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RÉAMHRÁ

In 2008, bhí Parlaimint na hEorpa ar cheann de na chéad eagraíochtaí idirnáisiúnta a
ghlac treoirlínte ilteangacha maidir le teanga inscne-neodrach. Is mór agam a rá, ó
shin i leith, go bhfuil treoir den chineál céanna glactha ag go leor institiúidí agus
eagraíochtaí eile.  Ag tráth chomóradh 10 mbliana na dtreoirlínte, agus mar léiriú ar
fhorbairtí teanga agus cultúir, d’iarr an Grúpa Ard-Leibhéil um Chomhionannas
Inscne agus Éagsúlacht ar sheirbhísí na Parlaiminte nuashonrú a dhéanamh ar na
treoirlínte maidir le teanga inscne-neodrach, a fhónann mar comhairle phraiticiúil,
sna teangacha oifigiúla uile, ar an gcaoi a mbaintear úsáid as teanga atá cothrom agus
cuimsitheach ó thaobh na hinscne de.

Thar ceann an Ghrúpa Ard-Leibhéil, cuirim fáilte mhór roimh an eagrán
nuashonraithe seo de na treoirlínte maidir le teanga inscne-neodrach atá ann mar
thoradh ar dhlúthchomhar idir na seirbhísí ábhartha teanga agus riaracháin.

Tá Parlaimint na hEorpa chomh tiomanta agus a bhí riamh do theanga inscne-
neodrach a úsáid ina cuid cumarsáidí i scríbhinn agus ó bhéal, agus iarraim anois ar
na seirbhísí ábhartha feasacht ar an treoirlínte nuashonraithe a mhúscailt agus aird a
tharraingt freisin ar an tábhacht a bhaineann lena n-úsáid i bhfoilseacháin agus i
gcumarsáidí na Parlaiminte.

Dimitrios Papadimoulis
Leas-Uachtarán
Cathaoirleach an Ghrúpa Ard-Leibhéil um Chomhionannas Inscne agus Éagsúlacht

© Parlaimint na hEorpa 2018
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CAD É NEODRACHT INSCNE SA TEANGA?

Tá níos mó ná ceartachas polaitiúil i gceist le teanga inscne-neodrach nó inscne-
chuimsitheach. Is léiriú láidir agus bealach chun dul i gcion ar dhearcthaí, ar iompraíocht
agus ar bhraistintí atá sa chineál teanga a úsáidtear.

Chun déileáil leis na hinscní ar fad ar bhonn comhionann, tá iarrachtaí déanta ó na 1980idí
go molfaí teanga a úsáid atá neodrach ó thaobh inscne de, atá cothrom ó thaobh inscne de
nó nach bhfuil gnéasaíoch, ionas nach mbeadh fabhar ar leith le haon inscne agus nach
ndéanfaí réamhchlaonadh in aghaidh aon inscne a bhuanú.

Mar chuid de na hiarrachtaí sin, le deich mbliana anuas, tá go leor treoirlínte forbartha agus
curtha i bhfeidhm ar an leibhéal idirnáisiúnta agus náisiúnta. Tá treoirlínte maidir le teanga
nach bhfuil gnéasaíoch a úsáid glactha ag institiúidí idirnáisiúnta agus Eorpacha (amhail na
Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair,
Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach), ag comhlachais gairmiúla, ag
ollscoileanna, ag mórghníomhaireachtaí nuachta agus ag foilseacháin, bíodh sin mar
dhoiciméid ar leithligh nó mar mholtaí sainiúla ina gcuid treoracha stíle. San Aontas Eorpach,
tá beartais teanga pléite ag go leor Ballstát agus tá treoirlínte den sórt sin molta acu ar
leibhéil éagsúla.

Is téarma cineálach é an téarma ‘teanga inscne-neodrach’ a bhaineann le
húsáid a bhaint as teanga nach bhfuil gnéasaíoch, as teanga chuimsitheach
nó as teanga atá cothrom ó thaobh inscne de. Is ann don teanga inscne-
neodrach chun go seachnófaí focail a roghnú a d’fhéadfaí a léamh mar
fhocail atá claonta, idirdhealaitheach nó táireach trína thabhairt le tuiscint
gurb é an gnáthrud é tagairt a dhéanamh do cheann amháin de na
gnéasanna nó d’inscne shóisialta.  Trí úsáid a bhaint as teanga atá cothrom
ó thaobh inscne de agus atá cuimsitheach, cabhraíonn sé le buansamhlú
inscne a laghdú, cuireann sé athrú sóisialta chun cinn agus rannchuidíonn sé
le comhionannas inscne a bhaint amach.
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TEANGA INSCNE-NEODRACH
I bPARLAIMINT NA hEORPA

1. AN COMHTHÉACS GINEARÁLTA

Tá prionsabal an chomhionannais inscne agus an neamh-idirdhealaithe ar fhorais inscne
fréamhaithe go docht sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,
agus tá a tacaíocht tugtha ag Parlaimint na hEorpa don phrionsabal sin go minic. Ba cheart,
dá bhrí sin, an teanga a úsáidtear sa Pharlaimint a bheith ina léiriú air sin.

Chuige sin, is é is aidhm do na treoirlínte seo ná a áirithiú, a mhéid is indéanta sin, go mbeidh
teanga nach bhfuil gnéasaíoch agus atá cuimsitheach ó thaobh inscne de in úsáid freisin i
ndoiciméid agus cumarsáidí na Parlaimint sna teangacha oifigiúla go léir.

Maidir le cuspóir na dtreoirlínte seo, ní ann dóibh chun srian a chur ar údair i bParlaimint na
hEorpa trí shraith rialacha éigeantacha a leagan orthu ach is amhlaidh go bhfuiltear ag
spreagadh na seirbhísí riaracháin chun aird chuí a thabhairt ar shaincheist na híogaireachta
inscne sa teanga aon uair a bhíonn doiciméid á scríobh nó á n-aistriú nó nuair a bhíonn
ateangaireacht ar siúl.

Ní mór béim a chur ar an bhfíoras go bhfuil ar aistritheoirí téacsanna a thiontú go dílis agus
go beacht isteach ina dteanga féin. Má bhaineann údar úsáid go hintinneach as teanga inscne-
shonrach, beidh an intinn sin le feiceáil san aistriúchán. Fágann sé seo gur tábhachtaí fós é go
mbeadh láneolas ar phrionsabail na teanga inscne-neodraí ag údair na dtéacsanna sa
Pharlaimint.

A mhéid a bhaineann leis an ateangaireacht, tá seirbhísí na Parlaiminte tiomanta go hiomlán
d’úsáid a bhaint as teanga inscne-neodrach agus do phrionsabail an neamh-idirdhealaithe, an
aitheantais agus an chomhionannais a ghabháil chuici féin. Dá thoradh sin, tá na treoirlínte
seo curtha ar fáil go hoscailte ar líne agus bíonn siad ag an ateangaire nuair a bhítear ag ullmhú
do chruinnithe. Cé go bhfuil cur amach ag ateangairí ar na caighdeáin a ghabhann le teanga
inscne-neodrach ina dteangacha oibre, tá srianta áirithe ann amhail an luas ard ag a dtugtar
óráidí, an gá atá le húdarthacht agus intinní an chainteora a urramú, éaradh eagarthóireachta
a sheachaint, chomh maith le gnéithe sainiúla den teanga labhartha i gcodarsnacht leis an
teanga scríofa, ar nithe iad sin a fhágann deacair é amanna teanga inscne-neodrach a
thabhairt isteach san ateangaireacht chomhuaineach – ar gníomhaíocht an-mhear agus
fíordhian í.
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2. SONRAÍOCHTAÍ NA PARLAIMINTE

Ní mór do na treoirlínte seo dhá ghné ar leith d’obair na Parlaiminte a léiriú: ar dtús báire, go
bhfuil timpeallacht oibre ilteangach sa Pharlaimint agus, ina dhiaidh sin, an ról atá aici mar
reachtóir Eorpach.

(a) An comhthéacs ilteangach

I dtimpeallacht ilteangach Pharlaimint na hEorpa, ní mór úsáid a bhaint as straitéisí difriúla
sna teangacha oifigiúla éagsúla, ag brath ar shaintréitheacht ghramadaí gach teanga, chun
fónamh do phrionsabal na neodrachta ó thaobh inscne de sa teanga agus do phrionsabal
na teanga inscne-chuimsithí.

Sa mhéid go bhfuil inscne ghramadaí le sonrú i dteangacha oifigiúla an Aontais, is féidir dealú
a dhéanamh idir trí chineál teanga agus na straitéisí a ghabhann leo chun neodracht ó thaobh
inscne de a bhaint amach:

- Teangacha le hinscne ghramadaí (amhail an Ghearmáinis, na teangacha Rómánsacha agus
na teangacha Slavacha), mar a bhfuil inscne ghramadaí ag gach ainmfhocal agus mar a mbíonn
inscne na bhforainmneacha pearsanta ag freagairt de ghnáth don ainmfhocal tagartha. Ós rud
é, ón taobh léacsach de, go mbeadh sé beagnach dodhéanta foirmeacha inscne-neodrach a
mbeadh glacadh go coitianta leo a chruthú as na focail atá cheana sna teangacha sin,
lorgaíodh agus moladh bealaí eile le tabhairt faoi seo sa teanga riaracháin agus pholaitiúil.

- Grammatical gender languages (amhail an Ghearmáinis, na teangacha Rómánsacha agus na
teangacha Slavacha), mar a bhfuil inscne ghramadaí ag gach ainmfhocal agus mar a mbíonn
inscne na bhforainmneacha pearsanta ag freagairt de ghnáth don ainmfhocal tagartha. Ós rud
é, ón taobh léacsach de, go mbeadh sé beagnach dodhéanta foirmeacha inscne-neodrach a
mbeadh glacadh go coitianta leo a chruthú as na focail atá cheana sna teangacha sin,
lorgaíodh agus moladh bealaí eile le tabhairt faoi seo sa teanga riaracháin agus pholaitiúil

Is cur chuige é an baininscniú (i.e. an leagan baininscneach de théarmaí firinscneacha a úsáid
nó an dá leagan a úsáid) atá ag fáil níos coitianta sna teangacha sin, go háirithe sa
chomhthéacs gairmiúil ar nós teidil do phoist nuair a bhítear ag tagairt do mhná. Mar gheall
ar gur firinscneach ó thaobh na gramadaí de a bhíodh formhór na slite beatha go traidisiúnta,
cé is moite de chorreisceacht le haghaidh poist a mbíodh mná ina mbun go traidisiúnta – ar
nós ‘altra’ nó ‘bean chabhrach’, bhí tuairim sách láidir ann go raibh idirdhealú le sonrú sna
téarmaí sin. Dá bhrí sin, tosaíodh ar leaganacha comhionanna a chruthú do mhná agus tháinig
méadú ar úsáid na leaganacha sin le haghaidh gach cúram poist a raibh téarma firinscneach
ann dóibh (‘Kanzlerin’, ‘présidente’, ‘sénatrice’, ‘assessora’, etc.). Chomh maith leis sin, tá
méadú tagtha ar an nglacadh atá le foirmeacha dúbailte a úsáid in go leor teangacha in ionad
an leagain chineálaigh fhirinscnigh i dtagairtí ar leith (‘tutti i consiglieri e tutte le consigliere’).
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Ar an tslí sin, ní cleachtas docht daingean a thuilleadh é úsáid a bhaint as téarmaí cineálacha
firinscneacha, fiú amháin i ngníomhartha reachtacha. Mar shampla, sa leagan Gearmáinise de
Chonradh Liospóin, tá an téarma cineálach ‘saoránaigh’ le fáil freisin mar ‘Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger’.

- Teangacha gan inscne (amhail an Eastóinis, an Fhionlainnis agus an Ungáiris), nach bhfuil
aon inscne ghramadaí ná aon inscne fhorainmneach iontu. Is iondúil nach bhfuil gá le haon
straitéis ar leith do na teangacha sin chun go mbeidís inscne-chuimsitheach, ach amháin i
gcásanna an-shonracha a phléitear sna treoirlínte ar leith do na teangacha sin.

(b) Parlaimint na hEorpa mar reachtóir

Tá an chaoi a léirítear prionsabal na híogaire inscne sa teanga i dtéacs ag brath go mór ar
an gcineál téacs atá i gceist agus ar an réim teanga sa téacs sin.

Ba cheart d’údair cúram a ghlacadh lena áirithiú gurb é an réiteach a roghnaítear an réiteach
iomchuí don chineál téacs agus don úsáid a bhainfear as an téacs sin ina dhiaidh sin, ach fós
a áirithiú go bhfuil feiceálacht leordhóthanach ann do na hinscní uile.

Mar shampla, an rud a bheadh oiriúnach in óráid (‘Ladies and Gentlemen’) nó in araoid
dhíreach (‘Dear Sir or Madam’ i mbarr litreach), ní gá go gcomhlíonfadh sé sin na srianta
foirmiúla atá sa reachtaíocht – a chaithfidh a bheith soiléir, simplí, beacht agus
comhleanúnach – agus ní struchtúr é a thagann go maith le réitigh dréachtaithe áirithe atá
dírithe ar neodracht ó thaobh inscne de sa mhéid go bhféadfadh na réitigh sin athbhrí a
chruthú i dtaobh na n-oibleagáidí atá leagtha síos sa téacs (ar nós na foirmeacha
firsinscneacha agus baininscneacha a mhalartú i gcás an fhorainm chineálaigh nó gan ach an
leagan baininscneach a úsáid i ndoiciméid áirithe agus an leagan firinscneach i ndoiciméid
eile).

Agus urraim á tabhairt don ghá atá le soiléireacht, ba cheart, a mhéid is féidir, úsáid teanga
nach bhfuil inscne-chuimsitheach, go háirithe an fhirinscne chineálach, a sheachaint i
ngníomhartha reachtacha. Tá moltaí a thagann leis an tuiscint seo glactha cheana féin ag go
leor comhlachtaí reachtacha sna Ballstáit.
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SAINCHEISTEANNA ATÁ COMÓNTA I bhFORMHÓR NA
dTEANGACHA

Cé go bhfuil éagsúlachtaí ó theanga go chéile le sonrú sna bealaí ar leith atá ann chun friotal
gnéasaíoch a sheachaint, tá líon áirithe pointí ann, mar a léirítear anseo thíos, atá comónta i
bhformhór na dteangacha.

1. AN FHIRINSCNE A ÚSÁID LE BRÍ CHINEÁLACH

Is é an gnás gramadúil traidisiúnta i bhformhór na dteangacha le hinscne ghramadaí ná go
mbaintear úsáid as an leagan firinscneach mar fhoirm ‘chuimsitheach’ nó mar fhoirm
‘chineálach’ nuair a bhíonn an dá ghnéas i gceist, ach gur gné ‘eisiatach’ atá ag roinnt le húsáid
na baininscne, i.e. nach mbítear ag tagairt ach do mhná amháin. Tá méadú ag teacht ar an
dearcadh gur nós atá idirdhealaitheach in aghaidh na mban é an nós seo an fhirinscne a úsáid
mar fhoirm chineálach nó mar fhoirm neodraithe.

Tá a gcuid straitéisí féin forbartha ag formhór na dteangacha le hinscne ghramadaí chun an
úsáid chineálach sin a sheachaint. Tá tuairisc ar na straitéisí ábhartha sna treoirlínte sonracha
atá i ndeireadh an leabhráin seo. Ba cheart réitigh a chuireann isteach ar a inléite atá téacs a
sheachaint, amhail foirmeacha comhcheangailte (‘thairis(ti)’,‘sé/sí’).

Sa bhreis air sin, bíonn an focal ‘man’ in úsáid in go leor teangacha i réimse leathan nathanna
dúchasacha agus tagairt á dhéanamh d’fhir agus do mhná araon, amhail manpower, layman,
man-made, statesmen, committee of wise men, agus ba cheart féachaint le himeacht ón nós
sin. Le múscailt feasachta ina leith seo, is iondúil gur féidir leagan inscne-neodrach díobh a
úsáid.

Trí straitéisí éagsúla a chónascadh (féach na treoirlínte sonracha), ba cheart a bheith in ann,
i bhformhór na gcásanna, prionsabal na neodrachta agus na cothroime ó thaobh teanga de
a chur i bhfeidhm i dtéacsanna na Parlaiminte.

2. AINMNEACHA GAIRMEACHA AGUS FEIDHMEANNA

Nuair a bhítear ag tagairt d’fheidhmeanna i dtéacsanna na Parlaiminte, úsáidtear na téarmaí
cineálacha sna teangacha le hinscne nádúrtha agus sna teangacha gan inscne, agus féadfar an
fhoirm fhirinscneach a úsáid ar bhonn eisceachta sna teangacha le hinscne ghramadaí (e.g.
‘chaque député ne peut soutenir qu’une candidature’).

Má tá inscne an duine féin ábhartha don phointe atá á dhéanamh, nó nuair a bhítear ag tagairt
do dhaoine ar leith, ba cheart téarmaí inscne-shonracha a úsáid, go háirithe i dteangacha le
hinscne ghramadaí (e.g. ‘la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité’). Tríd is tríd, ba cheart urraim a thabhairt do mhianta an duine féin a
mhéid a bhaineann le haraoid a chur ar an duine sin nó tagairt a dhéanamh dó nó di (e.g.
‘Madame le Président’ nó ‘Madame la Présidente’).
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Ba cheart fógraí folúntais a dhréachtú ar shlí atá cuimsitheach ó thaobh inscne de chun go
spreagfar idir fhir agus mhná chun cur isteach ar an bpost.

3. TEIDIL A ÚSÁID

I roinnt teangacha (mar shampla i bhFraincis agus i nGearmáinis), thugadh teidil ar nós
‘Madame’, ‘Mademoiselle’, ‘Frau’ nó ‘Fräulein’ le fios cad é an stádas pósta a bhí ag an mbean
a luaití an teideal sin léi. Tá sé sin athraithe in imeacht na mblianta agus níl an stádas sin á
léiriú a thuilleadh le húsáid na dteideal sin. Tá an treocht sin á leanúint sa chleachtas
riaracháin. Tá an teideal ‘Mademoiselle’ á scrios anois diaidh ar ndiaidh ó na foirmeacha
riaracháin i dtíortha ina labhraítear Fraincis, rud a fhágann gur rogha idir ‘Madame’ agus
‘Monsieur’ amháin atá anois ann. I dtéacsanna na Parlaiminte, is minice ná a mhalairt go
ndéantar teidil ar nós ‘Monsieur’, ‘Frau’, ‘Ms’, etc a fhágáil ar lár ar fad agus ainm iomlán an
duine a chur isteach.
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CONCLÚIDÍ

Tá an Pharlaimint tiomanta don chomhionannas inscne agus don neamh-idirdhealú ar fhorais
inscne. Bealach amháin chun an tiomantas sin a chur chun feidhme is ea úsáid a bhaint as
teanga atá íogair ó thaobh inscne de. I ngeall ar an líon mór teangacha agus cultúr atá sa
Pharlaimint, níl aon réiteach uileghabhálach amháin ann ina leith seo, ach caithfear féachaint
le teacht ar réitigh iomchuí i ngach comhthéacs ar leith agus aird á tabhairt ar na paraiméadair
ábhartha teanga agus cultúir. Is féidir réitigh phraiticiúla don Ghaeilge a fháil sa dara cuid de
na treoirlínte seo.

Ní mór ról na Parlaiminte mar reachtóir Eorpach a chur san áireamh freisin nuair a bhítear ag
iarraidh teanga inscne-neodrach a bhaint amach. Ní féidir na réitigh ar fad, a d’fhéadfaí a úsáid
i gcomhthéacsanna eile, a úsáid sa reachtaíocht – mar a n-éilítear soiléireacht, simplíocht,
beachtas agus comhleanúnachas.

Is mó an seans atá ann go mbeidh glacadh ag úsáideoirí le teanga
neamhchlaon má bhíonn an teanga sin nádúrtha agus stuama. Ba cheart
féachaint le teacht ar roghanna eile atá go fírinneach neodrach agus
cuimsitheach, ach fós urraim a thabhairt don nádúr ilteangach a ghabhann
le timpeallacht oibre na Parlaiminte agus na rialacha sonracha a ghabhann
le reachtaíocht a dhréachtú. Is é is aidhm do na treoirlínte seo go mbeidís
ina bhfoinse inspioráide do sheirbhísí riaracháin na Parlaiminte ina leith sin.
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TREOIRLÍNTE SONRACHA DON GHAEILGE

Is gnách go mbíonn forainmneacha, dobhriathra etc. ag réiteach le hinscne an fhocail dá
dtagraíonn sé e.g. an rialachán agus gach a bhfuil ann; an tuarascáil agus na leasuithe a rinneadh
uirthi. Tá sé tábhachtach, áfach, in aistriúchán na Parlaiminte, sna cásanna ina bhfuil ceird, slí
bheatha nó ról eile lena mbaineann an duine daonna, nach léirítear aon chlaonadh i bhfabhar
inscne amháin ná inscne eile. Déanfar gach iarracht a bheith neodrach ó thaobh inscne de in
aistriúchán na Parlaiminte. Chuige sin, luaitear roinnt teicnící anseo thíos a d’fhéadfaí a úsáid chun
gné na hinscne a sheachaint i dtéacs.

A. AN FOCAL ‘FEAR’

Seachnaítear an focal ‘fear’ a úsáid agus brí chineálach leis.

San áit arb ann don fhocal ‘fear’ i dteangacha eile (manpower, droits de l’homme), is féidir an
focal ‘duine’ nó an aidiacht ‘daon-’ a úsáid i nGaeilge e.g. daonchumhacht, cearta an duine.
Baintear úsáid freisin as an bhfocal ‘pearsa’ e.g. pearsa eaglaise, pearsa eacnamaíoch. Is féidir
chomh maith nathanna cainte seanbhunaithe a athmhúnlú e.g. in ionad ‘ní raibh fear inste scéil
ann’, d’fhéadfaí a scríobh: níorbh ann don té a d’inseodh scéal; nó nath cainte eile a lorg lena
léirítear an comhthéacs: ní raibh duine ná daonnaí ann.

B. ‘SÉ’, ‘SÍ’ ETC A SHEACHAINT

An t-iolra a úsáid

Is minic gur féidir ‘leis nó léi’ a sheachaint sa tríú pearsa nuair a chaithfidh forainm
réamhfhoclach a bheith sa Ghaeilge, tríd an iolra a úsáid nó an abairt a athrú thart. Mar shampla:
‘Is fearr a fhoghlaimíonn leanaí as leabhair a thaitníonn leo’ nó ‘is fearr a fhoghlaimíonn leanbh
as leabhair thaitneamhacha’, seachas ‘is fearr a fhoghlaimíonn leanbh as leabhair a thaitníonn
leis’.

Má shocraítear áfach an t-iolra a úsáid in áit amháin sa doiciméad (e.g. ‘iarrthóirí’ i bhfógraí
folúntais), ba cheart leanúint den iolra i ngach tagairt eile den ainmfhocal sin tríd síos. Níor
cheart go mbeadh ‘déanfaidh na hiarrthóirí …’ in áit amháin agus ‘moltar don iarrthóir …’ in áit
eile.

Anmodh ordaitheach

Ar ndóigh, is féidir an modh ordaitheach a úsáid. In ionad ‘ní mór don iarrthóir a chuid dintiúr a
sheoladh chuig …’, d’fhéadfaí a scríobh: ‘seol do chuid dintiúr chuig…’, nó go deimhin an
saorbhriathar a úsáid ‘seoltar na dintiúir chuig …’.
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An chopail a fhágáil ar lár

Is gnách go leanann forainm a fhreagraíonn d’inscne ainmfhocail an chopail e.g. Is é Peadar atá
imithe abhaile; Is í Mairéad a chuaigh go Gaillimh. Is féidir an chopail a fhágáil ar lár ar fad in
abairtí den sórt sin: Peadar atá imithe abhaile; Mairéad a chuaigh go Gaillimh. Is féidir an nós
sin a úsáid le teidil oifigiúla freisin: An cathaoirleach a chuir tús leis an gcruinniú. Ní mór a bheith
aireach, áfach, nach mbaintear den bhrí sa chás go mbíonn clásail eile san abairt.

An forainma fhágáil ar lár

Ó am go chéile is féidir an forainm a fhágáil ar lár ar fad. Mar shampla, in ionad ‘braitheann
tuarastal an oifigigh ar an bhfad atá sé i mbun seirbhíse’, d’fhéadfaí ‘braitheann tuarastal an
oifigigh ar an bhfad seirbhíse (atá curtha isteach)’ a scríobh. Ní mór a bheith aireach i dtaobh na
teicníce seo, áfach, agus a chinntiú nach bhfágtar cuma easnamhach ar an téacs ag an deireadh.

Athrá an ainmfhocail

Uaireanta is féidir an t-ainmfhocal a athrá arís san abairt chéanna. Mar shampla: Tar éis don
iriseoir freagra na ceiste a fháil ón Uachtarán, chrom an t-iriseoir sin ar dhréacht denalt a scríobh.

An frása ‘an té sin’ a úsáid

Amanna bítear in ann an frása ‘an té sin’ a úsáid chun athrá an ainmfhocail a sheachaint. Mar
shampla: Tar éis don Fheisire cead cainte a fháil, thug an té sin óráid den scoth.

Ainmfhocal cinnte in ionad na haidiachta sealbhaí

Is minic gur féidir an aidiacht shealbhach a sheachaint trí leas a bhaint as an ainmfhocal cinnte.
In ionad ‘I ndiaidh don Fheisire a cheist a chur’ d’fhéadfaí a scríobh: I ndiaidh don Fheisire an
cheist a chur.

Briathar a úsáid in ionad frása réamhfhoclach

Bíonn lear mór frásaí réamhfhoclacha in úsáid i nGaeilge, ach tá a oiread céanna de bhriathra ann
is féidir a úsáid chun an bhrí a thabhairt agus forainmneacha réamhfhoclacha a fhágáil ar lár.
D’fhéadfaí mar shampla an frása ‘an té ar mian leis a bheith i láthair’ a scríobh mar ‘an té a
thograíonn a bheith i láthair’.
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An forainm réamhfhoclach a nascadh leis anmír choibhneasta

Is féidir an forainm réamhfhoclach a nascadh leis an mír choibhneasta ionas nach mbeidh gá
le hinscne a léiriú, e.g. in ionad ‘an Feisire a raibh mé ag caint leis’ a scríobh, d’fhéadfaí ‘an Feisire
lena raibh mé ag caint’ a úsáid.

Nath cainte eile a aimsiú nachbhfuil aidiacht shealbhach ar lorg réamhfhocail ann

Is fiú smaoineamh ar nath cainte eile a aimsiú le cur in ionad nath cainte a bhfuil aidiacht
shealbhach ar lorg réamhfhocail ann. Mar shampla, seachas ‘is dá thoil féin a roghnaigh an t-
údar an fhoclaíocht áirithe sin’, d’fhéadfaí a scríobh:‘is de bhun tola a roghnaigh an t-údar an
fhoclaíocht áirithe sin’.

C. AINMNEACHA PEARSANTA AGUS LITIR A SHEOLADH

Is féidir ceisteanna inscne a sheachaint i gcás go mbíonn teideal ag gabháil le hainm i ndoiciméid
de chuid na Parlaiminte (e.g. ainmneacha na bhFeisirí nó de bhaill d’fhoireann na Parlaiminte) tríd
an ainm a lua agus ‘, Uas.’ a chur ina dhiaidh e.g. i gcás na leaganacha Béarla Mr. Fionn MAC
CUMHAILL nó Ms. Gráinne NÍ MHÁILLE, dhéanfaí Fionn MAC CUMHAILL, Uas. nó Gráinne NÍ
MHÁILLE, Uas. astu. I gcás nach féidir ‘Uas.’ a úsáid, is fearr gan teideal ar bith a chur le hainm (i.e.
‘an tUas. / Bn.’ a sheachaint). Mura luaitear ach an sloinne, moltar más féidir é teideal poist an
duine a chur roimh an ainm e.g. an tUachtarán MAC CUMHAILL, an Feisire NÍ MHÁILLE.

Ós rud é nach léir cé dó nó di a sheoltar litir go minic (e.g. nuair nach mbíonn sa bhunleagan ach
‘Dear...’ an Bhéarla), is féidir ceisteanna inscne a sheachaint tríd an nath ‘A chara’ a úsáid. I gcás
litir a sheoltar chuig duine, eagraíocht, nó grúpa daoine ar leith, cuirfear ainm an duine, na
heagraíochta nó an ghrúpa leis an litir. e.g. A Chinn Stáit nó Rialtais / A Uachtaráin etc.

D. AN CÓRAS INSCNE-CHUIMSITHEACH

Mura n-oibríonn ceachtar de na teicnící sin thuas nó má bhíonn cúis ar leith ag an údar le córas
inscne-chuimsitheach a úsáid thar an gcóras inscne-neodrach, is féidir ‘sé nó sí’ nó ‘sé/sí’ a
úsáid, ach féachtar lena líon a choinneáil an-íseal. Ag brath ar struchtúr na habairte, ba cheart
tús áite a thabhairt do ‘sé nó sí’ thar ‘sé/sí’. Is ceist aeistéitice é seo; má mheastar go bhfuil an
cónasc ‘nó’ rómhinic san abairt úsáidtear an tulslais, agus a mhalairt go cruinn.



13

Nuair a bhíonn an córas inscne-chuimsitheach in úsáid bíonn gá le séimhiú agus loime i ndiaidh
na haidiachta sealbhaí e.g. díolfaidh an tiománaí a charr nó a carr. Moltar gan an séimhiú a chur
idir lúibíní (‘díolfaidh an tiománaí a c(h)arr’). An chúis atá leis sin ná gur féidir le húsáid na lúibíní
a bheith iomarcach i gcásanna áirithe ina dtagann an uimhir iolra i gceist, mar a léirítear leis
an sampla seo: ‘díolfaidh an tiománaí a c(h)arr(anna)’. Sa chás seo, is éasca don tsúil rud éigin
ar nós ‘díolfaidh an tiománaí an carr nó na carranna [atá aige nó aici]’.

E. SAMPLA DE NA CÓRAIS ÉAGSÚLA

Seo a leanas sampla den trí chóras don téacs céanna.

An córas traidisiúnta:

Is é an cathaoirleach, tar éis dó tús a chur leis an gcruinniú, a fhiafróidh den chomhalta ar mian
leis a chuid tuairimí a roinnt le cách agus má bhíonn sé sásta an méid sin a dhéanamh go
dtabharfaidh seisean (i.e. an cathaoirleach) gach deis dó labhairt go hoscailte agus gach a bhfuil
le rá aige ar an ábhar a chur ar an taifead.

Córas inscne-neodrach

Tar éis don chathaoirleach tús a chur leis an gcruinniú, fiafrófar den chomhalta ar mian leis
tuairimí a roinnt le cách agus má bhíonn an comhalta sásta an méid sin a dhéanamh go
gcuirfear gach deis ar fáil labhairt go hoscailte agus a bhfuil le rá ar an ábhar a chur ar an taifead.

Córas inscne-chuimsitheach

Is é nó í an cathaoirleach, tar éis dó nó di tús a chur leis an gcruinniú, a fhiafróidh den
chomhalta ar mian leis nó léi a chuid nó a cuid tuairimí a roinnt le cách agus má bhíonn sé nó
sí sásta an méid sin a dhéanamh go dtabharfaidh seisean nó sise (i.e. an cathaoirleach) gach deis
dó nó di labhairt go hoscailte agus gach a bhfuil le rá aige nó aici ar an ábhar a chur ar an
taifead.

Tugtar faoi deara sa sampla thuas den chóras inscne-neodrach gur deacair forainmneacha,
dobhriathra etc. a sheachaint amach agus amach. Tugtar faoi deara freisin cé chomh foclach
atá an córas inscne-chuimsitheach.
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F. AN REACHTAÍOCHT

Sa chomhthéacs foirmiúil (gníomhartha reachtacha, naRialacha Nós Imeachta) ní bheifear in ann
i gcónaí úsáid an ‘sé’ nó ‘é’ cineálach a sheachaint, ach ba cheart gach iarracht a dhéanamh an
úsáid sin a choinneáil chomh híseal agus is féidir.

Cás ar leith atá i gceist le Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte. Nuair a bhítear ag tagairt don
Uachtarán (áit nach féidir an uimhir iolra a úsáid), cé nach moltar mar chéadrogha an
cleachtadh, is fearr i gcónaí an cur chuige inscne-chuimsitheach a úsáid (i.e. ‘sé nó sí’) ná an
fhirinscne chineálach, mura bhfuil an dara rogha ann.

G. AINMNEACHA GAIRME AGUS FEIDHMEANNA

Teidil inscne-neodracha arphoist

Is annamh a thagann inscne an duine i gceist leis an teideal a luaitear le gairmeacha nó slite
beatha e.g. dochtúir, iascaire, Feisire, cathaoirleach, uachtarán (fiú sa chás gur le fir amháin a
bhain cuid de na teidil sin tráth dá raibh). Tá deireadh tagtha de réir a chéile freisin leis an
réimír ‘ban-’ a úsáid lena léiriú gur bean atá i seilbh an phoist (e.g. bangharda, ban-aisteoir,
banaltra)*.

Tá roinnt téarmaí seanbhunaithe ann, áfach, nach bhfuil teideal inscne-neodrach i gcúrsaíocht
choiteann ann dóibh e.g. fear poist, fear dóiteáin, mac léinn, bean chabhrach. Is deacair riail
sheasta a leagan síos chun déileáil leis na cásanna sin, ach is fiú súil a caitheamh ar na samplaí
áirithe seo:

 fear poist: D’fhéadfaí téarma comhchiallach a úsáid e.g. in ionad fear poist, d’fhéadfaí
seachadóir poist nó postaire a úsáid.

 fear dóiteáin: D’fhéadfaí sa chás seo duine aonair a léiriúmar dhuine de ghrúpa e.g.
in ionad fear dóiteáin, d’fhéadfaí duine den lucht dóiteáin a úsáid. (Agus ar ndóigh ‘lucht dóiteáin’
a úsáid mar théarma ginearálta sna iolra.)

 mac léinn: tá glacadh coitianta leis go gcuimsítear fir agus mná leis an téarma ‘mac léinn’.
Ós rud é go bhfuil brí shainiúil le ‘mac léinn’ i.e. duine atá ag freastal ar an ollscoil, nach
léirítear i dtéarmaí eile amhail dalta (meánscoile) agus scoláire (a d’fhéadfadh a bheith i mbun
staidéir as a stuaim féin), leantar den téarma sin a úsáid mar atá.

* * Tabhair faoi deara, le do thoil, gur ainmfhocal firsinscneach an focal ‘altra’ de réir
www.tearma.ie agus FNBG, cé gur baininscne a luaitear leis an bhfocal sin i
bhfoclóir Dineen. Nó go sonraítear a mhalairt, déileáiltear leis an ainmfhocal anois
mar ainmfhocal firsinscneach.
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 bean chabhrach (bean ghlúine): luaitear an focal ‘cnáimhseach’ mar chomhchiallach
don téarma seo sna foclóirí. Ainmfhocal baininscneach is ea ‘cnáimhseach’, ach fós d’fhéadfaí
é a úsáid d’fhear: is é Pól an chnáimhseach atá thart sna bólaí seo. (Téarma gaolmhar, a bhfuil
a shainbhrí féin leis, is ea cnáimhseoir is féidir a úsáid d’fhear nó do bhean: is í Máire an
cnáimhseoir sinsearach in Ospidéal na hOllscoile.)


