Treoirnóta

COVID-19 agus Dualgas
na hEarnála Poiblí um
Chomhionannas agus
Cearta an Duine

An Réamhrá
Aithníonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an
Duine agus Comhionannas go gcruthaíonn paindéim
COVID-19 dúshláin i gcás chosaint chearta an duine, i
dtéarmaí an bhaoil do shaol agus sláinte an duine, agus
sna gníomhartha a dhéanann an Stát ina phleananna
freagartha agus téarnaimh. Bíonn géarchéimeanna in ann
neamhionannas atá cheana féin a ghéarú agus daoine a
fhágáil níos leochailí. Tá tionchar díréireach ag COVID-19
ar ghrúpaí áirithe sa tsochaí, mar shampla daoine níos
sine, daoine atá faoi mhíchumas, grúpaí eitneacha
mionlaigh agus mná.1
Tá noirm na hÉireann maidir le cearta an duine agus
comhionannas riachtanach do théarnamh inbhuanaithe
agus éifeachtach. Tá ceangal dlí ar an Stát a thiomantais
um chearta an duine a urramú, a chosaint agus a
chomhlíonadh, agus tá oibleagáidí sonracha air faoi
reachtaíocht chomhionannais na hÉireann, mar fhostóir
agus mar sholáthraí seirbhísí.2 Bíonn na hoibleagáidí
sin i bhfeidhm, is cuma más i rith ‘an ghnáthshaoil’
atáimid nó i rith éigeandála. Tá Dualgas na hEarnála
Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine ina
chuid den chreat reachtach a rialaíonn cearta an duine
agus comhionannas in Éirinn.3 Is féidir leis cabhrú le
comhlachtaí poiblí cloí le caighdeáin chearta an duine
agus chomhionannais ar bhealach córasach ina n-obair
laethúil.
Soláthraítear an treoirnóta seo chun cabhrú le
comhlachtaí poiblí leas a bhaint as Dualgas na hEarnála
Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine chun
gnéithe comhionannais agus chearta an duine a chuimsiú
i bhfreagairt agus téarnamh COVID-19 chun tairbhe
na foirne agus na n-úsáideoirí seirbhísí, mar chuid dá
ndualgas reachtúil. Ní thagann sé in áit na hoibleagáide
reachtúla reatha agus leanúnaí ar chomhlachtaí poiblí
tabhairt faoi mheasúnú ar chearta an duine agus
comhionannas ar fud a bhfeidhmeanna, é a leagan amach
ina bplean straitéiseach i dteannta gníomhartha chun
aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna sin, agus tuairisciú
orthu gach bliain ina dtuarascáil bhliantúil.
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Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine agus
COVID-19
Leagann Dualgas na hEarnála Poiblí um
Chomhionannas agus Cearta an Duine
oibleagáid dhlíthiúil ar gach comhlacht poiblí,
ina gcuid oibre laethúla, aird a thabhairt ar an
ngá atá le:
•

idirdhealú a dhíbirt;

•

comhionannas i ndeiseanna a bhfoirne
agus na ndaoine a gcuireann siad seirbhísí
ar fáil dóibh agus sa chaoi a gcaitear leo a
chur chun cinn; agus

•

cearta daonna a bhfoirne agus na ndaoine
a gcuireann siad seirbhísí ar fáil dóibh a
chosaint

Tá Dualgas na hEarnála Poiblí um
Chomhionannas agus Cearta an Duine ina
oibleagáid dhlíthiúil ar chomhlachtaí poiblí
ón 1 Samhain 2014. Is oibleagáid bhuan agus
leanúnach é. Éilítear leis ar chomhlachtaí
poiblí aird a thabhairt ar idirdhealú a dhíbirt,
comhionannas a chur chun cinn agus cearta
an duine a chosaint ar gach leibhéal ar fud
fheidhmeanna uile a n-eagraíochta.4 Baineann
sé leis an bhfoireann agus le húsáideoirí
seirbhísí araon. Is dualgas dearfach é, a
éilíonn ar na comhlachtaí poiblí a bheith
réamhghníomhach agus aird a thabhairt
ar cheisteanna chearta an duine agus
comhionannais nuair atá beartais, pleananna
agus seirbhís á bhforbairt.
Éilíonn an dlí ar chomhlachtaí poiblí Dualgas
na hEarnála Poiblí um Chomhionannas
agus Cearta an Duine a chur i bhfeidhm trí
phróiseas trí chéim i gcomhthéacs na pleanála
straitéisí agus an tuairiscithe: Measúnú,
Aghaidh a thabhairt ar, Tuairisciú; tabhairt faoi
mheasúnú ar cheisteanna comhionannais agus
chearta an duine atá ábhartha dá bhfeidhm
agus dá gcuspóir; beartais, pleananna agus
gníomhartha a fhorbairt chun aghaidh a
thabhairt ar na ceisteanna sin; agus tuairisciú
go bliantúil ar dhul chun cinn agus éachtaí.5
Agus comhlachtaí poiblí ag dul i dtreo
téarnaimh agus pleanáil níos fadtéarmaí,

soláthraíonn sé sin creat tábhachtach
chun breithniú córasach agus machnamh a
dhéanamh ar riachtanais shonracha na foirne
agus na n-úsáideoirí seirbhísí atá i mbaol
neamhionannais, idirdhealaithe nó tionchair
dhíréirigh, agus cabhraíonn sé le hiarmhairtí
neamhbheartaithe a mhaolú agus a sheachaint.
Aithnítear i sochaí na hÉireann go mbíonn baol
níos mó idirdhealaithe, neamhionannais agus
imeallú socheacnamaíoch os comhair daoine ó
na grúpaí sainaitheanta seo a leanas:
•

daoine a chumhdaítear leis na
naoi bhforas faoin reachtaíocht
chomhionannais: inscne (lena n-áirítear
daoine trasinscneacha nó daoine atá ag
aistriú go hinscne eile), stádas sibhialta,
stádas teaghlaigh (lena n-áirítear
tuismitheoirí aonair agus cúramóirí),
aois, gnéaschlaonadh, míchumas6, cine,
creideamh agus duine den Lucht Siúil7;
agus

•

daoine atá i mbaol bochtaineachta agus
eisiaimh shóisialta.

Nuair a mhúnlaítear freagairtí bunaithe ar
ghnéithe comhionannais agus chearta an
duine, eascraíonn torthaí níos fearr as, agus
bíonn siad níos éifeachtúla, níos inbhuanaithe
agus níos éifeachtaí.8 Nuair a thugtar aird
chuí ar chomhionannas agus cearta an duine,
tacaítear le cinnteoireacht agus soláthar
seirbhíse níos fearr agus cinntítear téarnamh
inbhuanaithe agus ionchuimsitheach. Dúirt an
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte mura dtugtar
aird shoiléir ar riachtanais agus leochaileacht
grúpaí áirithe, go mbeidh siad i mbaol níos mó
ionfhabhtaithe agus go mbaintear an bonn
ón bhfreagairt COVID-19 níos leithne, agus
go gcruthaítear deacrachtaí agus iarmhairtí
neamhbheartaithe. Caithfear bearta speisialta
a chur i bhfeidhm chun cosaint ar idirdhealú a
chinntiú agus chun rochtain ar fhaisnéis agus
seirbhísí a chinntiú do ghrúpaí dá leithéid i
bhfreagairt agus téarnamh COVID-19.9
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Príomhcheisteanna ar Cheart Machnamh a Dhéanamh orthu i bhFreagairt agus
Téarnamh COVID-19
Cabhraíonn Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine le comhlachtaí
poiblí gnéithe comhionannas agus chearta an duine a chur i bhfeidhm i ndearadh, pleanáil, cur i
bhfeidhm agus athbhreithniú a dtionscnamh agus a bhfreagairtí.
Seo roinnt príomhcheisteanna ar cheart machnamh a dhéanamh orthu i bpleananna freagartha
agus téarnaimh COVID-19, don fhoireann agus/nó d’úsáideoirí seirbhísí:
Freagairtí a fhorbairt
• An bhfuil gníomh déanta agaibh chun a chinntiú go bhfuil aon bhearta
speisialta nó athruithe ar an soláthar seirbhíse a tugadh isteach mar
gheall ar COVID-19 neamh-idirdhealaitheach?
•

An bhfuil machnamh déanta agaibh ar riachtanais shonracha na
ndaoine a chosnaítear faoin reachtaíocht chomhionannais: inscne,
stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, gnéaschlaonadh, míchumas,
cine, creideamh agus duine den Lucht Siúil; agus daoine atá i mbaol
bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta?

•

An bhfuil bearta spriocdhírithe sonracha ann a chaithfidh sibh a
bhreithniú chun a chinntiú go gcumhdaítear cách agus nach bhfágtar aon
duine ar chúl? An bhfuil céimeanna sonracha sainaitheanta agaibh chun
freastal réasúnta a dhéanamh ar dhaoine atá faoi mhíchumas?

Freagairtí a chur i bhfeidhm
• An bhfuil aon reachtaíocht, rialachán nó beartais seasmhach i leith an
chomhionannais i dtéarmaí a dtionchair ar fhorais na nAchtanna um
Stádas Comhionann?
•

An ndearnadh grinnscrúdú ar aon reachtaíocht, rialachán nó beartais
i dtéarmaí a dtionchair ar chearta an duine; cearta sibhialta, polaitiúla,
eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha?

•

An ndearna sibh machnamh ar bhur n-oibleagáidí dlíthiúla mar
fhostóirí faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta chun a
chinntiú nach ndéanann aon chinneadh nó beartas a dhéanann sibh mar
fhreagairt ar COVID-19 idirdhealú díreach ná indíreach ar fhostaithe ar
aon cheann de na naoi bhforas a chosnaítear faoin reachtaíocht sin?

Comhairliúchán
• An ndeachaigh sibh i gcomhairle le heagraíochtaí sochaí sibhialta atá
ionadaíoch ar na forais chomhionannais, agus leis an bhfoireann agus/
nó lena n-ionadaithe nuair a bhí cinneadh, plean nó clár ag an gcéim
dréachtaithe, ag féachaint le gach duine a dhéanamh rannpháirteach in
bhur bhfreagairt?
•

An ndeachaigh sibh i gcomhairle le príomhghníomhaithe agus páirtithe
leasmhara eile atá ag obair ar an bhfreagairt do na ceisteanna a
sainaithníodh, agus ar chomhordaigh sibh gníomh beartaithe leo?
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Cumarsáid
• An bhfuil sibh ag cinntiú go réamhghníomhach go bhfuil
fáil ag gach cuid den phobal ar fhaisnéis, ag cuimhneamh
ar an tionchar a bhí ag COVID-19 ar na modhanna cumarsáide
traidisiúnta?10
•

An ndearna sibh aon bhearta chun ábhar cumarsáide a dhíriú ar
dhreamanna áirithe, m.sh. páistí?

•

An bhfuil an teanga a úsáideann sibh ionchuimsitheach, an aithnítear
agus an léirítear meas ar an éagsúlacht léi, agus an seachnaítear
claontacht agus stiogma a bhaineann le pobail áirithe?

Measúnú/monatóireacht ar thionchar
• An bhfuil sibh ag bailiú agus ag athbhreithniú sonraí agus faisnéis
chomhionannais imdhealaithe ar thionchar COVID-19, mar shampla
inscne, aois, míchumas, gnéaschlaonadh, eitneacht?11
•

An bhfuil sásra curtha i bhfeidhm agaibh chun monatóireacht a dhéanamh
ar thionchar cinntí, beartas agus pleananna ar ghrúpaí difriúla, trí shásraí
aiseolais nó gearán?

•

An bhfuil próiseas athbhreithnithe rialta i bhfeidhm agaibh trína gcaitear
le bhur mbeartais agus bhur bpleananna mar cháipéisí beo is féidir a chur
in oiriúint bunaithe ar fhianaise atá ag teacht chun cinn ó ghrúpaí atá ag
fulaingt neamhionannais agus idirdhealú?

Tuilleadh Eolais
• Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine a
chur i bhfeidhm, Márta 2019. https://www.ihrec.ie/ga/our-work/publicsector-duty
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