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Tá an Straitéis ar an gcéim tosaigh maidir leis an 
bhfís a thabhairt i gcrích d’Éirinn ina tír ina bhfuil 
rólanna gníomhacha ag an imirceach agus ag an 
té ar de bhunadh imirceach é sa phobal, san ionad 
oibre agus i gcúrsaí polaitíochta. Feictear gurb iad an 
dlúthpháirtíocht agus deiseanna don uile dhuine, mar 
aon le meas ar an iléagsúlacht, na bunphrionsabail 
threorach maidir le hÉirinn na linne seo romhainn. 

Tá glactha go fonnmhar ag pobal na hÉireann leis 
na hathruithe a tháinig de thoradh ar an bhforás ar 
an imirce. Ina ainneoin sin, is féidir le deacrachtaí a 
theacht chun cinn mar gheall ar athrú ar an bpobal. 
Más linn an fhís fhadtéarmach a thabhairt i gcrích 
maidir le hÉirinn mar phobal ina mbaintear leas as an 
sochar a ghabhann le himeascadh, ní mór tabhairt 
go réamhghníomhach faoi aon ábhar dúshláin 
den sórt sin. Beidh ar cheann de na gníomhartha 
príomhthábhachta faoin Straitéis maidir le hImeascadh 
na nImirceach go ndéantar ábhar dúshláin den chineál 
sin a thabhairt chun suntais agus go gcuirtear tús leis 
an bpróiseas a bhaineann lena sárú.

Tá deis ag Éirinn an t-imeascadh a dhéanamh ar an 
mbealach ceart, cur lena bhfuil déanta go dtí seo agus 
pleanáil a dhéanamh don am atá romhainn. Cuirtear 
modh ar fáil chun tús a chur leis an bpróiseas sin leis 
an Straitéis maidir le hImeascadh na nImirceach. 

Frances Fitzgerald T.D.

An Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais 

Brollach le Frances 
Fitzgerald, T.D.,  
an Tánaiste agus an 
tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais 
Tá níos mó agus níos mó iléagsúlachta ag teacht 
chun cinn maidir le daonra na hÉireann le fiche bliain 
anuas. Is tráthúil anois díriú ar an imeascadh agus 
smaoineamh a dhéanamh ar a bhfuil de dhíth ionas 
gur féidir le pobal na hÉireann sochar a bhaint as an 
mbuntáiste atá leis an iléagsúlacht. Ní mór don uile 
dhuine a chion féin a dhéanamh. Ní mór caidreamh 
leanúnach ag an lucht imirce, ag na seirbhísí poiblí, 
ag gnólachtaí agus ag pobal na gcomharsanachtaí 
éagsúla ionas gur féidir le himeascadh éifeachtúil tarlú. 

Leagtar amach dúthracht an Rialtais maidir le 
himeascadh na n-imirceach a chur chun cinn mar 
chuid mhórthábhachtach d’athnuachan na hÉireann 
agus mar bhunphrionsabal de chuid shaol mhuintir 
na hÉireann sa Straitéis maidir le hImeascadh na 
nImirceach. Cuirtear creatchóras ar fáil leis an Straitéis 
maidir le réimse gníomhartha éagsúla chun cuidiú 
leis an lucht imirce páirt iomlán a ghlacadh i saol na 
hÉireann. Tá na gníomhartha a mholtar leagtha amach 
chun bonn treise a chur faoin bpróiseas imeasctha. 
Tá de rún leo freisin go dtabharfaí aon chonstaicí atá 
roimh an imeascadh i gcónaí chun suntais agus go 
rachfaí i ngleic leo sin. Is córas solúbtha a chuirtear 
ar fáil leis an straitéis ar féidir gníomhartha agus 
tionscnaimh sa bhreis a chur leis de réir mar a thagann 
ceisteanna nua chun tosaigh le linn a ré feidhme.
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éagsúla a ghríosú chun imeascadh a chur chun cinn. 
Ní mór eagraíochtaí spóirt, grúpaí atá bunaithe ar 
chreideamh, eagraíochtaí cultúir agus grúpaí pobail a 
spreagadh go mbíonn siad páirteach ar bhealach níos 
gníomhaí i bpróiseas an imeasctha. 

Is ábhar áthais faoi leith dom a fhógairt go bhfuil Ciste 
Imeasctha Pobail á chur ar bun mar chuid den Straitéis 
maidir le hImeascadh na nImirceach. Beidh cistíocht 
agus cúnamh á chur ar fáil faoin gClár ina leith sin don 
phobal i gcomharsanachtaí ar fud na hÉireann ionas 
gur féidir leo ról níos treise a bheith acu i gcur chun 
cinn an imeasctha. Is é atá de rún leis an tionscnaimh 
go mbainfí leas as an dea-thoil agus as an saineolas i 
gcomharsanachtaí ar fud na hÉireann ionas go dtugtar 
na himircigh isteach mar dhlúthchuid den phobal. Is 
fearr a bheidh an pobal agus an chomharsanacht dá 
bharr. 

David Stanton T.D.

An tAire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais ar a bhfuil cúram speisialta maidir le 
Comhionannas, Imeascadh agus Inimirce 

Brollach le David Stanton, 
T.D., an tAire Stáit ar a bhfuil 
cúram speisialta maidir le 
Comhionannas, Imeascadh 
agus Inimirce 
Leis an gceiliúradh a rinneadh le gairid ar chéad bliain 
ó Éirí Amach 1916, tugadh chun cuimhne a raibh á 
chur rompu ag lucht an Fhorógra go mbeadh an meas 
céanna go cóir cothrom in Éirinn ar leanaí an náisiúin 
uile. Tá Éire anois ina tír iléagsúil, le leanaí as gach cuid 
den domhan. Tá saoránaigh a rugadh taobh amuigh 
d’Éirinn ar leanaí an náisiúin anois faoi mar atá leanaí 
de bhunadh imirceach.

Ní mór a chinntiú go mbíonn na córais reatha ag 
freastal dá gcuid riachtanas. Ní mór a chinntiú go 
mbíonn teacht ag an lucht imirce ar eolas agus ar 
sheirbhísí agus go dtugtar constaicí a bhíonn roimh an 
imeascadh chun suntais ionas go ndéantar a gcur ar 
neamhní. Leagtar amach modh oibre leis an Straitéis 
maidir le hImeascadh na nImirceach don bheartaíocht 
maidir le himeascadh go dtí deireadh na bliana 2020. 
Tá gníomhartha ina measc maidir le seirbhísí poiblí a 
dhéanamh níos cóiriúla do riachtanais an lucht imirce 
agus tionscnaimh gníomhaíochta dearfacha d’fhonn 
tabhairt faoi réimsí ina mbíonn deacracht ag daoine 
den lucht imirce deiseanna a thapú ar bhonn cothrom 
maidir le daoine eile de mhuintir na hÉireann.

Tá ról cinniúnach ag pobal comharsanachta maidir 
leis na daoine atá ina gcónaí ina measc a chur ar a 
gcompord. Ní mór an pobal sna comharsanachtaí 
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a dhéanamh de chúrsaí maidir leis an imeascadh 
chomh maith lena bheith ina ghnáthchuid den obair 
ghinearálta ag na Ranna go léir. 

Gníomhartha Sonracha
Leagtar amach gníomhartha sonracha trína bhfuil 
i gceist tabhairt faoi cheisteanna faoi leith. Leagtar 
amach freisin an eagraíocht ar a bhfuil de chúram 
gníomhartha den sórt sin a chur i bhfeidhm. Tugtar san 
áireamh:

• sprioc 1% maidir le lucht imirce de chuid an LEE 
agus daoine de bhunadh mionlaigh eitneacha a 
fhostú sa státseirbhís (níl fostaíocht sa státseirbhís 
ar fáil sa chuid is mó de na cásanna ag daoine de 
náisiúntacht taobh amuigh den LEE). Tá tábhacht 
leis an gceist seo ó thaobh tús a chur leis an 
bpróiseas maidir lena thabhairt go mbíonn an 
státseirbhís ar aon dul leis an bpobal i gcoitinne. 

• spreagfar scoileanna atá taobh amuigh den 
ghnáthchóras oideachais chun caidreamh a chur 
ar bun ionas go gcuirtear eolas ar fáil dóibh faoi 
na rialacháin maidir le cosaint an linbh agus cúrsaí 
sláinte agus sábháilteachta agus go gcothaítear 
caidreamh leo.

Feictear go bhfuil gníomhartha a thagann faoin 
Straitéis maidir le hImeascadh na nImirceach a 
bhaineann leis na Ranna Rialtais go léir chomh maith 
le gníomhartha d’fhonn tabhairt faoi cheisteanna faoi 
leith. 

Gníomhartha a bhaineann leis na Ranna Rialtais 
go léir
Tugtar san áireamh leis na gníomhartha a bhaineann 
leis na Ranna Rialtais go léir an soláthar i ndáil le: 

• eolas don lucht imirce i bhformáidí oiriúnacha ó 
thaobh cúrsaí teanga;

• oiliúint leanúnach maidir le tuiscint idirchultúir don 
uile dhuine den lucht foirne ar na línte tosaigh, 

• comharthaí in oifigí poiblí lena dtugtar le fios má tá 
seirbhís ateangaireachta ar fáil;

• eolas soiléir maidir leis an modh ina ndéantar gearán 
faoi iompar den chiníochas ag duine den fhoireann 
nó ag custaiméirí.

Feictear freisin go leanfar le gnáthchuid de na 
ráitis straitéise agus de na tuarascálacha bliantúla 

An Straitéis maidir le hImeascadh na nImirceach: 
Achoimre maidir leis na Príomhghníomhartha
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fhoghlaim agus gníomhachtú a dhéanamh maidir 
leis an margadh saothair.

• tionscnaimh trína spreagtar earnáil an ghnó gníomh 
a dhéanamh i ndáil le himeascadh a chur chun cinn.

• grúpa oibre a chur ar bun chun scrúdú a dhéanamh 
maidir le réimsí easnaimh i ndáil le sonraí faoi 
riachtanais agus taithí an lucht imirce.

• cuirfidh na húdaráis áitiúla líonraí ar bun d’fhonn 
caidreamh a chothú le dreamanna den lucht imirce 
ar deacair cumarsáid a dhéanamh leo ionas go 
gcuidítear leo caidreamh a dhéanamh le Ranna 
Rialtais agus eolas a chur ar fáil faoina gcuid 
riachtanas.

• an dara Straitéis Náisiúnta Idirchultúir Sláinte a 
leagan amach.

• Ciste Imeasctha Pobail a chur ar bun d’fhonn 
cúnamh a thabhairt d’eagraíochtaí áitiúla 
(eagraíochtaí spóirt, eagraíochtaí creidimh etc.) 
tabhairt faoi bhearta a chuireann imeascadh an 
lucht imirce sa phobal chun cinn.

• monatóireacht a dhéanamh ar feadh aimsire ar 
bheartais reatha na scoileanna maidir le daltaí a chur 
ar an rolla d’fhonn an tionchar ar dhaltaí de chuid an 
lucht imirce a mheas.

• gné maidir le cúrsaí teanga a bheith ina chuid de na 
cláir oideachais agus oiliúna do dhaoine dífhostaithe 
den lucht imirce atá lag ó thaobh cumas Béarla.

• tionscnaimh trína gcinntítear go dtugtar faoi 
riachtanais an lucht imirce i ndáil le scileanna a 
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go mbeidh iléagsúlacht cultúir in Éirinn san am atá 
romhainn. Is féidir glacadh leis go mbeidh ról níos mó 
ag daoine den dara agus den tríú glúin den lucht imirce 
i saol na hÉireann i rith na mblianta atá romhainn.  

Táthar ag teannadh amach thar an gcéad chéim den 
phróiseas imeasctha lenar bhain béim ar riachtanais 
dhaoine tar éis a theacht isteach go hÉirinn dóibh. 
Gabhfaidh leis an dara céim aird a thabhairt ar chuid 
mhór den lucht imirce a bhfuil cónaí déanta in Éirinn 
acu le tamall ach a bhféadfadh riachtanais a bheith 
acu go fóill a bhaineann go háirithe leis an stádas 
imirce. Ní nuacht feasta an iléagsúlacht chultúir don 
phobal óstála i rith an dara céim seo, is gnáthchuid den 
saol dáiríre é. D’fhéadfadh roinnt de mhuintir na tíre 
dearcadh níos diúltaí a bheith acu i leith iléagsúlacht 
cultúir i rith na céime seo, go háirithe má fheictear 
dóibh go bhfuil acmhainní agus deiseanna gann agus 
níos teoranta ná mar a bhíodh.

An Dul chun Cinn go dtí seo
Tá toradh na buntáiste ag an lucht imirce ar bhearta 
a rinne rialtais éagsúla i ndiaidh a chéile le fiche 
bliain anuas chomh maith le hearnáil an lucht gnó, 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus an pobal i 
gcomharsanachtaí éagsúla. Tá níos mó ná 100,000 
duine as níos mo na 170 tír a ndearnadh saoránaigh 

Tá gnéithe éagsúlachta níos mó ag baint le hÉirinn le 
fiche bliain anuas. Is léir ó Dhaonáireamh na bliana 
2011 gur de bhunadh imirceach 12% den daonra. Tá 
iléagsúlacht mhór ag rith le pobal na n-imirceach féin 
ó thaobh náisiúntachta, eitneachta agus creidimh 
de nó a easpa sin. Tá daoine d’aoiseanna éagsúla, 
d’inscní éagsúla agus de chlaonta éagsúla gnéis 
ar an lucht imirce. Tá éagsúlachtaí suntasacha idir 
daoine den lucht imirce maidir leis an gcás ina bhfuil 
siad in Éirinn, maidir lena bheith nó gan a bheith 
de cheart acu oibriú anseo mar shampla, agus leis 
an gcaoi ar tháinig go bhfuil siad in Éirinn.  Áirítear 
ar an daonra leanaí a rugadh in Éirinn ar de chlann 
agus de gharchlann imirceach iad. Tá éagsúlacht 
ag rith le cásanna teaghlaigh an lucht imirce chomh 
maith. Tá daoine áirithe den lucht imirce a tháinig go 
hÉirinn lena dteaghlach. Tá daoine eile a chuir bun 
faoi theaghlach in Éirinn ó tháinig siad. Tá tuilleadh 
neamhphósta. Tá daoine áirithe den lucht imirce a 
bhfuil socraithe acu cur fúthu in Éirinn. Tá daoine eile 
a bheartaíonn fanacht in Éirinn ar feadh tamaill. Dá réir 
sin, ní mar a chéile, ag brath ar an gcás ina bhfuil siad, 
na riachtanais ná na deiseanna i ndáil leis na himircigh 
go léir.

Meastar go leanfaidh an inimirce i rith na ndeich 
mbliana agus na bhfiche bliain seo romhainn agus 

Réamhrá
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Síocháin agus Slándáil (NAP) ar bhearta éagsúla a 
bhfuiltear ag tabhairt fúthu in Éirinn chun cearta na 
mban de bhunadh imirceach a chur chun cinn go 
hidirnáisiúnta. 

Ar an gcaoi chéanna, tá cuid mhór gnólachtaí a 
ghlacann leis go bhfuil tábhacht le bainistíocht den 
rath a dhéanamh maidir le héagsúlacht san ionad 
oibre. Tá 44 comhlacht ar fud na hÉireann, ina bhfuil 
103,000 fostaí, a bhfuil aontaithe acu seasamh leis an 
gCairt Iléagsúlachta d’fhonn a thugtha atá siad don 
iléagsúlacht a léiriú. Beidh glactha ag 50 cuideachta 
leis an gCairt faoi mhí Eanáir 2017. Tá cuid mhór 
cuideachtaí seachas sin a bhfuil saineolas ar dhea-
bhainistíocht ar an éagsúlacht san ionad oibre tugtha 
chun cinn iontu.

Ábhar leanúnach dúshláin agus baoil 
Ina dhiaidh sin is uile, beidh nithe áirithe ina 
gconstaicí maidir leis an imeascadh. Orthu sin tá 
sealbhú teanga, go háirithe acu sin nach fada ó 
tháinig siad go hÉirinn den chéad uair. Ar an gcaoi 
chéanna, tá rátaí dífhostaíochta i bhfad níos airde i 
gceist le dreamanna faoi leith den lucht imirce, go 
háirithe daoine de bhunadh na hAfraice. Is minic 
go gcruinníonn an lucht imirce i mbailte móra nó i 
limistéir áirithe sna príomhchathracha ina mbíonn áit 
chónaithe ar fáil ar chostas níos ísle agus níos furasta. 
D’fhéadfadh dá bharr sin gur lú idirbheartaíochta 
a dhéanann siad leis an bpobal óstála. Tá réimsí 
easnaimh i gcónaí ann maidir le sonraí agus é deacair 
dá bharr sin an cleachtadh a bhíonn ag an lucht imirce 
ar réimsí faoi leith a mheas. Is deacair, mar shampla, a 
oiread a tharlaíonn eachtraí ciníochais don lucht imirce 
a mheas. 

Tá bagairt shuntasach ann do shaol na hÉireann mura 

de chuid na hÉireann díobh ó tugadh isteach na 
searmanais saoránachta sa bhliain 2011.  

Cinntítear le gníomhartha maidir leis an gcuimsiú 
sóisialta nach mó go mór an baol go bhfulaingeodh 
duine den lucht imirce bochtanas mar gheall ar an 
stádas imirce. Sa bhliain 2012, is in Éirinn, ar fud 
Bhallstáit uile an AE, ba lú an difríocht idir saoránaigh 
agus daoine ón tríú tír ó thaobh baol maidir le rátaí 
bochtanais. Ar an gcaoi chéanna, bhí an difríocht 
maidir le rátaí seasmhacha bochtanais cúng chomh 
maith. Sa bhliain 2014, mar shampla, b’ionann 
an ráta seasmhach bochtanais agus 8% maidir le 
saoránaigh na hÉireann agus 8.8% maidir le daoine de 
náisiúntacht seachas náisiúntacht na hÉireann.  

Tá pleananna imeasctha leagtha amach i ndáil leis na 
hearnálacha príomhthábhachta. Cuireadh creatchóras 
ar fáil leis an Straitéis Náisiúnta Idirchultúir Sláinte 
(2007-2012) do bheartaíocht na seirbhíse sláinte i 
ndáil leis an leathnú ar iléagsúlacht cultúir. Ar an gcaoi 
chéanna, díríodh faoin Straitéis Idirchultúir Oideachais 
(2010-2015) ar a chur ar chumas na ndaltaí oideachas 
a thaithí lena ngabhann meas ar an iléagsúlacht 
an tráth céanna ar cuidíodh leis na soláthraithe 
oideachais a chinntiú gurb é an t-imeascadh an 
gnáthrud i dtimpeallacht foghlama idirchultúir. 
Leagtar béim sa dréacht de Chreatbheartas Cultúir 
Éire Ildánach, ar na príomhluachanna a luaitear ann, 
ar an tábhacht atá le héagsúlacht cultúir, faoi anáil 
na dtraidisiún iomadúil atá ar fáil anois in Éirinn, 
agus ar an gceart atá go bunúsach ag gach duine 
páirt a ghlacadh i saol cultúrtha an náisiúin. Déantar 
soláthar freisin do bhéim ar an imeascadh sóisialta i 
gcomhthéacs athrú na hÉireann go dtí sochaí ilchultúir 
a bhfuil tionchar uirthi ó chultúir éagsúla. Dírítear aird 
faoin Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta faoi Mhná, 
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amach faoi chóras an stáit ina spreagadh ag roinnt 
daoine óga, go háirithe daoine den dara glúin 
den lucht imirce Muslamach tabhairt faoi bhearta 
sceimhlitheoireachta. Tá an baol go dtarlódh radacú 
a bheadh ina bhonn le sceimhlitheoireacht ina ábhar 
baoil ag gach sochaí. Is é a chuirfear romhainn 
caidreamh a dhéanamh le daoine óga a bheadh i 
mbaol radacú a chothú iontu ionas go spreagtar iad le 
páirt a ghlacadh go tairbheach i saol na hÉireann.

Táthar á thuar go mbeidh athrú ar na pátrúin imirce 
in Éirinn mar gheall ar Brexit. D’fhéadfadh daoine 
den lucht imirce atá ina gcónaí sa Ríocht Aontaithe 
féachaint le hathrú go hÉirinn. D’fhéadfadh daoine a 
mbeadh roghnaithe acu roimhe seo cead cónaí nó 
tearmann a lorg sa Ríocht Aontaithe socrú féachaint 
a theacht ina gcónaí in Éirinn ina ionad sin feasta. 
D’fhéadfadh athrú a theacht dá bhrí sin ar líon na 
ndaoine a dhéanann imirce go hÉirinn agus ar thréithe 
an lucht imirce in Éirinn. 

An Cuspóir atá leis an Straitéis maidir le 
hImeascadh na nImirceach 
Rinneadh an Straitéis maidir le hImeascadh na 
nImirceach a thabhairt chun cinn mar bheart de chuid 
an Rialtais i ndáil leis an ábhar dúshláin a ghabhann 
le himeascadh a chur chun cinn i gcomhthéacs na 
hiléagsúlachta breise. Is í an fhís a bhaineann leis an 
straitéis go gcuirfí ar chumas an imircigh nó dhaoine 
de bhunadh imirceach páirt a ghlacadh i saol na 
hÉireann ar bhonn comhionann le duine de bhunadh 
na hÉireann. Is é príomhaidhm atá leis an straitéis a 
chinntiú go dtugtar constaicí a bheadh roimh dhuine 
den lucht imirce nó leanaí dá gcuid a rugadh in Éirinn 
páirt iomlán a ghlacadh i saol na hÉireann a thabhairt 
chun aire agus beart a dhéanamh ina leith. 

gcuidíonn an Rialtas, an pobal agus daoine aonair leis 
an imeascadh. Ar na réimsí baoil a bheadh i gceist, 
áirítear iad seo a leanas:

• An cion tairbhe a fhéadann daoine den lucht imirce a 
dhéanamh i réimsí uile an tsaoil a bheith á chailleadh 
ag saol na hÉireann;

• Laghdú ar na deiseanna ag daoine den lucht imirce 
agus ag a gclann;

• Idirdhealú agus geiteochas maidir le dreamanna 
áirithe den lucht imirce agus an dóigh go dtarlódh 
díbirt shóisialta agus míbhuntáiste eacnamaíochta;

• Briseadh síos maidir le noirm shóisialta 
chomhroinnte;

• Ciníochas agus idirdhealú a imirt ar dhaoine den 
imirce agus ar a gclann;

• Feachtas in aghaidh an imeasctha a chur chun cinn 
i measc dhaoine de bhunadh na hÉireann agus i 
measc dhaoine den lucht imirce.

D’fhéadfadh, anuas air sin, seirbhísí poiblí a theacht 
faoi bhrú dá mbeadh éileamh breise nó éileamh 
nach bhfuil súil leis á dhéanamh nó dá mbeadh an 
t-éileamh éagsúil leis an ngnáthéileamh. D’fhéadfadh 
go dtiocfadh brú dá réir arís ar an bpobal sa chás nach 
mbeadh teacht ar na seirbhísí a bhfuil gá leo.

Tá an radacú ina ábhar buartha faoi leith i dtíortha 
eile de chuid na hEorpa mar a bhfuil modhanna 
smaointeoireachta trína bhféachtar le bonn a bhaint 
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bhfís fhadtéarmach a thabhairt i gcrích ina bhfuil 
an t-imeascadh ina dhlúthchuid de phobal na 
gcomharsanachtaí, den ionad oibre agus de shaol na 
tíre i gcoitinne. 

A bhfuil á bheartú
Tá d’aidhm leis an Straitéis go gcuirfí in iúl an 
phríomhtheachtaireacht gur ar phobal na hÉireann 
ar fad atá de chúram imeascadh sásúil a thabhairt i 
gcrích agus go mbeidh gníomhú de dhíth de chuid 
an Rialtais, chomhlachtaí poiblí, sholáthraithe 
seirbhíse, ghnólachtaí, eagraíochtaí neamhrialtais 
agus, chomh maith leo sin uile, de chuid an phobail i 
gcomharsanachtaí logánta. Féachtar leis an bpobal i 
gcomharsanachtaí áitiúla a spreagadh chun gníomh a 
dhéanamh maidir leis an imeascadh a chur chun cinn. 

Tá beartaithe faoin Straitéis úsáid a bhaint as líonraí 
mar mhodh inar féidir le grúpaí agus eagraíochtaí de 
chuid an lucht imirce agus de chuid dhaoine nach 
imircigh iad aithne agus eolas a chur ar a chéile agus 
trínar féidir leis an lucht imirce aird a dhíriú ar réimsí 
atá ina n-ábhar buartha acu. 

Tá cur chuige maidir leis an imeascadh tugtha chun 
cinn in Éirinn lena mbaineann seirbhísí príomhshrutha 
agus tionscnaimh shaindírithe. Tá an Straitéis seo 
dírithe ar a chinntiú go ndéantar freastal leis na 
seirbhísí príomhshrutha ar riachtanais éagsúla an 
lucht imirce. Tugtar san áireamh go bhféadfadh go 
dteastódh le himeacht aimsire cóiriú a oibriú ar na 
seirbhísí príomhshrutha ionas go gcinntítear freastal á 
dhéanamh maidir le riachtanais an lucht imirce ar an 
mbonn céanna agus a dhéantar i gcás dhaoine nach 
imircigh iad. Tabharfar faoi obair thaighde maidir leis 
an bpleanáil is féidir a dhéanamh nó an cóiriú is féidir 
a chur i bhfeidhm orthu ionas gur fearr an soláthar a 
dhéantar maidir le dúshlán an imeasctha.

Is é atá d’aidhm leis an Straitéis go n-oibreofaí ar 
mhaithe le sochaí a chruthú ina mbeadh an pobal agus 
an duine aonair in acmhainn cuidiú leis an imeascadh. 
Straitéis ceithre bliana atá i gceist a mheastar a bheith 
ina céim chinniúnach maidir le aisling fhadtéarmach a 
thabhairt i gcrích. Is é a bhaineann leis an aisling sin go 
mbeadh an t-imeascadh mar phrionsabal bunaithe go 
daingean ina dhlúthchuid de shaol na hÉireann. 

Is é a fheictear amach romhainn go mbeidh Éire 
faoi cheann tríocha bliain ina sochaí ina mbíonn 
páirt ghníomhach ag an lucht imirce agus ag daoine 
de bhunadh imirceach sa phobal, san ionad oibre 
agus i gcúrsaí polaitíochta. Feictear gurb iad na 
bunphrionsabail threorach maidir le hÉirinn na linne 
seo chugainn an dlúthpháirtíocht agus an fhéiniúlacht 
a bheidh i gcoitinne ag daoine de phobal na hÉireann. 

Beidh athrú i gceist do shochaí na hÉireann maidir 
leis an bhfís fhadtéarmach sin a thabhairt i gcrích. 
Beidh athrú meoin i gceist ón meon lena gceaptar 
gur athrú roghnach nó athrú sealadach atá i gceist 
le hiléagsúlacht cultúir go dtí meon lena gceaptar 
an iléagsúlacht a bheith de dhlúth agus d’inneach 
i bhféiniúlacht na hÉireann. Beidh de dhíth go 
ndéanann daoine de bhunadh na hÉireann fairsingiú 
ar an tuiscint atá acu ar an Éireannachas go dtugtar 
daoine den lucht imirce agus de bhunadh imirceach 
san áireamh. Ar an gcaoi chéanna, beifear ag súil go 
ndéanann daoine den lucht imirce a dhéanann cónaí 
ar feadh tréimhse fadtéarmach in Éirinn caidreamh 
go gníomhach agus go nglactar le cúraimí sibhialta 
i gcoitinne i ndáil le maitheas na sochaí a chur chun 
cinn. 

Tá i gceist go n-oibreofaí faoin Straitéis maidir le 
hImeascadh na nImirceach ar mhaithe leis an 
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chaoi is gur féidir athrú a theacht uirthi de réir mar 
a thagann cora nua dúshlánacha agus ceisteanna 
eile chun cinn i rith a ré feidhme. Tá gníomhartha 
áirithe leagtha amach lena gcur i bhfeidhm. Is féidir 
gníomhartha breise a chur leis an bpróiseas freisin 
nó na gníomhartha a luaitear a chóiriú de réir mar a 
éilíonn athrú ar chúinsí éagsúla go ndéanfaí amhlaidh.

Tá tionscnaimh shaindírithe faoi leith á gcur chun cinn 
mar chuid den Straitéis chomh maith:

• chun cur le rannpháirtíocht an lucht imirce i ndáil 
le réimsí faoi leith (mar shampla, fiontraíocht nó 
fostaíocht san earnáil phoiblí);

• chun dul i ngleic le riachtanais áirithe de chuid an 
lucht imirce (mar shampla maidir le hoideachas agus 
cúrsaí sláinte); agus

• chun dul i ngleic le réimsí deacrachta (mar shampla 
réimsí easnaimh maidir le sonraí).

Tá creatchóras á chur ar fáil leis an Straitéis maidir 
le gníomhú de chuid an Rialtais agus earnálacha 
agus eagraíochtaí éagsúla eile ar mhaithe leis an 
imeascadh. Tá i gceist leas a bhaint as an sochar a 
thagann ón imeascadh agus aird a thabhairt ar an 
ábhar baoil a d’fhéadfadh a theacht chun cinn sa chás 
nach dtugtar imeascadh i gcrích go héifeachtúil. 

Tá an Straitéis dírithe ar Ranna Rialtais, ar 
chomhlachtaí poiblí, ar earnáil an ghnó, ar eagraíochtaí 
pobail, deonacha, creidimh, cultúir agus spóirt chomh 
maith le teaghlaigh agus an duine aonair. Beidh an 
straitéis i bhfeidhm ó mhí Eanáir 2017 go dtí mí na 
Nollag 2020. Beidh coiste Straitéise, faoi choimirce 
na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, i mbun 
monatóireachta ar a chur i bhfeidhm. 

Tugtar san áireamh leis an Straitéis gur ré athraithe 
atá i gceist agus gur dócha go dtiocfaidh athrú i rith 
na mblianta go dtí mí na Nollag 2020 ar an ábhar 
dúshláin a ghabhann leis an imeascadh agus a mbeidh 
gá le beart ina leith. Tá an Straitéis leagtha amach sa 
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• Tá eolas ag an lucht imirce ar Éirinn, ar stair agus ar 
chultúr na tíre. 

• Bíonn leas iomlán ag an lucht imirce, agus go 
háirithe ag a gcuid leanaí, as an gcóras oideachais.

• Bíonn ar chumas an lucht imirce ceiliúradh a 
dhéanamh ar an bhféiniúlacht náisiúnta, eitneach, 
cultúir agus creidimh, faoi réir ag an dlí. 

• Bíonn an lucht imirce páirteach i gcúrsaí polaitíochta 
agus sa saol poiblí de réir fhorálacha an dlí. 

• Déantar príomhshruthú ar bheartais agus ar bhearta 
imeasctha san obair i ngach ceann de na Ranna 
Rialtais, i ngníomhaireachtaí, in údaráis áitiúla, i 
gcomhlachtaí poiblí agus in eagraíochtaí eile. 

• Déantar gníomhartha den ghníomhaíocht dhearfach 
nuair is cuí sin chun déileáil le riachtanais shonracha 
dhreamanna den lucht imirce.

• Cuireann an lucht imirce agus grúpaí ionadaíochta 
na n-imirceach leis an bhforbairt a dhéantar ar 
bheartais agus ar sheirbhísí. 

• Tugtar cúnamh don lucht imirce maidir le seirbhísí 
poiblí a thapú agus a aimsiú.

Is é aisling atá leis an Straitéis seo go réitítear an 
bealach don lucht imirce ionas go mbíonn ról iomlán 
acu i saol na hÉireann, go mbíonn an t-imeascadh 
ar na prionsabail lárnacha a ghabhann leis an saol 
in Éirinn agus go n-oibríonn muintir na hÉireann 
agus forais na hÉireann as lámh a chéile chun an 
t-imeascadh a chur chun tosaigh. 

Baineann na príomhghnéithe seo a leanas leis an 
aisling: 

• Tá meas ag an uile dhuine ar luachanna bunúsacha 
shochaí na hÉireann.

• Cuirtear ar chumas an lucht imirce páirt a ghlacadh 
sa saol eacnamaíochta – san fhostaíocht agus san 
fhéinfhostaíocht – agus bítear ag súil go nglacfaidh 
siad páirt ann.

• Bíonn caidreamh ag an lucht imirce leis an bpobal 
óstála agus bíonn siad páirteach in éineacht leo in 
imeachtaí cultúir, spóirt agus eile an tráth céanna a 
gcaomhnaíonn siad traidisiúin dá gcuid féin de réir 
mar is toil leo sin.

• Tá scileanna teanga ag an lucht imirce is leor 
chun a chur ar a gcumas páirt a ghlacadh sa saol 
eacnamaíochta agus i gcúrsaí níos ginearálta i saol 
an phobail.

An Fhís
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Tagann an Straitéis maidir le hImeascadh na 
nImirceach ina fhorbairt ar an mbeartais reatha maidir 
le himeascadh agus i gcomhthéacs na bhforálacha 
cosanta atá ar bun faoin reachtaíocht d’fhonn 
cearta na n-imirceach a chaomhnú.  Is beartas atá 
idirchultúrtha óna chineál é beartas na hÉireann 
maidir leis an imeascadh trína bhféachtar le haird na 
n-imirceach a chothú, dul i ngleic leis na riachtanais 
faoi leith atá acu agus an meas ar an bhféiniúlacht 
shainiúil a chinntiú. Is é cur chuige a chuirtear chun 
cinn leis an mbeartas an teacht ag an imirceach ar na 
gnáthsheirbhísí a chur chun cinn an tráth céanna a 
gcuirtear cláir gníomhaíochta dearfacha shonracha i 
bhfeidhm maidir le riachtanais faoi leith.

An Comhthéacs Beartais 
Leagadh síos an creat don bheartas maidir leis an 
imeascadh ón mbliain 2006 i leith in I dTreo 2016, an 
straitéis maidir le comhpháirtíocht shóisialta a bhí i 
bhfeidhm anall go dtí deireadh na bliana 2015. Bhí 
an Rialtas tugtha, faoin straitéis sin, do chreatchóras 
a fhorbairt i ndáil leis an gceist ghinearálta maidir 
le beartas imeasctha agus do dheismireachtaí cuí 
comhordúcháin a chur ar bun trína gcuirfí straitéis dá 
leithéid sin i bhfeidhm. Foilsíodh dá réir sin Náisiún 
Imirce, ráiteas ón Aire faoin imirce, sa bhliain 2008. 
Cuireadh Oifig an Aire Imeasctha (an Oifig um 

Tugtar de shainmhíniú ar imeascadh maidir le 
beartas reatha na hÉireann gur ionann é agus an 
acmhainn páirt a ghlacadh chomh mór agus is gá 
do dhuine nó is mian le duine i ngach mórghné de 
chuid an tsaoil gan gá lena aitheantas cultúir féin a 
shéanadh1. 

Tagann imircigh agus daoine de bhunadh imirceach 
faoi scáth Straitéis Imeascadh na nImirceach 
trína bhfeictear go dtagann rannpháirtíocht i saol 
eacnamaíochta, sóisialta, cultúir agus polaitíochta an 
Stáit i gceist le himeascadh. 

Glactar leis mar dhlúthchuid den imeascadh go bhfuil 
de cheart ag imircigh a gcultúr dúchais féin a chur 
in iúl ar bhealach nach dtagann salach ar luachanna 
bunúsacha an tsaoil in Éirinn faoi mar a léirítear sin i 
mBunreacht agus i ndlí na tíre.

Is próiseas dhá bhealach atá san imeascadh lena 
mbaineann athrú freisin ar shaol agus ar fhorais na 
hÉireann ionas gur féidir an bhuntáiste le héagsúlacht 
bhreise a thabhairt i gcrích go hiomlán. 

1   An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí 
(1999) Imeascadh: Próiseas Dhá Bhealach. Baile Átha Cliath. 
Tá seo ag teacht le Bunphrionsabail Choitianta an AE maidir le 
hImeascadh.

Sainmhíniú ar Imeascadh An Comhthéacs Beartais 
agus Reachtaíochta
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4. Dúthracht maidir le modhanna éifeachtúla seirbhíse 
ar an leibhéal áitiúil trína dtugtar na seirbhísí 
d’imircigh agus na seirbhísí don phobal dúchais le 
chéile. 

5. Béim ar an ról atá le húdaráis áitiúla, le heagraíochtaí 
spóirt, le grúpaí atá bunaithe ar chreideamh agus le 
páirtithe polaitíochta maidir le pobal comhtháite a 
chothú agus pleananna maidir le cistíocht a dhíriú ar 
na réimsí sin.  

Tá an gnáthshruthú mar phrionsabal ina chuid den 
bheartas bunaithe ón mbliain 2008 i leith. 

An Oifig um Imeascadh Imirceach a Chur Chun Cinn
Tugtar de shainordú don Oifig um Imeascadh 
Imirceach, rannóg de chuid na Roinne Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais, ceannródaíocht agus 
comhordú a dhéanamh maidir leis an mbeartas i ndáil 
le himeascadh imirceach a thabhairt chun cinn ar 
fud Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí agus seirbhísí 
éagsúla. Ar na feidhmeanna a leagtar ar an Oifig, 
tá imeascadh na n-imirceach dleathach i saol na 
hÉireann a chur chun cinn, bainistíocht a dhéanamh ar 
athlonnú na ndídeanaithe a ligtear isteach mar chuid 
de Chlár Athlonnaithe na Náisiún Aontaithe agus an 
riarachán a dhéanamh maidir le cistíocht ó fhoinsí 
náisiúnta agus ó fhoinsí de chuid an AE i ndáil le 
himeascadh a chur chun cinn.

Straitéisí maidir le hEarnálacha faoi leith
De thoradh ar chomhairle a luaitear i gcáipéis a 
cuireadh i dtoll a chéile roimhe seo – an Plean 
Gníomhaíochta Náisiúnta in aghaidh an Chiníochais 
(2005 -2008) – forbraíodh straitéisí náisiúnta maidir 
le réimsí éagsúla. Tá na straitéisí sin, lena mbaineann 
gnéithe faoi sheirbhísí a chuirtear ar fáil i ndáil le réimsí 
sonracha, á gcur i bhfeidhm go fóill ar bhonn náisiúnta. 

Imeascadh Imirceach ina dhiaidh sin) ar bun chomh 
maith d’fhonn comhordú a dhéanamh ar an ngníomhú 
i ndáil leis an imeascadh. 

Na Tionscnaimh Reatha maidir le hImeascadh

Náisiún Imirce – Ráiteas ar Straitéis Imeasctha agus 
Bainistiú Éagsúlachta. (2008)
Oifig an Aire d’Imeascadh a d’fhoilsigh an cháipéis 
seo sa bhliain 2008 agus ba é an chéad ráiteas riamh 
é ag Aire faoi cheist an imeasctha. Bhí i gceist gurbh 
é an chéad chéim a bheadh ann maidir le straitéis 
leathanréimseach faoin imeascadh a leagan amach. 

Leagtar amach sa Ráiteas, mar seo a leanas, na 
bunphrionsabail a bheadh ina lón eolais maidir le 
beartas an Stáit faoin imeascadh a cheapadh agus mar 
bhonn treise faoina chur i bhfeidhm: 

1. Cur chuige comhpháirtíochta idir an Rialtas agus 
eagraíochtaí neamhrialtais. 

2. Ceangal láidir idir an beartas imeasctha agus bearta, 
straitéisí agus tionscnaimh eile is ginearálta ná sin 
de chuid an stáit i ndáil le cuimsiú sóisialta. 

3. Béim shoiléir ó thaobh an bheartais phoiblí ar 
theacht chun cinn shochaithe agus phobail 
chomhthreomhara nó gheiteonna uirbeacha a 
sheachaint, i.e. go mbíonn an Rialtas ag tnúth le 
seirbhísí poiblí den ghnáthchineál a leagan amach 
agus a chur ar fáil ar bhealaí trína dtugtar imircigh 
san áireamh mar dhlúthchuid den phobal a gcuirtear 
an tseirbhís ar fáil dóibh.
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Ar na páipéir bheartais mórthábhachta ina leith sin, 
áirítear iad seo a leanas:

• Imeascadh - Próiseas Dhá Bhealach (1999)

 Foilsíodh cáipéis maidir le hImeascadh: Próiseas 
Dhá Bhealach sa bhliain 1999 arbh tuarascáil a 
bhí inti a cuireadh faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Grúpa Oibre 
Idir-rannach a chuir an tuarascáil sin le chéile. 
Imeascadh dhídeanaithe in Éirinn ón mbliain 1994 
anall go tráth na tuarascála a bhí mar phríomhábhar 
léi.  

• Pleanáil don Éagsúlacht - An Plean 
Gníomhaíochta Náisiúnta in aghaidh an 
Chiníochais (2005 - 2008)

 Ba é an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta in aghaidh 
an Chiníochais 2005 – 2008 an chéad chreatcháipéis 
mhórthábhachta maidir le cúrsaí ciníochais. 
Cuireadh an cháipéis i dtoll a chéile tar éis don 
Rialtas geallúint a thabhairt ina leith sin ag an 
gComhdháil Dhomhanda in aghaidh an Chiníochais, 
Idirdhealú ar bhonn Cine, Seineafóibe agus 
Éadulaingt de Chineálacha Gaolmhara in Durban 
sa bhliain 2001 a dheimhniú in athuair in Ag 
Coinneáil an Dul Chun Cinn, an Comhaontú maidir le 
Comhpháirtíocht Shóisialta 2003 – 2005.

Bhí treoir straitéiseach ar fáil leis an bPlean maidir 
le cur in aghaidh an chiníochais agus saol níos 
uilechuimsithí idirchultúrtha a chur chun cinn in Éirinn. 
Bhí an plean ina bhonn treise faoi straitéisí náisiúnta 
agus áitiúla eile a thabhairt chun cinn atá á gcur i 
bhfeidhm go fóill.

Ar na réimsí sonracha a thagann faoina scáth, tá na 
cinn seo a leanas:

• Straitéis Gníomhaíochta i dtaca le hIonaid Oibre 
Imeasctha;

• Straitéis Ileagsúlachta agus Plean 
Forfheidhmiúcháin an Gharda Síochána 2009 - 2012 
(tar éis tabhairt faoi phróiseas comhairliúcháin 
lánchuimsitheach, táthar go mór chun cinn leis an 
obair ar straitéis nua);

• An Iléagsúlacht Chultúir agus na hEalaíona;

• An Straitéis Oideachais Idirchultúrtha 2010 - 2015;

• An Straitéis Náisiúnta Idirchultúrtha Sláinte 2007 
- 2012 (beidh an dara straitéis á tabhairt chun cinn 
i rith na bliana 2016 lena dtabharfar san áireamh 
an t-athrú timpeallachta maidir le cúrsaí sláinte 
idirchultúrtha).

Anuas orthu sin, tá straitéisí leagtha amach agus 
á gcur i bhfeidhm ag beagnach gach ceann de na 
húdaráis áitiúla ina dtugtar cúinsí logánta san áireamh. 
Chuir an Oifig um Imeascadh Imirceach cistíocht ar fáil 
i dtaca le cuid mhór acu sin.

An Stair maidir le Beartas Imeasctha a Thabhairt 
chun Cinn
Ó tháinig chun cinn i rith bhlianta deiridh an chéid 
seo caite gur tír í Éire ina dtarlaíonn níos mó inimirce 
ná eisimirce, tá béim níos treise ar an mbeartas 
imeasctha, lena n-áirítear gníomhartha chun cur in 
aghaidh an chiníochais agus na seineafóibe agus 
gníomhartha chun idirchultúrachas a chur chun cinn.  
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Reachtaíocht an Chomhionannais
Tá cosc faoi reachtaíocht an chomhionannais 
ar idirdhealú ar naoi gcinn d’fhorais shonraithe: 
inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, 
cine, creideamh, míchumas, claonadh gnéis agus a 
bheith ar dhuine den lucht siúil. Tagann náisiúntacht 
agus eitneacht araon faoi scáth an fhorais maidir 
le cine. Tá an reachtaíocht leagtha amach ionas go 
gcuirtear an comhionannas chun cinn, go gcuirtear 
toirmeasc ar idirdhealú – go díreach, go hindíreach 
nó trí chomhcheangal – agus ar bhearta íospartha, 
agus sa chaoi gur féidir gníomhartha tairbheacha a 
dhéanamh trína gcinntítear comhionannas iomlán ar 
fud na naoi gcinn d’fhorais. Faoi na hAchtanna um 
Chomhionannas Fostaíochta 1998–2011, tá sé in 
aghaidh an dlí idirdhealú a dhéanamh sa láthair oibre 
i ndáil leis na réimsí seo a leanas (agus tuilleadh nach 
iad): earcaíocht agus ardú céime; pá comhionann; 
cúinsí oibre; oiliúint agus taithí; briseadh as post agus 
ciapadh, ciapadh gnéis san áireamh. 

Faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–
2012, tá sé in aghaidh an dlí idirdhealú a dhéanamh 
taobh amuigh den láthair oibre, go háirithe i ndáil le 
hearraí nó seirbhísí a chur ar fáil, maoin a dhiúscairt 
agus gnéithe áirithe de chúrsaí oideachais.  

Déanfar foráil faoi reachtaíocht an chomhionannais 
freisin don chúiteamh dóibh siúd a fhulaingíonn 
idirdhealú. Déanann an Coimisiún um Chaidreamh 
sa Láthair Oibre imscrúdú nó eadráin i ndáil le 
gearáin go ndearnadh idirdhealú atá mídhleathach 
faoi reachtaíocht an chomhionannais. Coinnítear 
reachtaíocht an chomhionannais faoi bhreithniú seasta 
agus déantar a leasú de réir mar is gá.

· Tuairisc ón gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch 
agus Shóisialach ar an mBeartas Imirce (2006)

 D’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch 
agus Shóisialach tuairisc i mí Meán Fómhair 2006 
faoin mBeartas Imirce. Tháinig Náisiún Imirce: 
Ráiteas faoin Straitéis Imeasctha agus faoi Bhainistiú 
na hÉagsúlachta (dá dtagraítear thuas) faoi anáil 
na tuairisce sin mar a thagann an beartas maidir le 
himeascadh imirceach in Éirinn go fóill. 

· Bunphrionsabail Choitianta na hEorpa maidir le 
hImeascadh 

 D’éiligh ceannairí an Aontais Eorpaigh ag an 
gcruinniú den Chomhairle Eorpach i mí Deireadh 
Fómhair 1999 i Tampere na Fionlainne go dtabharfaí 
comhbheartas inimirce i bhfeidhm lena mbainfeadh 
beartais níos bríomhaire d›fhonn imeascadh lucht 
an tríú náisiún a bhfuil cónaí orthu san Aontas 
Eorpach a chinntiú. Aontaíodh aon cheann déag 
de phrionsabail ag an gcruinniú den Chomhairle 
Ceartais agus Gnóthaí Baile ar an 19 Samhain 2004 
atá á nglacadh chucu féin anois, ar bhealach amháin 
nó ar bhealach eile, ag gach ceann de na Ballstáit. 

Bíonn aird, i ndáil leis an mbeartas reatha maidir 
le cúrsaí imeasctha in Éirinn ar Bhunphrionsabail 
Choitianta an AE maidir le hImeascadh.

Comhthéacs na Reachtaíochta
Ón mbliain 1998 i leith, tá forálacha éagsúla faoin 
reachtaíocht atá dírithe ar chur in aghaidh an 
idirdhealaithe, idirdhealú i ndáil le cine san áireamh, 
ina mbonn treise faoi na gníomhartha beartas d’fhonn 
cuidiú leis an imeascadh.
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IHREC agus dualgas dearfach
Déantar foráil faoi reachtaíocht an chomhionannais 
do chomhlacht náisiúnta comhionannais a chuireann 
sásamh na reachtaíochta chun cinn. Cuireadh 
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas (IHREC) ar bun mar chomhlacht 
neamhspleách faoin reachtaíocht ar an 1 Samhain 
2014 tar éis an Coimisiún um Chearta an Duine agus 
an tÚdarás Comhionannais a chónascadh. Leagtar 
de chúram ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas eolas agus comhairle a 
chur ar fáil do dhaoine a bhraitheann go ndearnadh 
idirdhealú ina leith ar aon cheann de na naoi gcinn 
d’fhorais, cibé an é réimse an chomhionannas 
fostaíochta nó an chomhionannas stádais atá i gceist.  

Cuidíonn an Coimisiún le comhlachtaí poiblí 
ceisteanna maidir le cúrsaí comhionannais agus 
cearta an duine a bheith i gcroílár a gcuid cinntí. Beart 
nua den suntas maidir leis an Acht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014 is ea dualgas dearfach a thabhairt isteach, a 
leagtar ar chomhlachtaí poiblí, an aird chuí a bheith 
ar chearta an duine agus ar chúrsaí comhionannais 
ina gcuid oibre agus dul i mbun an ghnó ar bhealach 
atá ag teacht le cearta an duine aonair. Cuidíonn 
an Coimisiún leis na comhlachtaí poiblí an dualgas 
dearfach a chomhlíonadh, trí threoirlínte agus 
cóid chleachtais a chur ar fáil agus ar bhealaí eile. 
Ciallaíonn sin go ndéantar slánchóiriú ar mheon an 
chomhionannais agus chearta an duine i ngnáthobair 
an lae, athrú ar chultúr eagrúcháin san áireamh, ionas 
go mbíonn meon den sórt sin ina dhlúthchuid den 
eagraíocht. Ar cheann de na feidhmeanna a leagtar 
go sonrach ar an gCoimisiún, tá an dea-chleachtas 
maidir le caidreamh idirchultúir a spreagadh agus 
caoinfhulaingt agus glacadh le héagsúlacht a chur 
chun cinn ar fud an Stáit. 
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áireamh na beartais agus na gníomhartha atá á gcur 
i bhfeidhm cheana féin; 

• comhairliúchán a dhéanamh le geallsealbhóirí 
príomhthábhachta.

Rinne an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
cathaoirleacht ar leibhéal sinsearach ar an nGrúpa 
Tras-Rannach ar a raibh ionadaithe thar cheann réimse 
leathan de na Ranna Rialtais agus de chomhlachtaí eile 
a bhfuil ról suntasach acu i ndáil leis an imeascadh. 
Tugtar liosta de na Ranna/Comhlachtaí in Aguisín 1.

Obair an Ghrúpa
Tháinig an Grúpa Tras-Rannach le chéile an 24 Márta 
2014 d’fhonn aontú ar phlean oibre lena dtabharfaí san 
áireamh an modh oibre maidir leis an gcomhairliúchán 
poiblí agus páirt an phobail in obair an Ghrúpa.

D’aontaigh an Grúpa go ndéanfaí sraith de chruinnithe 
a eagrú ar théamaí éagsúla. Is iad na hábhair a 
ndearnadh plé orthu: 

• Feasacht Idirchultúir a chur chun cinn agus cur in 
aghaidh an Chiníochais agus na Seineafóibe; 

• Oideachas;

D’aontaigh an Coiste Comh-Aireachta maidir leis an 
mBeartas Sóisialta ag cruinniú an 24 Feabhra 2014 le 
moladh ón Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag 
an am go gcuirfí Grúpa Tras-Rannach maidir leis an 
Imeascadh ar bun in athuair d’fhonn straitéis leasaithe 
maidir le himeascadh na n-imirceach a ullmhú. 

Ar an 28 Márta 2014, d’fhógair an tAire Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais ag an am go mbeadh 
athbhreithniú á dhéanamh ar chur chuige na hÉireann 
maidir le himeascadh na n-imirceach d’fhonn a 
chinntiú go raibh an beartas ag teacht go hiomlán i 
gcónaí leis an ngealltanas i gClár an Rialtais beartais a 
chur chun cinn a chuireann leis an imeascadh. 

Is é sainordú a tugadh don Ghrúpa Tras-Rannach 
maidir le hImeascadh ar a chur ar bun:

• athbhreithniú a dhéanamh ar na gníomhartha 
a bhí á ndéanamh ag Ranna Rialtais agus ag na 
gníomhaireachtaí d›fhonn imeascadh dhaoine nach 
de náisiúntacht na hÉireann iad a chur chun cinn; 

• dréacht de Straitéis uileghabhálach maidir le 
hImeascadh Imirceach a ullmhú lena dtabharfaí san 

Forbairt na Straitéise
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go pearsanta nó do dhaoine de na grúpa a raibh siad 
ag déanamh ionadaíochta thar a gceann. Tionóladh 
na cruinnithe an 23 Meitheamh 2014, an 7 Iúil 2014, 
an 28 Iúil 2014, an 8 Meán Fómhair 2014 agus an 1 
Nollaig 2014. Tugtar liosta de na Grúpaí agus de na 
daoine aonair a chuir ábhar faoi bhráid an Ghrúpa Tras-
Rannaigh in Aguisín 2.

Rinneadh na moltaí sna haighneachtaí i scríbhinn a 
thiomsú agus a scaipeadh ar na Ranna Rialtais agus ar 
na gníomhaireachtaí lenar bhain d’fhonn a meas. 

Tháinig an fhorbairt ar an Straitéis maidir le 
hImeascadh na nImirceach faoi anáil an phróiseas 
comhairliúcháin.

Bailchríoch ar ullmhú na Straitéise
Rinneadh an dréacht den Straitéis a leasú i rith 
na bliana 2016 d’fhonn ábhar buartha a luaigh 
eagraíochtaí le linn an phróiseas comhairliúcháin 
a thabhairt san áireamh agus d’fhonn gníomhartha 
breise a chur leis an méid a luaitear. 

• An Teacht ar Sheirbhísí Poiblí agus Cuimsiú 
Sóisialta;

• Fostaíocht agus Bealaí chun Oibre;

• Saoránacht Ghníomhach.

Rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas 
athbhreithnithe
Ba chuid thábhachtach den obair a rinne an Grúpa 
Tras-Rannach caidreamh lánbhrí a dhéanamh le líon 
mór grúpaí neamhrialtais a oibríonn leis an lucht 
imirce agus le daoine den phobal. Bhí dhá ghné ag 
baint leis an gcaoi ar chuir an Grúpa chuig an gcúram 
sin. Ar an gcéad dul síos, eisíodh gairm ar na meáin 
chumarsáide ag iarraidh aighneachtaí a chuirfeadh 
le hobair an Ghrúpa ó pháirtithe arbh spéis leo an 
t-ábhar. An 9 Bealtaine 2014 an dáta deiridh a luadh 
maidir le haighneachtaí agus tháinig níos mó ná 80 
aighneacht faoi bhráid ó réimse forleathan daoine 
aonair, eagraíochtaí agus grúpaí a chuireann seirbhísí 
ar fáil don lucht imirce.

Ar an dara céim den phróiseas comhairliúcháin, 
eagraíodh sraith cruinnithe le roinnt díobh siúd a chuir 
ábhar faoi bhráid. 

Eagraíodh cúig cinn de sheisiúin comhairliúcháin. 
Bhí sraith d’fhochruinnithe le daoine den phobal i 
gceist le gach seisiún a lean ar feadh an lae. Bhí 27 
grúpa faoi leith, duine aonair amháin agus grúpa de 
sheachtar daoine aonair a bhuail leis an nGrúpa Tras-
Rannach le linn na seisiún. D’fhág an ghné sin den 
phróiseas comhairliúcháin gurbh fhéidir aird a dhíriú 
ar cheisteanna arbh ábhar buartha faoi leith iad agus 
plé dhomhain a dhéanamh orthu. Bhí deis ag daoine a 
bhí i láthair ag na seisiúin chomh maith an Grúpa Tras-
Rannach a chur ar an eolas faoinar tharla dóibh féin 
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Daoine de Náisiúntacht Thíortha taobh amuigh 
den AE/LEE
Is féidir le daoine de náisiúntacht thíortha taobh 
amuigh den AE/LEE a theacht isteach sa Stát ar 
bhealaí éagsúla - le cead fostaíochta nó mar dhídeanaí 
nó mar dhuine atá ag cur isteach ar stádas dídeanaí.

Bíonn post faighte roimh ré ag an té a thagann isteach 
le cead fostaíochta. Ó thaobh cúrsaí imeasctha, 
féadann an tseasmhacht a ghabhann le fostaíocht 
agus an deis a thugann fostaíocht caidreamh a 
dhéanamh le daoine eile sa phobal maith a dhéanamh 
i ndáil leis an bpróiseas imeasctha. D’fhéadfadh 
scileanna oilte agus cáilíochtaí arda a bheith ag daoine 
den ghrúpa seo freisin. 

Braitheann na gníomhartha cúnta a mbeidh 
éileamh orthu ar riachtanais na ndaoine aonair a 
thagann i gceist ach is féidir cineálacha faoi leith 
agus cineálacha coitianta a shonrú ar dócha go 
mbeidh bunghá leo.  Anuas air sin, ní mór stádas na 
ndreamanna éagsúla faoin gcatagóir seo a thabhairt 
san áireamh.

Tá i gceist go mbainfeadh an Straitéis le daoine de 
náisiúntacht thíortha san LEE agus thíortha taobh 
amuigh den LEE, ina measc imircigh eacnamaíochta, 
dídeanaithe agus daoine a bhfuil de stádas acu faoin 
dlí fanacht in Éirinn. Beidh riachtanais éagsúla acu 
sin ag brath ar chúinsí a gcáis. Tá tábhacht leis an 
éagsúlacht maidir le riachtanais an lucht imirce ó 
thaobh na gceisteanna maidir le cúrsaí imeasctha 
a thiocfaidh roimh na Ranna Rialtais agus leis na 
seirbhísí a chuireann Ranna, gníomhaireachtaí agus 
soláthraithe eile seirbhíse ar fáil. 

Daoine de Náisiúntacht Thíortha de chuid an 
AE/LEE
Féadann deacrachtaí maidir le himeascadh, mar 
shampla an gá le scileanna lánfhorbartha Béarla 
ionas gur féidir páirt iomlán a ghlacadh i saol an 
Stáit, a bheith roimh an ngrúpa seo a bhfuil de cheart 
acu taisteal agus oibriú taobh istigh den AE/LEE. 
D’fhéadfadh deacrachtaí a bheith rompu freisin maidir 
le dealú agus uaigneas. 

Na Daoine a thagann faoi 
scáth na Straitéise
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Staitisticí maidir leis an daonra neamh-
Éireannach 
Mar is léir ón tábla, tá le tuiscint ó shonraí an 
daonáirimh gur tháinig ardú 87.2% maidir le líon na 
ndaoine neamh-Éireannacha idir an bhliain 2002 agus 
an bhliain 2006 agus ardú 29.7% idir an bhliain 2006 
agus an bhliain 2011. Tháinig ardú ar an sciar den 
daonra iomlán ar daoine neamh-Éireannacha iad ó 
5.6% sa bhliain 2002 go dtí 10% sa bhliain 2006 agus 
12% sa bhliain 2011. Seo a leanas na torthaí maidir 
leis na trí cinn de dhaonáirimh is deireanaí arna leagan 
amach i bhfoirm tábla:

Iomlán an 
Daonra

Iomlán an 
Daonra de 
Dhaoine de 
Náisiúntacht 
Neamh-
Éireannach

An t-athrú 
(%) ar líon na 
ndaoine de 
náisiúntacht 
neamh-
Éireannach

2002 3,917,203 224,261 (5.6% 
den iomlán)

2006 4,239,848 419,733 (10% 
den iomlán)

Fireann 223,717; 
Baineann 
196,016

87.2% d’ardú

2011 4,588,2522 544,357 (12% 
den iomlán)

Fireann 271,864; 
Baineann 
272,493

29.7% d’ardú

Is daoine den lucht imirce grúpa amháin acu atá ina 
gcónaí anseo le tamall maith. D’fhéadfadh scileanna 
teanga ar leibhéal níos airde a bheith ag na daoine 
sin agus iad i riocht dá bharr sin deiseanna a thapú 
a chuirtear ar fáil tríd an bhfostaíocht nó tríd an 
oideachas, mar shampla. Ina ainneoin sin, d’fhéadfadh 
drogall a bheith ar roinnt, mar shampla daoine aosta 
den lucht imirce, caidreamh a dhéanamh leis an 
bpobal áitiúil mar gheall ar dheacrachtaí teanga nó 
nósmhaireacht shóisialta de chineálacha éagsúla. 

Bíonn gá ag daoine a dtugtar aitheantas dóibh mar 
dhídeanaithe agus daoine eile a dtugtar cead dóibh 
fanacht sa tír ar fhorais eile le cúnamh taca ionas gur 
féidir le himeascadh sásúil tarlú ina gcás féin.

Cuireadh Tascfhórsa idirlinne ar bun anuraidh a 
rinne gníomhartha cúnta tábhachtacha a chur ar fáil 
a dhéanfadh éascaíocht do dhaoine a mbronntar 
stádas cosanta nó cead fanachta orthu imeascadh 
a dhéanamh leis an bpobal. Áirítear orthu sin treoir 
chuimsitheach eolais a chur ar fáil maidir le cónaí go 
neamhspleách agus seisiúin eolais a chur ar fáil ar fud 
na tíre dóibh siúd a mbronntar stádas orthu. 

An dara glúin den lucht imirce
Beidh tábhacht, maidir le dlús sóisialta, cobhsaíocht 
agus cuimsiú sóisialta san am atá romhainn, go 
dtagann an grúpa seo chun cinn mar ghné bhunúsach 
de shaol na hÉireann agus go mbraitheann siad go 
bhfuil siad lán imeasctha ar gach bealach. Ní mór, 
chuige sin, comhionannas deiseanna le daoine eile 
de mhuintir na hÉireann go ginearálta, agus comhbhá 
i ndáil le riachtanais an ghrúpa seo ar fud na Ranna 
Rialtais, na ngníomhaireachtaí agus na gcomhlachtaí 
poiblí eile.
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2

I rith na tréimhse idir 2006 – 2011, tháinig forás 97.7 
faoin gcéad go dtí 122,585 ar líon na ndaoine de 
náisiúntacht na Polainne, rud a fhágann gurb iadsan an 
dream neamh-Éireannach is líonmhaire sa Stát. Daoine 
de náisiúntacht na Ríochta Aontaithe an dara dream is 
líonmhaire, tháinig ísliú 0.3 faoin gcéad ar a líon sin i 
rith na tréimhse céanna go dtí 112,259 duine. 

2  Rinneadh idirdhealú den chéad uair faoi Dhaonáireamh 2011 

idir a bheith i láthair oíche an daonáirimh agus gnáthchónaí a 

bheith ar dhuine san áras.  Bhí 62,971 den daonra a taifeadadh 

ar taobh amuigh d’Éirinn a bhí gnáthchónaí orthu agus dá réir 

sin b’ionann an Daonra iomlán a mbíonn gnáthchónaí orthu sa 

Stát agus a bhí i láthair ar oíche an Daonáirimh agus 4,525,281.
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A bhfuil á bheartú leis an Straitéis

Chun imeascadh a chur chun cinn, beidh gá le 
gníomhú ní amháin ag Ranna éagsúla de chuid an 
Rialtais ach ag comhlachtaí poiblí, líonraí gnó, pobail 
áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtais chomh maith. 
Is é is dócha go dtiocfaidh athrú i rith ré feidhme na 
Straitéise ar an ní a mbíonn gá ag na himircigh leis 
agus ar na gníomhartha is éifeachtúla chun freastal 
don riachtanas. Seo a leanas an cur chuige atá á 
mholadh:

• Sraith de bhearta a chur i bhfeidhm arna sonrú de 
bhun an phróiseas comhairliúcháin agus beartais an 
Rialtais;

• Deismireacht comhordúcháin a thabhairt chun 
cinn ionas go ndéantar cúram de mhaoirseacht a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha atá 
sonraithe go dtí seo agus dá mheas an bhfuil gá le 
gníomhartha breise. 

Córas oibre maidir leis an gcur i bhfeidhm
Tá sé beartaithe coiste Straitéise a chur ar bun faoi 
stiúir David Stanton T.D., an tAire Stáit sa Roinn 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar a leagtar cúram 
maidir le Comhionannas, Imirce agus Imeascadh, a 
dhéanfaidh maoirseacht maidir le cur i bhfeidhm na 
Straitéise. Beidh ionadaithe ar an gcoiste sin ó Ranna 
Rialtais, ó chomhlachtaí poiblí mórthábhachta, ó na 
húdaráis áitiúla agus ó eagraíochtaí neamhrialtais. 

Déanfaidh an coiste cur i bhfeidhm na ngníomhartha 
ar fad a bhreithniú agus aontú ar na táscairí a bheidh in 
úsáid maidir leis an monatóireacht ar an dul chun cinn. 

Is ar an gcoiste freisin a bheidh an cúram a mheas an 
bhfuil nó nach bhfuil gá le gníomhú breise i ndáil le 
ceisteanna faoi leith. Anuas air sin, molfaidh an coiste 
gníomhartha is gá a chur leis an Straitéis nó athruithe 
maidir le gníomhartha de réir mar a thagann athrú ar 
an riachtanas.  
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Na Gníomhartha atá le Déanamh

1. Gníomhartha Ginearálta

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár

1 Déanfar príomhshruthú ar cheisteanna imeasctha 
in obair Ranna agus ghníomhaireachtaí oiriúnacha 
uile an Rialtais3 agus déanfar plé orthu sna Ráitis 
Straitéise, sna Tuarascálacha Bliantúla agus i 
gcáipéisí eile de chuid na n-eagraíochtaí.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

2 Cinnteoidh na Ranna Rialtais agus na 
gníomhaireachtaí go ndéantar an caidreamh rialta 
is cuí le heagraíochtaí neamhrialtais a dhéanann 
ionadaíocht thar ceann dhreamanna den lucht imirce.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

3 Ag tarraingt a oiread is féidir ar acmhainní atá ar fáil 
cheana féin, cuirfear ábhar fíricí ar fáil a chuireann 
ar chumas an imircigh foghlaim faoi Éirinn, faoi 
stair agus faoi chultúr na tíre agus mar sin de. Beidh 
an t-ábhar sin ar fáil i bhformáidí oiriúnacha agus i 
dteangacha éagsúla de réir mar a oireann.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2020

4 Beidh critéar maidir le gníomhartha imeasctha a chur 
chun cinn san áireamh maidir le cinntí faoi dheontais 
d’eagraíochtaí pobail agus d’eagraíochtaí spóirt. 

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

5 Déanfar gníomhartha meastóireachta go tráthrialta 
d’fhonn an toradh ar thionscnaimh cistíochta a 
mheas.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2020

3      Tagann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Roinn Oideachais agus 
Scileanna, an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an Roinn Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta, an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an 
Roinn Coimirce Sóisialaí san áireamh (gan liosta lánchuimsitheach a thabhairt). 
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6 Cuirfidh an Oifig um Imeascadh Imirceach cistíocht 
ar fáil do ghrúpaí áitiúla agus náisiúnta chun tabhairt 
faoi thionscnaimh imeasctha, tionscnaimh aonuaire 
san áireamh, le béim faoi leith ar thorthaí áitiúla 
agus réigiúnacha. Ar na gníomhartha a d’fhéadfaí a 
thabhairt san áireamh, mar shampla, gníomhartha 
chun cur leis an gcomhthuiscint idir an pobal óstála 
agus an lucht imirce, gníomhartha chun an lucht 
imirce a chur ar an eolas faoi shaol agus pobal na 
hÉireann agus a chur ar a gcumas dul i gcleachtadh 
air, nó gníomhartha chun páirt an lucht imirce sa saol 
sibhialta agus sa saol cultúir a spreagadh.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2020

7 Bainfidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
leas as cistíocht ón AE chun cuidiú le himircigh an 
margadh saothair a thapú agus chun gníomhartha 
imeasctha a chur chun cinn. 

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

2017 - 2020

8 Cuirfear grúpa oibre ar bun chun réimsí easnaimh 
ó thaobh sonraí a thabhairt chun suntais agus 
gníomhartha a dhéanamh ina leith sin.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017

2. Teacht ar Shaoránacht/Cead Cónaí Fadtéarmach

9 Déanfar lón staidrimh faoi iarratais ar shaoránacht, 
arna ndealú de réir aoise, inscne agus náisiúntachta, 
a fhoilsiú gach bliain. 

Seirbhís Eadóirseachta 
agus Inimirce na 
hÉireann (INIS)

Uair sa bhliain

10 Déanfar athbhreithniú go rialta ar na táillí 
eadóirseachta d’fhonn a chinntiú go mbíonn an 
costas réasúnach agus nach mbíonn an costas ina 
bhac ar an iarratasóir a bheadh i dteideal cur isteach 
ar eadóirseacht. 

INIS Uair sa bhliain

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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11 Tabharfar scéim maidir le Cead Cónaí Fadtéarmach 
isteach faoin reachtaíocht.

INIS 2017

12 Déanfar scrúdú maidir le tástáil ar réimsí 
saoránaíochta agus teanga a thabhairt isteach dóibh 
siúd a bhíonn ag iarraidh saorántacht a bhaint amach. 

INIS 2017

13 Déanfar lón staidrimh faoi iarratais ar Chead Cónaí 
Fadtéarmach a fhoilsiú.

INIS Uair sa bhliain

14 Déanfar socruithe ar bhonn práinne ionas gur féidir 
daoine faoi 16 bliana d’aois den lucht imirce ón 
taobh amuigh den LEE a chlárú.

INIS 2018

An Teacht ar Sheirbhísí Poiblí agus ar Chuimsiú Sóisialta

15 Cuirfear eolas ar fáil i bhformáidí éagsúla sna 
teangacha cuí agus ar bhealach atá áisiúil ag an lucht 
imirce.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

16 Cinnteoidh na Ranna Rialtais agus na 
Gníomhaireachtaí Stáit go mbíonn oiliúint ar an lucht 
foirne ionas gur féidir leo an lucht imirce a chur ar an 
eolas go cruinn faoina bhfuil siad ina theideal. 

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

17 Tabharfar faoi bhearta d’fhonn cur le líon na 
n-imirceach atá ina n-ionadaithe ar fhóraim de 
chuid na n-údarás áitiúil, mar shampla an Líonra 
Rannpháirtíochta Poiblí (PPN), agus ar fhóraim 
ionadaíochta eile.

An Roinn Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil; 

Na hÚdaráis Áitiúla

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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18 Déanfar iniúchadh ar na modhanna inar féidir 
áiseanna leordhóthanacha ateangaireachta a chur ar 
fáil ionas go ndéantar freastal don teacht comhionann 
ar sheirbhísí.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

19 Déanfar fógraí faoi áis ateangaireachta a bheith ar fáil 
a chrochadh go feiceálach i dteangacha éagsúla sna 
hoifigí poiblí lena mbaineann.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

Go leanúnach

20 Déanfar monatóireacht i ndáil leis an sprioc náisiúnta 
maidir le maolú an bhochtanais ar an dul chun cinn 
maidir le bochtanas agus díbirt shóisialta i measc 
lucht imirce a mhaolú.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

21 Leanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) de 
na gníomhartha chun a chinntiú go ndéantar 
an reachtaíocht faoin gcoinníoll maidir le 
gnáthchónaí (HRC) a chur i bhfeidhm mar is cóir go 
comhleanúnach.   Áirítear ar na gníomhartha sin:

• Treoirlínte a chur ar fáil agus a leasú go rialta 
don lucht déanta cinntí taobh istigh den Roinn 
Coimirce Sóisialaí;

• Na treoirlínte sin a fhoilsiú ar an láithreán 
gréasáin;

• Oiliúint maidir le cúrsaí HRC a chur ar fáil don 
dream déanta cinntí lena mbaineann an t-ábhar;

• Comhairle a chur ar fáil go leanúnach de réir mar 
is gá don lucht déanta cinntí.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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22 Leanfaidh Fóram Comhairle na nImirceach de dheis 
a chur ar fáil do na heagraíochtaí neamhrialtais atá 
dírithe go háirithe ar phlé le lucht imirce caidreamh a 
dhéanamh ar bhonn leanúnach faoi ghnéithe de na 
seirbhísí coimirce sóisialaí a bhaineann leis an lucht 
imirce ar feadh ré feidhme na Straitéise.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

23 Leanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí den eolas 
agus den oiliúint is deireanaí a chur ar fáil don lucht 
foirne maidir lena bhfuil na cliaint ar fad ina theideal 
faoin uile cheann de scéimeanna agus de sheirbhísí 
na Roinne. Ag teacht le meon lárnach na Roinne, 
tá eolas agus meas ar an gcomhionannas agus 
ar an iléagsúlacht (an reachtaíocht san áireamh) 
ina dhlúthchuid den bheartaíocht ar fad maidir le 
cúrsaí oiliúna. Déanfar an soláthar faoi leith maidir 
le hoiliúint trína gcuirtear in aghaidh an chiníochais 
agus trína gcothaítear tuiscint ar chúrsaí cultúir, sa 
chás go dtugtar riachtanas ina leith sin chun suntais, 
le hoiliúint aonchineálacha ar fud na seirbhíse poiblí 
ar fad tríd an gcuraclam foghlama agus forbartha 
(mar atá á thabhairt chun cinn faoi láthair faoi Bheart 
9 de Phlean Athnuachana na Seirbhíse Poiblí).

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

24 Leanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí de 
sheirbhísí aistriúcháin/ teangaireachta/ teanga 
chomharthaíochta a chur ar fáil de réir mar is gá agus 
d’eolas a chur ar fáil i malairt formáide nuair is féidir 
ar iarratas a fháil ina leith sin.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

25 Déanfar obair thaighde d’fhonn a fheabhas a 
dhéanann na seirbhísí príomhshrutha freastal ar 
riachtanas lucht imirce a mheas.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2018

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár



28

Oideachas

Gníomh Comhlachtaí  
Freagracha

Tráthchlár

26 Déanfar an Bille Oideachais (Ligean Isteach i 
Scoileanna) 2016 a achtú.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017

27 Déanfar iarrachtaí réamhghníomhacha daoine den 
lucht imirce a tharraingt i bpoist mhúinteoireachta, 
ina measc cur leis an tuiscint ar an scrúdú maidir le 
cumas sa Ghaeilge a bheith ar fáil agus ar an tréimhse 
athchóiriúcháin i ndáil le múinteoireacht bunscoile.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017 - 2020

28 Déanfar scrúdú maidir le leathnú an tionscnaimh 
i ndáil le Táillí Saor in Aisce don Oideachas 
Tríú Leibhéal go dtugtar leanaí lucht imirce faoina 
scáth.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017 - 2018

29 Déanfar monatóireacht gach bliain ar líon na leanaí 
de bhunadh imirceach nach bhfuil Béarla acu atá sna 
scoileanna agus foilseofar sonraí ina leith sin.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

Gach bliain

30 Déanfar monatóireacht maidir le beartais scoileanna 
i ndáil le daoine a chur ar an rolla agus déanfar 
an tionchar a bhíonn acu ar dhaltaí de chuid na 
n-imirceach a mheas.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

Gach bliain 

31 Déanfar athbhreithniú ar a éifeachtúla atá an oiliúint 
ar mhúinteoirí i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ar 
chúrsaí éagsúlachta agus dul i ngleic le ciníochas. 

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2018 - 2019

32 Déanfar soláthar ranganna ESOL chun freastal 
do riachtanais teanga daoine fásta ó mhionlaigh 
eitneacha a athbhreithniú tar éis treoirlínte beartais 
ESOL a fhorbairt.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna/ Na 
Boird Oideachais agus 
Oiliúna

2018 - 2019
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33 Coinneofar leordhóthanacht na ngníomhartha cúnta 
maidir le cúrsaí teanga sna scoileanna chun freastal 
do riachtanais teanga na leanaí de bhunadh mionlaigh 
a faoi athbhreithniú leanúnach.

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017 - 2020

34 Spreagfar na scoileanna chun cuidiú le 
rannpháirtíocht thuismitheoirí den lucht imirce i saol 
scoile a gcuid leanaí

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

Go leanúnach

35 Leathnófar leis an úsáid as an gComhchreat Tagartha 
Eorpach maidir le Teangacha i ndáil le hinniúlacht sa 
Bhéarla a aithint ionas gur féidir le daoine an dul chun 
cinn atá á dhéanamh a thabhairt chun aire.

SOLAS agus 
Soláthraithe Oiliúna

2017 - 2020

36 Leanfar de mheon fabhrach i ndáil leis an iléagsúlacht 
agus de cheiliúradh na héagsúlachta a chothú agus a 
threisiú a bheith ina chuid de churaclam na scoile. 

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017 - 2020

37 Cuirfear cláir do leibhéil breise ESOL ar fáil chun a 
chur ar chumas an lucht imirce scileanna teanga níos 
déine a ghnóthú a chuideoidh leis an imeascadh san 
ionad oibre. 

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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Fostaíocht agus Bealaí chun Oibre

Gníomh Comhlachtaí  
Freagracha

Tráthchlár

38 Leanfaidh an Lár-Oifig Staidrimh de shonraí 
idirdhealaithe a fhoilsiú maidir le cúrsaí dífhostaíochta.

An Lár-Oifig Staidrimh Gach ráithe

39 Tabharfaidh an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus 
Scileanna (SOLAS), trí na coinníollacha cistíochta agus 
tuairiscíochta, ar na Boird Oideachais agus Oiliúna a 
chinntiú go bhfreastalaíonn na cúrsaí Breisoideachais 
agus Breisoiliúna do riachtanais shonracha an lucht 
imirce e.g. sealbhú teanga, eolas ar an timpeallacht 
oibre in Éirinn, scileanna agallaimh, ullmhú CV etc. 
Déanfar soláthar ina leith sin go díreach mar chuid de 
na príomhchúrsaí nó, de réir mar a oireann, trí mhodúil 
pháirtaimseartha a chur ar fáil an tráth céanna a 
mbíonn na foghlaimeoirí ar na príomhchúrsaí.

SOLAS agus na Boird 
Oideachais agus 
Oiliúna

2017

40 Beidh gné teanga ina cuid de na cláir oideachais 
nó oiliúna a chuirtear ar fáil go speisialta d’imircigh 
dhífhostaithe a dteastaíonn a gcuid scileanna teanga  
a fhorbairt.

SOLAS agus na Boird 
Oideachais agus 
Oiliúna

2017 - 2020

41 Cinnteofar na leibhéil chuí de chaidreamh ar 
ardchaighdeán le daoine den lucht imirce atá 
cláraithe mar dhaoine atá ag lorg poist.  Tabharfar 
faoi sheirbhísí fostaíochta a bheith ar fáil, do dhaoine 
a dhéanann caidreamh ar bhonn deonach nó do 
dhaoine den lucht imirce a shiúlann isteach agus nach 
bhfuil ar an gClár Beo, sa chás go bhfuil duine den 
sórt sin i dteideal oibriú in Éirinn, a chur chun cinn sa 
straitéis nua maidir le Bealaí chun Oibre.

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020
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42 Tabharfar faoi anailís d’fhonn a mhéid atá an leibhéal 
dífhostaíochta i measc dhaoine de bhunadh na 
hAfraice atá ag lorg poist níos airde ná an leibhéal i 
ndáil le daoine de bhunadh ar bith eile a mheas agus 
socrófar ar an ngníomh is gá a dhéanamh, más gá 
beart ar bith a dhéanamh, chun dul i ngleic le haon 
fhianaise a thagann chun cinn go mbíonn bacainní 
níos déine le sárú ag daoine de bhunadh na hAfraice 
maidir le héalú ón dífhostaíocht. 

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

2017 - 2020

43 Déanfar córas Cháilíocht agus Cháilíochtaí Éireann 
maidir le scileanna gairmoiliúna a bhfuil creidiúnú 
ina leith i dtíortha eile a aithint a chur chun cinn níos 
forleithne.

Cáilíocht agus 
Cáilíochtaí Éireann

2017 - 2020

44 Déanfaidh na fostóirí uile san earnáil phoiblí 
gníomhartha réamhghníomhacha caidrimh agus cúnta 
d’fhonn cur le líon na ndaoine de bhunadh imirceach 
atá ag obair ar gach leibhéal sa státseirbhís agus ar 
fud na seirbhíse poiblí. Beidh béim faoi leith ar ardú 
a thabhairt ar líon na ndaoine de bhunadh imirceach 
atá ag obair le seirbhísí ar na línte tosaigh. Beidh aird 
i ndáil leis an obair seo ar phrionsabal an tuillteanais 
agus ar phrionsabal na follasachta de réir mar a 
bhaineann le fostaíocht sa tseirbhís phoiblí agus ar 
shrianta maidir le daoine nach náisiúnaithe de chuid 
an LEE iad ag obair sa tSeirbhís Phoiblí in Éirinn. 

An tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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45 D’fhonn an Státseirbhís a bheith ar aon dul le pobal na 
hÉireann, féachfar le 1% den lucht oibre a bheith de 
bhunadh mionlaigh agus déanfar -

socruithe a chur ar bun d’fhonn líon na 
státseirbhíseach de bhunadh mionlach a thabhairt 
chun suntais; 

leathnófar leis an gcaidreamh le scoileanna agus 
pobail eitneacha d’fhonn cur leis an tuiscint, 
oideachas a chur ar fáil faoi ról na Státseirbhíse agus 
na deiseanna gairme atá ar fáil a chur i láthair;

athbhreithniú a dhéanamh ar chomhdhéanamh an 
lucht iarratais ionas gur féidir a thuiscint cé as a 
dtagann iarratasóirí ar phoist sa státseirbhís agus 
gníomhartha sainiúla a thabhairt chun cinn d’fhonn 
spreagadh a thabhairt sna réimsí sin den phobal nach 
dtagann iarratais astu.

An Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus 
Athchóirithe

2017 - 2020

46 Déanfar gníomhartha breise chun tuiscint faoi 
dheiseanna maidir le boird Stáit a chothú ar fud 
ghrúpaí i bpobal na hÉireann nach bhfuil an oiread 
sin ionadaíochta acu ar bhoird Stáit faoi láthair 
agus oibreofar i gcomhar le Ranna Rialtais agus le 
comhlachtaí Stáit ina leith sin. 

An tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí

2017 - 2020

47 Leanfaidh na hOifigí Fiontair Áitiúla (LEO) ag tabhairt 
faoi thionscnaimh shainiúla chun caidreamh a chothú 
le daoine den lucht imirce a bhfuil fonn orthu tabhairt 
faoi fhiontar de réir an riachtanais ina leith sin ar 
an leibhéal áitiúil. Ar an leibhéal náisiúnta, cuirfidh 
an Lárionad Feabhais maidir leis na hOifigí LEO i 
bhFiontar Éireann gníomhartha sárchleachtais i ndáil 
leis an réimse gníomhaithe chun cinn i measc na 
nOifigí Áitiúla.

Fiontar Éireann/Na 
hOifigí Fiontair Áitiúla

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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Sláinte

Gníomh Comhlachtaí  
Freagracha

Tráthchlár

48 Déanfar an dara Straitéis Náisiúnta Idirchultúir Sláinte 
a thabhairt chun cinn faoi dheireadh R2 2017.

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

2017

49 Cuirfear modh oibre oiriúnach le chéile maidir le 
seirbhís ateangaireachta a chur ar fáil do lucht úsáide 
na seirbhísí sláinte nach bhfuil an Béarla ar a dtoil acu.

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

2017 - 2020

50 Déanfar tuairisc a choinneáil ar eitneacht mar 
chuid den mhonatóireacht maidir le comhionannas 
eitneachta ar fud na seirbhíse sláinte a chur chun 
cinn mar bhealach inar féidir riachtanais shainiúla 
na n-imirceach a thabhairt chun suntais agus 
gníomhartha a thabhairt chun cinn d’fhonn freastal do 
na riachtanais sin.

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

2017 - 2020

Imeascadh i measc an Phobail

51 Déanfar Ciste Imeasctha Pobail a thabhairt chun 
cinn chun cuidiú le gníomhartha a dhéanann pobal 
áitiúil in aon áit ar fud na hÉireann chun imeasctha 
imirceach agus dídeanaithe a chur chun cinn.

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

2017 - 2020

52 Déanfar na straitéisí imeasctha a leasú de réir na 
comhairle is nua.

Na hÚdaráis Áitiúla 2017 - 2020

53 Cuirfear Fóram Imeasctha na nImirceach ar bun i 
ngach limistéar údaráis áitiúil, tríd an gcóras atá ar 
bun cheana féin do Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 
(PPN) más féidir, agus eagrófar cruinnithe go rialta.

Na hÚdaráis Áitiúla 2017 - 2020
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54 Cuirfear Líonra Imeasctha ar bun trínar féidir le grúpaí 
lucht imirce caidreamh a dhéanamh leis an Rialtas 
agus le comhlachtaí poiblí faoi cheisteanna atá ina 
ábhar buartha acu agus faoi chonstaicí roimh an 
imeascadh.

Comhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath

2017

55 Agus an obair athchóirithe á déanamh maidir leis 
an gcistíocht d’obair leis an óige, beidh béim sa 
bhreis á leagan ar a chinntiú go mbíonn teacht ag 
daoine óga de bhunadh mionlaigh nó de chreideamh 
mionlaigh, ag imircigh, dídeanaithe agus lucht iarrtha 
tearmainn ar sheirbhísí óige a mbraitheann siad slán 
sábháilte iontu agus a chuideoidh lena n-imeascadh a 
fheabhsú.

Leanfaidh Comhairle Náisiúnta na nÓg, le cistíocht 
arna cur ar fáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
den fhoireann uirlisí maidir le 8 gcinn de chéimeanna 
i ndáil le hObair Óige Uilechuimsitheach, a foilsíodh 
le gairid agus atá ar fáil ag gach duine atá ag obair 
le daoine óga, a chur i bhfeidhm. Déantar briseadh 
síos leis an bhfoireann uirlisí sin ar ocht gcinn de 
chéimeanna atá furasta a leanacht d’fhonn cuidiú 
le daoine a oibríonn leis an óige an dea-chleachtas 
maidir leis an gcuimsiú atá follasach agus intomhaiste 
i ndáil le hobair na heagraíochta lena mbaineann siad 
a thabhairt chun aire.

An Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige

2017 - 2020

56 Gnólachtaí a spreagadh chun díriú ar imeascadh. OPMI 2017 - 2018

57 Cuireadh a thabhairt do chainteoirí cur i láthair a 
dhéanamh faoin imeascadh i ndáil le caidreamh atá ar 
bun cheana féin in earnáil an ghnó 

An Roinn Post, Fiontar 
agus Nuálaíochta

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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Páirt i gCúrsaí Polaitíochta

Gníomh Comhlachtaí  
Freagracha

Tráthchlár

58 Spreagfar daoine den lucht imirce chun páirt a 
ghlacadh sa pholaitíocht áitiúil agus sa pholaitíocht 
náisiúnta chomh mór agus is féidir leo sin a 
dhéanamh faoin dlí.

Na Páirtithe Polaitíochta

Eagraíochtaí  
Neamhrialtais

2017 - 2020

59 Cuideofar le daoine den lucht imirce clárú le haghaidh 
vótála agus spreagfar iad chun sin a dhéanamh agus 
feidhm a bhaint as an gcead vótála. 

An Roinn Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil

2017 - 2020

60 Cuirfear ábhar ilteangach faoi chlárú lucht vótála agus 
faoi thoghcháin ar fáil go háisiúil 

An Roinn Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil;

Na hÚdaráis Áitiúla

2017 - 2020

Feasacht maidir le Cúrsaí Idirchultúir a chur chun cinn agus  agus Cur in aghaidh an 
Chiníochais agus na Seineaphóibe 

61 Cuirfidh na Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais 
go léir oiliúint feasachta maidir le cúrsaí idirchultúir 
ar fáil agus déanfar athbhreithniú ina leith go 
tráthrialta d’fhonn a chinntiú go mbíonn an oiliúint 
leordhóthanach agus ar an gcineál is nua. Cuirfear 
oiliúint feasachta maidir le cúrsaí cultúir ar fáil go 
leanúnach don lucht foirne línte tosaigh de réir mar a 
oireann don ról agus do chúinsí oibriúcháin. 

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 – 2020

62 Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla gníomhartha ionas go 
mbíonn ionadaithe thar ceann na n-imirceach ar na 
Comhchoistí Póilíneachta ar fad.

Na hÚdaráis Áitiúla 2017 - 2020
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63 Leanfaidh an Garda Síochána de bheartas atá dírithe 
ar an íospartach a chur i bhfeidhm, chomh maith le 
dea-chleachtas imscrúdúcháin i ndáil le coireanna 
lena mbaineann ciníochas nó gnéithe gaolmhara, 
ionas go spreagtar íospartaigh chun tuairisc a 
thabhairt ar choireanna faoi mar atá molta ag 
Cigireacht an Gharda ina leith sin.

An Garda Síochána 2017 - 2020

64 Déanfaidh na hÚdaráis Áitiúla an beartas maidir 
le hábhar graffiti lena mbaineann an ciníochas a 
ghlanadh go luath-thráthúil ina limistéar feidhme a 
cheapadh agus a fhoilsiú.

Na hÚdaráis Áitiúla 2017

65 Déanfar athbhreithniú ar an reachtaíocht atá i 
bhfeidhm faoi láthair maidir le coireacht a dhéantar le 
teann ciníochais le fonn an dlí in aghaidh choireacht 
fuatha a neartú, caint tharcaisneach ar líne san 
áireamh.

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

2017

66 Leanfar ag tabhairt faoin deacracht maidir le 
tearcthuairiscíocht ar choireacht le teann ciníochais 
agus cothófar caidreamh níos fearr le pobail 
imeallaithe mar chuid den iarracht.

An Garda Síochána 2017 - 2020

67 Cuirfear eolas ar taispeáint in oifigí poiblí faoin tslí le 
gearán a dhéanamh i gcás iompar le teann ciníochais 
a dhéanfadh ball foirne nó custaiméir. 

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

68 Déanfaidh na comhlachtaí uile lena mbaineann san 
earnáil phoiblí scrúdú maidir le bealaí breise ina 
bhféadfaí oibriú le dreamanna a gcuireann aithisiú 
isteach orthu agus caidreamh cuí a chothú le 
dreamanna mionlaigh ionas gur féidir an chontúirt 
go n-imreodh dreamanna seachtracha tionchar 
míbhuntáiste ar phobal imeallach a sheachaint.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach; An Garda 
Síochána; 

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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69 Cuideoidh cláir agus beartais maidir le cúrsaí ealaíne 
agus cultúir le healaín agus cultúr phobail iléagsúla 
ar fud na hÉireann a chur chun cinn.

An Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus 
Gnóthaí Réigiúnacha, 
Tuaithe agus Gaeltachta

2017 - 2020

70 Spreagfar scoileanna nach dtagann faoin 
ngnáthchóras oideachais d’fhonn ceangal a chothú 
trína gcuirfear eolas ar fáil dóibh faoi chosaint leanaí 
agus faoi rialacháin sláinte agus sábháilteachta agus 
d’fhonn caidreamh a chothú leo.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2018

71 Beidh gníomhartha chun cur in aghaidh an 
chiníochais agus na seineafóibe ar na gníomhartha a 
gcuireann an Oifig um Imeascadh Imirceach cistí ar 
fáil lena n-aghaidh.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2020

Obair Dheonach

72 Cuirfear obair dheonach chun cinn i measc na 
ngrúpaí is lú a ghlacann páirt ina leithéid.

An Roinn Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus 
Rialtais Áitiúil

2017 - 2020

Spórt

73 Déanfar a bhféadfaí a bhaint amach le cúrsaí spóirt 
maidir le himeascadh imirceach a iniúchadh trí 
rannpháirtíocht ghníomhach, obair dheonach agus 
páirt i gcúrsaí rialachais a spreagadh.

 Spórt Éireann/An 
Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2017 - 2020

Gníomh Comhlachtaí 
Freagracha

Tráthchlár
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Cur i bhFeidhm agus Gníomhartha Breise dá Réir

Gníomh Comhlachtaí  
Freagracha

Tráthchlár

74 Cuirfear Coiste monatóireachta agus comhordúcháin 
ar bun chun bonn treise a chur faoin bpróiseas maidir 
leis na moltaí a eascraíonn ón athbhreithniú sin a 
chur i bhfeidhm. Beidh réimse leathan ag baint le 
comhaltaí an Choiste, ina measc:

• ionadaí ó gach ceann de na Ranna Rialtais lena 
mbaineann an t-ábhar;

• ionadaí thar ceann na nGníomhaireachtaí Stáit lena 
mbaineann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
san áireamh;

• ionadaithe ó earnáil na n-eagraíochtaí neamhrialtais.

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

2017 - 2020

75 Neartófar leis an bpróiseas maidir leis an bplean 
imeasctha a chur i bhfeidhm trí tháscairí oiriúnacha 
a thiomsú, a chur faoi anailís agus a fhorbairt, de 
réir mar is gá, ar féidir leas a bhaint astu i ndáil le 
monatóireacht ar an bpróiseas imeasctha.

Ranna agus 
Gníomhaireachtaí 
Rialtais

2017 - 2020

76 Déanfar athbhreithniú ar an dul chun cinn maidir leis 
na gníomhartha seo a chur i bhfeidhm agus deireadh 
na bliana 2018 ag tuarascáil a ullmhú don Rialtas.

An Oifig um Imeascadh 
Imirceach

2018
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Tá oifigigh sinsearacha de chuid na n-eagraíochtaí seo 
a leanas ar an nGrúpa:

• Roinn an Taoisigh
• An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• An Roinn Oideachais agus Scileanna
• An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais 

Áitiúil (an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil 
roimhe seo)

• An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
• An Roinn Sláinte
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
• An Roinn Coimirce Sóisialaí
• An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gnóthaí 

Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta (an Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta roimhe seo) 

• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
• An Roinn Cosanta
• An Lár-Oifig Staidrimh
• An Garda Síochána
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
• Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

Aguisín 1 – Liosta de na 
Ranna Rialtais/Comhlachtaí 
a bhaineann leis an nGrúpa 
Tras-Rannach
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• Aoisghníomhaíocht Éireann
• Aidan Rowe
• AkiDwa
• Alistair Smith
• Andrew Sexton
• Anne Tannam
• Baha’i Information Office
• Balbriggan Integration Forum
• Black Irish Integration Forum
• Cairde
• Carlow Integration Forum
• Catherine Ann Cullen
• Centre for Creative Practices
• Cónaidhm Chearta an Linbh
• Afro-Irish Organisation
• An Bord Faisnéise do Shaoránaigh
• Clonakilty Friends of Asylum Seekers
• Cormac McKay
• Crosscare
• Cultúr Migrants Centre
• Daniel Aviotis
• Daniel Ryan
• DICE Network
• Doras Luimní
• Antain Mac Lochlainn
• Cliodhna Murphy
• Ronit Lentin
• Wendy Cox

Aguisín 2 – Liosta díobh 
siúd a chuir Aighneacht faoi 
Bhráid 

• Sam O’Brien-Olinger
• Eimear Gallagher
• Enrique
• ESRI
• Estelle Birdy
• Faith in Action Group Ballineaspaig Parish
• Fiona Bolger
• Cumann Peile na hÉireann
• Forum Polonia
• Fóram Pobail agus Deonach Chontae na Gaillimhe 
• Holocaust Education Trust Ireland (HETI)
• Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí Éireann 
• Comhdháil na gCeardchumann
• Comhairle um Imircigh na hÉireann
• Ireland India Council
• Comhairle Dídeanaithe na hÉireann
• James Sinnott
• John Condon
• John Loesberg
• Joseph Nyirenda
• Joseph Wood
• Killarney Immigrant Support Group (KASI)
• Kilkenny Integration Forum
• Liam de Feu
• Mark Conroy
• Mark Lacey & Wando Avila
• Mayo Intercultural Action
• Ionad Chearta na nImirceach in Éirinn (MRCI)
• Irish Immigrant Support Centre (NASC)
• Comhairle Náisiúnta na nÓg
• New Communities Partnership
• Newbridge Asylum Seekers Support Group
• Paula Geraghty
• Pavee Point
• Peadar O’Donoghue
• Polish Educational Society of Ireland
• Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann
• Rape Crisis Network Ireland (RCNI)
• Richard McAleavey
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• S. Morrin
• SOS – European Support Network and Social Think 

Tank
• SOLAS
• SPIRASI
• Sport Against Racism in Ireland (SARI)
• The Integration Centre
• Tralee International Resource Centre
• Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le 

haghaidh Dídeanaithe
• Vicky Donnelly
• Women’s Integrated network (WIN)
• YMCA, Corcaigh
• Zoé Lawlor
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Oideachas
Leagadh béim ar a thábhachtaí atá a chinntiú nach 
mbíonn daltaí de bhunadh imirceach thíos le beartais 
scoileanna maidir le leanaí a chur ar an rolla. Ní mór 
an oiliúint a chuirtear ar mhúinteoirí maidir leis an 
mbainistíocht i ndáil le riachtanais iléagsúlachta 
choinneáil faoi bhreithniú go rialta. Luaigh 
rannpháirtithe sa phróiseas comhairliúcháin go bhfuil 
an cúnamh maidir le cúrsaí teanga i scoileanna dara 
leibhéal, an leibhéal is mó deacrachta ag daltaí nach 
de náisiúntacht na hÉireann iad, teoranta go maith.

Luaigh roinnt daoine go bhfuil claonadh daltaí nach 
labhraíonn Béarla a bheith níos coitianta i roinnt 
bheag scoileanna. Cé go bhfuil tábhacht le pátrúin 
cónaithe ina leith sin, níl míniú iomlán ar an bpátrún 
le baint as seoltaí baile na ndaltaí: tá bunscoileanna 
atá cóngarach dá chéile ar éagsúil an sciar de dhaltaí 
de bhunadh imirceach iontu. D’fhéadfadh rogha na 
dtuismitheoirí maidir le scoileanna a bheith ina thoisc 
le pátrúin den sórt sin a theacht chun cinn. Ní foláir 
monatóireacht ghéar a dhéanamh ina leith. 

Tháinig roinnt téamaí chun cinn arís agus arís eile le 
linn an phróiseas leathanréimseach comhairliúcháin 
lenar ghabh gairm aighneachtaí. Bhí cuid mhór de na 
ceisteanna sin a théann thar aon Roinn amháin, rud a 
léiríonn an gá le cur chuige Tras-Rannach i ndáil leis 
an mbeartas imeasctha a cheapadh, a chur i bhfeidhm 
agus a choinneáil ar bun san am atá romhainn. 

Tugtar achoimre mar seo a leanas ar an lón ábhair ón 
bpróiseas comhairliúcháin:

Oiliúint agus sealbhú teanga
Luadh sealbhú teanga a bheith ar cheann de 
na príomhcheisteanna maidir le himeascadh. 
Leagadh béim ar an tábhacht atá le háiseanna 
cúnta leordhóthanacha a chinntiú sna scoileanna 
a chuideodh le leanaí leas mar is ceart a bhaint as 
deiseanna oideachais agus teacht in inmhe.  Luadh 
chomh maith gur gá níos mó acmhainní a infheistiú in 
oiliúint teanga do dhaoine fásta d’fhonn feabhas maidir 
le deiseanna fostaíochta agus caidreamh sóisialta. Ar 
na gníomhartha príomhthábhachta, luadh deimhniú ar 
ghnóthachan na rannpháirtithe agus dul chun cinn 
foirmiúil a bhféadfaí tagarmharcáil a dhéanamh 
ina leith leis an gComhchreat Tagartha Eorpach do 
Theangacha.

Aguisín 3: Ceisteanna a tugadh chun suntais le 
linn an Phróiseas Comhairliúcháin
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atá, ó thaobh cúrsaí imeasctha, an ráta bochtanais i 
measc an lucht imirce a bheith ag teacht leis an sprioc 
náisiúnta bochtanas seasmhach a ísliú go dtí 2% faoin 
mbliain 2020. 

Sláinte
Go ginearálta, is moladh a bhí i gceist leis na tuairimí 
a luadh maidir le ceisteanna sláinte, ó thaobh teacht 
ar chúram sláinte agus na seirbhísí atá ar fáil don 
lucht imirce. Ní raibh aon bheart faoi leith á mholadh 
ag an gcuid is mó de na grúpaí agus níor luadh aon 
chonstaicí faoi leith maidir le teacht go háisiúil ar 
sheirbhís.

I ndáil leis na moltaí a rinneadh maidir le cúrsaí 
sláinte, táthar ag éileamh le roinnt acu sin go mbeadh 
gníomhartha faoi leith á gcur ar fáil don lucht imirce ag 
seirbhísí faoi stiúir an lucht imirce. Ina ainneoin sin, ní 
leis an lucht imirce amháin a bhaineann, i gcuid mhór 
de na cásanna, na ceisteanna a tarraingíodh anuas.

Fostaíocht agus Bealaí chun Oibre  

Fostaíocht san Earnáil Phoiblí
Luadh easpa dhaoine den lucht imirce san earnáil 
phoiblí agus easpa eiseamláirí róil in earnálacha 
éagsúla de leithéid earnáil an oideachais. Éilíodh 
in aighneachtaí éagsúla gníomhartha dearfacha a 
chur ar bun chun cur leis an ionadaíocht. Ar cheann 
de na constaicí a tugadh chun aire maidir le réimse 
an oideachais, bhí coinníoll na Gaeilge maidir le 
múinteoirí bunscoile. 

Teacht ar Fhostaíocht
Thug ionadaithe an lucht imirce le tuiscint go mbíonn 
easpa líonraí ina bhac ar an imirceach maidir le 
fostaíocht a fháil.

An Teacht ar Sheirbhísí Poiblí agus Cuimsiú 
Sóisialta 

Eolas
D’éiligh daoine a ghlac páirt sa phlé poiblí go gcuirfí 
eolas ó Ranna Rialtais agus ó ghníomhaireachtaí, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san áireamh, ar 
fáil i bhfoirmeacha cuí ó thaobh cúrsaí teanga. 

Tagann eolas seirbhíse poiblí a chur ar fáil go háisiúil 
do dhaoine den lucht imirce i gceist ar leibhéil éagsúla 
agus bíonn sin ina chur isteach ar a gcumas leas 
seirbhísí poiblí a thapú. Tugtar san áireamh eolas 
buntábhachta a bheith ar fáil don imirceach ar a 
theacht isteach sa tír agus i dteangacha seachas an 
Béarla. 

Ateangaireacht
Tháinig an teacht ar sheirbhís ateangaireachta 
chun a chur ar chumas dhaoine den lucht imirce 
seirbhísí poiblí a thapú chun cinn mar cheist 
mhórthábhachta. Luaigh daoine a ghlac páirt sa 
phróiseas comhairliúcháin poiblí an gá le háiseanna 
ardchaighdeáin ateangaireachta, leis an oiliúint chuí, a 
chur ar fáil ar fud na seirbhísí poiblí ar fad.

Cosaint Shóisialta
Ba í an cheist ba mhó a tharraing daoine anuas i ndáil 
leis an réimse seo an coinníoll maidir le gnáthchónaí, a 
chur i bhfeidhm agus an gá le leanúnachas maidir lena 
chur i bhfeidhm.

Bochtanas
Tugadh le fios sna tuairimí a cuireadh ar fáil gur féidir 
leis an lucht imirce a bheith i mbaol níos géire maidir 
le bochtanas, go háirithe sa chás go bhfuiltear ag 
teacht ó chás roimhe seo ina raibh caighdeáin ísle 
maireachtála acu. Leagadh béim ar a thábhachtaí 
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Eadóirseacht
Bhí daoine áirithe den tuairim gur chóir tástáil 
saoránachta a thabhairt isteach. Bhí daoine eile in 
aghaidh thástáil den sórt sin. Luadh chomh maith 
gur chóir critéir shoiléire mhionsonraithe maidir le 
headóirseacht a lua sa dlí. 

Áitíodh gur chóir na táillí maidir le headóirseacht a 
choinneáil faoi bhreithniú rialta ionas go mbeadh an 
costas réasúnach agus nach mbeadh táillí ina mbac ar 
dhaoine atá cáilithe iarratas a chur isteach. 

Fóraim Eagraíochtaí Neamhrialtais
Bhí moladh ag roinnt ar fhóraim Eagraíochtaí 
Neamhrialtais a bheith ar bun ar bealach an-úsáideach 
iad ag eagraíochtaí atá ag obair leis an lucht imirce 
bualadh le hionadaithe ó na Ranna Rialtais. Ar na 
samplaí a luadh, bhí an fóram NGO sa Roinn Coimirce 
Sóisialaí, an ceann idir Seirbhís Eadóirseachta agus 
Inimirce na hÉireann, Biúró Náisiúnta Inimirce an 
Gharda agus eagraíochtaí neamhrialtais i ndáil le 
cúrsaí inimirce agus eadóirseacht, Fóram NGO na 
hOifige um Imeascadh Imirceach etc.

Páirt i gcúrsaí Polaitíochta
Bhí cuid mhór a chuir tuairimí faoi bhráid a mheas gur 
chóir daoine den lucht imirce a spreagadh chun páirt 
a ghlacadh sa pholaitíocht ar an leibhéal áitiúil agus 
ar an leibhéal náisiúnta agus gur chóir do na páirtithe 
polaitíochta rannpháirtíocht níos tréine a chothú de 
réir mar is féidir. Ba chóir an lucht imirce a chur ar an 
eolas faoin gceart vótála de réir mar is cuí agus iad a 
spreagadh chun clárú don vótáil. Tugtar chun aire go 
ndéantar eolas maidir le clárú don vótáil a scaipeadh 
anois ag searmanais saoránachta.

Obair Shaorálach
Luadh i roinnt aighneachtaí a cuireadh faoi bhráid gur 
chóir daoine den lucht imirce a spreagadh chun páirt a 

Seirbhísí Gníomhachtúcháin agus Dífhostaíocht
Moladh gur chóir gné teanga a bheith ag dul le cláir 
gníomhachtúcháin maidir leis an margadh saothair do 
dhaoine den lucht imirce atá dífhostaithe agus ar gá 
forbairt a thabhairt ar a gcuid scileanna teanga.

Cúram Linbh
Luadh go gcuideodh áiseanna cúram linbh 
inacmhainne a bheith ar fáil le himeascadh níos mó ar 
mhná den lucht imirce san ionad oibre. 

Cáilíochtaí
Rinneadh éileamh le linn plé a dhéanamh leo siúd a 
ghlac páirt sa chéim comhairliúcháin phoiblí ar mhodh 
oibre a chur ar bun trína dtabharfaí aitheantas agus 
deimhniú maidir le scileanna gairmoiliúna. Luaigh an 
lucht imirce gur ábhar buartha acu an t-aitheantas do 
cháilíochtaí. Tá tábhacht ina leith sin leis an ról atá faoi 
láthair le Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann (QQI). 

Clárú
Mheas daoine áirithe a chuir tuairimí faoi bhráid gur 
cheart go mbeadh an cead inimirce ag daoine den 
lucht imirce as tíortha taobh amuigh den AE atá faoi 
bhun 16 bliana d’aois cláraithe sa Stát.

Comhlíonadh
Measadh gur ualach ar dhaoine den lucht imirce 
atá sa Stát le tamall maith agus a chomhlíonann 
coinníollacha an dlí an ceangal atá ar dhaoine de 
náisiúntacht an tríú tír clárú gach bliain le Biúró 
Náisiúnta Inimirce an Gharda.

Cead Cónaí Fadtéarmach
Luadh nach luaitear sa reachtaíocht aon stádas maidir 
le cónaí fadtéarmach in Éirinn. Is minic a dhéantar dá 
thoradh sin táillí idirnáisiúnta maidir le hOideachas 
Tríú Leibhéal a ghearradh ar leanaí dhaoine a tháinig 
ina n-oibrithe imirce go hÉirinn. 
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Noirm Chultúir
Ní mór do na soláthraithe seirbhíse ar fad an tábhacht 
atá le noirm chultúir a thabhairt san áireamh agus 
a thuiscint, is cuma an mbaineann siad leis an Stát, 
le heagraíocht neamhrialtais nó leis an earnáil 
phríobháideach. Ba chóir do sholáthraithe seirbhíse 
noirm chultúir dhaoine den lucht imirce a thabhairt san 
áireamh.

Seirbhísí

Saincheisteanna maidir le seirbhísí 
Áitíodh gur chóir feabhas a chur ar na seirbhísí a 
chuireann an Stát ar fáil don lucht imirce. 

Ar cheann de na ceisteanna a luadh go sonrach bhí 
easpa eolais ag roinnt den lucht foirne línte tosaigh 
ar a mbeadh iarratasóirí ar daoine den lucht imirce 
iad ina theideal. Cé go bhfuil gníomhartha déanta ag 
Ranna Rialtais a chinntiú nach mar sin a bheadh, is den 
tábhacht próisis a bheith ar bun trína ndeimhnítear go 
ndéantar beart i ndáil le tuairimí den sórt sin a bheith 
ag daoine agus go ndéantar gníomh feabhsúcháin de 
réir mar a oireann. 

Tá daoine áirithe a rinne iarratas ar sheirbhísí a mheas 
gur imríodh ciníochas orthu agus leas á bhaint acu as 
na seirbhísí. Ba chóir a thabhairt chun aire go ndearna 
daoine den Ghrúpa Tras-Rannach caidreamh go 
réamhghníomhach le geallsealbhóirí a luaigh ábhar 
buartha ina leith sin ionas go bhféadfaí gníomhartha dá 
réir a dhéanamh gan mhoill.

Comhionannas maidir leis an teacht ar sheirbhísí
Áitíodh le linn an phróiseas comhairliúcháin gur den 
tábhacht a chinntiú go mbíonn teacht go cothrom 
ar sheirbhísí ar fud réimse iomlán na n-áiseanna 
agus na dteidlíochtaí a chuireann an Stát agus 

ghlacadh in imeachtaí áitiúla trí, mar shampla, leibhéal 
níos airde d’obair shaorálach. 

Tá le tuiscint ó staitisticí sa ‘Volunteer Ireland Status 
Report’ (2013) gurbh daoine de náisiúntacht seachas 
náisiúntacht na hÉireann beagnach 70% (10,850 
duine) de na daoine nua a chláraigh le hIonaid 
Saorálacha agus de réir tuairisce ó Ionad Saorálach 
Chathair Bhaile Átha Cliath, ba de bhunadh imirceach 
beagnach 50% de na saorálaigh nuachláraithe i mBaile 
Átha Cliath sa bhliain 2013. 

Feasacht maidir le Cúrsaí Idirchultúir agus 
Ciníochas
Díríodh aird ar an tábhacht atá le feasacht maidir le 
cúrsaí idirchultúir a chur chun cinn ar fud earnálacha 
uile an Rialtais. 

Luaigh líon mór grúpaí ábhar buartha maidir le 
leordhóthanacht na hoiliúna i dtaobh feasacht maidir 
le cúrsaí idirchultúir a chuirtear ar dhaoine den lucht 
foirne línte tosaigh a chuireann seirbhísí poiblí ar fáil. 

Rinneadh éileamh maidir le dlíthe níos tréine faoi 
choireanna a dhéantar le teann ciníochais chomh 
maith le feabhas a chur ar na modhanna tuairiscíochta. 
Luadh gur ábhar buartha a laghad a thugtar tuairisc 
ar choireanna a dhéantar le teann ciníochais. Luaigh 
daoine a chuir tuairimí ar fáil gur minic a thugtar 
tuairisc d’eagraíochtaí neamhrialtais in ionad tuairisc a 
thabhairt do na Gardaí. 

Ciníochas
Bhí daoine den dream a chuir tuairimí faoi bhráid a 
tharraing aird ar an tionchar tromchúiseach is féidir le 
ciníochas a imirt ar dhaoine a fhulaingíonn a leithéid 
agus ar an ról tábhachtach atá ag an Stát maidir le cur 
in aghaidh an chiníochais. 
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an t-eolas céanna ar fáil don uile dhuine a bhaineann 
úsáid as seirbhísí faoina bhfuil de cheart acu agus a 
bhfuil siad ina theideal agus gur gá a thabhairt san 
áireamh maidir le heolas a chur ar fáil nach móide 
eolas áitiúil den chineál céanna ag daoine den lucht 
imirce agus ag daoine eile a úsáideann seirbhísí.  

Cistíocht
Luaigh daoine a chuir tuairimí faoi bhráid an gá le 
maoiniú a dhéanamh ar bheartaíocht a dhéanann 
eagraíochtaí neamhrialtais maidir le himeascadh na 
n-imirceach agus le cistí faoi leith ag údaráis áitiúla. 

Teacht ar Dheiseanna
D’aontaigh daoine a chuir tuairimí faoi bhráid gur 
cheart go mbeadh teacht acu siúd atá ag féachaint 
le cónaí a dhéanamh sa Stát agus oibriú ann mar 
imircigh a bhfuil cead cónaithe acu sa Stát de réir an 
dlí ar dheiseanna oiriúnacha forbartha lena n-áirítear 
gníomhachtú maidir leis an margadh oibre agus 
saothair, oideachas agus forbairt phearsanta.

Luadh gur cheart don Stát, sa chás go bhfuil constaicí 
i gceist, gníomhartha a chur ar bun trína maolófaí 
an tionchar chun míbhuntáiste a ghabhann leis na 
constaicí sin. Ar cheann amháin de na constaicí 
a luadh le linn an chomhairliúcháin phoiblí bhí an 
deacracht a bhíonn ag daoine den lucht imirce mar 
gheall ar laige ó thaobh scileanna Béarla. 

Tá cumas sa Bhéarla tábhachtach maidir le 
gníomhachtú i ndáil leis an margadh saothair. Cé go 
bhfuil roinnt cláir creidiúnaithe i ndáil le dul chun cinn 
leis an mBéarla ar fáil atá bunaithe ar an gComhchreat 
Tagartha Eorpach maidir le Teangacha4, luadh go raibh 
constaicí i gceist, teacht go háisiúil ar na cláir san 
áireamh. Luadh chomh maith an costas a ghabhann 
le haitheantas foirmiúil a ghnóthú maidir le cumas i 
dteanga an Bhéarla. 

gníomhaireachtaí an Stáit ar fáil. Luaigh daoine a 
chuir tuairimí faoi bhráid chomh maith go raibh de 
chúram ar an Stát gníomhartha a dhéanamh d›fhonn 
comhionannas a spreagadh maidir le seirbhísí agus 
deiseanna a chuireann an earnáil phríobháideach ar 
fáil.

Sa chás nach leor sin, ba chóir don Stát beart cuí a 
dhéanamh chun aon deacrachtaí a thugtar chun aire a 
chur ina gceart, reachtaíocht a rith san áireamh nuair 
is gá sin. 

A áisiúla a bhíonn teacht ar eolas
D’fhonn cothromaíocht iomlán a thabhairt i gcrích 
maidir le soláthar seirbhísí, ba cheart go mbeadh ar 
chumas lucht úsáide seirbhíse teacht níos áisiúla ar 
eolas i bhformáid atá oiriúnach ó thaobh teanga de. Ba 
cheart go mbeadh eolas ag soláthraithe seirbhíse ar 
an dream custaiméirí den lucht imirce atá acu agus ar 
cheisteanna áirithe a d’fhéadfadh a theacht chun cinn 
maidir le heolas a chur ar fáil do na custaiméirí sin.

D’fhéadfadh go bhféadfaí leas a bhaint as an teacht ar 
acmhainní leictreonaice chun cuidiú le lucht úsáide 
seirbhísí.

An gá atá le seirbhísí cuí teanga a chur ar fáil
Is den tábhacht go dtabharfaí san áireamh go 
bhféadfadh cúnamh a bheith de dhíth ar dhaoine atá 
ag féachaint le seirbhísí a thapú maidir le foirmeacha 
a líonadh isteach agus go bhféadfadh, ó am go chéile, 
gá a bheith le seirbhís ateangaireachta a chur ar fáil 
ionas gur féidir leo caidreamh a dhéanamh leis na 
soláthraithe seirbhíse.

Comhionannas maidir le heolas a chur ar fáil 
Luaigh na daoine a ndeachthas i gcomhairle leo nach 
mór do na Ranna Rialtais agus do ghníomhaireachtaí 
a chinntiú, chomh mór agus is féidir sin, go gcuirtear 
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Luadh freisin go bhfuil córas i bhfeidhm ag Cáilíocht 
agus Cáilíochtaí Éireann, trí NARIC Éireann (an 
Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil in 
Éirinn), maidir le comhairle a chur ar fáil faoi aitheantas 
acadúil maidir le cáilíochtaí as tíortha eile, cáilíochtaí 
breisoideachais san áireamh, trína gcur i gcomórtas, 
nuair is féidir sin, le dámhachtainí ar leibhéal faoi 
leith i gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann. Is 
féidir dá réir sin aitheantas a thabhairt in Éirinn do 
dhámhachtainí gairmoiliúna as tíortha eile agus, sa 
chomhthéacs sin, ba cheart níos mó úsáide a bhaint 
as an gcóras atá ag Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann 
maidir le haitheantas do scileanna gairmoiliúna a 
bhfuil creidiúnú tugtha ina leith i dtíortha eile. 

4      Is caighdeán idirnáisiúnta maidir le cuntas a thabhairt ar 
chumas i dteanga an Comhchreat Tagartha Eorpach do 
Theangacha.  Bíonn sé in úsáid ar fud an domhain chun cur 
síos ar an leibhéal scileanna teanga atá ag foghlaimeoirí. Tá sé 
cinn de leibhéil i gceist leis an gComhchreat Tagartha Eorpach 
do Theangacha – idir A1 maidir leis an leibhéal is bunúsaí ag 
tosaitheoir agus C2 maidir leis an leibhéal is airde cumais. 
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