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• Cad é mar a stadaimid an ciníochas agus an seicteachas?
• Cad é mar is féidir linn cosc a chur ar an idirdhealú (leithcheal)?
míchothrom maidir le cine, reiligiún, cultúr srl?
Tá a lán daoine ann a chreideann go bhfuil CEARTA ag daoine de thairbhe gur
daoine iad (ní ainmhithe ná rudaí iad ach daoine ar féidir leo smaoineamh agus
mothú). Tugtar cearta an duine orthu seo. Mar shampla, an ceart bheith saor (an
ceart chun saoirse); an ceart le comhionannas, is cuma faoi chine, faoi ghnéas,
faoi chreideamh ná faoi aois; an ceart le bheith beo (nach cead do dhuine nó
rialtas tú a mharú); an ceart le triail chothrom phoiblí (nach gcuirtear i bpríosún
thú gan chúis mhaith) srl.
Tá iarrachtaí déanta ag a lán sochaithe chun cearta a thabhairt do gach duine
agus na cearta seo a dhearbhú mar chairt (liosta scríofa). Mar gheall ar na rudaí
uafásacha a tharla le linn an Dara Cogadh Domhanda, shocraigh a lán tíortha go
mbeadh liosta nua de chearta an duine ann chun daoine a chosaint. I 1948
d’fhoilsigh siad Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine. Shínigh a lán tíortha
an dearbhú seo, a rá go ndéanfaidís a ndícheall chun na cearta seo a chosaint.
Sa lá atá inniu ann tá an dearbhú sínithe ag an chuid is mó de thíortha an
domhain.

Sárú Ceart

Ach go fóill sáraítear cearta
an duine ar fud an domhain.
De réir Amnesty International
(eagras a chuireann brú ar
na rialtais cearta an duine a
chosaint):
• tá 63 tír a choinníonn ‘cimí
coinsiasa’ (is é sin, príosúnaigh
atá i bpríosún mar gheall ar rud a
chreideann siad, chan rud a rinne
siad)
• tá 72 tír a chuireann daoine i
bpríosún gan cúis a chur ina leith
• tá 125 tír a dhéanann céasadh
ar chimí
• tharla cur-chun-báis seachbhreithiúnach (is é sin gan dul trí
na cúirteanna) i 61 tír
• sa bhliain 2000, cuireadh 1,457
cime chun báis (i 28 tír)
• tharla ‘cur-as-radharc daoine’ i
30 tír

Mhaígh an tUachtarán Bush nár ghá na cimí i
mBá Guantánamo a choinneáil de réir
Choinbhinsiún na Ginéive.
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Dlíthe Idirnáisiúnta
um Chearta an Duine

Corpáin na marbh i gceann de na
sluachampaí géibhinn inar
dúnmharaíodh na milliúin duine le
linn an Dara Cogadh Domhanda.
Rinne An Dearbhú Uilechoiteann
um Chearta an Duine iarracht gan
ligean dá leithéid tarlú arís choíche.

Na Cúnaint
Tá Dearbhú Uilechoiteann um
Chearta an Duine sínithe ag
chóir a bheith gach tír sa
domhan. Léiríonn sé seo
gealltanas na rialtas seo chun
cearta an duine a shuíomh (a
chosaint) agus a chur chun
cinn. Ach ní héigean dóibh
iad a chomhlíonadh. Níl sa
Dearbhú ach ráiteas dóchais
nó ráiteas tuairime ar cad é
ba chóir bheith ann maidir le
cearta ag pobail an domhain.
Dá bhrí sin níl na cearta uilig i
ndlí na dtíortha agus ní
chaithfidh na rialtais iad a chur i bhfeidhm i gcónaí. Ach i 1966 rinneadh dhá
chúnant (nó Coinbhinsiún) chun dlíthe a dhéanamh den Dearbhú Uilechoiteann
um Chearta an Duine – tugtar an ‘Bille Ceart Idirnáisiúnta’ orthu.
1. Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla (1966)
2. Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíochta, Sóisialta agus Cultúir
(1966)
Ina dhiaidh sin scríobhadh cúnaint eile leis na cearta sa Dearbhú Uilechoiteann
agus sa dá chúnant thuas a shuíomh maidir le grúpaí áirithe:
• An Cúnant ar Thearmann (1951)
• An Cúnant maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Ciníoch a Dhíothú (1969)
• An Cúnant in éadan an Chéasta (1984)
• An Cúnant ar Chearta an Pháiste (1989)
Agus iad curtha le chéile, is dlí idirnáisiúnta na cúnaint seo a thugann ar na
rialtais bheith freagrach sa dóigh a gcaitheann siad leis na saoránaigh s’acu. Sna
cúnaint déantar iarracht dlíthe a chur i bhfeidhm in éadan teanga agus
gníomhartha a chuireann cosc ar dhaoine bheith páirteach sa tsochaí ar bhonn
cothrom. Tá na Náisiúin Aontaithe agus na rialtais náisiúnta freagrach as tabhairt
ar na tíortha a shínigh na cúnaint na cearta seo a chosaint.
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Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine
Foilsíodh Coinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine i 1953. Tá sé bunaithe ar
Dhearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine. Tá dualgas sa dlí ag na tíortha a
shínigh an Coinbhinsiún na cearta seo a
thabhairt dá gcuid saoránach. Tá Cúirt na
hEorpa um Chearta an Duine in Strasbourg (sa
Fhrainc). Má shíleann saoránach gur sháraigh
an rialtas na cearta s’acu, is féidir leo cás a
thabhairt chun na Cúirte seo. Má thugann an
Chúirt breith gur sháraigh an rialtas ceart éigin
caithfidh an rialtas an dlí sa tír sin a athrú. Thug
rialtas na Breataine Coinbhinsiún na hEorpa um
Chearta an Duine isteach i ndlí na Breataine ar
2 Deireadh Fómhair 2000 (An tAcht um
An Chúirt Eorpach um Chearta an
Chearta an Duine 1998 an t-ainm atá air).
Duine in Strasbourg na Fraince
Rinne rialtas na hÉireann an rud céanna i 2002.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Pháiste
Shínigh rialtas na Breataine an Coinbhinsiún seo i 1991. Rinne siad gealltanas do
dhaoine faoi ocht mbliana déag d’aois go raibh cearta áirithe acu. Tá an
Coinbhinsiún sínithe ag leath na dtíortha sa domhan anois. Seo a leanas cuid de
na cearta atá ag na páistí.
• an ceart fanacht lena dteaghlach nó le daoine a thabharfaidh an aire is fearr
dóibh
• an ceart le caighdeán maireachtála atá fóirsteanach (bia, éadaí, airgead srl.)
• an ceart le cóir leighis (seirbhísí sláinte)
• an ceart ag páistí míchumasacha le haire agus oiliúint ar leith
• an ceart lena dteanga féin a labhairt, a reiligiún agus a gcultúr féin a
chleachtadh
• an ceart le hoideachas a fháil saor in aisce
• an ceart le bheith sábháilte agus gan ghortú, mí-úsáid ná neamart a fhulaingt
• an ceart nach mbaintear
úsáid astu mar shaighdiúirí
in arm ná mar oibrithe
ar phá íseal
• an ceart le cosaint a fháil
ar an éadrócaire, an
neamart agus an éagóir
• an ceart lena dtuairimí féin
a nochtadh agus le
cruinniú le chéile chun a
gcuid tuairimí a léiriú
• an ceart le súgradh
Ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe
i Nua-Eabhrac
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Bille Ceart
do Thuaisceart Éireann

Cearta an Duine

Tá grúpaí ilchineálacha ina lán tíortha. I dTÉ, mar gheall ar an seicteachas, ar an
chiníochas agus ar an bhuanchruthú (.i. tuairimí a dhaingnítear mar fhíricí thar na
blianta), tá roinnt grúpaí cultúrtha scartha óna chéile. Dá bharr sin, tá roinnt
daoine den tuairim gur chóir go mbeadh Bille Ceart ann. Is é sin liosta de na
cearta is tábhachtaí a bheith ag duine sa tír seo. Tá Dearbhú Uilechoiteann um
Chearta an Duine ag baint leis na cearta ginearálta ba chóir a bheith ag gach
duine ar an domhan. Is féidir le Bille Ceart díriú ar chearta agus ar cheisteanna
áirithe a bhaineann le sochaí ar leith. Mar shampla, b’fhéidir nach mbeadh an
ceart le cosaint a bheith ag daoine ar an idirdhealú seicteach tábhachtach i
dtíortha eile.
I ndiaidh Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998 cuireadh Coimisiún um Chearta an
Duine (TÉ) ar bun agus thosaigh siad a scríobh Bille Ceart do TÉ. Ach cuireadh
na hinstitiúidí faoin Chomhaontú (an Tionól ag Stormont, mar shampla) ar fionraí
roinnt uaireanta agus níl sa Bhille Ceart ach moladh go fóill. De réir Chomhaontú
Aoine an Chéasta ba chóir go léireodh Bille Ceart “cearta breise a bhaineann le
comhionannas agus
comhurraim ar fhéiniúlacht
agus ar chultúr an dá phobal”.
B’fhéidir go mbeadh cearta
cultúir, sóisialta,
eacnamaíochta, polaitíochta
agus sibhialta san áireamh.
Is é cuspóir an Bhille Ceart a
chinntiú go mbíonn na
socruithe a chuirtear chun cinn
cuimsitheach (go ligtear do
gach duine bheith páirteach go
hiomlán i saol na sochaí seo, is
cuma faoi chreideamh, cine,
aois, inscne srl.). Ach ní
bhaineann sé seo le Bille Ceart
amháin. Is féidir cearta daonna
gach duine a chosaint trí
cheiliúradh a dhéanamh ar na
cultúir éagsúla uilig agus
tuiscint a chothú eatarthu. Níl
sé furasta meas a thabhairt do
ghrúpaí a bhfuil cultúr, creidimh
agus smaointe éagsúla acu.
Ach níor chóir dúinn
smaoineamh go bhfuil an grúpa
cultúir s’againne ‘níos fearr’ ná
grúpa ar bith eile.

Monica McWilliams, a ceapadh ina Príomhchoimisinéir
ar Choimisiún um Chearta an Duine Thuaisceart
Éireann i 2005.
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