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1 Súil Siar – comhionannas inscne

SLEAMHNÁN 3
Tabhair breac-chuntas ar cheist an chomhionannais inscne sa rialtas in Éirinn. 
Cé gur toghadh líon níos lú ban go díréireach in Éirinn, chuir neart ban go mór 
le sochaí na hÉireann, agus leanann siad a bheith ag cur leis agus ag múnlú na 
sochaí. Iarr ar na scoláirí machnamh a dhéanamh ar roinnt samplaí.

2 Chás-staidéar

SLEAMHNÁIN 4-9
Tabhair tús eolais ar na mná a ndíreoidh an rang orthu. Roinn an rang i sé ghrúpa 
agus tabhair ceann de na bileoga fíricí do gach grúpa chun é a phlé. Iarr ar na 
grúpaí staidéar a dhéanamh ar an duine a luaitear ar a mbileog fíricí agus iarr  
orthu obair ullmhúcháin a dhéanamh le ligean orthu gurb iad foireann chaidrimh 
phoiblí an duine sin agus cuirfidh an rang ceisteanna orthu faoin duine.

Tabhair faoi deara:  D’fhéadfá níos mó ama a thabhairt do na grúpaí chun a 
   dtaighde féin a dhéanamh ar an seisear.

SLEAMHNÁN 10
Eagraigh preasócáid bhréagach le gach grúpa ina ndéanann gach grúpa 
ionadaíocht ar an duine atá ar a mbileog fíricí agus cuireann an chuid eile den  
rang ceisteanna orthu faoin duine sin. Tugtar roinnt smaointe maidir le  
ceisteanna sa sleamhnán seo.

Iarr ar an gcéad ghrúpa suí os comhair an ranga mar phainéal nó mar ionadaithe 
PR agus ceisteanna a fhreagairt. Rud eile a d’fhéadfaí a dhéanamh ná go 
bhféadfadh duine amháin den ghrúpa ligean air féin gurb é an duine a luaitear ar 
an mbileog fíricí é agus bheadh baill eile an ghrúpa ina gcomhairleoirí PR.

Malartaigh an grúpa nuair atá an t-am a sannadh dóibh le haghaidh ceisteanna 
caite, iarr ar gach grúpa na róil a ghlacadh go dtí go mbeidh seans ag gach grúpa 
ceisteanna a fhreagairt.

3  Cuótaí inscne

SLEAMHNÁN 11
Meabhraigh don rang cad iad na cuótaí inscne i gcomhthéacs na hÉireann.

Ó olltoghchán 2016 ar aghaidh, laghdaítear faoina leath an maoiniú Stáit a 
fhaigheann páirtithe polaitíochta mura bhfuil ar a laghad 30% de mhná agus  
30% d’fhir i gceist leis na hiarrthóirí. Bhain na páirtithe uile an tairseach 30% 
amach don olltoghchán in 2020 agus toghadh níos mó ban ina dTeachtaí Dála  
ná mar a rinneadh riamh cheana. Méadóidh an cion riachtanach de mhná agus 
d’fhir go 40% ó mhí Feabhra 2023.

Níl aon chuótaí inscne i bhfeidhm ar an gComh-aireacht.

Tabhair cóip den Bhileog oibre ar chuótaí inscne (féach ar leathanach 10) do gach 
beirt. Iarr ar na scoláirí freagra a thabhairt ar gach ráiteas.
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SLEAMHNÁIN 12-15

Tabhair cárta Tá / Níl do gach scoláire (féach leathanach 11).

Reáchtáil plé nó díospóireacht ar chuótaí inscne.

Iarr ar na scoláirí vóta a chaitheamh faoi cibé an aontaíonn nó nach n-aontaíonn 
siad leis na ráitis ar gach sleamhnán. Breac síos na freagraí ar na sleamhnáin.

Iarr ar na scoláirí a dtuairimí ar cheist an chomhionannais inscne i measc polaiteoirí 
a achoimriú i ráiteas gairid.

 Gníomhaíochtaí fairsingithe
Déan tuilleadh taighde faoi dhuine amháin de na daoine a luaitear sa cheacht seo.

SLEAMHNÁN 16

Breathnaigh ar phíosa ceithre nóiméad den fhíseán sa sleamhnán, idir 38-42 nóiméad,  
ina labhraíonn triúir polaiteoirí faoi chuótaí inscne. Déan plé ar na pointí a dhéanann siad.

 “Bhí mé an-amhrasach faoi cheist na gcuótaí. Níor thuig mé i gceart é. 
Shíl mé go raibh sé sách ... díspeagúil, ach mar a tharlaíonn sé sílim gur 
chabhraigh sé agus níl aon dabht ach go bhfuil leibhéal áirithe d’ionadaíocht 
bhreise na mban ag cur athrú i bhfeidhm ar an gclár oibre.”

 Clare Daly

 “Tá ceist na gcuótaí an-suimiúil. Dhéanfainn cur síos air mar rud nach féidir 
a sheachaint, níl aon dul as. Níor cheart go mbeadh sé i bhfeidhm do mhná 
amháin, áfach, más é an cuspóir atá leis an Pharlaimint a dhéanamh níos 
éagsúla, ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil an Pharlaimint níos éagsúla.”

 Louise O’Reilly

 “Ní chuidíonn na cuótaí le mná. Tá na cuótaí ann le cuidiú leis an tsochaí mar 
rud le cuidiú leis an gcóras é féin a réiteach.”

 Alice-Mary Higgins
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Bileoga fíricí don chás-staidéar 

Mary Robinson
Rugadh i Maigh Eo í i 1944, tá clú agus cáil ar Mary 
Robinson toisc gurb í an chéad bhean í a toghadh mar 
Uachtarán na hÉireann.

Rinne sí staidéar ar an dlí agus bhí sí ina hOllamh Dlí 
ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Bhí sí ina 
Comhalta de Sheanad Éireann idir 1969 agus 1989. 
Chuir sí fadhbanna na mban chun cinn nuair a bhí  
sí ina Seanadóir, cuir i gcás mná a chur ar ghiúiréithe, 
an ceart le fanacht ag obair sa Státseirbhís i ndiaidh  
do bhean pósadh agus an ceart chun rochtain a  
fháil ar frithghiniúint.

Toghadh í mar an seachtú Uachtarán na hÉireann i 1990. Mar Uachtarán, rinne sí 
teagmháil leis an diaspóra, muintir na hÉireann a bhfuil cónaí orthu thar lear, agus 
bhí sí ar an gcéad cheann stáit de chuid na hÉireann a thug cuairteanna oifigiúla  
ar an mBreatain.

Ceapadh í mar Ard-Choimisinéir na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Duine i 1997. In  
2007, thosaigh sí ag obair le Nelson Mandela 
agus Desmond Tutu i ngrúpa ar a dtugtar  
‘The Elders’, grúpa neamhspleách de  
cheannairí domhanda a oibríonn le chéile  
ar son na síochána, an cheartais agus cearta  
an duine. Thaisteal sí chuig an Meánoirthear 
roinnt uaireanta le ‘The Elders’ chun tacú le 
muintir Iosrael agus muintir na Palaistíne 
teacht ar chomhaontú le maireachtáil go 
síochánta taobh lena chéile. Bhí sí i mbun 
feachtais chun deireadh a chur le pósadh 
leanaí agus chun ceartas aeráide a chur  
chun cinn freisin. 

 
 
Notes: 
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“I was elected by the 

women of Ireland, 

who instead of rocking 

the cradle, rocked the 

system.”



Bileoga fíricí don chás-staidéar 

An Chuntaois Markievicz
Rugadh Constance Gore-Booth nó an Chuntaois 
Markievicz i Londain in 1868 ach d’fhás sí aníos i dTeach 
Lios an Daill, Sligeach. Cuireadh í os comhair Bhanríon 
Victoria mar dheibiútant, ach roghnaigh sí saol ní ba 
neamhghnáiche ansin. Chuaigh sí i mbun feachtais ar 
son ceart vótála do mhná na hÉireann agus thug sí ar a 
tuismitheoirí cead a thabhairt di tabhairt faoi oiliúint mar 
phéintéir i Londain agus i bPáras. Chas sí le healaíontóir 
eile, Casimir Markievicz agus phós sí é.

Ní ba dhéanaí, agus í ag cur fúithi i mBaile 
Átha Cliath faoin tráth seo, thacaigh  
Constance go mór leis an sóisialachas agus  
le poblachtachas na hÉireann. I 1911  
gabhadh í mar go raibh agóid ar bun aici  
in aghaidh chuairt an Rí Seoirse V ar Bhaile 
Átha Cliath. Le linn Fhrithdhúnadh 1913 
d’eagraigh sí tithe anraith chun bia a  
thabhairt do theaghlaigh na n-oibrithe a  
bhí ar stailc. Throid sí in Éirí Amach na 
Cásca 1916 mar leascheannasaí ar thrúpa 
comhraiceoirí an Airm Chathartha i  
bhFaiche Stiabhna. 
 

Ba í an Chuntaois de Markievicz an t-aon bhean a toghadh chuig Teach na 
dTeachtaí san olltoghchán i 1918. Mar chomhalta de chuid Shinn Féin, dhiúltaigh 
sí a suíochán a ghlacadh in Westminster agus chuaigh sí isteach i nDáil Éireann, 
an Dáil nuabhunaithe in ionad sin. Ceapadh í mar Aire Saothair, agus í ar an gcéad 
Teachta Dála agus an chéad Aire mná. 
 
 
 
Notes:
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“Fix your minds on the 

ideal of Ireland free, with 

her women enjoying the 

full rights of citizenship 

in their own nation.”



Bileoga fíricí don chás-staidéar 

Hanna Sheehy 
Skeffington
Rugadh Hanna Sheehy i gCorcaigh in 1877. Rinne 
sí staidéar ar nuatheangacha agus d’oibrigh sí mar 
mhúinteoir Gearmáinise. Phós sí Francis Skeffington 
agus ghlac an bheirt acu sloinnte a chéile chun 
comhionannas a gcaidrimh a chur in iúl.

Chuaigh Hanna isteach i gCumann Ceart Vótála agus Rialtais Áitiúil Mhná na 
hÉireann sa bhliain 1902, cumann a bhíodh ag feachtasaíocht ar son cheart vótála 
na mban. Mar sin féin, d’fhág sí an eagraíocht sin i 1908 agus bhunaigh sí Léig na 
hÉireann um Cheart Vótála do Mhná (IWFL). Thug sí fúithi, lena comhchomhaltaí  
in IWFL, le dul i ngleic le heagraíochtaí de chuid an Rialtais nár thug cead vótála  
do mhná. Bhris sí fuinneoga i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, cuireadh i bpríosún 
í agus chuaigh sí ar stailc ocrais, ag éileamh stádas na bpríosúnaithe polaitiúla. 
Briseadh as a post í ansin dá bharr. D’fhoilsigh IWFL nuachtán feimineach  
freisin dar teideal The Irish Citizen, d’fhonn an nuacht nach raibh á priontáil  
i bhfoilseacháin eile a scaipeadh.

Ghlac Hanna páirt in Éirí Amach 1916 ag 
seachadadh teachtaireachtaí agus bia chuig  
Ard-Oifig an Phoist. Lámhach oifigeach  
Briotanach a fear chéile gan triail agus thosaigh 
Hanna ar chamchuairt ar SAM ní ba dhéanaí sa 
bhliain sin, áit ar labhair sí ag ní ba mhó ná 250 
cruinniú ag gnóthú tacaíochta do  
neamhspleáchas na hÉireann.

Toghadh í mar chomhairleoir de chuid Shinn 
Féin ar Bhardas Bhaile Átha Cliath in 1919. Bhí sí 
ina feimineach dícheallach i gcónaí agus rinne sí 
feachtais i gcoinne na bhforálacha inscneacha i 
mBunreacht na hÉireann, 1937.

Notes: 
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“Until the women of 

Ireland are free, the 

men will not achieve 

emancipation.”



Bileoga fíricí don chás-staidéar 

Catherine Martin
Rugadh Catherine Martin i Muineachán in 1972. Agus 
í ina múinteoir Béarla agus ceoil, chuaigh sí isteach 
sa Chomhaontas Glas, mar aon lena fear chéile, nuair 
a rugadh a gcéad leanbh sa bhliain 2007. Theastaigh 
uaithi a dícheall a dhéanamh le hÉire ní ba shábháilte, 
ní ba chothroime agus ní ba chuimsithí a chruthú. 
Toghadh Catherine ar Chomhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin i mBealtaine 2014 agus  
toghadh í chun na Dála in 2016.

Is í leas-cheannaire an Chomhaontais 
Ghlais agus is í urlabhraí an pháirtí ar 
chúrsaí oideachais. Bhunaigh sí Cácas 
Parlaiminte na mBan in Éirinn i  
gcomhar le daoine eile in 2017, fóram 
traspháirtí do bhanpharlaiminteoirí na 
hÉireann. Tugann sé deis dóibh plé a 
dhéanamh ar na ceisteanna a théann 
i bhfeidhm ar mhná den chuid is mó 
agus dul i mbun feachtais ina leith. Sa 
bhliain 2018, d’óstáil an grúpa an chéad 
Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais 
na mBanpharlaiminteoirí, ag tabhairt 
banpharlaiminteoirí ó ní ba mhó ná  
40 tír éagsúil le chéile.

Notes: 
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“The Ireland of tomorrow will 

be shaped by the women of 

today, by our children and by 

our grandchildren. We will 

continue to speak and we 

will be heard.”



Bileoga fíricí don chás-staidéar 

Joan Burton
Rugadh Joan Burton i mBaile Átha Cliath in 1949. 
Bronnadh scoláireacht chuig UCD uirthi agus bhí sí ar 
dhuine de na chéad mhná a bhain cáilíocht amach mar 
chuntasóir deimhnithe. Chuaigh sí i mbun feachtais i 
gcoinne na cinedheighilte agus bhí sí ina léachtóir san 
Ollscoil in Dárasalám,  
an Tansáin.

Chuaigh Joan isteach i bPáirtí an Lucht Oibre agus toghadh í ar Chomhairle 
Contae Átha Cliath i 1991. Rinneadh Teachta Dála di in 1992. Bhí sí ina hAire 
Sóisearach i neart Ranna Rialtais agus bhí sí ina hAire Coimirce Sóisialaí ar  

feadh cúig bliana. Bhí sí freagrach as  
an leas sóisialach sa ról seo.

Rinneadh an chéad bhan-cheannaire  
de Pháirtí an Lucht Oibre di sa bhliain  
2014. Bhí sí ina Tánaiste – fear ionaid an 
Taoisigh – sa 31ú Dáil, agus ba í an tríú  
bean chun an ról seo a ghlacadh.  
Throid sí go dian chun cearta  
comhionanna a bhaint amach do  
mhná agus chun sochaí oscailte ina  
bhfuil meas ag daoine ar éagsúlacht  
agus ar chaoinfhulaingt a chur chun  
cinn. Throid sí ar son pleanála ar 
ardchaighdeán trína dtairgtear tithe 
inacmhainne agus iompar poiblí iontaofa. 
 

Notes: 
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“We need women in 

significant numbers in every 

role of life, particularly in 

the Dáil and the Seanad, and 

in holding all of the Cabinet 

and Government offices.”



Bileoga fíricí don chás-staidéar 

Máire Geoghegan-Quinn
Rugadh Maire Geoghegan-Quinn i nGaillimh i 1950 agus 
múinteoir bunscoile a bhí inti i dtosach. Ba Theachta 
Dála é a hathair agus sheas Máire san fhothoghchán 
in 1975 nuair a fuair seisean bás agus bhain sí amach 
an suíochán. Cúigear ban san iomlán a bhí sa Dáil 
nuair a toghadh í. Ceapadh í mar Aire na Gaeltachta sa 
bhliain 1979 agus í ar an gcéad bhean a ceapadh mar 
Aire Comh-aireachta ó ceapadh an Chuntaois Markievicz i 1919. D’oibrigh siad i 
roinnt Ranna Rialtais éagsúla ansin. Mhol sí reachtaíocht le haghaidh athchóirithe 
suntasacha dlí nuair a bhí sí ina hAire Dlí agus Cirt, lena n-áiríodh díchoiriúlú na 
homaighnéasachta a ritheadh i 1993.

Rinneadh Coimisinéir Eorpach de chuid na 
hÉireann* di in 2009 agus d’oibrigh sí sa 
Bhruiséil ar feadh cúig bliana mar  
Choimisinéir um Thaighde, Eolaíocht agus 
Nuálaíocht. Agus í ag obair mar Choimisinéir, 
sheachaid sí an clár creata taighde ba mhó 
riamh, Fís 2020, clár arbh fhiú €80 billiún 
é chun tacú le heolaíocht, taighde agus 
nuálaíocht. Creideann sí go bhfuil easpa 
aitheantais ann do bhaneolaithe. In 2018, 
rinneadh comhalta boird d’Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann í.

Notes: 

* Ainmníonn gach ballstát Coimisinéir Eorpach amháin. Is comhaltaí den Choimisiún 
Eorpach iad agus tá gach duine acu freagrach as punann ar leith, cuir i gcás fuinneamh, 
iompar agus ceartas, airí rialtais i rialtais náisiúnta. 09

“If you want to change 

the world, if you want to 

change Ireland, you want 

to change policy, then 

get involved in politics.”
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Bileog oibre: Cuótaí inscne

Scríobh do fhreagra ar gach tuairim faoi chuótaí inscne.

Síle de Valera, Iar-Theachta Dála agus Aire le Fianna Fáil
“B’fhéidir go bhfuil gá le cuótaí chun tús a chur leis na rudaí seo. Bhí dóchas  
agam go n-athródh rudaí. Ach, níor athraigh cúrsaí ach go han-mhall, tá  
spreagadh éigin uainn, b’fhéidir.”

Freagra

Nora Owen, Iar-Theachta Dála agus Aire le Fine Gael
Chiallódh córas cuóta do phoist Chomh-aireachta “nach mbeadh seans ag  
roinnt fear an-mhaith, agus níl sé sin cothrom ach an oiread.”

Freagra

Mary O’Rourke, Iar-Theachta Dála, Aire agus Seanadóir le Fianna Fáil
“Creidim i gcónaí gur cheart tacú le mná agus iad a chur chun cinn, agus d’aontóinn 
gur cheart go mbeadh níos mó ban sa pholaitíocht, ach ní aontóinn le cuóta inscne. 
Ní sé ceart ná cóir … Ní thabharfadh sé sin cothrom na féinne d’fhir ná do mhná. Ba 
cheart go mbeadh an post tuillte agat.”

Freagra

Heather Humphreys, Iar-Theachta Dála agus Aire le Fine Gael
“Chreid mé i gcónaí go bhfaigheann duine post toisc gurb é an duine is fearr don 
phost sin, is cuma más bean nó fear é. Ach sílim go raibh cúis fhiúntach le cuótaí. 
Úsáideadh iad chun níos mó ban a chur ar an mballóid agus toghadh níos mó ban 
ná riamh sa [32ú] Dáil seo.”

Freagra

Tógadh na sleachta cainte seo uile ó: Fitzgerald, M: Madam Politician Gill Books: 2018



Cártaí Tá / Níl

Tá Níl

Tá Níl

Tá Níl

Tá Níl

Tá Níl

Tá Níl
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