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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheas go bhfuil gá le straitéis chuimsitheach chun comhrac i gcoinne na bréagaisnéise 
agus na bréagnuachta, muinín sna meáin a athbhunú agus cur i gcoinne bagairtí do 
phróisis pholaitiúla dhaonlathacha, ar straitéis í a bheidh bunaithe inter alia ar 
litearthacht meán agus faisnéise, agus a mbeidh sé mar aidhm léi saoránaigh a 
chumhachtú chun grinn-mheasúnú a dhéanamh ar inneachar na meán agus an difríocht a 
aithint idir tuairimíocht agus fíorais;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus eagraíochtaí de 
chuid na sochaí sibhialta chun curaclaim chomhchoiteanna a fhorbairt maidir le 
litearthacht meán agus teagmháil a dhéanamh le gach saoránach trí oideachas foirmiúil, 
seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, agus trí fhoghlaim ar feadh an tsaoil;

3. ag cur i bhfáth go bhfuil bagairt dháiríre roimh iolrachas na meán, ar líne agus as líne, 
mar gheall ar chomhchruinniú iomarcach úinéireacht na meán, arb é a bhíonn mar 
thoradh air ná go mbíonn gníomhaithe ceannasacha in earnáil na meán ag baint úsáid as 
faisnéis chun cuspóirí polaitiúla agus sóisialta a shaothrú agus go mbíonn cáilíocht, 
éagsúlacht agus iontaofacht na faisnéise atá ar fáil á laghdú;

4. á chur i bhfios go láidir go bhfuil cumhdach meán neamh-idirdhealaitheach, 
cuimsitheach agus cothrom bunriachtanach i gcomhair sochaí saor agus eolach san 
Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit réimse méan cuimsitheach a 
spreagadh ina mbeidh poist chruthaitheacha agus chinnteoireachta ag níos mó ban, 
imirceach agus dídeanaithe, mar aon le daoine de chuid phobail LADTI+ agus daoine 
atá faoi mhíchumas, lena rannchuideofaí le laghdú na steiréitíopaí sna meáin;

5. á mheas gur cheart go mbeadh croíphrionsabail na rochtana ar fhaisnéis agus, thar aon 
ní eile, na saoirse cainte, lena n-áirítear saoirse ealaíne, i réim i gcónaí sa chomhrac i 
gcoinne na bréagaisnéise;

6. á thabhairt chun suntais go bhfuil freagracht thábhachtach ar na meáin náisiúnta, go 
háirithe meáin na seirbhíse poiblí, i dtaca le léiriú leordhóthanach a thabhairt ar 
éagsúlacht chultúrtha, theangeolaíoch, shóisialta agus pholaitiúil agus saoránaigh a chur 
ar an eolas maidir le gach ábhar is ábhartha dá mbeatha laethúil, lena n-áirítear beartais 
agus nuacht AE.


