
Eochairfhíorais faoi leanaí in Éirinn
> Cónaíonn 1 as 11 leanbh i

mbochtaineacht chomhsheasmhach, 

i dteaghlaigh nach bhfuil sé d’acmhainn

acu buntús mar bhia, éadaí agus teas

> Fágann 1 as 10 leanbh an scoil le

fadhbanna litearthachta, ag méadú go

dtí 1 leanbh as 3 cinn i bpobail faoi

mhíbhuntáiste

> Tá níos mó ná 23,000 leanbh ar liostaí

feithimh le haghaidh teiripe urlabhra

agus teanga

> Tá 703 leanbh faoi chúram an Stáit gan aon oibrí sóisialta tiomnaithe

chun tacú leo

> Cuirtear síos do mhí-úsáid alcóil 1 as 6 chás de mhí-úsáid leanaí

> Glacadh níos mó ná 120 leanbh le deacrachtaí meabhairshláinte

isteach in aonaid shíciatracha aosaigh le linn 2010

> I 2009, coinníodh 227 leanbh i bpríosún aosaigh: Institiúid Naomh

Pádraig, Baile Átha Cliath

> Cónaíonn 442 leanbh den lucht siúil ag taobh an bhóthair, gan rochtain

ar uisce nó ar áiseanna imleora sláintíocha

> Bhí níos mó ná 500 leanbh faoi chúram an Stáit ar iarraidh ó bhí an

bhliain 2000 ann, tá 90% fós ar iarraidh, agus tá faitíos ann go

ndearnadh gáinneáil ar a lán acu

Cearta leanaí in Éirinn inniu
> Is post d’aire sóisearach ‘súpar’ é an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

le suíochán ag tábla na Comh-aireachta. Tacaíonn Oifig an Aire Leanaí

agus Gnóthaí Óige leis an Aire; agus bíonn a chuid oibre á treorú ag

Straitéis Náisiúnta um Leanaí, atá le hathfhorbairt i mbliana.

> Déanann an tOmbudsman do Leanaí athbhreithniú neamhspleách ar

ghearáin in éadan comhlachtaí poiblí agus tugann sé faoi imscrúduithe.

> Dhaingnigh Éire Coinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh i 1992.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil rialtais na hÉireann faoi cheangal ag an

gCoinbhinsiún agus go gcaithfidh siad oibriú chun é a chur i ngníomh.

Gach cúig bliana déanann an Rialtas tuarascáil LE Coiste na NA um

Chearta an Linbh ar an dul chun cinn atá déanta aige. Bhí an tuarascáil

is déanaí dlite in 2009 agus tá sé anois déanach.

Is comhghuaillíocht de níos mó ná 90 eagraíocht neamhrialtasach

(ENR) í An Chomhghuaillíocht Um Chearta Leanaí atá ag obair chun

cearta agus riachtanais leanaí in Éirinn a dhaingniú trí Choinbhinsiún na

NA um Chearta an Linbh a chur i bhfeidhm go hiomlán.

4 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2

Teil: +353.1.662 9400 www.childrensrights.ie

Lean sinn ar Facebook agus Twitter

Tá cearta leanaí i do lámha
Beidh tionchar ag an TD a roghnaíonn tú san Olltoghchán ar 25 Feabhra
ar an gcaoi a gcaithfidh an Dáil nua le leanaí. Déan cinnte de go mbeidh

an 1 mhilliún leanaí in Éirinn níos fearr as trí chearta leanaí a chur ar
chlár oibre do TD.

!

Conas is féidir leis an Rialtas nua  a
chinntiú go bhfuil Éire ar cheann de na

háiteanna is fearr ar an domhan le bheith 
i do leanbh?

Trí ghealladh d’ár gCairt um Leanaí
d’Olltoghchán 2011. 

> Mar TD, cad a dhéanfaidh tú chun rudaí a fheabhsú do

leanaí?

> An dtacaíonn tú le reifreann chun cearta leanaí a neartú sa

Bhunreacht?

> Conas a chosnóidh tú leanaí bochta ó thionchar na

laghduithe cáinaisnéise?

> Cad a dhéanfaidh tú do na leanaí is leochailí in Éirinn: iad

siúd atá faoi chúram nó faoi choinneáil, leanaí imirceacha

agus leanaí den lucht siúil agus leanaí faoi mhíchumas?

> Cad a dhéanfaidh tú chun cinntiú go mbíonn dea-thaithí ar

an scoil ag gach leanbh? 

> Conas a chinnteoidh tú go mbeidh rochtain thráthúil ag

leanaí sa phobal seo ar thacaí sláinte agus ar thacaí

sóisialta eile? 

Conas ar éirigh le d’iarrthóirí mar sin? Cuir i bhfios dúinn ag:

info@childrensrights.ie 

Céard ba chóir duit a
fhiafraí de d’iarrthóir

TD ag an doras? 
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Cearta leanaí a dhéanamh réadach: reifreann

bunreachta a eagrú ar chearta leanaí laistigh de bhliain

amháin de dhul i mbun oifige

An óige a chosaint: cinntigh go mbíonn óige ag gach

leanbh atá saor ó mhí-úsáid, ó fhaillí agus ó tháiríde

Seans cothrom a thabhairt do leanaí: cinntigh go

gcosnaítear leanaí i dteaghlaigh bhochta ó laghduithe

cáinaisnéise

Infheistigh sa todhchaí:  bris an nasc idir bochtaineacht

agus teip oideachais

Bíodh folláine leanaí mar thosaíocht: ráthaigh gur féidir

le gach leanbh seirbhísí sláinte agus teiripeacha tráthúla a

rochtain


