
Na meán shóisialta – Fía Ní Chíosóig. 

Dia dhaoibh go léir a chairde, gabhaim buíochas leis an seanad, a thug cuireadh do mo 

scoil, Cóláiste íde chun labhairt libh faoi na meán shóisialta. Mise Fía Ní Chíosóig. Mar 

dhuine óg atá ar thairseach an domhain mhóir, tá an mheas agam ar na meán shóisialta, is 

duine dearfach mé a chreideann go mór i ndul chun chinn, agus dá bharr sin, féachaim ar 

na meán na shóisialta mar bheannacht. Ar an drochuair, ta léas mór daoine a deir gur 

mallacht iad de dheasca cibearbhulaíochta agus ábhar mí-oiriúnach a chur in airde. Tuigim 

dóibh, ach seasann mo láidreacht i leith na meán shóisialta go fóill. Bíonn gealas i lár na 

léithe i gcónaí agus inniu, Is mian liom an gealas sin a chur ós bhur gcomhair. 

Ach ar dtús, ar mhaithe le soiléire, cad iad na mean shóisialta? Is gréasán idirnáisiúnta 

cumarsáide iad. Sin le rá gur féidir teangmháil a dhéanamh le duine eile ar an dtaobh eile 

den domhan, bonn láithreach, ar an bpointe boise. Mar is eol dúinn go leir, tá aipeanna ar 

leith ag baint leis na mean shóisialta mar atá snapchat, tinder, pintrest, instagram,facebook, 

twitter. Is breá le daoine óga, agus daoine nach bhfuil chomh hóg na haipeanna seo. Ní gá 

ach smaoineamh sr an uachtarán Trump, mo ghraidhin é, agus mo ghraidhin  sinn go léir. 

Ach sin scéal thairis. 

Agus an teastas sóisearach á dhéanamh ag an dtriúr againn i mbliana, is mór an chabhair 

iad na meán shóisialta. Studyclix, quizlet, padlet, scéimeanna marcála, is suíomhanna 

staidéir iad seo nach mbeimís in ann maireachtáil dá n-uireasa. Agus nuair is crua don 

chailleach, bíonn  ár mamaí ar an guthán linn ar watsapp ag éisteacht linn ag gul faoi na 

réamhscrúdaithe. Nó, níos measa fós, bíonn an páipéar réamhscrúduithe feicthe againn ar 

instagram sula siúlaimid isteach sa scrúdú. An úsáideach! 

Ach i ndáiríre, le cabhair na meán shóisialta, foghlaímid scileanna taighde atá de dhíth don 

Ardteist agus don ollscoil, ó aois óg. Cuireann na meán shóisialta lenár n-oideachas, is 

beannacht cinnte é sin.  

ach , má theipeann ar studyclix agus quizlet, bíonn ár gcairde sa bhaile dúinn i gcónaí, 

toisc na meán shóisialta. Faoi mar is eol dhaoibh, a déarfainn, táimid ag freastal ar scoil 

cónaithe. Is iontach an rud iad na meán shóisialta agus sinn scartha ón ár gcairde sa bhaile. 

Is féidir liom labhairt le mo chairde sa bhaile, nach gcím ó cheann ceann na seachtaine, 

coimeád suas le cúrsaí gnó agus cúrsaí domhanda, agus coimeád suas leis na kardashians 

más mian liom! 

Deirtear gur trom an t-ualach an t-aineolais, agus is fíor é. Creidimse go láidir go 

gcealaíonn na meán shóisialta aineolachas amach, má bhaintear an t-eolas cheart amach. 

Leis an t-eolas atá againn ar an domhan, de thoradh at na mean shóisialta, tá an cumhacht 

againn an domhan seo a athrú. Tá an cumhacht againn forbairt a dhéanamh, tá an 

cumhacht againn cabhrú le daoine a chónaíonn i bhfad uainn. An mallacht é sin? An 

mallacht é forbairt agus dul chun chinn? 

Tá na meán sóisialta ag athrú saoil. Tá comhlachtaí neamh rialtasacha cosúil le hAmnesty 

Idirnáisiúnta ag úsáid na meán shóisialta mar stáitse le sárú chearta daonna, ar fud na 

cruinne a thabhairt chun no soilse. Sin é, a chairde, sin é an gealas. 



Má bhaintear úsáid chóir as na meán shóisialta, is beannacht go huile is go hiomlán iad. 

Dul chun chinn dochreidte atá iontu. Sin é má bhaintear úsáid chóir astu, mar is eol dúinn 

ar fad faraor, ní amhlaidh a bhíonn I gcónaí ach cé orthu an locht ach, daoine. Ní aip ná 

ríomhaire atá ann ag déanamh cíbear bhulaíocht, ná ag bunú cluichí cosúil le Momo, ná ag 

cuir ábhar mí oiriúnach in airde. Cé orthu an locht ach daoine? 

Admhaím go bhfuil an chuid fadhbanna leis na meán shóisialta, ach is é dearfacht, 

smaoineamh agus comhoibriú , a leigheasóidh na fadhbanna seo. 

 Le déanaí, tá Richard Bruton, an tAire Cumarsáide tar éis tús a chur le plé ar Acht 

Sábháilteacht ar an Idirlíon. Níl fhios againn go díreach cad a bheidh san acht seo ach tá 

coimisinéir sábháilteacht ar an idirlíon le ceapadh. Deirtear go mbeidh cumhacht ag an 

gcoimisinéir iachall a chur ar na comhlachtaí meán shóisialta ábhar mí-oiriúnach a bhaint 

ós na suíomhanna. Deirtear chomh maith go mbeidh an Coimisinéir in ann finéal 

riaracháin a chur ar comhlachtaí meán shóisialta gan dul ós chomhair na cúirte. Brathaim 

gur céim maith é seo i dtreo sábháilteacht ar an idirlíon. Tús maith, leath na hoibre 

A dhaoine uaisle mar bhaill den tSeanaid, mar bhaill den Oireachtas, beidh ról lárnach 

agaibhse in san acht seo, a chuirfear faoi bhur mbráid. Táim ag iarradh agus táim ag iompú 

oraibh, cinntiú gur reachtaíocht fiúntach é agus go dtabharfaidh sibh lán tacaíocht do 

Reachtaíocht a thabharfaidh níos mó chosaint do leanaí ar na meán shóisialta. Cabhraigh 

linn, cabhraigh leis an óige. Cé nach bhfuil ionann inniu ach 20% den daonra, is 100% den 

todhchaí sinn. Tá tionchar ag bhur dtuairimí agus bhur n-obair ar ár dtodhchaí. 

 


