 
Roinn ag obair i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus leis an 
Roinn Sláinte chun an measúnú ar thionchar sóisialta a leathnú. 

D’fhoilsigh an Roinn roinnt tuarascálacha tábhachtacha taighde freisin i rith na bliana seo 
caite, lena n-airítear staidéar ar ról na n-aistrithe sóisialta i maolú bochtaineachta agus dhá 
staidéar níos lú ar acmhainní a roinnt laistigh den teaghlach agus ar an strus eacnamaíoch a 
bhí ar theaghlaigh le linn na géarchéime. Tá tuilleadh tuarascálacha taighde beartaithe don 
bhliain atá romhainn. 

Tá fás tagtha ar ghné Eorpach na mbeartas chun bochtaineacht a laghdú ó glacadh le sprioc 
bhochtaineachta ‘Eoraip 2020’. Cinntíonn sé sin go gcoinnítear gné shóisialta na mbeartas 
Eorpach chun tosaigh. Bíonn mórchuid le rá ag Éirinn agus ag na Ballstáit eile sa Chomhairle 
Eorpach um Ghnóthaí Sóisialta sna díospóireachtaí faoi bheartas sóisialta. Tacaíonn dhá 
thuarascáil náisiúnta, an Clár Náisiúnta um Athchóiriú, agus an Tuarascáil Sóisialta Náisiúnta 
le sprioc na hEorpa maidir le bochtaineacht. 

Uirlis tuairiscithe nua an AE is ea an Tuarascáil Sóisialta Náisiúnta a chlúdaíonn beartais 
um chuimsiú sóisialta, cosaint shóisialta, sláinte agus cúram fadtéarmach. Tá an dréacht-
tuarascáil á tabhairt chun críche anois i gcomhairle le páirtithe leasmhara náisiúnta agus 
tabharfar í chun an rialtais lena faomhadh. Cuirfear an dá dhoiciméad le chéile faoi bhráid an 
AE, sa chaoi go dtabharfar aitheantas níos mó do ghné shóisialta Aontas Airgeadaíochta na 
hEorpa. 

Ócáid tábhachtach atá le teacht is ea an t-athbhreithniú meántéarma a dhéanfar ar 
spriocanna ‘Eoraip 2020’, lena n-áirítear an sprioc maidir le bochtaineacht. De thoradh 
thionchar na géarchéime eacnamaíochta bhí deacrachtaí san Eoraip, faoi mar a bhí in Éirinn, 
maidir le dul chun cinn a dhéanamh i mbaint amach na sprice maidir le bochtaineacht. 

Chríochnaigh an tUasal Walsh a fhorbhreathnú trí bhéim a leagan ar an tábhacht a 
bhaineann leis an bhFóram, trína dtugtar tuairisc chuimsitheach don rialtas ar na rudaí a 
pléadh agus ar na príomhtheachtaireachtaí. 

Thug an tUasal Sorina Gabor, Oibrí For-rochtana, Comhpháirtíocht Chathair Chorcaí 
cuntas ar an eispéireas a bhí aici agus í ag freastal mar chuid de thoscaireacht na hÉireann 
ar Choinbhinsiún Bliantúil 2013 den Chlár Oibre Eorpach in aghaidh Bochtaineachta agus 
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Eisiaimh Shóisialta. Tagann rannpháirtithe ó 40 tír chuig an gCoinbhinsiún atá ar cheann de 
thionscnaimh shuaitheanta na Straitéise ‘Eoraip 2020’ chun 20 milliún duine a shábháil ón 
mbochtaineacht.1 

Díríodh le linn an Choinbhinsiúin ar na leasuithe is gá a chur chun feidhme sna Ballstáit 
chun an bhochtaineacht a laghdú agus chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shóisialta 
atá ag méadú agus a gcaithfidh an Eoraip aghaidh a thabhairt orthu. Pléadh na gnéithe 
éagsúla a bhaineann le bochtaineacht agus na réimsí tosaíochta a gcaithfear déileáil leo, 
mar easpa dídine, bochtaineacht agus sláinte leanaí, agus rinneadh deimhin de go raibh 
saincheisteanna a bhaineann le hinscne, idirdhealú, inrochtaineacht agus rannpháirtíocht san 
áireamh i ngach díospóireacht.

Saintréith amháin a bhain leis an gCoinbhinsiún ab ea an cur chuige ‘áitiúil” a bhí acu inar 
leagadh béim ar an ról lán-riachtanach atá ag údaráis réigiúnacha agus áitiúla maidir le 
seirbhísí sochair agus cosanta sóisialta a cheapadh agus a chur ar fáil. 

Scrúdaíodh nó cuireadh bailchríoch ar roinnt saincheisteanna sna ceardlanna, lena n-áirítear: 
 ● An easpa acmhainne atá ann maidir le hoideachas luath-óige agus cúram do leanaí 

faoi bhun 3 bliana d’aois. 

 ● An chaoi gur gá do na Romhaigh rochtain a bheith acu ar oideachas cuimsitheach, 
ardchaighdeáin agus ar mhargaí saothair ag gach céim dá saol má tá siad le cuimsiú 
go rathúil. 

 ● An méadú foriomlán atá ag teacht ar líon na ndaoine gan dídean agus aontaíodh 
gurb iad na cineálacha cur chuige is éifeachtaí a d’fhéadfadh na Ballstáit leas a 
bhaint astu ná cur i bhfeidhm straitéisí cuimsitheacha bunaithe ar sholáthar tithíochta, 
athbhreithniú a dhéanamh ar chleachtais díshealbhaithe agus leas a bhaint as cosc 
agus idirghabháil luath. 

 ● Bealaí lena chinntiú go mbeidh cúram sláinte ar ardchaighdeán ar fáil do gach duine, 
lena n-áirítear an gá atá le hathchothromú a dhéanamh ar chórais sláinte sa chaoi go 
mbeidh rochtain níos fearr ag daoine ar sheirbhísí cúraim phríomhúil. 

 ● An gá atá le cur chuige leathan tras-earnálach a chuirfidh tacaíocht comhtháite agus 
pearsantaithe ar fáil do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste ó thaobh oideachais agus 
oiliúna, fostaíocht óige, treoir, seirbhísí sóisialta agus tithíocht. 

 ● An gaol atá idir beartais shóisialta, fás eacnamaíoch agus cobhsaíocht fhioscach agus 
an gá go mbeadh páirt lárnach ag an tsochaí shibhialta san idirphlé faoi bheartais. 

 ● An deacracht a bhaineann le leordhóthanacht na scéimeanna ioncaim íosta a thomhas 
agus an gá atá le modheolaíocht chomhchoiteann AE a fhorbairt. 

   

1  Bhí an 3ú Comhdháil Bhliantúil an den Chlár Oibre Eorpach in aghaidh Bochtaineachta agus Eisiaimh 
Shóisialta ar siúl ar an 26–27 Samhain 2013 sa Bhruiséil 
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Rinne an tUasal Anna Visser, Stiúrthóir an Tionscnaimh Abhcóideachta cur síos ar an 
gcaoi a d’fhreastal sí ar athbhreithniú piaraí Eorpacha nuair a rinneadh meastóireacht ar 
Chlár na Beilge in aghaidh Bochtaineachta agus Eisiata Sóisialta.2 Tá Clár na Beilge cosúil 
leis an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta sa mhéid is gurb áit é inar féidir fírinní an scéil a 
chloisteáil maidir le bochtaineacht agus réitigh a iniúchadh. Tháinig ionadaithe ó naoi dtír le 
chéile le féachaint cad a d’fhéadfaí foghlaim óna dtaithí féin agus ó thaithí na Beilge. Is é bun 
agus barr an scéil ná nach bhfuil ag éirí le tír ar bith déileáil i gceart leis na fadhbanna. Tá ag 
teip orthu go léir, cé go bhfuil ag teip ar chuid acu níos fearr ná a chéile. 
Tá cur chuige difriúil ag gach tír. Tá próisis oscailte ag an mBeilg agus ag Éirinn a 
bhféadfaidh duine ar bith teacht chucu; tá cinn eile níos foirmiúla agus iad teoranta do 
chomhlachtaí ionadaíocha ar leith. Deiseanna is ea cuid acu a thagann uair sa bhliain, 
faoi mar atá i gcás an Fhóraim seo inniu. Reáchtáiltear cinn eile níos minice, faoi mar a 
tharlaíonn sa Bheilg, agus níl aon phróiseas rialta rannpháirtíochta sa Ghréig ar chor ar bith. 
Díríonn tíortha mar Mhálta ar bheartais an AE amháin, agus tá tíortha eile ar a ndícheall ag 
iarraidh an ghné Eorpach a bheith mar chuid dá glár oibre.  

Tá leibhéil réasúnta maidir le tacaíocht pholaitiúil i roinnt tíortha agus tá stádas polaitiúil 
níos airde ag teastáil i dtíortha eile. Bíonn ionchur díreach ag cuid acu i gceapadh beartas, 
ionchur comhairleach atá ag cuid eile acu. Tacaíonn an Fhrainc agus an Bheilg le daoine 
atá thíos leis an mbochtaineacht a bheith rannpháirteach agus i gcásanna eile (faoi mar 
atá sa Bhulgáir) ní bhíonn aon bhaint dhíreach ag daoine a bhfuil fadhbanna acu leis na 
himeachtaí. Tá roinnt tíortha eile, mar an Fhionlainn, gnóthach ag féachaint conas ar féidir an 
teicneolaíocht a úsáid le tacú le rannpháirtíocht; bíonn tíortha eile ar a ndícheall ag iarraidh 
fógra faoi chruinnithe a sheoladh amach in am! Bhí teipeanna le sonrú i ngach sampla. Níl 
réiteach ceart ag aon tír ar an scéal, ach tá na tíortha go léir ag foghlaim óna n-iarrachtaí, nó 
ar a laghad ba cheart go mbeadh. 

Tá an Eoraip ag éileamh ar thíortha le blianta fada go gcinnteoidh siad go mbeadh daoine 
rannpháirteach i bhforbairt beartas sóisialta - ach is cosúil ar an drochuair go bhfuil níos 
lú rannpháirtíochta i go leor tíortha anois. Ceist agus dúshlán nua é seo don Choimisiún 
Eorpach maidir le conas is féidir leo a bheith níos fearr ag spreagadh rannpháirtíochta. 

Thug an tUasal Robin Hanan, Stiúrthóir Líonra na hEorpa in aghaidh na 
Bochtaineachta (EAPN), Éire achoimre ar na réamhcheardlanna a d’eagraigh an EAPN 
agus Comharchumann na nOibrithe Pobail (CWC) in áiteanna éagsúla ar fud na tíre. Dúirt 
sé go gcreideann EAPN agus an CWC go mbíonn leibhéal áirithe réalachais ag baint leis an 
bhFóram de thoradh na réamhcheardlann sin agus ghabh sé buíochas leo siúd go léir as a 
bheith rannpháirteach. 

2  Bhí an t-athbhreithniú piaraí ar Chlár na Beilge in aghaidh Bochtaineachta agus Eisiata Sóisialta ‘AE 
2020’ ar siúl sa Bhruiséil, 14-15 Eanáir 2014
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Tugadh le fios sna Príomhtheachtaireachtaí gur gá go mbeadh cur chuige an rialtais uile 
ann chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht, eisiamh sóisialta agus neamhionannas 
agus le dul i ngleic leis an mbearna idir spriocanna náisiúnta agus spriocanna an AE, lena 
n-áirítear moltaí a dhéantar sa bhFóram, agus na tiomantais ó thaobh beartais a chur i gcrích 
le freastal ar na spriocanna sin. Glaoch ar leith a tháinig ó na cruinnithe ab ea go gcuirfí 
tuarascáil ar fáil faoin dul chun cinn a bhí déanta maidir le cur i bhfeidhm moltaí na bhFóram 
roimhe sin agus go mbeadh sé sin mar chuid lárnach de na himeachtaí. 

Dúirt an tUasal Hanan go rabhadar go léir ar aon aigne faoin mbeartas reatha maidir le leasú 
rialtais áitiúil ó thaobh an tionchair atá aige ar fhorbairt áitiúil agus ar fhorbairt pobail, agus 
go gcreideann siad go bhfuil forbairt pobail agus cuimsiú sóisialta á milleadh aige ar leibhéal 
na cosmhuintire. Thug sé le fios freisin go raibh imní go forleathan ar dhaoine mar gheall ar 
an mbealach i dtreo príobháidithe a bhí á oscailt trí thairiscintí iomaíocha a thabhairt isteach 
don chlár nua um chuimsiú sóisialta, agus luaigh sé an prionsabal gur cheart go mbeadh 
maoiniú pobail á chaitheamh ag an bpobal, don phobal agus sa phobal. 

Maidir leis an tsaincheist maidir le heaspa dídine atá ag fás i gcónaí dúirt an tUasal Hanan 
gurb é an rud is deacra faoina bheith gan dídean ná go mbíonn na daoine sin dofheicthe 
agus nach mbíonn aon ghuth acu. Dúirt sé go gcaithfeadh an rialtas déileáil ar bhonn 
tosaíochta leis an ísliú atá déanta ar rátaí leasa shóisialaigh, leis an mbearna idir tacaíocht 
chóiríochta agus costas cíosa, agus leis an ngá atá le tús a chur go práinneach le clár tógála 
tithíochta sóisialta. 

Leagadh béim sna réamhcheardlanna ar an chaoi nach bhfuil an Straitéis um Chuimsiú an 
Lucht Siúil ag na Romach oiriúnach don fheidhm atá ceaptha di rud ba léir ón measúnú 
a rinne an AE uirthi nuair a rangaíodh í sa trian ab ísle de straitéisí na mBallstát. Dúirt an 
tUasal Hanan nach mór Stát na hÉireann a choinneáil cuntasach as an dul chun cinn maidir 
le saincheisteanna an Lucht Siúil agus na Romach; tús maith a bheadh ann dá dtabharfaí 
aitheantas d’eitneachas an Lucht Siúil agus dá ndéanfaí athscrúdú ar an gCoinníoll maidir le 
Gnáthchónaí.

Ba é an freagra a thug an earnáil phobail ar spriocanna na Straitéise um Éirinn Shláintiúil 
ná go bhfuil an beartas déine agus na laghduithe ollmhóra ar chúram sláinte ag déanamh 
neamhionannais sláinte níos measa agus go bhfuil tionchar ar leith acu ar shláinte 
mheabhrach. Tugann an leibhéal íseal feasachta atá i measc an phobail le fios gur gá próifíl i 
bhfad níos airde a bheith ag daoine atá thíos leis an mbochtaineacht má táthar le dul i ngleic 
le neamhionannas sláinte. 

Dúirt an tUasal Hanan go raibh imní ar a lán daoine go mbainfeadh na scéimeanna 
fostaíochta an bonn de luach na fostaíochta mar fhoinse ioncaim. Bhí a fhios ag na 
rannpháirtithe sna réamhcheardlanna nach bhfuil an 44,000 áit sa chlár Conairí chun 
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Oibre de chuid an Rialtais san áireamh i bhfigiúirí an Bheochláir. Thug sé le fios freisin 
go mb’fhéidir go sáraíonn an leagan is déanaí de na scéimeanna sin, Tairseach, an dlí 
idirnáisiúnta saothair agus go méadóidh sé eisiamh sóisialta. Thug sé le fios freisin go 
n-éascaíonn an scéim daoine san earnáil phoiblí a chur as a bpoist. “An tairseach i dtreo 
fostaíocht atá ann,” ar seisean, “nó a bealach i dtreo bochtaineachta?” 

D’éiligh na rannpháirtithe sna réamhcheardlanna go mbeadh cur chuige uile-rialtais ann 
le déileáil le bochtaineacht agus le cuimsiú sóisialta, agus d’aithin siad gur gá go mbeadh 
roinn amháin ann a bheadh freagrach ar leibhéal na hÉireann agus an AE as cúrsaí 
bochtaineachta agus as cuimsiú sóisialta. Toisc go bhfuil an fhreagracht sin roinnte idir an 
Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil tá easpa 
comhtháthaithe agus éifeachtúlachta sna hiarrachtaí chun bochtaineachta agus eisiamh 
sóisialta a chomhrac. 

Mar fhocal scoir, tharraing an tUasal Hanan aird ar dhá shaincheist leathana a bhí tagtha 
chun cinn sna réamhcheardlanna: 

 ● An gá atá ann a bheith ar an eolas faoi conas a chuireann cúrsaí inscne, míchumais agus 
eitneachais lena bhfuil le fulaingt ag daoine bochta (uaireanta is tionchar gan chuimhneamh a 
bhí i gceist);  

 ● An chaoi a gcuireann an iomarca comhairliúcháin tuirse ar dhaoine agus an gá go mbeadh an 
rialtas freagrach dóibh siúd atá páirteach sa bhFóram. Mhol sé go dtionólfaí seisiún eile i gceann 
sé mhí agus go ndéanfaí tuarascáil chuimsitheach a thiomsú ar dhul chun cinn a bhí déanta ar 
mholtaí an Fhóraim agus go mbeadh sí ar fáil d’Fhóraim na bliana 2015.
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Imeachtaí imeallacha an lae
Léiriú ar Thionscadail Nuálaíochta um Chuimsiú Sóisialta 

Cuireadh síneadh leis an sos lóin sa chaoi go raibh deis ag daoine dul ag breathnú ar na 
Tionscadail Nuálaíochta um Chuimsiú Sóisialta a bhí curtha ar taispeáint ag eagraíochtaí 
éagsúla deonacha pobail sa limistéar comhchoiteann idirurláir. Thug an Tánaiste cuairt ar na 
tionscadail agus tugadh cuntas achomair di ar an obair a bhí ar siúl acu. Tugadh cuireadh 
dóibh cuid de na tionscadail a thabhairt go dtí an Fóram chun aird a tharraingt ar chuid den 
obair iontach atá á déanamh le déileáil le heisiamh sóisialta ar an leibhéal áitiúil ar fud na 
tíre. Cuireadh faisnéis bhreise ar fáil sna pacáistí a thugadh do lucht na comhdhála faoi na 
tionscadail sin a bhfuil dea-chleachtas léirithe i ngach ceann acu maidir le dul i ngleic le 
bochtaineacht agus le heisiamh sóisialta. 

Bhí deis ann freisin ag daoine le linn an tsosa féachaint ar físeán gearr a chuir Comhairle 
Náisiúnta Óige na hÉireann agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ar fáil faoi phróiseas de 
chuid an AE dar teideal Idirphlé Struchtúraithe. Léirigh an físeán torthaí a gcuid comhairliúchán 
suntasach le daoine óga ar théama an chuimsithe shóisialta le 18 mhí anuas. 

Nuálaithe Óga Sóisialta 

Ba í Meánscoil na Toirbhirte, Warrenmount, Baile Átha Cliath 8, buaiteoirí Dúshlán 
Bochtaineachta na Nuálaithe Sóisialta Óga na bliana 2013 ‘Ár nDomhan a Dhéanamh Níos 
Cuimsithí agus Saor ó Bhochtaineacht’ a bhí urraithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Thug siad 
léiriú gairid ar a dtionscadal a bhuaigh an duais ‘Caith leo sa chaoi ar mhaith leat go gcaithfí 
leatsa’ inar dhírigh siad ar uaigneas a mhaolú i measc daoine scothaosta. 

Thug Rachel Collier, Príomhfheidhmeannach na Nuálaithe Sóisialta Óga cur síos ar an 
gcreideamh ar a bhfuil na nuálaithe sóisialta sin bunaithe, gur fórsa cumasach iad daoine óga 
chun athruithe a dhéanamh ina bpobail áitiúla agus sa tsochaí níos leithne ach nach mbaintear 
leas astu den chuid is mó. Díríonn Nuálaithe Sóisialta Óga ar dhaoine óga a chumasú chun leas 
a bhaint as a gcuid buanna féin le bheith ina nuálaithe sóisialta agus sa chaoi sin eolas a chur 
ar an tuiscint atá acu ó dhúchas ar cheartais, ar fhreagracht agus ar a gcumas chun sochaí níos 
cothroime agus níos comhbháiche a chruthú agus an tuiscint sin a fhorbairt.

Cuid 4: Fáilte agus Focail Tosaigh 
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Ceardlanna  

Roghnaigh na rannpháirtithe ceann de cheithre cheardlann chomhthreomhara chun na 
príomh-shaincheisteanna a phlé faoi thacar téamaí atá ábhartha ó thaobh an Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta.  Bhain dhá cheann de na téamaí 
ceardlainne le cúrsaí forleathana beartais - an rialtas áitiúil agus forbairt áitiúil a ailíniú agus 
cur i bhfeidhm na Straitéise um Éirinn Shláintiúil. Díríodh san dá cheardlann dheireanacha ar 
Straitéis Náisiúnta um chuimsiú an Lucht Siúil agus na Romach agus ar bheartas maidir le 
heaspa dídine. 

Iarradh ar na rannpháirtithe díriú ar na ceisteanna seo a leanas ina gcuid díospóireachtaí: 

Cad iad na príomh-shaincheisteanna atá ag cur as do dhaoine nó do phobail atá thíos 
leis an mbochtaineacht, le heisiamh sóisialta agus le héagothroime ó thaobh an téama 
sin? 

Cén tionchar a bheidh ag na beartais nó ag a gcur i bhfeidhm ar dhaoine atá thíos leis 
an mbochtaineacht, le heisiamh sóisialta agus le héagothroime? 

Cad iad na deiseanna agus cá bhfuil siad ar fáil trínar féidir leis an spriocghrúpa nó leis 
an bpobal a bheith páirteach i bhforbairt agus cur i bhfeidhm an bheartais? 

Rinneadh léiriú tosaigh i ngach ceardlann chun plé a spreagadh faoi phointí tábhachtacha. 
Chuir rapóirtéir an Fhóraim na torthaí ó gach ceardlann i láthair ag an seisiún iomlánach 
deiridh. Tá cuntas ar láithreoirí agus éascaitheoirí na gceardlann thíos: 

 ● Rinne an tUasal Oonagh Mc Ardle éascú ar Rialtas Áitiúil agus Forbairt Áitiúil a Ailíniú. 
Thug an tUasal David Dalton, Príomhoifigeach Cúnta, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil agus an tUasal Ann Irwin, Comharchumann na nOibrithe Pobail léirithe. 

 ● Rinne an tUasal Anne Costello éascú ar an Straitéis um Éirinn Shláintiúil: Fíorthionchar 
a Bheith Aici ar Phobail. Thug an Dr Diarmuid O’Donovan, Stiúrthóir na Sláinte Poiblí, 
FSS agus Léachtóir Sinsearach i Míochaine Shóisialta agus Choisctheach, OÉ, Gaillimh 
agus an tUasal Sinead Keenan, Comhordaitheoir Tionscadail, Bia Sláintiúil do Chách 
léirithe. 

 ● Rinne an tUasal Margaret O’Riada éascú ar Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht 
Siúil agus na Romach. Thug an tUasal Linda Grealy, Príomhoifigeach, An Roinn Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais agus an tUasal Ronnie Fay, Comhstiúrthóir, Pavee Point léirithe. 

 ● Rinne an tUasal Frances Byrne éascú ar Bheartas maidir le hEaspa Dídine. Thug an 
tUasal Aidan Culhane, Comhairleoir Speisialta, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil agus an tUasal Pat Greene, Ceann Straitéise agus Forbartha, Clann Shíomóin Bhaile 
Átha Cliath léirithe.
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Ceardlanna 5.1: 

Rialtas Áitiúil agus Forbairt Áitiúil a Ailíniú

Léirithe 

Thug an tUasal David Dalton, Príomhoifigeach Cúnta, An Roinn Comhshaoil, Pobail 
agus Rialtais Áitiúil, cur síos imlíne an comhthéacs foriomlán beartais a bhain le pleanáil 
maidir le hathchóiriú agus forbairt an chórais rialtais áitiúil mar atá leagtha amach sa 
Pháipéar Bán “Tús Áite do na Daoine”1. Is trí na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁanna) 
a dhéanfar maoirseacht bainistíochta ar fhorbairt áitiúil agus pobail agus beidh creat nua 
ann le cur ar chumas na saoránach agus na bpobal rannpháirtíocht (feabhsaithe) a bheith 
acu sa rialtas áitiúil. Beidh modhanna a bhainfidh leis na Coistí sin infhorghníomhaithe  
le dlí. 

Rinne an tUasal Dalton cur síos ar chuspóir na gCoistí, ar a bhfeidhmeanna agus a 
gcomhdhéanamh. Ceann de phríomhfheidhmeanna na gCoistí is ea Plean Pobail 
Eacnamaíoch Áitiúil (LECP) a fhorbairt a chuirfidh feabhas ar chomhordú agus ar 
chomhoibriú áitiúil. Beidh foráil reachtúil ann freisin maidir le bealach chun baill na bpobal 
a roghnú le bheith páirteach i gcinnteoireacht an údaráis áitiúil. Ní bheidh an Coiste 
in ann bearta a chur i gcrích ach beidh ról maoirseachta, comhordaithe agus pleanála 
aige - tosaíochtaí a aithint, cur síos a dhéanamh ar bhearta chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais i bplean cuimsitheach agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
na mbeart sin. Coinneofar an Clár um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail (LCDP) agus an Clár 
Forbartha Tuaithe i bhfeidhm agus táthar ag súil go mbeidh an LCDP dírithe níos mó ar 
fhorbairt pobail ná mar a bhíodh. 

Is ar chomhairle ón Ard-Aighne atá an ceanglas bunaithe maidir le próiseas tairisceana a 
reáchtáil i gcás clár a gcuirfear i bhfeidhm go háitiúil agus na ceanglais a bhaineann leis an 
gcód nua um chaiteachas poiblí agus luach ar airgead. Cé gur próiseas iomaíoch a bheidh 
ann rachaidh sé chun leas na bpáirtithe go léir má choinnítear saineolas na ngrúpaí áitiúla 
agus pobail. 

Nuair a fhorbrófar Creat Beartais um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail agus nuair a bhunófar an 
Grúpa Idir-Rannach um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail cuirfear beartas agus creat comhtháite 
ar fáil chun próisis áitiúla a oibriú go héifeachtach. Tá dréacht tosaigh den Chreat Beartais 
curtha ar fáil don Ghrúpa Idir-Rannach. Beidh comhairliúchán níos leithne ar siúl le 
grúpaí áitiúla agus pobail laistigh den tréimhse ama atá ceaptha do thabhairt isteach Cláir 
Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) nua i mí Eanáir 2015.

1 Páipéar Bán ar Chreat um thacú le Gníomhaíocht Dheonach agus chun an Caidreamh idir an Stát agus an Earnáil Phobail 
agus Deonach a Fhorbairt http://www.environ.ie/en/Community/CommunityVoluntarySupports/  
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Thug an tUasal Ann Irwin, Comharchumann na nOibrithe Pobail, cur síos ar an tsraith 
athruithe a rinneadh i gcás na hearnála pobail le blianta beaga anuas, lena n-áirítear 
an cuimsiú a rinneadh ar an chuid is mó den 180 eagraíocht neamhspleácha pobail a 
mhaoinítear faoin gClár Forbartha Pobail, an chaoi a ndearnadh cuid de Chuideachtaí 
Forbartha Áitiúla díobh agus gur laghdaíodh líon na gCuideachtaí sin ó 94 go 52. Dúirt 
sí gur cuireadh ciorruithe móra díréireacha i bhfeidhm ar an earnáil phobail le linn na 
tréimhse sin. Tharla sé sin go léir nuair a bhí méadú ag teacht ar bhochtaineacht agus ar 
dhíothacht. Chreid a lán, lán daoine san earnáil phobail go raibh na hathruithe ag baint 
an bhoinn den earnáil phobail agus gur cuireadh i bhfeidhm iad gan dul i gcomhairle nó i 
mbun rannpháirtíochta leis an earnáil. 

Dúirt an tUasal Irwin go dtabharfaidh na hathruithe a tugadh isteach faoi Thús Áite do na 
Daoine freagracht don Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil ‘as comhordú, rialachas, pleanáil 
agus maoirseacht maidir le gach idirghabháil forbartha áitiúil agus pobail atá maoinithe go 
poiblí ar an leibhéal áitiúil’. Mheas sí gur mór an difríocht a bhí idir é sin agus an caidreamh 
cumasaithe a raibh cur síos air sa Pháipéar Bán faoi Thacú le Gníomhaíocht Phobail agus 
Deonach 2. 

Ábhar imní breise is ea cur i bhfeidhm próisis tairisceana iomaíoch maidir le bronnadh 
conarthaí chun an Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta nua a sholáthar. 
Dúirt an tUasal Irwin go mb’fhéidir go mbeidh an clár á chur ar fáil ar bhonn brabúis faoi 
rialú an údaráis áitiúil. 

Dúirt sí freisin go raibh lucht na hearnála pobail ar aon intinn gur beartas cúlchéimnitheach 
an beartas nua, go raibh sé saintreorach agus go ndearna sé neamhshuim den ghá go 
mbeadh forbairt pobail neamhspleách ar an stát má bhí sí le dul i ngleic le bochtaineacht, 
eisiamh sóisialta agus éagothroime. 

Tuairimí na rannpháirtithe: príomhphointí 

Bhí na daoine a bhí i láthair ar aon intinn go bhfuil crapadh leanúnach agus laghdú á dhéanamh ar 
an earnáil forbartha pobail agus go leanfar ar aghaidh leis an bpróiseas diúltach seo sa phróiseas 
iar-ailínithe. Aithníodh go bhfuil athchóiriú an rialtais áitiúil ag teastáil ach bhí amhras an bhféadfaí 
é a bhaint amach leis an gcur chuige sin. Ba é tuairim roinnt daoine gur tugadh ról feabhsaithe 
d’údaráis áitiúla maidir le forbairt áitiúil agus forbairt phobail lena sásamh ó ba rud é go raibh 
feidhmeanna suntasacha bainte dá réim chúraim. 

Braitheadh go bhfuil na leasuithe atá molta ina bhagairt d’fhorbairt áitiúil agus d’fhorbairt pobail 
agus do na grúpaí leochaileacha a dtéann na próisis sin chun tairbhe dóibh. Luaigh daoine an 
imní a bhí orthu faoi na rudaí a d’fhéadfaí a chailliúint ó thaobh na cineálacha cur chuige nuálacha 
nó ceannródaíocha ar bhain an stát an-bhuntáiste astu maidir le cuimsiú sóisialta. 

2 Páipéar Bán ar Chreat um thacú le Gníomhaíocht Dheonach agus chun an Caidreamh idir an Stát agus an Earnáil Phobail 
agus Deonach a Fhorbairt http://www.environ.ie/en/Community/CommunityVoluntarySupports/  
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Bhain ábhar imní faoi leith le cumas agus tiomantas na n-údarás áitiúil, a bhfuil ról lárnach 
bainistíochta acu maidir le forbairt pobail agus forbairt áitiúil, ós rud é gur chruthaigh siad chomh 
dona sin ag déileáil le saincheisteanna an Lucht Siúil. I bhfianaise na taithí seo d’éiligh daoine a 
bhí i láthair go gceapfaí prótacail agus nósanna imeachta sonracha chun grúpaí leochaileacha 
den sórt sin a chosaint.

Neamhspleáchas earnála 

Leag rannpháirtithe béim ar an tábhacht a bhaineann le neamhspleáchas na sochaí sibhialta agus 
an saobhadh a tugadh isteach faoin athstruchtúrú, trína nglacfaidh an Stát ról eagraithe i leith na 
hearnála pobail. Measadh nach bhfuil sé sin inghlactha ó thaobh na heitice de. Luaigh cuid de 
na rannpháirtithe cé chomh héagóir is atá sé critéir faoi leith a úsáid maidir le haighneachtaí a 
dhéanann na hearnálacha gnó agus feirmeoireachta trína n-aithnítear a neamhspleáchas agus a 
bhféinriail agus d’áitigh siad gur cheart an t-aitheantas céanna a thabhairt don earnáil phobail. 

Creideadh go forleathan go bhfuil an próiseas ailínithe tar éis an bonn a bhaint de 
neamhspleáchas na hearnála forbartha pobail agus go bhféadfadh sé scrios a dhéanamh ar chuid 
lárnach de na straitéisí um chuimsiú sóisialta - guth dinimiciúil criticiúil a mhúnlaíonn beartas, a 
bhogann daoine níos gaire do sheirbhísí reachtúla agus a chuireann torthaí níos fearr ar fáil do na 
pobail sin nach gcloisfí a nguth ar aon bhealach eile. 

Bhí imní ar dhaoine mar gheall ar an Líonra Rannpháirtíochta Pobail a bhfuil cuntas air i 
dTuarascáil an Ghrúpa Oibre ar Rannpháirtíocht Saoránach. Braitheadh dá gcuirfí acmhainní 
ar fáil do na struchtúir choláiste atá beartaithe (cuimsiú sóisialta, deonach agus comhshaol) go 
maolófaí cuid de na hábhair imní a bhí ar dhaoine faoi neamhspleáchas na hearnála forbartha 
pobail. 

Maidir le forbairt an Bheartais Náisiúnta atá geallta maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail measadh 
go raibh sé sin ríthábhachtach ó thaobh aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí agus do phróisis 
forbartha pobail, ach go mbeadh sé riachtanach leibhéil chomhairliúcháin agus faisnéise a 
sholáthar a bhí in easnamh go dtí seo. 

Comhairliúchán/faisnéis 

Thug na rannpháirtithe le fios go raibh an-imní orthu mar gheall ar an easpa comhairliúcháin 
agus an mbearna faisnéise atá ann maidir le cur chun feidhme na ngnéithe maidir le cuimsiú 
sóisialta agus rannpháirtíocht atá i dTús Áite do na Daoine. Glac a lán daoine leis gur próiseas 
forordaitheach seachas próiseas comhoibritheach a bhí sa phróiseas go léir. 

Beidh feidhm forleathan ag an mbeartas seo sa chaoi nach mór é a bhreithniú trí idirphlé leis na 
príomhpháirtithe leasmhara, go háirithe leis an earnáil phobail a chuimsíonn agus tugann guth 
do na daoine is imeallaithe. Ní mór don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil dul i mbun 
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comhairliúchán bríoch le grúpaí agus le heagraíochtaí pobail. Ní mór don Roinn an imní a thuiscint 
atá ar dhaoine atá ag obair leis an gcosmhuintir. Ní mór dóthain spáis agus am a chur ar fáil do 
phróiseas chun creat nua beartas náisiúnta a fhorbairt agus chun struchtúir nua a chur i bhfeidhm 
ar an leibhéal áitiúil. 

Struchtúir áitiúla 

Leagadh béim ar fhírinne an scéil nach ionann forbairt áitiúil agus forbairt phobail trína 
athdhearbhú go gcaithfear iad araon a bheith le feiceáil i struchtúir nua na gCoistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil atá á gcur i bhfeidhm i limistéir na n-údarás áitiúil. 

Bhí ionadaíocht maidir le cuimsiú sóisialta an-teoranta ar na Coistí sin. Ba mhian le cuid de na 
rannpháirtithe a fháil amach cén áit a bheadh ag grúpaí sainspéise nó sainleasa ar nós grúpaí ban 
sna struchtúir atá molta. Measadh go bhfuil an easpa ionadaíochta atá acu ina bhac ar chur in iúl 
an chastacht go léir a bhaineann lena n-eisiamh sóisialta, agus go gcuireann an easpa sin bac ar 
fhorbairt beart oiriúnach, éifeachtach. 

Bhí imní ar a lán daoine go ndéanfaidh an chothromaíocht ionadaíochta ar na Coistí an 
chinnteoireacht a bhogadh ó fhoinse fhaisnéis an phobail sa chaoi go ndíreofar caiteachas 
na mbuiséad i dtreo riachtanas an tromlaigh agus ón gcur chuige atá ann maidir le buiséadú 
rannpháirtíoch atá ina dhlúthchuid d’fhorbairt phobail agus de phróisis forbartha áitiúla. 

Dúirt cuid de na rannpháirtithe ó cheantair thuaithe go bhféadfadh na Coistí a bheith ag déileáil le 
maoiniú forbartha tuaithe an AE. Chreid a lán daoine go daingean go gcruthódh sé sin tuilleadh 
éagothroime chumhachta agus go mbainfeadh sé an bonn de chumhachtaí agus de ról na 
comhlachtaí forbartha áitiúla agus na n-eagraíochtaí forbartha pobail i gceantair thuaithe. 

Cuireadh ceisteanna faoin mbaint a bheadh ag na Coistí agus an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
leis na struchtúir thábhachtacha atá ann cheana féin - fóraim phóilíneachta, tascfhórsaí drugaí, 
coistí seirbhísí do leanaí, srl. 
Léiríodh na hábhair imní faoi leith a bhí ar dhaoine faoin mbaint a bheadh ag grúpaí leochaileacha 
agus ag pobail sainspéise agus leasa leis na struchtúir nua. An gcuirfear maoiniú breise ar fáil do 
na trí choláiste (cuimsiú sóisialta, deonach agus comhshaol) a bhfuil cur síos orthu sa tuarascáil 
faoi Rannpháirtíocht na Saoránach? 

Chreid a lán daoine gur gá monatóireacht a dhéanamh ar na hathruithe struchtúracha sin go léir, 
gur gá athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh orthu agus iad a athrú de réir mar is gá. 

Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta 

Chuir formhór na ndaoine fáilte roimh sholáthar forchéimneach Chlár Gníomhachtúcháin Pobail 
agus Cuimsiú Sóisialta ach bhí imní ar dhaoine go mb’fhéidir go gcaillfí an cur chuige nuálach 
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agus ceannródaíoch ag leibhéal áitiúil agus pobail faoin athstruchtúrú. Chuir siad sin deiseanna 
fostaíochta ar fáil do ghrúpaí leochaileacha mar an Lucht Siúil agus ba bhealach tábhachtach iad 
chun gníomhaireachtaí a spreagadh chun bearta spriocdhírithe a dhéanamh ar mhaithe le grúpaí 
ar leith. 

Cuireadh ceisteanna faoi ról na Roinne Coimirce Sóisialaí i seirbhísí fostaíochta agus an chaoi a 
nascfaí é sin le spriocanna fostaíochta agus oideachais agus oiliúna an Chláir Gníomhachtúcháin 
Pobail agus Cuimsiú Sóisialta. 

Soláthar 

Ábhar imní ar leith a tharraing na rannpháirtithe anuas bhain sé leis an bpróiseas tairisceana agus 
soláthair a éilítear faoi threoracha maidir le dlí iomaíochta an AE agus a bhfuil tionchar aige ar 
dámhadh conarthaí an Chláir Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta agus LEADER. 
Fiafraíodh an é an toradh a bheadh ar sin ná go ndéanfaí bearta um chuimsiú sóisialta ar 
phríobháidiú agus cad iad na cosaintí a bhféadfaí a chur i bhfeidhm dá dtarlódh sé, faoi mar a bhí 
á thuar ag daoine áirithe, go dtiocfadh an dubh ar an donas. 

Thug daoine áirithe le fios gur cheart tuilleadh scrúdaithe a dhéanamh ar dhíolúine a fháil ó 
threoir iomaíochta an AE mar go bhfuil scóip ann chun seirbhísí sóisialta áirithe a eisiamh ó 
na hoibleagáidí sin. Más rud é nach bhfuil an dara rogha ann ach dul ar aghaidh le tairiscintí 
iomaíocha, sa chás sin ní mór go mbeidh an saineolas sin atá faighte agus tiomsaithe ag grúpaí 
forbartha áitiúla agus pobail thar thréimhse fhada le sonrú sna critéir.
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Ceardlann 5.2: 

Straitéis um Éirinn Shláintiúil: a chinntiú go mbeidh fíorthionchar aici ar phobail 

Léirithe 

Thug an Dr Diarmuid O’Donovan, Stiúrthóir Sláinte Poiblí, FSS agus Léachtóir 
Sinsearach i Míochaine Shóisialta agus Choisctheach in OÉ Gaillimh, cuntas 
imlíne ar na príomhrudaí a chinntíonn sláinte, agus dhírigh sé ar an gcomhthéacs 
socheacnamaíoch/polaitiúil agus thug sé sainmhínithe ar éagothroime shláinte a léiríonn 
an nasc idir drochshláinte, míbhuntáiste agus éigeartas. Léiríonn taighde comhghaol láidir 
idir díothacht agus sláinte, ina gcinntíonn tosca mar dhífhostaíocht, ioncam íseal agus 
tithíocht na leibhéil maidir le tinneas ainsealach agus ionchas saoil a bhíonn ag daoine. 

Leagtar amach sa Straitéis um Éirinn Shláintiúil roinnt spriocanna lena n-áirítear laghdú 
a dhéanamh ar an éagothroime sláinte atá ann faoi láthair laistigh de chreat chun sláinte 
agus folláine a fheabhsú. Is iad na príomhréimsí fócais ná rialachas agus beartas; 
comhpháirtíocht agus obair trasearnála; daoine agus pobail a chumasú; sláinte agus 
athchóiriú sláinte; taighde agus fianaise; monatóireacht, tuairisciú agus meastóireacht. 
Beidh sé riachtanach oibriú i gcomhar le Rannán um Chuimsiú Sóisialta na Roinne 
Coimirce Sóisialaí agus le comhpháirtithe sláinte áitiúla agus le húdaráis áitiúla lena gcur 
i bhfeidhm. Nascfar na comhpháirtíochtaí atá ann cheana féin agus tabharfar tacaíocht 
dóibh agus tabharfar tús áite do chláir phobalbhunaithe do na daoine is mó atá i mbaol. 

Tá roinnt réimsí tosaíochta sláinte roghnaithe le cur i bhfeidhm lena n-áirítear taighde agus 
torthaí, straitéis do na blianta luatha, mí-úsáid substaintí agus gníomhaíocht fhisiceach. Is 
iad na príomhchumasóirí ná Rannóg Folláine agus Sláinte atá oiriúnach don fheidhm atá 
aici, feidhm agus cumas ‘bainistíochta eolais’ a thógáil agus fianaise a bhailiú, cumarsáid 
straitéiseach, comhpháirtíocht agus creatlacha neartaithe mar aon le bonneagar i 
gcomhair soláthair. 

Thug an tUasal Sinead Keenan, Comhordaitheoir, An Tionscadail, Bia Sláintiúil 
do Chách, cur síos achomair ar an tionscadal Bia Sláintiúil do Chách a thacaíonn le 
Tionscnaimh i leith Bia Phobail agus Scoile mar réitithe áitiúla ar bhochtaineacht bia. Lena 
chois sin déanann lucht an Tionscnaimh stocaireacht ar an leibhéal náisiúnta i gcomhair 
beartas a thacóidh le daoine aiste bia leordhóthanach, cothaitheach a bheith acu. 

Is éard is bochtaineacht bia ann ná easpa cumais aiste leordhóthanach, cothaitheach bia a 
fháil mar gheall ar cheisteanna inacmhainneachta agus rochtain ar bhia. In Éirinn, tá 10% 
den daonra, nó thart ar 400,000 duine, thíos le bochtaineacht bia. Tá sé breis is dhá uair 
níos dealraithí go bhfulaingeoidh daoine ar ioncam íseal bochtaineacht bia.
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Braitheann an cineál bia a itheann daoine ar: 

 ● Inacmhainneacht:  costas bia agus an méid airgid atá ar fáil le caitheamh ar bhia   

 ● Inrochtaineacht: Cé chomh cóngarach is atá an siopa is gaire, cibé an bhfuil carr 
agat nó an bhfuil tú ag brath ar iompar poiblí 

 ● Infhaighteacht: an cineál bia atá á chur chun cinn (tairiscintí speisialta; bianna 
áise in aghaidh torthaí úra agus glasraí) 

 ● Feasacht: an mhuinín agus na scileanna a bheith ag duine béile a ullmhú 
d’ábhair bhunúsacha 

Roghnaíonn daoine ar ioncam íseal bianna atá tarraingteach agus a líonann a mbolg. Is 
minic a bhíonn na bianna sin níos saoire agus níos mó fuinnimh iontu ach bíonn leibhéal 
íseal cothaitheacha iontu go minic. Is é an toradh a bhíonn ar sin ná drochshláinte de 
bharr aiste bia, míbhuntáiste oideachasúil agus sa deireadh thiar éagumas páirt iomlán a 
ghlacadh sa tsochaí. 

Bíonn go leor teaghlach atá faoi mhíbhuntáiste ar a dícheall ag iarraidh bia a chur ar an 
mbord ach níl sé d’acmhainn acu an aiste bia a cheannach atá molta ag saineolaithe 
sláinte chun freastal ar a riachtanais chothaitheacha. Nuair a chuirtear billí an teaghlaigh in 
ord tosaíochta is minic a fhágtar bia ar bhun an liosta. Dá thoradh sin téann leanbh amháin 
as cúigear (1 as 5) ar scoil nó a chodladh agus ocras air toisc nach bhfuil go leor bia sa 
bhaile. 

Bíonn na riachtanais chothaitheacha céanna ag déagóirí is a bhíonn ag daoine fásta agus 
ba cheart aitheantas a thabhairt don fhíric sin sna tacaíochtaí ioncam teaghlaigh. Tá ról ag 
an Straitéis um Éirinn Shláintiúil maidir le spriocanna a leagan síos chun go dtabharfar aird 
ar riachtanais chothaitheacha nuair a bhíonn rátaí leasa shóisialaigh á gceapadh. 

Caitear i bhfad níos mó airgid ag cur bianna chun cinn a bhfuil leibhéil arda saille, siúcra 
agus salainn iontu i gcomparáid le táirgí níos sláintiúla. Is féidir leis an Straitéis um Éirinn 
Shláintiúil comhpháirtíocht a chur chun cinn idir an tionscal bia, ranna rialtais ábhartha, 
údaráis phleanála, an pobal féin agus an earnáil dheonach agus phobail chun straitéis 
náisiúnta bia a cheapadh a chinnteoidh gur féidir le gach duine aiste leordhóthanach, 
cothaitheach bia a bheith aige nó aici. 

Saincheist í infhaighteacht ar féidir í a réiteach trí bhia a sholáthar go díreach do na 
daoine sin is mó atá ina ghátar. Tionscnamh amháin den sórt sin is ea cur i bhfeidhm an 
Ciste nua um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí. Tionscnamh eile is ea bainc bia. 
Tá deiseanna ann oibriú i gcomhar le lucht tionscail chun barrachas bia sa chóras bia a 
athdháileadh ar theaghlaigh atá ag fulaingt bhochtaineachta bia. Cuirtear 450,000 tonna 
bia sa dul amú in Éirinn gach bliain. 
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Is éard a bhíonn i gceist le cur chuige comhpháirtíochta ná go n-oibríonn pobail áitiúla 
i gcomhar le húdaráis áitiúla agus le gnólachtaí áitiúla chun feabhas a chur ar nósanna 
itheacháin daoine trí ghairdíní pobail a fhorbairt, agus bíonn an-éifeacht ag tionscadail um 
itheachán sláintiúil pobail. Lena chois sin tá ról ag an Straitéis umÉirinn Shláintiúil lena 
chinntiú go gcuirfidh na húdaráis phleanála measúnaithe sláinte agus folláine san áireamh 
sa phróiseas cinnteoireachta.

Mar fhocal scoir, cé go bhfuil sé tábhachtach tacú le daoine chun feasacht, muinín agus 
scileanna a fhorbairt maidir le cócaireacht agus cothú ní mór aghaidh a thabhairt ar thosca 
struchtúracha freisin a chuireann teorainneacha le roghanna bia má tá deireadh le cur le 
bochtaineacht bia. Tá roinnt oibre den scoth ar siúl ag leibhéal an phobail mar fhreagra 
ar na riachtanais atá ag fás ó thaobh bia de ach níl aon mhaoiniú ar leith ar fáil do na 
tionscnaimh sin. Ní mór tacú leis an gcur chuige maidir le forbairt pobail trí na bearta atá 
leagtha amach i gcreat beartais Éire Shláintiúil a chur i bhfeidhm. 

Tuairimí na rannpháirtithe: príomhphointí 

Feasacht 

Nuair a chuirtear san áireamh an pháirt lárnach atá ag stádas soceacnamaíoch maidir le sláinte 
daoine a chinntiú ba chúis díomá do na rannpháirtithe an easpa fhorleathan feasachta atá ann 
maidir leis an Straitéis um Éirinn Shláintiúil. Glac formhór na ndaoine leis go mbeadh feasacht 
níos fearr faoi na daoine is mó atá i ngátar dá ndéanfaí éascú ar spriocghrúpaí páirt a bheith acu 
sa phróiseas forbartha. Measadh gur deis í sin nár tapaíodh. 

Cuireadh ceisteanna faoin bpróiseas agus faoi fhorbairt na straitéise, go háirithe i dtaca le cúrsaí 
cumarsáide. Dá mbeadh réamhdhréacht scaipthe roimh ré chabhródh sé sin chun aghaidh a 
thabhairt ar aon bhearnaí nó rudaí a bhí fágtha ar lár - níl grúpaí socheacnamaíoch áirithe, lena 
n-áirítear na Romaigh, luaite sa Straitéis ar chor ar bith. 

Luadh sna ceardlanna na hábhair imní a bhí ar dhaoine maidir le dícheangal tromchúiseach idir 
lucht déanta beartas agus na spriocphobail (atá ag fulaingt bhochtaineachta) ó thaobh tuisceana, 
próiseas agus an straitéis is gá - .i. an cineál saoil atá ag daoine faoi mhíbhuntáiste, an tábhacht 
a bhaineann le rannpháirtíocht/comhairliúchán, an gá atá le cur i bhfeidhm éifeachtach áitiúil 
nó spriocdhírithe. Tharraing rannpháirtithe aird ar na ceachtanna soiléire atá ag teacht chun 
cinn faoin ngá atá le dul i ngleic le cúrsaí ar an leibhéal áitiúil, an gá atá le straitéis a chur chun 
feidhme go feasach agus an gá a bheith ar an eolas faoi chomh tábhachtach is atá sé cur chuige 
comhtháite a chur ar fáil ar an leibhéal áitiúil agus go mbeadh baint aige le scoileanna agus le baill 
teaghlaigh níos leithne. 
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Aithníodh go bhfuil an straitéis ag brath go pointe áirithe ar dhaoine ag tosú ag glacadh freagracht 
phearsanta chucu féin, rud a thugann le fios gur gá do na húdaráis sláinte infheistíocht a 
dhéanamh i straitéis láidir eolais/oideachais. 

Straitéis

D’admhaigh na rannpháirtithe gur b’fhiú straitéis sláinte amháin a fhorbairt ach go gcaithfeadh sí a 
bheith níos cuimsithí le go bhféadfadh riachtanais ar leith teacht chun cinn. 

Is beag an chabhair ó thaobh straitéisí a fhorbairt glacadh le léirmhíniú cúng ar shláinte agus ar 
chúram sláinte, go háirithe i gcás sláinte agus folláine mheabhrach áit ar féidir le teiripí bunaithe ar 
chomhbhá a bheith an-éifeachtach. 

Tugadh tacaíocht láidir don Straitéis um Éirinn Shláintiúil, ach aithníodh freisin go bhfuil a lán 
mianaidhmeanna ag baint léi agus go bhfuil creat praiticiúil feidhmiúcháin mar aon le bearta agus 
spriocanna sonracha riachtanach di. 

Ní mór acmhainní a sholáthar do chomhpháirtíochtaí áitiúla má tá siad le cur i bhfeidhm go rathúil, 
ach is léir ón taithí atá againn nach gcuirfear aon acmhainní breise ar fáil chuige sin. Ní mór a 
aithint má tá straitéisí éifeachtúla le forbairt ní mór banc eolais a thógáil ar an leibhéal áitiúil trí 
bheith ag obair le heagraíochtaí pobail agus leas a bhaint as na próisis atá acu.

Fís/creat luachanna 

Aithníodh gur saincheist í rochtain uilíoch ar shláinte a bhfuil tionchar aici ar shláinte agus nach 
féidir an scéal a leigheas ach trí mhaoin a aistriú ó dhaoine saibhre chuig na boicht. Má dhéantar 
bearta a dhíriú le cabhrú leis na daoine is leochailí agus má chuirtear buiséid oiriúnacha ar fáil le 
dul leis na bearta sin cabhróidh siad chun an cuspóir sin a bhaint amach. 

Aithníodh an neamhréireacht a bhain le cothú maith a chur chun cinn ach gan tacaíochtaí ioncaim 
imleora a chur ar fáil le tacú leis. Ba léir gur ceist í sin atá le réiteach. San am céanna, aithníodh 
dá ndéanfaí infheistíocht chun poist a chruthú a d’fheabhsódh leibhéil ioncaim go mbeidh tionchar 
dearfach aige sin ar athruithe a níos fadtéarmaí a chinntiú a mbeadh tionchar acu ar shláinte 
daoine. 

Cur chuige an Rialtais uile 

Tugann na ceisteanna a eascraíonn as cur i bhfeidhm straitéisí an rialtais uile le fios gur gá 
ceannaire soiléir a cheapadh a mbeadh sé d’údarás aige nó aici an clár a thiomáint chun cinn i 
ngach roinn. 

Tríd is tríd cuireadh fáilte roimh bheartas cothrománach leathan ach aithníodh gur gá go mbeadh 
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ceannairí/seaimpíní ag teastáil ar leibhéal an tseachadta lena chur chun feidhme go tréan agus 
lena chinntiú go ndéanfaí monatóireacht agus tuairisciú. Cé go mb’fhéidir go mbeadh a roinnt 
costas breise i gceist, d’fhéadfaí iad a fhritháireamh in aghaidh na héifeachtúlachta a bhainfí 
amach. 

Aithníodh sa díospóireacht gá atá lena chinntiú nach dtagann beartais eagrúcháin salach ar 
aidhmeanna straitéisí trasearnála - mar shampla, aiste bia sláintiúil a chur chun cinn ach gan a 
chinntiú go bhfuil ioncam leordhóthanach ag daoine an bia sin a cheannach. Is é cruthú deiseanna 
fostaíochta dóibh siúd atá thíos leis an mbochtaineacht an bealach is tábhachtaí le dul i ngleic le 
drochchothú agus leis na fadhbanna sláinte a leanann é.
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Ceardlann 5.3: 

Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú na Romach agus an Lucht Siúil 

Léirithe 

Thug an tUasal Linda Grealy, Príomhoifigeach, An Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, cuntas ar chúlra agus ar fhorbairt na Straitéise Náisiúnta um Chuimsiú 
na Romach agus an Lucht Siúil. Ceapadh an straitéis sin i ndiaidh chinneadh Chomhairle 
an AE creat an AE a cheapadh do straitéisí náisiúnta. Tá príomhghnéithe na straitéisí a 
bhí dírithe ar an Lucht Siúil tugtha le chéile sa Straitéis chomh maith le tionscnaimh atá 
curtha i bhfeidhm le cuidiú leis an bpobal Romach. Tá ceithre cholún sa Straitéis Náisiúnta: 
oideachas, sláinte, cóiríocht agus fostaíocht. 

Meastar go bhfuil thart ar 30,000 duine de Lucht Siúil na hÉireann ag cur fúthu in Éirinn. 
Tá an figiúr sin bunaithe ar cheist féin-aitheantais sa Daonáireamh. Níl aon fhigiúirí 
oifigiúla á gcoinneáil ag an Stát maidir le líon na Romach. Cuirtear tuarascálacha faoin 
dul chun cinn faoi bhráid Choimisiún an AE gach bliain. Seoladh an dara tuarascáil faoina 
bhráid le déanaí. 

Rinne an AE léirmheas ar an gcéad thuarascáil (2011) agus luadh roinnt láidreachtaí a bhí 
i gcur chuige na hÉireann, lena n-áirítear an cur chuige láidir atá ann maidir le hoideachas 
idirchultúrtha, tionscnaimh áitiúla chun feabhas a chur ar thacaíochtaí fostaíochta 
agus fiontraíochta, réimse leathan seirbhísí sláinte atá tiomanta don Lucht Siúil agus 
clár cóiríochta don Lucht Siúil a bhfuil na húdaráis áitiúla tar éis glacadh leis ina bhfuil 
spriocanna bliantúla leagtha síos. 

I measc na laigí a aithníodh bhí easpa sonraí ar thionscnaimh a bhí ann cheana féin, 
ní raibh aon chur chuige fadtéarmach ann agus ní dheachthas i mbun comhairliúcháin 
leis na Romaigh/an Lucht Siúil. Bhí feabhsuithe le sonrú sa dara tuarascáil ó thaobh 
cur i bhfeidhm, monatóireacht agus cúrsaí comhairliúcháin. Tá coistí comhairleacha 
áitiúla ann sna réimsí cóiríochta, oideachais agus sláinte ar an leibhéal áitiúil agus tá 
Coiste Comhairleach Náisiúnta an Lucht Siúil ar an leibhéal Náisiúnta mar aon le Grúpa 
Comhairleach Ardleibhéil um Monatóireacht saincheisteanna an Lucht Siúil. 

Tá breithniú á dhéanamh faoi láthair chun próisis mhonatóireachta agus chomhairliúcháin 
a fheabhsú agus plean forfheidhmiúcháin a fhorbairt. Cé go bhfuil an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais i dtús cadhnaíochta ó thaobh comhordú a dhéanamh ar straitéisí 
agus dul chun cinn a thuairisciú, is iad na ranna tosaigh a bhíonn ag plé le réimsí 
sonracha a bhaineann le beartas sóisialta mar oideachas agus sláinte atá freagrach as 
cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta don Lucht Siúil agus do na Romaigh. Is í an roinn 
ábhartha a bhíonn freagrach as an dul chun cinn nó as an easpa dhul chun cinn ó thaobh 
gníomhartha agus chomhairliúchán leis an Lucht Siúil agus leis na Romaigh maidir le 
bearta atá sa Straitéis Náisiúnta.
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Thug an tUasal Ronnie Fay, Comhstiúrthóir Pavee Point, forbhreathnú ar staid an 
Lucht Siúil agus na Romach in Éirinn. Maidir le leis an líon daoine atá san dá ghrúpa sin,  
is cosúil go bhfuil sonraí an Daonáirimh faoin Lucht Siúil ró-íseal agus meastar go bhfuil 
thart ar 5,000 Romach sa tír. 

Is minic a dhéantar leithcheal ar an dá phobal agus cruthaíonn na sonraí é sin:  

 ● Níl ach 14% den Lucht Siúil fostaithe 

 ● Críochnaíonn 55% den Lucht Siúil a gcuid oideachais sula mbíonn siad 15 bliana d’aois 

 ● Ní théann ach 1% den Lucht Siúil ar aghaidh chuig oideachas tríú leibhéal 

 ● Tá ionchas saoil íseal ag an Lucht Siúil, tá ráta báis a gcuid naíonán 3.5 uair níos  
airde ná an meán náisiúnta agus tá an ráta féinmharaithe sé huaire níos airde ná  
an meán náisiúnta

Tá leibhéal ard leithcheala in aghaidh na Romach ar fud na hEorpa, tá duine as triúr 
acu dífhostaithe agus tá 90% acu thíos leis an mbochtaineacht3. Seoltar go leor de na 
Romaigh ar ais ‘go deonach’ go dtí a dtíortha dúchais ó Éirinn. Ní féidir leo siúd a fhanann 
fostaíocht a fháil, féadfaidh siad gan a bheith i dteideal aon chosaint shóisialta ná cárta 
leighis a fháil agus bíonn siad ar maos i mbochtaineacht. Bíonn tionchar faoi leith ag an 
gCoinníoll maidir le Gnáthchónaí ar na Romaigh atá ina gcónaí in Éirinn óir cuireann sé 
srianta ar a dteidlíochtaí leasa. 

Bhí tionchar díréireach ag cor chun donais an gheilleagair ar an Lucht Siúil agus bhí 
na ciorruithe a rinneadh sna Buiséid ar scéimeanna don Lucht Siúil agus ar sheirbhísí 
gaolmhara i bhfad níos mó ná leibhéal ginearálta na laghduithe a rinneadh ar chaiteachas 
an Stáit le linn na tréimhse sin4. Is féidir an chaoi a gcaitear leis Lucht Siúil i sochaí na 
hÉireann le feiceáil freisin sna dearcthaí ciníocha a bhíonn ag daoine a mbuaileann siad 
leo5. 

Is éard atá i gCreat an AE ná freagra ar na sáruithe atá á ndéanamh ar chearta daonna 
na Romach. Leagtar amach sa Chreat an Straitéis Eorpach go dtí 2020 chun aghaidh 
a thabhairt ar éagothroime na Romach i gcúrsaí oideachais, sláinte, cóiríochta agus 
fostaíochta. Cuireann an Creat iallach ar gach ballstát Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú 
na Romach a sheoladh chucu. Cé go n-éilíonn an próiseas go ndéanfar pleananna a 
dhearadh, a chur chun feidhme agus go ndéanfar monatóireacht orthu i gcomhairle le 
grúpaí páirtithe leasmhara ní dhearnadh é sin in Éirinn. Ina theannta sin, tá roinnt laigí i 
Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Chomhtháthú an Lucht Siúil agus na Romach, lena 
n-airítear:  

3  Staid na Romach in 11 Bhallstát de chuid an AE (2012): Gníomhaireacht an AE um Chearta Bunúsacha 
4  Travelling with Austerity (2013) Pavee Point: Harvey, B 
5  Emancipation of the Travelling People (2010): Mac Gréil, M
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 ● Leagann amach inti straitéisí atá i bhfeidhm cheana féin don Lucht Siúil i réimsí 
an oideachais, cóiríochta, cúram sláinte agus fostaíochta; 

 ● Níl aon chuspóirí, spriocanna, táscairí ná frámaí ama gaolmhara inti; 

 ● Tá na Romaigh eisiata den chuid is mó ón Straitéis. 

Thug an Coimisiún Eorpach na heasnaimh sin faoi deara san athbhreithniú a rinne siad ar 
an Straitéis. D’aithin Pavee Point cúig bheart chun Straitéis na hÉireann a neartú: 

 ● Go gceapfadh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais grúpa stiúrtha tras-
rannach ar a mbeadh Cathaoirleach neamhspleách agus ionadaíocht na sochaí 
sibhialta ag an Lucht Siúil agus ag na Romaigh air chun an Straitéis Náisiúnta 
um Chuimsiú an Lucht Siúil agus na Romach a athbhreithniú; 

 ● A chinntiú go bhfuil cuspóirí agus spriocanna náisiúnta sa straitéis ar féidir iad a 
bhaint amach maidir le comhtháthú an Lucht Siúil agus na Romach. Ba cheart ar 
a laghad go dtabharfaí aghaidh trí bhíthin na gcuspóirí sin ar ceithre cholún an 
AE maidir leis na Romaigh a bhaineann le rochtain ar oideachas, cúram sláinte, 
cóiríocht agus fostaíocht; 

 ● A chinntiú go rachaidh an straitéis i ngleic go sainráite le ciníochas in aghaidh na 
Romach agus an Lucht Siúil; 

 ● A chinntiú go mbeidh frámaí ama, modhanna maoinithe agus modhanna 
monatóireachta agus measúnaithe a bheidh láidir agus cuimsitheach san 
áireamh sa straitéis. 

 ● A chinntiú go mbeidh an Lucht Siúil agus na Romaigh rannpháirteach i bhforbairt 
agus i gcur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht Siúil agus 
na Romach.

De bharr nádúr cothrománach leathan fadhbanna an Lucht Siúil agus na Romach ba 
cheart go mbunófaí Aonad tiomnaithe Náisiúnta don Lucht Siúil agus do na Romaigh a 
thiomáinfidh na bearta sin chun cinn. 

Tuairimí na rannpháirtithe: príomhphointí 

Cearta an Duine  

Bhí na rannpháirtithe ar aon aigne gur cheart d’eagraíochtaí an Lucht Siúil agus na Romach oibriú 
go dícheallach ar son cearta an dá phobal sin toisc gur Cearta bunúsacha iad a bhaineann le bheith 
daonna, beag beann ar eitneachas. Chuir a lán daoine in iúl gur dona an teist atá ar Éirinn maidir 
leis an Lucht Siúil rud atá léirithe sna sonraí staitistiúla, go háirithe iad siúd a bhaineann le sláinte, 
oideachas agus fostaíocht. Léiríonn siad difríochtaí cainníochtúla agus cáilíochtúla i gcomparáid leis 
an daonra i gcoitinne.  
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Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú na Romach agus an Lucht Siúil  

Measadh gur cúis díomá an easpa comhairliúcháin a bhí ann maidir le forbairt agus monatóireacht 
na Straitéise Náisiúnta um Chuimsiú na Romach agus an Lucht Siúil. Ba cheart go mbeadh páirt ag 
páirtithe leasmhara sa phróiseas maidir le pleanáil straitéiseach agus monatóireacht a dhéanamh 
ar chur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta, rudaí a dhéantar ar leibhéal oifigiúil beag beann ar 
eagraíochtaí an Lucht Siúil agus na Romach. Éilíodh go mbeadh creatlach freagrachta ann trína 
n-aithneofaí go soiléir cé a bhí freagrach sna ranna agus sna gníomhaireachtaí as bearta a cur chun 
feidhme. 

Chuir rannpháirtithe in iúl gur ábhar imní dóibh nach raibh láithreáin stad agus cóiríocht chuí á gcur 
ar fáil ag údaráis áitiúla agus go ndéanann go leor fodhlíthe coireanna de chultúr an Lucht Siúil. 
Measadh gur iarracht é sin an Lucht Siúil a chomhshamhlú agus dlúthchuid den phobal socraithe a 
dhéanamh díobh.

Treo Nua 

Ba cheart na sonraí dí-chomhbhailithe a bhailiú mar bhunsraith d’fhorbairt Phlean Forfheidhmithe 
Náisiúnta, ar cheart é a fhorbairt i gcomhar leis na Romaigh agus leis an Lucht Siúil. Dúirt 
rannpháirtithe go bhféadfaí an easpa fhorleathan a bhí ann maidir le sonraí a réiteach trí 
aitheantóir eitneach a chur isteach sa daonáireamh. 

Measadh gur gá Aonad don Lucht Siúil agus do na Romaigh a cheapadh i Roinn an Taoisigh 
chun clár oibre beartais a bhrú ar aghaidh chun freastal ar riachtanais na ngrúpaí is imeallaithe 
sa tír. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach i bhfianaise an dul chun cinn teoranta atá déanta go 
dtí seo maidir le cúrsaí sláinte, oideachas, fostaíocht, an Coinníoll maidir le Gnáthchónaí, cosaint 
shóisialta, eitneachas agus leithcheal. 

Thabharfaí aghaidh ar shaincheisteanna na Romach ar bhealach níos fearr dá ndéanfaí na 
straitéisí ina leith a nascadh níos dlúithe le straitéisí i leith an Lucht Siúil toisc go bhfuil an 
t-eispéireas céanna acu araon. 

Fadhb mhór i gcónaí í ceist na cóiríochta. Níl na húdaráis áitiúla ag soláthar láithreán stad ná 
cóiríocht oiriúnach. Tá cúrsaí ag éirí níos measa de bharr fodhlíthe in aghaidh foghlaithe agus 
srianta eile atá curtha i bhfeidhm. 

Ós rud é go bhfuil an-difríochtaí ann maidir le cúrsaí sláinte, tá sé i bhfad thar am straitéis 
nua sláinte a cheapadh don Lucht Siúil. Moladh dá ndéanfaí an Staidéar Sláinte Uile-Éireann 
don Lucht Siúil a thabhairt cothrom le dáta go gcuirfí sonraí ar fáil ar a bhféadfaí an straitéis a 
cheapadh. 
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Ba cheart aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna teanga na leanaí Romacha i straitéis oideachais 
don Lucht Siúil agus do Romaigh toisc gur dócha go gcuirfí bac lena ndul chun cinn oideachasúil 
murach é. Tá réimse iomlán an oideachais agus oiliúna ríthábhachtach maidir le bochtaineacht 
agus eisiamh a chomhrac agus ní mór a bheith rannpháirteach ar bhealach bríoch leis an Lucht 
Siúil má tá torthaí níos fearr le baint amach. 

Forbairt an Phobail  

Thug a lán daoine le fios gur ábhar imní dóibh Ailíniú Rialtais Áitiúil agus Forbairt Áitiúil (Féach 
ceardlann 1). Má thugtar maoiniú faoi shainchúram na n-údarás áitiúil d’fhéadfaí marthanacht 
grúpaí den Lucht Siúil atá ann faoi láthair a chur i mbaol. 

Ní mór leanúint ar aghaidh ag tacú leis an obair neamhspleách um fhorbairt pobail ar an leibhéal 
náisiúnta agus áitiúil agus á neartú tríd an Chomhpháirtíocht Náisiúnta leis an Lucht Siúil nó trí 
Chlár Náisiúnta chun nach ndéanfar an obair a comhchuimsiú i struchtúir na n-údarás áitiúil.
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Ceardlann 5.4: 

Beartas maidir le hEaspa Dídine 

Léirithe

Thagair an tUasal Aidan Culhane, An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
don tiomantas sa Chlár don Rialtas chun deireadh a chur le heaspa fhadtéarmach dídine 
faoi 2016 tríd an chur chuige ‘tithíocht ar dtús’. Sa chur chuige sin glactar leis gurb é 
rochtain ar thithíocht bhuan an príomhfhreagra ar easpa dídine. Athraíonn sé sin an 
bhéim ó chóiríocht éigeandála agus ó chóiríocht foscaidh, agus baintear leas níos fearr as 
acmhainní atá gann. Déanann Grúpa Maoirseachta monatóireacht ar chur chun feidhme, 
déanann athbhreithniú ar an gcur chuige, tomhaiseann an dul chun cinn atá déanta, 
aithníonn constaicí agus molann réitigh don Tánaiste. Tá an straitéis reatha dírithe ar 
easpa dídine a chosc; deireadh a chur leis an ngá dul a chodladh amuigh; deireadh a 
chur le cóiríocht fhadtéarmach éigeandála; réitigh fhadtéarmacha chóiríochta a sholáthar; 
seirbhísí éifeachtacha a chinntiú mar aon le socruithe maoinithe a bheidh comhordaithe ar 
bhealach níos fearr. 

Fuarthas amach in athbhreithniú a rinneadh ar an mbeartas go bhfuil na prionsabail a 
bhaineann leis agus an chur chuige bunúsach bailí i gcónaí. Fuarthas amach de thoradh 
an athbhreithnithe gur gá sonraí a fháil chun éifeachtacht na n-idirghabhálacha a thomhas 
agus tarraingíodh aird an gcaoi a bhfuil mórchuid maoinithe reachtúil á caitheamh ach 
nach bhfuil torthaí sásúla á gcur ar fáil. Leagadh béim ar an ngá atá le níos mó tithíochta 
oiriúnaí a sholáthar. 

Díríonn an cur chuige bunaithe ar sholáthar tithíochta ar thithíocht shlán a chur ar fáil go 
tapa mar aon le tacaíochtaí a chur ar fáil de réir mar a bheidh gá leo chun tionóntachtaí 
inbhuanaithe a chinntiú: 

 ● Soláthar - tithíochta slán, sásúil a bheith ar fáil ar phraghas réasúnta 

 ● Cosc - bearta chun daoine a chosc, nó a chosc athuair, ó bheith gan dídean 

 ● Tacaíocht - maireachtáil neamhspleách a chur chun cinn agus tacaíochtaí a 
sholáthar mar is cuí 

Áitítear i dTuarascáil an Grúpa Maoirseachta gur féidir spriocanna na bliana 2016 a bhaint 
amach (a) má ghlactar le cuspóirí na bliana 2016 mar chuid den bheartas tithíochta agus 
má dhéantar níos mó chun iad a bhaint amach ná mar atá á dhéanamh faoi láthair; (b) 
má dhéantar bearta a dhíriú ar lonnaíocht, tacaíocht agus daoine a choinneáil i dtithíocht 
bhuan seachas seirbhísí foscaidh a chur ar fáil; agus (c) má leagtar béim níos mó ar 
chosc.  
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Dúirt an tUasal Pat Greene, Clann Shíomóin Bhaile Átha Cliath go bhfáiltíonn Clann 
Shíomóin roimh an gcur chuige bunaithe ar sholáthar tithíochta mar chuid de réimse 
freagraí, agus ba cheart go ndéanfadh sé sin an dea-chleachtas atá ann faoi láthair a 
fheabhsú ach nár cheart é a chur ina áit. Ní mór a ‘léarscáil bhóthair’ a sholáthar don chur 
chuige mar aon le buiséad leordhóthanach agus níos mó soiléire a thabhairt faoi conas a 
chuirfear na tithe ar fáil. 

Dúirt an tUasal Greene nach mór an easpa dídine a fheiceáil i gcomhthéacs na 
bochtaineachta agus na díthe ábhartha atá imithe i méid. Dúirt sé freisin gur léir ón 
Suirbhé ar Bhuiséid Teaghlaigh 2009-2010 go bhfuil méadú tagtha ar an gcaiteachas 
seachtainiúil a bhíonn ag teaghlaigh ó rinneadh an staidéar roimhe sin sa tréimhse 2004-
2005, agus nach bhfuil go leor daoine in ann míreanna riachtanacha bia a cheannach. 

Dar le figiúirí na Príomh-Oifige Staidrimh do 2011 bhí 3808 duine gan dídean nó ag dul a 
chodladh amuigh. Tá comharthaí ann go bhfuil an scéal imithe chun donais ó shin agus 
tuairiscítear in Athbhreithniú bliantúil Chlann Shíomóin 2012 gur tháinig méadú 24% orthu 
siúd atá ag úsáid na seirbhísí a gcuireann siad ar fáil. Sna dálaí sin bíonn dúshláin faoi 
leith le sárú chun rochtain ar thithíocht chuí, tacaíocht leanúnach/neamhiata sláinte agus 
chúraim shóisialta a sholáthar nuair atá buiséid laghdaithe ag eagraíochtaí a bhfuil orthu 
níos mó a dhéanamh le níos lú. Tá sé tábhachtach gan maoiniú a sheoladh ar mhalairt slí 
ó sholáthar éigeandála sula ndéanfar dul chun faoi na nithe thuas. 

Bhí drochthionchar ar chúrsaí easpa dídine ag na nithe seo a leanas - na laghduithe a 
rinneadh ar an maoiniú lárnach a chuirtear ar fáil do thithíocht shóisialta agus i mbuiséad 
FSS do dhaoine gan dídean, a chaoi a bhfuil níos lú cóiríochta ar cíos ar fáil, an bhearna 
atá tagtha idir cíosanna agus forlíonadh tithíochta agus na laghduithe a rinneadh ar leas 
sóisialta do dhaoine faoi bhun 25 bliana d’aois. 
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Chríochnaigh an tUasal Greene a aitheasc trína rá go bhféadfaí deireadh a chur le 
heaspa dídine faoi 2016 dá dtabharfadh an rialtas freagra láidir ar an scéal trí acmhainní 
leordhóthanacha a chur ar fáil agus dá mbainfí leas as réimse roghanna tithíochta le 
freastal ar riachtanais fhadtéarmacha tithíochta. Ní mór deireadh a chur le rudaí mar 
na laghduithe atá déanta ar fhorlíonadh cíosa agus ar an íocaíocht leasa shóisialaigh a 
dtugtar do dhaoine faoi bhun 25 bliana d’aois óir tá siad sin ag cur bac ar dhaoine dídean 
a fháil. Tá tacaíocht leanúnach neamhiata ríthábhachtach agus ní mór leanúint ar aghaidh 
ag déanamh pleanála agus ag soláthar acmhainní ina leith. Mar fhocal scoir, beidh 
cleachtais éifeachtacha comhoibritheacha riachtanach chun go mbeidh rath ar na seirbhísí 
a bheidh bunaithe ar thithíocht a sholáthar. 

Tuairimí na rannpháirtithe: príomhphointí 
Na príomhfhadhbanna a théann i bhfeidhm ar dhaoine gan dídean  

Ar na fadhbanna faoi leith a dúirt na rannpháirtithe a bhí ag cur as do dhaoine gan dídean bhí 
andúil, sláinte mheabhrach, uaigneas nó aonrú, droch-fhéinmheas agus náiriú. Tá na ciorruithe 
a rinneadh ar sheirbhísí tar éis leis cur leis na fadhbanna - m.sh. is é tionchar na gciorruithe a 
rinneadh ar an Scéim Iompair Tuaithe ná gur mhéadaigh siad aonrú agus fadhbanna sláinte 
meabhrach. Ní mór díriú go háirithe ar leas leanaí agus ar leanaí a bhfuil easpa dídine ag cur as 
dóibh agus cúrsaí eacnamaíochta mar atá siad faoi láthair.

Rannpháirtíocht 

Ní mór éisteacht leo siúd a bhfuil easpa dídine ag cur as dóibh agus leo siúd a bhíonn ag obair 
le daoine gan dídean agus cur chuige na comhpháirtíochta idir an Stát agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha a athaimsiú agus a fheabhsú mar bhealach éifeachtúil le dul i ngleic leis an 
bhfadhb. Chabhródh sé sin chun go bhféadfar díriú níos fearr ar ghrúpaí ardriosca - daoine óga a 
fhágann ionaid chúraim, iarphríosúnaigh, daoine aonair agus daoine a bhfuil foréigean teaghlaigh, 
drugaí nó alcól ag cur as dóibh. Chabhródh cur chuige na comhpháirtíochta freisin chun déileáil 
le daoine atá gan dídean ach nach bhfeictear iad, m.sh daoine a dtéann a chodladh i gcarranna, 
agus sa chaoi sin d’fhéadfaí tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar atá ag na ciorruithe a rinneadh 
ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar fhadhb na ndaoine óga gan dídean. 

Tugadh aitheantas do na bealaí atá ann cheana féin chun go bhféadfaidh eagraíochtaí agus 
dhaoine gan dídean a bheith páirteach sa Ráiteas Beartais ar Dhaoine gan Dídean trí fhóraim 
réigiúnacha, Foirne Gníomhaíochta do Dhaoine gan Dídean (i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla 
agus FSS) agus an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Easpa Dídine. Cuireann Úsáideoirí Reatha 
agus Iarúsáideoirí an Fhóraim bealach eile ar fáil. 
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Tithíocht

Tarraingíodh anuas saincheisteanna tábhachtacha maidir le fad na liostaí feithimh tithíochta, 
an easpa soláthair agus an easpa tithíochta idirthréimhsí. Ábhar imní ar leith ab ea an gá atá 
le beartas tithíochta a bhfuil bunsraith reachtach faoi agus a aithnítear mar cheart. Mheas na 
rannpháirtithe go bhfuil sé sin thar a bheith tábhachtach i gcomhthéacs ganntanas tithíochta agus 
an chaoi go gcaitear an chuid is mó den airgead a chuirtear ar fáil do dhaoine gan dídean ar 
chóiríocht éigeandála. 

Tarraingíodh anuas na deacrachtaí a bhíonn ag daoine, go mór mór daoine singile, agus iad ag 
iarraidh an cineál ceart tithíochta a fháil agus leagadh béim ar an ngá atá le cineálacha éagsúla 
tithíochta. 

Rinneadh moltaí maidir le húsáid níos mó a bhaint as réitigh nuálacha a thugann aghaidh ar 
riachtanais forbartha na ndaoine gan dídean agus ar an ngá atá le tithíocht, go háirithe tionscadail 
athchóirithe a n-úsáidtear go forleathan i dtíortha eile. 

Straitéis agus spriocanna 

Cuireadh fáilte roimh thiomantas an Rialtais deireadh a chur le heaspa fhadtéarmach dídine agus 
le codladh amuigh agus measadh gur freagra láidir cinnte a bhí ann, ach bhí amhras ar dhaoine 
maidir le sprioc na bliana 2016 a bhaint amach ó tá fadhbanna ann maidir le soláthar tithíochta. 
Ar na saincheisteanna a tarraingíodh anuas maidir le soláthar tithíochta bhí: na hamanna fada a 
chaitheann daoine ar liostaí feithimh tithíochta agus an easpa tithíochta idirthréimhsí. Ní dócha go 
mbeidh tithíocht shóisialta in ann freastal ar na riachtanais, ach níl sé soiléir cad iad na roghanna 
eile atá á meas - leas a bhaint as an earnáil phríobháideach, leas a bhaint as cumainn tithíochta 
nó as árais chónaithe nach bhfuil úinéirí nó tionóntaí dlisteanacha ag cur fúthu iontu. 

Leagadh béim ar an easpa acmhainní atá ann chun an tacaíocht is gá a sholáthar do roinnt 
daoine gan dídean - agus chun tionóntachtaí inbhuanaithe a chinntiú. D’fhéadfadh sé tarlú de 
thoradh na béime atá á leagadh sa bheartas reatha ar dhaoine a lonnú go ndéanfar laghdú ar an 
maoiniú do chóiríocht éigeandála, a bhfuil gá léi fós. 

Measadh gur cheart tús áite a thabhairt do dhéileáil le saincheisteanna san earnáil 
phríobháideach ar cíos - forlíonadh cíosa (a mheas daoine nach raibh sé oiriúnach don 
fheidhm) agus rialú cíosanna, cosaint éarlaisí, teipeanna tionóntachtaí agus díshealbhuithe 
neamhdhleathacha. Bhraith na rannpháirtithe in ainneoin na béime atá á leagadh ar chosaint gur 
beag atá á dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna san earnáil phríobháideach ar 
cíos - cíosanna méadaithe, an bhearna idir cíosanna agus forlíonadh cíosa agus an drogall atá 
ar dhaoine glacadh le forlíontdh cíosa. Cuireadh fáilte roimh an scéim nua um Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta a aistríonn an fhreagracht chuig údaráis áitiúla agus measadh gur cheart í a chur ar fáil 
go céimneach ar fud na tíre.
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Seirbhís chuíchóirithe 

Ar deireadh, éilíodh go dtabharfaí freagra tapa, inrochtana, díláraithe ar cheist na ndaoine atá gan 
dídean, a chuirfeadh ar chumas gníomhaireachtaí beart a dhéanamh go tapa sula leabófar fadhb 
na heaspa dídine sa chóras agus go mbeadh sé deacair dá bhrí sin, aghaidh a thabhairt uirthi. 

Cáineadh na seirbhísí atá ann toisc iad a bheith rómhaorlathach, láraithe agus gan a bheith in-
rochtana agus toisc nach bhfuil go leor cóiríochta éigeandála acu, toisc go bhfuil soláthar bocht 
acu i gceantair thuaithe agus toisc nach ndéantar cásanna a bhainistiú. Bíonn sé deacair seirbhísí 
a sholáthar nuair a bhíonn muintir na háite glan ina n-aghaidh. 

Éilíodh go mbeadh cur chuige comhtháite ann trína ndíreofaí ar bhainistíocht cháis agus ar 
phríomhpointí idirghabhála/trasdula, go háirithe ó thaobh daoine a chur ar aghaidh i dtreo fos-
taíochta. Stopfadh sé sin daoine ó thitim trí na bearnaí atá sa chóras sa chaoi go mbeadh idirgh-
abhálacha céadchéime riachtanach dóibh arís. 

Leagadh béim ar na deacrachtaí a bheadh ag eagraíochtaí neamhrialtasacha agus iad ag obair 
chun sprioc 2016 a bhaint amach agus maoiniú laghdaithe acu lena dhéanamh. Labhair ran-
npháirtithe faoin tionchar ar leith a bhí ar sheirbhísí faoin tuath do dhaoine gan dídean agus 
d’andúlaithe sa chaoi a raibh ar eagraíochtaí am a chaitheamh ag tiomsú airgid, rud a chuireann 
brú mór ar na heagraíochtaí sin.
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Ceardlann 5.5: 
Aiseolas ó na Ceardlanna 

Chuir an tUasal Aiden Lloyd, Rapóirtéir na Comhdhála aiseolas ar fáil ó na ceardlanna, agus 
leag sé béim ar roinnt de na saincheisteanna, tosaíochtaí agus moltaí a bhí ag teacht chun cinn. 

Sa Cheardlann faoi ailíniú tugadh le fios go raibh an-imní orthu mar gheall ar an easpa 
comhairliúcháin agus an mbearna faisnéise atá ann maidir le Tús Áite do na Daoine cur chun 
feidhme. Cheapadar gur próiseas forordaitheach a bhí ann ó thug go deireadh. 

Bhí imní ar dhaoine faoi chumas agus faoi thiomantas na n-údarás áitiúil maidir le nithe a bhaine-
ann le cuimsiú sóisialta, ós rud é gur chruthaigh siad chomh dona sin ag déileáil le saincheistean-
na an Lucht Siúil. 

Bhain ábhar imní eile leis an bpróiseas tairisceana agus soláthair a cheanglaítear, is cosúil, faoi 
dhlí iomaíochta an AE agus a bhfuil tionchar aige ar dhámhadh conarthaí an Chláir nua um Gh-
níomhachtúchán Pobail agus Cuimsiú Sóisialta agus cuir i bhfeidhm LEADER. Bhí faitíos ar dhao-
ine gurb é an toradh a bheadh ar sin ná go ndéanfar bearta um chuimsiú sóisialta a phríobháidiú 
agus fiafraíodh cad iad na cosaintí is féidir a chur i bhfeidhm chun é sin a chosc. 

Ó ba rud é nach raibh ach ionadaíocht an-teoranta ag an earnáil phobail ar struchtúir na gCoistí 
um Fhorbairt Pobail Áitiúil atá á gcur i bhfeidhm i gceantair údarás áitiúil measadh gur bac é sin ar 
chur in iúl an chastacht a bhaineann le heisiamh sóisialta agus le forbairt gníomhartha éifeachta-
cha cuí le déileáil leis. 

Mar fhocal scoir is féidir a rá gur creideadh go forleathan go bhfuil an próiseas ailínithe tar éis an 
bonn a bhaint de neamhspleáchas na hearnála forbartha pobail agus go bhféadfadh sé scrios 
a dhéanamh ar chuid lárnach de na straitéisí um chuimsiú sóisialta - guth dinimiciúil, criticiúil a 
mhúnlaíonn beartas, a bhogann daoine níos gaire do sheirbhísí reachtúla agus a chuireann torthaí 
níos fearr ar fáil do na pobail sin nach gcloisfí a nguth ar aon bhealach eile. 

Sa cheardlann ina rabhthas ag déileáil le Straitéis um Éirinn Shláintiúil mheas na 
rannpháirtithe gur cúis díomá an easpa fhorleathan feasachta a bhí ann faoin Straitéis um Éirinn 
Shláintiúil agus gur deis í nár tapaíodh chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ngrúpaí atá 
faoi mhíbhuntáiste. Glac formhór na ndaoine leis go mbeadh eolas níos fearr ann faoi na daoine 
is mó atá i ngátar dá gcabhrófaí leis na spriocghrúpaí páirt a bheith acu i bpróiseas forbartha na 
straitéise. 

D’admhaigh na rannpháirtithe gurb fhiú straitéis sláinte amháin a fhorbairt ach go gcaithfeadh sí a 
bheith níos cuimsithí le go bhféadfaí na riachtanais sin a thuiscint atá ag grúpaí a bhfuil neamhion-
annais suntasacha sláinte acu. 



Tuarascáil an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta 2014 

Cuid 5: Ceardlanna 

47

Aithníodh gur saincheist í rochtain uilíoch ar shláinte a bhfuil tionchar aici ar shláinte agus nach 
féidir an scéal a leigheas ach trí mhaoin a aistriú ó dhaoine saibhre chuig na boicht. Má dhéantar 
bearta a dhíriú le cabhrú leis na daoine is leochailí agus má bhíonn buiséid oiriúnacha ar fáil le dul 
leis na bearta sin cabhróidh siad chun an cuspóir sin a bhaint amach.

Creidtear go forleathan go bhféadfaí na ceisteanna a eascraíonn as cur i bhfeidhm straitéisí leath-
ana an rialtais uile a réiteach ach ceannaire soiléir a cheapadh a mbeadh sé d’údarás aige nó aici 
an clár a thiomáint chun cinn i ngach roinn. Moladh freisin go mbeadh sé riachtanach monatóire-
achta agus tuairisciú a dhéanamh go tréan. 

Thug na rannpháirtithe le fios sa Cheardlann maidir leis an Lucht Siúil agus na Romach nach 
raibh a gcearta á bhfáil ag an Lucht Siúil ná ag na Romaigh agus go bhfuil sé sin soiléir ó na son-
raí staitistiúla, go háirithe sonraí maidir le sláinte, oideachas agus fostaíocht a léiríonn difríochtaí 
cainníochtúla agus cáilíochtúla ó thaobh na dtorthaí atá acu i gcomparáid leis an daonra i gcoit-
inne. 

Measadh gur cúis díomá an easpa comhairliúcháin a bhí ann maidir le forbairt agus monatóireacht 
na Straitéise Náisiúnta um Chuimsiú na Romach agus an Lucht Siúil agus chreid na rannpháir-
tithe go láidir gur ceart go mbeadh na páirtithe leasmhara páirteach sa phróiseas maidir le pleanáil 
straitéiseach. 

Measadh gur gá Aonad don Lucht Siúil agus do na Romaigh a cheapadh i Roinn an Taoisigh 
chun clár oibre beartais a bhrú ar aghaidh chun freastal ar riachtanais na ngrúpaí is imeallaithe sa 
tír go háirithe i bhfianaise an dul chun cinn teoranta atá déanta go dtí seo maidir le cúrsaí sláinte, 
oideachas, fostaíocht, an Coinníoll maidir le Gnáthchónaí, cosaint shóisialta, eitneachas agus 
leithcheal. 

D’aontaigh na daoine a bhí i láthair gur cheart sonraí dí-chomhbhailithe a bhailiú mar bhunsraith 
d’fhorbairt Phlean Forfheidhmithe Náisiúnta, ar cheart é a fhorbairt i gcomhar leis na Romaigh 
agus leis an Lucht Siúil. 

Bhíodar ar aon intinn nach mór leanúint ar aghaidh ag tacú leis an obair neamhspleách um fhor-
bairt pobail ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil agus á neartú tríd an Chomhpháirtíocht Náisiúnta 
leis an Lucht Siúil nó trí Chlár Náisiúnta chun nach ndéanfar an obair a comhchuimsiú i struchtúir 
na n-údarás áitiúil. 

Sa cheardlann maidir le Beartas i leith Easpa Dídine leagadh béim ar cé chomh riachtanach is 
atá sé éisteacht leo siúd a bhfuil easpa dídine ag cur as dóibh agus leo siúd a bhíonn ag obair le 
daoine gan dídean agus cur chuige na comhpháirtíochta idir an Stát agus eagraíochtaí neamhrial-
tasacha a athaimsiú agus a fheabhsú mar bhealach éifeachtúil le dul i ngleic leis an bhfadhb. 
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Ábhar imní ar leith ab ea an gá atá le beartas tithíochta a bhfuil bunsraith reachtach faoi agus a 
aithnítear mar cheart. Mheas na rannpháirtithe go bhfuil sé sin thar a bheith tábhachtach i gcom-
hthéacs ganntanas tithíochta agus an chaoi go gcaitear an chuid is mó den airgead a chuirtear ar 
fáil do dhaoine gan dídean ar chóiríocht éigeandála. 

Measadh gur cheart tús áite a thabhairt do dhéileáil le saincheisteanna san earnáil phríobháide-
ach ar cíos - forlíonadh cíosa (a mheas daoine nach raibh sé oiriúnach don fheidhm) agus rialú 
cíosanna, cosaint éarlaisí, teipeanna tionóntachtaí agus díshealbhuithe neamhdhleathacha. 

Ar deireadh, éilíodh go dtabharfaí freagra tapa, inrochtana, díláraithe ar cheist na ndaoine atá gan 
dídean, a chuirfeadh ar chumas gníomhaireachtaí beart a dhéanamh go tapa sula leabófar fadhb 
na heaspa dídine sa chóras agus go mbeadh sé deacair dá bhrí sin, aghaidh a thabhairt uirthi.
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Alt 6
An Chuid Dheireanach
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Pointí uileghabhálacha

Luadh na pointí seo a leanas go sonrach toisc gur tháinig siad chun cinn i ngach ceann de  
na ceardlanna: 

Saincheist atá ann i gcónaí is ea an chaoi nach nglacann an Stát leis an earnáil phobail mar chuid 
thábhachtach den tsochaí shibhialta a thugann guth do na daoine is imeallaithe maidir le cúrsaí 
beartas agus tosaíochta. Dá gcuirfí faisnéis agus deiseanna rannpháirtíochta ar fáil thacódh sé sin leis 
an gcaidreamh idir an earnáil phobail agus an stát agus dhéanfadh sé sin éascú ar cheapadh beartas 
agus ar straitéisí seachadta a bheadh oiriúnach agus éifeachtach. Tá sé le feiceáil go soiléir  
sa phróiseas Ailínithe nach bhfuil an Stát ag glacadh leis earnáil phobail mar earnáil neamhspleách 
agus baineann sé sin an bonn d’aon iarracht chun caidreamh urramach buan a fhorbairt. 

Ní mór aghaidh a thabhairt ar an éagothroime atá á fulaingt ag grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste trom go 
háirithe sna bearta sin atá ina gcuid de bheartais ghinearálta. Má tá bearta éifeachtacha le forbairt chun 
aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta na ngrúpaí sin ní mór leas a bhaint as 
sonraí dí-chomhbhailithe atá cothrom le dáta. Chuirfeadh na sonraí sin ar chumas daoine tionscnaimh 
ar leith a fhorbairt nó díriú ar ghrúpaí ar leith mar chuid de straitéisí comhtháite sna réimsí sláinte, 
fostaíochta, oideachais, srl. 

Ní mór spriocanna soiléire sonracha a leagadh síos, sa chaoi gur féidir monatóireacht a dhéanamh 
ar an dul chun cinn agus bearta a choigeartú ar bhonn leanúnach. Dá ndéanfaí measúnú tionchair níos 
déine chinnteodh sé sin go ndéanfaí beartais a phromhadh sula gcuirfí i bhfeidhm iad agus go ndéanfaí 
measúnú orthu ó thaobh an tionchair a bheadh acu ar dhaoine atá thíos leis an mbochtaineacht agus le 
heisiamh sóisialta. 

Ní mór na deacrachtaí a shárú a bhaineann le forbairt cur chuige an rialtais uile. Bíonn drogall ar 
ranna rialtais gníomhú lasmuigh dá gcuid réimsí freagrachta féin nó freagrachtaí ranna eile a ghlacadh 
chucu féin. Ba cheart go mbeadh cur chuige comhtháite ann maidir le fadhbanna a réiteach agus 
dá gcuirfí i bhfeidhm é go rathúil ar leibhéal beartais leanfadh an cur chuige sin ar aghaidh go dtí an 
leibhéal oibríochtúil. 
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Ar deireadh, tá athrú suntasach tar éis tarlú i gcaitheamh na mblianta ó ghlacadh le pobail mar 
chomhpháirtithe i mbeartais go glacadh leo mar chonraitheoirí. Ní mór do phobail faoi mhíbhuntáiste 
agus do phobail sainspéise a bheith páirteach i ngach gné d’fhorbairt beartais - pleanáil, cur i bhfeidhm 
agus monatóireacht - toisc go mbíonn léargas acu ar féidir iad a úsáid mar bhonn taca do bheartas agus 
go mbíonn an cumas acu a chinntiú go gcuirtear beartas chun feidhme go héifeachtach. 
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Aitheasc an Tánaiste agus an Aire Coimirce Sóisialaí,  
Joan Burton T.D. 
Dúirt an Tánaiste go raibh an-áthas uirthi labhairt ag an deichiú cruinniú den Fhóram um Chuimsiú 
Sóisialta. Díol suntais agus cloch mhíle thábhachtach is ea é seo - bhí an Fóram ina múnla rathúil 
comhairliúcháin ar feadh na mblianta fada agus ina shamhail dea-chleachtais a bhfuil aithris déanta go 
forleathan air san Eoraip. Sampla den aithris sin is ea an t-athbhreithniú piaraí a ndearna an Bheilg óstáil 
air le déanaí agus ar chuala na rannpháirtithe faoi níos luaithe ar maidin. 

Léiríonn an chaoi a bhfuil a lán daoine ag freastal fós ar an bhFóram ábharthacht agus luach an 
Fhóraim sna dálaí deacra eacnamaíocha agus sóisialta seo. Tá an-bhaint ag éifeachtacht an Fhóraim 
i gcaitheamh na mblianta leis an gcaoi a mbíonn na rannpháirtithe ag obair le daoine atá thíos leis an 
mbochtaineacht agus le heisiamh sóisialta nó ag déanamh ionadaíochta orthu.  

Ghabh an Tánaiste buíochas ó chroí le gach duine as a bheith i láthair agus a gcuid tuairimí agus an 
taithí a bhí acu a chur in iúl. 

Dúirt sí go bhfuil tuairimí na rannpháirtithe thar a bheith tábhachtach don Rialtas maidir le ceapadh 
agus cur i bhfeidhm beartas. Tagann na rannpháirtithe ó réimse leathan cúlraí agus tá dearcthaí difriúla 
acu dá bharr sin ar na hábhair thábhachtacha a pléadh agus tá na rudaí a dúirt siad luachmhar agus 
riachtanach. 

Tá taithí ag na rannpháirtithe ar na dúshláin atá le sárú ag daoine agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis 
na deacrachtaí a bhaineann le bochtaineacht, agus iad ag iarraidh caighdeán réasúnta maireachtála a 
bhaint amach dóibh féin agus dá dteaghlaigh. Tá a fhios acu na tacaí atá riachtanach dóibh le bheith in 
ann na dúshláin sin a shárú.
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Is eol dóibh, chomh maith, na hathrúcháin a theastaíonn a d’fhéadfadh teacht chun solais i gcodanna 
éagsúla na tíre agus déanann tú scagadh ar an eolas agus an taithí seo le linn an phlé ag an bhFóram. 
Dúirt sí go mbaineann tábhacht ar leith leis go gcloisimid faoi na fadhbanna a bhíonn ar ghrúpaí ar leith, 
a dtugtar neamhaird dá riachtanais shonracha i mbeartais a fhreastalaíonn ar an tromlach agus ina gcur i 
bhfeidhm.

Dúirt an Tánaiste gur thug an t-aiseolas ó na ceardlanna le tuiscint go raibh an plé chomh torthúil a bhí 
sé blianta roimhe seo agus go raibh sí ag dréim leis gur bhraith daoine gur lá fiúntach a bhí ann agus gur 
eispéireas suimiúil a bhí ann. 

Dul chun cinn i dtreo téarnamh náisiúnta agus sóisialta 

Dúirt an Tánaiste go bhfuil dul chun cinn réidh á dhéanamh maidir leis an eacnamaíocht a 
athshlánú agus le feabhas a chur ar fhostaíocht. D’aithin sí nár thasc furasta seo ach, a bhuíochas 
le dianiarrachtaí mhuintir na hÉireann, táimid tar éis an chéim a bhaint amach ina bhfuil an tarrtháil 
scortha againn agus ina bhfuil ceannas eacnamaíochta glactha againn arís. 

Seo garsprioc thábhachtach in athshlánú na hÉireann. Ní hionann seo, ann féin, agus an 
deireadh, agus tá dúshlán amach romhainn go fóill chun poist agus deiseanna ar fud na tíre a 
chruthú. 

Tá ar athshlánú geilleagrach cabhrú leo siúd a chónaíonn i dteaghlaigh gan phoist gan bheith ag 
brath ar leas, agus fíor-dhóchas agus fíor-dheiseanna a chur ar fáil dár n-ógánaigh agus a chinntiú 
nach ndéantar fadhb idirghlúine de ghanntanas post. 

Léiríonn na sonraí is déanaí atá foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh go raibh poist ag 61,000 
ní ba mhó daoine ag deireadh 2013, arb ionann seo agus méadú fostaíochta 3.3% i gcomparáid 
le 2012. Tá laghdú 41,400 duine tagtha ar dhífhostaíocht le dhá bhliain anuas agus tá laghdú ag 
teacht ar an ráta foriomlán dífhostaíochta, le fiche mí anuas as a chéile, anuas chuig 11.9%. 

Cé gurb ábhar spreagtha na figiúirí seo, tá an ráta dífhostaíochta fós ró-ard. Tabharfar tús áite 
do chinntiú go dtiocfaidh laghdú breise níos suntasaí ar an mBeochlár. Chuige sin, leanfaidh 
an Rialtas le tús áite a thabhairt do chruthú post agus chun na daoine is leochailí sa phobal a 
chosaint. 

Aistrithe Sóisialta 

D’fháiltigh an Tánaiste tréanfheidhmíocht aistrithe sóisialta chun iad siúd a chosaint a bhfuil na 
hioncaim is ísle acu. 
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Léiríonn tuarascáil a rinneadh le déanaí – Aistrithe Sóisialta agus Maolú Bochtaineachta in Éirinn: 
Anailís ar Shuirbhé an CSO ar Ioncam agus Coinníollacha Maireachtála 2004-2011 (‘Social 
Transfers and Poverty Alleviation in Ireland: An Analysis of the CSO Survey on Income and Living 
Conditions 2004-2011)’ – gur tháinig méadú ar an bhfeidhmíocht seo anuas ó 53% in 2004 go dtí 
71% in 2011, agus gur bhain sé nach mór 40% den daonra ó bheith i mbaol bochtaineachta in 
2011. 

Spreag sí go ndéanann daoine machnamh air seo ar feadh tamaill. Go bunúsach, is éard a 
thugann an taighde seo le fios dúinn go mbeadh ceathrar daoine as gach deichniúr i mbaol 
bochtaineachta murach an lámh chúnta a thugann aistrithe sóisialta.

Tá Éire anois ar barr na 15 thír san AE ag a bhfuil éifeachtacht 90% maidir leis an mbearna 
bhochtaineachta a laghdú trí aistrithe sóisialta. Thaispeáin an tuarascáil, chomh maith, go raibh 
feidhmíocht éagsúil i measc grúpaí saolré: in 2011, b’ionann 87% agus an éifeachtacht um laghdú 
bochtaineachta do leanaí agus do theaghlaigh gan phoist. 

Dúshláin Amach Anseo

D’aithin an Tánaiste, cé go bhfuilimid ag teacht as go mall réidh, is iomaí dúshlán atá 
amach romhainn lena chinntiú go mbaineann gach duine dár saoránaigh tairbhe as borradh 
eacnamaíochta.Má tá rud ar bith foghlamtha againn ónar n-eispéireas nuair a thángamar as na 
cúluithe roimhe seo, is é nach dtagann athshlánú i gcabhair ar gach duine – féadtar daoine a 
fhágáil ar lár nuair a thagann athrú ar an scéal. Ní mór dúinn a chinntiú, dá bharr, go gcuirimid 
beartais i bhfeidhm a thacaíonn leo siúd is mó a ndéanann an ghéarchéim an tionchar is mó a 
imirt orthu chun rochtain a fháil ar dheiseanna a chruthaíonn breis fostaíochta. 

Ní mór do na beartais seo cabhrú leis na daoine siúd is faide ón margadh saothair, ar nós na 
ndaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, tuismitheoirí aonair, daoine faoi mhíchumas agus 
ógánaigh faoi mhíbhuntáiste. Cruthaíonn go leor de na grúpaí seo, i dteannta a chéile, teaghlaigh 
gan phoist. Ní hionann agus staid é atá inmharthana i dtaobh cúrsaí eacnamaíochta de go 
mbraitheann cuid chomh mór sin den daonra ar leas go fadtéarmach. 

Nuair a chuireann tú san áireamh go gcuimsítear leanaí in go leor de na teaghlaigh seo gan 
phoist (leanbh as gach ceathrar), is ansin a thosaíonn tú ag tabhairt faoi deara an cumas atá ag 
bochtaineacht agus eisiamh sóisialta idirghlúine. 

Dá réir, is ríthábhachtach go gcabhraímid le daoine dífhostaithe chun a mbealach a aimsiú chun 
oibre, seo príomhaidhm na straitéise Bealaí chun Oibre (‘Pathways to Work’). 
Tríd an straitéis Bealaí chun Oibre, tá leasú suntasach struchtúrtha á thabhairt isteach againn 
agus tá seirbhís ghníomhach fostaíochta á déanamh den Roinn.  

Bhí chasadh na taoide i gceist le Bealaí chun Oibre maidir le conas atá an Stát ag dul i ngleic le 
saincheist na díofhostaíochta. 
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Faoi dheireadh na bliana seo, beidh tabhairt isteach Intreo i ngach ceann de 63 oifig na Roinne ar 
fud na tíre curtha i gcrích.

An Toise Eorpach 

Thug an Tánaiste chun solais toise Eorpach an chomhraic i leith bochtaineachta agus eisiamh 
sóisialta, agus aird ar Uachtaránacht rathúil na hÉireann ar an AE in 2013 agus ar thoghcháin 
Pharlaimint na hEorpa a bheidh ag teacht aníos i mBealtaine. 

Comhghuaillí an-tábhachtach de chuid na hÉireann a bhí san AE fad a bhíomar ag dul i ngleic 
lenár ngéarchéim bhaincéireachta agus fhioscach. Tá ról chomh tábhachtach céanna le 
comhlíonadh ag an Eoraip i dtaca le dul i ngleic le tionchar na géarchéime agus  le bochtaineacht 
a laghdú. Baineann páirt lárnach ag an bPacáiste Infheistíochta Sóisialta agus Ráthaíocht don Aos 
Óg leis seo. D’fhoilsigh Éire a bPlean um Chur i bhfeidhm na Ráthaíochta don Aos Óg in Eanáir 
2014. 

Sainaithnítear sa Phlean bearta chun cur leis na seirbhísí agus na tionscnaimh atá i bhfeidhm 
cheana féin agus chun a dtionchar a mhéadú trí iad a shaindearadh chun dul i ngleic leis na 
dúshláin ar leith a bhaineann le dífhostaíocht ógánach. 

Cuireann an Pacáiste Infheistíochta Sóisialta treoir do Bhallstáit maidir le glacadh le beartais níos 
éifeachtúla agus níos éifeachtaí sóisialta mar fhreagairt do na dúshláin shuntasacha atá rompu 
faoi láthair. 

Dúirt an Tánaiste gur chreid sí go bhfuil príomhról ann d’eagraíochtaí pobail agus deonacha 
maidir le réitigh nua a shainaithint i leith na bhfadhbanna dúshlánacha atá romhainn mar shochaí. 
Léiríonn an réimse tionscadal ó áiteanna ar fud na tíre ag Taispeántas Tionscadal um Chuimsiú 
Sóisialta ról nuálaíoch eagraíochtaí pobail agus deonacha. 

Léirigh an Tánaiste a ríméid nuair a chonaic sí Nuálaithe Óga Sóisialta ó Choláiste na Toirbhearta, 
Warrenmount agus a nDúshlán buaiteach á thaispeáint acu in 2013: ‘Treat Them the Way 
You Would Like to be Treated’. Taispeánann a gcur i láthair oll-luach agus comhshochair an 
idirghníomhaithe idirghlúine. 
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Focal Scoir 

Thug an tUasal Ms Simonetta Ryan, Rúnaí Cúnta, an Roinn Coimirce Sóisialaí, na himeachtaí 
chun críche. Ghabh sí buíochas leis na rannpháirtithe agus leis na heagraíochtaí a ndearnadh 
ionadaíocht dóibh as ucht a rannpháirtíochta agus a n-ionchuir luachmhair i rith lá fada de 
phlé agus scagadh bisiúil, ónar eascair go leor teachtaireachtaí soiléire. Gabhadh buíochas le 
foireann na Roinne Coimirce Sóisialaí a d’eagraigh an t-imeacht agus le hIonad Comhdhála 
Pháirc an Chrócaigh as oibriú réidh an imeachta a éascú. Chuir an tUasal Ryan buíochas in iúl 
do na cainteoirí, na héascaitheoirí agus na príomh-rannpháirtithe eile le clár an lae a sholáthar. 
Ar deireadh, luadh go speisialta Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta, Éire agus 
Comharchumann na nOibrithe Pobail, agus gach duine a d’fhreastail ar na ceardlanna réigiúnacha 
réitigh a d’eagraigh siad i rith na seachtainí a fhad leis an imeacht. 



    

Gluais
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Gluais:
An Plean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 (NAPinclusion) 
Dhírigh plean 10 mbliana Rialtas na hÉireann ar dhul i ngleic leis an mbochtaineacht. 

Cuimsiú Sóisialta: 
A chinntiú go bhfuil rannpháirtíocht níos mó ag daoine imeallaithe agus acu siúd a chónaíonn 
faoin mbochtaineacht i gcinntí a dhéanamh a imríonn tionchar ar a saol. 

Comhpháirtíocht Shóisialta: 
Comhaontuithe idir an rialtas, fostóirí, ceardchumainn, feirmeoirí agus earnáil an phobail agus an 
earnáil dheonach ar bheartais eacnamaíocha agus shóisialta thar amfhráma comhaontaithe

Cur Chuige Saolré: 
Leagann an cur chuige seo an duine aonair ag lár na forbartha agus an tseachadta beartais trí 
na rioscaí a chur san áireamh atá roimhe/roimpi agus na tacaíochtaí atá ar fáil ag gach céim 
den tsaolré (leanaí, daoine in aois oibre, daoine breacaosta agus daoine atá faoi mhíchumas). 
Soláthraíonn sé creatlach chuimsitheach chun cur chuige cuíchóirithe, trasghearrtha agus 
infheicthe a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta. Trí ghlacadh 
leis an gcur chuige saolré, tacaíonn NAPinclusion le cur chuige níos fite agus níos ildisciplíní a 
fhorbairt i leith beartais a dhéanamh, le hionchuir chomhordaithe ó réimse fairsing tosca. 

An Rannóg Cuimsithe Shóisialta (RCS):
Is é ról na Rannóige Cuimsithe Shóisialta ná chun tacú leis an Aire agus an Rialtas chun straitéisí 
Rialtais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar bhochtaineacht agus eisiamh 
sóisialta agus iad a laghdú agus a dhíbirt, ar deireadh thiar.  Ina theannta sin, cuireann an Roinn 
eisiamh sóisialta agus comhtháthú sóisialta níos fearr chun cinn i gcomhar le páirtithe leasmhara 
eile, lena n-áirítear, go háirithe, daoine atá thíos le bochtaineacht. 

Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta, Éire (LEAB Éireann): 
Líonra de ghrúpaí agus daoine aonair atá ag oibriú in aghaidh na bochtaineachta atá i Líonra na 
hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta, Éire. Is iad LEAB Éireann nasc na hÉireann le Líonra na 
hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta a thugann le chéile eagraíochtaí sochaí sibhialta ó gach 
áit ar fud an Aontais Eorpaigh chun tús áite a thabhairt don chomhrac i leith bochtaineachta ar an 
gclár náisiúnta, áitiúil agus ar chlár an AE. 

Comharchumann na nOibrithe Pobail (COP): 
Bunaíodh Comharchumann na nOibrithe PobailOP i 1981, agus is eagraíocht bhallraíochta 
náisiúnta iad a thugann faoi obair ardchaighdeáin phobail a chur chun cinn, ar nós bealaí chun dul 
i ngleic le bochtaineachta, eisiamh sóisialta agus neamhionannas, agus cur le sochaí níos córa, 
níos inmharthana agus níos cothroime a chruthú. 
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Aguisín 1: Taispeántas de Nuálaíochtaí maidir le Cuimsiú Sóisialta 

Thit an Taispeántas de Nuálaíochtaí maidir le Cuimsiú Sóisialta amach i limistéar idirurláir an 
Ionaid Chomhdhála. Sholáthair gné an taispeántais an deis do ghrúpaí chun seastán a óstáil agus 
a n-eagraíocht agus na tionscadail a chur chun cinn a bhfuil siad bainteach leo. Tugadh cuireadh 
do thionscadail chun aon litríocht agus ábhar a thabhairt leo agus a thaispeáint a bhain lena 
dtionscadal. 

Liosta na dTionscadal 

 ● An Ceathrú ATD Domhanda 

 ● Ionad Pavee 

 ● An NALA 

 ● Open 

 ● Comharchumann na nOibrithe Pobail 

 ● Bia Sláintiúil do Chách (‘Healthy Food for All’) 

 ● Líonra Forbartha Áitiúla na hÉireann 

 ● Blue Drum 

 ● Doras Buí 

 ● Work 4 you 

 ● Teach an Mhalartáin (‘Exchange House’) 

 ● Ionad Acmhainní Teaghlaigh Bhré Beag 

 ● Forbairt Áitiúil Loch Garman 

 ● Founder i - Smile International 

 ● Nuálaithe Óga Sóisialta 

 ● Na Romaigh: Muintir Amháin  
– Go Leor Saol (‘Roma:  
One People – Many Lives’)  

 ● Tír Boghaine



An Rannóg Cuimsithe Shóisialta, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Teach Gandon, Urlár 1,  
Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1

An Roinn Coimirce Sóisialaí 
  Department of Social Protection

www.welfare.ie


