100 bliain de

“Vótaí do Mhná”
Ba sa bhliain 1918 a ceadaíodh do mhná
na hÉireann le dlí den chéad uair vótáil
agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte.

1918

Ina theannta sin, ba í 1918 an
bhliain ar toghadh bean chun
Parlaimint na Breataine in
Westminster den chéad uair.

An Chuntaois de Markievicz

Níor ghlac an Chuntaois
de Markievicz, a toghadh
i dtoghcheantar i mBaile
Átha Cliath, lena suíochán
i bParlaimint Westminster.
Ina ionad sin, chuaigh
sí leis an gCéad Dáil
réabhlóideach, agus ba
í an chéad Teachta Dála
baineann riamh í.

#Vótáil100

2018
Hanna Sheehy
Skeffington

Cuirtear srian ar an vóta parlaiminteach agus
ní cheadaítear ach do "dhaoine fireanna" vóta a
chaitheamh faoin Great Reform Act

1832

Cuireann John Stuart Mill achainí faoi bhráid na
Parlaiminte chun vótaí do mhná a iarraidh

1866

Cuirtear le líon na dtoghthóirí leis an Second
Reform Act ach fágtar na mná ar lár i gcónaí

1867

Cuirtear le líon na dtoghthóirí leis an Third
Reform Act ach fágtar na mná ar lár i gcónaí

Síníonn 25 bhean Éireannacha an achainí chun na
Parlaiminte

1872

Bunaítear Cumann Thuaisceart na hÉireann um
Cheart Vótála do Mhná i mBéal Feirste

1876

Bunaítear Cumann Bhaile Átha Cliath um Cheart
Vótála do Mhná

1884

Baineann na chéad mhná céim amach in ollscoil
Éireannach

1898

Ceadaítear do mhná vóta a chaitheamh agus
seasamh i dtoghcháin comhairle ceantair faoin
Local Government (Ireland) Act

Bunaítear Aontas Sóisialta agus Polaitiúil na mBan
– cuirtear tús le feachtas míleata

1903

Ceaptar Herbert Asquith ina Phríomh-Aire agus
cuireann sé bac ar Bhille maidir le ceart vótála do
mhná

1908

An Aoine Dhubh – gortaítear na céadta ban nuair
a dhéanann póilíní ionsaí ar mháirseáil chun na
Parlaiminte

1910

Cúlghairtear cros Theach na dTiarnaí leis an
Parliament Act

1911

Leanann sufraigéidí ó Shasana Asquith ar a chuairt
ar Bhaile Átha Cliath agus cuirtear i bpríosún iad
mar gheall ar ghníomhartha foréigin

1912

Tugtar isteach an Prisoners (Temporary Discharge
for Ill-health) Act, ar a dtugtar an Cat and Mouse
Act, chun dul i ngleic le mná atá ar stailc ocrais

1913

Tosaíonn an Chéad Chogadh Domhanda

1914

Bunaítear Cumann na mBan

1916

Luaitear mná na hÉireann go sonrach i bhForógra
Phoblacht na hÉireann

1918

Is í an Chuntaois de Markievicz an chéad bhean a
thoghtar chun Teach na dTeachtaí riamh

1922

Tugtar vóta Dála do gach saoránach ag a bhfuil
21 bhliain d’aois slánaithe “idir fireann agus
buineann” le Bunreacht Shaorstát Éireann

Tugtar ceart vótála faoin Representation of the
People Act do mhná atá 30 bliain d’aois ar a
laghad agus ar úinéirí maoine iad. Ceadaítear
do mhná seasamh i dtoghchán faoin Parliament
(Qualification of Women) Act

Bunaítear Conradh na hÉireann um Cheart Vótála
do Mhná

Tugtar isteach an Home Rule Bill gan vótaí do
mhná a chur san áireamh – cuirtear tús le feachtas
míleatach
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I lár na 1800í, ghlac formhór na
ndaoine leis gur bhain mná agus
fir le réimsí éagsúla den saol.
Tuigeadh i gcoitinne gur daoine iad na mná a
bhí f íorleochaileach, géilliúil agus máithriúil
ó nádúr. Síleadh gur oir siad don réimse baile
in ionad réimse an tsaoil phoiblí.

Éiríonn níos fearr leis
an tsochaí nuair a
chomhlíonann gach gnéas
na dualgais atá i ndán dó
go speisialta.
An tOir. John Gregg,
Baile Átha Cliath 1856

Ní bhítí ag súil go mbeadh mná
meánaicmeacha ná uasaicmeacha ag obair.
Bhí cosc ar mhná freastal ar an ollscoil agus coinníodh as na gairmeacha iad
mar sin – an dlí agus an leigheas, mar shampla. Is é an pósadh a bhí i ndán
don bhean.
Tar éis do bhean pósadh, ba é sin deireadh lena céannacht dhlíthiúil féin.
A fear céile a bhí ina chaomhnóir dlíthiúil ar na páistí a bhí os cionn aois
áirithe. Ní raibh cead ag bean phósta a bheith ina húinéir ar mhaoin go dtí
gur rith an Pharlaimint an Married Women’s Property Act in 1870.
Fir ar fad, agus iad tofa ag fir, a bhí i bParlaimint na Breataine Móire agus
na hÉireann. Tuigeadh do mhná nach bhféadfaidís an tslí a rabhthas
ag caitheamh leo faoin dlí a athrú mura mbeadh vóta acu i dtoghcháin
pharlaiminte.
Sa bhliain 1832, tíolacadh an chéad achainí chun
na Parlaiminte chun vótaí do mhná a iarraidh. Ina
ainneoin sin, nuair a ritheadh an Great Reform Act
an bhliain sin, srianadh go sonrach an ceart vótála
do “dhaoine fireanna” amháin.
Ina theannta sin, d’fhág an Great Reform Act
formhór na bhfear gan ceart vótála i dtoghcháin
pharlaiminteacha. Ba d’fhir a raibh méid áirithe
maoine acu an ceart vótála. Cuireadh tús le
gluaiseacht mhór a d’éiligh go mbeadh cearta
vótála ag gach fear a raibh 21 bhliain d’aois
slánaithe aige. Tíolacadh achainíocha chun na
Parlaiminte agus tionóladh ollchruinnithe ar
fhreastail na deicheanna de mhílte daoine orthu.

John Stuart Mill,
Feisire Parlaiminte
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Teastaíonn cosaint eile ó na
hoibrithe seachas an chosaint a
fhaigheann siad óna bhfostóirí,
agus teastaíonn cosaint eile ó
na mná seachas an chosaint a
fhaigheann siad óna bhfir.
JS Mill, Feisire Parlaiminte,
Teach na dTeachtaí,
20 Bealtaine 1867

Mar fhreagairt ar an ngluaiseacht sin,
thairg Rialtas na Breataine Bille leasaithe
nua. Sa bhliain 1866, thíolaic John Stuart
Mill achainí ar shínigh 1,500 bean, 25
bhean Éireannacha ina measc, í, inar
iarradh go gcuirf í na mná san áireamh.
Ina dhiaidh sin, mhol Mill leasú ar an
mBille a leathnódh an ceart vótála do
gach sealbhóir tí gan beann ar ghnéas.
Buadh air le 196 vóta in aghaidh 73. Tugadh an vóta don chuid is mó de na
fir den lucht oibre a raibh cónaí orthu i mbailte leis an Second Reform Act in
1867, ach leanadh den cheart a choinneáil ó na mná.

Ní raibh sa vóta parlaiminte ach aon cheann amháin de
na gnéithe den tsochaí ar theastaigh ó fheiminigh an
19ú haois iad a athrú.
Bhí rochtain ar an oideachas agus an ceart chun maoin
a shealbhú tar éis a bpósta ina spriocanna tábhachtacha
a raibh mná i mbun feachtais chun iad a bhaint amach.
D’éiligh mná freisin go ndéanfaí na hAchtanna maidir
le Galair Thógálacha a aisghairm, agus áitíonn roinnt
staraithe gurb í an cheist sin is túisce a spreag mná chun
seasamh a ghlacadh in aghaidh a Rialtais.
Freagra ar fhadhb na ngalar véinéireach in Arm na
Breataine a bhí sna hAchtanna sin. Faoi na hAchtanna
sin, d’fhéadfaí mná a rabhthas in amhras ina dtaobh
gur striapacha iad
a scrúdú de láimh
láidir agus iad a
Isabella Tod
Bhí sé i gceist ag na fir a
choimeád lena gcóireáil in
bheartaigh reachtaíocht den
ospidéil glais speisialta ar
sórt sin bealach éasca slán a
nós an ospidéil a bhí gar don champa
réiteach chun greim a fháil ar
airm sa Churrach i gContae Chill Dara.
phléisiúir mhealltacha, gan aird
Ba é brainse na hÉireann de Chumann
dá laghad acu ar na hiarmhairtí
Náisiúnta na mBan um Athghairm
dóibh siúd a pheacaigh leo.
Achtanna na nGalar Tógálach, a
Isabella Tod,
bunaíodh in 1870, an chéad eagraíocht
fheimineach náisiúnta in Éirinn.
1878

2

Tithe an Oireachtais Vótáil 100

Sa bhliain 1878, ceadaíodh do chailíní scrúduithe
do scoileanna poiblí a dhéanamh. Thosaigh
scoileanna míochaine ag glacadh le mná agus
faoin gcéad tréimhse deich mbliana den 20ú
haois bhí mná in ann freastal ar an ollscoil. Sa
bhliain 1870, cheadaigh an Married Women’s
Property Act do mhná pósta úinéireacht a bheith
acu ar mhaoin, agus bhí mná a raibh méid
áirithe maoine acu in ann páirt a ghlacadh sa
rialtas áitiúil. Aisghaireadh na hAchtanna maidir
le Galair Thógálacha sa bhliain 1886.

Baineann na chéad mhná céim
amach ó ollscoil Éireannach

Go déanach sa naoú haois déag, bhunaigh mná eagraíochtaí
chun dul i mbun feachtais ar mhaithe leis an vóta.

Thomas agus Anna Haslam

I mBaile Átha Cliath, bhunaigh Anna Haslam
Cumann Bhaile Átha Cliath um Cheart Vótála
do Mhná in éineacht lena fear céile Thomas,
eagraíocht ar tugadh an Cumann um Chearta
Vótála do Mhná na hÉireann agus um Rialtas
Áitiúil air ní ba dhéanaí. I mBéal Feirste, bhunaigh
Isabella Tod Cumann Thuaisceart na hÉireann
um Cheart Vótála do Mhná. Bunaíodh go leor
eagraíochtaí eile um cheart vótála ar fud na
hÉireann, Cumann Shligigh um Cheart Vótála
do Mhná na hÉireann ina measc, a bhunaigh
Eva Gore-Booth agus a deirfiúr Constance, an
Chuntaois de Markievicz ina dhiaidh sin.

Chuaigh sufragóirí i mbun feachtais
chun go gcuirf í na mná san áireamh
sa chéad sraith athchóirithe toghcháin
eile. D’eagraigh siad cruinnithe poiblí
agus cruinnithe príobháideacha, thug
siad cuireadh do chainteoirí as Sasana
agus scríobh siad litreacha chuig
polaiteoirí.
D’áitigh an dream a bhí i gcoinne
cearta vótála do mhná nár mhór
míneadas agus neamhurchóid na mban
a chaomhnú trína gcoimeád san earnáil
phríobháideach.

Tá meon leochaileach bronnta ar
an mbean, a threoraíonn a saol ar
fad; bíonn tionchar ag an meon sin
ar a cuid gníomhartha, agus ar a
modh smaointeoireachta, agus is é
toradh an tionchair sin ná na fir a
spreagadh chun na mná a chosaint
seachas iad a scaoileadh le sruth i
gcíor thuathail an tsaoil pholaitiúil.
An Ridire Joseph Pease,
Teach na dTeachtaí,
12 Meitheamh 1884
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Is é a iarraimid ná nach
gcaithfear le mná a thuilleadh
faoi mar ba pháistí nó gealta
iad, ach go vótálfaidh siad nó go
staonfaidh siad ó vótáil de réir
mar is mian leo do Chomhaltaí
den Teach seo.
An Maor-Ghinearál Alexander,
Teach na dTeachtaí,
12 Meitheamh 1884

Ceapadh go raibh na mná in ann
a dtionchar banda a úsáid chun
dul i bhfeidhm ar roghanna vótála
a bhfir chéile. Dá dtabharfaí vóta
dóibh, d’fhéadfaí an tsíocháin ina
dtithe a scriosadh. Áitíodh freisin
go ndéanfadh easpa nirt fhisiciúil na
mban chun dlíthe a chur i bhfeidhm na
dlíthe sin a lagú.

Chuir Third Reform Act na bliana 1884 le líon na dtoghthóirí trí fhorálacha
Acht 1867 a leathnú go dtí ceantair thuaithe. Buadh ar rún chun mná a chur
san áireamh san Acht le 271 vóta in aghaidh 135 vóta i dTeach na dTeachtaí.

I mblianta tosaigh na 1900í, rinne roinnt ban cinneadh
d’aon turas modhanna síochánta feachtasaíochta a fhágáil
i leataobh agus tabhairt faoi fheachtas míleatach.
Sa bhliain 1903, bhunaigh Emmeline Pankhust Aontas Sóisialta agus Polaitiúil
na mBan i Manchain agus d’iarr sí ar mhná “gníomhartha seachas focail” a
úsáid chun cearta vótála a bhaint amach. Chuir mná isteach ar chruinnithe
polaitiúla, chaith siad clocha le hAirí den Rialtas agus bhris siad fuinneoga
siopaí. Thug na meáin sa Bhreatain “sufraigéidí” ar na mná seo, ainm a ghlac
siad chucu féin agus a d’úsáid siad chun idirdhealú a dhéanamh idir iad féin
agus na sufragóirí a bhí ní ba shíochánta.
In Éirinn, scair grúpa faoi cheannas Margaret Cousins agus Hanna Sheehy
Skeffington ó Chumann Bhaile Átha Cliath um Cheart Vótála do Mhná
(eagraíocht Anna Haslam) agus bhunaigh siad Conradh na
hÉireann um Cheart Vótála do Mhná sa bhliain 1908. Bhí a
gcomhaltaí sásta modhanna míleatacha a úsáid dá mba ghá
sin. Sa bhliain 1909, chaith Cousins trí seachtaine le hAontas
Sóisialta agus Polaitiúil na mBan i Sasana chun beartaíocht
mhíleatach a fhoghlaim lena húsáid in Éirinn. Ghlac sí páirt
freisin i mórshiúl na bliana 1910 ar Theach na dTeachtaí.
Tugadh an Aoine Dhubh ar an lá sin ina dhiaidh sin toisc go
ndearna na póilíní mná a bhualadh agus a ionsaí ar an ócáid sin.
Sa bhliain 1912, chuir Conradh na hÉireann um Cheart Vótála
do Mhná tús lena ghníomhaíochtaí míleatacha. Chuaigh
Hanna Sheehy Skeffington agus mná eile go dtí croílár rialtas
na Breataine in Éirinn, Caisleán Bhaile Átha Cliath, agus bhris
na fuinneoga. Gearradh pianbhreith míosa i bPríosún Mhoinseo
ar na mná.
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Le linn an chéad dá bhliain eile, cuireadh 27 sufraigéid i bpríosún
in Éirinn mar gheall ar a gcuid gníomhartha achrannacha. A
luaithe a cuireadh i bpríosún iad, chuaigh siad ar stailc ocrais go
dtí gur bronnadh orthu na pribhléidí a bheadh ag príosúnaithe
polaitiúla de ghnáth.
I mí Iúil 1912, thug Príomh-Aire na Breataine, Herbert Asquith,
cuairt ar Éirinn. Lean triúr comhaltaí d’Aontas Sóisialta agus
Polaitiúil na mBan é ó Londain chun agóid a dhéanamh in
aghaidh a sheasaimh i gcoinne ceart vótála do mhná. Chaith
siad tua leis an bPríomh-Aire agus é ag dul trí Bhaile Átha Cliath
i gcóiste in éineacht le Seán Mac Réamoinn, ceannasaí Pháirtí
Parlaiminteach na hÉireann. Rugadh orthu níos déanaí agus iad
ag cur amharclann ina raibh Asquith chun óráid a thabhairt trí
thine.
Gearradh pianbhreith cúig bliana ar bheirt de na mná sin, agus chuaigh siad
isteach leis na sufraigéidí Éireannacha a bhí i bpríosún Mhoinseo cheana
féin. Cé go raibh roinnt sufraigéidí míshásta leis an tionchar eachtrannach
sin, bhí roinnt eile a bhí báúil leis na mná ó Shasana de bharr dhéine na
bpianbhreitheanna a cuireadh orthu. Caitheadh leis na mná ó Shasana mar a
chaithfí le coirpigh, rud nach ndearnadh le mná na hÉireann. Nuair a chuaigh
na príosúnaigh Shasanacha ar stailc ocrais chun stádas polaitiúil a éileamh,
beathaíodh iad in aghaidh a dtola.

Bhí an feachtas in Éirinn chun ceart vótála a bhaint
amach do mhná casta toisc go raibh ceist mhór eile i
réim i bpolaitíocht na hÉireann: An Rialtas Dúchais.
Bhí na blianta fada caite ag polaiteoirí na hÉireann ag feachtasaíocht
chun parlaimint a bhaint amach in Éirinn agus níor theastaigh uathu go
mbainfeadh an feachtas maidir le ceart vótála do mhná aird den chuspóir sin.
Rinne na mná sa Bhreatain ionsaí ar iarrthóirí toghcháin nár thacaigh lena
gcúis. In Éirinn, áfach, dá ndéanfaí agóid i gcoinne pholaiteoirí Pháirtí
Parlaiminteach na hÉireann, cheapfaí gur ghníomh frithnáisiúnach é sin
agus go gcuirfeadh sé an Rialtas Dúchais i mbaol.
Seachas dul i gcoinne a bhFeisirí Parlaiminte go díreach, rinne mná na
hÉireann feachtas ar son vótaí do mhná a chur san áireamh sa Bhille maidir
le Rialtas Dúchais a bhí le teacht. Bhí an Príomh-Aire, Asquith, go láidir in
aghaidh ceart vótála a bheith ag na mná agus bhí eagla ar Fheisirí Parlaiminte
na hÉireann brú a chur air ar mhaithe le rud nár leag siad féin tábhacht chomh
mór sin leis.
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Níor cuireadh an Ridire
Edward Carson i bpríosún.
Tá an sórt ceannann
céanna óráidí á dhéanamh
aige siúd is a rinne mise go
mí an Mhárta seo caite.
Emmeline Pankhurst,
An 13 Samhain 1913

Ba nuair a theip ar an bhfeachtas sin sa bhliain
1912 a spreagadh na chéad agóidí míleatacha.

Bhí freasúra láidir ag na sufraigéidí. Thagadh na
sluaite trasnálaithe chuig a gcruinnithe poiblí
chun iad a chur ó mhaith agus ní fhéadadh a
raibh i láthair na hóráidí a chloisteáil. Tar éis
do mhná na Breataine ionsaí a dhéanamh ar
Asquith, bhíodh ainriail fhoréigneach ar siúl ag
cruinnithe na sufraigéidí i mBaile Átha Cliath –
dheintí plódú timpeall ar na mná sna sráideanna agus bhíodh orthu na cosa a
thabhairt leo ar thramanna.
Bhí an-suim ag sufraigéidí na Breataine sna himeachtaí
in Éirinn. I Votes for Women, nuachtán feimineach na
Breataine, tugadh rabhadh do mhná na hÉireann gan a
n-iarrachtaí a chaitheamh ar throid ar son shaoirse na
hÉireann agus iad ag súil go dtabharfadh páirtí buíoch a
gcearta dóibh ina dhiaidh sin. Thug Emmeline Pankhurst
faoi deara gur éirigh leis an gceannasaí Aontachtach,
Edward Carson, daoine a spreagadh chun réabhlóide agus
nár cuireadh aon phionós air as sin a dhéanamh ach gur
gearradh pianbhreitheanna fada uirthi siúd mar gheall ar a
hóráidí míleatacha.

Ritheadh an Bille maidir leis an Rialtas
Dúchais in 1914 ach, toisc gur thosaigh an Chéad
Chogadh Domhanda, cuireadh siar é go dtí go
mbeadh an tsíocháin i réim arís.
Cé gur lean cuid de shufraigéidí na hÉireann lena bhfeachtasaíocht ar son an
vóta, bhí roinnt mhaith acu ag díriú ar an gcomhar cogaidh. Chaith roinnt eile
a bhfuinneamh chun an neamhspleáchas a bhaint amach d’Éirinn.
Bunaíodh Cumann na mBan sa bhliain 1914. Dhírigh an forógra ar “mná uile
na hÉireann a thuigeann go gcaithfear ár riachtanais náisiúnta a chur roimh
aon ábhar eile”. Níor ghlac siad leis gur chuspóir dlisteanach é ceart vótála a
fháil chun comhaltaí a thoghadh chun parlaiminte eachtrannaí agus, ina ionad
sin, d’fhéach siad ar thodhchaí ina mbeadh gach duine ina lánsaoránaigh de
Phoblacht na hÉireann.
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Nuair a shínigh ceannairí Éirí Amach 1916 Forógra Phoblacht na hÉireann,
labhair siad le “fir agus mná” na hÉireann agus gheall siad go dtoghfaí rialtas
náisiúnta na hÉireann feasta “le vótaí a cuid fear agus ban”. Ghlac thart ar
300 bean páirt san Éirí Amach, mar oibrithe leighis agus mar iompróirí
teachtaireachtaí faoi lámhach ach, ina theannta sin, throid siad taobh leis na fir.
Lena linn sin sa Bhreatain, theastaigh ón rialtas clár na dtoghthóirí a
athchóiriú. Bhí an-chuid fear, a bhí ar fiannas míleata nó a bhí ag déanamh
obair eile a bhí áisiúil don chomhar cogaidh, eisiata as an gclár sin. Shocraigh
an rialtas ar an vóta a thabhairt do mhná freisin.
I mí Feabhra 1918, thug an Representation of the People Act
an vóta do gach fear a bhí 21 bhliain d’aois ar a laghad, nó
19 mbliana d’aois má bhí siad ar fiannas míleata, agus do
mhná a bhí 30 nó níos sine ar chéimithe ollscoile iad nó
arbh úinéirí roinne áirithe iad. Dá dtabharfaí an vóta d’fhir
agus do mhná go comhionann, bheadh níos mó ban ná
fear ar chlár na dtoghthóirí. Mhéadaigh an tAcht sin lion
na dtoghthóirí sa Bhreatain agus in Éirinn faoi thrí.
I mí na Samhna, ritheadh an Parliament (Qualification
of Women) Act lenar ceadaíodh Feisirí Parlaiminte a
dhéanamh de mhná go comhionann le fir.

Winifred Carney

I mí na Nollag, rinneadh olltoghchán sa Bhreatain agus in Éirinn. De na
17 mbean a sheas lena dtoghadh, sheas beirt acu, Winifred Carney agus
an Chuntaois de Markievicz, in Éirinn. Níor toghadh ach bean amháin, an
Chuntaois de Markievicz, chun Teach na dTeachtaí. Bíodh sé sin mar atá, níor
ghlac sí a suíochán i bParlaimint Westminster riamh. Ina ionad sin, chuaigh sí
isteach leis na Teachtaí Dála a thosaigh parlaimint réabhlóideach i mBaile Átha
Cliath agus a d’fhógair neamhspleáchas na hÉireann. Rinneadh olltoghchán sa
Bhreatain agus in Éirinn i mí na Nollag.
Bhain mná na hÉireann lánchomhionannas vótála
amach leis na fir sa bhliain 1922, nuair a cheadaigh
Bunreacht an tSaorstáit do gach saoránach a raibh
21 bhliain d’aois slánaithe aige nó aici vótáil do
chomhaltaí de Dháil Éireann.

Countess de Markievicz
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Mná i bpolaitíocht pharlaiminteach na hÉireann sa lá
atá inniu ann
Tá méadú tagtha ar líon na mban a toghadh chun an Oireachtais de réir a
chéile ach tá an líon sin fós i bhfad níos lú ná 50%. Sa bhliain 2012, ritheadh
Acht lenar tugadh spreagadh do pháirtithe polaitiúla a chinntiú gur mhná
iad 30% ar a laghad de na hiarrthóirí a d’ainmneoidís le haghaidh toghchán.
In olltoghchán na bliana 2016, toghadh 35 bhean chun Dáil Éireann,
méadú de 40% ar fhigiúr an toghcháin roimhe sin. Is mná iad anois 22% de
chomhaltaí na Dála, an sciar is airde i stair an Stáit.

Faigh tuilleadh eolais faoi mhná
na hÉireann agus an vóta
Tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin chun
l foghlaim faoi na chéad chomhaltaí mná
den Dáil agus Seanad
l eolas a fháil faoi oidhreacht shufragóirí
na hÉireann
l eolas a fháil faoi na himeachtaí comórtha
arna reáchtáil ag Tithe an Oireachtais

www.oireachtas.ie/votail100

Comhaltaí de Dháil Éireann, 1921

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
www.oireachtas.ie/votail100
Guthán: +353 (0)1 6183000 nó 076 1001700
Twitter: @OireachtasNews

Déan teagmháil linn
Íomhánna le caoinchead Choláiste Alexandra, Baile Átha Cliath. Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath
An Hugh Lane. Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath. Roinn Grianghrafadóireachta
Ard-Mhúsaem na hÉireann. Músaem Phríosún Chill Mhaighneann. Leabharlann Scoil Eacnamaíochta
Londan. Músaem Londan. Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
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