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MOLTAÍ

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

1. á chreidiúint go bhfuil na comhpháirtíochtaí leis an Afraic ag díriú an iomarca ar na 
deiseanna imirce agus eacnamaíocha, gan peirspictíocht i dtéarmaí na dínite acu;

2. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil an cultúr in easnamh sna cúig phríomhréimse 
comhair idir  AE agus an Afraic, cé gurb é an léiriú ar shaol fisiciúil agus saol 
meitifisiciúil na ndaoine;

3. á thabhairt chun suntais gur saincheist lárnach é an t-oideachas san Afraic, agus go 
mbeidh ar na 54 thír oiliúint a chur ar aon bhilliún duine óg in aon ghlúin amháin;

4. á mheas, áfach, go bhfuil sé contúirteach Erasmus+ a leathnú, ar eagla go nglanfaí na 
daoine éirimiúla den Afraic, tá duine as beirt intleachtóirí Afracacha ag obair ar an mór-
roinn cheana féin;

5. á áitiú, amhail an tUas. Sédar Senghor, a mhaígh go bhfuil “an cultúr ag tús agus 
deireadh aon fhorbartha”, ar an ngá aitheantas a thabhairt dá bhfuil dlite ó thaobh 
rannchuidiú doláimhsithe maidir leis an gcultúr sin, agus ba é an chéad duine é a rinne 
naisc leis an méid dofheicthe;

6. á iarraidh go bhforbrófaí droichead cultúrtha trí na traidisiúin Afracacha, an litríocht 
agus an fhealsúnacht a fhoilsiú, amhail Blaise Cendrars, Claude Lévi-Strauss agus 
André Malraux, chun caomhnú an 1,000 - 2.500 teanga, atá anaithnid ar an drochuair, a 
chur chun cinn, agus feasacht a mhéadú sna tíortha Afracacha nach bhfuil rochtain acu 
ar shaibhreas an chultúir Eorpaigh;

7. á iarraidh go bhfillfí ar fhionnachtain an “tsárbhua Afracaigh” ar labhair André Malraux 
faoi;

8. á chreidiúint go bhfuil sé riachtanach leanúint de bheith ag comhrac in aghaidh na 
sceimhlitheoireachta Ioslamaí, a chuireann an scriosadh cultúrtha chun cinn;

9. á iarraidh go mbunófaí líonra de mhúsaeim Afracacha agus Eorpacha lena léirítear an t-
ionchur diamhair Afracach sa chruthú comhaimseartha;

10. á chur i bhfios go láidir go ligfidh na forbairtí sin mórimirce a theorannú go 
fadtéarmach agus  na daoine den scoth a choinneáil ag freastal ar a bpobal;


