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TUARASCÁIL LE 
CUR FAOI BHRÁID 
THITHE AN 
OIREACHTAIS

Cuirim faoi bhráid Thithe an Oireachtais tuarascáil bhliantúil 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas de bhun alt 28(1) den Acht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014.

Baineann an tuarascáil bhliantúil seo leis an tréimhse ón 1 
Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2018. 

Emily Logan

An Príomh-Choimisinéir 
Meitheamh 2019
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TEACHTAIREACHT 
AN PHRÍOMH-
CHOIMISINÉARA

Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine – Seachtó 
Bliain

Cuimhníodh den chéad uair ar fhorais náisiúnta um chearta 
an duine a bhunú i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda. In 
1946, rinne Comhairle Eacnamaíochta agus Shóisialta na 
Náisiún Aontaithe machnamh ar cheist na bhforas náisiúnta, 
dhá bhliain sular fógraíodh gurbh é Dearbhú Uilechoiteann 
Chearta an Duine an caighdeán comónta a bheadh le baint 
amach le haghaidh gach duine agus gach náisiúin. Iarradh ar 
na Ballstáit cuimhneamh ar ghrúpaí eolais nó coistí áitiúla 
um chearta an duine a bhunú.

Rinneadh comóradh in 2018 ar sheachtó bliain de Dhearbhú 
Uilechoiteann Chearta an Duine. Déanann Michelle 
Bachelet, Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do 
Chearta an Duine, cur síos ar an gcaoi ar fhorbair an cháipéis 
ó thráchtas uaillmhianach go sraith caighdeán idirnáisiúnta 
um chearta an duine atá fite fuaite i mbeagnach gach 
réimse den dlí idirnáisiúnta.

Cé nach bhféadfadh údair na cáipéise cuid de dhúshláin 
dhomhanda ár linne maidir le cearta an duine agus 
comhionannas a shamhlú – forbairtí geopholaitiúla, dul chun 
cinn i dteicneolaíochtaí, athrú aeráide, intleacht shaorga 
agus forleithne an domhain dhigitigh – tá a rialacha fós ag 
treorú na gceisteanna sin atá ag teacht chun cinn.

Cathaoirleacht Líonra Eorpach na nInstitiúidí 
Náisiúnta um Chearta an Duine a chinntiú

Cé gur foras náisiúnta é an Coimisiún, tá ról comhchoiteann 
agus idirnáisiúnta againn freisin. Tá pobal idirnáisiúnta de 
chomhlachtaí náisiúnta comhionannais agus forais náisiúnta 
um chearta an duine faoi bhláth, le 170 foras náisiúnta um 
chearta an duine ar fud an domhain faoi láthair.

I mí Dheireadh Fómhair, toghadh Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas mar Chathaoirleach 
Líonra Eorpach na nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta 
an Duine (ENNHRI) – grúpa réigiúnach de 44 foras dá 
leithéid ar fud Bhallstáit Chomhairle na hEorpa. Tugann 
an ról ceannaireachta sin i gcearta an duine deis don 
Choimisiún ár dtaithí náisiúnta a roinnt chun leasa daoine 
eile, agus spreagann sé muid le machnamh a dhéanamh 
ar ár ndaonlathas féin agus foghlaim faoi na cleachtais 
idirnáisiúnta a d’fhéadfadh a bheith fiúntach sa Stát seo.  
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Comhchoiste faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta/
Bhéal Feirste 

Níos gaire do bhaile, oibríonn Coimisiún Thuaisceart Éireann 
um Chearta an Duine agus Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas mar Chomhchoiste 
ar an oileán seo, a chomhlíonann oibleagáid a ordaíodh faoi 
Chomhaontú Aoine an Chéasta/Bhéal Feirste, as ar eascair 
an dá Choimisiún.

Mar chonradh idirnáisiúnta, a aithníonn na Náisiúin 
Aontaithe, leagadh sainordú síos i gComhaontú Aoine 
an Chéasta/Bhéal Feirste le haghaidh comhar láidir idir 
an dá Choimisiún agus tá an Comhchoiste i suíomh ar 
leith dá bharr chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna a 
tharraingíonn an Breatimeacht anuas le haghaidh chearta an 
duine agus comhionannais ar oileán na hÉireann.

Bhí an Comhchoiste ar thús cadhnaíochta i ndíospóireacht 
nár tugadh mórán airde uirthi mar gheall ar an mbéim ar 
chúrsaí trádála, agus díospóireacht a d’iompaigh, mar a dúirt 
Chris Patten, ina hionsaí ar na forais agus luachanna a chuir 
an daonlathas liobrálach i bhfeidhm.

D’infheistigh an Coimisiún an-chuid ar feadh na bliana in 
oibriú lenár gcomhghleacaithe i dTuaisceart Éireann. Is mian 
linn ár mbuíochas mór a chur in iúl as a ndíocas flaithiúil inár 
gcomhiarrachtaí chun cearta an duine agus comhionannas a 
chosaint ar fud oileán na hÉireann.

Sheolamar ráiteas beartais i gcomhar a chéile i mí an Mhárta 
2018, chomh maith le páipéar taighde coimisiúnaithe. Bhí sé 
phríomh-mholadh againn sa ráiteas:

1. Neamhlaghdú ar chearta i ndiaidh an Bhreatimeachta a 
chinntiú

2. Cearta comhionannais Thuaidh-Theas in Éirinn a 
chosaint go leanúnach

3. Comhionannas saoránachta a chinntiú taobh istigh de 
Thuaisceart Éireann do dhaoine a chónaíonn ansin agus 
don chaoi a n-aithníonn siad iad féin

4. Cosaint a thabhairt do phobail cois teorann agus 
d’oibrithe imirceacha

5. A chinntiú go gcomhlíonann aon socruithe ceartais 
inathraithe an tiomantas do neamhlaghdú ar chearta

6.  An ceart chun rannpháirtíocht sa saol poiblí a chinntiú 
do shaoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh i 
dTuaisceart Éireann
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Ar bhonn an bheartais sin, bhí comhairliúchán agus 
rannpháirtíocht ar bun go forleathan ag an gComhchoiste 
i rith 2018, mar a léirítear ar leathanach 32 den tuarascáil 
seo. Is é an toradh is suntasaí agus is inbhraite dár 
gcomhiarrachtaí gur cuireadh foráil in airteagal 16(3)(c) 
den phrótacal ar Éirinn/Tuaisceart Éireann a bhaineann leis 
an bPrótacal a chur i bhfeidhm, ina luaitear go measfaidh 
an Coiste Speisialta a mhaoirseoidh an Prótacal aon ábhar 
ábhartha a chuirfidh Comhchoiste an dá Choimisiún, 
Thuaidh agus Theas, ar a súile dóibh.

Ina theannta sin, tugann an Coimisiún aitheantas do 
rialtais na hÉireann agus na Breataine a shínigh comhaontú 
déthaobhach maidir leis an gComhlimistéar Taistil a 
ráthaíonn, den chéad uair riamh, cearta cómhalartacha beag 
beann ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas 
Eorpach.

Comhaltaí Coimisiúin a cheapadh

I mí na Bealtaine, cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 
i láthair an Taoisigh Leo Varadkar, cúigear comhaltaí nua 
agus d’athcheap sé beirt chomhaltaí ar Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Is 
mór againn cuireadh an Uachtaráin searmanas speisialta 
ceapacháin a óstáil do chomhaltaí uile an Choimisiúin 
agus dá dteaghlaigh san Áras agus is mian linn buíochas a 
ghlacadh leis as an méid sin. 

An Coiste Comhairleach Míchumais a cheapadh

I ndiaidh dhaingniú Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine faoi Mhíchumas, d’aontaigh an Coimisiún 
11 duine a cheapadh ina ról ar an gCoiste Comhairleach 
Míchumais nua-bhunaithe. Bunaíodh an coiste i mí na Nollag 
faoi alt 18 den reachtaíocht mar choiste comhairleach 
reachtúil do Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas. Is daoine atá faoi mhíchumas 
iad formhór na gcomhaltaí ar an gCoiste a thugann an 
Coimisiún le chéile chun tacú lena fheidhm reachtúil 
chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Éirinn.

Straitéis Nua 2019 - 2021

Tá sé d’oibleagáid ag an gCoimisiún de réir a reachtaíochta 
bunaidh straitéis nua a fhorbairt gach trí bliana. Bhí próiseas 
fhorbairt na straitéise an-luachmhar dár gcúigear comhaltaí 
nua ar an gCoimisiún a rinne critíc ar chuir chuige roimhe 
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seo agus a chuir beocht i gceisteanna leanúnacha. Tá an 
cur chuige nua sin tar éis muid a thabhairt chuig suíomh 
straitéiseach nua mar Choimisiún a bhfuil fáilte roimhe. 
Cuireadh an Ráiteas Straitéise faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais i mí na Nollag.

Tithíocht

An 1 Eanáir 2016 tugadh ‘cúnamh tithíochta’ isteach mar 
fhoras nua chun cosaint ar idirdhealú i soláthar cóiríochta.  
Ciallaíonn sé sin nach féidir idirdhealú a dhéanamh níos 
mó ar dhaoine a fhaigheann cúnamh tithíochta, forlíonadh 
cíosa ná íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile maidir le cóiríocht 
a sholáthar. Ní féidir le tiarnaí talún, gníomhaireachtaí 
cíosa ná fógróirí réadmhaoine idirdhealú a dhéanamh ina 
bhfógraíocht ar an bhforas seo ach an oiread.

Tá tabhairt isteach an fhorais cúnamh tithíochta ina chéad 
chéim thábhachtach i dtreo foras socheacnamaíoch a 
aithint sa reachtaíocht um chomhionannas. Inár dtaithí 
féin is féidir an foras ‘cúnamh tithíochta’ a phléadáil os 
comhair an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre, rud 
a tharla, agus dámhachtainí a bhronnadh ar thionóntaí 
ionchais a ndearnadh idirdhealú orthu. Ach tá forfheidhmiú 
dhlí idirdhealaithe na hÉireann ag brath go mór ar shamhail 
gearán ó dhaoine aonair. Mar a thuairiscigh Judy Walsh, 
saineolaí sa réimse seo, tá corpas suntasach taighde 
tar éis iarracht a dhéanamh an leibhéal íseal d’éilimh 
faoin dlí idirdhealaithe a mhíniú. Ní thabharfar dúshlán 
an idirdhealaithe mura dtugann duine aonair faoi. I gcás 
daoine aonair atá i mbaol easpa dídine, agus atá ag díriú ar 
áit chónaithe a aimsiú, tá sé míréasúnta a bheith ag súil go 
bhféadfaidís fuinneamh a athdhíriú ar ghearán a dhéanamh.

Dhá bhliain i ndiaidh an foras a thabhairt isteach, tá an foras 
‘cúnamh tithíochta’ fós ar cheann de na cúiseanna is mó a 
dtéann daoine i dteagmháil le seirbhís eolais Do Chearta, 
agus is léir go bhfuil idirdhealú córasach á dhéanamh ar 
dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh do 
thithíocht.  

Ní féidir brath ar fhorfheidhmiú an fhorais ‘cúnamh 
tithíochta’ os comhair an Choimisiúin um Chaidreamh san 
Áit Oibre mar an t-aon réiteach ar an bhfadhb seo agus 
caithfear tionscnaimh eile a fhiosrú má táthar le dul i ngleic 
go cuimsitheach leis an bhfadhb seo.
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Cosaint Idirnáisiúnta

Léirítear obair an Choimisiúin in dhá thraidisiún, cearta an 
duine agus comhionannas, a thabhairt le chéile inár gcuid 
oibre sa chosaint idirnáisiúnta, nuair a úsáideadh cuid dár 
gcumhachtaí reachtúla chun cosaint chearta an duine agus 
córa comhionainne a chur chun cinn do dhaoine a iarrann 
cosaint idirnáisiúnta in Éirinn, agus leanadh leis an obair sin 
in 2018.

Faoi alt 40, is féidir leis an gCoimisiún cúnamh dlí a thabhairt 
do dhuine os comhair na gCúirteanna nó an Choimisiúin 
um Chaidreamh san Áit Oibre. Tugann na cásanna sin deis 
don Choimisiún monatóireacht a dhéanamh ar fhianaise 
ar idirdhealú faoin reachtaíocht um chomhionannas. Tá 
patrún idirdhealaithe le brath sna hiarratais ar chúnamh dlí 
ón gCoimisiún, a d’fhéadfadh bac a chur ar bhreithiúnas na 
Cúirte Uachtaraí in NHV. Tá an Coimisiún, de bharr a oibre 
dlí, ar an eolas freisin faoi bhacainní suntasacha riaracháin 
a bhíonn roimh iarrthóirí tearmainn atá ag iarraidh réimse 
seirbhísí a úsáid. Áirítear ina measc siúd deacrachtaí i 
gcúram sláinte a rochtain agus cuntais bhainc a oscailt, 
agus nach féidir leo cur isteach ar phróiseas iarratais na 
gceadúnas tiomána. Chun a chinntiú go bhfuil ‘rochtain 
éifeachtach’ ar fhostaíocht, tá an Coimisiún den tuairim 
nach mór próisis riachtanacha a chuimsiú sa scéim le 
haghaidh rochtana ar fhostaíocht chun a chinntiú go 
sáraítear bacainní riaracháin dá leithéid.Ar bhonn a chuid 
monatóireachta ar chásanna idirdhealaithe, d’ullmhaigh 
an Coimisiún seasamh beartais ar rochtain ar an margadh 
saothair d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta (nó 
iarrthóirí tearmainn), a scaipeadh ar chomhaltaí an Choiste 
Oireachtais um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas, 
chomh maith leis an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Rinne an Coimisiún iarracht a ábhar imní a chur in iúl don 
reachtas i gcomhthéacs Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Coinníollacha Glactha), 2018 (I.R. 230 de 2018) 
atá le glacadh go luath, i ndiaidh bhreithiúnas na Cúirte 
Uachtaraí maidir le NHV.

I mí Iúil, ghlac Éire le Rialacháin na gComhphobal Eorpach 
(Coinníollacha Glactha), 2018, ag trasuí na Treorach 
athmhúnlaithe maidir le Coinníollacha Glactha ina dlí 
náisiúnta. Leagann na Rialacháin coinníollacha glactha in 
Éirinn ar bhonn reachtúil, as a n-eascróidh athrú ó bhonn ar 
chóras an tSoláthair Dhírigh dá cuid.
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Emily Logan 
An Príomh-Choimisinéir

Athbhreithnithe Comhionannais

Den chéad uair, ghair an Coimisiún a chumhachtaí 
reachtúla chun tabhairt faoi athbhreithnithe reachtúla 
faoi alt 32 den reachtaíocht. Féadfaidh an Coimisiún 
iarraidh ar eagraíochtaí poiblí nó príobháideacha tabhairt 
faoi athbhreithniú ar chomhionannas deiseanna go 
ginearálta, nó ar ghné áirithe idirdhealaithe faoi na 
hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta agus/nó na 
hAchtanna um Stádas Comhionann. I rith 2018, d’eisigh 
an Coimisiún sé iarratas do shé chomhlacht phoiblí: ceann 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le taithí 
daoine a úsáideann seirbhísí cóireála ópóideacha; ceithre 
cinn d’údaráis áitiúla maidir le tithíocht; agus ceann 
amháin d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le 
comhionannas deiseanna náisiúnach neamh-Éireannach 
nach labhraíonn Béarla nó nach bhfuil Béarla ar a dtoil acu 
nuair atá seirbhísí dochtúirí ginearálta ag teastáil, agus 
soláthar seirbhísí ateangaireachta dóibh.

Buíochas

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le mo 
chomhghleacaithe sa Choimisiún as a ndíocas flaithiúil 
agus a ndua ar feadh na bliana, agus aitheantas a thabhairt 
dóibh. Ba bhliain shuntasach 2018 don Choimisiún: ceapadh 
cúigear comhaltaí nua ar an gCoimisiún, forbraíodh 
ár straitéis nua le haghaidh 2019–2021 agus tionóladh 
cruinnithe iomlánacha breise, seacht ngnáthchruinniú agus 
cruinnithe urghnácha don Choimisiún chun a chinntiú gur 
fhreagraíomar do ghníomhaíocht a bhí ag dul i méid, i measc 
neart eile.

Thar ceann an Choimisiúin, ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil lenár Stiúrthóir Laurence Bond agus leis an 
bhfoireann ar fad sa Choimisiún, a úsáideann a dtaithí, a 
ndíograis agus a dtiomantas ilghnéitheach chun tacú leis 
an gCoimisiún chun a shainordú reachtúil a chur i bhfeidhm 
chun cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn 
agus a chosaint in Éirinn.
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FAOIN 
GCOIMISIÚN

Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas foras náisiúnta neamhspleách na hÉireann 
um chearta an duine agus um an gcomhionannas. Is é an 
cuspóir atá againn cearta an duine agus an comhionannas 
in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn agus cultúr measa 
ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar thuiscint 
idirchultúrtha a thógáil.

Bunaíodh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas an 1 Samhain 2014, mar chomhlacht 
poiblí le sainordú faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. Tugtar réimse 
cumhachtaí reachtúla don Choimisiún faoin Acht chun 
cearta an duine agus comhionannas a chosaint agus a chur 
chun cinn.

Tá 15 chomhalta sa Choimisiún a cheapann an tUachtarán 
Micheál D. Ó hUigínn, i ndiaidh do dhá Theach an 
Oireachtais rún a rith. Feidhmíonn an Coimisiún 
go neamhspleách ar an Rialtas, agus ráthaítear a 
neamhspleáchas institiúideach i reachtaíocht bhunaithe an 
Choimisiúin, ina bhforáiltear do chuntasacht an Choimisiúin 
dá fheidhmeanna reachtúla don Oireachtas.

Tugtar miondealú iomlán ar chomhaltaí an Choimisiúin agus 
ar fhreastal ar chruinnithe in Aguisíní 1 agus 2.

Sainordú Reachtúil

Is iad feidhmeanna foriomlána reachtúla an Choimisiúin a 
bhforáiltear dóibh in alt 10 den reachtaíocht:

• cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus 
a chur chun cinn;

• forbairt cultúr measa ar chearta an duine, 
comhionannas agus tuiscint idirchultúrtha a spreagadh 
sa Stát,

• tuiscint agus feasacht ar thábhacht chearta an duine 
agus an chomhionannais a chur chun cinn sa Stát;

• dea-chleachtas i gcaidrimh idirchultúrtha a spreagadh, 
caoinfhulaingt don éagsúlacht agus glacadh léi sa Stát 
a chur chun cinn agus meas ar shaoirse agus dínit gach 
duine; agus,

• oibriú i dtreo deireadh a chur le sáruithe ar chearta an 
duine, idirdhealú agus iompar coiscthe.
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Agus é ag tabhairt faoina shainordú, ceanglaítear ar an 
gCoimisiún go sonrach cur le forbairt sochaí mar seo a 
leanas:

• sochaí ina bhfuil meas ar chearta daonna gach duine, 
agus ina gcosnaítear iad;

• sochaí ina bhfuil meas ar dhínit agus ar luach gach 
duine;

• sochaí ina gcinntítear nach bhfuil srian ar chumas 
duine a lánacmhainneacht a bhaint amach mar gheall 
ar chlaontacht, ar idirdhealú, ar fhaillí nó mar gheall ar 
iompar coiscthe;

• sochaí ina bhfuil deis chothrom agus chomhionann ag 
gach duine páirt a ghlacadh i saol geilleagrach, polaitiúil, 
sóisialta nó cultúrtha an Stáit, agus,

• sochaí ina bhfuil cóimheas idir daoine, lena n-áirítear 
aicmí daoine, bunaithe ar chomhthuiscint ar luach na 
héagsúlachta laistigh de shochaí agus ar chóimheas ar 
chearta an duine agus ar an gcomhionannas.

Ár gCuid Oibre

Is é ról reachtúil an Choimisiúin cearta an duine agus an 
comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn, agus 
tugaimid faoi sin i mbealaí éagsúla:

• Bímid ag plé leis an bpobal chun iad a chur ar an eolas 
faoi chearta an duine agus an comhionannas agus chun 
tuiscint orthu a spreagadh;

• Déanaimid athbhreithniú ar leordhóthanacht agus ar 
éifeachtacht dhlí agus chleachtas chearta an duine 
agus an chomhionannais sa Stát agus i gcomhlachtaí 
poiblí, lena n-áirítear plé le hoifigigh rialtais atá ag 
dréachtú reachtaíochta, agus leis an reachtas de réir 
mar a théann Bille trí Thithe an Oireachtais;

• Foilsímid ráitis beartais agus tugaimid faoi thaighde ar 
cheisteanna téamacha; déanaimid moltaí don Rialtas 
ar bhearta ba cheart a ghlacadh chun cearta an duine 
agus comhionannas sa Stát a neartú, a chosaint agus a 
chomhlíonadh’

• Is féidir leis an gCoimisiún cúnamh dlí a thabhairt 
in imeachtaí áirithe a bhaineann le cearta an duine 
agus comhionannas, iarratas a dhéanamh leis na 
hUaschúirteanna ar chead pléadáil os a gcomhair 
mar amicus curiae (cara na cúirte), agus tús a chur le 
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himeachtaí ina ainm féin faoi chúrsaí a bhaineann le 
cearta an duine agus comhionannas;

• Oibrímid i gcomhar le heagraíochtaí agus comhlachtaí 
poiblí áirithe chun athrú a chumasú a imreoidh  
dea-thionchar ar shaol daoine agus chun forbairt 
cultúr measa ar chearta an duine, comhionannas agus 
tuiscint idirchultúrtha a spreagadh.

Is cuma má bhímid ag freagairt d’imní aonair, i mbun 
plé leis an reachtas, leis an rialtas nó le comhlachtaí 
poiblí ar bheartais agus ar chleachtais, nó ag méadú 
feasachta i measc an phobail ar chearta an duine agus 
ar an gcomhionannas, is é ár bhfís Éire chuimsitheach a 
bheith againn ina léirítear meas ar chearta an duine agus 
ar an gcomhionannas, ina gcuirtear chun cinn iad agus ina 
mbaintear amach iad do gach duine, i ngach áit.

An 31 Bealtaine 2018, cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn Comhaltaí nua an Choimisiúin go foirmiúil, a chuaigh i mbun 
oifige an dáta sin.
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COMHALTAÍ AN 
CHOIMISIÚIN

Thuas, ón taobh clé: An Príomh-Choimisinéir Emily Logan, Teresa Blake SC, Frank 
Conaty, Patrick Connolly, an tOllamh Caroline Fennell, Heydi Foster Breslin, Tony 
Geoghegan, David Joyce, Salome Mbugua, Sunniva McDonagh SC, an tOllamh 
Siobhán Mullally, an tOllamh Ray Murphy, an Dr Fidèle Mutwarasibo, Colm O’Dwyer 
SC, Orlagh O’Farrell.
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D’oibrigh an Coimisiún i rith 2018 ar a dhara 
Ráiteas Straitéise a fhorbairt le haghaidh 
2019–2021. Mar chuid den phróiseas sin, 
thionscain an Coimisiún glaoch oscailte do 
dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí chun 
tuairimí a léiriú i leith na bpríomhchuspóirí 
agus príomhstraitéisí a threoróidh an 
Coimisiún agus é ag obair chun a shainordú 
reachtúil a chur i gcrích as sin go ceann trí 
bliana. Reáchtáil an Coimisiún cruinnithe 
comhairliúcháin le heagraíochtaí sochaí 
sibhialta agus le foireann an Choimisiúin 
féin. Cuireadh obair ar an ráiteas straitéise 
i gcrích agus cuireadh faoi bhráid Thithe an 
Oireachtais é i mí na Nollag 2018, de réir alt 
25 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014.

Ráiteas
Straitéise 
2019-2021
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Agus muid dár dtreorú ag ár misean cur le 
hÉirinn chuimsitheach ina léirítear meas ar 
chearta an duine agus ar an gcomhionannas, 
ina gcuirtear chun cinn iad agus ina 
mbaintear amach iad do gach duine, i ngach 
áit, chomhaontaigh an Coimisiún sraith 
príomhspriocanna straitéiseacha chun ár 
gcuid oibre a threorú. 

Is iad sin: 

• ár gcumhachtaí dlíthiúla, Dualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine go háirithe, a 
chur i bhfeidhm go réamhghníomhach;

• tuiscint ar dhoroinnteacht an 
chomhionannais agus chearta an duine 
a chur chun cinn;

• comhionannas agus cearta an duine a 
chur i gcrích;

• éagsúlacht agus tuiscint idirchultúrtha. 

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tuairiscíonn 
an Coimisiún ar na gníomhaíochtaí ar thug 
sé fúthu in 2018 faoi spriocanna an Ráitis 
Straitéise. Bhí an cúigiú sprioc leathan mar 
bhonn agus taca ag na ceithre sprioc sin 

– is é sin sprioc na ceannaireachta. Chun 
sprioc na ceannaireachta a chomhlíonadh, 
tiomnaítear sa Ráiteas Straitéise go mbeidh 
an Coimisiún láidir, réamhghníomhach, 
dúshlánach agus údarásach san obair a 
dhéanann sé.

Tuairiscítear gníomhaíocht an Choimisiúin in 2018 
sa tuarascáil seo, an tríú bliain – agus an bhliain 
dheireanach – dá Phlean Straitéiseach 2016–2018. Tá 
straitéis an Choimisiúin bunaithe ar a shainordú mar 
a leagtar amach é san Acht fá Choimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, agus 
Prionsabail Pháras de chuid na Náisiún Aontaithe 
mar bhonn agus taca aige, ina leagtar amach na 
caighdeáin idirnáisiúnta d’fhorais náisiúnta um 
chearta an duine.

Tuarascáil ar 
Ghníomhaíocht 
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‘Beidh athrú intomhaiste ar chleachtas 
iad siúd ar a bhfuil na príomhdhualgais  
de bharr a bhfeasachta ar dhlí agus ar  
dhea-chleachtas chearta an duine  
agus an chomhionannais.’
Ráiteas Straitéise 2016 - 2018

Tá an sprioc straitéiseach seo dírithe ar 
na cumhachtaí dlíthiúla a chumhdaítear 
inár reachtaíocht bhunaidh, an tAcht 
fá Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas, 2014, a 
chur i bhfeidhm go réamhghníomhach. 
Dírítear ár ngníomhaíocht faoin sprioc 
seo ar na struchtúir a sheachadann cearta 
an duine agus comhionannas in Éirinn: 
na cúirteanna; forbairt reachtaíochta 

san Oireachtas; ceapadh agus cur i 
bhfeidhm beartas agus caighdeán i ranna 
rialtais; agus feidhmiú comhlachtaí 
ábhartha san earnáil phoiblí, tionscail 
nó earnála. Dírítear freisin sa sprioc seo 
ar ár n-obair maidir leis na hoibleagáidí 
idirnáisiúnta i leith chearta an duine agus 
comhionannais atá ag Éirinn, agus ar chur 
i bhfeidhm agus ar mhonatóireacht ar 
chomhlíonadh conarthaí idirnáisiúnta.

1 Ár gCumhachtaí 
Dlíthiúla, Dualgas 
na hEarnála Poiblí 
um Chomhionannas 
agus Cearta an 
Duine go háirithe, a 
chur i bhfeidhm go 
réamhghníomhach
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Amicus Curiae (‘cara na cúirte’)

Mar cheann dá chumhachtaí dlíthiúla, 
féadfaidh an Coimisiún iarratas a dhéanamh 
leis na hUaschúirteanna ar chead a fháil 
feidhmiú mar amicus curiae (‘cara na cúirte’) 
in imeachtaí a bhaineann le cearta an 
duine nó cearta comhionannais do dhuine 
ar bith. Féadfaidh an Chúirt an cead sin a 
bhronnadh nó a dhiúltú faoina lánrogha féin.

Nuair a ghníomhaíonn an Coimisiún mar 
amicus curiae ní ghlacann sé le taobh ar 
bith sa chás. Ina ionad sin, cabhraíonn sé 
leis an gCúirt trí chomhairle a chur uirthi 
maidir le ceisteanna chearta an duine agus 
comhionannais a bhaineann go sonrach leis 
an gcás. 

Ag tús na bliana, bhí ocht gcás ar bun inar 
tugadh cead roimhe sin don Choimisiún 
idirghabháil a dhéanamh mar amicus curiae. 
Cinneadh cúig cinn i rith 2018 agus bhí trí 
cinn fós ar bun amhail deireadh na bliana. 

 
Tabhair faoi deara go gcuimsítear sa 
tréimhse tuairiscithe a phléitear anseo go 
dtí an 31 Nollaig 2018. Tá forbairtí níos nuaí 
maidir leis na cásanna sin agus le cásanna 
dlí eile ina bhfuil an Coimisiún ag feidhmiú 
ina ról amicus curiae le feiceáil ar  
www.ihrec.ie /category/press-releases/

 � Cás: NHV v. an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais 

Sa chás seo rinne fear as Burma (NHV), a bhí 
ina chónaí i soláthar díreach ar feadh cúpla 
bliain, agóid in aghaidh an diúltaithe cead a 
thabhairt dó fostaíocht a lorg, toisc go raibh 
an fear fós ag fanacht ar chinneadh faoina 
iarratas ar stádas dídeanaí.

Rinne NHV agóid in aghaidh 
bhunreachtúlacht an ailt d’Acht na 
nDídeanaithe, 1996 a chuireann bac ar an 
Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a 
maíodh, cead a thabhairt dó glacadh le 
fostaíocht. Tugadh cead dó an t-achomharc 
a thabhairt chuig an gCúirt Uachtarach 
toisc gur cinneadh go mbaineann tábhacht 
phoiblí leis an gcás faoi airteagal 34.5.3 den 
Bhunreacht.

Toradh: I ndiaidh breithiúnas tosaigh i mí na 
Bealtaine 2017, chuir an Chúirt Uachtarach 
an cás ar feitheamh ar feadh sé mhí ar 
dtús. An 9 Feabhra 2018, chinn an Chúirt 
go raibh alt 16(3) (b) den Acht um Chosaint 
Idirnáisiúnta, 2015 (a d’fhoráil do chosc 
iomlán ar fhostaíocht d’iarrthóirí tearmainn) 
ar neamhréir leis an mBunreacht agus, dá 
bhrí sin, go raibh sé neamhbhailí. 

 � Cás: L v. Stiúrthóir Cliniciúil Ospidéal 
Ollscoile Phádraig agus Eile  

Dírítear sa chás ar a bhfuil i gceist le bheith 
ina ‘othar saorálach’ in ospidéal síciatrach. 
Diúltaíodh cead don té a bhí i lár an cháis 
seo, L, Ospidéal Ollscoile Phádraig a fhágáil 
mar othar saorálach. Is é an cheist lárnach 
anseo cén uair is féidir le hothar saorálach 
institiúid shíciatrach a fhágáil agus aird ar 
fhorálacha an Achta Meabhairshláinte, 2001.

Toradh: Thug an Chúirt Achomhairc 
a breithiúnas an 14 Feabhra 2018, ag 
cinneadh toisc nach raibh aon bhonn dlíthiúil 
le cosc a chur ar L an t-ospidéal a fhágáil, 
gur chuir Ospidéal Phádraig isteach ar a 
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shaoirse phearsanta. Chinn an Chúirt, mura 
n-agrófaí cumhacht reachtúil faoin Acht 
Meabhairshláinte, 2001 nach bhféadfadh 
an t-ospidéal cosc a chur ar L an t-ospidéal 
a fhágáil de réir an dlí. Tharchuir an Chúirt 
Achomhairc an cás go dtí an Ard-Chúirt don 
ghníomh iomchuí. 

 � Cásanna: Danibye Luximon agus 
Prashina Choolun (Mionaoiseach ag 
tabhairt cáis trína máthair agus trína 
neaschara Danibye Luximon) v. an Aire 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus 
Daoine Eile Yaswin Balchand, Chandrika 
Gopee agus Cieron Laksh Balchand 
(Mionaoiseach ag tabhairt cáis trína athair 
agus trína neaschara Yaswin Balchand) v. 
an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
& Daoine Eile

Bhain na cásanna seo le cearta teaghlach 
nach Éireannaigh iad ar tugadh cead 

oibre agus staidéir sa Stát dóibh. Ba é an 
phríomhcheist ar gá don Aire Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais aird a thabhairt 
ar an gceart chun saol príobháideach 
agus teaghlaigh, a dheimhnítear faoin 
mBunreacht agus faoin gCoinbhinsiún 
Eorpach um Chearta an Duine, nuair 
atá cinneadh á dhéanamh faoi chead na 
dteaghlach lena mbaineann fanacht sa 
Stát a athnuachan nó a athrú. Phléadáil an 
Coimisiún roimhe sin mar amicus curiae 
sna himeachtaí sin os comhair na Cúirte 
Achomhairc, a rialaigh i bhfabhar dhá 
theaghlach as Oileán Mhuirís a tháinig go 
dtí an Stát tráth nár theastaigh víosa uathu, 
agus ar tugadh cead dóibh ina dhiaidh sin 
fanacht sa Stát. 

Toradh: I mí Aibreáin 2018, chinn an Chúirt 
Uachtarach go raibh dualgas ar an Aire 
cearta teaghlach chun príobháideachais 
agus shaol an teaghlaigh a bhreith nuair 
a bhí cinneadh á dhéanamh cead na 
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dteaghlach lena mbaineann a bheith sa 
Stát a athnuachan nó a athrú, agus gur 
ghníomhaigh an tAire in aghaidh an dlí 
nuair a ceanglaíodh ar na teaghlaigh an 
Stát a fhágáil nó ligean dá stádas sa Stát 
dul as feidhm agus a bheith ann in aghaidh 
an dlí. Leag an Chúirt Uachtarach béim 
ar an gcaoi nach raibh a breithiúnas le cur 
i bhfeidhm ach ar fhíorais na gcásanna 
reatha, agus go raibh an tAire i dteideal 
sreabhadh na n-imirceach isteach sa Stát a 
rialú agus coinníollacha dá bhfanacht a chur 
i bhfeidhm.

 � Cás: An tArd-Aighne v. Damache 

Tá an Coimisiún fós ag feidhmiú mar amicus 
curiae san achomharc ar chinneadh na  
hArd-Chúirte an 21 Bealtaine 2015. 
Dhiúltaigh an Ard-Chúirt don iarratas ar 
eiseachadadh an Uasail Damache ar an 
mbunús go mbeadh fíor-riosca ann go 
sárófaí a chearta daonna dá gcuirfí chuig na 
Stáit Aontaithe é le cur ar a thriail toisc go 
raibh an baol ann go gcuirfí faoi ghaibhniú 
aonair ar feadh tréimhse fhada é i gcóras 
príosúin na Stát Aontaithe. Tharraing an 
Ard-Chúirt ceisteanna faoi fhóram dlínsiúil 
anuas freisin. Choinnigh na húdaráis sa 
Spáinn an tUasal Damache in 2015 agus 
eiseachadadh chuig na Stáit Aontaithe é ón 
Spáinn in 2017.

Toradh: I mí Aibreáin 2018, chinn an 
Chúirt Achomhairc nach raibh aon dlínse 
ag an Ard-Chúirt chun an cheist fóraim 
bhreithiúnaigh seo a bhreith, agus dá bhrí 
sin cuireadh an chuid sin de bhreithiúnas na 
hArd-Chúirte ar leataobh. Cé gur sheas an 
Chúirt Achomhairc le hachomharc an Uasail 
Damache, chinn sé nach gcomhlíonfaí aon 
chuspóir praiticiúil dá dtarchuirfí an cás ar 
ais chuig an Ard-Chúirt toisc go bhfuil an 
tUasal Damache sna Stáit Aontaithe anois. 

 � Cás: AB v. Stiúrthóir Cliniciúil Ospidéal 
Lomáin agus Eile

Baineann an cás seo leis an gceart atá 
ag daoine a choinnítear in ospidéil 
mheabhairshláinte agóid a dhéanamh in 
aghaidh ‘orduithe athnuachana’ a údaraíonn 
a gcoinneáil leanúnach ar feadh 12 mhí.

I gcinneadh níos luaithe, rialaigh an 
Ard-Chúirt go raibh duine a coinníodh 
faoi na hAchtanna Meabhairshláinte ar 
feadh tréimhse fhada i dteideal agóid 
a dhéanamh in aghaidh dhlíthiúlacht a 
gcoinneála leanúnaí ag eatraimh réasúnta 
os comhair cúirte, faoin gCoinbhinsiún 
Eorpach um Chearta an Duine, agus go 
bhfuil an easpa saoráide faoi na hAchtanna 
Meabhairshláinte chun dlíthiúlacht 
coinneála dá leithéid a athbhreithniú 

– seachas trí achomharc leis an gCúirt 
Chuarda – neamhréireach le hoibleagáidí 
an Stáit faoi na hAchtanna fán Choinbhinsiún 
Eorpach um Chearta an Duine 2003–2014.

Toradh: Éisteadh leis an gcás sa 
Chúirt Achomhairc an 3 Bealtaine 
2018. Ina breithiúnas, chinn an Chúirt 
gur sáraíodh airteagal 40.4.1 den 
Bhunreacht, ag breithniú alt 15(3) den 
Acht Meabhairshláinte, 2001, toisc go 
raibh an t-alt a chumasaíonn coinneáil 
ainneonach gan na cosaintí riachtanacha 
míbhunreachtúil. Chuir an Chúirt éifeacht 
an dearbhaithe ar fionraí ar feadh sé mhí eile.

I mí Dheireadh Fómhair 2018, rith an Stát 
na hAchtanna Meabhair-Shláinte (Orduithe 
Athnuachana), 2018, lenar foráladh do 
shásra nua faoina bhféadfadh síciatraí 
comhairleach daoine a choinnítear de bhun 
alt 15(3) d’Acht 2001 a athmheasúnú agus 
iad a scaoileadh nó a choinneáil níos faide 
de réir mar is cuí. Foráiltear sa reachtaíocht 
chéanna d’uastréimhse coinneála sé mhí, 
agus cuirtear ar chumas duine athbhreithniú 
a thosú ar a gcoinneáil tar éis trí mhí.
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 � Cás: Digital Rights Ireland Limited v. an 
Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní 
Nádúrtha, an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, Choimisinéir an Gharda 
Síochána, na hÉireann agus an Ard-Aighne

Tarraingíonn an cás seo anuas ceisteanna 
maidir le raon feidhme Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an 
‘Chairt’) agus maidir le dlí-eolaíocht 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 
ar chearta príobháideachais; raon 
feidhme substainteach phrionsabal na 
comhréireachta agus an gaol idir an Chairt, 
an Bunreacht agus CECD. 

 � Cás: Kevin Tracey v. an Bhreithimh 
Cúirte Dúiche Aeneas McCarthy & Daoine 
eile

Baineann an cás seo atá os comhair na 
Cúirte Uachtaraí le scrúdú ar an gcúinse 
beacht ina gceadaítear duine a chur á chimiú 
de bharr díspeagadh os comhair na Cúirte, 
ag cur chásdlí na Cúirte Eorpaí um Chearta 
an Duine agus dhlí bunreachtúil na hÉireann 
san áireamh. I mí Lúnasa 2017, tháinig an 
Chúirt Uachtarach chuig an gCoimisiún 
agus d’iarr air a fheidhm mar amicus curiae a 
fheidhmiú sa chás seo. Éisteadh leis an gcás 
an 18 Aibreán 2018. 

In 2018 rinne an Coimisiún iarratas leis na 
hUaschúirteanna idirghabháil a dhéanamh 
mar amicus curiae i seacht n-imeacht. 
Tugadh an cead sin dó i ngach cás agus bhí 
siad ar fad fós ar bun amhail deireadh na 
bliana.

 � Cásanna: AC v. Ospidéal na hOllscoile, 
Corcaigh agus Daoine eile & AC v Theach 
Altranais Naomh Fionnbarra agus Daoine 
eile 

Thug an Chúirt Uachtarach cead don 
Choimisiún idirghabháil a dhéanamh 
mar amicus curiae sa chás seo, a bhain le 

coinneáil neamhdhleathach líomhnaithe 
mná a bhí 93 bliain d’aois (ag an am) in 
Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh agus a 
haistriú ina dhiaidh sin go Teach Altranais 
Naomh Fionnbarra, áit a ndearnadh Coimircí 
Cúirte di. Tharraing an cás seo ceisteanna 
tábhachtacha anuas faoi idirghníomhú na 
reachtaíochta stairiúla a bhain le Coimircí 
Cúirte agus na hAchtanna Meabhairshláinte 
nua-aimseartha. Is dócha freisin go 
bhfiosrófar ar coinníodh an bhean go 
neamhdhleathach san ospidéal nó sa teach 
altranais agus/nó ar urramaíodh a cearta 
Bunreachtúla nuair a rinneadh Coimircí 
Cúirte di, a ceart chun dínite mar dhuine san 
áireamh. 

 � Cás: David Walsh v. an Aire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais & Daoine eile

Bhreithnigh an t-achomharc os comhair 
na Cúirte Uachtaraí na nósanna imeachta 
córa a gcaithfear cloí leo sula gcinntear 
go ndearna duine díspeagadh cúirte. 
D’éist an Chúirt Uachtarach an cás an 17 
Aibreán 2018 agus tháinig an Coimisiún 
os comhair na Cúirte mar amicus curiae. 
Forchoimeádadh an breithiúnas. Tá baint 
aige seo leis an gcás Kevin Tracey v an 
Bhreithimh Cúirte Dúiche Aeneas McCarthy & 
an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.

 � Cásanna: MAM v. an Aire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais, & KN v an Aire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais 

Tá an dá chás seo á n-éisteacht i 
gcomhar lena chéile os comhair na Cúirte 
Achomhairc a thug cead don Choimisiún, 
i mí an Mheithimh 2018, idirghabháil mar 
amicus curiae. Sa dá chás, dhiúltaigh an tAire 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais iarratais 
ar athaontú teaghlach ó dhaoine aonair, ar 
bronnadh stádas teifigh orthu faoi Acht 
na nDídeanaithe, 1996, agus a ndearnadh 
saoránaigh Éireannacha eadóirsithe díobh 
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ina dhiaidh sin, ar an bhforas nach raibh siad 
i dteideal athaontú teaghlach “teifigh” níos 
mó toisc gur shaoránaigh Éireannacha iad.

 � Cás: An tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais v. Celmer 

Baineann an cás seo le heiseachadadh an 
Uasail Artur Celmer, náisiúnach Polannach, 
go dtí an Pholainn faoi Bharántas Gabhála 
Eorpach. Tarraingíodh údar imní anuas 
faoi athruithe reachtaíochta sa Pholainn 
le deireanaí maidir le neamhspleáchas 
na mbreithiúna, na gcúirteanna agus an 
ionchúisitheora phoiblí. Maíonn an tUasal 
Celmer go mbaineann na hathruithe 
reachtaíochta an bonn den fhéidearthacht 
go mbeadh triail chóir aige.

 I ndiaidh don Ard-Chúirt dhá cheist a 
tharchur go dtí Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh i Lucsamburg, chomhairle 
an Chúirt Bhreithiúnais don Ard-Chúirt go 
gcaithfear measúnú sonrach agus beacht 
a dhéanamh an bhfuil fíor-riosca ann go 

sárófar cearta an Uasail Celmer chun triail 
chóir. Nuair a cuireadh an cás ar ais chuig 
an Ard-Chúirt i mí Dheireadh Fómhair 2018, 
tugadh cead don Choimisiún idirghabháil 
mar amicus curiae. D’ordaigh an Ard-Chúirt  
eiseachadadh an Uasail Celmer ina dhiaidh 
sin, ag cinneadh nár léirigh na fíorais 
go raibh riosca ann go mbeadh diúltú 
mínáireach ar a chearta chun triail chóir i 
gceist de bharr a eiseachadta.

Rinne an tUasal Celmer achomharc in 
aghaidh an chinnidh sin agus rinne sé 
iarratas a chás a achomharc go díreach os 
comhair na Cúirt Uachtaraí.

 � Cás: Scoil Nano Nagle v. Marie Daly

Baineann an cás seo leis an léirmhíniú ceart 
ar an dualgas freastal réasúnta a dhéanamh 
faoi na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta 1998–2011. Bhí Marie Daly, 
Cúntóir Riachtanas Speisialta, ag obair le 
leanaí faoi mhíchumas foghlama agus/nó 
fisiciúil i Scoil Nano Nagle ó 1998. In 2010, 
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tharla timpiste di agus i ndiaidh tréimhse 
athshlánaithe, rinne sí iarracht filleadh ar an 
obair in 2011.

Chinn bord na scoile nach mbeadh sé 
de chumas ag Daly Uas. tabhairt faoina 
dualgais ar fad, anois ná amach anseo, 
agus mar sin cinneadh nach raibh cead aici 
filleadh ar an obair. Rinne Daly Uas. gearán 
leis an mBinse Comhionannais mar a bhíodh 
(a tógadh isteach faoin gCoimisiún um 
Chaidreamh san Áit Oibre) ar an mbonn 
gur theip ar an scoil bearta iomchuí a chur 
ar fáil chun freastal uirthi siúd, mar dhuine 
faoi mhíchumas, filleadh ar an obair. Dúirt 
sí gur tháinig sé sin salach ar alt 16 de na 
hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 
1998-2011.

Thug an Chúirt Uachtarach cead don 
Choimisiún idirghabháil mar amicus curiae i 
mí Dheireadh Fómhair 2018. 

 � Cás: Cónaidhm Idirnáisiúnta na 
nOibrithe Iompair v. an Aire Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais 

Baineann an cás seo le hiarratas Chónaidhm 
Idirnáisiúnta na nOibrithe Iompair chuig 
an Ard-Chúirt nuair a rinne siad iarratas 
ar urghaire ar cheadanna oibre a dheonú 
nó a athnuachan a eisítear faoin Scéim 
Ceada Oibre Neamhthipiciúla d’iascairí 
nach as an Aontas Eorpach dóibh. Chuir an 
Chónaidhm tús leis na himeachtaí sin ar an 
mbonn gur tharchuir sí roinnt daoine aonair 
a tháinig go hÉirinn de bharr na gceadanna 
sin chuig na Gardaí le fiosrú mar íospartaigh 
amhrasta gáinneála agus cineálacha eile 
dúshaothraithe thromchúisigh saothair 
ar árthaigh iascaireachta Éireannacha. 
Thug an Ard-Chúirt cead don Choimisiún 
idirghabháil mar amicus curiae i mí 
Dheireadh Fómhair 2018. 
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Athbhreithnithe Comhionannais

Tugtar faoi Athbhreithnithe Comhionannais 
faoi alt 32 den Acht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, 2014. Tá cumhacht reachtúil 
ag an gCoimisiún iarraidh ar ghnóthais 
phoiblí nó phríobháideacha tabhairt 
faoi athbhreithniú ar chomhionannas 
deiseanna go ginearálta, nó ar ghné 
áirithe idirdhealaithe faoi reachtaíocht 
frith-idirdhealaithe na hÉireann, mar 
atá na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta agus/nó na hAchtanna um 
Stádas Comhionann. Is faoin gCoimisiún, i 
bhfianaise a thosaíochtaí straitéiseacha, an 
rogha faoi cé air a n-iarrtar tabhairt faoinár 
n-athbhreithnithe comhionannais agus 
faoina ndírítear air sna hathbhreithnithe sin.

I rith 2018, d’eisigh an Coimisiún sé 
iarraidh chun tabhairt faoi Athbhreithniú 
Comhionannais. Ba é sin an chéad bhliain ar 
ghair an Coimisiún an chumhacht reachtúil 
sin.

Taithí Neamhnáisiúnach ag teacht 
ar Sheirbhísí Saor in Aisce Dochtúirí 
Ginearálta 

I mí Aibreáin, d’iarr an Coimisiún ar 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
tabhairt faoi Athbhreithniú Comhionannais 
maidir le comhionannas deiseanna 
náisiúnach neamh-Éireannach nach 
labhraíonn Béarla nó nach bhfuil Béarla ar 
a dtoil acu nuair atá seirbhísí saor in aisce 
dochtúirí ginearálta ag teastáil, agus soláthar 
seirbhísí ateangaireachta dóibh.

Thug an Fheidhmeannacht tuairisc an 
Athbhreithnithe Comhionannais dar 
dáta an 30 Lúnasa. I measc thorthaí an 
Athbhreithnithe Comhionannais bhí: 
gur bhunaigh an Fheidhmeannacht, in 
2004, córas do dhochtúirí ginearálta chun 
ateangairí a fhostú d’othair ar iarrthóirí 
tearmainn/teifigh iad agus go n-aisghabhfaí 
an costas sin ón bhFeidhmeannacht, agus go 

ndéanfaidh an Fheidhmeannacht íocaíocht 
dhíreach leis na cuideachtaí ateangaireachta 
a fhostaíonn dochtúirí ginearálta do 
theifigh/iarrthóirí tearmainn atá ag cur 
fúthu sa cheantar mar chuid de na Cláir 
Athshocraithe/Athlonnaithe.

Leag an Fheidhmeannacht amach:

1. Lorgóidh sí maoiniú breise chun 
seirbhísí ateangaireachta sa réimse a 
bhí á athbhreithniú a fheabhsú;

2. Cuirfear na dochtúirí ginearálta ar 
fad ar an eolas arís go bhfuil seirbhís 
ateangaireachta a mhaoiníonn an 
Fheidhmeannacht ar fáil d’aon othair 
nach labhraíonn Béarla nó nach bhfuil 
Béarla ar a dtoil acu;

3. Tabharfar sonraí teagmhála na 
gcuideachtaí a chuireann seirbhísí 
ateangaireachta ar fáil do dhochtúirí 
ginearálta;

4. Déarfar le dochtúirí ginearálta go 
n-íocfaidh an Fheidhmeannacht 
na cuideachtaí ateangaireachta 
go díreach anois, seachas go 
n-íocfadh na dochtúirí astu agus 
ansin go n-aisghabhfaí na costais ón 
bhFeidhmeannacht;

5. Spreagfar na dochtúirí ginearálta le 
seirbhísí ateangaireachta gairmiúla 
a úsáid seachas brath ar bhealaí eile 
ar nós duine muinteartha nó Google 
Translate do sheirbhísí dá leithéid; agus

6. Déanfar athbhreithniú leanúnach ar an 
gceist. 

Taithí Náisiúnach Neamh-LEE a 
úsáideann Seirbhísí Cóiríochta Údaráis 
Áitiúil i mBaile Átha Cliath 

I mí Aibreáin, d’iarr an Coimisiún ar na 
ceithre údarás áitiúla i mBaile Átha 
Cliath tabhairt faoi Athbhreithnithe 
Comhionannais a dhírigh go sonrach ar 
rochtain náisiúnach neamh-Éireannach (idir 
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náisiúnaigh LEE agus náisiúnaigh  
neamh-LEE) ar thithíocht shóisialta agus 
seirbhísí easpa dídine.

Cuireadh de chúram ar na ceithre Údarás 
Áitiúla (Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-
Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine 
Gall agus Comhairle Contae Átha Cliath 
Theas) iniúchadh a dhéanamh, i bhfianaise 
a n-oibleagáidí faoi reachtaíocht um 
chomhionannas na hÉireann, ar leibhéal 
an chomhionannais deiseanna do dhaoine 
chun rochtain a fháil ar sheirbhísí tithíochta 
sóisialta mar a leagtar amach in alt 19 den 
Acht Tithíochta, 2009, agus rochtain daoine 
ar sheirbhísí easpa dídine a rialaítear le halt 
10 den Acht Tithíochta, 1988.

Cuireadh de chúram ar na hÚdaráis Áitiúla 
freisin faoin Athbhreithniú Comhionannais 
imscrúdú a dhéanamh ar a gcleachtais agus 
nósanna imeachta chun seirbhísí cóiríochta 
a sholáthar do náisiúnaigh neamh-

Éireannacha (idir LEE agus neamh-LEE)  
chun a chinneadh ar chuir na cleachtais 
agus nósanna imeachta sin comhionannas 
deiseanna ar fáil de réir a n-oibleagáidí 
comhionannais faoi na hAchtanna um Stádas 
Comhionann.

Chuir na ceithre Údarás Áitiúla a 
nAthbhreithnithe Comhionannais faoi 
bhráid an Choimisiúin i ndeireadh 2018, 
agus leagadh amach:

1. Tá deireadh leis an gcleachtas 
náisiúnaigh neamh-Éireannacha a 
raibh rochtain ar thithíocht shóisialta 
nó seirbhísí easpa dídine uathu a 
tharchur, go mícheart, chuig Aonad 
na bPobal Nua sa Roinn Coimirce 
Sóisialaí, in áit go Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath, atá freagrach as na 
seirbhísí sin.

2. Tá deireadh leis an gcleachtas gur 
éilíodh ar dhaoine a bhí ag déanamh 
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iarratais a bheith ina gcónaí go buan 
i gceantar an Údaráis Áitiúil ar feadh 
bliana ar a laghad, anuas ar na critéir 
reachtúla dlí, chun cáiliú do na seirbhísí 
cóiríochta. 

Tharraing na hAthbhreithnithe 
Comhionannais seo údar imní 
tromchúiseach anuas freisin mar le cur i 
bhfeidhm Ciorcláin ón Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil (41/2012), 
a chuir iarratasóirí cáilithe áirithe 
(náisiúnaigh LEE go háirithe) as an áireamh 
cé go gcáileoidís le haghaidh tacaíochtaí 
tithíochta sóisialta ar gach bealach eile.

I ndiaidh torthaí na nAthbhreithnithe 
Comhionannais a fheiceáil, tá imní ar an 
gCoimisiún go ndiúltófar go mídhleathach 
d’iarratais ar sheirbhísí easpa dídine agus 
tithíochta sóisialta mar gheall ar fheidhmiú 
an Chiorcláin seo, arbh ionann é agus 
idirdhealú ar bhonn cine (náisiúntacht). 

 I mí na Nollag 2018, shocraigh an Coimisiún 
iarraidh ar na ceithre údarás áitiúla 
tabhairt faoi Phleananna Gníomhaíochtaí 
le haghaidh Comhionannais de bhun alt 
32(1)(b) den Acht fá Choimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas, 
2014. Anuas air sin, shocraigh an Coimisiún 
scríobh chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil ag iarraidh go n-athrófaí 
an Ciorclán. 

Taithí Úsáideoirí Seirbhíse a Úsáideann 
Seirbhísí Cóireála Ópóideacha

I mí an Mheithimh, d’iarr an Coimisiún ar 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
tabhairt faoi Athbhreithniú Comhionannais 
a dhírigh ar thrí chlinic shainaitheanta a 
chuireann cóireáil andúile ar fáil (tá péire 
díobh i mBaile Átha Cliath agus ceann i 
gCeatharlach).

Dhírigh an tAthbhreithniú Comhionannais 
ar an gcaoi ar tugadh faoi thástáil drugaí 
sna clinicí sin, maoirsiú díreach fhoireann 
na gclinicí ar shamplaí múin a fháil, agus 
impleachtaí an chleachtais thuairiscithe sin 
ar dhínit na n-úsáideoirí seirbhíse.

Thug an Fheidhmeannacht tuairisc an 
Athbhreithnithe Comhionannais dar dáta an 
20 Nollaig, inar leagadh amach: 

1. Athraíodh an cleachtas maidir le 
tabhairt faoi thástáil drugaí; in 
áit maoirsiú díreach ar shamplaí 
múin a fháil, úsáidtear maoirsiú 
neamhdhíreach le ‘Fearas Tástála ag an 
Láthair Cúraim’.

2. Tá gach clinic tar éis athrú nó 
tá siad ag athrú go maoirsiú 
neamhdhíreach ar shamplaí múin a 
fháil sa ghnáthchleachtas clinic. Ina 
hAthbhreithniú Comhionannais, 
mhaígh an Fheidhmeannacht gur 
chaith na trí chlinic shainaitheanta 
go han-dáiríre leis an gceist faoi 
mhaoirsiú díreach ar shamplaí múin a 
fháil i dtéarmaí dhínit na n-úsáideoirí 
seirbhíse.

Rannpháirtithe ó Theach Naomh Micheál ag seoladh leagan éasca 
le léamh de Dhualgas na hEarnála Poiblí le hIonchuimsiú Éireann, 
Nollaig 2018
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Cóid Chleachtais

Tá an fheidhm ag an gCoimisiún freisin, faoi 
alt 31 den Acht fá Choimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas, 
2014, cóid chleachtais a réiteach chun cur 
le cearta an duine a chosaint; idirdhealú a 
dhíbirt; agus comhionannas a chur chun 
cinn. Is féidir forálacha na gcód sin a úsáid 
mar fhianaise inghlactha agus is féidir 
iad a chur san áireamh in aon imeachtaí 
os comhair na cúirte nó os comhair an 
Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre/
na Cúirte Oibreachais.

I ndiaidh na gcomhairliúchán riachtanach, 
cuireadh dréacht den Chód Cleachtais maidir 
le Pá Comhionann faoi bhráid an Aire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais le faomhadh 
i mí na Nollag 2018. Nuair a shíníonn an 
tAire é lena chur i bhfeidhm, tabharfar 
treoir phraiticiúil d’fhostóirí, fostaithe 
agus a n-ionadaithe ar an gceart chun pá 
comhionann, neamhionannas pá a dhíbirt 
agus díospóidí pá a réiteach. Tá an cód i 
bhfeidhm ar gach fostaíocht a chumhdaítear 
faoi na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta.

Anuas air sin, i mí an Mheithimh 2018, 
thosaigh an Coimisiún ag obair ar Chód 
Cleachtais maidir le Bearta a Thacaíonn 
le Teaghlaigh san Ionad Oibre. I mí an 
Mheithimh freisin, thosaigh an Coimisiún 
ag obair ar Chód Cleachtais maidir le Cearta 
Teaghlach ag Ionchoisní. 

I mí na Samhna 2018, thosaigh an Coimisiún 
ag obair ar leagan leasaithe den Chód 
Cleachtais maidir le Gnéaschiapadh agus 
Ciapadh ag an Obair, a chuir an tÚdarás 
Comhionannais i dtoll a chéile in 2012. Thug 
an Coimisiún faoi phróiseas comhairliúcháin 
ar dhréacht-chód leasaithe i ndeireadh 
2018.

Breithiúnas O’Keeffe v. na hÉireann a 
fhorfheidhmiú

Ceapadh an Breitheamh Iarfhlaith O’Neill 
mar Mheasúnóir Neamhspleách chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí na 
Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát a 
dhiúltaigh d’íocaíochtaí ex gratia a d’iarr 
daoine aonair ar bhonn Bhreithiúnas 
O’Keefe ón gCúirt Eorpach um Chearta an 
Duine.

Chuig sin, tá an Breitheamh O’Neill ag fiosrú 
faoi láthair an bhfuil fianaise ar ghearán 
roimhe seo faoi mhí-úsáid ghnéasach ar 
pháiste, mar riachtanas chun go gcáileofaí 
le haghaidh íocaíocht ex gratia, ag teacht le 
Breithiúnas O’Keefe ón gCúirt Eorpach um 
Chearta an Duine agus an léirmhíniú cruinn 
ar an mbreithiúnas é. D’iarr an Breitheamh 
O’Neill ar an gCoimisiún, agus ar pháirtithe 
leasmhara eile, aighneachtaí a dhéanamh ar 
an gceist seo a leanas: 

“[w]hether the imposition of the condition 
which required that there had to be 
evidence of a prior complaint of the child 
sex abuse on the part of the employee 
in question to the school authority [or a 
school authority in which the employ has 
previously worked], to establish eligibility 
for a payment under the ex-gratia 
scheme, is consistent with and a correct 
implementation of the judgment of the 
ECtHr in the case of Louise O’Keeffe v. 
Ireland.”

Thug an Coimisiún aighneachtaí tosaigh i mí 
an Mheithimh 2018. Iarradh aighneachtaí 
breise agus tugadh iad sin i mí na Nollag 
2018.
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Cur i bhfeidhm Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine a chur chun 
cinn

Leagtar oibleagáid reachtúil in alt 42 
den Acht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 
ar chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt 
ar idirdhealú a dhíbirt, comhionannas 
deiseanna a chur chun cinn, agus cearta an 
duine a chosaint, dóibh siúd dá soláthraíonn 
siad seirbhísí, agus d’fhoireann agus 
iad i mbun a n-oibre laethúla. Tá sé de 
chumas ag Dualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine 
comhionannas agus cearta an duine a 
leabú i lár an déanta beartais, an tsoláthair 
seirbhíse agus na fostaíochta san earnáil 
phoiblí in Éirinn. In 2018, thug an Coimisiún 
faoi chlár cuimsitheach gníomhaíochtaí 
chun cur chun cinn an Dualgais i measc 
comhlachtaí poiblí ar fud na tíre a spreagadh.

Treoirthionscadail Curtha i gcrích

Cuireadh tús le sé threoirthionscadal 
maidir le Dualgas na hEarnála Poiblí 
um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine a chur i bhfeidhm in 2017, agus 
críochnaíodh iad in 2018. Stiúir an 
Coimisiún na treoirthionscadail sin don 
phróiseas a bhaineann leis an Dualgas a 
chur i bhfeidhm le comhlachtaí poiblí in 
earnálacha difriúla, lena n-áirítear dhá 
ghníomhaireacht rialtais, dhá Chomhairle 
Contae, foras ardoideachais agus úsáideoirí 
seirbhís sláinte phoiblí. Tugadh faoi na sé 
threoirthionscadal le: 

• Comhairle Cathrach Chorcaí

• Comhairle Contae Mhuineacháin

• Seirbhís Phríosúin na hÉireann

• Coláiste na hOllscoile Corcaigh

• An tSeirbhís Phromhaidh

• Community Action Network

Ina theannta sin, ó mhí Feabhra go mí na 
Samhna 2018, thacaigh an Coimisiún le 
treoirthionscadal le Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann a dhírigh ar an Dualgas a chur i 
bhfeidhm trí bhreathnú ar cheisteanna 
do mhná sa phríosún. Tugadh faoi thrí 
cheardlann in Ionad Dóchais agus i bPríosún 
Luimnigh. Tugadh faoi fhócasghrúpaí 
le banphríosúnaigh sa dá phríosún, faoi 
chathaoirleacht an Phríomh-Choimisinéara 
agus comhalta Coimisiúin, a ghlac 
cur chuige bunaithe ar fhianaise i leith 
measúnú ar cheisteanna chearta an duine 
agus comhionannais. I mí Dheireadh 
Fómhair 2018, d’éascaigh an Coimisiún 
ceardlann le Foireann Ardbhainistíochta 
agus Gobharnóirí Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann chun iniúchadh a dhéanamh ar 
an gcaoi a bhféadfaí an Dualgas a chur i 
bhfeidhm ar fud na Seirbhíse agus an chaoi 
le plean measúnaithe agus gníomhaíochta 
a chuimsiú ina plean straitéiseach atá ar na 
bacáin. 

D’fhorbair agus léirigh na treoirthionscadail 
sin cuir chuige dhifriúla i leith an Dualgas 
a chur i bhfeidhm, a chuirfidh bonn eolais 
faoi threoir an Choimisiúin do chomhlachtaí 
poiblí maidir leis an Dualgas, atá le foilsiú  
in 2019. Ina theannta sin, scaipfear taithí 
agus léargas na dtionscadal trí shraith  
chás-staidéir físe a chuirfear i gcrích in 2019.

Comhaltaí den Mheitheal Oibre ar Dhualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine ag ceardlann a d’óstáil an 
Coimisiún, ‘From Assessment to Actions’, Márta 2018
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Seimineár Údaráis Áitiúil

Mar chuid dá obair chun an Dualgas a chur 
chun cinn, d’óstáil an Coimisiún seimineár 
i gcomhpháirt leis an nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil i mBaile Átha 
Cliath le haghaidh gach údarás áitiúil an 27 
Meán Fómhair 2018. Thug an t-imeacht 
sin deis léargas a thabhairt ar an méid a 
foghlaimíodh ó na treoirthionscadail in dhá 
údarás áitiúla – Comhairle Cathrach Chorcaí 
agus Comhairle Contae Mhuineacháin. Ba 
dheis a bhí san imeacht freisin na tairbhí 
agus na dúshláin a bhaineann leis an 
Dualgas a chur i bhfeidhm in údarás áitiúil a 
phlé. 

Ag eascairt as an rannpháirtíocht sin, tá an 
Coimisiún ag obair leis an Roinn Tithíochta, 
Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun Dualgas 
na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus 
Cearta an Duine a chuimsiú sna treoirlínte 
ar phleanáil chorparáideach d’údaráis áitiúla 
atá ar na bacáin. 

Oiliúint Feasachta ar Chearta an Duine 
agus Comhionannas

Chuir an Coimisiún oiliúint feasachta 
comhionannais agus chearta an duine ar 
fáil do 27 Oifigeach Imirce nuacheaptha 
in Aerfort Bhaile Átha Cliath i mí Aibreáin 
2018 agus do 25 comhalta foirne i Seirbhís 
Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann 
i mí na Samhna 2018, mar chuid den 
oiliúint do Dhualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine 
atá geallta ag an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. 

Sparánachtaí an Fhorais Riaracháin 

Mar chuid dá obair chun Dualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus 
Cearta an Duine a chur chun cinn, reáchtáil 
an Coimisiún an tríú bliain dá scéim 
sparánachtaí do mhic léinn ionchais an 
Dioplóma Ghairmiúil i gCearta an Duine 
agus Comhionannas.

Is clár páirtaimseartha, bliana é an Dioplóma 
a d’fhorbair an Coimisiún i gcomhar leis 
an Foras Riaracháin agus a chreidiúnaíonn 
Ollscoil na hÉireann. 

Bronnadh deich sparánacht in 2018 ar 
dhaoine aonair ó na heagraíochtaí sochaí 
sibhialta agus comhlachtaí poiblí seo a 
leanas: 

• Ruhama;

• Cairde;

• IDEC Ireland;

• Forbairt Áitiúil Loch Garman;

• Comhairle Chontae na Mí;

• Coláiste na hOllscoile Corcaigh;

• An tÚdarás Náisiúnta Míchumais;

• An tSeirbhís Phromhaidh;

• Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim;

• Seirbhís Phríosúin na hÉireann.

Scéim Deontas 2018: Ag tacú le 
Dualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine 
a chur i bhfeidhm

I mí na Nollag 2018, d’fhógair an Coimisiún 
a leithdháileadh de mhaoiniú deontas 

Céimithe Sparánachtaí an Choimisiúin ag bronnadh an Fhorais 
Riaracháin, 2018
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ar 25 eagraíocht chun tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí chun cearta an duine agus 
comhionannas a chur chun cinn, agus iad 
ag díriú ar dhá théama uileghabhálacha: 
Ag tacú le Dualgas na hEarnála Poiblí um 

Chomhionannas agus Cearta an Duine a chur 
i bhfeidhm; agus Éagsúlacht agus Tuiscint 
Idirchultúrtha. Díríonn 11 cheann de na 
tionscadail mhaoinithe ar thacú leis an 
Dualgas a chur i bhfeidhm:

EAGRAÍOCHT TIONSCADAL

ATD Fourth World Ireland 
CLG

Scéalta a bhailiú ó dhaoine a mhair i mbochtanas chun léargas a 
thabhairt ar an gcaoi a bhfeictear meas, dínit, rannpháirtíocht, 
ionchuimsiú agus comhionannas nuair a bhaineann siad leas 
as seirbhísí poiblí. Beidh na scéalta sin mar bhonn próisis a 
chabhraíonn le rannpháirtithe an gá atá le hathrú sa soláthar 
seirbhíse poiblí a chur in iúl.

Community Action Network 
(CAN)

Feasacht agus tuiscint a chur chun cinn i measc úsáideoirí seirbhíse 
ar a gcearta daonna agus comhionannais agus ar Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine, ag tacú 
leis an ngrúpa leochaileach seo de dhaoine a bhfuil cearta acu le 
foghlaim leis an gcóras gearán a úsáid agus aghaidh a thabhairt ar 
na ceisteanna a d’ainmnigh siad mar ábhar imní dóibh.

Cónaidhm na hÉireann um 
Míchumas

Oiliúint a chur ar fáil d’údaráis áitiúla maidir le Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus an 
bhaint atá aige le Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine.

Free Legal Advice Centres Tuarascáil mhionsonraithe a thabhairt chun tacú le cur i bhfeidhm 
Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine i gcomhlachtaí poiblí éagsúla a bhfuil ról lárnach acu i gcóras 
ceartais na hÉireann.

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
Chathair na Gaillimhe

Tógáil ar obair a rinne Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chathair 
na Gaillimhe go dtí seo ar Dhualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine, agus é d’aidhm leis cultúr a 
threisiú ar fud na hearnála poiblí atá tiomanta do chomhionannas a 
chur chun cinn, idirdhealú a chosc agus cearta an duine a chosaint 
go réamhghníomhach.

Ionchuimsiú Éireann Oiliúint feasachta agus tógála cumais a chur ar fhoireann sna 
hÚdaráis Áitiúla maidir lena n-oibleagáidí faoi Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine. Cuirfear 
oiliúint freisin ar dhaoine faoi mhíchumas agus dá lucht tacaíochta 
maidir le tuiscint ar a gcearta agus cosaint a gceart faoin Dualgas. 
Cuirfidh na seisiúin sin bonn eolais faoi thuarascáil a chruthófar do 
chomhlachtaí poiblí eile faoin gcaoi a bhféadfaidís a n-oibleagáidí 
faoin Dualgas a chomhlíonadh.

Comhairle um Chearta an Duine Scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí Dualgas na hEarnála 
Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine a úsáid chun a 
chinntiú go n-urramaítear cearta an duine sa chóras Cróinéara, le 
gníomhaíochtaí, oiliúint agus moltaí don athchóiriú reachtaíochta 
a d’eascródh as
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Bhí tionscadail chun tacú le cur i bhfeidhm 
an Dualgais i gceist in 2018 freisin ar tugadh 
tacaíocht dóibh faoi Scéim Deontas 2017 
agus a lean ar aghaidh ag cur a gcuid oibre 
i gcrích. Liostaítear na tionscadail sin in 
Aguisín 6. 

An Comhchoiste a bunaíodh faoi 
Chomhaontú Aoine an Chéasta/
Bhéal Feirste

Foráiltear i roinn Chomhaontú Bhéal 
Feirste/Aoine an Chéasta maidir le cearta, 
cosaintí agus comhionannas deiseanna do 
chomhchoiste ionadaithe ó Choimisiún 
na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas agus ó Choimisiún 
Thuaisceart Éireann um Chearta an 
Duine, mar fhóram Thuaidh-Theas chun 
machnamh a dhéanamh ar cheisteanna 

chearta an duine ar oileán na hÉireann. 
Cinntítear bunús foirmiúil faoin dlí don 
Chomhchoiste le reachtanna bunaidh 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas agus Choimisiún 
Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine.

Toisc go bhfuil comhoibriú níos fearr 
riachtanach anois i ndiaidh vóta reifrinn na 
Ríochta Aontaithe chun tarraingt siar as 
an Aontas Eorpach, chuir an Comhchoiste 
tús le clár suntasach oibre, taighde agus 
rannpháirtíochta. 

Tá an Comhchoiste i suíomh ar leith 
dá bharr chun aghaidh a thabhairt 
ar cheisteanna a tharraingíonn an 
Breatimeacht anuas le haghaidh chearta 
an duine agus comhionannais ar oileán na 
hÉireann.

EAGRAÍOCHT TIONSCADAL

Cumann Pleanála Teaghlaigh na 
hÉireann

Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine a chur i bhfeidhm trí chur chuige bunaithe ar chearta agus 
ar an othar a chur chun cinn maidir le soláthar cúram ginmhillte in 
Éirinn.

Iontaobhas na hÉireann um 
Athchóiriú an Chórais Choiriúil

Feasacht a ardú maidir le sáruithe trasnacha idirdhealaithe agus 
chearta an duine in aghaidh daoine faoi mhíchumas atá faoi 
choinneáil, cumas a thógáil i measc eagraíochtaí sochaí sibhialta 
agus comhlachtaí stáit chun dúshláin a aithint agus aghaidh a 
thabhairt orthu chun agus idirdhealú a dhíbirt, agus a chinntiú 
go bhfaigheann daoine faoi mhíchumas trom cúram iomchuí i 
suíomhanna malartacha athshlánaithe.

Coiste Náisiúnta Cosanta / An 
tÚdarás um Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte

Ábhair feasachta agus oiliúna a fhorbairt do sholáthraithe seirbhísí 
poiblí, príobháideacha agus deonacha a chuireann prionsabail agus 
cleachtais an chúraim bunaithe ar chearta chun cinn.

Coláiste na hOllscoile Corcaigh Teimpléad iniúchta a dhearadh do chomhlachtaí san earnáil 
phoiblí, chun críche easnaimh i bhfeasacht ar chultúr na mbodhar 
a shainaithint, agus córais agus cleachtais atá claonta in aghaidh 
daoine bodhra agus daoine a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu a 
nochtadh. Cuirfidh úsáid na dteimpléad ar chumas comhlachtaí 
san earnáil phoiblí measúnú a dhéanamh ar a gcumas a 
n-oibleagáidí faoi Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine a chomhlíonadh agus tacú le cur i bhfeidhm 
éifeachtach agus bríoch an Achta um Theanga Chomharthaíochta na 
hÉireann, 2017.
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Les Allamby, an Tánaiste Simon Coveney agus an Príomh-
Choimisinéir Emily Logan ag cruinniú de chuid an Chomhchoiste, 
Eanáir 2018

Cruinniú de chuid an Chomhchoiste (Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas agus Coimisiún Thuaisceart 
Éireann um Chearta an Duine), Eanáir 2018

• I mí Eanáir, bhuail Simon Coveney 
T.D., an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála ag a bhfuil 
freagrachtaí as an mBreatimeacht, leis 
an gComhchoiste le haghaidh plé ar 
an gcaoi le dul i ngleic leis na contúirtí 
agus dúshláin do chearta daonna 
agus comhionannas na ndaoine mar 
a tharraingíonn an Ríocht Aontaithe 
siar as an Aontas Eorpach. Cuireadh 
an bheirt Phríomh-Choimisinéirí faoi 
agallamh in éindí freisin ar Drivetime, 
clár raidió ar RTÉ.

• I mí Feabhra, bhuail an Comhchoiste 
le roinnt príomhoifigeach sa Ghinéiv, 
misin bhuana na hÉireann agus na 
Ríochta Aontaithe do na Náisiúin 
Aontaithe.

• I mí an Mhárta, d’fhoilsigh an 
Comhchoiste a ráiteas beartais a bhí 
dírithe ar Rialtais na Ríochta Aontaithe 
agus na hÉireann agus inar tugadh 
breac-chuntas ar shé riachtanas 
do chomhaontú deiridh an Aontais 
Eorpaigh maidir le tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe chun oibleagáidí 
Chomhaontú Bhéal Feirste (Aoine an 
Chéasta) a chomhlíonadh. Thacaigh 
taighde neamhspleách a rinne acadóirí 
in Ollscoil Newcastle, Ollscoil Durham 
agus Ollscoil Birmingham leis an ráiteas 
beartais.

• I mí Aibreáin, chas an Comhchoiste 
le Michel Barnier, Príomh-Idirbheartaí 
Breatimeachta Choimisiún an Aontais 
Eorpaigh, agus lena fhoireann i nDún 
Dealgan; pléadh baol suntasach 
na ndifríochtaí i gcosaint ceart ar 
bhonn Thuaidh-Theas tar éis don 
Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an 
Aontas. Mhol an Comhchoiste sásra 
ina mbeadh an dá fhoras um chearta 
an duine ábalta comhairle agus a 
saineolas a roinnt ar cheisteanna 
chearta an duine sa phróiseas roimh an 
gcomhaontú deiridh um tharraingt siar.
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• I mí Aibreáin freisin, bhuail an 
Comhchoiste leis an Tiarna Duncan, 
Fo-Rúnaí Stáit Parlaiminte Thuaisceart 
Éireann, i mBéal Feirste.

• I mí na Bealtaine, thaistil an 
Comhchoiste go dtí an Bhruiséil chun 
bualadh le Tascfhórsa Breatimeachta 
an Aontais Eorpaigh den dara huair, 
agus bhuail siad freisin le Buan-Ionadaí 
na Ríochta Aontaithe don Aontas 
Eorpach, Sir Tim Barrow, agus le Declan 
Kelleher, Buan-Ionadaí na hÉireann don 
Aontas Eorpach agus lena oifigigh.

• I mí an Mheithimh, thaistil an 
Comhchoiste go Westminster 
chun bualadh le Sir Robin Walker, 
Feisire Parlaiminte, an Fo-Rúnaí Stáit 
Parlaiminte sa Roinn chun an tAontas 
Eorpach a fhágáil, nó DExEU.

• I mí na Samhna, d’fhoilsigh 
an Comhchoiste taighde nua 
coimisiúnaithe ar an gComhlimistéar 
Taistil idir Éire agus an Ríocht 
Aontaithe. Thug acadóirí in Ollscoil 
Newcastle, Ollscoil Durham agus 
Ollscoil Birmingham faoin taighde.

• I mí na Samhna freisin, thug an 
Coimisiún suntas d’fhoilsiú an  
dréacht-chomhaontaithe do 
tharraingt siar na Ríochta Aontaithe 
ón Aontas Eorpach agus na forálacha 
a bhain le cearta an duine agus 
comhionannas, go háirithe an Prótacal 
ar Éirinn/Tuaisceart Éireann agus na 
hiarscríbhinní lena mbaineann.

• I mí na Nollag, thionóil an 
Comhchoiste cruinniú físchomhdhála 
le Comhaltaí Thascfhórsa an Aontais 
Eorpaigh. 

Monatóireacht ar Chonarthaí 
Chearta an Duine agus 
Comhionannais sna Náisiúin 
Aontaithe agus i gComhairle na 
hEorpa

Tá creidiúnú stádas “A” ag an gCoimisiún, 
mar fhoras náisiúnta um chearta an duine, 
ó na Náisiúin Aontaithe. Tarraingíonn 
an t-aitheantas idirnáisiúnta sin aird ar 
sheasamh intíre agus idirnáisiúnta an 
Choimisiúin agus ar a neamhspleáchas 
institiúideach. Ní fhaigheann comhlachtaí 
stádas “A” mura bhfuil siad ag comhlíonadh 
Phrionsabail Pháras ina n-iomláine agus, dá 
bhrí sin, tugtar cearta vótála, labhartha agus 
suite dóibh ag comhlachtaí conartha na 
Náisiún Aontaithe um chearta an duine.

Mar an foras náisiúnta um chearta an 
duine, bíonn monatóireacht an Choimisiúin 
ar staid chearta an duine in Éirinn agus 
na moltaí a thugaimid mar bhonn eolais 
faoi mheasúnuithe na gcomhlachtaí 
monatóireachta conartha ar an gcaoi a 
bhfuil Éire ag comhlíonadh a hoibleagáidí 
faoi Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um 
Chearta an Duine.

In 2018, bhí an Coimisiún rannpháirteach 
go gníomhach i gcéimeanna éagsúla 
de mhonatóireacht réigiúnach agus 
idirnáisiúnta i gComhairle na hEorpa 
agus i gcomhlachtaí Conartha na Náisiún 
Aontaithe.

Na Náisiúin Aontaithe

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas

Dhaingnigh Éire Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas an 7 Márta, os cionn deich 
mbliana i ndiaidh a shínithe in 2007. Ach níor 
dhaingnigh an Stát an Prótacal Roghnach, 
sásra gearán ar leith an Choinbhinsiúin. Tá 
Éire lena céad tuarascáil ar chur i bhfeidhm 
an Choinbhinsiúin sa tír a chur i dtoll a chéile 
do na Náisiúin Aontaithe in 2020. 
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Leigh Gath (Faighteoir Rúnda Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) ag imeacht de chuid an Choimisiúin ‘Monitoring the CRPD’, 
Deireadh Fómhair 2018

Faoi airteagal 33 den Choinbhinsiún, 
caithfear creat monatóireachta 
neamhspleách a bhunú chun mionscrúdú 
a dhéanamh ar dhul chun cinn an Stáit 
in oibleagáidí an Choinbhinsiúin a chur i 
bhfeidhm chun cearta daonna daoine faoi 
mhíchumas a chosaint, chun meas a léiriú 
orthu agus chun iad a chaomhnú.

Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas an sásra 
neamhspleách monatóireachta ainmnithe 
don Choinbhinsiún in Éirinn. Cabhróidh 
an tÚdarás Náisiúnta Míchumais leis an 
gCoimisiún sa ról sin.

Bhí an Coimisiún i mbun forbairt 
réamhghníomhach ar shásra do 
mhonatóireacht an Choinbhinsiúin in 2018. 
I mí Dheireadh Fómhair, chuir sé tús le 
próiseas le haghaidh earcaíocht phoiblí a 
chéad Choiste Chomhairligh Míchumais 
reachtúil, a bhfuil formhór na gcomhaltaí 
faoi mhíchumas. Anuas air sin, sheol an 
Coimisiún sraith ábhar eolais don phobal 

ina bpléitear cearta an Choinbhinsiúin agus 
an Prótacal Roghnach, agus d’fhoilsigh 
sé leagan éasca le léamh dá thuarascáil 
taighde, “Disability and Discrimination in 
Ireland”. 

Coiste na Náisiún Aontaithe in aghaidh an 
Chéasta

I mí na Samhna, rinne an Coimisiún 
aighneacht do Choiste na Náisiún Aontaithe 
in aghaidh an Chéasta ar thuarascáil 
leantach na hÉireann bliain i ndiaidh 
an dara tuarascáil thréimhsiúil ón Stát. 
D’athdhearbhaigh an Coimisiún a mholadh 
arís gur cheart don Stát an Prótacal 
Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe i gcoinne Céasadh 
a dhaingniú gan a thuilleadh moille agus 
Sásra Náisiúnta Coisctheach a bhunú faoin 
gCoinbhinsiún. 

Mhol an Coimisiún go stiúrfadh sé an 
próiseas mar chomhlacht comhordaithe i 
gcreat an tSásra Náisiúnta Choiscthigh.
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Mhol an Coimisiún freisin go bhféadfadh an 
Coimisiún um Thodhchaí na Póilíneachta 
creat a sholáthar trína bhféadfaí cearta 
an duine agus comhionannas a leabú 
go tréan in éiteas agus oibríochtaí an 
Gharda Síochána. Athdhearbhaíodh freisin 
san aighneacht do Choiste na Náisiún 
Aontaithe in aghaidh an Chéasta moltaí ó 
chomhlachtaí monatóireachta conartha 
na Náisiún Aontaithe agus áitíodh ar an 
Stát imscrúdú iomlán a dhéanamh, de 
réir chaighdeáin idirnáisiúnta chearta an 
duine, ar chás na mban a institiúidíodh i 
Neachtlanna Mhaigdiléana, agus moladh go 
nglacfadh an Stát gníomh chun aghaidh a 
thabhairt ar bhacainní ar íospartaigh agus 
a n-ionadaithe rochtain a fháil ar fhaisnéis 
ábhartha i gcartlanna.

Comhairle na hEorpa

Cairt Shóisialta na hEorpa

I mí na Bealtaine 2018, rinne an Coimisiún 
aighneacht don Choiste Eorpach ar Chearta 
Sóisialta de chuid Chomhairle na hEorpa 
maidir lena athbhreithniú bliantúil ar Éirinn 
faoi fhorálacha Chairt Shóisialta na hEorpa.

Thug an Coimisiún faisnéis nuashonraithe 
a bhain le freagairt an Stáit ar Ghearán 
Comhchoiteann Uimh. 100/2013 Lárionad 

na hEorpa um Cearta na Romach v. na 
hÉireann, a dhírigh ar chóiríocht an Lucht 
Siúil agus an gá le riachtanais an Lucht Siúil a 
thuar agus freagairt dóibh.

Thug an Coimisiún eolas freisin a bhain leis 
an gCeart chun Oibre, ina measc torthaí 
ó thaighde le deireanaí ar idirdhealú; 
nuashonraithe ar na gcreat dlí maidir leis 
an mbearna phá idir na hinscní, idirdhealú 
socheacnamaíoch agus cúiteamh 
idirdhealaithe; agus nuashonrú ar athruithe 
suntasacha ar an dlí maidir le rochtain 
ar fhostaíocht d’iarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta.

Thug an Coimisiún an t-eolas is deireanaí 
do Chomhairle na hEorpa maidir le cearta 
daoine faoi mhíchumas, ina measc sonraí 
faoin Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú 
Daoine faoi Míchumas; an t-aitheantas do 
Theanga Chomharthaíochta na hÉireann; 
agus an Straitéis Náisiúnta Tithíochta do 
Dhaoine faoi Mhíchumas. 

Ina thorthaí ina dhiaidh sin, bhraith an 
Coiste Eorpach ar Chearta Sóisialta go mór 
ar thuairimí an Choimisiúin faoi chóiríocht 
an Lucht Siúil nuair a cinneadh go raibh 
airteagal 16 de Chairt Shóisialta na hEorpa á 
shárú go leanúnach.

Cuairteanna Tíre ar Éirinn

I mí an Mheithimh, bhuail an Coimisiún 
le toscaireacht ó Choiste Comhairleach 
Chomhairle na hEorpa ar an  
gCreat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh 
Náisiúnta a Chosaint i mBaile Átha Cliath, 
mar chuid dá gceathrú cuairt chun measúnú 
a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh 
ar an monatóireacht ar chosaint na 
mionlach náisiúnta in Éirinn.

Bhuail an Coimisiún i mí Iúil le toscaireacht 
ón gCoimisiún Eorpach i gcoinne an 
Chiníochais agus na hÉadulaingthe de chuid 
Chomhairle na hEorpa, a thug faoin chuairt 
tíre ar Éirinn chun eolas a bhailiú dá chúigiú 
tuarascáil ar Éirinn.

Labhraíonn Maria Ní Fhlatharta (Disabled Women Ireland) ag 
imeacht de chuid an Choimisiúin, ‘Monitoring the CRPD’, Deireadh 
Fómhair 2018
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An Coinbhinsiún um Ghníomhaíocht i 
gcoinne Gáinneála ar Dhaoine 

I mí na Samhna, scríobh an Coimisiún chuig 
an nGrúpa Saineolaithe um Ghníomhaíocht 
i gcoinne Gáinneála ar Dhaoine (GRETA) 
mar obair leantach don tuarascáil a chuir an 
Stát faoi bhráid GRETA. Thug an Coimisiún 
an t-eolas is deireanaí do GRETA maidir 
le ceisteanna éagsúla, lena n-áirítear a 
imní maidir le spleáchas leanúnach an 
Stáit ar scéim riarachán nach gcreideann 
an Coimisiún atá leordhóthanach chun 
íospartaigh gáinneála ar dhaoine a aithint 
agus a chosaint. Leag an Coimisiún amach 
go gcreideann sé gur cheart prionsabal an 
neamh-phionóis d’íospartaigh gáinneála a 
chódú i ndlí na hÉireann.

Bhí an Coiste GRETA tar éis a mholadh go 
ndéanfadh an Stát athbhreithniú ar chur i 
bhfeidhm na Scéime Oibre Neamhthipiciúla 
i dtionscal na hiascaireachta ag féachaint 
lena chinntiú go bhfuil dóthain cosaintí 
leordhóthanacha ann ar gháinneáil agus 
dúshaothrú daoine a oibríonn i dtionscal 
na hiascaireachta. Thug an Coimisiún 
an t-eolas is deireanaí don Choiste ar 
a chuid oibre mar amicus curiae i gcás a 
thóg Cónaidhm Idirnáisiúnta na nOibrithe 
Iompair thar a gceann siúd a oibríonn 
sa tionscal agus an chaoi a bhféadfadh 
feidhmiú na Scéime tionchar a imirt orthu. 

Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta Eile

Anuas ar mhonatóireacht idirnáisiúnta, 
thug an Coimisiún faoin rannpháirtíocht 
idirnáisiúnta seo a leanas freisin. Chun cur 
lena fheidhmeanna reachtúla, tá sainordú 
reachtúil ar an gCoimisiún dul i gcomhairle le 
comhlachtaí nó gníomhaireachtaí náisiúnta, 
Eorpacha nó idirnáisiúnta ag a bhfuil eolas 
nó saineolas i réimse chearta an duine agus 
an chomhionannais, faoi mar a mheasann sé 
is cuí.  

In 2018, lean foireann an Choimisiúin ar 

aghaidh ag glacadh páirte in obair leanúnach 
dhá chomhlacht de chuid an Aontais 
Eorpaigh:

• Coiste Comhairleach an Choimisiúin 
Eorpaigh um Chomhdheiseanna do 
Mhná agus d’Fhir

• Grúpa Ardleibhéil ar Neamh-Idirdhealú, 
Comhionannas agus Éagsúlacht, an 
Bhruiséil

D’fhreastail an Coimisiún ar na himeachtaí seo 
a leanas de chuid an Aontais Eorpaigh freisin:

• Cruinniú comhchéime an Choimisiúin 
Eorpaigh faoin Treoir maidir le 
Saorghluaiseacht Oibrithe, 24 
Bealtaine, an Bhruiséil

• Fóram um Chearta Bunúsacha, 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh 
um Chearta Bunúsacha (FRA), 24 Meán 
Fómhair, an Vín

Ina theannta sin, d’fhreastail an Coimisiún 
ar na himeachtaí seo a leanas de chuid 
Chomhairle na hEorpa: 

• Seoladh Moladh Beartais 
Ghinearálta Uimh. 2 ar Chomhlachtaí 
Comhionannais ón gCoimisiún 
Eorpach i gcoinne an Chiníochais agus 
na hÉadulaingthe (ECRI), 24 Bealtaine, 
Strasbourg

Tugann líonraí réigiúnacha agus idirnáisiúnta 
na forais náisiúnta um chearta an duine agus 
na comhlachtaí comhionannais náisiúnta le 
chéile. De bhua rannpháirtíocht sna líonraí 
sin, tarlaíonn malartú smaointe, foghlama 
agus dea-chleachtais an-luachmhar, a 
chuireann go mór le hobair an Choimisiúin. 
Tá an Coimisiún ina chomhalta de: Líonra 
Eorpach na gComhlachtaí Comhionannais 
Náisiúnta (Equinet); Líonra Eorpach na 
nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine 
(ENNHRI); agus an Comhaontas Domhanda 
d’Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine 
(GANHRI). In 2018, lean an Coimisiún 
ar aghaidh ag cur le rannpháirtíocht 
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ghníomhach sna líonraí sin agus ag baint 
tairbhe as an rannpháirtíocht.

Líonra Eorpach na gComhlachtaí 
Comhionannais Náisiúnta (Equinet)

Tá 49 comhlacht comhionannais as 36 
tír Eorpach in Equinet, líonra Eorpach na 
gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta. 
Cuireann Equinet an comhionannas chun 
cinn san Eoraip trí thacú le hobair na 
gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta agus 
iad a chumasú.

Tá Stiúrthóir an Choimisiúin, Laurence Bond, 
ina chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin 
Equinet, i ndiaidh a thofa i mí na Samhna 
2017 le haghaidh téarma dhá bhliain.

I rith 2018, ghlac foireann an Choimisiúin 
páirt freisin in obair leanúnach Equinet:

• An Grúpa Oibre Cumarsáide; agus

• An Grúpa Oibre Ceaptha Beartas

D’fhreastail comhaltaí foirne ar na 
himeachtaí Equinet seo a leanas freisin in 
2018:

• Braisle ar Shaoirse Gluaiseachta 
Daoine, 30 Bealtaine, an Bhruiséil

• Seimineár: ‘Not on Our Watch…
Equality Bodies fighting Hate Speech’, 
19–21 Samhain, an Róimh

Líonra Eorpach na nInstitiúidí Náisiúnta um 
Chearta an Duine (ENNHRI)

Tugann ENNHRI 44 institiúid náisiúnta 
um chearta an duine le chéile faoi láthair, 
a chumhdaíonn Ballstáit Chomhairle na 
hEorpa. Tacaíonn ENNHRI leis na hinstitiúidí 
náisiúnta um chearta an duine san Eoraip 
agus treisíonn iad, chun cearta an duine 
a chosaint agus a chur chun cinn go 
héifeachtach, de réir Phrionsabail Pháras de 
chuid na Náisiún Aontaithe.

I mí Dheireadh Fómhair 2018, toghadh an 
Coimisiún, agus an Príomh-Choimisinéir 
Emily Logan thar ceann an Choimisiúin, mar 
Chathaoirleach ENNHRI ar feadh téarma trí 
bliana a thosaigh i mí an Mhárta 2019.

I rith 2018, ghlac foireann an Choimisiúin 
páirt freisin in obair leanúnach ENNHRI:

• An Grúpa Oibre Dlí; agus

• An Grúpa Oibre um Beartas 
Eacnamaíoch agus Sóisialta

D’fhreastail comhaltaí foirne ar na 
himeachtaí seo a leanas freisin in 2018:

• Seisiún oiliúna ENNHRI-Equinet a 
d’óstáil Grúpa Oibre Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine 
atá faoi Mhíchumas, 3–4 Deireadh 
Fómhair, Ríge

An Comhaontas Domhanda d’Institiúidí 
Náisiúnta um Chearta an Duine (GANHRI)

D’fhreastail an Coimisiún ar na himeachtaí 
seo a leanas in 2018:

• Tionól Ginearálta agus Cruinnithe 
Réigiúnacha GANHRI, 21–23 Feabhra, 
an Ghinéiv

Mar chuid dá ról mar Chathaoirleach 
ENNHRI thar ceann an Choimisiúin, bíonn 
an Príomh-Choimisinéir Emily Logan 
rannpháirteach freisin mar chomhalta 
ar Bhiúró GANHRI mar Chathaoirleach 
Réigiúnach.

Coinníonn an Coimisiún caidreamh oibre 
láidir freisin lena chomhpháirtithe i dtrí 
dhlínse na Ríochta Aontaithe; Coimisiún 
Chearta an Duine i dTuaisceart Éireann, 
Coimisiún Comhionannais Thuaisceart 
Éireann, Coimisiún Chearta an Duine in 
Albain agus Coimisiún Chearta an Duine 
agus Comhionannais.
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Rannpháirtíocht Straitéiseach sa 
Phróiseas Reachtaíochta 

Tá sainordú reachtúil ag an gCoimisiún 
scrúdú a dhéanamh ar thograí reachtúla 
is cuí leis agus a dhearcthaí a thabhairt 
maidir le haon impleachtaí do chearta an 
duine nó comhionannas in Éirinn. I rith 
2018, d’fhoilsigh an Coimisiún a bharúlacha 
reachtaíochta ar thrí chás:

An Bille Fostaíochta (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 

I mí Feabhra 2018, thug an Coimisiún a 
bharúlacha ar an mBille Fostaíochta (Forálacha 
Ilghnéitheacha), 2017 do Chomhaltaí na 
Oireachtais. Áiríodh leis na moltaí an gá atá le 
slándáil agus cosaint níos mó a thabhairt tríd 
an reachtaíocht seo dóibh siúd atá ag gabháil 
do ‘obair neamhchinnte’ mar a thugtar air. 
Mar gheall ar easpa uaireanta oibre sonraithe 
agus cinnte agus soláthar conarthaí a luann 
líon uaireanta an chloig atá níos lú ná an líon 
a oibrítear i ndáiríre, bíonn éiginnteacht 
ioncaim ann, cuirtear srian ar an gcumas 
atá ag an oibrí saol an teaghlaigh a eagrú, 
cúram leanaí ina measc, agus cuirtear bac 
ar an gcumas atá ag an oibrí iasachtaí agus 
morgáistí a fháil. 

Cailleadh Saoirse: Tograí Cosanta  

I mí Aibreáin 2018, chuir an Coimisiún 
a thuairimí faoi bhráid Pháipéar 
Comhairliúcháin na Roinne Sláinte ar 
an dréacht-Cheannteidil do Chailleadh 
Saoirse: Tograí Cosanta. Dhírigh ionchur 
an Choimisiúin ar an ngá atá le caighdeáin 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a 
chomhlíonadh chomh maith le hairteagal 14 
den Choinbhinsiún sin, a chosnaíonn an ceart 
chun saoirse agus slándála do dhaoine faoi 
mhíchumas.

Dhírigh an Coimisiún freisin ar an ngá atá 
le cosaint shoiléir don cheart chun saoirse 
a chinntiú, agus leag sé amach a thuairimí 

maidir le haon tástáil bheartaithe maidir 
le: cailleadh saoirse; cosaintí (ceisteanna 
a bhaineann le nósanna imeachta agus 
fianaise); athbhreithniú ar chailleadh saoirse; 
agus srianadh ceimiceach agus cleachtais 
srianta.

Scéim Ghinearálta an Bhille Sláinte 
(Foirceannadh Toirchis a Rialáil) 

I mí Mheán Fómhair 2018, chuir an Coimisiún 
a bharúlacha reachtaíochta faoi bhráid an 
Aire Sláinte agus na gComhaltaí Oireachtais 
ar fad maidir le scéim ghinearálta an 
Bhille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a 
Rialáil), 2018, ag díriú go sonrach ar dhá 
phríomhréimse imní: agóid choinsiasach 
agus comhionannas rochtana ar sheirbhísí.

Mhol an Coimisiún go gcuimseodh 
forálacha a rialaíonn agóid choinsiasach, 
agus oibleagáidí lena mbaineann chun 
bean thorrach a tharchur chuig soláthraí 
malartach cúraim, réimse níos leithne 
gairmithe sláinte agus cúraim shóisialta. 
Leag an Coimisiún amach freisin go 
gcabhródh foráil do dhearbhú agus clárú 
luath agóidí dá leithéid le freastal ar agóid 
choinsiasach ar bhealach nach gcuirfeadh 
isteach ar rochtain chomhionann agus 
thráthúil ban agus cailíní ar sheirbhísí.

Ag díriú ar an rochtain, cé go raibh an 
Coimisiún sásta go gcuirfí seirbhísí le 
haghaidh foirceannadh toirchis ar fáil ar 
bhonn uilíoch, leag sé béim freisin ar an ngá 
atá lena chinntiú go sainaithnítear bearnaí 
réigiúnacha i rochtain ar sheirbhísí, agus go 
nglacfaí bearta chun rochtain shábháilte, 
thráthúil agus chomhionann ar chúram a 
chinntiú. 

Rannpháirtíocht Dhíreach 
Pharlaiminteach agus 
Fheidhmeannach

Tá sainordú ag an gCoimisiún athbhreithniú 
leanúnach a dhéanamh ar leordhóthanacht 
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agus ar éifeachtacht an dlí agus cleachtas sa 
Stát maidir le cosaint chearta an duine agus 
an chomhionannais agus moltaí a dhéanamh 
don Rialtas chun cearta an duine agus 
comhionannas a láidriú agus a chaomhnú.

Sa ról reachtúil sin, tháinig an Coimisiún os 
comhair Coistí Oireachtais faoi dhó in 2018. 
Ar an gcéad dul síos, i mí na Bealtaine thug 
sé breac-chuntas ar mholtaí an Choimisiúin 
ar fhoirm Ghlacadh an Stáit le Treoir an 
Aontais Eorpaigh maidir le Coinníollacha 
Glactha, chun rochtain éifeachtach ar 
fhostaíocht a chur ar fáil d’iarrthóirí 
tearmainn. Ar an dara dul síos, i mí Mheán 
Fómhair, tháinig an Coimisiún os comhair 
an Chomhchoiste Oireachtais um Dhlí 
agus Ceart agus Comhionannas maidir le 
hairteagal 41.2 den Bhunreacht. 

 I mí na Nollag, d’fhoilsigh an Comhchoiste 
Oireachtais um Dhlí agus Ceart agus 
Comhionannas a thuarascáil ar airteagal 
41.2, a bhain an-leas as ionchur an 
Choimisiúin agus inar leagadh amach 
tuairim thromlach an Choiste gur cheart 
an friotal reatha a ionadú le foráil nua a 
aithníonn an méid a chuireann saol an 
teaghlaigh agus cúramóirí lenár sochaí.

Scaipeadh ráitis beartais agus moltaí an 
Choimisiúin ar Chomhaltaí an Oireachtais 
nuair a eisíodh iad freisin. I gcaitheamh 
na bliana, bhuail an Coimisiún freisin go 
foirmiúil le hAirí Rialtais, ina measc an tAire 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Charlie 
Flanagan T.D., an tAire Gnóthaí Fostaíochta 

agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty 
T.D., agus Simon Coveney T.D., an Tánaiste 
agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála. Ina ról mar an Comhchoiste le 
Coimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta 
an Duine, iarradh ar an gCoimisiún bualadh 
leis an gCoiste Oireachtais um Dhlí agus 
Ceart agus Comhionannas chun labhairt 
faoi impleachtaí an Bhreatimeachta ar 
chearta an duine agus comhionannas. 

Bhí an cruinniú sin le reáchtáil i mí Eanáir 
2019. 

Ráitis Beartais agus Aighneachtaí

I mí Feabhra rinne an Coimisiún aighneacht 
chuig an gCoimisiún um Thodhchaí na 
Póilíneachta in Éirinn, inar áitíodh gur 
cheart go mbeadh cearta an duine agus 
comhionannas i gcroílár na póilíneachta.

Ina chuid aighneachtaí, luaigh an Coimisiún 
dul chun cinn atá déanta i gcuid de 
na ceisteanna chearta an duine agus 
comhionannais sa phóilíneacht, mar 
shampla bunú Oifigí Seirbhísí Íospartach an 
Gharda Síochána.

Bhí réimse leathan moltaí ag an gCoimisiún: 
béim ar chearta íospartach; éagsúlacht a 
chinntiú i bpóilíneacht; an gá le hoiliúint 
i gcearta an duine agus comhionannais; 
Gardaí ag cur Dualgas na hEarnála Poiblí 
um Chomhionannas agus Cearta an Duine i 
bhfeidhm; agus taifeadadh staitistiúil agus 
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fiosrú ar fhoréigean baile agus coire fuatha. 
Dhírigh an Coimisiún freisin ar an ngá atá ar 
Éirinn an Prótacal Roghnach a ghabhann le 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne 
Céasadh a dhaingniú agus comhairleoir 
neamhspleách um chearta an duine a 
cheapadh chuig an Údarás Póilíneachta.

Ráiteas Polasaí ar tharraingt siar na 
Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach

I mí an Mhárta 2018, d’fhoilsigh 
Comhchoiste Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas agus 
Choimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta 
an Duine a ráiteas polasaí ar tharraingt siar 
na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, 
ina ndearnadh na moltaí seo a leanas chun 
a chinntiú go gcosnaítear cearta agus 
comhionannas ar oileán na hÉireann i 
gcomhthéacs an Bhreatimeachta:

1. Tiomantas soiléir agus infheidhmithe 
do ‘neamhlaghdú ar chearta’ a chinntiú 
sa Chomhaontú deiridh um Tharraingt 
Siar;

2. Cearta comhionannais Thuaidh-Theas 
a chosaint go leanúnach;

3. Comhionannas saoránachta a chinntiú 
taobh istigh de Thuaisceart Éireann;

4. Cosaint a thabhairt do phobail cois 
teorann agus d’oibrithe imirceacha;

5. A chinntiú go gcomhlíonann socruithe 
ceartais inathraithe an tiomantas do 
neamhlaghdú ar chearta; agus

6. An ceart chun rannpháirtíocht sa saol 
poiblí a chinntiú do shaoránaigh de 
chuid an Aontais Eorpaigh i dTuaisceart 
Éireann.

Roimhe sin i mí Eanáir, bhuail Simon 
Coveney T.D., an Tánaiste agus an tAire 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag a bhfuil 
freagrachtaí as an mBreatimeacht, leis 
an gComhchoiste chun éisteacht leis na 
dearcthaí ar an gcaoi le dul i ngleic leis na 

contúirtí agus dúshláin do chearta daonna 
agus comhionannas na ndaoine mar a 
tharraingíonn an Ríocht Aontaithe siar as an 
Aontas Eorpach.

I mí Aibreáin 2018, chas an Comhchoiste 
le Michel Barnier, Príomh-Idirbheartaí 
Breatimeachta Choimisiún an Aontais 
Eorpaigh, agus pléadh baol suntasach 
na ndifríochtaí i gcosaint ceart ar bhonn 
Thuaidh-Theas tar éis don Ríocht Aontaithe 
tarraingt siar as an Aontas. Mhol an 
Comhchoiste sásra ina mbeadh an dá fhoras 
um chearta an duine, ina ról foirmiúil faoi 
Chomhaontú (Aoine an Chéasta) Bhéal 
Feirste, ábalta a gcomhairle agus saineolas 
a roinnt ar cheisteanna chearta an duine sa 
phróiseas roimh an gcomhaontú deiridh um 
tharraingt siar.

I mí na Nollag 2018 thug an Coiste 
Oireachtais um Dhlí agus Ceart agus 
Comhionannas cuireadh don Chomhchoiste 
teacht os a gcomhair i mí Eanáir 2019.

Rochtain ar an Margadh Saothair 
d’Iarrthóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta

I mbreithiúnas na Cúirte Uachtaraí sa 
chás NHV v. an Aire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, dhearbhaigh an Chúirt 
Uachtarach, sa chás nach bhfuil aon 

Na Príomh-Choimisinéirí Les Allamby agus Emily Logan ón 
gComhchoiste le Príomh-Idirbheartaí Breatimeachta an Aontais 
Eorpaigh Michel Barnier, Aibreán 2018
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teorainn ama leis an bpróiseas tearmainn, 
go bhfuil an cosc iomlán ar fhostaíocht a 
lorg faoi Acht na nDídeanaithe, 1996, ag 
teacht salach ar an gceart bunreachtúil 
fostaíocht a lorg. 

Thug an Chúirt Uachtarach fógra deiridh 
i mí Feabhra 2018 go raibh an fhoráil sa 
reachtaíocht reatha míbhunreachtúil, agus 
nár chuid de dhlí na hÉireann níos mó í.

I mí na Bealtaine 2018, d’fhoilsigh an 
Coimisiún ráiteas beartais ar rochtain ar an 
margadh saothair d’iarrthóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta. Maidir le glacadh na hÉireann 
le Treoir an Aontais Eorpaigh, mhol an 
Coimisiún go nglacfadh Éire lena bhfuil ag 
teacht chun cinn mar an dea-chleachtas 
idirnáisiúnta sa réimse seo agus foráil do 
rochtain ar an margadh saothair tráth 
nach déanaí ná sé mhí ndiaidh iarratais ar 
thearmann. Leag sé amach gur cheart na 
srianta ar na hearnálacha ina bhféadfaidh 
iarrthóirí tearmainn oibriú a laghdú oiread 
agus is féidir, agus nár cheart go mbeadh 
rochtain ar fhostaíocht ag brath ar shrianta 
pá, tuarastail ná am oibre nach mbíonn i 
bhfeidhm go ginearálta ar chuardaitheoirí 
poist eile.

An 9 Bealtaine 2018, labhair an  
Príomh-Choimisinéir Emily Logan agus 
Comhalta an Choimisiúin, an tOllamh 
Siobhán Mullally, leis an gCoiste Oireachtais 
um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas 
chun breac-chuntas a thabhairt ar mholtaí 
an Choimisiúin. 

An ceart chun athaontú teaghlaigh 
le haghaidh tairbhithe cosanta 
idirnáisiúnta

Ar Lá Domhanda na dTeifeach (20 
Meitheamh 2018), d’fhoilsigh an Coimisiún 
a ráiteas beartais ar an gceart chun 
athaontú teaghlaigh le haghaidh tairbhithe 
cosanta idirnáisiúnta (“The right to family 
reunification for beneficiaries of international 
protection”).

Dúirt an Coimisiún go raibh athruithe 
reachtaíochta in 2015, a chúngaigh rochtain 
ar athaontú teaghlaigh do dhaoine ar 
bronnadh cosaint idirnáisiúnta orthu, 
cúlaitheach agus i ráiteas a eisíodh do 
Chomhaltaí an Oireachtais leagadh amach 
sraith athruithe molta ar an dlí agus beartais 
chun bealaí sábháilte agus dleathacha go 
hÉirinn a éascú do dhaoine de theaghlaigh 
teifeach.

Mhol an Coimisiún gur cheart an tAcht 
um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015 a leasú 
chun daoine den teaghlach a shainmhíniú 
ar bhealach a thagann le hoibleagáidí 
idirnáisiúnta chearta an duine agus 
a chuireann próiseas neamhspleách 
achomharc ar fáil. D’éiligh an Coimisiún 
freisin ar an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais a Doiciméad Beartais 
ar Athaontú Teaghlaigh neamh-LEE a 
nuashonrú, chun a chinntiú go dtagann 
an cur síos ar spleáchas teaghlaigh le 
caighdeáin idirnáisiúnta. 

Airteagal 41.2 den Bhunreacht 

I mí Iúil 2018, d’eisigh an Coimisiún a ráiteas 
beartais ar airteagal 41.2 den Bhunreacht 
ag rá go gcuireann airteagal 41.2 den 
Bhunreacht, sa chaoi a bhfuil sé faoi láthair, 
le meon steiréitipiciúil de ról na mban i 
sochaí na hÉireann agus nach dtagann sé le 
hoibleagáidí idirnáisiúnta na hÉireann i leith 
chearta an duine.

Leag an Coimisiún amach a thuairim gurbh 
inmhianaithe an fhoráil a leasú, agus rinne 
sé trí mholadh shonracha do Chomhaltaí an 
Oireachtais chun bonn eolais a chur faoina 
ndíospóireachtaí ar an gceist:

1. Ba cheart airteagal 41.2 a leasú chun 
go mbeadh sé neodrach ó thaobh 
inscne de;

2. Ba cheart airteagal 41.2 a leasú 
chun tagairt a dhéanamh do ‘shaol 
an teaghlaigh’ agus ba cheart go 
dtuigfí go bhfuil réimse leathan de 
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chaidrimh theaghlaigh i gceist le 
saol an teaghlaigh agus go n-áirítear 
leis cásanna nach bhfuil daoine den 
teaghlach ina gcónaí san áit chéanna;

3. Ba cheart airteagal 41.2 a leasú le go 
n-aithneofaí obair chúraim agus go 
dtacófaí léi.

I mí Iúil 2018 freisin, bhuail an Coimisiún leis 
an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 
Charlie Flanagan T.D., agus leis an Aire 
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí, Regina Doherty T.D., chun  
breac-chuntas a thabhairt ar a mholtaí.

I mí Mheán Fómhair, labhair an  
Príomh-Choimisinéir Emily Logan agus 
Comhaltaí an Choimisiúin, Frank Conaty 
agus an tOllamh Siobhán Mullally, leis an 
gCoiste Oireachtais um Dhlí agus Ceart 
agus Comhionannas chun breac-chuntas a 
thabhairt ar mholtaí an Choimisiúin.

Alt ó The Irish Times ar Athaontú Teaghlaigh, Meitheamh 2018

An Príomh-Choimisinéir Emily Logan agus na Comhaltaí Coimisiúin 
Frank Conaty agus Siobhán Mullally ag labhairt le Comhchoiste 
Oireachtais um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas, Meán Fómhair 
2018
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Léirítear sa sprioc seo aitheantas ar 
idircheangailteacht an chomhionannais 
agus chearta an duine. Faoin sprioc seo, 
leag an Coimisiún amach cuspóir chun 
cur le fianaise agus anailís fheabhsuithe 
ar cheisteanna chearta an duine agus 
comhionannais, chun cur le tuiscint an 
phobail, agus chun chun cur le déanamh 
beartas níos fearr.

Tuiscint ar 
Dhoroinnteacht an 
Chomhionannais 
agus Chearta an 
Duine a Chur Chun 
Cinn

‘Tacaíocht a chur chun cinn agus a thógáil 
do dhearcadh iomlánaíoch i leith chearta 
an duine, agus aird faoi leith ar chearta 
socheacnamaíocha.’
Ráiteas Straitéise 2016 - 2018

2
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An Clár Taighde do Chearta an Duine 
agus Comhionannas

Tá sé d’aidhm ag Clár Taighde an 
Choimisiúin do Chearta an Duine agus 
Comhionannas leis an Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) fianaise 
a sholáthar le haghaidh monatóireachta 
ar chomhionannas agus cearta an duine 
agus le haghaidh forbairt beartais i 
réimse an chomhionannais agus chearta 
an duine. Tugann an taighde aghaidh ar 
chomhionannas agus ar idirdhealú sna 
forais a chuimsítear i reachtaíocht um 
chomhionannas agus ar chearta an duine. 
In 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún agus 
an Institiúid ceithre thuarascáil taighde i 
gcomhar lena chéile, a d’eascair as an gClár 
Taighde seo.

“Attitudes to Diversity in Ireland”

Léirigh an tuarascáil taighde sin, a foilsíodh 
i Márta, gur tháinig ardú ar mheon diúltach 
i leith imirce in Éirinn le linn an chúlaithe 
eacnamaíochta agus bhí sé níos ísle ná 
meán Iarthar na hEorpa in 2018. Fuarthas 
amach gur chuir taithí phearsanta agus 
caidreamh sóisialta le meon dearfach a 
chur chun cinn i leith imirce agus imirceach 
in Éirinn. Tharraing an staidéar ar shuirbhé 
meon ón Suirbhé Sóisialta Eorpach atá á 
bhailiú ó 2002 i leith.

Bhí ceachtanna beartais phoiblí éagsúla in 
anailís na tuarascála d’Éirinn:

• Tá seans níos fearr ann chun dearcadh 
frith-imirceach a laghdú má éascaítear 
caidreamh dearfach agus fiúntach idir 
daoine a rugadh in Éirinn agus imircigh;

• Tá ról tábhachtach ag eolas cruinn ar 
shaintréithe imirceach a thabhairt, 
mar shampla, leibhéil oideachais, rátaí 
fostaíochta, chun an pobal a chur ar an 
eolas faoi inimirce agus tuairimí faoi 
imircigh mar ghrúpa comhionann a 
athrú;

• Is dócha go mbeidh comhtháthú 
sóisialta agus tuiscint níos fearr ann ar 
ghrúpaí mionlach eitneach má thugtar 
faoi bhochtaineacht agus gnóthachtáil 
oideachasúil a chur chun cinn in Éirinn; 
agus

• Is uirlis ríthábhachtach é 
monatóireacht ar mheoin chun tuiscint 
a fháil ar chomhthéacs sóisialta 
chomhtháthú na n-imirceach.

“Discrimination and Inequality in 
Housing in Ireland”

Foilsíodh an tuarascáil taighde seo i mí an 
Mheithimh, agus taispeántar ann go raibh 
grúpaí ar leith, daoine faoi mhíchumas, 

Tuarascáil an Choimisiúin “Discrimination and Inequality in Housing 
in Ireland”

Tuarascáil an Choimisiúin “Attitudes to Diversity in Ireland”
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máithreacha aonair agus daoine óga san 
áireamh, ina measc siúd a raibh an leibhéal 
is airde d’idirdhealú agus neamhionannas 
ina n-aghaidh maidir le tithíocht in Éirinn. 
Scrúdaigh an taighde taithí dhíreach daoine 
ar thrí bhealach: taithí ar idirdhealú agus 
iad ag cuardach tithíochta; más rud é go 
bhfuil grúpaí faoi leith i dtithíocht atá i gcaoi 
níos measa; agus forleithne easpa dídine i 
measc grúpaí difriúla. Thaispeáin torthaí na 
tuarascála:

• Gur máithreacha aonair atá i 
gceannas ar 60% de theaghlaigh gan 
dídean. Chomh maith leis sin, téann 
tuismitheoirí aonair trí leibhéal ard 
idirdhealaithe chun teacht ar thithíocht 
agus cónaíonn siad i dtithíocht ar 
chaighdeán níos ísle, timpeallachtaí 
comharsanachta boichte san áireamh;

• Tá páistí faoi mhíbhuntáiste go mór 
mór mar gheall ar an ardú le déanaí ar 
easpa dídine agus taispeántar anois 
gurb ionann iad agus suas le 29% den 
daonra gan dídean;

• Tá níos mó ná dhá oiread seans 
ann go dtuairisceoidh daoine faoi 
mhíchumas idirdhealú maidir le 
tithíocht agus níos mó ná 1.6 oiread 
seans ann go gcónaíonn siad i ndroch-
choinníollacha; agus

• Tá baol ganntanas tithíochta agus 
plódú níos airde ann do dhaoine atá 
ar íocaíochtaí tacaíochta tithíochta i 
gcomparáid le daoine san earnáil cíosa 
phríobháidigh.

“Disability and Discrimination in 
Ireland“

Foilsíodh an tuarascáil seo i mí Dheireadh 
Fómhair, agus tugtar mionchuntas ann de 
thaithí ar idirdhealú i measc daoine faoi 
mhíchumas in Éirinn. Úsáideadh an modúl 
comhionannais den tSuirbhéireacht Ráithiúil 
Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS), agus 
déantar staidéar sa tuarascáil ar a mhéad 
a mbíonn rátaí níos airde idirdhealaithe i 
measc daoine faoi mhíchumas thar réimse 
suíomhanna saoil nó fearann i gcomparáid le 
daoine nach bhfuil faoi mhíchumas. 

• Tarlaíonn sé go mbíonn leibhéil níos 
airde idirdhealaithe fós ag daoine faoi 
mhíchumas i gcomparáid le daoine 
nach bhfuil faoi mhíchumas;

• Baineann seirbhísí sláinte le thart 
ar cheann as gach cúig thuairisc 
ar idirdhealú i measc daoine faoi 
mhíchumas – níos mó ná suíomh ar 
bith eile; agus

• Nuair atá scrúdú á dhéanamh ar 
sheirbhísí poiblí ar nós sláinte, 
oideachais agus iompair, agus seirbhísí 
príobháideacha ar nós siopaí, tithe 
tábhairne, agus bialanna thuairiscigh 
daoine faoi mhíchumas freisin ar 
leibhéil níos airde idirdhealaithe i 
gcomparáid le daoine nach bhfuil faoi 
mhíchumas.

Tuarascáil an Choimisiúin “Disability and Discrimination in Ireland”
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“Ethnicity and Nationality in the Irish 
Labour Market” 

Rinne an tuarascáil taighde seo, a foilsíodh 
i mí na Nollag, scrúdú ar thaithí inimirceach 
agus grúpaí mionlaigh eitnigh sa mhargadh 
saothair Éireannach ar cheithre bhealach: 
rátaí fostaíochta; gairm; idirdhealú nuair atá 
siad ag lorg oibre agus san ionad oibre.

• Tá dhá oiread seans ann go ndéanfar 
idirdhealú ar dhaoine ón ngrúpa 
Éireannach Dubh agus iad ag lorg 
oibre agus díreach faoi bhun 3.5 oiread 
seans ann go ndéanfar idirdhealú 
orthu san ionad oibre i gcomparáid le 
hÉireannaigh Bhána;

• Is lú ná a leath an seans go mbeidh 
fostaíocht ag daoine ón ngrúpa 
neamh-Éireannach Dubh ná 
Éireannaigh Bhána, agus tá cúig oiread 
seans ann go ndéanfar idirdhealú 
orthu nuair atá siad ag cuardach 
oibre in Éirinn i gcomparáid le daoine 
Éireannacha Bána.

• Tá seans i bhfad níos ísle ag Neamh-
Éireannaigh Dhubha agus grúpaí 
Éireannach Dubh post gairmiúil nó 
bainisteoireachta a bhaint amach; agus

• Tá seans i bhfad níos ísle ag 
grúpa náisiúnta Bán an Aontais 

Eorpaigh-Thoir post gairmiúil nó 
bainisteoireachta a bhaint amach ach 
ní thaispeántar aon difríocht ina rátaí 
fostaíochta. 
 

Comhpháirtíocht leis an gComhairle 
um Thaighde in Éirinn

I rith na bliana, thacaigh an Coimisiún freisin 
le taighde trasdisciplíneach ábhartha agus 
nuálach trína chomhpháirtíocht maoinithe 
leis an gComhairle um Thaighde in Éirinn.

“Hate Track – Tracking and Monitoring 
Hate Speech Online”

I mí na Samhna, foilsíodh an tuarascáil 
“Hate Track – Tracking and Monitoring 
Hate Speech Online”, a d’ullmhaigh Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath don Choimisiún 
agus don Chomhairle um Thaighde in Éirinn.

Dhírigh an tionscadal sin a rinne taighdeoirí 
in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
ar chaint chiníoch ar líne a rianú agus a 
mhonatóiriú le modhanna ríomhaireachta. 
D’fhorbair na taighdeoirí uirlis chun ábhair 
fuatha a shainaithint agus a rianú ar chainéil 
meán sóisialta agus thug siad faoi anailís 
thaiscéalaíoch ar ábhar a bailíodh in imeacht 
trí mhí. D’fhiosraigh an tionscadal freisin 
na bacainní tuairiscithe agus cultúir a 
imríonn tionchar ar chinneadh a dhéanamh 
fuathchaint ar líne a thuairisciú nó gan a 
thuairisciú. 

“Hate Track: Tracking and Monitoring Racist Speech Online”, 
Samhain 2018

Tuarascáil an Choimisiúin “Ethnicity and Nationality in the Irish 
Labour Market”
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Treise i dtaighde amach anseo a thógáil 

I mí an Mheithimh 2018, i gcomhpháirtíocht 
leis an gComhairle um Thaighde in Éirinn, 
d’oscail an Coimisiún glaoch ar dhá 
phíosa nua taighde faoi Chiste Taighde 
COALESCE, 2018. Shocraigh an Coimisiún 
agus an Chomhairle dhá phíosa taighde 
a chómhaoiniú i réimse chearta an duine 
agus an chomhionannais. Bhí tionscadal 
amháin le díriú go sonrach ar chearta 
socheacnamaíocha, agus ceann eile le 
díriú ar réimse an idirchultúrachais agus 
na héagsúlachta. Moladh go ndéanfadh an 
Coimisiún agus an Chomhairle cómhaoiniú 
cothrom ar an dá thionscadal, agus go 
mairfidís tréimhse staidéir 15 mhí.

I mí Dheireadh Fómhair 2018, d’oscail an 
Coimisiún a ghlaoch leis an gComhairle 
freisin do dhá líonra taighde chearta an 
duine agus comhionannais a mhairfeadh 
naoi mí trí na New Foundations Awards. Tá 
na gradaim sin ceaptha le tacú le líonrú agus 
deontais comhoibrithe, agus tá iarratasóirí 
á lorg do mhaoiniú a bhronnfar in 2019. 
Beidh comhoibriú le hinstitiúidí acadúla agus 
eagraíochtaí sochaí sibhialta i dTuaisceart 
Éireann i gceist leis na tionscadail.

Taighde a bhain leis an 
mBreatimeacht

Plépháipéar ar an mBreatimeacht

I mí an Mhárta 2018, d’fhoilsigh 
Comhchoiste Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas 
agus Choimisiún Thuaisceart Éireann um 
Chearta an Duine tuarascáil taighde ar 
an mBreatimeacht, “Discussion Paper on 
Brexit”. Thug acadóirí in Ollscoil Newcastle, 
Ollscoil Durham agus Ollscoil Birmingham 
faoin taighde coimisiúnaithe, a bhí ag 
gabháil leis an ráiteas polasaí ar tharraingt 
siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas 
Eorpach, a foilsíodh an lá céanna.

Fiosraítear sa tuarascáil seo tionchar 
fhágáil na Ríochta Aontaithe ón Aontas 
Eorpach ar cheisteanna chearta an duine 
agus comhionannais, ag scrúdú an chaoi 
a n-athróidh an Breatimeacht struchtúir 
bhunaithe chearta an duine i dTuaisceart 
Éireann go suntasach, an bonneagar 
idirnasctha do chearta an duine agus 
caidrimh ar fud na hÉireann agus na Ríochta 
Aontaithe. Tugtar léargas sa tuarascáil ar 
impleachtaí an tsocraithe atá ag teacht 
chun cinn don Bhreatimeacht do chosaint 
agus forfheidhmiú chearta an duine agus 
comhionannais ar oileán na hÉireann agus 
tugtar caoga moladh sonrach a bhaineann 
le cosaint chearta an duine i dTuaisceart 
Éireann agus in Éirinn.

Plépháipéar ar an gComhlimistéar 
Taistil

I mí na Samhna 2018, foilsíodh taighde ar 
an gComhlimistéar Taistil (“Discussion 
Paper on the Common Travel Area”), a 
choimisiúnaigh Comhchoiste Choimisiún 
na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas agus Comhionannas agus 
Choimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta 
an Duine, agus a rinne acadóirí in Ollscoil 
Newcastle, Ollscoil Durham agus Ollscoil 
Birmingham.
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 Baineadh de thátal as an taighde go bhfuil 
téarmaí an Chomhlimistéir Taistil idir Éire 
agus an Ríocht Aontaithe i bhfad níos 
teoranta ná mar a thuigtear go minic. 

Moltar go mbreathnódh Rialtais na hÉireann 
agus na Ríochta Aontaithe ar chur chuige 
‘slat tomhais’ a bhaint amach do chonradh 
nua idir-rialtasach don Chomhlimistéar 
Taistil. Chuirfeadh conradh dá leithéid ar 
bhonn foirmiúil na comhrialacha imirce, 
cearta taistil, cearta cónaitheacha, agus 
cearta gaolmhara chun oideachais, slándála 
sóisialaí, oibre, sláinte agus slándála agus 
ceartais.

Rinneadh 20 moladh ar leith freisin sa 
tuarascáil a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm 
chun go bhfeidhmeodh an Comhlimistéar 
Taistil níos fearr, lena n-áirítear go 
gcaithfidh na Rialtais gníomhú ar 
chúram sláinte trasteorann; ar an ngá 
atá le tascfhórsa chun bacainní ar oibriú 
trasteorann a mhonatóiriú, agus ar phleanáil 
theagmhasach do chomhar ceartais an 
PSNI/an Gharda Síochána in éagmais 
struchtúir an Aontais Eorpaigh. 

Promhadh ó thaobh Chearta an 
Duine agus an Chomhionannais ar 
an mBuiséad

Leagadh amach tiomantas sa Chlár 
do Rialtas Comhpháirtíochta go “[bh]
forbróimid an próiseas díonta buiséad agus 
beartas mar bhealach chun comhionannas 
a chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú 
agus neartú a dhéanamh ar chearta 
geilleagracha agus sóisialta.” Thug Clár an 
Rialtais tiomantas eile d’úsáid a bhaint as 
an saineolas ó Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas chun 
tacú leis an bpróiseas díonta.

I rith 2018 ar fad, lean an Coimisiún 
ar aghaidh ag cur comhionannas sa 
cháinaisnéis chun cinn, agus ghlac páirt 
go háirithe sa Ghrúpa Comhairleach 
Saineolaithe ar Chomhionannas sa 
Cháinaisnéis ar fhorbairt agus cur 
i bhfeidhm an Chomhionannais sa 
Cháinaisnéis amach anseo.

Tar éis Cháinaisnéis 2018, d’fhoilsigh 
an tAire Airgeadais agus Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe páipéar polasaí 
ar Chomhionannas sa Cháinaisnéis dar 
teideal “Equality Budgeting: Proposed 
Next Steps in Ireland”. Ina theannta 
sin, bhí tiomantas i gCáinaisnéis 2018 
don Chomhionannas sa Cháinaisnéis 
a leathnú chun gnéithe buiséadaithe 
inscne a fhorbairt tuilleadh, agus chun 
a raon feidhme a leathnú chuig gnéithe 
eile den chomhionannas, bochtanas, 
neamhionannas socheacnamaíoch agus 
míchumas ina measc. 

“
Fiosraíonn an 
tuarascáil taighde ar 
an mBreatimeacht 
an tionchar a bheidh 
ag fágáil na Ríochta 
Aontaithe ón 
Aontas Eorpach ar 
cheisteanna chearta 
an duine agus 
comhionannais.
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Baineann gníomhaíocht an Choimisiúin 
faoin sprioc seo le rannpháirtíocht le 
daoine aonair, eagraíochtaí agus an pobal 
i gcoitinne faoin gcaoi a gcaithfidh cearta 
an duine agus comhionannas a bheith ag 
croílár ár saoil ó lá go lá agus ag croílár ár 
sochaí.

Gníomhaíonn an Coimisiún chun an 
comhionannas agus cearta an duine a 
chur i gcrích do dhaoine aonair trí eolas a 
sholáthar ar a gcearta faoi dhlí um chearta 

an duine agus comhionannas agus, nuair is 
iomchuí, trí chúnamh dlí.

Bíonn an Coimisiún ag plé le réimse 
leathan lucht éisteachta freisin, trí 
rannpháirtíocht dhíreach, imeachtaí 
an Choimisiúin agus imeachtaí eile a 
óstáil inár spás poiblí ina measc, agus 
trí thabhairt faoi dhíospóireacht phoiblí 
trí na meáin náisiúnta, agus trí na meáin 
shóisialta agus rannpháirtíocht ar líne níos 
mó agus níos mó. 

Comhionannas 
agus Cearta an 
Duine a Chur i 
gCrích

‘Beidh an Coimisiún tar éis dul chun cinn a bhaint 
amach i réimsí ríthábhachtacha chearta an duine 
agus an chomhionannais trí throid in aghaidh 
an idirdhealaithe agus trí chearta a chosaint, go 
háirithe cearta iad siúd is lú buntáiste.’
Ráiteas Straitéise 2016 - 2018

3
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*Léiríonn an figiúr seo ceisteanna nua agus ní luaitear ceisteanna leantacha ó ábhar a pléadh cheana. Áirítear leis an bhfigiúr 
seo freisin ceisteanna a thagann faoi na catagóirí thuasluaite, ceithre cheist ina measc a bhaineann leis an Treoir maidir le 
Saorghluaiseacht Oibrithe agus 41 ceist maidir le comhionannas, ach nach gcumhdaítear faoin Acht um Chomhionannas 
Fostaíochta, faoin Acht um Stádas Comhionann ná faoin Acht Deochanna Meisciúla.

505  
a bhain leis

na hAchtanna um 
Stádas Comhionann

2000-2015

352  
a bhain leis

na hAchtanna um
Chomhionannas 

Fostaíochta
1998-2015

151  
a bhain le
Cearta an  

Duine

43  
a bhain leis

na hAchtanna 
Deochanna  

Meisciúla 2003
agus 2008

33%  
Foras 

Míchumais 

  22%  
Foras  

Cúnamh 
Tithíochta

  15%  
Foras  
Cine 

30%  
Foras 

Míchumais 

  25%  
Foras  

Inscne 

  16%  
Foras  
Cine 

23%  
Iarrthóirí Tearmainn, 
Gáinneáil ar Dhaoine 

agus Imirce

  12%  
Riaradh 

Ceartais 

  12%  
Easpa Dídine, 

Tithíocht Shóisialta 
& Dálaí Maireachtála

51%  
Duine 

den Lucht 
Siúil

  16%  
Foras 

Inscne 

  14%  
Foras 

Míchumais 

1,711 fiosrú a pléadh in 2018*

615 atreorú chuig eagraíochtaí eile

Do Chearta

Trína sheirbhís eolais ‘Do Chearta’ cuireann 
an Coimisiún faisnéis ar fáil don phobal ar na 
cearta, na leigheasanna agus na hoibleagáidí 
a bhforáiltear dóibh faoi dhlí chearta an 
duine agus faoi dhlí comhionannais in Éirinn. 

Áirítear leo sin na hAchtanna um Stádas 
Comhionann 2000–2015, na hAchtanna um 
Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015, alt 
19 den Acht Deochanna Meisciúla, 2003, an 
tAcht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta 
an Duine 2003–2014 agus Bunreacht na 
hÉireann.
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Cúnamh Dlí a Sholáthar 

Faoi alt 40 den Acht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, 2014, féadfaidh an 
Coimisiún, i gcúinsí áirithe, cúnamh dlí a 
thabhairt do dhuine a dteastaíonn uaidh 
cás a bhaineann le cúrsaí comhionannais nó 
chearta an duine a thabhairt os comhair an 
Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre 
nó na gCúirteanna.

An 1 Eanáir 2018, bhí 62 cliant ar leith ag 
an gCoimisiún ar bhronn sé cúnamh dlí 
orthu faoi alt 40, agus 21 iarratasóir a bhí 
ag fanacht ar chinneadh ar iarratais ar 
chúnamh dlí.

Fuair an Coimisiún 123 iarratas nua ar 
chúnamh dlí ón bpobal in 2018. Ceadaíodh 
102 iarratas i rith na bliana, diúltaíodh do 
24 agus tarraingíodh péire siar. Dúnadh 
cúnamh do 23 cliant nuair a cuireadh an cás 
i gcrích, 16 cinn a bhain le comhairle amháin 
agus seacht gcinn le hionadaíocht.

An 31 Nollaig 2018, bhí an Coimisiún ar 
taifead do 141 ball den phobal ar bronnadh 
cúnamh dlí orthu. Comhairle dlí amháin 
a bhí i gceist le 82 agus cúnamh dlí agus 
ionadaíocht dhlíthiúil a bhí i gceist le 59. Bhí 
15 iarratasóir eile ag fanacht ar chinneadh.

Torthaí na Comhairle Dlí amháin

I rith 2018, cuireadh sé chás, a bhain le 16 
dhuine ar leith ar bronnadh comhairle dlí 
amháin orthu, i gcrích go hiomlán agus 
dúnadh iad mar seo a leanas: 

Faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 
2000-2015

• 1 Iarratasóir ar an bhforas Cine, maidir 
leis an Acht Deochanna Meisciúla, 1990 
agus diúltú deoch a thabhairt don 
iarratasóir in áitreabh ceadúnaithe

• 1 Iarratasóir ar an bhforas Míchumais, 
maidir le rochtain ar sheirbhísí 
oideachais agus freastal réasúnta 

Faoi na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta 1998-2015

• 1 Iarratasóir ar an bhforas Inscne, 
maidir le pá comhionann

• 1 Iarratasóir ar na forais Inscne, Stádas 
Teaghlaigh agus Míchumais, maidir le 
ciapadh oibrí a bhí ag súil

Comhairle Dlí - Cearta an Duine

• 7 Iarratasóirí ar an bhforas duine den 
Lucht Siúil, maidir le coinníollacha 
tithíochta

• 5 Iarratasóirí ar an bhforas duine den 
Lucht Siúil, maidir le coinníollacha 
tithíochta

Torthaí ar Ionadaíocht Dhlíthiúil

I rith 2018, cuireadh naoi gcás a bhain le 14 
iarratasóir ar bronnadh comhairle dlí agus 
ionadaíocht orthu i gcrích go héifeachtach 
(cé nach raibh ach seacht gcinn díobh siúd 
dúnta go hiomlán amhail deireadh 2018 
agus bhí an Coimisiún ar taifead go teicniúil 
do na seachtar cliant eile), agus pléitear na 
torthaí thíos: 

 � Idirdhealú ar an bhForas Aoise 

An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
agus Coimisinéir an Gharda Síochána v. an 
Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre 

Bhain an cás bunaidh as ar eascair na 
himeachtaí seo le roinnt fear a rinne iarracht 
dul isteach sa Gharda Síochána idir 2005 
agus 2007, ach ar diúltaíodh sin dóibh 
bunaithe ar an reachtaíocht ábhartha – 
Rialacháin an Gharda Síochána (Ligean Isteach 
agus Ceapacháin), 1988 – inar socraíodh an 
uasteorainn aoise d’iontráil mar oiliúnaí ag 
35.

I ndiaidh an diúltaithe, thug na fir gearáin os 
comhair an Bhinse Comhionannais, a bhíodh 
ann roimh an gCoimisiún um Chaidreamh 
san Áit Oibre, ar an mbonn gur idirdhealú ar 
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an bhforas aoise a bhí san uasteorainn aoise 
le dul isteach sa Gharda Síochána faoin Acht 
um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, an 
reachtaíocht náisiúnta a thugann éifeacht 
do Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le 
hiompar comhionann san fhostaíocht.

Ach thug an tAire Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí cás 
chuig an Ard-Chúirt a thug dúshlán d’údarás 
an Bhinse Comhionannais gearán na bhfear 
a bhreithniú agus cinneadh a dhéanamh an 
raibh na Rialacháin bailí sa dlí. 

Rialaigh an Ard-Chúirt nach raibh an Binse 
Comhionannais i dteideal a dhearbhú go 
raibh dlí náisiúnta ar neamhréir le dlí an 
Aontais Eorpaigh, toisc gur cumhacht é sin a 
thugtar don Ard-Chúirt faoin mBunreacht.

Rinneadh achomharc ar an gcás os comhair 
na Cúirte Uachtaraí. Cé gur chinn an Chúirt 
Uachtarach nach raibh sé de chumhacht ag 
an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 
faoin dlí náisiúnta neamhaird a dhéanamh de 
reachtaíocht, tharchuir sí an cheist go Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chun 
cinneadh sonrach a dhéanamh an bhfuil 
údarás ag comhlacht ar nós an Choimisiúin 
um Chaidreamh san Áit Oibre faoi dhlí an 
Aontais Eorpaigh dearbhú atá ina cheangal 
de réir an dlí a dhéanamh nuair atá dlíthe 
náisiúnta agus an Aontais ar neamhréir lena 
chéile.

Tionóladh an éisteacht os comhair 
Dhlísheomra Mór na Cúirte Breithiúnais i 
mí an Mheithimh 2018 i Lucsamburg agus 
rinne an Coimisiún ionadaíocht ar bheirt de 
na gearánaigh sna cásanna substainteacha 
idirdhealaithe ar bhonn aoise. Tugadh 
tuairim an Abhcóide Ghinearálta i mí 
Mheán Fómhair 2018, agus thug an Chúirt 
Bhreithiúnais a cinneadh i mí na Nollag 
2018. Chinn an Chúirt Bhreithiúnais, ar 
bhonn an phrionsabail maidir le tosaíocht 
dhlí an Aontais Eorpaigh, go bhfuil sé de 
chumhacht ag comhlachtaí ar nós an 
Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre 

atá freagrach as dlí an Aontais Eorpaigh 
a chur i bhfeidhm forálacha náisiúnta nó 
cásdlí náisiúnta atá contrártha do dhlí an 
Aontais Eorpaigh a chur as feidhm más gá. 
Tarchuireadh an cás ar ais go dtí an Chúirt 
Uachtarach.

 � Idirdhealú ar an bhForas Míchumais 

Úsáideoir Seirbhíse v. Bainc

Baineann an cás seo le hidirdhealú 
líomhnaithe ar bhonn míchumais. Shocraigh 
an gearánach, atá faoi mhíchumas éadrom 
intleachtúil, cuntas bainc mar chuid dá 
haistriú go maireachtáil go neamhspleách, 
toisc go raibh sí ag aistriú ó thréimhse fhada 
i gcúram institiúideach go suíomh pobail. 
Ach dhún an banc a cuntas ina dhiaidh sin 
toisc gur suíomh cúraim institiúidigh a 
tugadh mar a seoladh cláraithe. Rinne an 
gearánach gearán faoi sheasamh an bhainc, 
agus thángthas ar shocrú príobháideach 
agus rúnda idir na páirtithe a shásaigh an 
gearánach.

Gearánach v. Soláthraí Réamhscoile

Diúltaíodh iontráil i réamhscoil don 
ghearánach, buachaill ceithre bliana d’aois 
faoi mhíchumas fisiciúil, chun páirt a 
ghlacadh i mbliain réamhscoile ECCE saor in 
aisce. Dhiúltaigh an réamhscoil fiosrúcháin 
a dhéanamh an bhféadfaí an freastal 
réasúnach a theastódh chun tacú leis a 
fháil trí mhaoiniú na Samhla um Rochtain 
agus Cuimsiú (.i. maoiniú Stáit a bhfuil 
d’aidhm leis a chinntiú gur féidir le páistí 
faoi mhíchumas páirt a ghlacadh sa bhliain 
ECCE).

Réitíodh an gearán trí idirghabháil. Áiríodh le 
téarmaí an tsocraithe idirghabhála leithscéal 
a ghabháil i scríbhinn leis an mbuachaill 
óg agus lena mháthair, agus €2,000 a íoc 
leis an bpáiste. Anuas air sin, gheall an 
réamhscoil athruithe a dhéanamh chun 
bonneagar comhionannais agus cuimsithe 
a samhla gnó a fheabhsú. Áiríodh leis sin 
tiomantas do thabhairt faoin tSamhail um 
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Rochtain agus Cuimsiú ag brath ar an gcás; 
Samhail um Chuimsiú agus Éagsúlachta 
a fhorbairt agus a fhoilsiú; agus oiliúint 
chomhionannais agus éagsúlachta a chur ar 
fáil don fhoireann reatha agus don fhoireann 
a fhostófar amach anseo. Aontaíodh freisin 
go rachadh an Coimisiún i dteagmháil 
le páirtithe leasmhara ECCE agus na 
Samhla um Rochtain agus Cuimsiú chun 
aird a tharraingt ar na ceanglais dlí faoi na 
hAchtanna um Stádas Comhionann maidir le 
freastal réasúnta ar pháistí faoi mhíchumas i 
suíomhanna réamhscoile. 

Fostaí Ionchais v. Seirbhís Earcaíochta

Mhaígh an gearánach, fear nua-cháilithe ina 
thríochaidí luatha atá bodhar, go ndearnadh 
idirdhealú air ar an bhforas míchumais. 
Tarraingíodh siar a thairiscint ar agallamh 
le seirbhís earcaíochta i ndiaidh dó iarratais 
bhunúsacha ar fhreastal réasúnta a 
dhéanamh.

Réitíodh an gearán le hidirghabháil – áiríodh 

le téarmaí an tsocraithe idirghabhála 
gur ghabh an tseirbhís earcaíochta 
leithscéal leis i scríbhinn, agus gur íoc 
sí €2,500 leis an ngearánach. Anuas air 
sin, d’aontaigh an tseirbhís earcaíochta 
Beartas Comhionannais agus Freastail 
Réasúnta a fhorbairt, agus oiliúint a chur ar 
an bhfoireann maidir leis an mbeartas sin 
nuair a chríochnaítear é. Thug an tseirbhís 
earcaíochta tiomantas freisin go gcuirfí 
Oiliúint Feasachta faoi Dhaoine Bodhra ar an 
bhfoireann.

 � Foras duine den Lucht Siúil 

Gearánaigh v. Comhairle Contae 

Baineann an cás seo le hidirdhealú ar 
an bhforas duine den Lucht Siúil. Ba 
theaghlach an cúigear gearánach a mhaígh 
go ndearna Comhairle Contae idirdhealú 
orthu ina n-iarratas ar thacaíocht tithíochta 
sóisialta toisc gur daoine den Lucht Siúil 
iad. Dhiúltaigh an Chomhairle Contae 
dá n-iarratas ar an mbonn go raibh siad 
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ina gcónaí go mídhleathach i gcarbhán 
ar mhaoin phríobháideach agus mar sin 
nach raibh siad ina ngnáthchónaí ann chun 
críocha na Rialachán maidir le Measúnuithe 
Tithíochta Sóisialta, 2011.

Chinn an Coimisiún um Chaidreamh san 
Áit Oibre go ndearnadh idirdhealú ar an 
teaghlach toisc gur thug an Chomhairle 
Contae critéar breise dlíthiúlachta isteach 
nuair a bhí gnáthchónaí á léirmhíniú a 
théann i bhfeidhm go díréireach ar bhaill 
den Lucht Siúil agus tráth nach ndéanann 
an Chomhairle scrúdú ar thionóntacht 
dhleathach daoine i dtithe go hiondúil. 

 Bhronn an Coimisiún um Chaidreamh 
san Áit Oibre €20,000 san iomlán mar 
chúiteamh ar an teaghlach agus d’ordaigh 
sé don Chomhairle Contae athbhreithniú 
a dhéanamh ar a beartas maidir leis na 
Rialacháin maidir le Measúnuithe Tithíochta 
Sóisialta.

Rinne an Chomhairle Contae achomharc ar 
chinnidh an Choimisiúin um Chaidreamh san 
Áit Oibre leis an gCúirt Chuarda, agus tá an 
t-achomharc ar feitheamh. 

Gearánach v. Cuideachta Teoranta

Dhiúltaigh gníomhaire eastáit réadmhaoin 
ar cíos a thaispeáint do dhuine den Lucht 
Siúil, agus dúirt nach raibh sí ar fáil níos mó. 
Ach nuair a chuaigh cara leis an mbean, 
nach ball den Lucht Siúil é, i dteagmháil 
leis an ngníomhaire eastáit ina dhiaidh sin, 
dúirt an gníomhaire go raibh an réadmhaoin 
ar fáil agus go bhféadfaí an áit a fheiceáil. 
Tharchuir an Coimisiún an cás chuig an 
gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 
le haghaidh idirghabhála ar son na mná. 
Thángthas ar shocrú a shásaigh na páirtithe 
ar fad.

 � Idirdhealú ar an bhForas Stádas 
Teaghlaigh  

Gearánach v. Cuideachta Teoranta

Bhreathnaigh an gearánach (lena beirt 
pháistí mionaoiseacha spleácha) ar 
réadmhaoin ar cíos a bhí á fógairt ag 
gníomhaire eastáit, agus chuir sí in iúl 
láithreach go raibh spéis aici cónaí ann. Dúirt 
an gníomhaire eastáit leis an ngearánach ar 
ríomhphost ina dhiaidh sin nár theastaigh 
páistí ón tiarna talún sa réadmhaoin. 
Chuaigh an gearánach i dteagmháil leis 
an gCoimisiún, a tharchuir an cás chuig an 
gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre le 
haghaidh idirghabhála. Thángthas ar shocrú 
a shásaigh na páirtithe ar fad.

 � An Foras Cúnamh Tithíochta 

Tionónta v. Tiarna Talún

Sa chás seo, d’iarr tionónta ar a dtiarna 
talún foirm d’Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 
a shíniú i ndiaidh laghdú gan choinne ar 
a n-ioncam. Dhiúltaigh an tiarna talún 
an fhoirm a shíniú, a chuir teaghlach an 
tionónta i mbaol easpa dídine. Chuir an 
tionónta in iúl don tiarna talún gur idirdhealú 
a bheadh i gceist mura nglacfaí le hÍocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta. D’eisigh an tiarna talún 
fógra ar scor an léasa mar fhreagra. Rinne 
an tionónta iarratas ar chúnamh dlí leis an 
gCoimisiún, agus tharchuir an Coimisiún 
gearán chuig an gCoimisiún um Chaidreamh 
san Áit Oibre ar a son. Níor fhreastail an 
tiarna talún ar éisteacht an Choimisiúin um 
Chaidreamh san Áit Oibre, agus bronnadh 
€3,500 as idirdhealú agus €2,000 as ciapadh 
ar an ngearánach.
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Tá Emily Logan le feiceáil ar RTÉ News2day don chomóradh ar 70 
bliain de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, Nollaig 2018

 � Coimircí Cúirte 

Cás Duine Fhásta Leochailigh

Rinne duine fásta leochaileach iarratas 
ar chúnamh dlí trína hionadaí i ndiaidh 
d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
í a bhaint ó shuíomh cúraim bunaithe i 
dteaghlach inar chónaigh sí ar feadh roinnt 
blianta. Chinn an Coimisiún nach raibh sé 
d’inniúlacht aici aturnae a threorú maidir 
le hiarratas a rinne Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte go ndéanfaí Coimircí 
Cúirte di; ach bhí an Coimisiún den tuairim 
go raibh sé de cheart aici í féin a chur in 
iúl i gcomhthéacs na n-imeachtaí sin. 
D’éirigh le hiarratas an Choimisiúin ar an 
Ard-Chúirt Caomhnóir Ad Litem a chur 
ar fáil don bhean. Rinne an Caomhnóir Ad 
Litem ionadaíocht ar a leas sa Chúirt sna 
himeachtaí maidir le Coimircí Cúirte.

Ár gCuid Oibre a chur in iúl go 
héifeachtach 

Oibríonn an Coimisiún lena chinntiú go 
gcuirtear a chuid oibre agus torthaí a oibre 
dlí, beartas agus taighde, tuairiscithe 
idirnáisiúnta agus oibre eile in iúl do lucht 
éisteachta forleathan agus éagsúil, agus go 
léirítear í i bplé i measc an phobail ar mheáin 
chlóite náisiúnta agus réigiúnacha, sna 
meáin ar líne agus shóisialta, agus ar ardáin 
chraolta.

Anuas air sin, nuair a tháinig ceisteanna 
suntasachta chun cinn sa díospóireacht 
phoiblí, rinne an Coimisiún iarracht cur leis 
an díospóireacht nuair ab iomchuí chun 
údarás a thabhairt ar dhearcthaí chearta an 
duine agus comhionannais, go háirithe in 
2018 maidir lena obair leis an gComhchoiste 
agus an bhéim ar dhul i ngleic le fuathchaint 
ar líne.

Tugann an Coimisiún tacaíocht leanúnach 
agus réamhghníomhach d’iriseoirí agus dá 
gceisteanna chomh maith.

I gcaitheamh 2018, d’éirigh leis an 
gCoimisiún tuairisciú feiceálach a bhaint 
amach dá chuid oibre agus dá sheasamh 
ar cheisteanna éagsúla. Anuas ar an 
rannpháirtíocht leis na meáin thraidisiúnta, 
chuir an Coimisiún aschur seasmhach 
inrochtana ar fáil i dtéarmaí ábhar físe, 
éisteachta agus meán sóisialta chun a 
chinntiú go dtéann a chuid oibre i bhfeidhm 
ar lucht éisteachta agus féachana leathan. 
Tugtar liosta de na preas-eisiúintí ar fad a 
d’eisigh an Coimisiún do na meáin in 2018 in 
Aguisín 9. 

Tacú leis an tSochaí Shibhialta trí 
Spás Imeachtaí an Choimisiúin

Ba é 2018 an chéad bhliain iomlán a raibh 
spás imeachtaí an Choimisiúin in úsáid, spás 
atá lonnaithe ar urlár na talún dár n-oifigí 
ar Shráid na Faiche. De bharr feasacht níos 
fearr i measc na sochaí sibhialta go raibh an 
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Labhraíonn Louise Bruton ag seoladh imeachta Changing Places, 
Bealtaine 2018

Óstálann an Coimisiún Taispeántas ‘VOICES’ Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Deireadh Fómhair 2018

Jian Hai Cai na hOifige Comhionannais, Ionchuimsithe & 
Éagsúlachta (An Garda Síochána) ag aonach eolais d’imircigh a 
d’óstáil an Coimisiún, Nollaig 2018

spás ar fáil agus le húsáid, chonaiceamar 
méadú mór i rith na bliana ar an leas a bhain 
réimse leathan eagraíochtaí sochaí sibhialta 
as spás imeachtaí an Choimisiúin.

Forbraíodh an spás agus tacaíocht don 
tsochaí shibhialta go sonrach i gceist. 
Cuireann an Coimisiún an spás ar fáil saor 
in aisce do ghrúpaí seachtracha sochaí 
sibhialta a oibríonn in earnáil chearta an 
duine agus comhionannais chun tacú 
lena gcuid oibre agus le cur ar chumas 
eagraíochtaí beaga go háirithe, nach 
mbeadh sé d’acmhainn acu a leithéid de 
spás inrochtana a fháil ar cíos, an spás a 
úsáid.

Tá an spás go hiomlán inrochtana agus tá 
saoráid ‘Changing Places’ ann. B’údar bróid 
dúinn fáilte a chur roimh líon mór grúpaí a 
oibríonn ar cheisteanna inrochtaineachta 
agus ar chearta daoine faoi mhíchumas.

I rith 2018, fáiltíodh roimh thart ar 3,195 
duine trínár ndoirse ag 72 imeacht a 
tionóladh sa spás poiblí. Sin méadú 
beagnach 900 duine i gcomparáid le 2017.

Den chéad uair do spás imeachtaí an 
Choimisiúin, óstáladh taispeántas poiblí a 
bhain le Tionscadal VOICES OÉ, Gaillimh 
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ar feadh seachtaine sa Choimisiún i mí 
Dheireadh Fómhair 2018. Bhí cur chuige 
radacach ag an tionscadal VOICES 
d’athchóiriú dhlí na hinniúlachta dlíthiúla 
trí scéalta uathu siúd a raibh tionchar ag 
míchumas orthu a úsáid agus iad a chur ag 
obair le scoláirí dlí nó eolaíochtaí sóisialta 
chun moltaí stuama don athchóiriú a 
fhorbairt. 

Cearta Socheacnamaíocha a chur 
chun cinn

I mí an Mhárta 2018, ina ról mar Chomhlacht 
Náisiúnta Comhionannais na hÉireann, 
chuir an Coimisiún fáilte roimh Líonra 
Eorpach na gComhlachtaí Comhionannais 
Náisiúnta (Equinet) go Baile Átha Cliath 
le haghaidh comhdhála a phléigh cearta 
socheacnamaíocha agus eisiamh sóisialta.

Díríodh sa chomhdháil, dar teideal 
‘Poverty and Discrimination: Two Sides 
of the Same Coin’, ar na naisc idir 
bochtanas agus idirdhealú. I measc na 
dtopaicí a pléadh ag an gcomhdháil bhí ról 
stádais shocheacnamaíoch mar fhoras 
idirdhealaithe.

Thug an tAire David Stanton T.D. an 
t-eochair-aitheasc, agus labhair an 
Coimisiún freisin, mar aon le hOifig an 
Ard-Choimisinéara um Chearta an Duine 
sna Náisiúin Aontaithe, Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, 
an Coiste Eorpach ar Chearta Sóisialta, 
Eurofound, agus eagraíochtaí sochaí 
sibhialta agus comhlachtaí comhionannais.

70 bliain de Dhearbhú Uilechoiteann 
Chearta an Duine

Chun comóradh a dhéanamh ar an 10 
Nollaig mar Lá Idirnáisiúnta Chearta an 
Duine agus ar 2018 mar an 70ú bliain go 
raibh Dearbhú Uilechoiteann Chearta 
an Duine i bhfeidhm, scaip an Coimisiún 
póstaer a dearadh go sonrach ar gach scoil 
ar fud na hÉireann, inar tugadh léaráidí le 
haghaidh 30 airteagal an Dearbhaithe.

Chun comóradh a dhéanamh ar an 70 
bliain, d’fhoilsigh an Coimisiún torthaí 
pobalbhreithe náisiúnta ar bhreis agus 1,200 
duine, a rinne Amárach Research. Léiríodh 
sna torthaí:

84%  
díobh siúd a ceistíodh 
a chreideann gur áit 
níos fearr le cónaí inti 
an tír mar gheall ar 
chosaintí níos tréine do 
chearta an duine agus 
comhionannas.

 86%  
díobh siúd a ceistíodh 
a aontaíonn go bhfuil 
an-aird acu ar áit níos 
cothroime le cónaí inti a 
dhéanamh d’Éirinn . 
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Tá sé de cheart agat dul ar scoil agus ba 
chóir do gach duine dul ar scoil. Ba chóir 
go mbeadh an bunoideachas saor in 
aisce. Ba chóir go mbeifeá in ann gairm 
a fhoghlaim nó leanúint leis an staidéar a 
fhad agus is mian leat. Agus tú ar scoil, ba 
chóir go mbeifeá in ann do bhuanna ar fad 
a fhorbairt agus ba chóir go múinfí duit le 
réiteach le gach duine, cuma cén cine iad, 
cén reiligiún atá acu nó cén tír arb as dóibh. 
Tá sé de cheart ag do thuismitheoirí an 
chaoi a múinfear ar scoil thú agus an méid 
a múinfear duit a roghnú.

Chun a chinntiú go gcloífear le do chearta, 
teastaíonn “ord” chun iad a chosaint. Ba 
chóir go mbeadh “an t-ord” sin áitiúil agus 
ar fud na cruinne.

Tá dualgais ort i dtreo an phobail inar féidir 
le do phearsantacht forbairt go hiomlán. Ba 
chóir don dlí cearta an duine a chinntiú. Ba 
chóir go mbeadh gach duine in ann meas 
a léiriú ar dhaoine eile agus go léireofaí 
meas orthu féin faoin dlí.

Níor chóir do shochaí ar bith, ná do dhuine 
ar bith, áit ar bith ar domhan, páirt a 
ghlacadh i ngníomh ar bith a scriosfadh na 
cearta atá díreach léite agat.

Nuair a shaolaítear páistí, bíonn siad saor 
agus ba chóir go gcaithfí leo ar fad ar an 
mbealach céanna. Bíonn bua an réasúin 
agus an choinsiasa acu agus ba chóir dóibh 
a bheith mór le chéile. 

Ba chóir go gcosnódh an dlí thú ar an 
mbealach céanna, i ngach áit, agus cosúil 
le gach duine eile.

Ba chóir go measfaí go bhfuil tú 
neamhchiontach go dtí go gcruthaítear 
go bhfuil tú ciontach. Má chuirtear coir i do 
leith, ba chóir go mbeadh sé de cheart agat 
i gcónaí thú féin a chosaint. Níl sé de cheart 
ag aon duine thú a dhaoradh agus pionós 
a chur ort as rud nach ndearna tú.

Ba chóir go gcabhródh an tsochaí ina 
gcónaíonn tú leat forbairt agus an tairbhe 
is fearr is féidir a bhaint as na buntáistí 
ar fad (cultúr, obair, leas sóisialach) a 
thairgtear duitse agus do na fir agus mná 
ar fad i do thír.

Níor chóir go mbeadh an lá oibre rófhada, 
toisc go bhfuil an ceart ag gach duine 
chun scíth a ligean, agus ba chóir go 
mbeidís in ann laethanta saoire rialta le pá 
a thógáil.

Tá sé de cheart agat pé rud a theastaíonn 
a bheith agat ionas nach n-éiríonn tusa 
ná do theaghlach tinn, nach mbíonn 
ocras oraibh, go bhfuil éadaí agus áit 
chónaithe agaibh; agus cúnamh a fháil 
mura bhfuil post agat, má tá tú tinn, má 
tú sean, má tá do bhean chéile nó d’fhear 
céile básaithe, nó nach saothraíonn tú 
do bheatha ar chúis ar bith eile nach 
bhfuil aon neart agat air. Ba chóir go 
bhfaigheadh an mháthair atá ag súil agus 
a páiste cúnamh speisialta. Tá na cearta 
céanna ag gach páiste, is cuma an bhfuil 
an mháthair pósta nó nach bhfuil.

Tá sé de cheart agat rudaí a bheith i do 
sheilbh agus níl sé de cheart ag aon duine 
iad sin a bhaint díot gan cúis mhaith.

Tá sé de cheart agat tionóil shíochánta 
a eagrú nó páirt a ghlacadh i dtionóil 
go síochánta. Níl sé cóir iallach a chur ar 
dhuine éigin a bheith i ngrúpa.

Tá an dlí mar an gcéanna do gach duine; 
ba chóir é a chur i bhfeidhm ar gach duine 
ar an mbealach céanna.

Ba chóir go mbeifeá in ann cúnamh 
dlíthiúil a iarraidh nuair atá na cearta a 
bhronnann do thír ort á sárú.

Tá sé de cheart agat teacht agus imeacht 
laistigh de do thír. Tá sé de cheart agat 
imeacht as do thír chun dul go ceann eile; 
agus ba chóir go mbeifeá in ann filleadh ar 
do thír féin más maith leat.

Má chaithfear thú a chur ar do thriail, 
caithfear é a dhéanamh go poiblí. Níor 
chóir do na daoine a chuireann ar do thriail 
thú ligean do dhaoine eile dul i bhfeidhm 
orthu.

Tá sé de cheart agat náisiúntacht tíre 
a bheith agat agus ní féidir le duine ar 
bith, gan cúis mhaith, cosc a chur ort 
náisiúntacht a fháil ó thír eile.

Tá na cearta seo a leanas ag gach duine, is 
cuma - cén inscne iad - cén dath craicinn 
atá orthu - má labhraíonn siad teanga 
dhifriúil - má tá tuairimí difriúla acu - má 
chreideann siad i reiligiún eile - má tá níos 
mó nó níos lú acu - má rugadh i ngrúpa 
sóisialta eile iad - más as tír eile iad. Is cuma 
freisin an bhfuil an tír ina gcónaíonn tú 
neamhspleách nó nach bhfuil.

Níl sé de cheart ag aon duine thú a chur 
sa phríosún, thú a choinneáil ann, ná thú a 
chur as do thír go héagórach, nó gan cúis 
mhaith.

Níl sé de cheart ag aon duine caitheamh 
leat mar sclábhaí agus níor chóir duitse aon 
duine a úsáid mar sclábhaí.

Tá an ceart chun na beatha agat, agus 
chun cónaí go saor agus go slán.

Níl sé de cheart ag aon duine thú a 
chéasadh.

Tá sé de cheart agat cosaint a iarraidh má 
dhéanann duine éigin iarracht do
dhea-chlú a chur ó mhaith, dul isteach i 
d’áit chónaithe, do litreacha a oscailt, nó cur 
isteach ortsa nó ar do theaghlach gan cúis 
mhaith.

Má ghortaíonn duine éigin thú, tá sé de 
cheart agat dul go tír eile agus cosaint a 
iarraidh ar an tír sin. Cailleann tú an ceart 
sin má mharaigh tú duine éigin nó mura 
gcloíonn tú lena bhfuil scríofa anseo.

A luaithe is a bhíonn tú ina theideal ó 
thaobh an dlí de, tá sé de cheart agat 
pósadh agus clann a thosú. Níor chóir do 
dhath do chraicinn, ná an tír as a dtagann 
tú ná do reiligiún, bac a chur air sin. Tá na 
cearta céanna ag fir agus mná nuair atá 
siad pósta agus má scarann siad. Níor chóir 
iallach a chur ar dhuine pósadh. Ba chóir 
do Rialtas do thíre do theaghlach agus na 
daoine ann a chosaint.

Tá sé de cheart agat do reiligiún a fhógairt 
de do dheoin féin, é a athrú, agus é a 
chleachtadh leat féin nó le daoine eile.

Tá ceart chun saoirse tuairimíochta agat, 
agus chun pé rud is maith leat a rá, agus 
níor chóir d’aon duine cosc a chur ort sin a 
dhéanamh. Ba chóir go mbeifeá in ann do 
chuid smaointe a roinnt – le daoine as tír ar 
bith eile freisin.

Tá sé de cheart agat páirt a ghlacadh i 
ngnóthaí polaitíochta do thíre, trí pháirt 
a ghlacadh sa Rialtas thú féin nó trí 
pholaiteoirí atá ar aon intinn leat a roghnú. 
Ba chóir go gcaithfí vótaí do rialtais go rialta 
agus ba chóir go mbeadh an vótáil faoi rún. 
Ba chóir go bhfaighfeá vóta agus ba chóir 
go mbeadh gach vóta comhionann. Tá 
an ceart céanna agat freisin dul isteach sa 
tseirbhís phoiblí agus atá ag aon duine eile.

Tá sé de cheart agat oibriú, do chuid oibre 
a roghnú, agus tuarastal a thuilleamh a 
chuireann ar do chumas maireachtáil agus 
tacú le do theaghlach. Má dhéanann fear 
agus bean an obair chéanna, ba chóir go 
bhfaighidís an pá céanna. Tá sé de cheart 
ag gach duine a oibríonn teacht le chéile 
chun a leasa a chosaint.

Tá sé de cheart agat taitneamh agus 
tairbhe a bhaint as saol ealaíon agus 
eolaíochta do phobail. Ba chóir go 
gcosnófaí do shaothar mar ealaíontóir, 
mar scríbhneoir nó mar eolaí, agus ba 
chóir go mbeifeá in ann tairbhe a bhaint 
as.

Is cáipéis thar a bheith suntasach é Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine i stair chearta an duine. Chuir ionadaithe ó chúlraí difriúla dlí agus cultúir as gach 
réigiún ar domhan an Dearbhú i dtoll a chéile, agus d’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe i bPáras an 10 Nollaig 1948 gurbh é an Dearbhú an 

caighdeán comónta a bheadh le baint amach le haghaidh gach duine agus gach náisiúin. 

DEARBHÚ UILECHOITEANN 
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Tá tuiscint idirchultúrtha agus  
dea-chleachtas i gcaidrimh idirchultúrtha 
sa Stát a spreagadh ar cheann 
d’fheidhmeanna reachtúla an Choimisiúin, 
agus tugadh aghaidh ar an sainordú sin 
trí go leor den rannpháirtíocht taighde, 
beartas agus dlí thuasluaite.

 

I rith 2018, sa chuspóir seo chun tuiscint 
idirchultúrtha a chur chun cinn, bhain an 
Coimisiún leas níos mó as a ról os comhair 
an phobail; trí imeachtaí dírithe; trí ráitis 
phoiblí; trí fháilte chroíúil a chur roimh 
ghrúpaí agus eagraíochtaí éagsúla; agus 
ar deireadh, trí thacaíocht airgeadais 
spriocdhírithe inár scéim deontas. 

Éagsúlacht 
agus Tuiscint 
Idirchultúrtha

‘Beidh an Coimisiún, trí shraith idirghabhálacha 
dearfacha, tar éis aitheantas an phobail 
d’éagsúlacht agus do chaidrimh idirchultúrtha 
mar ghné dhearfach i saol na hÉireann a bhreisiú.’
Ráiteas Straitéise 2016 - 2018

4
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Imeacht idirnáisiúnta ‘A More Social 
Media’ 

I mí na Samhna 2018, d’óstáil an Coimisiún 
imeacht mór, ‘A More Social Media: Human 
Rights and Equality in the Digital Public 
Sphere’. Thug an t-imeacht saineolaithe 
agus tráchtairí idirnáisiúnta le chéile ó réimsí 
an dlí, na meán, an tsaoil acadúil agus na 
hearnála teicneolaíochta chun fuathchaint 
ar líne i gcomhthéacs na hÉireann a phlé 
chomh maith leis an gcaoi le dul i ngleic lena 
leithéid. Labhair saineolaithe idirnáisiúnta 
ag an imeacht, ina measc an Dr Tarlach 
McGonagle, Institiúid an Dlí Faisnéise in 
Ollscoil Amstardam; Siobhán Cummiskey, 
Ceannasaí Beartas Inneachair Facebook don 
Eoraip, an Meánoirthear agus an Afraic; agus 
Emma Dabiri, scríbhneoir agus craoltóir 
leis an BBC. Choimisiúnaigh an Coimisiún 
an taighde ‘Hate Track’ ar fhuathchaint i 
ndomhan digiteach poiblí na hÉireann ó 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus 
foilsíodh agus cuireadh i láthair é an lá sin.

Den chéad uair don Choimisiún, rinneadh 
beoshruth den imeacht, agus rinneadh 
podchraoladh bunaithe ar an méid a chuir na 
saineolaithe i láthair.

Emma Dabiri ag labhairt ag imeacht de chuid an Choimisiúin ‘A 
More Social Media’, Samhain 2018

An Dr Tarlach McGonagle (Ollscoil Amstardam) ag tabhairt an 
eochairaithisc ag ócáid de chuid an Choimisiúin ‘A More Social 
Media’, Samhain 2018

An Dr Tarlach McGonagle, an Príomh-Choimisinéir Emily Logan agus 
Siobhan Cummiskey (Facebook) ag imeacht de chuid an Choimisiúin  
‘A More Social Media’, Samhain 2018
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Shóisialta’ agus ‘Imircigh Ban Óga’ i 
gcrích.

• Glencree Centre for Peace and 
Reconciliation 
Thug an t-imeacht idirphlé 
idirchreidimh seo ceannairí creidimh 
agus pobail le chéile chun eolas na 
rannpháirtithe ar reachtaíocht um 
chearta an duine agus comhionannas a 
mhéadú. 

• An Líonra Eorpach i gcoinne an 
Chiníochais 
D’óstáil an Coimisiún seoladh phlean 
straitéis an Líonra, faoi chathaoirleacht 
Anastasia Crickley. 

D’óstáil an Coimisiún réimse imeachtaí eile 
freisin i rith 2018 a dhírigh ar théama an 
idirchultúrachais agus na héagsúlachta, a 
d’eagraigh eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
ina measc Comhairle um Inimircigh na 
hÉireann, Comhpháirtíocht na bPobal Nua 
agus Comhairle Náisiúnta na nÓg.

Labhair an Príomh-Choimisinéir Emily 
Logan ag imeachtaí seachtracha freisin 
a bhain leis an idirchultúrachas agus 
éagsúlacht i rith 2018.

An Coimisiún Eorpach i gcoinne an 
Chiníochais agus na hÉadulaingthe a 
óstáil

Thug toscaireacht ón gCoimisiún 
Eorpach i gcoinne an Chiníochais agus 
na hÉadulaingthe de chuid Chomhairle 
na hEorpa cuairt ar Éirinn i mí Iúil 2018 
chun eolas a bhailiú dá chúigiú tuarascáil 
tíre ar Éirinn. Chomh maith le bualadh go 
foirmiúil leis an toscaireacht mar chuid 
den phróiseas monatóireachta, ba mhór 
ag an gCoimisiún freisin an toscaireacht a 
óstáil in oifigí an Choimisiúin dá chruinnithe 
le réimse eagraíochtaí sochaí sibhialta a 
oibríonn ar cheisteanna ciníochais agus 
éadulaingthe. 

Labhraíonn Salome Mbugua ag imeacht AkiDWa, ‘Migrant Women 
in Politics’, Márta 2018

Tacú le Tionscnaimh ar an 
Idirchultúrachas agus Éagsúlacht

Ó osclaíodh a spás imeachtaí in 2017, 
d’fhéach an Coimisiún leis an spás a úsáid 
chun tacú le himeachtaí a d’eagraigh réimse 
leathan grúpaí agus eagraíochtaí sochaí 
sibhialta a chuireann béim shuntasach ar an 
idirchultúrachas agus éagsúlacht in Éirinn. 
Mar shampla:

• Clár an Bhrait Bhuí 
Grúpa Stiúrtha do chlár an Bhrait Bhuí 
a thacaíonn le bunscoileanna agus 
meánscoileanna chun bheith níos 
ionchuimsithí do gach cultúr agus 
eitneacht, agus ceiliúradh a dhéanamh 
ar éagsúlacht agus dul i ngleic le 
ciníochas agus idirdhealú.

• AkiDwA 
Taispeántas agus searmanas bronnta 
gradam do AkiDwA. Bhronn David 
Stanton T.D. (an tAire Stáit maidir 
le Comhionannas, Inimirce agus 
Lánpháirtíocht) teastais ar mhná a 
chuir na cláir ‘Mná i Rannpháirtíocht 
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EAGRAÍOCHT TIONSCADAL

BlueFire Ag tacú leis an tionscadal ‘TeenZone’, clár ceardlainne mínealaíon 
agus comhoibríche a bhfuil d’aidhm leis imeascadh idirchultúrtha 
pobail a chothú i measc grúpaí óige ó 13–18 mbliana d’aois.

Coláiste Cheatharlach – 
Naomh Pádraig (Tionscadal 
Comhoibríoch)

Arna stiúradh ag mic léinn tríú leibhéal ó Choláiste Cheatharlach, 
ag taifeadadh scéalta ban eitneach mionlaigh (mná den Lucht Siúil 
ina measc) a chónaíonn i gceantar Cheatharlach chun acmhainn 
a chruthú do mheánscoileanna a bhfuil d’aidhm léi feasacht agus 
infheictheacht na héagsúlachta cultúrtha sa phobal a mhéadú.

Leabharlann Chester Beatty Tuiscint idirchultúrtha agus éagsúlacht a chur chun cinn trí Chlár 
Scoile Idirchultúrtha, ag méadú feasachta, ag cur oiliúint ar 
mhúinteoirí agus ag cur acmhainní foghlama inbhuanaithe ar fáil 
chun foghlaim idirchultúrtha a spreagadh agus chun tacú léi, mar 
a léirítear í sna daonraí éagsúla cultúrtha atá ann anois i scoileanna 
agus pobail na hÉireann.

Community Law & Mediation I ndiaidh aitheantas na hÉireann d’Eitneacht Lucht Siúil, tugann 
an tionscadal seo faoi athbhreithniú dlí ar chomh hiomchuí agus 
chomh leordhóthanach agus atá an Scéim Iasachta Carbhán.

Tionscadal Lucht Siúil Dhún na 
nGall

Dírítear ar Phobal Romach Chontae Dhún na nGall, agus tá sé 
d’aidhm ag an tionscadal seo cur chuige agus straitéis a fhorbairt 
chun feasacht agus caidreamh idirchultúrtha éifeachtach agus 
dearfach a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Fóram Idirchreidimh Bhaile Átha 
Cliath

Tionscnamh tuairiscithe, taifeadta agus freagartha idirchreidimh 
a fhorbairt maidir le Coireacht Fuatha chun cur le comhtháthú 
sóisialta agus é a spreagadh in Éirinn idirchultúrtha agus 
ilchreidmheach.

Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath, an Lárionad 
Frithbhulaíochta

Sraith treoirlínte a fhorbairt do mhúinteoirí Oideachas Reiligiúin 
a oibríonn le scoláirí ag a bhfuil creideamh mionlaigh agus scoláirí 
eile in Iar-bhunscoileanna na hÉireann, agus é mar aidhm leis 
fianaise taighde a thógáil agus feasacht agus tuiscint a mhéadú 
ar na dúshláin agus deiseanna a imríonn tionchar ar sholáthar 
comhionannais agus measa do cheart an duine chun saoirse le 
creideamh mionlaigh a chleachtadh.

Scéim Deontas 2018: Éagsúlacht 
agus tuiscint idirchultúrtha 

I mí na Nollag 2018, d’fhógair an Coimisiún 
a leithdháileadh de mhaoiniú deontas 
ar 25 eagraíocht chun tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí chun cearta an duine 
agus comhionannas a chur chun cinn, agus 

iad ag díriú ar dhá théama uileghabhálacha: 

Éagsúlacht agus Tuiscint Idirchultúrtha; 
agus Ag tacú le Dualgas na hEarnála Poiblí um 
Chomhionannas agus Cearta an Duine a chur 
i bhfeidhm. Díríonn 14 cinn de na tionscadail 
mhaoinithe ar éagsúlacht agus tuiscint 
idirchultúrtha. 
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EAGRAÍOCHT TIONSCADAL

Good Shepherd Cork Cuirfidh an tionscadal seo seisiúin oiliúna bunaithe ar chearta ar 
fáil don fhoireann agus d’úsáideoirí seirbhíse chun a chinntiú go 
bhfaigheann mná, páistí agus teaghlaigh i gcóiríocht éigeandála 
agus i dtionscadail lena mbaineann seirbhís iomchuí, chothrom 
agus d’ardchaighdeán agus go gcuirtear ar a gcumas teagmháil 
éifeachtach a dhéanamh le soláthraithe seirbhísí sóisialta eile.

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach

Teastas i dTógáil Cumais agus Feabhsú Ceannaireachta i gclár 
Éagsúlachta agus Tuisceana Idirchultúrtha a chur ar fáil do 
chomhlachtaí poiblí chun tacú leo ceisteanna chearta an duine 
agus/nó comhionannais, idir shonrach agus mheasctha, a 
bhaineann lena n-obair do dhaoine a úsáideann a seirbhísí agus do 
chomhaltaí foirne, a shainaithint agus chun aghaidh a thabhairt 
orthu.

An Roinn Dlí, Ollscoil Mhá Nuad Fiosrú an bhfuil Éire ag cloí leis an gceart chun oideachais mar a 
leagtar amach i gCúnant Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha (ICESCR).

Comhairle Chontae na Mí Straitéis Imeasctha Imirceach á hullmhú i gcomhpháirt ag 
Comhairlí Contae na Mí agus Lú chun tacú le himeascadh agus é a 
chur chun cinn, agus chun freastal ar riachtanais pobail imirceach 
agus mionlaigh eitnigh.

Nasc - an Lárionad do Chearta 
Imirceach agus Teifeach

Imeascadh agus ionchuimsiú níos mó teifeach agus a dteaghlach 
i sochaí na hÉireann a chur chun cinn trí aird a tharraingt ar an ngá 
atá le tacaíochtaí agus seirbhísí breise a sholáthar do theaghlaigh a 
thagann anseo trí athaontú teaghlaigh.

The Shanty Educational Project 
Limited

Rachaidh Coláiste Pobail Fíorúil An Cosán i gcomhpháirt le  
hIarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta sa Soláthar Díreach chun clár 
foghlama cumais a chruthú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar 
chearta fostaíochta, rannpháirtíocht shaoránach agus ionchuimsiú 
sóisialta na rannpháirtithe.

Tionscadal Lucht Siúil Tuaithe 
Thiobraid Árann

Daoine óga sa Lucht Siúil a chumasú le todhchaí níos fearr a thógáil 
dóibh féin trí spás a chruthú leo inar féidir leo teacht le chéile chun 
a gcumas agus a bhféidearthacht a nochtadh, teacht ar réitigh ar a 
ndúshláin, agus a nguthanna uathúla féin a fhorbairt.

Bhí tionscadail Idirchultúrachais agus Éagsúlachta i gceist in 2018 freisin ar tugadh tacaíocht 
dóibh faoi Scéim Deontas 2017 agus a lean ar aghaidh ag cur a gcuid oibre i gcrích. 
Liostaítear na tionscadail sin in Aguisín 6.
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Is comhlacht reachtúil neamhspleách é 
Coimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas, a bunaíodh an 
1 Samhain 2014 faoin Acht fá Choimisiún 
na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, 2014.

 

Is é sainordú reachtúil an Choimisiúin 
cearta an duine agus an comhionannas 
in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn 
agus cultúr measa ar chearta an duine, 
ar an gcomhionannas agus ar thuiscint 
idirchultúrtha a thógáil. Is é an Coimisiún 
Foras Náisiúnta na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhlacht Náisiúnta na 
hÉireann um an gComhionannas.

Rialachas 
Corparáideach 
agus Struchtúr

5
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An Coimisiún

Tá 15 chomhalta ag an gCoimisiún, agus an 
Príomh-Choimisinéir ar dhuine díobh siúd 
(féach ar Aguisín 1). Ceapadh forálacha an 
Achta chun neamhspleáchas an Choimisiúin 
ina chuid oibre a chinntiú. Ceapann an 
tUachtarán Comhaltaí an Choimisiúin, i 
ndiaidh vóta in dhá Theach an Oireachtais.

Tháinig seacht bhfolúntas chun cinn ar an 
gCoimisiún i mí Dheireadh Fómhair 2017. 
Cheap agus d’athcheap an tUachtarán Ó 
hUigínn an cúigear comhaltaí nua agus 
an bheirt chomhaltaí athcheaptha an 31 
Bealtaine 2018. Is dá bharr sin a bhfuil roinnt 
bearnaí sna fochoistí i rith 2018.

Is comhlacht corpraithe é an Coimisiún. 
Tuairiscíonn sé go díreach don Oireachtas 
dá fheidhmeanna reachtúla agus 
cinneann na comhaltaí a bheartas agus 
a ghníomhaíochtaí go neamhspleách. 
Tugtar faoi chinnteoireacht ag leibhéal 
an Choimisiúin, nuair is féidir, ar bhonn 
an chomhaontaithe. Má tá éagsúlacht 
tuairimíochta ann faoi ábhar ar leith, 
féadfar vóta an tromlaigh a úsáid. Aithníodh 
neamhspleáchas an Choimisiúin, de réir 

Phrionsabail Pháras, lena chreidiúnú mar 
stádas “A” mar Institiúid Náisiúnta um 
Chearta an Duine leis na Náisiúin Aontaithe.

Reáchtálann an Coimisiún an líon cruinnithe 
a theastaíonn chun a fheidhmeanna a 
chomhlíonadh, ach i ngach bliain, ní mór 
dó cruinniú amháin ar a laghad a reáchtáil i 
ngach ráithe. Bhí seacht ngnáthchruinniú 
ag an gCoimisiún in 2018. Reáchtáladh 
naoi gcruinniú urghnácha freisin, chun 
cinntí am-íogaire a thaifeadadh idir na 
gnáthchruinnithe iomlánacha a beartaíodh. 
Leagtar amach Sceideal de Fhreastal, Táillí 
agus Speansais 2018 in Aguisín 2.

Caithfidh an Coimisiún, gach trí bliana, 
a ráiteas straitéise a chinneadh, lena 
n-áirítear na príomhchuspóirí agus na 
straitéisí lena mbaineann, úsáid acmhainní 
an Choimisiúin ina measc. Caithfear an 
ráiteas straitéise a chur faoi bhráid Thithe 
an Oireachtais gach trí bliana. Údaraíonn an 
Coimisiún buiséad agus plean oibre bliantúil 
freisin. Chomhaontaigh an Coimisiún a 
dhara Ráiteas Straitéise trí bliana, ó 2019–
2021, a cuireadh faoi bhráid an Oireachtais 
mí na Nollag 2018.

Ceapann an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn Salome Mbugua ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 
Bealtaine 2018
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Déanann an Coimisiún cinntí straitéiseacha 
ar fheidhmeanna reachtúla, ráitis beartais 
an Choimisiúin agus úsáid a chumhachtaí 
dlíthiúla ina measc, seachas nuair a 
tharmligtear iad go sonrach.

Tarmligtear don Cheannasaí Dlí cumhacht 
an Choimisiúin cúnamh dlí agus cúnamh 
eile a sholáthar faoi alt 40 den Acht fá 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas, 2014. Tarmligtear don 
Cheannasaí Dlí i gcomhairle leis an Stiúrthóir 
cumhachtaí an Choimisiúin faoi alt 32 den 
Acht i leith athbhreithnithe comhionannais 
agus pleananna gníomhaíochta.

Tá an Stiúrthóir freagrach as bainistíocht 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas ó lá go lá. 
Feidhmíonn an Stiúrthóir mar idirghabhálaí 
díreach idir an Coimisiún agus an 
ardbhainistíocht. Leagtar amach ról agus 
freagrachtaí an Stiúrthóra in ailt 20–23 den 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas, 2014.

Cloíonn an Stiúrthóir agus an 
ardbhainistíocht leis an treoir straitéiseach 
a leagann an Coimisiún amach. Tugann 
an Stiúrthóir eolas don Choimisiún faoi 
fheidhmíocht a f(h)eidhmeanna, lena 
n-áirítear eolas i leith na bhfeidhmeanna 
sin sa mhéid is go mbaineann siad le 
cúrsaí airgeadais an Choimisiúin, de réir 
mar a theastaíonn sé ón gCoimisiún. Ina 
theannta sin, cinntíonn an Stiúrthóir go 
bhfuil tuiscint shoiléir ag comhaltaí uile an 
Choimisiúin ar na príomhghníomhaíochtaí 
agus príomhchinntí, agus ar aon rioscaí 
suntasacha ar dóigh go dtarlóidh siad. 

Coistí

Bhunaigh an Coimisiún Coistí chun cabhrú 
le rialachas agus le hobair an Choimisiúin 
i dtaca lena thosaíochtaí straitéiseacha a 
chur chun cinn. I gcomhthéacs na seacht 
bhfolúntas, cinneadh an chinnteoireacht ag 

cruinnithe iomlánacha an Choimisiúin, agus 
níor tionóladh aon fhochoistí in 2018 ach 
na Coistí Iniúchóireachta agus Riosca agus 
Airgeadais.

Bhunaigh an Coimisiún Choiste 
Comhairleach Taighde freisin, faoi alt 18 den 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas, 2014.

Tugtar comhaltacht na gCoistí sin, agus 
freastal orthu i rith 2018, in Aguisín 3. 
Tá comhaltaí seachtracha ar Choistí 
Comhairleacha alt 18, agus tá an Coimisiún 
an-bhuíoch as an gcúnamh saineolach a 
fhaightear ó na comhaltaí sin i rith na bliana. 

Rialachas

Treoraítear creat foriomlán rialachais agus 
rialaithe an Choimisiúin leo seo a leanas:

• An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas, 
2014;

• An Cód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit (2016);

• Caighdeán Rialachas Corparáideach na 
Státseirbhíse, a chaithfidh an Coimisiún 
a chomhlíonadh toisc go maoinítear é 
le Vóta Státchiste;

• An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995;

• An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 2001;

• Moltaí Thuarascáil an Ghrúpa Oibre 
ar Chuntasacht Ard-Rúnaithe agus 
Oifigeach Cuntasaíochta, 2002 
(Tuarascáil Mullarkey);

• Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí, 
2008.

Chomhaontaigh an Coimisiún Comhaontú 
Dearbhaithe maidir le Rialachas 
Corparáideach leis an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais.
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Foireann an Choimisiúin

De réir alt 24 den Acht fán gCoimisiún, 
2014, is é an Coimisiún fostóir a fhoirne ar 
fad, ar státseirbhísigh i státseirbhís an Stáit 
iad.

Cuireann an feidhmeannas, faoi stiúir 
an Stiúrthóra, straitéisí agus beartais an 
Choimisiúin i bhfeidhm.

Amhail an 31 Nollaig 2018, bhí 48 comhalta 
foirne ag an gCoimisiún (feic Aguisín 4). 
Cuireann an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí 
Comhroinnte seirbhísí comhroinnte 
acmhainní daonna, pinsean agus riartha 
párolla ar fáil don Choimisiún. Úsáideann an 
Coimisiún ePMDS (Córas Bainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta Fostaithe) chun 
monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht 
agus ar fhorbairt a fhoirne agus chun tacú 
leo. Éascaíonn an Coimisiún cumarsáid 
rialta ar chúrsaí tábhachtacha idir an lucht 
bainistíochta agus comharchumainn 
aitheanta na foirne.

Tá ceithre chuid san fheidhmeannas:

• Dlí

• Beartas agus Taighde

• Rannpháirtíocht Straitéiseach

• Seirbhísí Corparáideacha

Cuimsíonn Ceannasaithe na rannóg 
sin, a thuairiscíonn don Stiúrthóir, an 
ardbhainistíocht.

AN ARDBHAINISTÍOCHT AMHAIL AN
31 NOLLAIG 2018

An Stiúrthóir Laurence Bond

An Ceannasaí Dlí Michael O’Neill

An Ceannasaí Beartais 
agus Taighde

Iris Elliott

An Ceannasaí 
Rannpháirtíochta
Straitéisí

Jean O’Mahony

An Ceannasaí Seirbhísí
Corparáideacha

Folamh

AN T-OIREACHTAS

AN COIMISIÚN

AN FEIDHMEANNAS

AN STIÚRTHÓIR

RANNPHÁIRTÍOCHT 
STRAITÉISEACH

SEIRBHÍSÍ 
CORPARÁIDEACHA

DLÍ
BEARTAS AGUS 

TAIGHDE
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Maoiniú agus Bainistíocht 
Airgeadais

Maoinítear an Coimisiún trí Vóta 
Oireachtais. Is é an Stiúrthóir an tOifigeach 
Cuntasaíochta do Vóta an Choimisiúin, 
agus tá an fhreagracht sin ar leithligh ó 
fhreagrachtaí rialachais chomhaltaí an 
Choimisiúin.

Ceanglaítear ar an Oifigeach Cuntasaíochta 
an Cuntas Leithreasa a ullmhú gach bliain 
do Vóta an Choimisiúin, agus é a chur faoi 
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste. D’fhéadfaí iarraidh ar an Oifigeach 
Cuntasaíochta teacht os comhair an 
Choiste um Chuntais Phoiblí sa Dáil ansin 
chun fianaise a thabhairt faoin gCuntas.

Cuireadh Cuntas Leithreasa 2018 faoi 
bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
lena iniúchadh faoin spriocdháta reachtúil, 
an 1 Aibreán 2019. Áiríodh ann, mar a 
éilítear, ráiteas an Oifigigh Cuntasaíochta 
ar chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais 
an Choimisiúin. Ba é €6.703m an soláthar 
meastacháin comhlán in 2018 le haghaidh 
Vóta 25 Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas. 
Leithdháileadh €3.61m de ar chaiteachas 
a bhain le cúrsaí pá, agus €3.093m ar 
chaiteachas nár bhain le cúrsaí pá. Ba é 
€4.664m an toradh caiteachais sealadach 
(roimh iniúchadh); bhain €2.302m le cúrsaí 
pá, agus €2.362m le caiteachas nár bhain 
le cúrsaí pá. Amhail deireadh na bliana, bhí 
barrachas €2.016m dlite le géilleadh don 
Státchiste.

Éilítear sa Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit, 2016 go ndéanfadh 
comhlachtaí roinnt nochtadh breise maidir 
le catagóirí áirithe caiteachais. Leagtar 
amach iad sin in Aguisín 5.

Déanann Coiste Airgeadais an Choimisiúin 
maoirseacht a sholáthar i leith impleachtaí 
airgeadais ghníomhaíochtaí an Choimisiúin, 
lena n-áirítear pleanáil, buiséadú, 
athbhreithniú agus próisis faisnéise 

agus tuairiscithe. Déanann an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca maoirsiú 
agus cinntíonn sé dea-chleachtas maidir 
le tuairisciú gnó agus airgeadais agus rialú 
inmheánach.

Le haghaidh 2018, seachfhoinsíodh an 
t-aonad iniúchta inmheánaigh go Mazars 
Ireland. 

Nochtadh Cosanta

Mar chomhlacht poiblí, éilítear ar 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas faoi alt 22 
den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 
tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú maidir le líon 
na n-imeachtaí nochta chosanta a rinneadh 
leis an bhliain roimhe sin, agus an gníomh 
a rinneadh mar fhreagra ar aon nochtadh 
cosanta dá leithéid. Ní dhearnadh aon 
nochtadh cosanta leis an gCoimisiún sa 
tréimhse 1 Eanáir 2018–31 Nollaig 2018. 

An tAcht um Míchumas, 2005

Faoi Chuid 5 den Acht um Míchumas, 2005, 
éilítear ar chomhlachtaí na hearnála poiblí 
tuairisc a dhéanamh ar líon na ndaoine 
faoi mhíchumas atá fostaithe leo. Léiríonn 
torthaí Daonáireamh Foirne féintuairiscithe 
a rinneadh i mí Feabhra 2019 gur thit an 
Coimisiún beagán faoi bhun na sprice 3% 
d’fhostaíocht daoine faoi mhíchumas in 
2018, cé gur sháraigh sé an sprioc 3% an 
bhliain roimhe sin. Tugadh an fhaisnéis sin 
don Údarás Náisiúnta Míchumais i mí an 
Mhárta 2019. 

An Clár ‘Willing Able Mentoring’

Bhí an Coimisiún rannpháirteach i gclár 
‘Willing Able Mentoring’ AHEAD, clár 
socrúcháin oibre íoctha a bhfuil d’aidhm leis 
rochtain ar an margadh saothair a chur chun 
cinn do chéimithe faoi mhíchumas. In 2018, 
d’fhostaigh an Coimisiún beirt chéimithe 
faoin gclár sin. 
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An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 
2014

Leanann an Coimisiún ar aghaidh ag 
comhlíonadh a dhualgas maidir le hiarratais 
um Shaoráil Faisnéise a fhreagairt. Tugtar 
breac-chuntas thíos ar Chinntí Saorála 
Faisnéise agus ar Chineálacha Iarratas:

CINNTÍ SAORÁLA FAISNÉISE 2018

Deonaithe 1

Páirt-deonaithe 1

Diúltaithe 4 *

Tarraingthe Siar/Socraithe lasmuigh den 
tSaoráil Faisnéise 2

Iomlán 8

 
 

CINEÁLACHA IARRATAS 2018

Iriseoir 1

Grúpa Sainleasa/Gnó 0

Cliant 0

Duine den Phobal 7

Iomlán 8

*Diúltaíodh do cheithre iarratas um Shaoráil 
Faisnéise in 2018 faoi alt 15 den Acht um Shaoráil 
Faisnéise, 2014 (an tAcht). Diúltaíodh do dhá iarratas 
faoi alt 15(1)(a) den Acht ar an mbonn nach ann do 
na taifid a iarradh. Diúltaíodh do dhá iarratas faoi alt 
15(1)(i) den Acht ar an mbonn gur tugadh na taifid 
ábhartha don iarratasóir cheana féin.

Forléargas ar Úsáid Fuinnimh 

I gcomhar le hIonstraim Reachtúil 426 de 
2014, éilítear ar gach comhlacht san earnáil 
phoiblí tuairisc bhliantúil a thabhairt ar an 
bhfuinneamh a úsáideann sé agus ar aon 
ghníomh a rinneadh chun a ídiú fuinnimh a 
laghdú.

In 2018, chuimsigh úsáid fuinnimh an 
Choimisiúin fuinneamh eangaí amháin. 

CINEÁL 
FUINNIMH

LEIBHÉAL
ÍDITHE 2018

Leictreachas 179,568 kWh

Breoslaí Iontaise 0 kWh

Breoslaí  
In-athnuaite 0 kWh
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Foráiltear le hAlt 42 den Acht fá 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas, 2014:  
“Le linn do chomhlacht poiblí a 
fheidhmeanna a chomhlíonadh, beidh 
aird aige ar an ngá atá leis na nithe seo a 
leanas: 

a. Idirdhealú a dhíbirt

b. Comhionannas i ndeiseanna a fhoirne 
agus na ndaoine a gcuireann sé seirbhísí 
ar fáil dóibh agus sa chaoi a gcaitear leo a 
chur chun cinn

c. Cearta daonna a chomhaltaí, a fhoirne 
agus na ndaoine a gcuireann sé seirbhísí ar 
fáil dóibh a chosaint.”

Tuairisc faoi Alt 
42 den Acht fá 
Choimisiún na  
hÉireann um 
Chearta an Duine 
agus Comhionannas, 
2014 
(DUALGAS NA HEARNÁLA POIBLÍ UM 
CHOMHIONANNAS AGUS CEARTA AN 
DUINE)

6
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Ceanglaítear ar chomhlacht poiblí go 
leagfaí amach ina Ráiteas Straitéiseach 
measúnú ar na ceisteanna um chearta 
an duine agus um an gcomhionannas a 
chreideann sé atá ábhartha d’fheidhmeanna 
agus do chuspóir an chomhlachta, agus na 
beartais, na pleananna agus na gníomhartha 
atá i bhfeidhm nó a bheartaítear a chur i 
bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na 
ceisteanna sin. Ní mór dó ansin tuairisc 
a thabhairt ar fhorbairtí agus éachtaí 
a bhaineann le haghaidh a thabhairt ar 
na saincheisteanna sin ina Thuarascáil 
Bhliantúil.

Ar aon dul le comhlacht poiblí ar bith 
eile, tá feidhm ag an dualgas seo ar 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas. Murab ionann 
is comhlachtaí poiblí eile, is é ár sainordú 
reachtúil aghaidh a thabhairt ar chearta an 
duine agus ar an gcomhionannas. I gcás 
seo againne, mar sin, cuireann ár Ráiteas 

Straitéise 2016–2018 measúnú i láthair ar na 
ceisteanna um chearta an duine agus um an 
gcomhionannas a chreidimid atá ábhartha 
dár bhfeidhmeanna agus dár gcuspóir, agus 
ó thús deireadh na Tuarascála Bliantúla 
seo leagaimid amach ár ndul chun cinn go 
dtí seo maidir le haghaidh a thabhairt ar na 
ceisteanna sin. Caithfimid cearta an duine 
agus an comhionannas a chur san áireamh 
freisin sa chaoi a mbímid ag cur ár gcuid 
feidhmeanna i bhfeidhm agus ag tabhairt 
faoinár n-obair laethúil.

Tá an Coimisiún tiomanta do rochtain a 
chinntiú ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil, ár 
n-imeachtaí ina measc. 

Cuirimid fíorchaoin fáilte roimh dhaoine 
faoi mhíchumas agus a gcúramóirí a 
dteastaíonn uathu leas a bhaint as ár 
saoráid leithris Changing Places, atá go 
hiomlán inrochtana, inár n-oifigí ar Shráid na 
Faiche. Leanaimid ar aghaidh ag tabhairt tús 
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áite don inrochtaine freisin agus cheapamar 
Oifigeach Rochtana a fheidhmíonn mar 
phointe teagmhála don phobal agus do 
chomhaltaí foirne a dteastaíonn comhairle 
agus tacaíocht uathu ar chúrsaí a bhaineann 
le hinrochtaine.

I mí na Nollag 2018, bunaithe ar an 
méid a foghlaimíodh ónar n-imeachtaí 
inrochtana féin a óstáladh ag an gCoimisiún, 
d’fhoilsíomar treoir d’inrochtaineacht 
imeachtaí chun treoir phraiticiúil a thabhairt 
do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí 
ar mian leo a n-imeachtaí a chur ar fáil ar 
bhealach atá inrochtana do chách. 

Leanann an Coimisiún ar aghaidh ag 
cinntiú go bhfuil a fhoilseacháin, aschur 
ar na meáin shóisialta, ábhar físe agus 
fuaime ar na leibhéil inrochtana is airde 
is féidir. Míníonn an Príomh-Choimisinéir 
an obair agus na cinntí a rinneadh ag an 
gcruinniú iomlánach is deireanaí de chuid an 
Choimisiúin ar fhíseán rialta an Choimisiúin 
i ndiaidh an chruinnithe. In 2018, taifeadadh 
an físeán i dteannta Ateangaire Theanga 
Chomharthaíochta na hÉireann.

D’oibrigh an Coimisiún ar theimpléid 
dearaidh agus foilseachán i rith 2018 
chun réimse foilseachán a chur ar fáil 
atá inrochtana. Áiríodh leis sin oibriú le 
hIonchuimsiú Éireann chun eagráin atá 
éasca le léamh agus leaganacha Theanga 
Chomharthaíochta na hÉireann a chur ar 
fáil de cháipéisí earcaíochta don Choiste 
Comhairleach Míchumais agus achoimre 
éasca le léamh ar thuarascáil taighde 
leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta (ESRI) ar mhíchumas 
agus idirdhealú in Éirinn (“Disability and 
Discrimination in Ireland”).

Ghlac an Coimisiún páirt sa chlár ‘Willing 
Able Mentoring’ den chéad uair in 2018, 
clár a thugann deis do chéimithe faoi 
mhíchumas tabhairt faoi shocrúchán oibre 
íoctha le meantóir ar feadh sé mhí le fostóirí, 
an Státseirbhís ina measc. Fostaíodh beirt 

faoin gclár sin in 2018. D’oibrigh an bheirt 
chéimithe ar fhoireann Beartais agus 
Taighde an Choimisiúin i rith a socrúchán.

In 2018, mar chuid dá phróiseas pleanála 
straitéisí, thug an Coimisiún faoi mheasúnú 
faoi Alt 42. Cuimsíodh plé ar leibhéal 
na hardbhainistíochta agus ceardlanna 
comhairliúcháin leis an bhfoireann ar gach 
leibhéal sa mheasúnú sin. Tríd an bpróiseas 
sin, shainaithníomar roinnt deiseanna i 
réimsí inrochtaineachta, inár gcleachtais 
oibre agus i dtógáil cumais chun Dualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus 
Cearta an Duine a chur i bhfeidhm níos mó. 

Leagtar amach an obair sin sa Ráiteas ar Alt 
42 sa Ráiteas Straitéise 2019–2021, atá ar 
fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin. 

Is oibleagáid bhuan agus leanúnach é an 
Dualgas, agus leanfaidh an Coimisiún ar 
aghaidh ag déanamh monatóireachta agus 
tuairisciú ar a ghníomhaíochtaí chuige sin.

“
Leanann an Coimisiún 
ar aghaidh ag 
cinntiú go bhfuil a 
fhoilseacháin, aschur 
ar na meáin shóisialta, 
ábhar físe agus 
fuaime ar na leibhéil 
inrochtana is airde is 
féidir.
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Aguisíní7
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Emily Logan, an Príomh-Choimisinéir

Is í Emily Logan Príomh-Choimisinéir 
an Choimisiúin. Sna deich mbliana sular 
ceapadh í, d’fhóin Emily mar an chéad 
Ombudsman do Leanaí in Éirinn. Thar 
ceann an Choimisiúin, fónann sí freisin 
mar Chathaoirleach Líonra Eorpach na 
nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine 
(ENNHRI), i ndiaidh a tofa i mí Dheireadh 
Fómhair 2018. 

Teresa Blake SC

Is Abhcóide Sinsearach í Teresa Blake atá ag 
cleachtadh mar abhcóide in Éirinn ó 1995 i 
leith i gcosaint leanaí, dlí leasa, dlí tearmainn 
agus imirce, agus míchumas oideachais. 
Cháiligh Teresa ar dtús mar oibrí sóisialta, 
agus bhí baint aici le grúpaí a phléann le 
cearta míchumais agus cearta leanaí. 

Frank Conaty

Is Cuntasóir Cairte é Frank Conaty agus ball 
den fhoireann teagaisc i Scoil Ghnó agus 
Eacnamaíochta J. E. Cairnes in OÉ, Gaillimh. 
Bhíodh Frank ina Chathaoirleach ar an 
gComhaontas Náisiúnta Tuismitheoirí agus 
Siblíní. Is ball cleamhnaithe den fhoireann 
teagaisc é freisin san Ionad um Dhlí agus 
Beartas Míchumais in OÉ, Gaillimh. 

Patrick Connolly

Is é Paddy Connolly Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin Aoisghníomhaíocht Éireann, 
eagraíocht náisiúnta abhcóideachta a bhíonn 
ag obair chun beartais agus seirbhísí níos 
fearr a chur ar fáil do dhaoine agus iad ag dul 
in aois. Bhíodh Paddy ina Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar Ionchuimsiú Éireann, 
eagraíocht náisiúnta a oibríonn ar son cearta 
daoine faoi mhíchumas intleachtúil agus bhí sé 
ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Cairde 
ar feadh 14 bliana.

Aguisín 1 – Próifílí Chomhaltaí an Choimisiúin

An tOllamh Caroline Fennell

Is Ollamh le Dlí í Caroline Fennell i Scoil Dlí 
UCC, a ceapadh in 2001. Tá an-tiomantas ag 
Caroline don idirdhisciplíneacht agus díríonn 
a spéis taighde ar cheisteanna a bhaineann 
le hinscne, cruthú ceart agus chothrom na 
Féinne i ngéarchéim, ceartas coiriúil agus dlí 
na fianaise. D’fhoilsigh sí go forleathan sna 
réimsí sin.

Heydi Foster Breslin

Is í Heydi Foster Breslin Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin Misean Cara, eagraíocht 
forbartha bunaithe ar chreideamh, 
agus bhíodh sí ina Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar Exchange House, Seirbhís 
Náisiúnta don Lucht Siúil. Is as Guatamala 
ó dhúchas do Heydi, agus tá an-taithí aici 
ar oibriú go hidirnáisiúnta ar son chearta an 
duine agus seirbhísí sóisialta a chur ar fáil 
do ghrúpaí mionlaigh. Tá Heydi ina comhalta 
Boird de Dóchas, comhlachas eagraíochtaí 
neamhrialtasacha na hÉireann. 

Tony Geoghegan

Bhí Tony ina Phríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin ar Merchants Quay Ireland, 
Seirbhísí Drugaí agus do Dhaoine Gan 
Dídean, ar feadh 28 bliain. Ba é a stiúir 
freagairtí ar na ceisteanna a bhaineann 
le drochúsáid drugaí agus easpa dídine in 
Éirinn agus iad ag dul i méid. Is comhairleoir 
andúile creidiúnaithe é Tony agus comhalta 
de Bhuanchoiste an Rialtais ar Dhrugaí, 
thar ceann Earnáil Náisiúnta Dheonach na 
Cóireála Drugaí. 

David Joyce

Is abhcóide é David Joyce leis an Mercy 
Law Resource Centre a dhíríonn ar 
thithíocht agus easpa dídine. Bhíodh 
David ina Oifigeach Dlí le Threshold agus 
ina Oifigeach Beartas Dlí le Gluaiseacht 
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Taistealaithe na hÉireann. D’fhóin David ar 
chomhlachtaí saineolaithe éagsúla, ar nós 
an Choiste Chomhairligh Náisiúnta um an 
gCiníochas agus Idirchultúrachas. 

Salome Mbugua 

Is í Salome Mbugua bunaitheoir agus  
iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin 
AkiDwA (Líonra na nImirceach Ban), agus ó 
2015 i leith tá sí ag tacú le forbairt Wezesha, 
eagraíocht forbartha atá á stiúradh ag 
Diaspóra na hAfraice a thacaíonn le mná 
agus páistí a gcuireann coinbhleacht isteach 
orthu. Tá Salome ina Cathaoirleach ar Líonra 
Eorpach na nImirceach Ban agus suíonn sí ar 
Ghrúpa Saineolaithe an Aontais Eorpaigh ar 
Imirce Eacnamaíoch.

Sunniva McDonagh SC

Is Abhcóide (ó 1982 i leith) agus Abhcóide 
Sinsearach (ó 2008 i leith) í Sunniva 
McDonagh agus cleachtann sí go príomha 
i réimse an athbhreithnithe bhreithiúnaigh 
agus na gceart bunúsach, agus spéis ar 
leith aici i gcearta trialach córa agus cearta 
teaghlaigh. Is comhalta í Sunniva faoi láthair 
den Bhinse Meabhairshláinte agus bhíodh 
sí ina comhalta den Bhinse Achomhairc do 
Dhídeanaithe. 

An tOllamh Siobhán Mullally

Is Ollamh le Dlí Chearta an Duine agus 
Stiúrthóir Ionad na hÉireann um Chearta 
an Duine in OÉ, Gaillimh í Siobhán Mullally. 
Bhíodh sí ina hOllamh le Dlí in UCC agus ina 
Stiúrthóir ar a nIonad um Cheartas Coiriúil 
agus Cearta an Duine. Bhíodh Siobhán ina 
hUachtarán ar an nGrúpa Saineolaithe i 
gcoinne Gáinneála ar Dhaoine de chuid 
Chomhairle na hEorpa.

An tOllamh Ray Murphy

Is Ollamh é Ray Murphy in Ionad na hÉireann 
um Chearta an Duine in OÉ, Gaillimh agus 
fónann sé freisin ar fhoireann na hInstitiúide 
Idirnáisiúnta d’Imscrúduithe Coiriúla agus 

Freagairt Thapa an Cheartais. Is comhalta é 
Ray de Choiste Feidhmiúcháin Chomhlachas 
na nInstitiúidí um Chearta an Duine agus  
iar-Chaptaen in Óglaigh na hÉireann. 

An Dr Fidèle Mutwarasibo

Is socheolaí é Fidèle Mutwarasibo, 
comhalta bunaidh d’Ionad na hAfraice 
agus iar-Bhainisteoir Imeasctha le 
Comhairle um Inimircigh na hÉireann. Is 
as Ruanda ó dhúchas do Fidèle, agus is 
sainchomhairleoir neamhspleách é faoi 
láthair a dhíríonn ar chearta an duine, 
comhionannas, imirce, imeascadh, 
éagsúlacht, taighde, abhcóideacht agus 
bainistíocht clár. 

Colm O’Dwyer SC

Is abhcóide é Colm O’Dwyer a dhíríonn ar 
chearta an duine, tearmann, imirce agus 
an dlí poiblí. Is iarchomhalta de Chomhairle 
Bharra na hÉireann é Colm agus ba é an 
chéad chathaoirleach é ar Choiste Chearta 
an Duine i gComhairle Bharra na hÉireann. 
Tá sé ina chathaoirleach ar Ruhama faoi 
láthair, eagraíocht neamhrialtasach a 
chabhraíonn agus a thacaíonn le mná a 
mbíonn tionchar ag striapachas orthu agus 
le híospartaigh gáinneála. 

Orlagh O’Farrell

Is Sainchomhairleoir Neamhspleách í 
Orlagh O’Farrell ar chomhionannas, dlí 
fostaíochta, ceisteanna idirdhealaithe 
agus rialachas corparáideach. Is í Orlagh 
Saineolaí na hÉireann ar Líonra Saineolaithe 
Dlí an Aontais Eorpaigh i Réimse an Neamh-
Idirdhealaithe freisin. Is iarchomhalta í de 
Ghrúpa Stiúrtha an Equality and Rights 
Alliance agus comhalta de Community Legal 
Resource Network. 
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COMHALTAÍ AN 
CHOIMISIÚIN

GNÁTH-
CHRUINNITHE

CRUINNITHE
URGHNÁCHA

TÁILLÍ 
2018

TÁILLÍ 
2018

Emily Logan 7 as 7 6 as 9 N/B ** €1,517

Teresa Blake SC 7 as 7 8 as 9 €7,695 €96

Frank Conaty 4 as 4 * 2 as 7 * €0 €687

Patrick Connolly 4 as 4 * 2 as 7 * €4,489 €0

An tOllamh Caroline Fennell 3 as 4 * 3 as 7 * €0 €961

Heydi Foster Breslin 4 as 4 * 2 as7 * €4,489 €0

Tony Geoghegan 3 as 4 * 6 as 7 * €4,489 €0

David Joyce 7 as 7 3 as 9 €7,695 €0

Salome Mbugua Henry 4 as 4 * 3 as 7 * €4,489 €0

Sunniva McDonagh SC 5 as 7 3 as 9 €7,695 €416

An tOllamh Siobhán Mullally 7 as 7 4 as 9 €0 €2,009

An tOllamh Ray Murphy 5 as7 6 as 9 €0 €1,611

An Dr Fidèle Mutwarasibo 5 as 7 7 as 9 €7,695 €869

Colm O’Dwyer 4 as 4 * 5 as 7 * €4,489 €0

Orlagh O’Farrell 6 as 7 2 as 9 €7,695 €0

Tabhair faoi deara: *In 2018, ceapadh seachtar de na 15 chomhalta as an nua ar théarma cúig bliana. Tionóladh 
trí cinn de na seacht ngnáthchruinniú agus péire de na naoi gcruinniú urghnácha sular ghlac siad lena bpost. 

**N/B - Cuimsítear luach saothair an Phríomh-Choimisinéara in Aguisín 5. 
*** Baineann speansais le Caiteachas Taistil agus Cothabhála mar a phléitear tuilleadh in Aguisín 5. 

Aguisín 2 – Freastal ar Chruinnithe an Choimisiúin

Bhí seacht ngnáthchruinniú ag an gCoimisiún in 2018. Reáchtáladh naoi gcruinniú 
urghnácha de chuid an Choimisiúin freisin, chun cinntí am-íogaire a thaifeadadh idir na 
gnáthchruinnithe iomlánacha a beartaíodh.

Faigheann comhaltaí an Choimisiún táille bhliantúil €7,695. Cuireadh tús le téarma 
oifige seachtair de Chomhaltaí an Choimisiúin an 31 Bealtaine 2018, agus d’eascair táille 
laghdaithe €4,489 as sin.

In 2018, ní bhfuair ceathrar comhaltaí táille ar bith faoin bprionsabal ‘Duine Amháin, 
Tuarastal Amháin’.
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Bhunaigh an Coimisiún Coistí chun cabhrú le rialachas agus le hobair an Choimisiúin i 
dtaca lena thosaíochtaí reachtúla a chur chun cinn. In 2018, ba iad sin:

Aguisín 3 – Coistí an Choimisiúin

Comhchruinniú an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca agus an 
Choiste Airgeadais
 

COMHALTA CRUINNITHE 
2018

Teresa Blake (SC) 1 as 1

Emily Logan 1 as 1

Ray Murphy 1 as 1

Orlagh O’Farrell 1 as 1

 
An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 

COMHALTA CRUINNITHE 
2018

John Maher  
(an Cathaoirleach)

1 as 1 *

Heydi Foster Breslin 1 as 1 **

Paddy Connolly 1 as 1 **

Emily Logan 1 as 1

David Scott 1 as 1 ***

Tabhair faoi deara: *Ceapadh John Maher mar 
Chathaoirleach an 31 Deireadh Fómhair 2018. 

**Tá na comhaltaí Coimisiúin Heydi Foster Breslin 
agus Paddy Connolly ar an gCoiste ón 19 Meán 
Fómhair 2018.  

***Ceapadh David Scott mar chomhalta seachtrach 
an 31 Deireadh Fómhair 2018.

An Coiste Comhairleach Taighde 
 

COMHALTA CRUINNITHE 
2018

Salome Mbugua 1 as 1

David Joyce 1 as 1

An Dr Fidèle Mutwarasibo 1 as 1

Ciaran Judge (an Roinn
Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí)

0 as 1

An Dr Delma Byrne (Ollscoil
Mhá Nuad)

1 as 1

An Dr Ursula Barry (An 
Coláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath)

1 as 1

An tOllamh Aoife Nolan 
(Ollscoil Nottingham)

1 as 1
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GRÁD LÍON A 
FHORBAIRT

An Stiúrthóir 1

Príomhoifigeach 3

Príomhoifigeach Cúnta 9

Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin / Oifigeach Forbartha / Oifigeach Riaracháin 14

Oifigeach Feidhmiúcháin 11

Oifigeach Cléireachais 10

IOMLÁN 48

Aguisín 4 – Foireann an Choimisiúin

Bhí 48 comhalta foirne sa Choimisiún amhail an 31 Nollaig 2018, leis an struchtúr grád 
seo a leanas:
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Sochair Fostaithe an Phríomhphearsanra 
Bainistíochta 
 

2018

€

Táillí Chomhaltaí an 
Choimisiúin

60,919

Tuarastal (an  
Príomh-Choimisinéir san 
áireamh)

493,388

Liúntais -

Sochair foirceanta -

Árachas Sláinte -

Iomlán 554,307

Tabhair faoi deara: Áirítear le príomhphearsanra 
bainistíochta an Choimisiúin comhaltaí an 
Choimisiúin, lena n-áirítear an Príomh-Choimisinéir 
lánaimseartha, an Stiúrthóir agus comhaltaí na 
hardbhainistíochta. Léiríonn na figiúirí an fíorluach 
saothair don tréimhse. 

SOCHAIR FOSTAITHE 
GHEARRTHÉARMACHA  
(€)

LÍON 
FOSTAITHE I
MBANDA (2018)

60,000-69,999 6

70,000-79,999 3

80,000-89,999 -

90,000-99,999 -

100,000-109,999 -

110,000-119,999 2

120,000-129,999 -

130,000-139,999 -

140,000-149,999 1

Tabhair faoi deara: Chun críocha an nochta seo, 
áirítear le sochair ghearrthéarmacha fostaithe 
maidir le seirbhísí a rinneadh i rith na tréimhse 
tuairiscithe tuarastal, liúntais ragoibre agus 
íocaíochtaí eile a dhéantar thar ceann an fhostaí, 
ach ní áirítear leo ÁSPC an fhostóra.

Miondealú ar Shochair 
Ghearrthéarmacha Fostaithe

Cuirtear sochair ghearrthéarmacha 
fostaithe ar fiú níos mó ná €60,000 iad 
i gcatagóirí de réir na mbandaí seo a 
leanas:

Maoinítear an Coimisiún trí Vóta Oireachtais. Is é an Stiúrthóir an tOifigeach Cuntasaíochta do 
Vóta an Choimisiúin.

Cuireadh Cuntas Leithreasa 2018 le haghaidh Vóta 25 Coimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh 
faoin spriocdháta reachtúil, an 1 Aibreán 2019.

Éilítear sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 go ndéanfadh comhlachtaí 
roinnt nochtadh breise maidir le catagóirí áirithe caiteachais agus luach saothair, agus leagtar 
amach iad sin thíos:

Aguisín 5 – Nochtadh Airgeadais Breise
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Tuarastal agus Sochair an  
Phríomh-Choimisinéara 
 

2018

€

Buntuarastal 140,370

Árachas Sláinte -

Iomlán 140,370

Tuarastal agus Sochair an Stiúrthóra 

2018

€

Buntuarastal 110,228*

Árachas Sláinte -

Iomlán 110,228

Tabhair faoi deara: *Áirítear leis an bhfigiúr sin 
riaráistí pá €4,627 le haghaidh 2017, a íocadh in 2018.

Costais Sainchomhairleoireachta 
 

CATAGÓIR 2018

€

Táillí dlí 1,442

Comhairleach 58,162

Pinsin agus Acmhainní 
Daonna

-

Comhairle Sláinte agus 
Sábháilteachta

-

Iomlán 59,604

Tabhair faoi deara: Áirítear leis na costais 
sainchomhairleoireachta costas comhairle seachtraí 
don lucht bainistíochta agus ní áirítear leo feidhmeanna 
seachfhoinsithe na gnáthoibre.  
Ní áirítear sna táillí dlí táillí a íocadh le dlíodóir a 
d’fhostaigh an Coimisiún i bhfeidhmiú a fheidhmeanna 
reachtúla dlíthiúla.

Taisteal agus Cothabháil – Intíre agus 
Idirnáisiúnta 
 

2018

Taisteal Intíre €

- Cothú * 5,370

- Fostaithe 16,908

Taisteal Idirnáisiúnta

- Cothú * 2,238

- Fostaithe 13,076

Iomlán 37,593

Tabhair faoi deara: *Áirítear ann €6,649 (2017: 
€8,238) a íocadh go díreach le comhaltaí Coimisiúin 
(gan an Príomh-Choimisinéir san áireamh) in 
2018. Baineann an t-iarmhéid €959 (2017: €248) 
le caiteachas a d’íoc an Coimisiún thar ceann 

comhaltaí Coimisiúin.

Costais Dlí agus Socruithe

Ní raibh aon chostais dá leithéid ann in 2018. 

Costais Fáilteachais

Ní raibh aon chostais dá leithéid ann in 2018.
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EAGRAÍOCHT COMHPHÁIRTÍ TIONSCADAL

Amharclann Hawk’s 
Well, Sligeach

Féile Ealaíon Cairde, 
Sligeach

Comhoibriú idir Amharclann Hawk’s Well, Féile 
Ealaíon Cairde, Sligo Global Kitchen (tionscadal bia le 
hiarrthóirí tearmainn a chónaíonn i soláthar díreach) 
agus Sligo Cultural Exchange chun mol idirnáisiúnta a 
chruthú i mbaile Shligigh i rith Fhéile Ealaíon Cairde i 
mí Iúil 2018.

Dolphin House 
Community 
Development 
Association

Canal Communities 
Against Racism

Tionscadal ag tacú le himeascadh tionóntaí nár 
rugadh in Éirinn in árasáin Bhaile Átha Cliath trí 
shraith imeachtaí foghlama le ceannairí pobail, 
gníomhaireachtaí reachtúla agus na rannpháirtithe ar 
fad in eastáit. 

Ollscoil Mhá Nuad Wezesha Tionscadal chun cur le cumas Daoine de Bhunadh na 
hAfraice agus soláthraithe seirbhísí i mBaile Bhlainséir 
ina dtuiscint ar cheisteanna imirceach chun rochtain ar 
sheirbhísí a fheabhsú agus rannpháirtíocht a mhéadú.

Comhairle Náisiúnta 
na nÓg

N/B Imeascadh a chur chun cinn san earnáil óige i measc 
pobail imirceach atá páirteach i ngrúpaí óige, trí 
cheannaireacht agus líonrú a sholáthar do cheannairí 
grúpaí óige eitneacha agus mionlaigh.

Ionad Tacaíochta 
Imirceach na hÉireann 
(NASC)

An tIonad um 
Cheartas Coiriúil 
agus Cearta an 
Duine, UCC

‘Beyond McMahon’, comhdháil do 100 rannpháirtí ar 
thodhchaí glacadh le hiarrthóirí tearmainn in Éirinn, a 
thionólfar go luath in 2018. Eagrófar máistir-rang do 
20 mac léinn bunchéime agus iarchéime ina dhiaidh.

Amach! LGBT Galway N/B Dírithe ar dhídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn 
LADT+, beidh comhdháil tosaigh ag an tionscadal seo 
a éascóidh Amach, agus leanfar leis sin le cruinnithe 
seachtainiúla piarthacaíochta agus ceardlanna 
ealaíne.

Breffni Integrated CLG An tAonad um 
Uilechuimsitheacht 
Shóisialta, Comhairle 
Contae an Chabháin

Líonra ilchultúrtha a bhunú i gContae an Chabháin, 
ag tabhairt grúpaí le chéile a dhéanann ionadaíocht ar 
mhionlaigh eitneacha dhifriúla, chun cumas a thógáil, 
a chumasóidh rannpháirtíocht níos mó.

Sport Against Racism 
Ireland (SARI)

N/B Sraith ceardlanna frith-idirdhealaithe agus oiliúna 
chun imeascadh sóisialta i dTamhlacht, Baile Átha 
Cliath 24 a chur chun cinn. Soláthrófar iad i dteannta 
seisiúin traenála peile do dhaltaí bunscoile idir deich 
agus 13 bliana d’aois.

Rape Crisis and Sexual 
Abuse Counselling 
Centre Sligo, Leitrim & 
West Cavan

Rape Crisis Network 
Ireland

Sraith ceardlann i gclár tacaíochta grúpa idirchultúrtha 
dóibh siúd ar bhain foréigean gnéasach dóibh, ag díriú 
ar mheascán de rannpháirtithe Éireannacha agus 
neamh-Éireannacha.

Aguisín 6 – Scéim Deontas

In 2018, lean an Coimisiún ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do thionscadail faoi Scéim 
Deontas Chearta an Duine agus Comhionannais dá chuid. Cuireadh na tionscadail seo a 
leanas i gcrích i rith 2018 de bharr deontais a bhronn an Coimisiún in 2017:
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EAGRAÍOCHT COMHPHÁIRTÍ TIONSCADAL

Glencree Centre 
for Peace and 
Reconciliation

N/B Sraith tionscadail idirphlé le ceannairí creidimh agus 
pobail, chun eolas na rannpháirtithe ar reachtaíocht 
um chearta an duine agus comhionannas a mhéadú.

Fettercairn 
Community Health 
Project

Tallaght Roma 
Integration Project

Comhdháil in 2018, ag tabhairt soláthraithe seirbhísí 
reachtúla agus deonacha le chéile chun iad a chur ar an 
eolas faoi riachtanais Phobal na Romach i dTamhlacht.

Ionad Pavee Point don 
Lucht Siúil agus na 
Romaigh

N/B Torthaí an Mheasúnaithe ar Riachtanais na Romach 
a rinne Pavee Point agus an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais a scaipeadh in 2018, i ndiaidh 
sheoladh na tuarascála i mí na Nollag 2017.

Obair d’Ógra Éireann, 
Gaillimh

World Vision, 
Comhairle Náisiúnta 
na nÓg, Comhairle 
Chontae na 
Gaillimhe, Comhairle 
na nÓg i nGaillimh

Acmhainní agus clár oiliúna a chruthú d’oibrithe óige, 
ag forbairt a bhfeasachta agus ag tacú lena n-obair le 
dídeanaithe i ngrúpaí óige nó i suíomhanna oideachais 
i gceantar na Gaillimhe.

Gluaiseacht 
Taistealaithe na 
hÉireann

N/B Painéal oiliúnóirí idirchultúrtha a fhorbairt, trí chlár 
‘Oiliúint don Oiliúnóir’, chun tacú le clár éagsúlachta 
na Brataí Buí i scoileanna.

Coiste Náisiúnta 
Cosanta

An tÚdarás um 
Fhaisnéis agus 
Cáilíocht Sláinte, an 
Coimisiún  
Meabhair-Shláinte

Bonn fianaise a fhorbairt do chur chuige bunaithe ar 
chearta i leith seirbhísí cónaithe, seirbhísí d’othair 
chónaitheacha agus seirbhísí bunaithe sa phobal, do 
sheandaoine, daoine atá faoi mhíchumas agus daoine 
a bhfuil meabhairghalar orthu.

Boird Oideachais agus 
Oiliúna Éireann

N/B Creat tacaíochtaí a fhorbairt chun Dualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta 
an Duine a chur i bhfeidhm ar fud Earnáil na mBord 
Oideachais agus Oiliúna.

Community Action 
network (CAN)

N/B I ndiaidh chinneadh FIDH v na hÉireann ó Chomhairle 
na hEorpa ar thithíocht na n-údarás áitiúil, cur chuige 
bunaithe ar dhaoine a bhfuil cearta acu a úsáid le 
húdaráis áitiúla chun Dualgas na hEarnála Poiblí 
um Chomhionannas agus Cearta an Duine a chur i 
bhfeidhm.

Ionchuimsiú Éireann N/B Clár ‘Oiliúint don Oiliúnóir’ a bhunú chun ceardlanna a 
chur ar fáil do dhaoine a bhfuil cearta acu ar Dhualgas 
na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine a úsáid chun teacht ar sheirbhísí poiblí.

Equality and Rights 
Alliance

N/B Tionscadal chun cumas a thógáil in eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta chun tabhairt faoi Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine agus a chinntiú go gcuireann comhlachtaí poiblí 
ina gceantar i bhfeidhm é.

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath

N/B Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine a chur i bhfeidhm san Earnáil 
Tríú Leibhéal trí fheasacht a ardú, foghlaim a roinnt, 
tosaíochtaí a shainaithint agus treoirlínte a fhorbairt.
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EAGRAÍOCHT COMHPHÁIRTÍ TIONSCADAL

The Rights Platform, 
Ionad Acmhainní 
Teaghlaigh Naomh 
Caoimhín

Líonra 
Rannpháirtíochta an 
Phobail in Áth Cliath 
Theas

Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus 
Cearta an Duine a chur i bhfeidhm i bpróiseas pleanála 
straitéisí Chontae Átha Cliath Theas.

Comhairle um Chearta 
an Duine

N/B Oibleagáidí chearta an duine atá i bhfeidhm ar 
bheartas agus cleachtas an Gharda Síochána a 
shainaithint agus a chur i bhfeidhm.

Seirbhísí Andúile FSS 
(Gort na Silíní)

N/B Cur chuige comhoibríoch a fhorbairt i leith Dhualgas 
na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine, i gcomhar le húsáideoirí na seirbhísí, maidir le 
handúile agus cóir leighis agus soláthar seirbhísí.

Free Legal Advice 
Centres

N/B Comhdháil lae ag fiosrú impleachtaí dlí Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine.

Comhairle 
Dídeanaithe na 
hÉireann

N/B Tionscadal bliana chun oibleagáidí Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta 
an Duine a bhunú le haghaidh na Gníomhaireachta 
Fáiltithe agus Imeasctha, na hOifige chun 
Lánpháirtíocht Imirceach a Chur Chun Cinn agus a 
conraitheoirí, do dhaoine atá ag lorg cosanta, nó atá i 
soláthar díreach.

Coiste Forbartha 
Áitiúla Pobail na 
hIarmhí

Comhairle Chontae 
na hIarmhí agus 
gníomhaireachtaí 
reachtúla eile

Straitéis Imeasctha ilghníomhaireachta a fhorbairt do 
Chontae na hIarmhí le haghaidh 2018–2022, agus aird 
ar Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas 
agus Cearta an Duine.

Oifig Forbartha Pobail 
Chomhairle Contae 
Fhine Gal

Comhairle um 
Inimircigh na 
hÉireann

Acmhainní oiliúna a fhorbairt don phríomhfhoireann i 
gComhairle Contae Fhine Gal, ag díriú ar Dhualgas na 
hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an 
Duine a chur i bhfeidhm agus ar idirchultúrachas.

Travellers of North 
Cork CLG

PPR Belfast Próiseas monatóireachta chearta an duine a chur chun 
cinn chun cearta cóiríochta an Lucht Siúil i dTuaisceart 
Chorcaí a chur chun cinn.

FSS – an Rannán 
Náisiúnta Acmhainní 
Daonna, an Fhoireann 
Éagsúlachta, 
Comhionannais agus 
Cuimsithe

N/B Athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar chláir 
oiliúna uile an FSS chun éagsúlacht, comhionannas 
agus cuimsiú a chomhtháthú iontu.

Banóglaigh na 
hÉireann

N/B Clár Bhanóglaigh na hÉireann a bhunú in ionad 
soláthair dhírigh Mosney.



Tuarascáil Bhliantúil // 2018 87

and Equality Commission on questions 
raised as to whether the ex-gratia 
scheme is consistent with the ECtHR 
judgment in Louise O’Keeffe v Ireland, 
Meán Fómhair 2018

Tuarascálacha Taighde 

• “Attitudes to Diversity in Ireland”, 
Frances McGinnity, Raffaele Grotti, 
Helen Russell agus Éamonn Fahey, 
Márta 2018

• “Discussion Paper on Brexit”, Colin 
Murray, Aoife O’Donoghue agus Ben 
Warwick, Márta 2018

• “Discrimination and Inequality in 
Housing in Ireland”, Raffaele Grotti, 
Helen Russell, Éamonn Fahey, Bertrand 
Maître, Meitheamh 2018, Baile Átha 
Cliath

• “Disability and Discrimination in 
Ireland”, Joanne Banks, Raffaele Grotti, 
Éamonn Fahey agus Dorothy Watson, 
Deireadh Fómhair 2018, Baile Átha 
Cliath

• “Hate Track – Tracking and Monitoring 
Hate Speech Online”, Eugenia Siapera, 
Elena Moreo, Jiang Zhou, Samhain 
2018, Baile Átha Cliath

• “Discussion Paper on the Common 
Travel Area”, Sylvia de Mars, Colin 
Murray, Aoife O’ Donoghue agus Ben 
Warwick, Samhain 2018, Baile Átha 
Cliath

• “Ethnicity and Nationality in the Irish 
Labour Market”, Frances McGinnity, 
Raffaele Grotti, Sarah Groarke agus 
Sarah Coughlan, Nollaig 2018, Baile 
Átha Cliath

Foilseacháin Chorparáideacha

• Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine agus Comhionannas - Annual 
Report 2017 / Tuarascáil Bhliantúil 
2017, Meitheamh 2018

Tuairisciú Idirnáisiúnta 

• Comments on Ireland’s 15th National 
Report on the Implementation of the 
European Social Charter, Bealtaine 
2018

• Submission to the UN Committee 
against Torture on Ireland’s one year 
follow-up to its second periodic report 
under CAT, Samhain 2018

Ráitis Beartais agus Aighneachtaí

• Submission to the Commission on the 
Future of Policing, Feabhra 2018

• Joint Committee of the Irish Human 
Rights and Equality Commission and 
the Northern Ireland Human Rights 
Commission Policy statement on the 
United Kingdom withdrawal from the 
European Union, Márta 2018

• Access to the labour market for 
applicants for international protection, 
Márta 2018

• Submission to the public consultation 
on Deprivation of Liberty: Safeguard 
Proposals, Aibreán 2018

• The right to family reunification 
for beneficiaries of international 
protection, Meitheamh 2018

• Policy statement on Article 41.2 of the 
Constitution of Ireland, Iúil 2018

• Submission to the Independent 
Assessor by the Irish Human Rights 

Aguisín 7 – Foilseacháin
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Aguisín 8 – Do Chearta

Mionsonraítear sna táblaí seo a leanas na cineálacha ceisteanna a fuair foireann Do Chearta 
a bhain le reachtaíocht um Chomhionannas agus topaicí Chearta an Duine in 2018:

FORAS
COSANTA

ACHT

NA HACHTANNA 
UM STÁDAS 
COMHIONANN
2000–2015

NA HACHTANNA 
UM 
CHOMHIONANNAS 
FOSTAÍOCHTA  
1998-2015

NA 
HACHTANNA 
DEOCHANNA 
MEISCIÚLA  
2003-2008

IOMLÁN

Aois 35 40 2 77

Stádas sibhialta 14 6 0 20

Míchumas 168 106 6 280

Stádas teaghlaigh 12 13 0 25

Inscne 47 89 7 143

Cúnamh tithíochta 113 0 0 113

Níor luadh 13 24 2 39

Cine 74 56 3 133

Creideamh reiligiúnach 8 8 0 16

Gnéaschlaonadh 7 9 1 17

Duine den
Lucht Siúil

14 1 22 37

Iomlán 505 352 43 900
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TOPAICÍ CHEARTA AN DUINE, 2018 CEISTEANNA CHEARTA AN DUINE, 2018

Riaradh ceartais 18

Iarrthóirí tearmainn/Gáinneáil ar dhaoine/Imirce 34

Cearta an linbh 4

Coinníollacha coinneála (príosúin, institiúidí eile) 12

Oideachas 3

Comhionannas/Neamh-idirdhealú 1

Gnásanna córa 0

Saoirse comhlachais 1

Saoirse tuairimíochta 1

Saoirse smaointeoireachta, coinsiasa agus reiligiúin 2

Ginearálta/Réitigh 25

Drochíde Institiúideach san Am atá caite 1

Easpa dídine/tithíocht shóisialta/coinníollacha 
maireachtála

18

Pionós agus iompar mídhaonna agus táireach 3

Príobháideachas, saol teaghlaigh, baile agus 
comhfhreagras

12

Cearta maoine 1

Ceart chun na beatha 3

Cearta a bhaineann leis an tsláinte, agus sláine colainne 12

Coinneáil neamhdhleathach 0

Iomlán 151
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• Human Rights and Equality Grants 
2018 Announced 20/12/2018

• Black Non-Irish Five Times More likely 
to Experience Discrimination Seeking 
Work in Ireland, More Than Twice 
as Likely to Experience Workplace 
Discrimination 18/12/2018

• Strong Public Support for Human 
Rights and Equality Protections Shows 
New National Survey 10/12/2018

• Statement on Reform of State Bodies’ 
Surveillance Powers 07/12/2018

• Oireachtas Committee Report on 
Proposed Article 41.2 Referendum 
Welcomed by Irish Human Rights and 
Equality Commission 06/12/2018

• EU Court of Justice Issues Landmark 
Equality Law Ruling 04/12/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Challenges Rise of Hate 
Speech Online 28/11/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Appears before Court of 
Appeal in Family Reunification Cases 
27/11/2018

• Statement from the Irish Human 
Rights and Equality Commission on 
the UK Draft Withdrawal Agreement 
15/11/2018

• New research recommends UK-Irish 
treaty is best solution to ensure 
Common Travel Area rights post-Brexit 
13/11/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Focuses on Standards of 
Evidence and Proof, in Right to Fair Trial 
Case 31/10/2018  

• Human Rights and Equality 
Commission Granted Liberty to 
Appear Before Supreme Court in 
Wardship Case 18/10/2018

• Statement on the recognition of 
Traveller ethnicity 18/10/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Granted Liberty to 
Appear Before High Court in Case 
Focused on Human Trafficking 
15/10/2018

• Rights of Persons with Disabilities 
to Reasonable Workplace 
Accommodation at Question in 
Supreme Court Case 09/10/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Granted Liberty to 
Appear Before High Court in Right to 
Fair Trial Case 02/10/2018

• ‘State Must be Held to Account on 
Compliance with UN Convention on 
Rights of Persons with Disabilities’ 
– Human Rights and Equality 
Commission 01/10/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Calls for Conscientious 
Objection and Access Provisions to be 
Clearly Set Out in Abortion Legislation 
30/09/2018

• Primacy of Human Rights in the 
Future of Policing in Ireland Welcomed 
by Human Rights and Equality 
Commission 18/09/2018

• Victims of Child Sexual Abuse Being 
Forced Through the Courts by State 
Response to O’Keeffe Judgment 
Warns Human Rights and Equality 
Commission 10/09/2018 

Aguisín 9 – Eisiúintí do na Meáin
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• Focus on the Contribution of All in 
the Home in Proposed Article 41.2 
Referendum Says Human Rights and 
Equality Commission 05/09/2018

• Irish Human Rights and Equality 
Commission to Assist Court in Family 
Reunification Cases 28/06/2018

• Human Rights and Equality 
Commission welcomes scheme to 
grant access to the labour market for 
applicants for international protection 
27/06/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Annual Report Launched 
25/06/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Critical of ‘Retrogressive 
Measures’ on Family Reunification for 
Refugees 20/06/2018

• Discrimination and Inequality in 
Housing in Ireland Set Out in New 
Research 15/06/2018

• EU Court of Justice Hears Case Arising 
from Alleged Age Discrimination in An 
Garda Síochána 05/06/2018

• President Michael D. Higgins Appoints 
Seven Members to the Irish Human 
Rights and Equality Commission 
31/05/2018

• Oireachtas must now legislate to 
vindicate the human rights of women 
and girls in accessing healthcare 
26/05/2018

• County Council Criterion for 
Traveller Family Access to Services 
Discriminatory 10/05/2018

• Proposals to End ‘Baptism Barrier’ 
Welcomed by Irish Human Rights and 
Equality Commission 09/05/2018

• Resolving Damaging Lack of Access 
to Employment for Asylum Seekers 
Requires Sustained Human Rights 
Focus from State 09/05/2018 

• Unconstitutional Ruling in Review of 
Detention Case Welcomed by Human 
Rights and Equality Commission 
03/05/2018

• Belfast (Good Friday) Agreement 
Joint Committee Confirms Brexit 
Rights Concerns in Barnier Meeting 
30/04/2018

• Fixing Retirement Ages and Offering of 
Fixed-Term Contracts Create Potential 
for Age-Related Discrimination Warns 
Commission 30/04/2018

• North-South Joint Committee to meet 
with NI Under Secretary of State on 
Human Rights and Equality Impacts of 
Brexit 27/04/2018

• Commission Welcomes Supreme 
Court Ruling in Significant Right 
to Private and Family Life Case 
24/04/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Appears in Contempt of 
Court Case 18/04/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Notes Ruling Regarding 
Case Where DPP Decided Not to 
Prosecute 12/04/2018

• Irish Attitudes to Diversity Highlighted 
by New Study 29/03/2018

• Belfast (Good Friday) Agreement 
Joint Committee Warns of Brexit 
Human Rights and Equality Concerns 
14/03/2018

• Human Rights and Equality 
Commission Appears in Mental Health 
Hospital Detention Case 09/03/2018
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• Statement on the UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities 
07/03/2018 

• Nominations bring significant legal, 
academic and practical expertise 
to Irish Human Rights and Equality 
Commission 27/02/2018

• Commission Welcomes Court of 
Appeal Determination on Deprivation 
of Liberty 27/02/2018

• Human Rights and Equality Concerns 
Highlighted to Commission on the 
Future of Policing 13/02/2018

• Commission Seeks Engagement with 
Government and Oireachtas on Right 
to Work of People in Direct Provision 
09/02/2018

• European Social Charter Review 
Highlights Issues of State Non-
Conformity 25/01/2018

• North-South Joint Committee to 
Focus On Human Rights and Equality 
Impacts of Brexit in Meeting with 
Tánaiste 23/01/2018

• Statement on the Death of Donal 
Barrington 04/01/2018






