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nÓg 2010
Reáchtáladh Dáil na nÓg 2010 i Lárionad Comhdhála Pháirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ar 5ú Márta 2010.
Bhí 225 toscaire óga san iomlán ag freastal ar aon ócáid (féach Aguisín faoi choinne an liosta iomláin), a thaistil
as gach aird den tír le páirt a ghlacadh.
Gach bliain, bíonn imeachtaí éagsúla i nDáil na nÓg, lena n-áirítear díospóireachtaí grúpa ar théamaí
réamhroghnaithe, vótáil ar mholtaí ar mhaithe leis an athrú, ionchur ó bheartaitheoirí polasaí (lena n-áirítear
seisiún Ceisteanna agus Freagraí leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus daoine eile) agus tuarascáil ó
Chomhairle Dháil na nÓg ar obair na bliana seo caite. Tá léiriú ar chodanna seo an lae sna caibidlí seo a leanas.
Mar a dhéantar i gcónaí, beirt óg a bhí i gceannas ar Dháil na nÓg 2010 – ba iad Darragh Nolan (Comhairle Dháil na
nÓg 2009, thar ceann Chomhairle na nÓg, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin) agus Aoife O’Connor (toscaire go Dáil na nÓg,
thar ceann Chomhairle na nÓg, Ciarraí) na comhchathaoirligh (sa phictiúr thuas). Is maith a chruthaigh siad beirt.

Téamaí agus príomhcheisteanna a pléadh i nDáil na nÓg 2010
I bhfómhar na bliana 2009, d’ainmnigh daoine óga ar fud na hÉireann dhá théama díospóireachta do Dháil na nÓg
2010. Rinne siad é seo trí Chomhairle Óg a n-áite féin. Ba iad an dá théama díospóireachta ba mhó vótaí an lá sin
‘Rochtain chomhionann ar an oideachas’ agus ‘an Mheabhairshláinte’. Le gur féidir an oiread gnéithe agus is féidir
de na hábhair seo a chuimsiú, phléigh na hóga 5 phríomhcheist de réir gach téama. Ba iad seo:

TÉAMA 1: ROCHTAIN CHOMHIONANN AR AN
OIDEACHAS
>> Príomhcheist 1: Costas an oideachais dara leibhéal
>> Príomhcheist 2: Costas an oideachais tríú leibhéal
>> Príomhcheist 3: Cead cainte ag daoine óga san
oideachas
>> Príomhcheist 4: Strus na scrúduithe
>> Príomhcheist 5: An t-iompar chun an oideachais
agus ar ais uaidh

TÉAMA 2: AN MHEABHAIRSHLÁINTE
>> Príomhcheist 1: Sláinte mhaith mheabhrach
agus mhothúcháin a fhorbairt
>> Príomhcheist 2: Áiseanna pobail agus tacaí don
mheabhairshláinte
>> Príomhcheist 3: Íomhá an choirp
>> Príomhcheist 4: Tabhairt faoin mbulaíocht
>> Príomhcheist 5: Lagar spride agus féinmharú
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Moltaí tosaíochta ó Dháil na nÓg 2010
Pléadh an dá théama go beo agus uaireanta go teasaí féin le linn na ndíospóireachtaí grúpa (féach Caibidil 2 faoi
choinne a thuilleadh sonraí). Ba é toradh deiridh na ndíospóireachtaí 10 moladh ar mhaithe leis an athrú a rinneadh
de réir gach téama. Chaith gach duine de thoscairí Dháil na nÓg vóta ar na moltaí seo (féach torthaí iomlána na
vótála i gCaibidil 3). Ansin as measc na 10 moladh de réir téama, cinneadh ar 3 mholadh tosaíochta do gach ceann
díobh (féach thíos).

Na 3 mholadh tosaíochta do ‘Rochtain chomhionann ar an oideachas’
>> Strus na scrúduithe: Ba cheart don Roinn Oideachais agus Scileanna timthriall na hArd-Teiste a mhéadú
chomh fada le 3 bliana agus an Teastas Sóisearach a laghdú go 2 bhliain.
>> Costas an oideachais dara leibhéal: Ba cheart scéim náisiúnta leabhar ar cíos a bheith le fáil ag gach
meánscoil, agus táille chaighdeánach do gach mac léinn.
>> Strus na scrúduithe: Ba cheart ranganna ar an inspreagadh, ar neartú na muiníne agus ar strus
scrúduithe a bheith ina gcuid dhílis de churaclam na scoile agus iad á riar ag duine ón taobh amuigh.

Na 3 mholadh tosaíochta don ‘Mheabhairshláinte’
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>> Íomhá an choirp: Ba cheart do Rialtas na hÉireann dlí
a chur i bhfeidhm go gcaithfeadh fógraí nó íomhánna a
bhfuil athrú déanta orthu a thabhairt le fios, trí bhíthin
comhartha agus téacs, go bhfuil sin amhlaidh.
>> Sláinte mhaith mheabhrach agus mhothúcháin
a fhorbairt: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna cistiú cuí a chur ar fáil do dhuine ainmnithe, nach
raibh ag plé go díreach leis an múinteoireacht, le comhairle
faoi rún agus tacaíocht a sholáthar ar mhaithe le sláinte mheabhrach
dhearfach na n-óg.
>> Lagar spride agus féinmharú: Ba cheart do ranna Rialtais grúpaí oideachais a bhunú
agus a mhaoiniú d’fhonn teagasc a thabhairt do mhic léinn an 2ú agus an 5ú bliain, trí na scoileanna
agus trí chlubanna óige, faoin lagar spride agus faoin bhféinmharú.

‘Céim bhreise
í le go gcaithfear
le daoine óga ar
chomhchéim.’

Forbhreathnú ar an tuarascáil seo
Tugann an tuarascáil seo faisnéis faoinar tharla le linn na gcodanna éagsúla de Dháil na nÓg 2010, lena n-áirítear:
>> díospóireachtaí grúpa na dtoscairí (féach Caibidil 2)
>> an vótáil leictreonach ar mholtaí ar mhaithe leis an athrú (féach Caibidil 3);
>> ionchur agus seisiún Ceisteanna & Freagraí leis na beartaitheoirí polasaí (féach Caibidil 4);
>> obair Chomhairle Dháil na nÓg – tuarascálacha ar Chomhairle 2009 agus faisnéis faoi Chomhairle nua
2010 (féach Caibidil 5).
Ina theannta sin:
>> tugann an tuarascáil achoimre ar an aiseolas a fuarthas ó na toscairí go Dáil na nÓg 2010 ar an lá,
ar cuid é seo den mheasúnú neamhspleách bliantúil (féach Caibidil 6);
>> soláthraíonn sí faisnéis chúlra faoi Dháil na nÓg, faoi mar
a fheidhmíonn sí agus mar is féidir páirt a ghlacadh inti
(féach Caibidil 7);
>> glacann sí buíochas leo siúd go léir a d’oibrigh le go
mbeadh rath chomh mór sin ar an lá (féach Caibidil 8)
>> liostaíonn sí na toscairí go léir a d’fhreastail ar Dháil
na nÓg 2010 (féach Aguisín 1);
>> tugann sí cuntas iomlán ar obair shubstaintiúil
Chomhairle Dháil na nÓg 2009 (féach Aguisín 2).

‘B’álainn dar
liom go rabhamar
ag fágáil ár mairc
dáiríre.’

Sinéad O’Kane, Comhairle na nÓg, Ceatha

rlach

Chomh luath agus a toghadh go Dáil na nÓg mé tháinig crea
thán
faitís orm faoin ról a bheadh orm a chur díom. Ach tar éis
dom an
lá oiliúna a dhéanamh, scleondar a bhí orm faoin ócáid. D’oib
righ mé
ar an leabhrán oiliúna a tugadh dom lá na hoiliúna agus
réitigh mé
mé féin do na topaicí.
Nuair a tháinig an lá, bhí tuirse orainn ag teacht ann dúin
n
tar éis an mhochóirí agus an turais traenach, ach chomh
luath
is a shíníomar isteach ag an mbord clárúcháin bhíomar inár
lándúiseacht. Bhí seastáin inár dtimpeall ag tarraingt aird
e ar
thopaicí áirithe, rud iontach mar bhí earraí in aisce á dtab
hairt
amach le go gcuimhneofá ar an seastán is go gcuardófá an
suíomh ar
an Idirlíon. Chuir Spunout.ie. agallamh orm freisin.
Tar éis na corraíola sin uile, cuireadh i láthair Chomhairle
Dháil na
nÓg sinn. Is breá an rud é gur féidir linn dáiríre an saol
a athrú
chun leasa na hóige. As sin linn go dtí ár ngrúpaí féin chun
na
topaicí a tugadh dúinn a phlé. Ba bhinn liom mar a phléa
mar an
scéal, sinn ag éisteacht le cách is a gcuid tuairimí, rud a
d’oscail ár
súile dúinn.
Bhí an lón blasta agus ba bhreá a réitigh mé le gach páir
tí lenar
labhair mé. Tar éis an lóin, tháinig an seisiún Ceisteanna
&
Freagraí agus ba mór an spórt an nathaíocht a bhí ar siúl.
Ní raibh
súil ar bith agam go dtabharfaí an oiread sin cead cainte
dúinne,
na hóga, agus ba mhór an sásamh liom gur tugadh. Ba é
uair na
vótála ansin é agus dar liom bhí an córas thar a bheith coth
rom.
Níor thaitin ceann nó dhó de na topaicí a roghnaíodh liom
, ach is
cuma - sin é an daonlathas agus fónann sé. B’iontach an
spórt a
bhain mé as agus chuir sé ar mo shúile dom cé mar a oibrí
onn an
córas agus dar liom is mór an deis é.
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2. Díospóireachtaí i nDáil na nÓg
Le linn Dháil na nÓg 2010 chaith na toscairí am i ngrúpaí 8-10 duine agus iad ag plé saincheiste amháin as na
10 gcinn a réamhroghnaíodh a bhain le dhá théama an lae lá – ‘Rochtain chomhionann ar an oideachas’ agus ‘An
mheabhairshláinte’ (féach liosta na saincheisteanna móra i gCaibidil 5). Cinneadh ar na saincheisteanna seo roimh
Dháil na nÓg agus fuair na hóga an deis a rá cén téama agus cén tsaincheist ab fhearr leo a phlé.
Ba é aidhm na ndíospóireachtaí grúpa gach saincheist a iniúchadh agus moltaí a dhéanamh faoi athruithe a
d’fhéadfaí a dhéanamh le feabhas a chur ar shaol na n-óg in Éirinn. Chabhraigh éascaitheoirí agus scríobhaithe nótaí
leis na grúpaí ina gcuid díospóireachtaí sa chaoi is go bhfuair gach toscaire an deis a chuid smaointe a chur i gcion.
Ina dhiaidh seo tá rogha de na barúlacha a chuir na daoine óga in iúl le linn a gcuid díospóireachtaí.

TÉAMA 1: BARÚLACHA AR ‘ROCHTAIN CHOMHIONANN AR AN OIDEACHAS’
Costas an oideachais dara leibhéal
>> ‘Níor mhór tairseach an liúntais éadaigh “ar ais ar scoil” a ísliú le gur mó na teaghlaigh a bheidh
incháilithe.’
>> ‘Tá an scoil ceaptha a bheith saor in aisce, ach níl.’
>> ‘Is deacair leabhair athláimhe a fháil mar athraíonn siad chomh minic sin. Ba cheart go mbeidís bailí
go ceann tréimhse áirithe, mar shampla 3 bliana.’

Costas an oideachais tríú leibhéal
>> ‘Ba cheart go gcuirfeadh na deontais san áireamh líon na bpáistí [sa teaghlach atá] ar an ollscoil.’
>> ‘Más acmhainn do na daoine íoc [as an tríú leibhéal] ba cheart dóibh é sin a dhéanamh...ní ceart
caitheamh leo mar pheataí i gcónaí.’
>> ‘Dá mbeadh agallaimh ann don tríú leibhéal ba lú iad siúd a thugann suas agus ba lú costais na mac
léinn dá réir.’

Cead cainte ag daoine óga san oideachas
>> ‘Níl an chumhacht ag bunáite na gcomhairlí scoile cinntí a dhéanamh...ní éistear leo...níl iontu ach
an t-ainm.’
>> ‘Ba cheart do gach scoil, i gcomhpháirtíocht leis na mic léinn, polasaí agus gnás gearáin nó éagóra
a fhorbairt do na mic léinn.’
>> ‘Ní thugtar cead cainte do na hóga faoin gcaoi a múintear agus a ndírítear na hábhair, m.sh. Gaeilge.’

Strus na scrúduithe
>> ‘Níl aon chead cainte againne maidir leis an gcuraclam.’
>> ‘Níl bealach ar bith ann le moladh nó gearán a dhéanamh.’
>> ‘Ba cheart gur mhó an t-idirghníomhú a bheadh
ann idir an Aire agus na scoileanna.’

‘Is suim leis
na hairí agus le daoine
tábhachtacha eile na
hóga agus a bhfuil
le rá acu.’

An t-iompar chun an oideachais agus ar ais uaidh

>> ‘Íocann daoine os cionn 16 bliana d’aois táillí daoine fásta.
Tá sé seo in aghaidh a chéile.’
>> ‘Tá fadhbanna sábháilteachta ann le seanbhusanna agus
seanchriosanna sábhála.’
>> ‘Tá limistéir áirithe baolach, níl aon lána rothar iontu agus tá easpa roghanna.’

TÉAMA 2: BARÚLACHA AR AN ‘MEABHAIRSHLÁINTE
Sláinte mhaith mheabhrach agus mhothúcháin a fhorbairt
>> ‘Is ionann an drochshláinte mheabhrach agus a bheith trom ort féin.’
>> ‘Ní mór cistiú a leithdháileadh ar an meabhairshláinte – tabhair ar na polaiteoirí a gcultacha a dhíol!’
>> ‘Níor mhór rud a fháil leis an gcian a thógáil díot, ar nós clubanna óige.’

Áiseanna pobail agus tacaí don mheabhairshláinte
>> ‘Níl a ndóthain clubanna óige ann i limistéir áirithe.’
>> ‘Ba cheart gur mhó an teacht a bheadh ag grúpaí mionlaigh orthu – seachas ag CLG amháin.’
>> ‘Ba cheart gach limistéar a bhreathnú ina cháil féin féachaint cá bhfuil na háiseanna ag teastáil.’

Íomhá an choirp
>> ‘Bíonn cách ag iarraidh a bheith daite ag an ngrian.’
>> ‘Bíonn iomaíocht ann cé air a bhfuil cuma na maitheasa – idir buachaillí freisin, iad ag tógáil meáchan
agus ag ól deochanna próitéine.’
>> ‘Is mó an seans go n-éistfidh tú le do chairde ná le do thuismitheoirí.’

An Bhulaíocht
>> ‘Más rud pearsanta é, bulaíocht é.’
>> ‘Má bhraitheann tú an baol ag bagairt ort, ní bheidh
tú ag iarraidh éirí ar maidin. Téann sé i gcion ar do
shaol sóisialta.’
>> “Má insíonn tú, tabharfaidh siad “spiaire” ort agus
“spiaire anois, spiaire go deo” – cód neamhscríofa é’.

Lagar spride agus féinmharú:

‘De bharr
Dháil na nÓg is fearr
an áit atá ag na
hóga ar chlár oibre
an Rialtais.’

>> ‘Ní mhór oideachas a thabhairt do gach duine ar
scoil faoin lagar spride agus an bhféinmharú.’
>> ‘Teastaíonn breis pointí cabhrach in áiteanna faoin
tuath. Chuir ceathrar lámh ina mbás féin i mo cheantarsa
ó thús na bliana, fireannaigh uile.’
>> ‘Tá seirbhísí go leor ann ach an eol do na hóga gurb ann dóibh?’
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3. Moltaí ó Dháil na nÓg

2010

Cuid bhunúsach d’ócáid náisiúnta Dháil na nÓg é na toscairí a bheith ag déanamh agus ag vótáil ar
mholtaí ar mhaithe le hathruithe a d’fhéadfadh feabhas a chur ar shaol na n-óg in Éirinn. I rith na
bliana ina dhiaidh sin, bíonn grúpa beag toscairí tofa, ar a dtugtar Comhairle Dháil na nÓg, ag obair
ar na moltaí is mó ar éirigh leo (féach Caibidil 5).
Le linn Dháil na nÓg 2010 phléigh na toscairí raon saincheisteanna a bhain leis na téamaí – ‘Rochtain
chomhionann ar an oideachas’ agus ‘An mheabhairshláinte’ (féach na saincheisteanna de réir téama
i gCaibidil 1). Iarradh ar gach grúpa ansin 2 mholadh a chur faoi bhráid (moladh tosaíochta agus
moladh tánaisteach) don tsaincheist a phléigh siad; chaithfeadh gach ceann díobh:
>> aidhm shoiléir amháin a bheith aige;
>> bearta a mholadh d’fhonn an aidhm sin a bhaint amach;
>> 25 fhocal ar a mhéad a bheith ann.

Torthaí na vótála ar na moltaí
I rith sheisiún tráthnóna Dháil na nÓg 2010, chaith gach toscaire vóta ar an 20 moladh ar mhaithe
leis an athrú ar thacaigh na grúpaí díospóireachta leo i seisiúin na maidine. Iarradh ar na toscairí
a thabhairt le fios cé acu ar aontaigh nó nár aontaigh siad le gach moladh. Vótáladh trí bhíthin
eochaircheap leictreonach agus bhí na torthaí le feiceáil láithreach i bhformáid graf éiritheach ar
scáileán mór.

TÉAMA 1: TORTHAÍ NA VÓTÁLA AR ‘ROCHTAIN CHOMHIONANN AR AN OIDEACHAS’
Tá torthaí na vótála ar gach moladh a bhain leis an téama ‘Rochtain chomhionann ar an oideachas’ le feiceáil
anseo thíos:1

Príomhcheist 1: Costas an oideachais dara
leibhéal
Moladh 1: Ba cheart do Dháil na nÓg agus don
Rialtas scéim éide scoile aon praghais agus aon stíle
a chur i bhfeidhm ar fud na tíre, éide a bheadh le
ceannach sna scoileanna ar an gcostphraghas.

Moladh 2: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna dáileadh na ndeontas a rialú: d’íocfaí
an ciste ábhartha go díreach leis na hinstitiúidí
oideachais, d’íocfaí an chuid eile ina ghálaí leis na
mic léinn.
Ní aontaím: 20.1%

Ní aontaím: 48.7%

Aontaím: 79.9%
Aontaím: 51.3%
Moladh 2: Ba cheart scéim náisiúnta leabhar ar
cíos a bheith le fáil ag gach meánscoil, agus táille
chaighdeánach do gach mac léinn.
Ní aontaím: 11.1%

Príomhcheist 3: Cead cainte ag daoine óga
san oideachas
Moladh 1: Painéal comhairleachta daoine óga a
chuirfeadh an Roinn Oideachais agus Scileanna ar
bun mar mheán teagmhála maidir le hathruithe
a dhéanfaí chun feabhas a chur ar churaclam 2ú
leibhéal na mac léinn.
Ní aontaím: 15.4%

Aontaím: 88.9%

Príomhcheist 2: Costas an oideachais tríú
leibhéal
Moladh 1: Tá gá le leabhrán faisnéise maidir le
deontais, scoláireachtaí, sparánachtaí agus faisnéis
ghinearálta, arbh iad na Ranna Airgeadais, Oideachais
agus Scileanna agus Gnóthaí Pobail, Comhionannais
agus Gaeltachta a bheadh freagrach as.
Ní aontaím: 16.9%

Moladh 2: Chuirfeadh an Roinn Oideachais agus
Scileanna Comhairle Náisiúnta Mac Léinn ar bun, ag
a mbeadh struchtúir réigiúnacha le go mbeadh cead
cainte agus ionchuir ag mic léinn an 2ú leibhéal
faoi na beartais oideachais.
Ní aontaím: 15.6%

Aontaím: 83.1%

1

Aontaím: 84.6%

Aontaím: 84.4%

Nóta mínithe: Le linn Dháil na nÓg 2010 pléadh cúig shaincheist a bhain leis an téama ‘Rochtain chomhionann ar an
oideachas’. Phléigh dhá ghrúpa Saincheisteanna 1, 2 agus 3, agus cuireadh 2 mholadh an ceann faoi bhráid. Toisc an-tóir
a bheith ar an téama ‘Strus na scrúduithe’, phléigh 3 ghrúpa an téama seo agus rinne siad 3 mholadh. Bhí grúpa amháin
ansin a phléigh ‘An t-iompar chun an oideachais agus ar ais uaidh’ agus a rinne moladh amháin.
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Príomhcheist 4: Strus na scrúduithe
Moladh 1: Ba cheart ranganna ar an inspreagadh,
ar neartú na muiníne agus ar strus scrúduithe a
bheith ina gcuid dhílis de churaclam na scoile agus
iad á riar ag duine ón taobh amuigh.
Ní aontaím: 29.6%

Iarradh ar na toscairí na moltaí a rangú in ord
tábhachta. Ba iad na 3 mholadh tosaíochta
uachtaracha do ‘rochtain chomhionann ar an
oideachas’:
1. Strus na scrúduithe: Ba cheart don
Roinn Oideachais agus Scileanna timthriall
na hArd-Teiste a mhéadú chomh fada le 3
bliana agus an Teastas Sóisearach a laghdú
go 2 bhliain.

37%

Moladh 2: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna timthriall na hArd-Teiste a mhéadú
chomh fada le 3 bliana agus an Teastas Sóisearach
a laghdú go 2 bhliain.

2. Costas an oideachais dara leibhéal:
Ba cheart scéim náisiúnta leabhar ar cíos
a bheith le fáil ag gach meánscoil, agus
táille chaighdeánach do gach mac léinn.

35%

Ní aontaím: 42.6%

3. Strus na scrúduithe: Ba cheart
ranganna ar an inspreagadh, ar neartú na
muiníne agus ar strus scrúduithe a bheith
ina gcuid dhílis de churaclam na scoile
agus iad á riar ag duine ón taobh amuigh.

31%

Aontaím: 70.4%

Aontaím: 57.4%
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3 Mholadh Tosaíochta Uachtaracha ar
an OIDEACHAS

Moladh 3: Ba cheart don Aire Oideachais agus
Scileanna cultúr na rathúlachta a chur in áit chultúr
na teipe a chleachtar anois – ar gach leibhéal, ó na
meáin chumarsáide go leibhéal an mhic léinn aonair.
Ní aontaím: 51.8%

Aontaím: 48.2%

Príomhcheist 5: An t-iompar chun an
oideachais agus ar ais uaidh
Moladh: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna agus don Roinn Iompair feabhas a chur
ar shláinte agus ar shábháilteacht ár mbusanna trí
bhíthin deimhnithe éigeantacha a dhéanfaí gach
6 mhí.
Ní aontaím: 22.7%

Aontaím: 77.3%

TÉAMA 2: TORTHAÍ NA VÓTÁLA AR AN ‘MEABHAIRSHLÁINTE’
Tá torthaí na vótála ar gach moladh a bhain leis an téama ‘Meabhairshláinte’ le feiceáil anseo thíos:2

Príomhcheist 1: Sláinte mhaith mheabhrach
agus mhothúcháin a fhorbairt
Moladh 1: Ba cheart don Rialtas agus don Roinn
Oideachais agus Scileanna aitheantas a thabhairt do
shláinte mheabhrach na bpáistí agus na n-óg agus
acmhainní dá réir sin a sholáthar agus a fhorbairt trí
bhíthin ábhar tras-churaclaim.

Príomhcheist 3: Íomhá an choirp
Moladh 1: Ba cheart don Roinn Sláinte agus Leanaí
an fheasacht agus an fhaisnéis a chur chun cinn
maidir le neamhoird itheacháin, agus an rochtain
ar sheirbhísí cóireála a fheabhsú ar fud na tíre.
Ní aontaím: 16.1%

Ní aontaím: 20.6%

Aontaím: 83.9%
Aontaím: 79.4%
Moladh 2: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna cistiú cuí a chur ar fáil do dhuine
ainmnithe, nach bhfuil ag plé go díreach leis an
múinteoireacht, le comhairle faoi rún agus tacaíocht
a sholáthar ar mhaithe le sláinte mheabhrach
dhearfach na n-óg.

Moladh 2: Ba cheart do Rialtas na hÉireann
dlí a chur i bhfeidhm go gcaithfeadh fógraí nó
íomhánna a bhfuil athrú déanta orthu a thabhairt
le fios, trí bhíthin comhartha agus téacs, go bhfuil
sin amhlaidh.
Ní aontaím: 14%
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Ní aontaím: 7.7%
Aontaím: 86%
Aontaím: 92.3%

Príomhcheist 2: Áiseanna pobail agus tacaí
don mheabhairshláinte
Moladh: Ba cheart don Roinn Sláinte agus Leanaí na
daoine óga a chur ar an eolas, mar chuid dhílis den
churaclam, faoi na háiseanna sláinte meabhrach agus
na tacaí atá ann go náisiúnta agus go háitiúil.
Ní aontaím: 12.6%

‘Fóram nó meán
ceart é lenár gcuid
tuairimí a chur in iúl,
ní haon chaint san
aer é.’

Aontaím: 87.4%

2

Nóta mínithe: Le linn Dháil na nÓg 2010 pléadh cúig shaincheist a bhain leis an téama ‘An Mheabhairshláinte’. Phléigh
dhá ghrúpa daoine óga gach ceann de na Saincheisteanna 1, 3 agus 4, agus rinneadh 2 mholadh ar gach ceann de na
saincheisteanna seo. Toisc an oiread sin toscairí a bheith ag iarraidh ‘An lagar spride agus an féinmharú’ a phlé, cuireadh
3 ghrúpa ag obair ar an téama seo agus cuireadh 3 mholadh ar fáil. Bhí grúpa amháin ansin a phléigh ‘Áiseanna
pobail agus tacaí don mheabhairshláinte’ agus a rinne moladh amháin.

Príomhcheist 4: Tabhairt faoin mbulaíocht
Moladh 1: Ba cheart coistí in aghaidh na bulaíochta
a chur ar bun i ngach scoil, ar thionscnamh an
Rialtais, arna gcomhdhéanamh de mhic léinn,
de mhúinteoirí agus de phroifisiúnaigh mheabhairshláinte, agus an oiliúint chuí a chur ar fáil.

Moladh 3: Athbhreithniú ar chlár éigeantach
OSPS a chuirfí ar fáil do bhunscoileanna agus
mheánscoileanna agus a dhíreodh ar an tsláinte
mheabhrach, agus múinteoirí sainoilte OSPS á
dhéanamh.
Ní aontaím: 16.1%

Ní aontaím: 22.3%

Aontaím: 83.9%
Aontaím: 77.7%
Moladh 2: Ba cheart don Roinn Oideachais agus
Scileanna clár oiliúna éigeantach d’idirgha bhálaithe
‘mac léinn go mac léinn’ a chur i bhfeidhm chun
aghaidh a thabhairt ar an mbulaíocht.
Ní aontaím: 41.3%

Aontaím: 58.7%
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Príomhcheist 5: Lagar spride agus
féinmharú:
Moladh 1: Ba cheart do ranna Rialtais grúpaí
oideachais a bhunú agus a mhaoiniú d’fhonn
teagasc a thabhairt do mhic léinn an 2ú agus an
5ú bliain, trí na scoileanna agus trí chlubanna
óige, faoin lagar spride agus faoin bhféinmharú.
Ní aontaím: 26.9%

Aontaím: 73.1%
Moladh 2: Ba cheart go gcuirfeadh an Rialtas de
cheangal ar mhúinteoirí, thuismitheoirí, mhic
léinn agus chomhairleoirí dul faoi oiliúint maidir
leis an lagar spride agus leis an bhféinmharú sna
meánscoileanna do gach bliain scoile.

Ní aontaím: 20.2%

Aontaím: 79.8%

Na 3 Mholadh Tosaíochta Uachtaracha ar
an MEABHAIRSHLÁINTE
Iarradh ar na toscairí na moltaí a rangú in ord
tábhachta. Ba iad na 3 mholadh tosaíochta
uachtaracha don ‘mheabhairshláinte’:
1. Íomhá an choirp: Ba cheart do Rialtas
na hÉireann dlí a chur i bhfeidhm go
gcaithfeadh fógraí nó íomhánna a bhfuil
athrú déanta orthu a thabhairt le fios, trí
bhíthin comhartha agus téacs, go bhfuil
sin amhlaidh.
2. Sláinte mhaith mheabhrach agus
mhothúcháin a fhorbairt: Ba cheart don
Roinn Oideachais agus Scileanna cistiú
cuí a chur ar fáil do dhuine ainmnithe,
nach bhfuil ag plé go díreach leis an
múinteoireacht, le comhairle faoi rún agus
tacaíocht a sholáthar ar mhaithe le sláinte
mheabhrach dhearfach na n-óg.
3. Lagar spride agus féinmharú: Ba
cheart do ranna Rialtais grúpaí oideachais
a bhunú agus a mhaoiniú d’fhonn teagasc
a thabhairt do mhic léinn an 2ú agus
an 5ú bliain, trí na scoileanna agus trí
chlubanna óige, faoin lagar spride agus
faoin bhféinmharú.

41%

38%

27%

‘Ba mhór agam
ar fad an obair a rinne
siad [Comhairle Dháil na nÓg]
agus tá súil agam go bhféadfaidh
mé a chomh-mhaith
a dhéanamh.’

Priya Sarkar, Comhairle na nÓg, Co

rcaigh

Ba é an chéad bhliain dom é a bheith i mo bhall
de Chomhairle na nÓg i gCorcaigh, agus
féadfaidh sibh a shamhlú cén scleondar a bhí orm
gur mise a bheadh ag seasamh thar
cheann mo Chomhairle i nDáil Óg Éireann.
Déanta na fírinne, is beag a bhí a fhios agam go
raibh Dáil na nÓg ann sula ndeachaigh
mé ar mo Chomhairle agus samhlaíodh dom gurbh
ócáid fhoirmiúil thromchúiseach a
bheadh ann. Tar éis an tsaoil, fadhbanna móra a
bhain le hóige an lae inniu a bhíomar a
phlé. Ach ba chuid iontais liom cén freastal cothrom
a rinne Dáil na nÓg ar an atmaisféar
nádúrtha aerach ar thaobh amháin agus ar an díos
póireacht rafar ar an taobh eile.
Tar éis dúinn clárú ar ár sáimhín só, agus ár gcu
id mál
le raidhse earraí in aisce), chuireamar tús d’aon iarr aí Dháil na nÓg a fháil (iad lán
aidh amháin leis an lá (tar éis cúpla
babhta de thonn Mheicsiceo!) nuair a thug na cath
aoirligh agus an tAire Leanaí, Barry
Andrews, óráidí uathu (agus b’óráidí gearra gonta
iad).
As sin, chuamar go dtí na boird a leagadh amach
dúinn d’fhonn na topaicí a
roghnaíomar lá na hoiliúna a phlé. Grúpaí beaga
a bhí iontu seo le nach mbeadh aon
fhaitíos orainn labhairt i bhfianaise cách. Rud eile,
bhí daoine as gach aird den tír i
ngach grúpa, agus ba mhór an deis é sin aithne a
chur ar dhaoine éagsúla.
B’éasca liom caidreamh a dhéanamh le daoine eile
i nDáil na nÓg mar daoine óga stuama
a bhí ionainn go léir agus sinn ag iarraidh na fad
hbanna a bhain linn a phlé.
As deireadh ár ndíospóireachta (agus comórtais bhea
ga go leor “cé is faide agus is airde
a bhuailfidh bosa” idir na boird ó am go ham lena
linn), chinneamar ar dhá mholadh
don tsaincheist a bhí roghnaithe againn – ‘Costas
an oideachais tríú leibhéal’. Chuirfí
ár bpríomh-mholadh tríd an gcóras r-vótála (mar
a dhéantar ar ‘Who wants to be a
millionaire?’) mar aon le moltaí na ngrúpaí eile.
Tar éis an lóin (bhlasta!) chuamar ag féachaint ar
na seastáin go léir sa lárionad
comhdhála (deis eile le lámh a leagan ar roinnt tabh
artas eile) agus bhí seisiún Ceisteanna
& Freagraí ann leis an Aire agus le painéal. Ba é
an dubhiontas é cé mhéad duine a chuir
ceist air agus ba chuid suime freisin an chaoi ar thu
g baill an phainéil faoi gach ceist.
Tar éis an cheistiúcháin sin nárbh aon dóithín é,
chaitheamar go léir vóta ar na moltaí
tríd an gcóras r-vótála faoi choinne na saincheistea
nna difriúla. Nuair a fógraíodh an
dá mholadh ba mhó vótaí, dar liom gurbh achoim
re é ar obair an lae agus gur mhaith a
léirigh sé ár dtuairimí.
Chuir na hóráidí ó na cathaoirligh agus ón Aire, Bar
ry Andrews, an clabhsúr ar an lá.
Tríd is tríd, b’iontach an ócáid é agus deis nár mhó
r a thapú. Thaitin sé thar cionn liom
agus tá súil agam páirt a ghlacadh in ócáidí eile
de chuid Dháil na nÓg.
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4.	Beartaitheoirí
polasaí i nDáil na nÓg

Cuid thábhachtach in ócáid bhliantúil seo Dháil na nÓg an deis a bhíonn ag na hóga plé le beartaitheoirí polasaí
ó na ranna agus na gníomhaireachtaí rialtais, agus freisin le hionadaithe ó na heagraíochtaí neamhrialtasacha in
earnáil an phobail agus san earnáil dheonach. Is é aidhm an idirghníomhaithe seo daoine óga a bheith in ann na
fadhbanna is cás leo a chur in iúl do na beartaitheoirí polasaí agus do dhaoine eile agus tacaíocht a lorg do chuid
de na moltaí ar mhaithe leis an athrú a dhéantar i nDáil na nÓg agus ar a ndíríonn Comhairle Dháil na nÓg ansin.
D’fhreastail roinnt beartaitheoirí sinsearacha agus daoine cumhachtacha eile ar Dháil na nÓg 2007 d’fhonn
labhairt leis na toscairí, éisteacht leo agus a gceisteanna a fhreagairt. Léiríonn an cuntas seo cuid den mhéid
a dúradh ar an lá.

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige
Tionscnamh í Dáil na nÓg de chuid Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ) agus freastalaíonn an tAire
Leanaí agus Gnóthaí Óige, An tUas. Barry Andrews TD, uirthi gach bliain. I nDáil na nÓg i mbliana, labhair an
tAire Andrews go pearsanta leis na toscairí, rinne sé óráid ghearr mar chuid de shearmanas oscailte na maidine
agus ghlac páirt sa seisiún Ceisteanna agus Freagraí níos déanaí tráthnóna.
I measc na bpríomhphointí a rinne an tAire i mbliana ina óráid oscailte, bhí siad seo:
>> Dúirt sé ar dtús gur bhreá leis an 9ú seisiún bliantúil de Dháil na nÓg a oscailt go hoifigiúil agus go
raibh gliondar air an oiread sin daoine óga as gach cearn den tír a fheiceáil anseo thar ceann Chomhairle
Óg a gceantair féin.
>> Ghlac sé buíochas leis na hóga as a dtiomantas dá gComhairle áitiúil agus do Dháil na nÓg, agus dúirt
sé go raibh sé ag tnúth go mór lena gcuid barúlacha agus moltaí a chloisteáil tar éis na ndíospóireachtaí.

>> Tá ciste nach beag tugtha ag an Oifig aige, an OALGÓ, do Chomhairle na nÓg le trí bliana anuas agus is
mór ag an Aire gur fearr dá bharr an chaoi a bhfuil cuid mhaith de na Comhairlí ag feidhmiú ar fud na tíre.
>> Dúirt sé arís go bhfuil sé curtha de cheangal ag an Rialtas air féin éisteacht lena bhfuil le rá ag na hóga
maidir le forbairt na mbeartas poiblí a théann i gcion ar a saol. Is fearrde na beartais an nós imeachta
seo agus is fearrde na seirbhísí a chuirtear ar fáil agus an rannpháirtíocht shibhialta.
>> Mar shampla, téann OALGÓ go rialta i mbun comhairliúchán le leanaí agus le daoine óga, amhail na
comhairliúcháin atá ar siúl i 2010 le leanaí atá ag maireachtáil faoi chúram an Stáit, mar a mholtar i
dTuarascáil Ryan na bliana 2009.
>> Labhair an tAire freisin faoi thábhacht na dtéamaí a bhí á bplé i nDáil na nÓg an lá sin. Dúirt sé go
háirithe gur pléadh an mheabhairshláinte i nDáil na nÓg dhá uair roimhe sin (in 2008 agus in 2009)
agus go bhféadfadh na toscairí a gcuid oibre a bhunú ar shaothar na mblianta sin.
>> Dúirt sé go mbeadh Comhairle nua Dháil na nÓg ag obair go dlúth lena Oifig ar feadh na bliana seo
chugainn le haird lucht na mbeartas a tharraingt ar mholtaí Dháil na nÓg 2010 agus a chinntiú go
gcuirfear tuairimí na dtoscairí san áireamh.
>> Bhí cruinniú aige le Comhairle na bliana 2009 i mí Eanáir 2010 agus ba mhór a chuaigh gach
obair a cuireadh i gcrích ó tionóladh Dáil na nÓg na bliana seo caite i gcion air. I measc an oiread
gníomhaíochtaí eile, leag sé béim ar léiriúcháin na Comhairle do Chomhchoistí an Oireachtais ar an
tSláinte agus ar an Oideachas agus an díospóireacht chomhchéime a rinneadh le lucht beartas sinsearach
agus le státseirbhísigh sna hoifigí aige i bhFeabhra na bliana 2010.
Chuir sé deireadh lena óráid ag rá dó go raibh sé ag tnúth le torthaí na díospóireachta a chloisteáil i nDáil na
nÓg inniu. Chuir sé i gcuimhne do chách freisin go leanfadh Comhairle Dháil na nÓg den obair ar na moltaí i rith
a dtéarma agus go leanfadh sé féin agus a Oifig den tacaíocht a thug siad dóibh san obair thábhachtach acu.

Fóram na Leanaí agus na nÓg
Thug Alice Kinsella, duine óg a labhair thar ceann Fhóram na Leanaí agus na nÓg, óráid freisin do na toscairí
go Dáil na nÓg 2010. Bunaíodh Fóram na Leanaí agus na nÓg chun comhairle a thabhairt don Aire Leanaí agus
Gnóthaí Óige maidir le ceisteanna is cás le leanaí agus daoine óga. Labhair Alice faoin homafóibe agus d’iarr
sí ar na toscairí cabhrú leo maidir le a bheith á chur ar dhaoine – ‘ar chúis chomh híon chomh soineanta sin, an
duine is ionúin leo. Dúirt sí go bhféadfaidís cabhrú ach labhairt faoi ina gceantar féin lena gComhairle agus lena
macasamhla féin, agus páirt a ghlacadh san fheachtas ‘Stand Up!’ de chuid BeLonGTo (féach www.belongto.org/
default.aspx).

Seisiún Ceisteanna & Freagraí leis na beartaitheoirí polasaí
Cuid ríthábhachtach é an Seisiún Ceisteanna & Freagraí (C&F) d’ócáid bhliantúil seo Dháil na nÓg mar tugann sé
an deis do na hóga lucht na mbeartas, ar státseirbhísigh shinsearacha thábhachtacha go minic iad, a cheistiú –
agus ceisteanna deacra ilghnéitheacha a chur orthu freisin.
I mbliana, le cois an Aire, ghlac 10 beartaitheoir polasaí mór le rá páirt sa seisiún C&F, agus an tUas. Eddie D’Arcy,
Uachtarán Chomhairle Náisiúnta Óige na hÉireann ina chathaoirleach air. Ba iad seo baill an phainéil:
>> An tUas. Barry Andrews, TD – An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige.
>> An Dr. Tony Bates – Bunaitheoir/Stiúrthóir Headstrong.ie.
>> An tUas. Tom Boland – Príomhfheidhmeannach an Údaráis um Ard-Oideachas.
>> An tUas. Pat Burke – Rúnaí Cúnta na Roinne Oideachais agus Scileanna.
>> An tOllamh Tom Collins – Déan an Teagaisc agus na Foghlama in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad.
>> An tUas. Geoff Day – Stiúrthóir na hOifige Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc.
>> An Dr. Brendan Doody – Stiúrthóir Cliniciúil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).
>> An tUas. James Doorley – Stiúrthóir Cúnta Chomhairle Náisiúnta Óige na hÉireann.
>> Patricia McDonagh Uas. – Iaruachtarán Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na bPríomhoidí Tánaisteacha.
>> Bairbre Nic Aongusa Uas. – Stiúrthóir na hOifige um Míchumas agus Meabhairshláinte, An Roinn Sláinte
agus Leanaí.
>> An tUas. Martin Rogan – Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta don Mheabhairshláinte
(laistigh de FSS).
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BUAICPHOINTÍ AN TSEISIÚIN C&F
C: Cén cheist bheartais a bhaineann le daoine óga is mó atá i ngá oibre?
F: Páistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu – cúrsaí urlabhra agus teanga go háirithe. Ní thugtar
aghaidh air seo sách luath le gur féidir na fadhbanna folaigh a aithint luath go leor. D’fhéadfadh sé seo
fadhbanna dáiríre a chruthú níos déanaí.
An tAire Andrews
F: I gcomhthéacs an ardoideachais tá an-tábhacht leis na ngairmthreoir d’fhonn cabhrú leis na hóga na cinntí
is mó a bhfuil tábhacht leo ina saol a dhéanamh.
Tom Boland
F: Áiseanna agus seirbhísí do na hóga. Ní leor na háiteanna atá ann ar féidir leis na hóga dul iontu tráthnóna
agus ag deireadh na seachtaine.
James Doorley
C: Tá ciorrú déanta ar mhíle post do Chúntóirí Riachtanais Speisialta (CRS) ó Bhuiséad 2010. Cé mar is féidir
le do Rialtas é seo a chosaint, nó ciorrú ar bith san oideachas?
F: Deich mbliana ó shin, bhí 500 CRS ann, anois tá 10,000, mar sin tá feabhas ar an scéal. Ach bhí orainn é
a chuíchóiriú sa ghéarchéim eacnamaíochta atá ann. Ní mór dúinn tús áite a thabhairt do sheirbhísí dóibh
siúd atá ina ngá. I mí Eanáir, cuireadh bliain réamhscoile shaor in aisce ar fáil. Scéal crua é, ach ní mór do
gach earnáil gach diomailt a sheachaint.
An tAire Andrews
F: Cosnaíonn na CRS €30,000 – €40,000 [tuarastal bliantúil aon CRS amháin]. Caithfimid deimhin a dhéanamh
de go dtugtar na seirbhísí dóibh siúd atá ina ngá agus mura bhfuil siad ina ngá, nach bhfuil siad sa chóras.
Pat Burke
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C: Tá ciorrú déanta ar chistiú na foirne a chuireann an mheabhairshláinte dhearfach chun cinn i scoileanna
Dhún na nGall. Tá a leithéidí seo de thionscadail ríthábhachtach do shláinte mheabhrach na n-óg. Cé mar
is féidir leis an Rialtas seasamh leis seo nuair is é an tríú bliain é ar pléadh ceist na sláinte meabhrach i
nDáil na nÓg?
F: Is mó ná €55 billiún an caiteachas poiblí faoi láthair agus táimid ag tógáil an oiread sin airgid ar iasacht.
Daoine óga mar sibhse a chaithfidh an t-airgead seo a íoc ar ais mura ndéanfaimid na ciorruithe anois. Tá sé
crua, ach ní mór dúinn díriú ar na seirbhísí croíláir.
An tAire Andrews
F: Táimid ag féachaint ar raon seirbhísí sna scoileanna agus sna comhphobail. Cuid mhór í meabhairshláinte na
n-óg ina measc seo. Táimid ag iarraidh acmhainní nua a thiomsú ach tá sé fíordheacair i mbliana.
Martin Rogan
F: Le cois na seirbhísí, féadfaidh na daoine óga iad féin go leor a dhéanamh le cabhrú lena chéile trí dheacrachtaí
na hógántachta, ach a bheith níos cineálta lena chéile agus níos tacúla.
Patricia McDonagh
F: Cuireadh cistiú ar fáil don suíomh www.letsomeoneknow.ie anuraidh, a raibh baint ag Dáil na nÓg leis, agus
tá leas bainte ag 20,000 duine óg as go trásta. Mar sin, cé go bhfuil na tacaí ar scoil tábhachtach, tá tacaí
eile ann freisin.
Geoff Day
C: Anseo i nDáil na nÓg bímid ag iarraidh difríocht a dhéanamh, ach ní phléitear ach dhá shaincheist [dhá
théama]. Cad chuige nach bpléifí ceisteanna breise agus rudaí sa bhreis a chur á ndéanamh?
F: Is teist ar ár ndúthracht i leith Dháil na nÓg go bhfuilimidne, a bhfuil poist shinsearacha againn in eagraíochtaí
éagsúla, anseo ag éisteacht le gach a ndeir sibhse agus á chur san áireamh. Tá labhartha againn freisin
leis an gComhairle. Tá torthaí na teagmhála seo le Dáil na nÓg thar a bheith soiléir dúinn. Mar shampla,
is de bharr na gcomh-chomhairliúchán a tháinig an suíomh gréasáin letsomeknow.ie ar an bhfód, agus na
hathruithe ina dhiaidh sin ar na seirbhísí meabhairshláinte. Is mó go mór an tionchar a bhíonn agaibh ná
mar a thuigfí as do cheist.
Bairbre Nic Aongusa

F: Maidir leis an ardoideachas, ba bhreá leis an Údarás um Ard Oideachas labhairt le hionadaithe ó Dháil na nÓg
am ar bith.
Tom Boland
F: I dteannta na dtéamaí a phléitear i nDáil na nÓg, tarraingíonn na hóga go leor ceisteanna eile anuas i rith
na bliana ó am go ham. Mar shampla, chuamar i gcomhairle leis na daoine óga faoi Ospidéal na Leanaí agus
uaireanta féachann Ombudsman na Leanaí le tuairimí na ndaoine óga a fháil. Ba mhaith liom go dtuigfí
freisin gurb iomaí marc atá fágtha ag Dáil na nÓg, mar shampla an obair ar an bhfeachtas ‘Let Someone
Know’ ; an chibearbhulaíocht (tar éis Dháil na nÓg na bliana seo caite, labhair mé le cuideachtaí cumarsáide
faoi seo); tá ceist na haoise toilithe os comhair an Oireachtais faoi láthair; tá costais an iompair á scrúdú ag
an gComh-Aireacht faoi láthair, de bharr Dháil na nÓg go díreach; agus freisin vacsaín na hailse ceirbheacs.
Nithe iad sin go léir a ndeachaigh sibhse i gcion orthu. I gcruthúnas daoibh go mbímid ag éisteacht.
An tAire Andrews
C: Céard is féidir linne, daoine óga, a dhéanamh leis an bhféinmharú a chosc agus cé mar is féidir
sainchomharthaí an lagair spride a aithint go luath?
F: Níl aon fhreagra simplí amháin ann, ach ní mór daoibh éisteacht le bhur gcairde, caint faoi bhur mothúcháin
agus a bheith le fáil acu nuair a bhíonn siad i dtrioblóid. Is mór is cás linn gurb againne atá an ceathrú ráta
féinmharaithe is airde san Eoraip.
Geoff Day
F: Uaireanta mothaíonn daoine óga go bhfuil siad ina n-aonar. Tá sé thar a bheith tábhachtach a bheith i riocht
éisteacht agus tacaíocht a thabhairt. Is é an chéad chéim é an aithis a dhíbirt agus an chumarsáid a chur ar
bun. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go dtuigfidís go bhfuil cúnamh, go bhfuil tacaí le fáil acu.
Brendan Doody

Chuamar go
cnámh an scéil agus
phléamar go hiontach
é – an-lá go deo.’
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C: Tá airgead á chur amú ar rudaí ar nós bóithre nuair nach leor tacaí na meabhairshláinte. Ba cheart
airgead a infheistiú i nduine seachtrach nach bhfuil baint aige leis an oideachas a thiocfadh isteach sna
scoileanna agus a labhródh leis na hóga faoina sláinte meabhrach agus mothúcháin.
F: Tá múinteoirí ann le labhairt leis na hóga agus i mo scoil féin tá foireann thréadach treoirchomhairleoirí le
fáil, agus duine fásta ar bith atá ag obair sa scoil bheadh sé sásta labhairt le duine óg. Tá fáilte roimh Dháil
na nÓg teacht agus labhairt linne i gCumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na bPríomhoidí Tánaisteacha
faoin bhfáth, dar libh, nach bhfuil freastal ar bhur gcás sna scoileanna.
Patricia McDonagh
Freagra ó thoscaire ar a bhfuil thuas: Ní bhíonn daoine óga ag iarraidh labhairt leis na múinteoirí mar ní
proifisiúnaigh iad atá oilte sa mheabhairshláinte. B’fhearr linn labhairt le duine seachtrach nár ghá dúinn
aghaidh a thabhairt air ina dhiaidh sin sa rang. Nithe thar a bheith príobháideach iad seo. Rud eile, ní hí
gach scoil a bhfuil foireann cúraim thréadaigh nó comhairleoirí aici.
F: Is mór a théann sé ina luí orm agus is mór atá mé buartha faoina ndeir sibh inniu nach bhfuil sibh ag iarraidh
labhairt leis na múinteoirí agus caithfimid an scéal seo a iniúchadh.
An tAire Andrews
C. Tá curtha de cheangal ag an Rialtas seo air féin fórsa oibre nuálach a fhorbairt ach táthar tar éis cistiú
an oideachais a chiorrú. Anois agus na billiúin á gcur isteach sna bainc, an féidir nach acmhainn dúinn
infheistiú san oideachas?
F: Ní raibh an dara rogha againn ach tacú leis na bainc. Ní raibh duine ar bith dínn ag iarraidh airgead an
oideachais a chiorrú – chosnaíomar é an oiread agus ab fhéidir.
Pat Burke
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F: D’fhág an Rialtas ceangal air féin sochaí foghlamtha a chur ar fáil agus dar liomsa rinne sé go macánta é.
Tá infheistiú thar na bearta á dhéanamh san ardoideachas faoi láthair ach is ceist é cé mar a íocfaidh na
tairbhithe (i.e. na mic léinn) a gcion féin den chostas.
Tom Boland
F: Ba cheart dúinn a bheith ag iarraidh 7% den olltáirgeacht intíre a chaitheamh ar an oideachas agus infheistiú
san aicme 0-4 bliana d’aois. Tá an t-ardoideachas fíorchostasach, agus é cúlchéimnitheach cuid mhaith, mar
is iad na tairbhithe móra a bhíonn á fháil. Tá léirithe ag an taighde gur lú ná a leath ráta rannpháirtíochta na
ndaoine atá ina gcónaí i mBaile Átha Cliath 1 agus 2 (mar a bhfuil cuid de na hinstitiúidí oideachais is mó)
ná ráta Bhaile Átha Cliath ina iomláine. D’fhéadfaí a áitiú dá réir sin gur cheart do na tairbhithe íoc as.
Tom Collins
C: An dtabharfar táillí coláiste ar ais arís?
F: Dar liomsa, ba cheart córas iasachtaí a thabhairt
isteach, ina n-íocann tú an t-airgead ar ais
níos déanaí. Mar seo a dhéantar san Astráil
agus bíonn deis ag cách dul ar an ollscoil.
An tAire Andrews
F: Creidimse gur ceart é an t-ardoideachas. Ach
dar liomsa níor cheart go mbeadh ar na mic
léinn táillí teagaisc a íoc. Ba cheart gurbh iad
na céimithe a d’íocfadh ar ais níos déanaí.
Tom Boland

‘Ba mhór an
áilleacht an tAire a
cheistiú - is dócha an
chuid ab fhearr.’

Freagra ó thoscaire ar a bhfuil thuas: Táimse
in aghaidh táillí a thabhairt ar ais. San Astráil, mar a
bhfuil córas iasachtaí, imíonn na daoine oilte le nach mbeidh
orthu an iasacht a íoc ar ais. Má thugann tú táillí isteach, ní bheidh
fáil ar an ardoideachas ach ag lucht an airgid.

C: Dar leat ar cheart an pholaitíocht a theagasc mar ábhar? Níl an cúrsa sa timthriall sóisearach go maith.
F: Ba cheart do gach duine is sine ná a 16 dul isteach i bpáirtí polaitíochta – sin é an chaoi a bhfoghlaimeoidh
tú faoin bpolaitíocht. Dar liomsa freisin go bhfuil téagar san argóint gur cheart an vóta a thabhairt isteach
in aois a 16, mar a mholann Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann, go háirithe sna toghcháin áitiúla.
Chuirfeadh sé sin leis an tsuim agus leis an tuiscint, agus le rannpháirtíocht na vótálaithe, dar liom.
An tAire Andrews
F: Is breá liom go bhfuil an tAire ar son an ceart vótála a thabhairt in aois a 16. Ba mhór an obair an pholaitíocht
a theagasc mar ábhar. Sampla ceart í Dáil na nÓg den pholaitíocht – bítear ag plé na gceisteanna, ag cur na
bpointí i gcion, etc. Is féidir ceisteanna a phlé go maith in eagraíochtaí óige freisin.
James Doorley
F: Tá baint againn le staidéar 38 dtír ar an bhfeasacht pholaitiúil. Rud é seo a d’fhéadfadh Dáil na nÓg a scrúdú
nuair a bheidh na torthaí ar fáil.
Patricia McDonagh

Seastáin faisnéise eagraíochtaí seachtracha
Bealach eile a mbíonn toscairí Dháil na nÓg ag plé le hionadaithe eagraíochtaí rialtasacha agus neamhrialtasacha
ná a bheith ag caint leis na heagraíochtaí a mbíonn seastáin faisnéise acu ag ócáid bhliantúil seo Dháil na nÓg.
I mbliana, tugadh cuireadh do raon leathan eagraíochtaí a bheith i láthair le cur ar chumas na dtoscairí fáil
amach faoina gcuid oibre, agus is obair í a bhaineann go huile leis na téamaí atá á bplé sa Dáil. Ar an lá, bhí
ionadaithe ó 18 n-eagraíocht i nDáil na nÓg 2010, atá arna liostú anseo thíos mar aon lena suímh ghréasáin.
B4 U Decide

www.b4udecide.ie

BeLonGTo

www.belongto.org

Bodywhys

www.bodywhys.ie

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

www.citizensinformation.ie

Crosscare Teen Counselling

www.crosscare.ie/teencounselling/index.htm

Foróige

www.foroige.ie

Green-Schools Ireland

www.greenschoolsireland.org

Headstrong

www.headstrong.ie

Irish Second-Level Students Union

www.issu.ie

Irish Youth Media Development

www.irishyouthmedia.ie

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

www.nosp.ie

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann

www.nyci.ie

Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

www.omcya.ie

Reachout

www.reachout.com

Seirbhísí tacaíochta OSPS

www.sphe.ie

Spunout

www.spunout.ie

St. Vincent de Paul

www.svp.ie

Youth Work Ireland

www.youthworkireland.ie
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5. Comhairle Dháil na nÓg

Baill
Chomhairle Dháil
na nÓg 2009
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Ní ócáid aon lae í Dáil na nÓg! Tar éis na hócáide náisiúnta, bíonn grúpa beag a thoghtar – ar a dtugtar Comhairle
Dháil na nÓg – ag obair d’fhonn athruithe ar mhaithe leis na hóga a chur i gcrích ar bhonn na bpríomh-mholtaí a
rinneadh ar ócáid bhliantúil Dháil na nÓg. Is é ról na Comhairle:
>> na príomhréimsí oibre a aithint as na 3 Mholadh Uachtaracha do gach téama ar ar cinneadh i nDáil na nÓg;
>> taighde a dhéanamh ar na saincheisteanna sin;
>> labhairt leis na hAirí atá i gceist, na Teachtaí Dála, na hoifigh rialtais, lucht beartas agus páirtithe leasmhara
eile d’fhonn a dtacaíocht a fháil maidir leis na hathruithe a sainaithníodh ar mhaithe leis na hóga;
>> tuairisciú ar obair na Comhairle do Chomhairle Óg a n-áite féin;
>> seasamh thar ceann Dháil na nÓg i gcomhdhálacha agus in imeachtaí eile, agus sna meáin chumarsáide.
Tá aitheantas tugtha don Chomhairle mar bhunchuid de phróiseas Dháil na nÓg ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige,
chun a áirithiú go n-éistear le glór na n-óg agus go mbíonn éifeacht acu i bhfad i ndiaidh phríomhócáid Dháil na nÓg.

Tuarascáil ó Chomhairle Dháil na nÓg 2009
Ba chuid thábhachtach de Dháil na nÓg 2010 í an tuarascáil ó Chomhairle na bliana 2009 do na toscairí ar an obair
a rinneadh le bliain anuas thar a gceann. Le gurbh fhearr a thuigfí gach a raibh i gceist agus gach ar baineadh
amach, cuireadh scannán gearr ar taispeáint faoi obair Chomhairle 2009. Bhí agallaimh ann le roinnt comhaltaí den
Chomhairle agus leis na beartaitheoirí polasaí a phléigh leo (féach an nasc le ‘Dáil na nÓg TV’ ar www.dailnanog.ie).
Tar éis an scannáin thug beirt bhall de Chomhairle Dháil na nÓg 2009 cuntas ar a ndearna siad i rith 2009 (féach
lch 19-20). Ach ní fhéadfadh na cuntais seo gach rud a chuimsiú, mar sin tá cuntas iomlán in Aguisín 2 leis an
tuarascáil seo ar obair Chomhairle 2009 ar an dá théama a tháinig ó Dháil na nÓg 2009 – ‘Sláinte an choirp’ agus
‘An mheabhairshláinte’. Tá comhghairdeas ag dul do na baill uile faoin tsárobair acu.
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BHAIRShlAinte

Cuntas nuashonraithe ar an MEA
na nÓg 2009
Le John Delany, Comhairle Dháil
Comhairle na nÓg , Laois

20

hairt daoibh ar
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théarma. Fuaireamarna cead cainte
chreidiúint go bhfuil deireadh le mo

Céard a tharlóidh anois? Comhairle Dháil na nÓg 2010
Céard a tharlóidh do na moltaí a cuireadh ar aghaidh agus ar vótáladh orthu i nDáil na nÓg 2007? Is é an chéad
rud atá le déanamh Comhairle nua a thoghadh do Dháil na nÓg le leanúint d’obair na ndaoine óga i nDáil na nÓg.
Déantar é seo tar éis na hócáide náisiúnta nuair a thoghann Comhairlí na nÓg ar fud na tíre ionadaí an ceann le
seasamh thar a gceann ar an gComhairle nua. Tá comhaltaí Chomhairle nua 2010 arna liostú sa tábla anseo thíos.
Ina theannta sin, tá 4 chomhalta ‘shinsearacha’ ó Chomhairle na bliana seo caite (2009) ar an bhfoireann nua. Is
é an ról atá acu leanúint de na saincheisteanna a bhaineann lena dtéarma oifige féin agus freisin comhairle agus
tacaíocht a thabhairt ó am go ham do na comhaltaí nua. Beidh tacaíocht le fáil ag an gComhairle ina cuid oibre ó
Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ) agus ó Chomhairle Náisiúnta Óige na hÉireann (CNÓÉ).
Bhí a gcéad chruinniú ag na 34 chomhalta nua de Chomhairle Dháil na nÓg 2010 ar 29 Bealtaine 2010 in oifigí
OALGÓ. Ag an gcruinniú seo, thosaigh siad ag cur plean gníomhaíochta le chéile agus sna míonna atá ag teacht
gheobhaidh siad tacaíocht, a áiríonn faisnéis agus oiliúint, d’fhonn a gcuid pleananna a chur i gcrích.

Baill Chomhairle Dháil na nÓg 2010
Cúige Connacht
Cathair na Gaillimhe
Contae na Gaillimhe
Liatroim
Maigh Eo
Ros Comáin
Sligeach

Saoirse Houston
Eryka McDonagh
Luke McTernan
Rory McShane
Rhys Reynolds
Aaron Waldron

Baile Átha Cliath
Cathair Bhaile Átha Cliath
Fine Gall
Dún Laoghaire – Ráth an Dúin

Jessica Dowdall
Neil Douglas
Tom Leahy

Cúige Laighean
Ceatharlach
Cill Dara
Cill Chainnigh
Laois

Sinéad O’Kane
David Ward
Caitríona Cody
le toghadh i Meán
Fómhair 2010
Lú
Padraig Duffy
Uíbh Fhailí
Anthony O’Connor
An Iarmhí
Carmel Kenny
Loch Garman
Niamh Malone
Cill Mhantáin	Tiarnán Fallon
Verbruggen

‘Tá Comhairle Dháil
na nÓg ar na rudaí
is fearr a rinne mé
riamh.’

Cúige Mumhan
An Clár
Cathair Chorcaí
Contae Chorcaí
Ciarraí		
Cathair Luimnigh
Tiobraid Árann Thuaidh
Tiobraid Árann Theas
Cathair Phort Láirge
Contae Phort Láirge

Bernadette Nic Conmara
Niamh Duggen
Darragh O’Donovan
Billy Dillon
Kaila Dunne
Shane McGlinchey
Aoife Crotty
Cathal Ryan
Jamie Moore
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Cúige Uladh
An Cabhán
Dún na nGall
Muineachán

James Rudden
Laura Buchanan
Colm Galligan

Baill ‘shinsearacha’ na Comhairle
(ó Chomhairle 2009)
Dún Laoghaire
– Ráth an Dúin
Dún na nGall
Port Láirge
Cill Mhantáin

Darragh Nolan
Adel Hickey
April Duff
Joe M. Bradley

‘Bhí an dubhiontas
orm faoin méid a d’éirigh
le roinnt déagóirí
a dhéanamh in aon
bhliain amháin.’

2010
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6.	Measúnú neamhspleách
ar Dháil na nÓg
Gach bliain, ceaptar comhairleach neamhspleách le measúnú a dhéanamh ar Dháil na
nÓg – cé mar a eagraíodh an ócáid bhliantúil, cé mar a roghnaíodh na téamaí, cé mar
a d’éirigh leis an lá agus, an rud is tábhachtaí, cé chomh maith a bhí na daoine óga
ullmhaithe don chlár, cé mar a bhain siad taitneamh as agus a ghlac siad páirt ann.
I mbliana arís, cuimsíonn an measúnú neamhspleách anailís ar na foirmeacha aiseolais
a chomhlánaigh (a) toscairí Dháil na nÓg a ghlac páirt san ócáid (féach thíos) agus
(b) na héascaitheoirí agus eagraithe na Comhairle. Féachtar le haiseolas eile a fháil trí
agallaimh dhoimhne le baill den Fhoireann Rannpháirtíochta Leanaí agus Daoine Óga
(a chuimsíonn ionadaithe ó CNÓÉ agus ó Youth Work Ireland).

Anailís ar fhoirmeacha aiseolais na dtoscairí
>> Chomhlánaigh 198 dtoscaire foirmeacha measúnaithe.
>> Nuair a bhí roghanna iomadúla le fáil acu, roghnaigh a lán toscairí breis agus
freagra amháin – sna cásanna seo, is mó ná 198 iomlán na bhfreagraí.

C1:

Cad í Dáil na nÓg duitse?
Ba cheann de na trí cheist í seo nár mhór freagra scríofa a thabhairt uirthi, ní hionann agus bosca
ticeanna ilroghanna. Bhí freagraí seachas a chéile ann, ach is féidir iad a rangú ina dtéamaí leathana:
Téama
Cead cainte ag daoine óga
Deis ag na daoine óga dul i gcion ar an Rialtas/
difríocht a dhéanamh
Seasamh thar ceann na n-óg
Aithne a chur ar dhaoine
Folamh/Níl a fhios agam
Ceisteanna a tharraingt anuas
Díospóireacht
Teagmháil dhíreach leis an Aire
Léirmheasanna diúltacha

C2:

Líon na bhfreagraí
90
36
25
12
11
8
6
6
4

Cén ghné den lá inniu is mó a thaitin leat?
Rogha
An deis dul i gcion ar chinntí a rachaidh i gcion ar mo shaol
Aithne a chur ar dhaoine nua
An deis m’intinn a ligean le daoine
Eile

Líon na bhfreagraí
108
101
65
18

I measc na bhfreagraí eile bhí:
>> An deis labhairt le beartaitheoirí polasaí tábhachtacha.
>> A bheith in éineacht le mo chomrádaithe ar an gComhairle.
>> Tuairimí a chloisteáil ó dhaoine as airde eile den tír.
>> Cumann a cheangal le daoine eile agus labhairt leis an Aire.
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C3, 4, 5 agus 6 ar ULLMHÚ DON LÁ
C3:

Ar fhreastail tú ar an seisiún oiliúna do
na toscairí ag ullmhú duit do Dháil na nÓg?
Má d’fhreastail, cár fhreastail tú ar an oiliúint?
Lárionad oiliúna
Baile Átha Cliath
Sligeach
Corcaigh
Cill Chainnigh
An Cabhán

Níor fhreastail
ar an seisiún
oiliúna

D’fhreastail
ar an seisiún
oiliúna

46
152

Líon na bhfreagraí
44
36
30
23
19

Cad é do mheas ar an oiliúint? Tríd is tríd is freagra dearfach a thug na toscairí ar an gceist seo, ach
ní d’aon ghuth é. Freagraí samplacha iad seo:
>> ‘Eachtra mhór agus chuir mé aithne ar go leor daoine nua. Is maith a d’ullmhaigh sé do Dháil na nÓg mé.’
>> ‘Ba chúnamh mór é – ní raibh an oiread sin imní orm faoi Dháil na nÓg, mhothaigh mé go raibh mé
ullmhaithe.’
>> ‘Thug sé buneolas maith dom faoina bhféadfainn a bheith ag súil leis agus faoi mar a bheadh an lá.’
>> ‘Bhí sé suimiúil, taitneamhach, spraíúil.’
>> ‘Beagáinín beag leanbaí – níor mhór an bhéim a chur ar a raibh i gceist seachas ar na cluichí.’

C4:

Dar leat, ar tugadh do dhóthain faisnéise duit faoi
na topaicí (‘An mheabhairshláinte’ agus ‘Rochtain
chomhionann ar an oideachas’)?
Níor tugadh
mo dhóthain
faisnéise

33

165

Tugadh mo
dhóthain
faisnéise

Dar le roinnt daoine óga (16%), níor tugadh a ndóthain
faisnéise dóibh faoi na topaicí. Mar sin féin, mar is féidir
a aithint ar na freagraí ar Cheist 5 thíos, dar le 78% de na
hóga a thug freagra ullmhaíodh go maith iad.
C5:

Dar leat, ar ullmhaíodh go maith tú do Dháil na nÓg
inniu?
Dar liom,
níor ullmhaíodh
go maith

44

24

154

Dar liom
ullmhaíodh
go maith

Is léir ar na freagraí ar an gceist seo agus ar Cheist 3 gur bhraith
an chuid is mó de na toscairí (iad siúd a d’fhreastail agus iad siúd
nár fhreastail ar an seisiún oiliúna) gur ullmhaíodh go maith iad
don lá i nDáil na nÓg.

‘Tá an chuma
orthu [ar bhaill
na Comhairle]
gur oibrigh siad
gan scíth i rith
na bliana.’

C6:

Cé leis a ndeachaigh tú i gcomhairle (má chuaigh)
faoin dá thopaic (‘An mheabhairshláinte’ agus ‘Rochtain
chomhionann ar an oideachas’) sular tháinig tú go Dáil
na nÓg?
Roghanna

Líon na bhfreagraí

Baill de Chomhairle na nÓg
Cairde

112

Idirlíon/leabhair

86

Daoine ar scoil

66

Baill de chlub óige nó de chlub
eile
Duine ar bith

29

Eile

22

91

22

Tá claonadh ann le dhá bhliain anuas a thabharfadh le fios gur mó na daoine óga a bhíonn ag plé na dtopaicí
lena gcomhbhaill de Chomhairle na nÓg. Ceaptar gur comhartha é seo ar an méadú atá ar an infheistíocht agus
ar eagrú na Comhairle ar an leibhéal áitiúil. Leanadh den chlaonadh seo in 2010, agus 112 thoscaire a chuaigh i
gcomhairle le baill de Chomhairle na nÓg i mbliana seachas 75 anuraidh.
Thug breis anailíse le fios nach ndeachaigh 22 thoscaire i gcomhairle le duine ar bith maidir leis na topaicí. Bhí
22 eile a rinne an rogha ‘eile’ – i measc na bhfreagraí anseo bhí tuismitheoirí, daoine muinteartha eile, Comhairle
Mac Léinn na scoile acu agus Foireann Uirlisí Toscairí Dháil na nÓg (a tugadh amach le linn seisiún oiliúna cúpla
seachtain roimh an ócáid). Tá ag géarú freisin ar an gclaonadh atá ann faisnéis a lorg ar an Idirlíon.
C7:

An bhliain seo caite, cheap daoine áirithe go raibh sé róghlórach agus gach duine sa seomra céanna
agus nach bhfuair na daoine ciúine deis ar labhairt. Dar leat, ar mhaith an rud é é a dheighilt ina dhá
limistéar?
Roghanna
Ba mhaith – níor thrioblóid ar bith é
Níor mhaith – an iomarca ruaille buaille ann ag aistriú seomraí
Mar a chéile liom é
Freagra ar bith

C8:

Ar thug an duine a bhí ag éascú na díospóireachta i do ghrúpasa cead
cainte do chách?

Líon na bhfreagraí
143
7
43
5
Níor thug
Thug

8

Is léir air seo gur cheap cion mór (98%) de na toscairí gur éascaíodh a gcuid
díospóireachtaí grúpa go maith.
190
C9:

Dar leat ar léiriú ceart iad na moltaí a rinne do ghrúpasa ar an
díospóireacht?
Dar le bunáite mhillteanach na dtoscairí, ba léiriú ceart iad moltaí a ngrúpa
ar na díospóireachtaí. Nuair nárbh amhlaidh an scéal, is é an claonadh a bhí
ann de ghnáth a rá ‘nár tugadh ar aghaidh an oiread den díospóireacht agus
ba mhaith liom. Fiú amháin nuair a d’fhreagair na toscairí ‘ba ea’ dar le roinnt
díobh ‘gur imigh an díospóireacht ar seachrán uaireanta’. Ach de ghnáth bhí na
toscairí níos dearfaí, iad a rá, mar shampla, ‘Rinneamar deimhin de go bhfuair
gach duine cead cainte agus ba léiriú beacht iad na ráitis ar ár ndíospóireacht’.

Níorbh ea
Ba ea

18

174

C10: Thug Comhairle na bliana seo caite cuntas nuashonraithe ar an obair a rinne siad ón Dáil seo caite.
Cad é do mheas air?
Bhí 180 freagra ar an gceist seo, a raibh 174 díobh dearfach agus go leor díobh thar a bheith moltach faoi
obair na Comhairle seo caite. Tríd is tríd, ba mhór a chuaigh obair na bliana seo caite i gcion ar na toscairí
agus a spreag sí iad. I measc na mbarúlacha samplacha bhí:
‘Ba mhór agam ar fad an obair a rinne siad agus tá súil agam go bhféadfaidh mé a chomh-mhaith
a dhéanamh.’
‘Tá an chuma orthu gur oibrigh siad gan scíth i rith na bliana.’
‘Chuir sé fonn orm a bheith ar an gComhairle mé féin.’
‘Bhí an dubhiontas orm faoin méid a d’éirigh le roinnt déagóirí a dhéanamh in aon bhliain amháin.’
Bhí meas mór ar ról Chomhairle 2009 le go mbeadh teacht ag mná óga ar vacsaín na hailse ceirbheacs.
I measc na mbarúlacha samplacha bhí: ‘Dar liom go ndearna siad éacht agus triail na hailse ceirbheacs
a chur ar fáil saor in aisce; ‘is léir gur oibrigh siad go dian – an ceart a choíche dóibh’; agus ‘Togha! –
is iontach an vacsaín ailse ceirbheacs a thug siad isteach saor in aisce.
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C11: Dar leat, ar éisteadh leat i nDáil na nÓg inniu?

Níor éisteadh
Éisteadh

20

169
C12: Dar leat, an fearr a bheidh an saol ag daoine óga amach anseo de
bharr Dháil na nÓg?

Ní fearr

Is fearr
Dar le bunáite mhillteanach na dtoscairí d’fhéadfaidís tionchar a bheith
acu trí Dháil na nÓg. Mar theist air seo tá soirbhíochas na dtuairimí seo:
‘Tá an oiread sin déanta cheana féin ag Dáil na nÓg le gur fearr an
todhchaí a bheidh againn agus déanfaidh sí níos mó féin i mbliana.’
‘Dar liom gur éisteadh linn. Bhí an painéal le linn na C&F thar a bheith
macánta. Creidim go ndéanfaidh siad a ndícheall an t-athrú a dhéanamh.
‘Bhí cuma na spéise agus na diongbháilteachta ar an bpainéal.’
‘Céim bhreise í nó go gcaithfear le daoine óga ar chomhchéim.’
‘Chuir na Dálaí roimhe seo leis an athrú, cuirfidh an Dáil seo freisin.’
‘Mar éistear go cúramach linn agus tá sé le feiceáil ar Dhálaí na Óg roimhe seo gur
baineadh rudaí amach.’
‘Ní bhíonn staonadh ar an gComhairle ach ag dul i ndiaidh rudaí a bhaineann liom.’

8

182

C13: An bhfuil rud ar bith ar mhaith leat a athrú i nDáil na nÓg?
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Tríd is tríd, tá na freagraí ar an gceist seo le rangú ina dhá gcatagóir:
Moltaí
Ní athróinn dada
Breis ama a thabhairt do Cheisteanna & Freagraí
Moltaí eile
Bia níos fearr
Cathaoireacha níos compordaí
B’fhearr ócáid 2 lá
Ba cheart í a reáchtáil níos minice

Líon na bhfreagraí
100
30
22
14
9
5
5

Tríd is tríd bhí tuairimí na dtoscairí thar a bheith dearfach, agus cuid mhaith díobh ar mhaith leo go
neartófaí agus go leathnófaí obair Dháil na nÓg. Bhí roinnt gearán ann faoi cháilíocht an bhia agus faoi
na suíocháin nach raibh compordach. I measc na moltaí eile bhí ‘breis topaicí díospóireachta’, ‘níos mó Airí
a bheith i láthair’, ‘níos mó cainteoirí i nGaeilge agus socruithe is fearr a dhéanamh dóibh’ agus ‘clabhsúr a
chur ar na himeachtaí le dioscó’.

‘An ceart a
choíche don Chomhairle.
Ba bhreá an rud le feiceáil
é gur féidir leis na hóga
an oiread sin a
bhaint amach.’

‘Tá an oiread
sin déanta cheana féin
ag Dáil na nÓg le gur fearr
an todhchaí a bheidh againn
agus déanfaidh sí níos mó
féin i mbliana.’

7. Maidir le Dáil na nÓg
Céard í Dáil na nÓg?
Is é Parlaimint Náisiúnta Óige na hÉireann í Dáil na nÓg. Tugann sí an deis do na hóga seasamh ar
an leibhéal náisiúnta thar ceann a dtuairimí siúd atá faoi bhun na haoise vótála 18 mbliana. Tugann
sí an deis dóibh freisin athruithe a iarraidh a chuirfeadh feabhas ar shaol óige na hÉireann.
Eagraíonn Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann Dáil na nÓg thar ceann, agus i gcomhar le, Oifig an
Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ).

Cén fáth ar bunaíodh Dáil na nÓg?
Is í An Straitéis Náisiúnta Leanaí (2000) beartas an Rialtais le feabhas a chur ar shaol pháistí
na hÉireann. Deir Sprioc 1: ‘Beidh cead cainte ag leanaí i gcúrsaí a théann i bhfeidhm orthu agus
tabharfar aird chuí ar a gcuid tuairimí de réir a n-aoise agus a n-aibíochta.’

Cuspóirí Dháil na nÓg
>> Áit a chur ar fáil a bhféadfaidh leanaí, a sheasann thar ceann óige na hÉireann, ceisteanna
is cúis imní leo a chur agus a phlé.
>> Feidhmiú mar a bheadh uirlis le go gcuirfí cúiseanna imní na n-óg san áireamh agus na
beartais phoiblí á bhforbairt.
>> Samhail a chur ar fáil do rannpháirtíocht na n-óg is féidir a fhorbairt ar an leibhéal áitiúil
agus naisc ann idir í agus an Dáil náisiúnta.
>> Tacú le forbairt shibhialta, shóisialta agus phearsanta na n-óg.
>> Ionad a chur ar fáil do na hóga mar a gcloisfidh siad agus mar a bhfoghlaimeoidh
siad faoi shaol leanaí eile atá ag teacht aníos in Éirinn.
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Cé mar a roghnaítear na toscairí do Dháil na nÓg?
Toghann baill Chomhairle na nÓg a gceantair féin na toscairí a fhreastalóidh ar Dháil na nÓg. Is iad na 34 Bhord
Forbartha Contae/Cathrach ar fud na hÉireann a eagraíonn na Comhairlí. Is é an próiseas daonlathach seo a
chinntíonn go mbíonn daoine óga a fhreagraíonn do gach údaráis áitiúil ag freastal ar an ócáid gach bliain. Ina
theannta seo, bíonn toscairí ann ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí nach gcloistear go minic.

Foireann Uirlisí Thoscairí Dháil na nÓg
Gach bliain, réitítear Foireann Uirlisí Thoscairí Dháil na nÓg a chuirtear ar fáil do gach toscaire le go n-ullmhódh
sé é féin le haghaidh na hócáide. Cuimsíonn an fhoireann seo:
>> faisnéis faoi Dháil na nÓg agus faoi mar a fheidhmíonn sí;
>> faisnéis chúlra faoi na téamaí a bheidh á bplé, roinnt pointí díospóireachta, ceisteanna le cur san
áireamh agus foinsí faisnéise eile;
>> gach a bhféadfar a bheith ag súil leis ar an lá;
>> róil eile i nDáil na nÓg – an cathaoirleach agus ballraíocht Chomhairle Dháil na nÓg.

Laethanta Oiliúna Toscairí Réigiúnacha
Reáchtáladh laethanta oiliúna do thoscairí Dháil na nÓg 2010 i 5 áit timpeall na tíre, mar ar tugadh baill
na gComhairlí éagsúla le chéile:
>> le foghlaim faoi Dháil na nÓg agus faoi mar a fheidhmíonn sí;
>> le heolas a chur ar na téamaí a bheidh á bplé ar an lá;
>> le fuinneamh a chruinniú faoin rannpháirtíocht agus faoi aithne a chur ar thoscairí eile.
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Reáchtáil Oifigigh Thacaíochta Rannpháirtíochta Réigiúnaí OALGÓ ó Youth Work Ireland agus ó Fhoróige
na seisiúin oiliúna réigiúnacha agus d’fheidhmigh daoine óga ó Chomhairlí Dháil na 2008 agus 2009 mar
chomhéascaitheoirí.
Bhí an t-aiseolas a fuarthas tar éis na hócáide faoi na seisiúin oiliúna agus faoin bhFoireann Uirlisí dearfach
(féach lgh. 23-24). Dar le bunáite na dtoscairí, is maith a bhí siad ullmhaithe do Dháil na nÓg tar éis dóibh úsáid
a bhaint as an bhFoireann Uirlisí agus/nó freastal ar na seisiúin oiliúna. I measc na mbarúlacha bhí: ‘Eachtra mhór
[an oiliúint] agus chuir mé aithne ar go leor daoine nua. D’ullmhaigh sé go maith do Dháil na nÓg mé agus ‘Ba
chúnamh mór é – ní raibh an oiread sin imní orm faoi Dháil na nÓg mar mhothaigh mé go raibh mé ullmhaithe
[tar éis na hoiliúna].

Cé mar a ghlacfaidh mé páirt i nDáil na nÓg?
Mór an áilleacht a bheith páirteach i nDáil na nÓg! is éard a deir go leor de na hóga a ghlacann páirt gur mór an
spraoi é, go bhfoghlaimíonn siad go leor, go ngnóthaíonn siad muinín astu féin agus gur maith leo a bheith ag
obair le daoine eile ar mhaithe le saol na n-óg.
Le go dtoghfaí chun Dáil na nÓg thú, caithfidh tú ar dtús a bheith páirteach i gComhairle na nÓg i do cheantar
féin. Mar sin más suim leat athruithe a dhéanamh ar mhaithe le daoine óga i do cheantar
féin agus b’fhéidir oibriú ar na ceisteanna sin ar an leibhéal náisiúnta trí Dháil na nÓg amach
anseo, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le Comhairle na nÓg i do cheantar
féin. Le haghaidh a thuilleadh faisnéise agus sonraí teagmhála
Chomhairle na nÓg i do cheantar féin, féach leat suíomh gréasáin
Dháil na nÓg (www.dailnanog.ie) nó suíomh Chomhairle na
‘Is cuid tábhachta liom
nÓg (www.comhairlenanog.ie).
Dáil na nÓg. D’fhoghlaim

mé as an ócáid agus is
breá liom go bhfuiltear
ag éisteacht linn.’

8. Buíochas as an gcabhair!
De bharr a stádais náisiúnta, bíonn Dáil na nÓg go mór i dtuilleamaí iarrachtaí lucht foirne
go leor eagraíochtaí eile agus na n-oibrithe deonacha iomadúla a chuireann rath mór ar an
ócáid.
Thug go leor díograiseoirí de chuid Dháil na nÓg a gcúnamh i staid an ullmhúcháin do Dháil
na nÓg 2010 agus d’oibrigh siad go deonach freisin ar an lá mar éascaitheoirí, thógálaithe
nótaí, mhaoirseoirí agus theachtairí, ina measc roinnt daoine óga ó Chomhairle Dháil na nÓg
2009.
Thug Foireann Gharchabhrach Ord Mhálta agus baill foirne de chuid Crosscare Teen
Counselling a gcúnamh ar an lá, mar aon le baill eile d’Fhoireannn Tacaíochta Dháil na nÓg.
Ba mhaith le hOifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ) agus le Comhairle Náisiúnta
Óige na hÉireann (CNÓÉ) a mbuíochas a ghabháil leo siúd go léir a chabhraigh i rith na
bliana agus ar an lá. Níorbh ann do Dháil na nÓg gan bhur dtacaíocht bhuanseasmhach.
Ba mhaith le hOALGÓ agus le CNÓÉ a mbuíochas a ghabháil freisin le baill eile de chuid
Fhoireann Rannpháirtíochta na Leanaí agus na nDaoine Óga – Foróige agus Youth Work
Ireland – agus le Boird Forbartha Contae agus Cathrach gach údaráis Áitiúil as a gcabhair
leanúnach leis an ócáid seo.
Mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le baill an phainéil as páirt a
ghlacadh sa seisiún tábhachtach Ceisteanna & Freagraí agus leis na heagraíochtaí a chuir
seastáin faisnéise ar fáil ar an lá.
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Aguisín 1: Toscairí Dháil na nÓg
2010
Comhairle na nÓg, Ceatharlach
Amanda Keating
Sinéad O’Kane
Niall Lawlor
Deimonte Stankeviciante
Séan Wogan
Comhairle na nÓg, An Cabhán
James Rudden
Cillian Cahill
Wunmi Omolade
Conán Doanan
Jess Armstrong
Paula Kennedy
Comhairle na nÓg, An Clár
Genevieve Leyden
Bernadette Nic Conmara
Grace English
Claire Murray

30

Comhairle na nÓg, Cathair Chorcaí
Kenneth Nwaezedgwe
Priya Sarkar
Daniel Cronin
Molly Forsythe
Jane Mitchell
Comhairle na nÓg, Contae Chorcaí
John Bailey
Meghan Woodward
James Colbert
Aoife Breathnach
Gavin O’Driscoll
Paul Meaney
Megan O’Flynn
Sadhbh Smith
Darragh O’Donovan
Robert Sexton
George Austerberry (Ionadaí)
Patrick O’Sullivan (Ionadaí)
Comhairle na nÓg, Dún na nGall
Máire Ní Chuireáinn
Danielle Ní Dhomhnaill
Ciara McHugh
Laura Buchanan
Enya Bonnar
Óisin Gallagher
Luke Wilson
Joe Mulhern

Comhairle na nÓg,
Cathair Bhaile Átha Cliath
Jordan Byrne
Séan Cassidy
Michael Collins
Christoper Costigan
Michael Curley
Jessica Dowdall
Megan Finnegan
Lauren Grogan
Christoper Healy
Jack Kennedy
Sinead Morrissey
Thomas McDonagh
Aaron Lynch (Ionadaí)
Anna Hayes (Ionadaí)
Comhairle na nÓg,
Baile Átha Cliath Theas
Miriam Lahart
Lorcan Maule
Christoper O’Dwyer
Adam Mawhinney
Peter Ogbe
Shannen Keogan
Neil Douglas
Comhairle na nÓg,
Dún Laoghaire–Ráth An Dúin
Alison Sheehy
Holly Ellis
Sarah McDonagh
Maria Forrest
Stephen Lehane
Stephen McGovern
Tom Leahy
Comhairle na nÓg, Fine Gall
Mark Roote
Ciara Molloy
Sophie Boucher
Owen Costello
Katie Fleming
Daire Kelly
Shannon Woods
Jordan Mooney
Comhairle na nÓg
Cathair na Gaillimhe
Mark Kearney
Lenny Curtin
Forn Greaney
Dara Mac Eoin
Féilim Mac Eoin

Comhairle na nÓg,
Contae Na Gaillimhe
Keith Flynn
Shane Broderick
John Farragher
Jennifer O’Keeffe
Eryka McDonagh
Katie Nic Dhonnacha
Niamh Ní Fhéinne
Elaine McHugo
Ceallaigh Broderick
Comhairle na nÓg, Ciarraí
Billy Dillon
Michelle Murphy
Róisín Carroll
Aoife O’Connor
Thomas O’Sullivan
Fiona Guirey
Vicki Kennelly
Fiona Durkin
Paul Mulvihill
Comhairle na nÓg, Cill Dara
Miriam Chemau
David Vard
Dean McGarr
Robert Quirke
Shane Anthony Hogan
Comhairle na nÓg, Cill Chainnigh
Jamie Kennedy
Robert Kerwick
Michael Ward
Jody Dwyer
Samantha S. Mguní
Caitríona Cody
Josh Price
Comhairle na nÓg, Laois
Eoin Burke
Niamh Hyland
James Deegan
Cíara Marie Leavy
Tara Louise Flannery
Comhairle na nÓg, Liatroim
Luke McTernan
Ciara Maguire
Jack Bagge
Emer Beirne
Wayne Doherty
Louise Heaslip

Comhairle na nÓg, Cathair Luimnigh
Shane Ó Ceallaígh
Eamonn Ó Briain
Kaila Dunne
Dylan Grace
Ciaran Gaffney
Sarah Cummins
Megan Dawson
Ornaith Lynch
Fintan Walsh
Rebecca Byrne
Comhairle na nÓg,
Contae Luimnigh
Lisa Marie Sheehy
Emmett Kelly
TJ Coffey
Méadhbh Bradshaw
Jamie Lee Hennessy
Rachel Noone
Comhairle na nÓg, An Longfort
Sharon Sorohan
Leann Halligan
Dorina Barsanu
Malcolm Reilly
Karen Quinn
Enda Rabbitte
Toni Dagnall

Comhairle na nÓg, Muineachán
Colm Galligan
Oisín Walsh
Kevin Duffy
Rebecca Hanratty
Fionnuala Caulfield
Comhairle na nÓg, Uíbh Fhailí
Jamie Burke
Caoimhe Hennessy
Rebecca Daly
Evan Boland
Anthony O’Connor
Cyan O’Sullivan
Comhairle na nÓg, Ros Comáin
Róisín Giblin
Cian O’Brien
Frances Hennigan
Leo Cauneen
Rhys Reynolds
Áine Ní Uneallaigh
Comhairle na nÓg, Sligeach
Caoimhe Hough
John Feeney
Lorcan Feeney
Aaron Waldron
Seamus Costello

Comhairle na nÓg, Lú
Shannon Glenholmes
Deirdre McNally
Padraig Duffy
Andrew McEneaney
Katie Bailey
Sadhbh Lambert
Cian Breathnach

Comhairle na nÓg,
Tiobraid Árann Thuaidh
Michaela Walsh
Shane McGlinchey
Cillian Ryan
Lee Cashin
Neill Hewitt

Comhairle na nÓg, Maigh Eo
Lorna Jordan
Katie Holian
Rory McShane
Orla Varley
Eamonn Walsh
Eadaoin Donnelly White

Comhairle na nÓg,
Tiobraid Árann Theas
Jamie Torpey
Dillon Grace
Aoife Crotty
Sarah McGlinchey
Evan Ryan

Comhairle na nÓg, An Mhí
Saoirse Ní Fearghail
Elliot Grace
Ciarán O’Rourke
Fiona Whelehan
David O’Neill
Wura Lugbosa
Emma Keane

Comhairle na nÓg,
Cathair Phort Láirge
Cathal Ryan
Aaron O’Brien
Megan Ronan
Dylan O’Brien
Jody Dunphy

Comhairle na nÓg,
Contae Phort Láirge
Brendan Daly
Jamie Moore
Stephanie Howard
Mollie Mulcahy
Séan Ó Cionnfhaolaidh
Joe Conway
Comhairle na nÓg, An Iarmhí
Dean Fitzgerald
Mary Dunlea
Stephen Gavin
Conor Lay
Carmel Kenny
Comhairle na nÓg, Loch Garman
Colin Byrne
Kinnell Matthew C. Mendoza
Michael Dwyer
Niamh Stafford
Niamh Malone
Vanessa Kavanagh
Maria Bridges
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Comhairle na nÓg, Cill Mhantáin
Alastair Dennehy
Tiernán Fallon Verbruggen
Mark Daynes
Séan Gilmore
Nicola Jackson

‘Cuireann na hóga a
dtuairimí in iúl agus feiceann
siad rudaí á ndéanamh,
agus daoine tábhachtacha
i láthair amhail an tAire
Barry [Andrews].’’

Tom O’Sullivan, Comhairle na nÓg, Ciarra

í
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Tháinig tús leis an lá go moch ar maidin - bhí orainn a bheit
h san aerfort ag a 5.45. Ach ba
mhór an spraoi a bhí ag an seachtar againn ar an mbealach
suas. Ar theacht go Baile Átha
Cliath dúinn, bhí orainn an siúl fada a dhéanamh (a bhfu
il seanaithne ag muintir Chiarraí air)
go Páirc an Chrócaigh. Is ansin a bhuaileamar lenár dtoscaire
eile ó Chiarraí, Aoife. Ba chomhchathaoirleach í le haghaidh an lae.
Ar theacht ann dúinn, fuaireamar málaí droma den scoth
agus neart earraí áille iontu agus
suaitheantais a dúirt linn cén bord díospóireachta a bhí leagt
ha amach dúinn. Chaitheamar
an chuid eile den uair sin ag féachaint ar na seastáin ionta
cha agus ar an bhfaisnéis faoi
sheirbhísí atá le fáil ag na hóga. Tháinig an tAire Andrews
isteach ansin agus labhair sé linn go
neamhfhoirmiúil ar feadh tamaill bhig.
Is í óráid oscailte an Aire a chuir tús leis an lá, mar aon
le roinnt focal fáilte ó na cathaoirligh.
Ina dhiaidh seo, thosaigh ceann de bhabhtaí móra oibre an
lae - na grúpaí díospóireachta
comhchéime. Costas an oideachais dara leibhéal in Éirinn
ab ábhar cainte do mo bhord féin.
Roghnaigh mé an topaic seo an lá oiliúna réigiúnach a bhí
againn mar dar liom tá tábhacht mhór
leis. Bhí orainn dhá mholadh a dhéanamh, a chuirfí chun
vóta agus a d’fhéadfadh a bheith ina
ábhar oibre ansin ag Comhairle Dháil na nÓg. Cuireadh gach
gné
éis dúinn a lán díospóireachta teasaí a dhéanamh d’aontaíom den topaic faoi chaibidil agus tar
ar ar ár moltaí - díreach agus an
t-am ag dul in éag.
Sos lóin ansin agus is sinn a bhí aerach neamhchúiseach. I
dtreo a dheiridh, tháinig mé ar an
Aire le ceist a chur air faoi easpa an iompair phoiblí faoin
tuath agus gan na daoine óga a bheith
in ann aon leas a bhaint as an mbeagán áiseanna atá ann
dá dheasca sin. Chaith sé go lách
liom agus d’éist sé liom, ach bhí mé ag coinneáil na ceiste
deacra agam don seisiún Ceisteanna &
Freagraí níos déanaí.
Ar ais linn ansin go dtí an príomhlimistéar mar ar thug
Comhairle Dháil na nÓg léiriú ar an
obair mhór a rinne sí le bliain anuas. Ansin bhí sé in am
don seisiún C&F. Bhí painéal saineolaithe
ann, an tAire Barry Andrews, Tony Bates, POF Headstron
g, agus iaruachtarán Chumann
Náisiúnta na bPríomhoidí agus na bPríomhoidí Tánaistea
cha ina measc, mar aon le comhaltaí
de chomhlachtaí poiblí eile. Bhí uair an chloig go leith le caith
eamh againn. Cé go gceapfá go
raibh sin fada, is gearr gur tháinig deireadh leis. Chuir go
leor daoine, mé féin ina measc, a lán
ceisteanna deacra ar an Aire agus ar dhaoine eile.
Ansin cuireadh an seisiún vótála leictreonaí ar bun. Is éard
a bhí
vóta ar na moltaí a rinne gach bord ar leith ar phríomhthéam ann na toscairí ag caitheamh
aí an lae - “Oideachas” agus
“Meabhairshláinte”. Tháinig an moladh seo againne sa dara
háit, mar sin d’éirigh leis.
Tháinig deireadh le hócáid seo Dháil na nÓg mar a thosaigh
sí - le caint chlabhsúir ón Aire agus
ó na cathaoirligh. Ba thrua linn nár mhór deireadh a chur
leis an lá ach ba bhreá eachtraí an
lae. Bhí baill na Comhairle seo againne ábalta dul ag siopa
dóireacht (buntáiste eile) mar bhí ár
n-eitleán fillte le himeacht níos déanaí tráthnóna. Ócáid
thar na bearta, ócáid na gcéadta bliain
í, ar cheart go bhféadfadh cách páirt a ghlacadh inti.

Baill Chomhairle
Dháil na nÓg 2009 in éineacht
leis an Aire Sláinte agus Leanaí,
Mary Harney, TD, agus leis an Aire
Leanaí agus Gnóthaí Óige,
Barry Andrews, TD,
Eanáir 2010

Aguisín 2:
Obair Chomhairle Dháil na nÓg 2009
D’oibrigh Comhairle Dháil na nÓg 2009 go dian i rith na bliana le torthaí a bhaint amach ar na moltaí a vótáladh
le linn Dháil na nÓg 2009 ar na téamaí ‘An tsláinte choirp’ agus ‘An mheabhairshláinte’. Tháinig an Chomhairle le
chéile gach mí i rith na scoilbhliana agus, dála na bliana roimhe sin, roinn sí í féin ina dhá leath – grúpa ar an
tsláinte choirp agus grúpa eile ar an tsláinte mheabhrach.

Taighde ar na ceisteanna
Ar dtús rinne baill na Comhairle taighde ar na réimsí a leag Dáil na nÓg 2009 mar chúram orthu, d’fhonn bearta
feabhais a chur á ndéanamh sna réimsí sin.
>> D’oibrigh an Grúpa Meabhairshláinte ar an ngá atá ann go gcuirfí OSPS i bhfeidhm go héifeachtach
sa timthriall sinsearach i scoileanna an dara leibhéal.
>> D’oibrigh an Grúpa Sláinte Choirp ar an moladh gur cheart an vacsaín don ailse cheirbheacs a chur ar
fáil don aicme 12-18 mbliana d’aois saor in aisce.
>> D’oibrigh an dá grúpa ar an ngá le hOideachas éifeachtach Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) sa timthriall
sinsearach i scoileanna an dara leibhéal.
Phléigh an Chomhairle le roinnt le na príomhbheartaitheoirí polasaí atá i riocht comhairle nó tacaíocht a chur
ar fáil ar mhaithe leis an athrú:
>> An Dr. Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine, an Roinn Sláinte agus Leanaí;
>> Frances Shearer, Comhordaitheoir Náisiúnta don Chlár Caidrimh agus Gnéasachta;
>> Ger Halbert, Oifigeach Oideachais OSPS, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM);
>> Mic léinn OSPS: Stephanie McGovern, Megan O’Brien agus Joanne Ryan;
>> Martha Feeney, Oifigeach Forbartha Réigiúnaí don Timthriall Sóisearach OSPS leis an tSeirbhís Tacaíochta
OSPS d’Iarthar na tíre;
>> Sharon McGrath, Comhordaitheoir Náisiúnta OSPS;
>> Brona Hayden, Sanofi Pasteur agus Martin Dempsey de chuid Merck Sharpe & Dohme;
>> Claire Taaffe agus Louise Hogan de chuid Glaxo Smith Kline;
>> Karen Galligan, Headstrong;
>> Vincent McCarthy, Inspire Ireland;
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Jonathan Nicholas, Reach Out Australia;
Siobhán O’Higgins, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Taighdeoir ar Chur Chun Cinn na Sláinte;
An Dr. Shirley McQuade, Stiúrthóir Liachta, Wellwoman Centre Bhaile Átha Cliath;
Alison Begas, Príomhfheidhmeannach, Wellwoman Centre Bhaile Átha Cliath.

Tacaíocht a fháil ó na príomhpháirtithe leasmhara
Scríobh Grúpa Sláinte Coirp Chomhairle Dháil na nÓg chuig an Dr. Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine,
ag iarraidh aiseolais uaidh ar na nithe seo a leanas:
>> an gá a bhí le clár vacsaín ailse ceirbheacs do chailíní;
>> easpa an oideachais ghnéis i scoileanna an dara leibhéal;
>> An gá a bhí ann go gceadódh Éire ceisteanna ar an iompraíocht ghnéis sa suirbhé ar Iompraíocht Sláinte
Páistí in Aois Scoile.
Scríobh an Dr. Holohan ar ais ag tabhairt le fios gur thacaigh sé le hobair na Comhairle agus go dtabharfadh
sé faoi na ceisteanna tábhachtacha a tarraingíodh anuas sa litir.
Scríobh an Grúpa Meabhairshláinte chuig breis agus 100 duine agus eagraíocht ar príomhpháirtithe leasmhara
iad, ag iarraidh tacaíochta d’fhonn OSPS agus OCG a chur i bhfeidhm go héifeachtach sa timthriall sinsearach.
Fuarthas litreacha tacaíochta le hobair na Comhairle ó na heagraíochtaí seo a leanas:
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Coláiste na Síciatrachta, Éire
Mature Enjoyment of Alcohol in Society (MEAS)
Gay and Lesbian Equality Network (GLEN)
Teen-line
Lárionad Sláinte Gnéis
Foras Croí na hÉireann
Cumann Ailse na hÉireann
Cumann Pleanála Teaghlaigh na hÉireann
Barnardos
Samaritans

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Physical Education Association of Ireland
Comhairle na nÓg, Cathair Bhaile Átha Cliath
Bord Forbartha Chontae Ros Comáin
Comhairle na nÓg, Longfort
Bord Forbartha Chontae Chiarraí
Comhairle na nÓg, Tiobraid Árann Theas
Comhairle na nÓg, Uíbh Fhailí

Suirbhé ar an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)
I mBealtaine agus Meitheamh na bliana 2009, rinne baill den Chomhairle suirbhéanna neamhfhoirmiúla maidir
leis an Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta i measc a gcomrádaithe scoile agus le baill de Comhairle na nÓg ina
gceantar féin. Thug torthaí na suirbhéanna neamhfhoirmiúla seo le tuiscint gur bheag iad na déagóirí a fuair aon
sórt OCG agus nach bhfuair cuid mhaith de na mic léinn sa timthriall sinsearach aon OCG foirmiúil.
Tá an saothar is déanaí sa réimse seo foilisithe ag an nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime, dar teideal
Relationship and Sexuality Education in the context of Social Personal and Health Education. Taighde é seo nár iarr
a gcuid tuairimí ar mhic léinn an dara leibhéal maidir leis an gcur chun feidhme ach a cuireadh i gcrích i measc
daoine fásta, agus dar leis go bhfuil leibhéal fheidhmiú an OCG ard i 40% de na scoileanna, go bhfuil sé réasúnta
i 36% díobh agus íseal i 24% díobh.
Toisc gur mór idir na torthaí seo agus iad siúd a tháinig chun solais as na suirbhéanna neamhfhoirmiúla a rinne
Comhairle Dháil na nÓg – a thabharfadh le tuiscint go raibh an leibhéal i bhfad níos ísle – chinn an Chomhairle
ar thaighde ab fhoirmiúla, ba chuimsithí agus ba mhó a bhí bunaithe ar an bhfianaise a dhéanamh i measc a
macasamhla féin. Fostaíodh taighdeoir ar chonradh le hoibriú leis na daoine óga d’fhonn cheistneoir a fhorbairt
don suirbhé, a bhí bunaithe cuid mhaith ar an suirbhé a úsáideadh sa staidéar CPA 2007. D’oil an taighdeoir seo na
daoine óga sa chaoi leis an suirbhé a dhéanamh, agus cuireadh i gcrích é i gcruinnithe de chuid Chomhairle na nÓg
timpeall na tíre i Samhain agus Nollaig na bliana 2009. Tugann torthaí an tsuirbhé seo faisnéis nua faoi leibhéal
feidhmithe an OCG, atá thar a bheith íseal sa timthriall sinsearach. Lainseáil an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige,
mar aon le baill Chomhairle Dháil na nÓg, torthaí an tsuirbhé seo i mBealtaine 2010 san fhoilseachán dar teideal
Life skills matter – not just points.

Cruinniú Chomhairle Dháil na nÓg le hAirí
Ar 16 Eanáir 2010 d’fhreastail Mary Harney, TD, an tAire Sláinte agus Leanaí, agus Barry Andrews, TD, an tAire Leanaí
agus Gnóthaí Óige, ar chruinniú de chuid Chomhairle Dháil na nÓg. Ag an gcruinniú seo, chuir na Comhairleoirí óga
fáilte roimh chinneadh an Aire Harney an clár don vacsaín ailse ceirbheacs a chur ar bun do chailíní 12-18 d’aois.
D’aithin an tAire Harney an obair a bhí déanta ag an gComhairle ar cheist na hailse ceirbheacs. Chuir an Chomhairle
torthaí an tsuirbhé ar fheidhmiú OSPS agus OCG i scoileanna an dara leibhéal faoi bhráid na beirte Aire freisin.

Comhchoistí an Oireachtais
In Eanáir agus i bhFeabhra 2010, thug baill de Chomhairle Dháil na nÓg cainteanna léirithe do Chomhchoiste Oideachais
agus Eolaíochta an Oireachtais agus do Chomhchoiste Sláinte agus Leanaí an Oireachtais. (Eagraíochtaí polasaí agus
cinnteoireachta tábhachtacha iad coistí an Oireachtais sa Rialtas. Tá siad arna gcomhdhéanamh de Theachtaí Dála agus
de Sheanadóirí agus pléann siad agus cinneann siad ar dhlíthe agus cuireann siad fios go rialta ar státseirbhísigh agus ar
ghníomhaireachtaí rialtasacha agus neamhrialtasacha eile teacht ina láthair agus cuntas a thabhairt ar a gcuid oibre.)
Agus iad ag cur thorthaí an tsuirbhé OSPS agus OCG ina láthair, d’iarr an Chomhairle ar bhaill na gCoistí Oireachtais:
>> a gcumhacht a úsáid le cur i gcion ar an Aire Oideachais agus Scileanna an clár OSPS a chur i bhfeidhm sa
timthriall sinsearach;
>> tacaíocht traspháirtí a lorg d’fhonn ceisteanna faoin iompraíocht ghnéis a áireamh sa Suirbhé HBSC;
>> féachaint le OCG a chur á mhúineadh taobh amuigh den rang creidimh (ní fhaigheann ach 25% de mhic
léinn an 5ú agus an 6ú bliain aon OCG agus is sa rang creidimh a dhéantar é seo);
>> a chinntiú go mbeidh baint ag na daoine óga i bhforbairt na mbeartas OSPS agus OCG ar an leibhéal
áitiúil ina scoileanna féin;
>> tacú agus oibriú le Comhairlí na nÓg ar fud na tíre;
>> a chinntiú go dtugtar maoiniú cuí do na Comhairlí;
>> fadhbanna na ndéagóirí a chur ar chláir oibre na bpáirtithe.

Cruinniú comhchéime leis an Aire agus leis na beartaitheoirí polasaí
I mí Feabhra 2010, tháinig Comhairleoirí Dháil na nÓg le chéile leis an Aire agus leis na beartaitheoirí polasaí i
gcruinniú comhchéime d’fhonn cuntas a thabhairt ar an obair agus an taighde a bhí déanta acu le bliain anuas ar
an dá théamaí, an tSláinte Choirp agus an Mheabhairshláinte, agus tacaíocht a fháil uathu maidir leis na moltaí a
rinneadh i nDáil na nÓg in 2009.
Ba iad seo na daoine a bhí i láthair:
>> Barry Andrews, TD – An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige – Cathaoirleach;
>> Margaret Kelly, Roinn Oideachais agus Scileanna;
>> Philip Crowley, Leas-Phríomhoifigeach Míochaine, FSS;
>> Clive Byrne, Stiúrthóir, Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha;
>> Catherine Murphy, Stiúrthóir Náisiúnta Cúnta Sláinte Phobail/Cur Chun Cinn na Sláinte, FSS;
>> Frances Shearer, Comhordaitheoir, Seirbhís Tacaíochta OCG;
>> John Hammond, Príomhfheidhmeannach Cúnta, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM);
>> Michael Redmond, Oifigeach Taighde agus Forbartha, Comhchoiste na mBainisteoirí [eagraíocht a
sheasann thar ceann breis agus 400 scoil dheonach i bPoblacht na hÉireann].

Aiseolas ó na beartaitheoirí polasaí
Tríd is tríd, bhí an t-aiseolas a fuair Comhairle Dháil na nÓg ó na hAirí, na beartaitheoirí polasaí sinsearacha,
na Teachtaí Dála, na Seanadóirí agus daoine eile thar a bheith dearfach. Mhol go leor díobh an Chomhairle as a
cuid oibre agus d’admhaigh siad go ndeachaigh, nó go rachadh, an obair a bhí déanta i gcion ar staid na tíre. Go
háirithe mhol go leor díobh na Comhairleoirí faoi shuirbhé náisiúnta ar thaithí agus ar thuairimí na ndaoine óga
ar OSPS agus ar OCG a chur á dhéanamh, rud nach ndearnadh riamh cheana. Le linn na léiriúchán a tugadh do
Chomhchoiste an Oireachtais thairg roinnt de na Teachtaí Dála agus na Seanadóirí cabhrú leis an gComhairle ar
bhealaí éagsúla agus dúirt cuid díobh nach mbeadh iontas orthu dá mbeadh cuid de bhaill Chomhairle Dháil na
nÓg a bhí ann ina gcinnirí ar an tír feasta.
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Dar liom go ndearna siad
[Comhairle Dháil na nÓg] éacht
agus vacsaín na hailse ceirbheacs
a chur ar fáil saor in aisce.
Furasta a aithint gur oibrigh
siad go dian - an ceart a choíche.’
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