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A Chairde,

Is mór an pléisiúr gur tugadh cuireadh dom 'bheith ar an turas seo le mic
léinn na hIdirbhliana i nGaelchólaiste Na Mara agus iad ag iniúchadh a róil mar
dhéagóirí san Eoraip i 2021.
Tar éis cuairt a thabhairt ar an nGaelcholáiste agus tar éis labhairt leis na
mic léinn agus iniúchadh a dhéanamh ar a n-aislingí, a n-imní agus a ndóchas don
Aontas Eorpach, is mór an onóir anois é a gcuid oibre a léamh. Is léir an bród ollmhór
atá acu ina n-alt agus ina bhfís agus ina moltaí praiticiúla. Agus an Eoraip agus an
domhan ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin an athraithe aeráide agus na
héiginnteachta tá sé ríthábhachtach go n-éistfimid le guthanna ár ndaoine fásta óga.
Tá a gcuid guthanna an-shoiléir agus cumhachtach san fhoilseachán iontach seo.
Mar fhocal scoir ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann i
nGaelcholáiste na Mara as an bhfáilte a cuireadh rogham nuair a thug mé cuairteanna
ar an scoil chun bualadh leis na mic léinn. Thug comhroinnt scéalta ó Iarthar na
hAfraice agus comparáid a dhéanamh idir réaltacht na hEorpa inniu agus réaltacht
Iarthar na hAfraice na deiseanna dúinn breathnú níos doimhne ar ár bhfreagrachtaí
mar shaoránaigh Eorpacha agus mar shaoránaigh dhomhanda.
Gabhaim buíochas leis na múinteoirí ar labhair mé leo agus níl aon amhras
orm ach go bhfuil cinniúint na hEorpa mar atá léirithe ag mic léinn na hidirbhliana i
lámha sábháilte.
Go raibh maith agaibh as bhur dturas a roinnt liom agus as cuireadh a
thabhairt dom a bheith mar chuid den phróiseas a d'eascair as an iris seo. Is féidir libh
a bheith an-bhródúil as bhur scoil agus múinteoirí agus go háirithe múinteoir Aaron
Mac Fhionnlaoich agus an Príomhoide Tony Ó Murchú.
Le Meas. Cordialement.
Daithí HC.

SEO MUID!

A Chairde,
Is mór an phribhléid a bhí ann don scoil a bheith roghnaithe don
tionscnamh seo i mbliana. Thug an tionscnamh seo deis don
Idirbhliain machnamh a dhéanamh ar an Eoraip i 2021 ach go
háirithe agus an ról atá aige sa tír seo chomh maith leis an ról atá
againn mar Éireannaigh thar sáile. San idirbhliain is
iomaí deis difriúil a fhaigheann na scoláirí chun foghlaim nua a
dhéanamh agus an fhoghlaim a leathnú amach ón seomra ranga
acadúil.
De bharr seo bhíomar in ann an tionscnamh seo a shnaidhmeadh
isteach gan aon stró i gclár reatha na hIdirbhliana. Fuair na scoláirí
deis iris a dhearadh agus a thógáil ón gcéad chéim ar aghaidh. Bhí
eagarthóireacht le déanamh acu ar an iris seo agus táimid cinnte go
seasfaidh na scileanna úsáidte agus múnlaithe le linn an tionscnaimh
seo leis na scoláirí amach anseo. Táimid an bhuioch as an díograis
agus treoir tugtha ón gcomhlacht ‘Second You’ dúinn. Thug an
saineolas seo cur chuige proifisiúnta don rang agus arís bhí
go leor foghlaim le déanamh acu agus iad i mbun oibre. Is foghlaim
luachmhar a bhí anseo agus tógfaidh na scoláirí an taithí seo ar
aghaidh leo.
Le gach deá-ghuí,

Tony Ó Murchú

Príomhoide
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HIDIRBHLIANA

Bhí áthas orainn mar rang Idirbhliana Ghaelcholáiste na Mara
páirt a ghlacadh sa tionscnamh Eorpach seo. Le linn an
tionscnaimh seo fuair na daltaí deiseanna chun smaoineamh
faoin ról atá acu i dtodhchaí an Aontais Eorpaigh agus tionchar
atá ag an Aontas Eorpach orthu mar dhéagóirí agus mar
shaoránaigh.
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Trí rannpháirtíocht sa tionscnamh seo fuair na daltaí léargas ar
thionchar an AE ar shaincheisteanna a bhí tábhachtach dóibh,
inbhuanaitheacht comhshaoil, mar shampla. D’fhoghlaim na
daltaí faoi na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil dóibh sa
todhchaí mar Ghaeilgeoirí san Aontas Eorpach.
Bhí deis ag na daltaí taighde a dhéanamh ar réimse leathan
topaicí a raibh suim acu ann agus comparáid a dhéanamh idir
eispéireas an t-ógánaigh anseo in Éirinn agus timpeall na
hEorpa. Molaim an iarracht atá déanta ag Rang na hIdirbhliana
2021-2022 an tionscnamh Eorpach seo a gcur i gcríoch.
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Aaron Mac Fhionnlaoich
Comhordaitheoir na
hIdirbhliana
Gaelcholáiste na Mara,
An tInbhear Mór

Ar Scáth A Chéile A

Mhaireann Na Daoine

We Live In Each Other's

Shadows

IRISH PROVERB

SPEAK YOUR MIND!

NA TEANGACHA ÉAGSÚLA A
ÚSÁIDTEAR SAN EORAIP
THE VARIOUS LANGUAGES USED IN THE EU
So many languages are spoken among the students in
schools throughout Europe.
Many unfortunately are rarely heard. This article is a
survey of students in the Gaelcholáiste, who speak
several languages but who prefer to converse in
languages other than their spoken languages at home.

As teenagers, the authors
wish to promote the importance of languages in
Europe and celebrate these languages in poster
formats to encourage diversity, inclusivity and
openness as part of the European vision and dream
for equality and equity of opportunity.

By Aoife Ní Shúilleabháin, Ciara Ní Chonghaile &
Andrea Ní Fhearaíl

ÁN TIONSCNAMH

Tá ár dtionscadal bunaithe ar na teangacha
éagsúla a úsáidtear san Eoraip. Theastaigh
uainn níos mó aitheantais a thabhairt do na
teangacha atá áa labhairt ag na mic éinn inár
scoil agus iad a cheiliúradh.
Ba cheart go mbeadh teangacha eile churtha
chun chomh maith leis an mBéarla.
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Chun pictiúir níos soiléire a fháil ar éagsúlacht na dteangacha agus ar chultúrtha difriúla atá
gaolta le daltaí in ár scoil, chruthaigh muid suirbhé a úsáid ar dtús. Ba é ár mbunphlean ná
ceisteanna a chur ar dhaltaí scoile le fáil amach an raibh aon teangacha nó cultúrtha eile na
hEorpa sa bhaile acu, agus má raibh, an mbeidís sásta agallamh a dhéanamh linn chun cainte
faoi.
Fuair muid amach nach raibh siad sásta labhairt fúthu agus de bharr sin rinne muid cinneadh go
ndéanfaidh muid póistaeir mar sin ar na teangacha gur tháinig muid trasna orthu sa suirbhé
chun iad a cheiliúradh agus an t-eolas a scapadh ar fud na scoile. Fuair muid cúpla tír difriúla, An
Fhrainc, An tSualainn, An Gearmáin, An Spáinn, An Ind, Lucsamburg, An Romáin agus Na hOileán
Fhilipíneach.
Agus muid ag cur na póistaeir seo ar fáil, tá súil againn go mbeidh na daltaí níos compordaí agus
nach mbeidh siad chomh neirbhíseach sin a dteangacha féin a aithint agus a labhairt nó a
gcultúir a scapadh níos forleithne agus go mbeidh siad bródúil as na teangacha agus na cultúir
éagsúla agus difriúla atá in ar nGaelcholáiste.

Conclúid:

Teangacha a chur chun

chinn ar scoil.
Tá a fhios againn go bhfuil go leor teangacha
éagsúla ann san Eoraip, ach an bhfuil muidne
agus an AE ag déanamh ár ndóthain chun iad
a aithint, a scapadh agus a roinnt ?

Ag féachaint ar sonraí an t-suirbhé, tá réimse anbheag de dhaoine a labhríonn teangacha eile
seachas Béarla ar fáthanna éagsúla. Mar sin
caithfidh muidne mar dhéagóirí eolas a scapadh
faoi na sonraí seo, mar is féidir linn coinníollacha
a fheabhsú ionas go mbeadh níos mó
teangacha labhartha agus níos mó teangmháil
déanta ag daoine le daoine. Is féidir linn tosnú le
clubanna teangacha a eagrú i scoileanna chun
roinnt teangacha atá ag dul in éag a chur chinn
nó a fhoghlaim. D’fhéadfadh rud spraoiúil mar
seo an úsáid chun teangacha éagsúla a
spreagadh agus bheadh sé níos éasca domsa ,
nó do dhaoine eile mar dhéagóir san Eoraip
rudaí a bhaint amach , cosúil le cairde nua a
dhéanamh i dtíortha eile nó fiú ‘penpal’ a bheith
agat chun do chuid teangacha a chleachtadh. Is
tús maith é seo teangacha éagsúla a scapadh i
scoileanna ar fud na hEorpa.
Tá sé tábhachtach go bhfuil muid ag cur
teangacha chun chinn mar le himeacht ama is
féidir leo dul in éag.

Seo iad na postaerí a chruthaigh
muid , tá súil againn go bhfuil
siad úsáideach!

Tionscanamh
Eorpach
Is there a correlation between a
country's average IQ and days spent in
school annually? Our research looked
at the six countries with the most days
at school and those with the highest
average IQ to answer our question.

By Mia Ní Chuillinn, Darragh Mac Cormaic, Logan Ellis & Tom Ó Donnchú

Féachann ár dtionscadal le fiosrú an bhfuil
comhghaol idir am caite ar scoil in aghaidh
na bliana agus meán-IQ na tíre AE sin.
Am a Chaitear ar Scoil in aghaidh na Bliana

(Laethanta)

Na Trí Thír is Airde:
an Chróit 266
an Spáinn 250
an Bhulgáir 210

Trí Thír is Ísle:
an Ostair 122
an Fhrainc 144
an Phortaingéil 150

Meán IQ

Na Trí Thír is Airde:
an Ostair 99
an Chróit 99
an Fhrainc 98.1

Na Trí Thír is Ísle:
an Spáinn 98
an Phortaingéil 95
an Bhulgáir 93

sahcaedio

An Ábhar Taighde

Results: Torthaí
Bhain dhá cheann de na rangú is airde, IQ
ar an meán 'sna sé thír a scrúdaíodh, leis
an dá thír a chaith an méid is lú laethanta
ar scoil (An Ostair & An Fhrainc).
Sin ráite, bhí IQ ard ag an gCróit chomh
maith - an tír leis an líon is mó laethanta
ar scoil. Mar sin is féidir linn a thabhairt i
gcrích nach bhfuil aon chomhghaol
suntasach ann.

Innéacs
Saincheaptha
Dhearadh muid ár n-innéacs
saincheaptha féin chun cabhrú leis
na torthaí a ghrafadh.
Is cothromóid shimplí í, laethanta a
chaitear ar scoil roinnte ar IQ.

Achoimre Sonraí
Innéacs Saincheaptha
Is iad seo a leanas na torthaí:
• An Chróit | 2.6
• An Spáinn | 2.5
• An Bhulgáir | 2.2
• An Ostair | 1.2
• An Fhrainc | 1.5
• An Phortaingéil | 1.5

Tagraíonn brí shimplí an innéacs don
mhéid iarrachta ar scoil, nó an t-am a
chaitear ar scoil chun an scór IQ a fháil sa
tír sin. Mar shampla, tá an meán IQ (99)
céanna ag an gCróit agus an Ostair, agus
innéacs na Cróite ag 2.6 agus an Ostair ag
1.2.
Ciallaíonn sé sin go gcaitheann an Chróit
54% níos mó ama ag staidéar chun an IQ
céanna a bhaint amach agus atá san Ostair.

STRENGTH
LIES AS MUCH IN
OUR
DIFFERENCES
AS IT DOES IN
OUR
SIMILARITIES

STÍL

THE PRICE OF FAST FASHION - PRAGHAS NA FAISIN GASTA

WHO ACTUALLY PAYS FOR
OUR CLOTHES?
By Eilís Ní Mhuirí & Hannah de Siúnta

92 million tonnes of fashion waste are
generated annually and European citizens,
who follow the fashion world and who
change fashions at will, are very much at
the center of this anti-SDG mission to enact
Climate Action programs globally!
The EU’s Circular Economy Action Plan’ is
one effective method to tackle this fashion
business, which is very often unethical in its
practices globally.
We as citizens and teenagers have a role to
play in addressing the polluting and
unethical practices of some major fashion
brands and the actions we take can indeed
make a difference not only to fashion
pollution but also to people’s lives and
standard of living.

Déanann an tionscail faisean 92 milliún tona de
dramhaíl gach uile bhlian agus tá
muideanna, muintir na hEorpa, ag cur go mór
leis an bhfigiúr seo i go leor bealaí.
Mearfhaisean atá mar chúis leis an bhfadhb
seo. Is éard ata i gceist le mearfhaisean ná,
nuair a dhíolann comhlachtaí éadaí, a bhíonn
tairgithe go tapaidh, go neamhchostasach an
faisean is déanaí a leanúint. Maidir leis na
spriocanna atá ag na ‘Sustainable
Development Goals’ is fadhb ullmhór é
mearfhaisean. Téann an tionscail seo i gcoinne
cuid mór de na SDG’s ar nós, gníomhú ar son
na haeráide, uisce glan agus slaintíocht,
bochtannas, fuinneamh inachmhainne agus
glan, ach ar an iomlán i gcoinne idiú agus
tairgeadh freagrach.
Plean atá dearadh ag an gCoimisiún Eorpach
chun geillegar na hEorapa a dhéanamh níos
inbhuanaithe ná an ‘Circular Economy Action
Plan’. Is eard atá I gcéist leis an plean gnímh
seo ná chun margadh inbhuanaithe ciorclach
a chur chun cinn san Eorap agus athúsáid a
dhéanamh ar ábhar ar nós teicstílí agus
teicneolaíocht.
Maidir le teicstílí, ‘sé an phlean atá ann ná
cabhrú leis an dtionscail faisean aistriú go tairgí
atá dearadh chun maireachtáil níos faide, tairgí
gur féidir linn a athúsáid nó athchúrsáil agus
tairgí atá tíosach ar fuinneamh (energy
efficient).
Tá roinnt spriocanna éagsúla mar bhall
den plean seo ar nós, éifeachtúlacht
achmhainne – chun achmhainní a úsáid go
eifeachtúlach, chun úsáid fregrach a bhaint as
amhábhar ionas nach ídíonn achmhainne an
plainéad, chun trédhearcacht a thabhart go
custaméirí ionas gur féidir leo roghnaigh tacú
le comhlachtaí glasa, chun margadh iomaíoch
a cruthú agus laghdú a chur ar dramhaíl agus
bainistíocht ar dramhaíl a fheabhsú. Is tús é an
plean seo ach in ár dtuairim pearsanta, ba
chóir dúinn i bhfad níos mó a dhéanamh chun
déiléal le na fadbhanna sa tionscail faisean.

Tá go leor comhlachtaí teicstíl freagrach as brandaí
mearfhaisean a chur chun
cinn, ach beidh muid ag dírú isteach ar Inditex. Is é
Inditex an míondíoltóir faisean is
mó atá ag an Eoraip a bunaíodh sa Spáinn i lár na
80oidí. Bhunaigh Amancio Ortega agus
Rosalía Mera an comhlacht seo le glanfhiúchas thart
ar $105 bhillún dollar. Tá thart ar cúig
bhransí miondíola faisean difrúila ag Inditex;. ZARA,
Pull and Bear, Bershka, Stradivarius,
Oysho srl. Tá na brandaí seo ar móréillimh ar fud an
domhan. As féin an ioncam bliantúil
atá ag ZARA ná thart ar $13 bhillún dollar de bharr go
bhfuil siad ag táirge 450
milliún tairgí go bliantúil. Táirgíonn siad na táirgí seo
go mí - eiticiúil agus díolann siad iad ar
praghsanna ard ach fós inacmhainne ag an gnáth
duine, agus mar sin faigheann siad brabús
móra, d’ar linn.

Is comhlacht mearfhaisean é
Inditex agus déanann an cinéal
gnó seo damáiste don
timpeallacht agus don lucht
oibre. Mar a luaitear thuas
tairgíonn ZARA, atá mar bhransa
amháin de Inditex, 450 milliún
tairgí gach bhlian, smaoinigh ar
sin. Formhór de na tairgí seo
déanta agus cruthaithe ag daoine,
agus cuid mór na daoine sin nach
bhfuil ag fáil pá
maireachtála ceart.
Tá sé scríofa i gCód Iompair
Inditex gur cóir d’oibreoirí ar a
laighad pá a
fháil gur féidir leo féin agus a
chlann braith ar chun
maireachtáil, ach ní tharlaíonn sé
sin mar
is eol dúinn ó chláracha teilifíse
araile. Roghnaíonn an-chuid
comhlachtaí mearfhaisean
soláthróirí i tíortha ina bhfuil
íosphá íseal ionas gur féidir leo an
brabús is mó a dhéanamh as
a tairgí críochnaithe, fiú múna
bhfuil an íosphá cothrom leis an
pá atá riachtanach chun
maireachtáil (bia, oideachas,
iompar, sláinte) sa tír sin.
Níl aon fianaise ag Inditex go
bhfuil
siad ag tabhairt pá maireachtáila
fós sa lá atá inniu ann, cé go bhfuil
sé sin scríofa I gCód
Iompair Inditex. Is sampla é seo de
comhlacht ag brandáil iad féin
mar go bhfuil siad eiticiúl,
fiú múna bhfuil siad.
Tá fógraíocht bréaga ar siúl ag
Inditex maidir leis an tuafas
fadhbanna
eile mar bhall den comhlacht seo
ag baint le ceartaí daoine, truailliú
(astaíochtaí), dramhaíl
(ó teicstílí), an timpeallacht.
Is mbealach é seo tomhaltóirí a
mhealladh mar go gceapann
siad go bhfuil an branda ag
déanamh rúdaí maithe chun
aistriú go cleachtaidh níos fearr.

Cuireann an ‘Circular Economy Action Plan’ cleachtaidh agus
comhlachtaí glasa agus glanadh
chun cinn agus is rud iontach é seo ach, maidir le mearfhaisean
níl sé chun chur le hathraithe móra. Ní gearrann an plean
pionós ar brandaí/comhlachtaí móra neamhinbhuanaithe ar
nós Inditex. Caithfear a bheith réalaíoch, má tá brandaí
mearfhaisean ar fáil, tá daoine chun tacú leo. Níl gach duine
eolach faoin dtionchar atá ag mearfhaisean ar an timpeallacht
agus lucht oibre an tionscail, agus mar sin beidh custaméirí
i gcónaí ag na brandaí seo.
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Climate action is a collective responsibility. The EU has published its
intention to be carbon-neutral by 2050 and has already cut emissions by
24% since 1990. Teens may believe that we can do nothing proactive, but in
reality, we can cut water usage, make our voices heard and be more aware
of environmental and health issues like walking and carpooling instead of
taking lifts everywhere.
There is no Planet B so we must act now to make a difference.

By Naomi Cairnduff
E O L A S
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‘Is é aidhm gníomhú ar son na haeráide ná tíortha a
chur in áit níos fearr agus iad ag dealáil le hathrú
aeráide mar; plaineáil acmhainneacht, infheistú a
ardú i maolú agus oiriúnú, an bhéim is mó curtha ar
tíortha atá ag streachailt agus atá mbaol forbartha
an chuid is mó.
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(By 2019) Tá an AE tar éis astaíochtaí a

Freisin, táille a thógáil ón impórtálaí ar an

ghearreadh síos 24% ó na léibhéal a bhí

teoireann atá ag iompar isteach earraí a

ann i 1990. Beidh teoireann níos srianta

raibh carbón usáidithe chun agus iad á

curtha ann i gcomhair gluaistéain. Tá

dhéanamh m.s stroighin, alúmanam, agus

sprioc acu go cuirfidh sé seo deireadh le

cruach.

díolacháin gluaistáin úrnua peitreal
agus díosal faoi 2035. Sin an chéad chéim i

Targaíonn an AE 8% de na hastaíochtaí

dtreo “net zero” astaíochtaí faoi 2050.

domhanda ach fós, tá siad ag iarradh an
figúir sin a laghdú.

De bharr seo beidh costas níos airde ar
carbón i gcomhair teas, iompar, agus

An Eoraip is ea an céad ilchríoch a d’fhogair

déantúsaíocht , cáin a chuir ar bhreosla

go mbeidh siad aeráid neodrach

eitlíochta ard carbón nach raibh cáin ar

faoi 2050 agus anois tá siad ar an gcéad

cheanna.

cheann chun plean cinnte a leagtha síos.
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Uaireanta ceapaimid mar dhéagóirí nach
féidir linn aon rud a dhéanamh faoin
bhfadhb ollmhór seo ach ní fíor sin. Tá go
leoir rudaí beaga gur féidir linn a
dhéanamh agus a athrú in ár saol a
chabhróidh le hathrú aeráide.
An céad cheann ná “Tiomáint níos lú”. Ní gá
síob a fhail gach áit nuair is féidir
linn siúl. Níl muid ag rá gan tiomaint, ach tá
muid ag rá siúl nuair is féidir leat.
Rud eile atá iontach ná iompar poiblí a
usáid: treain, busanna srl. Freisin rud
ionach ná carr-roinnt má tá tu féin agus do
chairde ag dul chuig an áit chéanna
téigh sa gluaistéain céanna.
An dara ceann ná “Uisce a chaomhnú”. Tá
sé ag éirí níos deacra uisce glan a
aimsiú i roinnt áiteanna timpeall an
domhain, mar sin caithfimid iarracht a
dhéanamh uisce a chaomhnú in aon slí gur
féidir linn. Déan iarracht níos lú am
a chaitheamh sa chith agus gan uisce a
caitheamh amach nuair atá tú
‘críochnaithe leis’ ach usáid eile a aimsiú dó
m.s é a chur ar na plandaí.
An rud deireanach ná “Vótá a Caitheamh
agus Dul Chuig Agóid”. Faoi láthair
táimid ró-óg chun vóta a caitheamh ach fós
is féidir linn dul chuig na hagóidí
atá ar siúl. An pointe ná go dtiocfaidh
déagóirí le chéile chun a gcuid tuairimí a
roinnt agus a fhogairt.

C O N C L Ú D

Is fadhb ollmhór é athrú aeráide agus tá
tionchar mór aige orainn, is ar ár
ndomhan áta a scrois again gach nóiméad
de gach lá. Is muidna na daoine atá
anseo chun an fhadhb seo a réiteach mar
níl aon Plainéad B ann!!

CHOMHIONNAS INSCNE- CEANN DE NA 17
SPRIOCANNA DOMHANDA

GENDER EQUALITY

By Molly Nic Giolla Riabhaigh

Gender equality especially in the areas of equality of opportunity
and pay are central to EU policy. As a young female teenager, it is
vital that countries and governments recognise the
importance of equality and equity of opportunity. To ensure that
women are attracted to
the EU workplace environments the gender- pay gap must be
addressed and the other
barriers to equality between the sexes in the workplace must
also be abolished.
It is only then that true equality will exist.

Bearna pá inscne:

Tá níos lú baint ag mná sa lucht oibre ná fir san AE.
I 2019 ní raibh ach 67.3% do mná fostaithe I
gcomparáid le 79% de fir. Seasann an bearna pá
inscne ag 14.1% san AE agus níl mórán athruithe
tagtha le blianta anuas ar an bhfigiúr sin.
Tá níos mó cúiseanna ag baint leis an mbearna pá
inscne ná idirdhealú amháin. Mar shampla, cúis
eile ná go bhfuil ró-ionadaíocht mná in earnáilí an
rialtais a íocann níos lú ar nós oideachas agus aire.
Tá sé sin mar chúis ar 30% den bhearna pá inscne
-tá níos lú ná 10% de POF comhlachtaí mná agus is
ea an gairme leis an difríocht is mó idir an pá a
tuilltear in aghaidh na huairer ná bainisteoir:
fhaigheann mná 23% níos lú pá ná fir.
Cad atá an Aontais Eorpach ag déanamh maidir

le comhionnas inscne?

Tá Coimisiún na hEorpach tar éis an 10ú Samhain a
chuir mar lá chun eolas a scaipeadh agus aird a
dhíriú ar an mbearna pá inscne agus an fhírinne go
dtuilleann fostaí mná ar an meán níos lú ná fostaí
fir.
Tá straitéis á fhorbairt ag an AE chun úsáid níos fearr
a bhaint as scileanna na mban. Tá sé mar
aidhm ag an straitéis seo níos mó postanna agus
postanna níos fearr a chruthú ionas go mbeidh ráta
fostaithe níos airde ag mná agus go mbeidh 75% de
mhná idir 20-64 ag obair. Ach ní féidir leis an AE
ach an oiread sin a dhéanamh, tá sé suas chuig na
rialtais náisiúnta chun athrú fíor a dhéanamh.
Cé a oibríonn san Aontas Eorpach le

comhionnas inscne a chuir chun cinn?

Ritheann comisiún na hEorpach feachtas bearna pá
inscne agus seoltar eolas amach chuig fostaí agus
fostóirí chun aird a dhíriú ar an mbearna pá inscne,
agus cad is cúis leis agus conas é a cheartú.
Is é an institúid Eorpach um Chomhionannas inscne
an gníomhaíocht Eorpach. Oibríonn siad le
cinntiú go bhfaigheann mná agus fir na deiseanna
céanna. Cuireann siad eolas den ard chaighdeán ar
fáil chun tacaíocht a thabhairt d’instiúdí agus tíortha
san Eoraip chun stop a chuir le éagothromas
inscne.
Oibríonn an tAontas Eorpach le rialtais tíortha na
hEorpa le cinntiú go bhfuil comhionnas inscne i
gceist sa tír.

Céann tionchar atá ag na feachtais seo orm

agus mé mar dhéagóir san Aontas Eorpach?

Tá tionchar mór aige siúd orm, go háraithe agus mé
mar chailín. Sa todhcaí agus mé ag obair, níl mé
ag iarraidh go ndéanfaidh m’inscne aon difríocht
agus me ag obair.
Níl mé ag iarraidh go mbeidh mé
ag fháil níos lú pá ná fir agus mé ag déanamh an post
céanna. Is rud an-chantalach é.
Ach i mo thuairim tá straitéisí maithe a laigh mé níos
luaithe, ag an Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis an
mbearna pá inscne agus éagothramas inscne a
bhfeictear i dtíortaí na hEorpa.
Má réitítear an fhadhb beidh sé níos fearr do na
tíorthaí mar beidh níos mó cailíní spreaghtha chun
post a bheith acu agus beidh níos mó mná spreagtha
chun glacadh le postanna ar ard leibhéal.

I O M P A R

P O I B L Í

I N B H U A N I T H E

By Rory Ó hAonghusa & Tomás Ó Raghallaigh

The price of public transport is prohibitive as it is too costly for everyone.
We propose for the betterment of the country, the EU and the environment, that all
public transport would be cheaper. More buses full means less cars and CO2 emissions.
Moreover, less traffic jams and pollution. The way forward is public transport corridors
that are cheap and environmentally friendly.

BUSANNA

IN

ÉIRINN

An rud átaimíd ag iarraidh mar ghrúpa na praghas
na mbusanna a íslú chun go mbeidh níos mó daoine
in ann taistil. Faoi láthair ta an praghas ró-ard, in ár
dtuairim pearsanta.
NA

PRAGHASANNA

Na praghasanna nua a bhfuil muid ag iarradh athrú
ná:

Faoi

5=€3.00

Idir

6-18=€6.50

Idir

19-65=€10.50

Thar
Na

66=€10.00

nó

saor

má

tá

pas

agat

scoláirí=€10.00

Tá muid ag déanamh é ar son na timpeallachta agus
freisin bheadh sé níos fear don saol agus don sláinte.
Bheadh busanna lán agus níos lú caranna ar na
bóithre gach lá. Mar sin níos lú truailliú agus níos lú
CO2. Bheadh gach rud níos éasca, níos tapúla agus
níos fearr do gach duine.

I N T E R V I E W

A I S L I N G

N Í

C H A T H Á I N

Interview a past student concerning the Irish language, the
European Commission and the opportunities for language
translators with Irish, to work in Brussels and elsewhere in the
EU. Moreover the journey that brought the interviewee to
Brussels is uncovered and explained.

By Éadaoin Ní Chatháin & Sarah Nic Giolla Phádraig
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Is mise Aisling Ní Chatháin agus is Éireannach mé. Is as
Cill Dara mé ach táim i mo chónaí sa Bhruiséil anois le 3
bhliain anuas, agus tá mé ag obair anseo don Choimisiún
Eorpach. Bím ag obair mar ath-theangara anseo, mar sin
bím ag plé le teangacha agus is féidir liom míniú níos
deimhne a thabhairt ar sin más maith libh.
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Go bunúsach ‘séard a dhéanann ath-theangaraí ná aistriú
ar an theanga labhartha. Measaim go bhfuil cloiste
agaibh ar na haistriúcháin agus ar na aistritheoirí agus
bíonn siadsan ag plé le téacsanna, léann siad téacs as
Gaeilge mar shampla, agus ansin déanann siad an téacs
sin a aistriú go Béarla ach is rud scríofa é. Go bunúsach tá
an ath-teangaracht cosúil leis sin ach go ndéanann muid
‘chuile rud ó bhéal. Bím ag freastail ar chruinnithe ó lá go
lá, cruinnithe ar ábhair éagsúla a bhaineann leis an
Aontas Eorpach agus éistimse leis an méid atá na
daoine sa chruinniú sin ag rá agus bíotar ag labhairt
Gearmáinis, Fraincís, Spáinnis, Iodáilis, na teangachaí ar
fad.
Éistim leis an teachtaireacht, leis an rud ar fad atá á rá
acu agus ansin astrím an teachtaireacht sin go Béarla nó
go Gaeilge ag braith ar an lá. So is aistriúcháin atá i gceist
ach bímid ag plé leis an dteanga labhartha.
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Le bheith ionrach , níor smaoinigh mé air agus mé ar scoil, tháinig sé sin níos
déanaí. Nuair a bhí mé ar scoil bhí a fhios agam gur thaitin na teangachaí liom
agus an Ghaeilge agus an Fhraincis mar shampla, na hábhair is fearr a bhí
agam, agus thaitin sé go mór liom ‘bheith ag foghlaim teangacha , ach ag an
am is dóigh nach raibh fhios agam céard a bhí i gceist leis an aistriúcháin agus
an ath-theangaracht agus níor thosaigh mé amach ag smaoinigh air go dtí go
raibh mé san ollscoil.
Nuair a bhí mé ar scoil bhí fhios agam gur thaitin na teangacha liom agus bhí
fhios agam go raibh mé ag iarraidh rud éigin a dhéanamh le na teangacha, bhí
mé ag smaoineamh ar feadh i bhfad ar an mhúinteoireacht, ach bhí fhios
agam go raibh mé ag iarraidh teangacha a dhéanamh ar dtús agus ansin
b’fhéidir smaoineamh ceard a d’fheadfainn a dhéanamh mar shlí bheatha ina
dhiaidh sin. So níor thosaigh mé ag smaoineamh ar an ath-theangaracht go
dtí go raibh mé san ollscoil.
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Le bheith i d’aththeangaire caithifidh tú
máistireacht san ath-theangaracht
comhgháileadh a dhéanamh ach sin sort of
an “dara cáilíocht” a chaithfear a dhéanamh, is
cuma céard a rinne tú roimhe sin. Mise mar
shampla, rinne mé bunchéim (BA) sa
Fhraincis agus sa Ghaeilge ach tá daoine ann
a bhímse ag obair leo a rinne eolaíocht nó
mata nó aon rud faoin spéir i dtús báire ach
ansin caithfidh tú ceann eile a dhéanamh,
caithfidh tú máistireacht (MA) san aththeangaracht comhgháileadh le bheith i
d’ath-theangaire.
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Taitníonn sé go mór , mór liom. Agus mé i’m shuí anseo ar scoil, ní raibh a fhios agam ceard go
cruinn a bhí i gcesit leis ach taitníonn an obair go mór mór liom. Bíonn ‘chuile lá difriúl mar bíonn
tú ag plé le cruinniú éagsúla ó lá go lá , só d’fheadfá ‘bheith le cursaí talmhaíochta lá amháin agus
ansin an chéad lá eile d’fheadfá ‘bheith ag plé le cursaí imirce , so chuile lá bíonn ábhair éagsúla i
gceist agus tá sé sin go maith mar nach mbíonn sé riamh leadranach agus anuas ar sin gach lá
bíonn tú ag obair le daoine nua. Tá foireann ollmhór de ath-theangaraí ann agus tá an seans againn
go leor taisteal a dhéanamg freisin.
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Ní raibh sé chomh deacair sin domsa go pearsanta. Sular
tháinig mé anseo go dtí an Bhruséil, bhí dhá bhliain caite
agam sa Fhrainc, só bhí taithí agam cheana ar am
mbogadh ó Éire go háit eile agus bhí taithí agam cheana
ar thréimhse fada a chaitheamh i dtír eile, so ní raibh sé
chomh deacair sin ormsa go pearsanta caithfidh mé a rá,
ar ndóigh áit eile atá i gceist agus tá sé difriúil i go leor
bealaí ó Éire.
I ndairíre tá muid fós san Eoraip so níl sé ró-dhifriúil sin
ach tá rudaí beaga ann atá difriúil cinnte ach téann tú i
dtaithí orthu agus ag an am gcéanna tá sé iontach mar
gur féidir leat aithne a chur ar áit nó ar dhaoine nua, ar
shlí maireachtála nua agus go leor rudaí éagsúla a
fheiceáil anseo.

Taitníonn sé go mór liomsa agus bíonn
beagánín strus i gceist leis an bpróiseas
pácála agus ‘chuile rud mar sin ach seachas
sin, thaitin sé go mór liom bogadh anseo.
Taitníonn sé go mór mór liom anseo freisin
mar is príomhchathair í an Bhruiséil,
príomhchathair na Bheilge agus tá go leor
leor le dhéanamh anseo.
Bíonn seans agat an Ghaeilge a labhairt le
daoine eile freisin anseo gach lá agus is rud
iontach e sin. Mholfainn do gach duine an
Ghaeilge a labhairt chomh minic agus is
féidir leo áit ar bith ar fud an domhain. Is í an
Ghaeilge ar dteanga dúchais agus muna
labhráitear í, cén maitheas atá ann freastail
ar Ghaelcholaiste?
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Cinnte, cinnte dearfa. Céad faoin gcéad. Ní
Fhéadfainn a rá níos láidre. Tá fhois agam
nach dtaitníonn Gaeilge le ‘chuile duine agus
tuigim é sin. Níl fhois agam cén fáth ach
tuigim go bhfuil sé mar sin ach ní thuigeann
daoine freisin gur rud iontach í an Ghaeilge.
Tugann sé an oiread sin deiseanna duit, mar
shampla deirimse céad faoin gcéad nach
mbéinn anseo, nach mbéinn ag déanamh na
hoibre seo gan an Ghaeilge mar cinnte tá
Fraincís ann, tá Gearmáinís ann chomh maith
agus tá sé sin tábhachtach ach tá na
teangacha sin ag na mílte eile, ag na milliún
eile agus níl Gaeilge ach ag grúpa an bheag
daoine.
Mar sin, is rud thar a bheith annamh í an
Ghaeilge, rud faoi leith í an Ghaeilge agus fiú
más rud é nach dtaitníonn an Gaeilge leat nó
fiú más rud é nach gceapann tú go bhfuil aon
mhaitheas nó aon bhuntáiste ag baint leis,
tugann sé an oiread sin deiseanna duit mar
seasann tú amach ó chuile duine eile díreach
toisc go bhfuil Gaeilge agat. Mholfainn go
han-láidir d’aon duine.
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Mholfainn, cinnte, caithfidh mé a rá, Mholfainn cinnte, mar is rud iomlán difriúil é agus caithfidh
mé ‘bheith mácánta liom féin, mar nar thuig mise agus mé ag fás aníos, níor thuig mé go díreach
cad a bhí i gceist leis ag obair leis na hinstitiúidí éagsúla. Iis cuimhin liom a bheith ag fhoghlaim
fúthú sa rang OSSP ach ní raibh tuiscint mhaith agam ar chor ar bith. Ach nuair a thagann tú
anseo agus nuair a bhfeiceann tú cén chaoi a oibríonn chuile rud agus na hábhair éagsúla, bíonn
a fhios agat ansin. Tá sé thar a bheith suimúil, bíonn rud éigean nua i gceist chuile lá, bíonn sé
spéisiúil i gcónaí agus ní bhíonn sé riamh leadránach. Agus anuas ar sin, bíonn sé go deas dul go
tír eile agus taithí a fháil ar bheith ag obair i dtír eile in áit atá thar a bheith ilchultúrtha agus
ilnáisiúnta, agus bualann tú leis an oiread sin daoine éagsúla agus cuireann sé go mór leis an
dearcadh atá ann cheana féin go pearsanta ar an saol agus ar chuile rud chomh maith. Mholfainn
go mór mór an cineál oibre seo cinnte.
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United In Diversity - Aontaithe san Éagsúlacht
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BY SAM MAC CRÍOSTAÍ, LUKE MAC CRAITH & TOMÁS Ó FAOLÁIN

H

Music is good for the body, mind and soul. Teenagers today love to
connect with Rap music and the stories that are being told. These
musicians connect with us as their stories are also ours on a daily
basis. Older people don’t seem to understand that but music is a
powerful medium in connecting people and promoting well-being
and wellness throughout Europe.

A N

T A O N T A S

E O R P A C H

N A

N - I N I M I R C E A C H

A G U S

S T Á D A S

Táimid ag déanamh ár dtionscnamh ar an

Tá an ceol agus na teachtaireachtaí gleoite

gCeol san Eoraip agus an tionchar atá ag

seachas a bheith ag éisteacht le rudaí nach

an gceol ar dhéagóirí in Éirinn agus ar fud

féidir linn a cheangal leo. Bíonn daoine

na hEorpa. Tá an-chuid buntáistí ag baint

níos sine ag rá go bhfuil an saghas ceoil seo

le héisteacht le ceol, cosúil le sláinte

ufásach agus mí-oirúinach ach níl sé.

intinne. Cuid de na cineálacha ceoil a
taitníonn go mór le déagóirí ná Rap.
Rap- Tá Rap sa UK ag éirí níos cáiliúla agus
éistíonn daoine ó gach tír leis. Sampla de
chuid de na ceoltóirí Rap is mó cáil sa UK
ná – central cee, aj tracy, Dave, ardee agus a
lán eile. Tá muid ag caint faoi UK drill mar
baineann a lán den cheol seo le rudaí a
thuigimid in ar saol agus a bhaineann linn
gach lá. Mar shampla, bíonn Dave ag caint
faoi na faidhbeanna atá ag an nglúin seo.

Tá na ceoilteorí ag rapáil

Is amhránaí í ón Eorap agus

faoi na rudaí a bhaineann

feicfidh tú an méid spraoi a

leo gach lá ina saol agus

bhí ag gach duine sa

téann sé sin i bhfeidhm ar

bhfíseán. Deireann an-

ná déagóirí san Eoraip atá

chuid daoine nach bhfuil

ag éisteacht leo mar

ceol san Eorap chomh

uaireanta bíonn siad ag dul

maith le ceol i Meiriceá ach

tríd an rud céanna agus

in ár dtuairim, taispeánann

bíonn sé cabhrach nuair a

sé seo nach bhfuil sé sin

chloiseann siad nach bhfuil

fíor.

siad ina n-aonair. Is am an-

Tháinig gach duine le chéile

dhifriúil é an t-am seo I

agus mar sin ba

gcomparáid le 40 bliain ó

ghníomhaíocht sóisialta a

shin. Ceapaimid gur sin an

bhí ann a bhí go maith don

fáth nach dtigeann daoine

sláinte intinne. Ceapaimid

níos sine an ceol seo mar

go ba chór go mbeadh níos

nach féidir leo é a thuiscint.

mó eachtraí mar seo ag dul

Ní thuigeann siad go

ar aghaidh ar fud na hEorpa

hiomlán an brú a tagann ó

mar tá an-chuid iarmhairtí

na méain sóisialta. Tá

dearfacha ag baint leo.

eolaithe tar éis an-chuid
staidéar a dhéanamh ar

Chomh maith leis sin

éifeachtaí an cheoil ar

feiceann tú gur tharraing an

dhaoine óga san Eoraip.

ceol an pobal le chéile. Is
seans an-mhaith é chun

Tháinig siad ar an gconclúid

ceangail a chruthú le

go n-úsáideann déagóirí

daoine nua b’fhéidir nach

ceol mar slí chun déileáil le

mbíonn tú ríomh ag caint

fadhbanna atá acu, M.sh.

leo. Cuireann an Ceol agus

Strus, fadhbanna clainne,

an Rap ceol le comhluadar.

leadránachas agus an-chuid
eile.

Ar an iomlán ceapaimíd gur

Seo sampla do cáirióiche a

rud iontach é ceol san

rinne muid oíche amháin

Eoraip agus níl sé ach ag fás

chun airgead a bhailiú ar

agus ag forbairt. Táimid ag

son Focus Ireland. Bhí gach

súil anois go bhfuil níos mó

duine ag glacadh páirt agus

eolais ag daoine faoi gceol

ag canadh. An t-amhrán a

agus na buntaistí a

bhí ann ná “Someone Like

bhaineann leis tar éis ár

You” le Adele.

dtuairimí a roinnt.

We all have our own
traditions, our own set of
values, and our own way
of doing things.
But I would always
choose Europe's way of
life - and our union of
solidarity, tolerance, and
reliability
- over any other.
Ursula Von Der Leyen

Inbhuanaitheacht

TIONSCNAMH EORAPACH –
TRUALLIÚ SAN FHARRAIGE
SEA AND WATER POLLUTION
By Kellie Ní Éilí & Niamh Nic Risteard

Ireland generates in excess of 300 million tonnes of plastic waste each year of which eight million
tonnes find their way into our seas. This pollution comes from two major sources, - humans and
industry. There are several easy changes we as European citizens can make to initiate positive
Climate action in everyday things we do and also the IRELANDS CLEAN OCEANS INITIATIVE, 2019
shows a proactive measure through which the seas around our coastline and throughout the
European Union can be better protected from plastic and micro-plastics’ pollution.

Thairgíonn Éire an méid is mó drámhail plaisteach ins an Aontas Eorapaigh, 61kgs an duine
gach uile bliain (sin a lán!!!)
In Éirinn tairgíonn muid níos mó ná 300 milliún tonna de drámháil plaisteach gach uile bliain.
Téann níos mó ná 8 millíun tonna de sin isteach in ár bhfairraigí.
Tagainn an trualliú seo ó 2 phríomh foinsí.
1. Muidne na daoine:
Nuair a dhéanann daoine a bruscar a chaitheamh ár an talamh an cuid is mó den am
iompraíonn an ghaoth nó baisití é chuig an farraige. Bíonn a lán bruscar fágtha ár an trá go
háirithe I rith an tSamhraidh nuair a bhíonn go leor daoine ann.
2. Sceitheadh tionsclaíoch:
Tá droich-chaighdéan tionsclaíoch mar chúis de go leor den plaisteach san fharraige, go
háirithe muna gcaitear amach an plaisteach i gceart nó I gcás plaisteach a ealíonn le linn an
phroiséis táirgeadh nó iompar.

Conas atá muid ábalta ár

dtionchar ar an trualliú a

laghdú?
Tá go leor athraithe beaga gur féidir linn a dhéanamh go

laethúil chun an trualliú plaisteach a laghdú:

Nuair atá tú ag deanamh an
síopadóireacht úsaid malaí déanta as
líontán gur féidir leat athúsaid arís agus
arís in ionad dul i gcomhair an mála
plaisteach nó na cinn sa phacaistiú.
Ceanníonn daoine in Éirinn go leor tae
agus caife agus bheadh sé níos fearr ár
gcupáin athúsáide féin a thógail linn. Sa
slí seo nílimíd ag caitheamh amach na
clúdaigh agus barr plaisteach freisin.
Uaireanta díoltar an deoch ár chostas
níos saoire nuair a thógann tú do
chupán féin leat.
Chuir stop le h-uisce a cheannach.
Caitheann gnáth duine thart ar 2,000
búideal plaisteach uisce amach gach uile
bliain in ionad cur le seo bíodh buidéal
athúsaide leat nó i do mhála an t-am ar
fad , tá go leor áiteanna poiblí chun iad a
líonadh.
Ceannaigh rudai ár áthlamh. Tagann go
leor rudai go háirithe breagán le go leor
leor pacaistiú nach bhfuil tú in ann
athchúrsáil. Déan seic ar Facebook
Marketplace sula gceanníonn tú é nua.
Déan níos mó cócaireacht sa bhaile.
Gach uile uair a cheanníonn tú ‘takeaway’ tagann sé ins na boscaí plaisteach
nach bhfuil tú abálta athcursáil. Muna
gceanaíonn tú iad tá sé níos slaintúla
agus níl tú ag caitheamh aon airgead
€€€.
Déan athcursáil! (duh)
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I mí Eanáir 2019, sheol an Roinn Talmhaíochta,

I dtimpeallacht na mara tá suas le 80% de

Bia na Mara an Tionscnamh Aigéin Ghlain.

bhruscar comhdhéanta de phlaistigh nach

An chéad iarracht chomhoibrithe ar mhuir agus

bhfuil in-bhithmhillte, ach ina aonad sin tá siad

ar talamh chun dramháil mhuirí a laghdú

ag briseadh síos faoi sholas UV ó phíosaí

agus timpeallacht mhuirí na hÉireann a

plaisteacha so-aitheanta níos mó go caithníní

chosaint.

bídeacha ní mícrophlaistic. Teastaíonn
gníomhartha comhbheartaithe dearfacha chun

Tá BIM i gceannas ar an Tionscnamh agus ag

ionchuir plaistecha a thagann isteach inár

tacú le hearnáil bia mara na hÉireann agus le

dtimpeallacht mhuirí agus inar n-éiceachórais a

pobail chósta áitiúla oibriú le chéile le cinntiú

laghdú.

go n-íoslaghdaítear tionchar dramhaíola agus
go ndéantar iarrachtaí maolaithe a fhorbairt

Léiríonn baint le Tionscnamh na hAigéan Glan

agus a aithint.

tiomantas thionscal bhia mara na hÉireann i
leith inbhuanaitheachta agus cuireann sé le
freagrachtaí na hÉireann faoi spriocanna
Forbartha inbhunaithe na Náisiún Aontaithe
agus faoi straitéis plaistigh an AE.

TIONSCNAMH AONTAS
EORAIPACH
By Anna Ní Mhaonaigh & Nora Nagys

Immigration and immigrants entering the European Union is not something new. The increasing
demand for crossing borders into the EU is clear even today and much that the EU welcomes
hundreds of thousands every year, there are still areas for improvement to ensure that these
refugees are identified for their expertise also and given the opportunities to work and contribute to
the EU from the outset and not just be housed as refugees awaiting a long process of integration.
Ar fud na staire, bíonn daoine ar imirce ó áit
go háit. Gach lá déanann imircigh agus
teifigh iarracht teacht go dtí an Aontas
Eoraipeach (AE) chun cosaint a lorg agus
saol níos fearr a fháil. Sainmhíníonn foclóir
Oxford teifigh mar “duine ar cuireadh
iallach air a thír a fhágáil d’fhonn éalú ó
chogadh, ó ghéarleanúint, nó ó thubaiste
nádúrtha.” Rinneamar taighde le linn an
tionscnaimh seo chun eolais a bailiú ar cad
go díreach a dhéanann an AE do na teifighí
ata ag lorg cúnamh.

Cinnte, is féidir leis an AE ról mór a
ghlacadh ag cosaint teifighí san Eoraip
agus thar lar. Rud amháin gur féidir leo
déanamh ná tacú le cur i bhfeidhm an
&quot;Global Compact&quot; ar theifighí. Is
éard atá i gceist ná feachtas i bhfeidhm
chun an brú ar thíortha a thógann teifighí
isteach a laghdú, níos mó neamhspleáchas
a thabhairt do na teifigh agus cúnamh a
thabhairt do na tíortha as a dtagann teifigh
ionas gur féidir leo filleadh air ais go
sáibháilte, más gá.

An tAontas Eorpach agus

stádas na n-inimirceach.

I 2020, ghlac tíortha an AE le 521,000
(cúig céad is a fiche haon míle)
inimirceach “first instance.” Fuair
106,000 (haon céad is a sé míle) duine
stádas teifigh agus fuair 50,000
(caoga míle) daoine cosaint
fochuideachta.
I 2020, roinn an “European
Commission” roinnt mhaith den
bhuiséad dhaonnúil (€900
mhillúin) go tionscadail a thugann
aghaidh ar riachtanais na bpobal
díláithrithe go forneartach agus na
bpobal áitiúil. Thart ar leath dóibh súid
a chabhríonn le teifighí agus le páistí
na dteifeach.

De réir UNHCR, idir 1990 agus 2003
chuir thart ar 5.2 millúin daoine isteach
iarratas ar thearmann i 14 as 15 tír san
AE. Ní féidir comparáid a dhéanamh
idir an méid teifigh atá san AE agus an
méid teifigh san Afraic agus san Áis
ach bíonn an Eoraip an-fhlaithúil ag
glacadh leis an méid is mó daoine gur
féidir leo.
An fhadhb le cur chuige an AE ó
thaobh teifigh agus inimirce de ná go
gceanglaíonn siad le chéile iad. An rud
le dlí inimirce ná go bhfuil siad ag
iarradh iontráil rialaithe a chur ar fail
ach le dlí na dteifeach tá siad ag
iarradh cosaint idirnáisiúnta a
thabhairt dóiobh.
Ach ó na 1980idí bhí beartas
dídeanaithe ina chuid speisialaithe den
bheartas inimirce ach tá sé níos
sriantaí agus níos deacra iarratas a
dhéanamh ar stádas dídeanaí mar
gheall ar bheartas teorann
inmheánach.
Ní haon rud nua é seo. Ó 1945 i leith bhí
a bpríomhfhócas ar ghluaiseachtaí
daoine thar theorainneacha na hEorpa
a rialáil.
Caithfimid an cleachtas seo a athrú. Is
é an rud is mó ba cheart don AE a
bheith ag déanamh ná dídeanaithe a
chosaint trí chláir athlonnaithe
éifeachtacha agus na daoine is mó
taithí a aithint agus fostaíocht a
thabhairt dóibh ionas gur féidir leo iad
chun a gcuid airgid féin a dhéanamh
agus aire a thabhairt dá dteaghlaigh.

Freasúra agus
Athbheochan
Náisiún na hÉireann

Oppression of the Irish and the Sami throughout history has led to a demise in
language and cultural rights throughout Ireland among the Catholic population especially and in Finland.
For hundreds of years of occupation, the Irish language and culture were ignored and oppressed under
various laws but today as members of the European Union every country is celebrated equally and all
languages and cultures are given respect and recognition even in music festivals and at the political level.
There is a rebirth. The Samis experienced oppression for hundreds of years also and their culture, traditions,
and language were also oppressed.
Today as EU citizens they also receive the recognition they deserve for being true to who they really are.

By Melissa Nic Cathmhaoil & Síofra Ní Chuanacháin

Má fheachann tú siar ar stair na hÉireann, féicfidh tú na fadbhanna a bhí againn nuair nach raibh cead
againn ár gcultúr, nó ar dteanga dúchais a cheiliúradh. Bhí trioblóid ann nuair a chuir siad na Sasanaigh
smacht ar ár gcultúr agus orainn mar Éireannaigh. Thóg siad isteach na Péindlíthe chun stop a chur leis an
nGaeilge mar theanga labhartha fiú, agus a lan rudaí eile friesin. Ag an tús ní raibh cead againn Gaeilge a
úsáid le Sasanaigh ach faoi dheireadh ní raibh cead againn Gaeilge a labhairt nó a scaipeadh in aon chór.
Freisin ní raibh cead againn a bheith mar Chaitlicigh. Fuair na mílte, mílte bás agus d’imigh a lán daoine thar
saile mar gheall ar an leatrom uafásach seo.
Thosaigh na trioblóidí sna 1960s i dtuaisceart Éireann. Thósaigh siad mar gheall ar neamhionannas agus de
bharr reiligiún freisin.
Cuireadh Caitlicigh faoi leatrom agus ní raibh cead acu a dteanga nó a gcultúr a cheiliúradh. Bhí Caitlicigh
ag lorg comhionannais i ngach réimse den tsochaí.
I rith na trioblóidí bhí a lán frustrachas agus foréigin ar gach taobh. Bhí a án caillteanas beatha nach raibh
riachtanach, agus faoi dheireadh, le comhaontú Aoine an Chéasta, tà said anois, inniu, in ann a gcultúr a
cheiliúradh agus Gaeilge a scaipeadh fiú i scoileanna lán-Ghaeilge. Is fada an bóthar gan casadh ach
deineadh an-chuid damáiste thar na céadta don teanga agus don chultúr in Éirinn. Tá feabhas ag teacht arís
ar an scéal agus cabhraíonn an Eoraip leis seo de réir mar a cheiliúrann an tAontas Eorpach éagsúlacht agus
difríocht, teangacha agus cultúir go cothrom. Sa lá atá inniu ann, tá tú ábalta fiú amhránaí Éireannach a
feiceáil i gceolchoirmeacha difriúla mar “Music Moves Europe” agus “Border Breakers”. Tugann na rudaí seo
deiseanna d’ amhránaí ó chultúir difriúla a gceol agus a dteangacha a scaipeadh agus a mheascadh le
cultúir eile gan bhrú.

Ansmacht ar chultúr na Sámi
Tháinigh na Sámi ón bPolainn, ón Rúis , ón tSualainn agus ón Danmhairg. Tá siad lonnaithe i Sápmi. Is réigiún
cultúra é Sápmi. Tá siad tar éis a bheith lonnaithe ann le hocht míle bliain bhlian. Glacann ceol páirt ollmhór i
gcultúr na Sámi. Glaotar ‘joiks’ ar na hamhráin a chanann siad. Canann siad na joiks i onóir do dhuine nó
d’ócáid ar leith. Usáideann siad druma tradisiúnta i joik. Cónaíonn na Sámi tradisiúnta i bpobaill boirach.
Leantar reiligiún Anamachas agus Seamanachas. Creidtear go bhfuil anam ag gach uile rud atá ar an
domhain.
Ag tús an 15ú aois, tosaigh na Críostaí aig géarleanú cultúr na Sámi. Thosaigh sé le fineálacha, ach faoin 16ú
aois, bhí na Sami a bhí fós ag cleactadh joiks agus Seamanachas curtha chun báis.
Rinneadh iarracht mhór na Sámi a thiontú go críostaíocht. Mar nach raibh cead ag na Sámi a gceol nó a
reiligiún a chleachtadh thosaigh a gcultúr ag meath. Bhí saol na Sámi ag braith ar na
réinfhia i gcomhair bia agus iompar. I 1900, bhí gluaiseacht séasúrach na Sámi coiscthe. Mar gheall ar seo , ní
raibh go leor bia acu. Ba iad na Críostaithe a chuir na srianta seo i bhfeidhm mar
chreid siad go raibh na Sami fiáin agus neamhrialaithe ar an mbealach a d’úsáid siad na réinfhianna.
Bhí cultúr na Sámi srianta díreach mar bhí córas creideamh difriúl acu. Cén fáth gur cheap na Críostaithe go
raibh an ceart acu an cinedhíothú chultúra seo a déanamh?
Ní dhearna na Sámi aon rud ach a gcultúr agus a gcreideamh a chur in iúl. Sa lá atá inniu ann, mar
shaoránaigh na Fionlainne agus an Aontais Eorpaigh, déantar muintir Sami agus a gcultúr agus a dtraidisiúin
a cheiliúradh agus tugtar cosaint iomlán dóibh.

Na
SSIMAS

Níos luath i 2021, bhuaigh banna ceoil
ón bPolainn darbh ainm Gájanas na
SSIMAS. (Summer Solstice Indigenous
Music Awards).
Is banna ceol tradisiúnta Sámi iad.
Tugann an Aontas Eorapach
tacaíocht don SSIMAS.
Taispeánann sé seo dúinn go bhfuil an
cultúr Sámi fós beo agus tá an Aontas
Eorapach sásta cabhrú le gach cultúr
dúcasach blathú, ach, tà muid fós in
ann níos mó a dhéanamh chun
traidisiúin agus cultúir na ngrúpaí
treibhe agus mionlaigh éagsúla san
Eoraip a chosaint agus a chothú.

Tá ceoil dúcasach an-tábhachtach i
ngach cultúr mar tugann sé deis
dúinn ár mbealaí dúchasacha mar
theaghlach Eorpach a roinnt agus a
cheiliúradh.
Tá deis iontach againn mar dhéagóirí
in Éirinn, éispéireas na mílte cultúr
difriúla agus a gceol, teangacha agus
tradisiúin a aithint agus a chéiliúradh.
Agus gan dabht ar gcúltúr Éireannach
féin!
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Beir Bua!

We'd like to thank everyone involved

in the design and creation of this

Communicating Europe 2021 Magazine

First of all the students of Transition Year, Gaelcholáiste na Mara:
Naomi Cairnduff
Hannah de Siúnta
Logan Ellis
Darragh Mac Cormaic
Luke Mac Craith
Sam Mac Críostaí
Nora Nagys
Éadaoin Ní Chatháin
Ciara Ní Chonghaile
Síofra Ní Chuanacháin
Mia Ní Chuillinn
Kellie Ní Éilí
Andrea Ní Fhearaíl
Anna Ní Mhaonaigh
Eilís Ní Mhuirí
Aoife Ní Shúilleabháin
Melissa Nic Cathmhaoil
Sarah Nic Giolla Phádraig
Molly Nic Giolla Riabhaigh
Niamh Nic Risteard
Tom Ó Donnchú
Shane Ó Dúill
Tomás Ó Faoláin
Rory Ó hAonghusa
Adam Ó Laoire
Dylan Ó Leannáin
Fionn Ó Raghallaigh
Tomás Ó Raghallaigh
Múinteoir Aaron Mac Fhionnlaoich as well as Príomhoide, Tony Ó Murchú
We are honoured to have been chosen to undertake this important work in association with
the European Union Division of the Department of Foreign Affairs Ireland and Minister
Coveney. We also would like to extend our thanks to the team in the Department for their
assistance and guidance and to all who assisted us in reaching our goal.

Second You - Who We Are?

A t SecondYou we are passionate about the Future of Now and
Green, emerging technologies that empower, engage and
enable global citizens to take ethically informed decisions
and responsible actions for environmental integrity,
economic viability and a just society, for present and future
generations, while respecting diversity, equity and inclusion.
We are proud to have .eu on our website URL as we are Irish,
European and Global citizens also.

S econdYou envisions holistic and transformational education
and business which addresses justice, belonging and dignity
by transforming society from within and in tune with Nature,
which is central to the EU's vision for the Green Deal.
www.secondyou.eu
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