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A chara,

Táim ag scríobh chugat thar cheann Oifig an Ombusman do Leanaí (OCO) chun cuireadh a thabhairt 
duit chun páirt a ghlacadh inár gclár ‘Leanaí Anois, Cearta anois’ agus chun céiliúradh a dhéanamh 
ar Chuimhneachán 25 bliana dhaingniú Éireann ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta 
an Linbh.

Is comhlacht neamhspléach cearta daonna é an OCO atá freagrach as cearta leanaí a chur chun 
cinn agus monatóireacht a dhéanamh orthu in Éirinn. Bunaíodh ár n-oifig in 2004 faoi Acht an 
Ombusdman do Leanaí agus táimid ceangailte le pobal domhanda cearta daonna tríd na Náisiúin 
Aontaithe.

Cuireann ár lainseáil ar an 28ú de mhí Mheán Fómhair tús le bliain lán le gníomhaíochtaí chun 
céiliúradh a dhéanamh ar chuimhneachán 25 bliana dhaingniú Éireann ar Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Linbh a bheidh ar siúl go dtí 28ú mhí Mheán Fómhair 2018. Glacadh go 
fonnmhar leis an gCuimhneachán 25 bliana cheana féin agus táimid ar bís faoin méid ar féidir linn a 
dhéanamh i mbliana.

Is iad na haidhmeanna don chlárCRC 25 ‘Leanaí anois, Cearta anois’ :

• Céiliúradh  a dhéanamh ar Cuimhneachán 25 bliana dhaingniú Éireann ar Choin-
bhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh trí clár bliana lán le himeachtaí 
agus gníomhaíochtaí náisiúnta i gcomhar le comhpháirtithe iréimsí éagsúla..

• Eolas agus tuiscint  a scaipeadh faoi chearta leanaí trí dul ar ais chuig an ngealltan-
as a rinneamar do leanaí tar éis dhaingniú (CNACL) in 1992. Táimid ag iarraidh an 
gealltanas sin a athnuachan, ag glacadh leis an bhfreagracht ar leith agus coiteann 
atá againn chun cur le héachta sna fiche cúig bliana caite agus chun leanúint ar 
aghaidh le dul chun cinn cearta leanaí in Éirinn.

• Chun éisteacht  le leanaí agus daoine óga atá ina gcónaí in Éirinn inniu agus die-
seanna a thabhairt dóibh chun a gcuid tuairimí agus údair imní a chur in iúl faoi na 
fadhbanna atá ós a gcomhair inniu agus sa todhchaí. Ba bhreá linn an tuiscint ar an 
gceangal idir cearta agus an gnáthshaol agus ce a thugann tacaíocht do na cearta 
sin a éascú..

Táimid ag tabhairt cuiridh do gach gné de shochaí na hÉireann chun teacht linn chun céiliúradh a 
dhéanamh ar an gcloch mhíle seo do chearta leanaí (ag glacadh leis go bhfuil freagracht orainn ar 
fad chun cearta leanaí a chur i gcrích.) Príomhaidhm amháin ná páistí chomh maith lena gcúramóirí, 



an earnáil oideachais (foirmiúil agus neamhfhoirmiúil), ag leibhéal na bunscoile, na meánscoile, agus 
na hollscoile, oiliúint múinteoirí agus oideachas aosach a áireamh.

Téann sé seo thar an tseirbhís phoiblí – thar na ranna sin atá freagrach as seirbhísí do leanaí  
amháin.

Táimid ag cur glaoch speisialta amach, ag iarraidh ar eagraíochtaí i réimsí éagsúla ata dírithe (nó a 
bheidh dírithe) ar leanaí agus ar dhaoine óga ár bpríomhtheachtaireachtaí a chur san áireamh. Ba 
bhreá linn dá dtiocfá isteach sa chomhrá náisiúnta trí imeacht ar leith a eagrú, gníomhaíochtaí nó tús 
a chur le tionscadail fhadtéarmacha le béim ar an gCuimhneachán 25 bliana. Tosaíonn an bhliain 
céiliúrtha ar an 28ú de mhí Mheán Fómhair 2017 go dtí an 28ú de mhí Mheán Fómhair 2018 agus is 
iad ár bpríomhtheachtaireachtaí:

• Cuirfimid tú le comhrá náisiúnta faoi ‘Leanaí anois, Cearta anois.’.

• Is é seo Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, seo an gealltanas 
a rinneamar do leanaí agus do dhaoine óga, leanfaimid ar aghaidh ag obair as fein 
agus le chéile chun na cearta sin a a chur i gcrích..

• Is iad daoine óga in Éirinn na feidhmitheoirí cearta na todhchaí leis an deis chun 
tionchar a bheith acu ar an todhchaí. Ba chóir dúinn éisteacht lena nglóir agus 
feicfimid céard ba chóir dúinn athrú.

• Conas atá cearta bainteach le gnáthshaoil leanaí agus conas ar féidir leis an tso-
chaí tacaíocht a thabhairt dóibh? Caithfidh go dtuigeann daoine óga go bhfuil dao-
ine ann ar a dtaobh, go bhfuil an tacaíocht ‘cheart’ ann agus go bhfuil an tacaíocht 
sin an fiú nuair nach bhfuil sé follasach. Ceagailte leis sin, táimid ag iarraidh tuiscint 
níos leithne a chruthú ar na tacaíochtaí atá ann do leanaí agus do dhaoine óga agus 
cé atá freagrach as.

Chun cabhrú le d’ullmhúcháin, thugamar moltaí agus smaointí duit le achoimre ghearr ar chearta 
agus éachta in Éirinn ó dhaingnigh Éire an coinbhinsiún. Ceangailte leis seo, gheobhaidh tú achoimre 
ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Cheartaí an Libh agus cur i láthair ata réidh le húsaid 
le heolas faoi Oifig an Ombudsman do Leanaí, agus aidhmeanna an chlár CNACL25. Táimid ag 
tabhairt ár lógó CNACL25 duit le háireamh in ábhair phoiblíochta freisin. Ba bhreá linn tacú le do 
chuid oibre agus fograíocht a dhéanamh air- ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil linn agus cuir muid 
ar an eolas más feidir linn tú a chur i dteagmháil le heagraíochtaí eile chun comhoibriú a dhéanamh. 
Cuir muid ar an eolas faoin méid atá pleanáilte agat agus déanfaimid fograíocht air agus cuirfimid 
é chun cinn go náisiúnta ar ár suíomh idirlín agus ar na meáin shóisialta. Má tá níos mó eolas uait 
féach ar ár suíomh idirlín nó cuir gloach orainn ar(01) 8656800.

Go n-éirí leat le do phleanáil!

Le gach deá-mhéin,
Rebecca McLaughlin
Comhordaitheoir Tionscadail, UNCRC25


