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MOLTAÍ

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

A. de bhrí gur bunphrionsabal de chuid an Aontais Eorpaigh é an comhionannas inscne a 
chumhdaítear sna Conarthaí, agus gur cheart é a léiriú i mbeartais uile AE, lena n-
áirítear san oideachas, sa chultúr agus san earnáil chlosamhairc, agus i bhforbairt 
teicneolaíochtaí amhail an intleacht shaorga (AI), ar príomhbhealaí iad chun meon a 
athrú agus steiréitíopaí agus claontacht inscne a cheistiú sna noirm shóisialta atá ann 
cheana; de bhrí go bhfuil ár réaltacht á hathrú ó bhonn ag forbairt an digitithe agus na 
dteicneolaíochtaí amhail an intleacht shaorga agus go mbeidh tionchar an-mhór ag a 
rialáil inniu ar ár sochaithe amach anseo; de bhrí gur gá tacú le cur chuige atá dírithe ar 
an duine agus atá fréamhaithe i gcearta an duine agus san eitic chun an intleacht shaorga 
a fhorbairt agus a úsáid;

B. de bhrí go dtoirmisctear le hAirteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha AE 
idirdhealú ar raon leathan foras agus gur cheart go mbeadh sé ina threoirphrionsabal; de 
bhrí nár cheart ilchineálacha idirdhealaithe a atáirgeadh i ndearadh, in ionchur, i 
bhforbairt agus in úsáid na gcóras intleachta saorga bunaithe ar algartaim 
inscnechlaonta, nó sna comhthéacsanna sóisialta ina n-úsáidtear na halgartaim sin;

C. de bhrí gur léir ón taithí a fuarthas roimhe seo, go háirithe i réimsí teicniúla, go bhfuil 
forbairtí agus nuálaíochtaí bunaithe go minic ar shonraí fireanna agus nach bhfuil 
riachtanais na mban á léiriú go hiomlán; de bhrí go bhfuil gá le breis forairdill, réitigh 
theicniúla agus ceanglais shoiléire maidir le cothroime, cuntasacht agus trédhearcacht a 
fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na claontachtaí sin;

D. de bhrí go bhféadfadh tacair sonraí atá neamhiomlán agus míchruinn, easpa sonraí atá 
imdhealaithe ó thaobh inscne de agus algartaim mhíchearta, próiseáil córais intleachta 
saorga a shaobhadh agus go bhféadfaí baint amach an chomhionannais inscne sa tsochaí 
a chur i mbaol; de bhrí gur minic go mbíonn sonraí maidir le grúpaí atá faoi 
mhíbhuntáiste agus cineálacha idirdhealaithe trasnacha ina sonraí neamhiomlána agus in 
easnamh fiú;

E. de bhrí gur féidir neamh-chomhionannas inscne, steiréitíopaí agus idirdhealú a chruthú 
agus a mhacasamhlú tríd an teanga agus trí na híomhánna arna scaipeadh ag na meáin 
agus trí fheidhmchláir atá cumhachtaithe ag an intleacht shaorga; de bhrí go bhfuil 
tionchar suntasach ag an oideachas, ag cláir chultúrtha agus ag ábhar closamhairc ar 
chreidimh agus luachanna daoine a mhúnlú agus gur uirlis bhunúsach iad chun 
steiréitíopaí inscne a chomhrac, chun an bhearna inscne dhigiteach a laghdú, agus chun 
eiseamláirí láidre a bhunú; de bhrí nach mór creat eiticiúil agus rialála a bheith ar bun 
sula ndéanfar réitigh uathmheaitsithe a chur chun feidhme do na príomhréimsí sin sa 
tsochaí;

F. de bhrí gur féidir leis an eolaíocht agus leis an nuálaíocht sochair a chur ar fáil lena n-
athrófar an saol, go háirithe dóibh siúd is faide chun deiridh, amhail mná agus cailíní a 
bhfuil cónaí orthu i gceantair iargúlta; de bhrí go bhfuil an t-oideachas eolaíochta 
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tábhachtach chun scileanna, obair chuibhiúil agus poist san am atá le teacht a fháil, agus 
chun deireadh a chur le steiréitíopaí inscne a bhaineann leo mar réimsí atá firinscneach 
go steiréitipiciúil; de bhrí go bhfuil an eolaíocht agus an smaointeoireacht eolaíoch 
ríthábhachtach don chultúr daonlathach, rud atá bunriachtanach chun comhionannas 
inscne a chur chun cinn;

G. de bhrí go bhfuil mná tearcionadaithe in earnáil na hintleachta saorga, bíodh sin mar 
chruthaitheoirí, mar fhorbróirí nó mar thomhaltóirí; de bhrí gur féidir le hacmhainneacht 
iomlán scileanna, eolais agus cáilíochtaí na mban sa réimse digiteach agus i réimse na 
hintleachta saorga agus i réimse na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC), 
mar aon lena n-athoiliúint, cur le geilleagar na hEorpa; de bhrí nach ndéanann mná suas 
ach 22 % de ghairmithe IS ar fud an domhain; de bhrí nach é amháin go gcuireann 
easpa ban i bhforbairt IS leis an mbaol go dtarlóidh claontacht, ach baineann freisin sé ó 
thallann, ó fhís agus ó acmhainní AE, agus dá bhrí sin tá sé ina bhac ar an nuálaíocht; de 
bhrí go neartaíonn éagsúlacht inscne dearcadh na mban i bhfoirne agus feidhmíocht 
foirne agus go dtugann sí tús áite don nuálaíocht san earnáil phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach araon;

H. de bhrí go bhfuil bean amháin as gach deichniúr buailte cheana féin ag cibearfhoréigean 
ó 15 bliana d’aois agus gur cúis imní i gcónaí an cibearchiapadh i bhforbairt na 
hintleachta saorga, lena n-áirítear san oideachas; de bhrí gur minic a dhírítear 
cibearfhoréigean ar mhná sa saol poiblí, amhail gníomhaithe, polaiteoirí ban agus 
daoine poiblí eile; de bhrí gur féidir ról tábhachtach a bheith ag an intleacht shaorga 
agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn chun cibearfhoréigean in aghaidh na 
mban agus na gcailíní a chosc agus chun oideachas a chur ar dhaoine;

I. de bhrí go bhfuil ganntanas mór ban san Eolaíocht, sa Teicneolaíocht, san 
Innealtóireacht agus sa Mhatamaitic (STEM) le sárú ag AE, ós rud é gur mná iad 52 % 
de dhaonra na hEorpa, ach nach bhfuil ach duine as gach triúr céimithe STEM ina mná;

J. de bhrí, in ainneoin na treochta dearfaí i rannpháirtíocht agus spéis na mban san 
oideachas STEM, nach leor na céatadáin go fóill, go háirithe i bhfianaise thábhacht na 
ngairmeacha a bhaineann le STEM i ndomhan atá ag éirí níos digitithe;

1. á mheas go bhfuil a lán deiseanna ag baint le IS chun an comhionannas inscne a chur 
chun cinn ar choinníoll go mbaintear na claontachtaí comhfhiosacha agus neamh-
chomhfhiosacha atá ann cheana féin; á chur i bhfáth go bhfuil gá le tuilleadh iarrachtaí 
rialála chun a áirithiú go n-urramaíonn IS prionsabail agus luachanna an 
chomhionannais inscne agus an neamh-idirdhealaithe mar a chumhdaítear in Airteagal 
21 den Chairt um Chearta Bunúsacha; á chur i bhfáth, thairis sin, a thábhachtaí atá an 
chuntasacht, cur chuige difreáilte trédhearcach bunaithe ar riosca, agus a thábhachtaí atá 
sé faireachán leanúnach a dhéanamh ar algartaim atá ann cheana agus ar algartaim nua 
agus ar thorthaí na n-algartam sin;

2. á chur i bhfáth gur gá go gcuirfí eagraíochtaí meán ar an eolas faoi 
phríomhpharaiméadair na gcóras intleachta saorga atá bunaithe ar algartam lena 
gcinntear rangú agus torthaí cuardaigh ar ardáin tríú páirtí, agus go gcuirfí úsáideoirí ar 
an eolas faoin úsáid a bhaintear as intleacht shaorga i seirbhísí cinnteoireachta agus go 
bhfuil sé de chumhacht acu a bparaiméadair phríobháideachais a shocrú trí bhearta 
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trédhearcacha intuigthe;

3. á mheabhrú gur cheart go mbeadh algartaim agus an intleacht shaorga ‘eiticiúil ina 
ndearadh’, gan aon chlaontacht ionsuite, ar bhealach a ráthaíonn an uaschosaint do 
chearta bunúsacha;

4. á iarraidh go mbeadh beartais ann atá dírithe ar rannpháirtíocht na mban a mhéadú sna 
réimsí a bhaineann le STEM, leis an intleacht shaorga agus le hearnáil an taighde agus 
na nuálaíochta, agus go nglacfaí chuige il-leibhéil chun aghaidh a thabhairt ar an 
mbearna idir na hinscní ar gach leibhéal oideachais, agus béim ar leith á leagan ar an 
mbunoideachas, chomh maith leis an bhfostaíocht san earnáil dhigiteach, le béim ar 
leith ar an tábhacht a bhaineann le breisoiliúint agus le hathoiliúint;

5. á aithint go gcuireann steiréitíopáil inscne, díspreagadh cultúrtha agus easpa 
feasachta agus cur chun cinn rólshamhlacha na mban bac ar dheiseanna cailíní agus ban 
in TFC, STEM agus intleacht shaorga agus go n-imríonn siad tionchar ar na deiseanna 
sin, as a n-eascraíonn idirdhealú agus níos lú deiseanna do mhná sa mhargadh saothair;  
á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé líon na mban sna hearnálacha sin a mhéadú, rud a 
chuirfidh le rannpháirtíocht na mban agus le cumhachtú eacnamaíoch na mban, chomh 
maith leis na rioscaí a bhaineann le cruthú ‘algartaim neamhchlaonta’, mar a thugtar 
orthu, a laghdú;

6. ag tabhairt spreagadh don Choimisiún agus do na Ballstáit seirbhísí oideachais, 
cultúrtha agus closamhairc a cheannach ó sholáthraithe a chuireann cothromaíocht 
inscne i bhfeidhm ina láithreacha oibre, beartais agus treoirlínte soláthair phoiblí a chur 
chun cinn lena spreagtar cuideachtaí chun níos mó ban a fhostú le haghaidh post STEM, 
agus chun dáileadh cistí ar chuideachtaí sna hearnálacha oideachais, cultúrtha agus 
closamhairc a chuireann san áireamh critéir chothromaíochta inscne a éascú;

7. ag cur béim ar chineál trasearnála an idirdhealaithe inscnebhunaithe atá fréamhaithe i 
gclaontacht inscne chomhfhiosach nó neamhchomhfhiosach agus atá léirithe in earnáil 
an oideachais, léiriú na mban sna meáin agus fógraíocht ar an scáileán agus 
seachscáileáin, agus freagracht na hearnála poiblí agus na hearnála príobháidí araon 
maidir le tallann na mban a earcú, a fhorbairt agus a choinneáil go réamhghníomhach 
agus cultúr gnó cuimsitheach a spreagadh;

8. á iarraidh aran gCoimisiún agus ar na Ballstáit gnéithe eiticiúla, lena n-áirítear ó thaobh 
na hinscne de, a chur san áireamh nuair a bheidh beartas agus reachtaíocht na 
hintleachta saorga á bhforbairt, agus, más gá, an reachtaíocht reatha a oiriúnú, lena n-
áirítear freisin cláir AE agus treoirlínte eiticiúla maidir le húsáid na hintleachta saorga; 

9. ag tathant ar na Ballstáit straitéis a achtú chun rannpháirtíocht na mban i staidéir STEM, 
TFC agus IS agus i ngairmeacha a bhaineann leis an intleacht shaorga a chur chun cinn i 
straitéisí náisiúnta ábhartha atá ann cheana chun comhionannas inscne a bhaint amach, 
lena sainítear sprioc maidir le rannpháirtíocht taighdeoirí ban i dtionscadail STEM agus 
IS; ag tathant ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an mbearna idir na hinscní i 
ngairmeacha agus in oideachas a bhaineann le STEM, le TFC agus leis an intleacht 
shaorga, agus é sin a leagan síos mar thosaíocht sa Phacáiste um Scileanna Digiteacha 
d’fhonn láithreacht na mban ar gach leibhéal oideachais a chur chun cinn, agus chun 
uas-sciliú agus athoiliúint a chur ar an bhfórsa saothair;
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10. ag aithint nach mór do tháirgeoirí na réiteach intleachta saorga iarracht níos mó a 
dhéanamh táirgí a thástáil go críochnúil chun earráidí a d’fhéadfadh a bheith ann a 
mbeadh tionchar acu ar ghrúpaí leochaileacha a thuar; ag iarraidh go gcuirfí dlús leis an 
obair ar uirlis chun algartaim a theagasc chun go n-aithneoidís iompraíocht dhaonna atá 
ina hiompraíocht shuaiteach, lena sainaithneofaí na gnéithe sin is minice a chuireann le 
sásraí idirdhealaitheacha i bpróisis chinnteoireachta uathoibrithe algartaim;

11. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé a áirithiú go ndéanfar leasanna na mban, a 
bhfuil an iliomad cineálacha idirdhealaithe ag tarlú dóibh agus ar mná iad atá i ngrúpaí 
imeallaithe agus leochaileacha, a chur san áireamh go leordhóthanach agus ionadaíocht 
a dhéanamh orthu in aon chreat rialála a bheidh ann amach anseo; ag tabhairt le gur cúis 
imní di é go bhfuil riosca ann go bhfuil grúpaí imeallaithe ag fulaingt scoilteanna nua 
teicneolaíochta, eacnamaíocha agus sóisialta le forbairt na hintleachta saorga;

12. á iarraidh go ndéanfaí bearta sonracha agus go mbeadh reachtaíocht shonrach ann chun 
an cibearfhoréigean a chomhrac; á chur i bhfáth gur cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit maoiniú iomchuí a chur ar fáil chun réitigh intleachta saorga a fhorbairt lena 
gcoiscfear agus lena gcomhracfar cibearfhoréigean agus gnéaschiapadh agus teacht i 
dtír gnéasach ar líne atá dírithe ar mhná agus ar chailíní agus lena gcabhrófaí le 
hoideachas a chur ar dhaoine óga; á iarraidh go bhforbrófaí agus go gcuirfí chun 
feidhme bearta éifeachtacha chun dul i ngleic le seanchineálacha agus cineálacha nua 
ciaptha ar líne d’íospartaigh san ionad oibre;

13. ag tabhairt dá haire gur cheart rochtain ar shonraí a leathnú chuig páirtithe iomchuí, go 
háirithe taighdeoirí neamhspleácha, na meáin agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
chun anailís a dhéanamh ar thionchair na gcóras algartamach ar shaoránaigh, agus dlí an 
Aontais maidir le cosaint sonraí agus príobháideachas á urramú go hiomlán ag an am 
céanna; á chur i bhfios nach mór úsáideoirí a chur ar an eolas i gcónaí nuair a bheidh 
algartam in úsáid chun cinneadh a dhéanamh maidir leo, go háirithe i gcás ina 
mbainfidh an cinneadh le rochtain ar shochair nó ar tháirge;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta beartais a cheapadh a chuimsíonn 
go hiomlán an ghné inscne, amhail feachtais ardaithe feasachta, oiliúint agus curaclaim, 
a chuireann faisnéis ar fáil do shaoránaigh maidir le conas a fheidhmíonn algartaim, 
agus a dtionchar ar shaol laethúil na saoránach; á iarraidh orthu, thairis sin, dearcthaí 
agus dálaí oibre atá comhionann ó thaobh inscne de a chothú as a n-eascraíonn táirgí 
teicneolaíochta agus timpeallachtaí oibre níos cuimsithí; ag tathant ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar scileanna  digiteacha agus oiliúint intleachta 
saorga a áireamh i gcuraclaim scoile agus iad a chur ar fáil do chách, chun an deighilt 
dhigiteach inscne a dhúnadh; 

15. á chur i bhfáth go bhfuil gá le hoiliúint a chur ar oibrithe agus ar oideachasóirí a bhíonn 
ag déileáil leis an intleacht shaorga chun an cumas a chur chun cinn cleachtais 
idirdhealaitheacha inscne a shainaithint agus a cheartú san ionad oibre agus san 
oideachas, agus ar oibrithe a fhorbraíonn córais agus feidhmchláir intleachta saorga 
chun idirdhealú bunaithe ar inscne a shainaithint agus a leigheas sna córais agus sna 
feidhmchláir intleachta saorga a fhorbraíonn siad; á iarraidh go mbunófaí freagrachtaí 
soiléire i gcuideachtaí agus in institiúidí oideachais chun a áirithiú nach ndéanfar 
idirdhealú bunaithe ar inscne san ionad oibre ná i gcomhthéacs an oideachais; á 
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thabhairt chun suntais gur cheart íomhánna gan inscne den intleacht shaorga agus róbait 
a úsáid chun críocha oideachais agus cultúrtha, ach amháin más príomhthoisc í an 
inscne ar chúis éigin;

16. ag tabhairt chun suntais a thábhachtaí atá forbairt agus imscaradh fheidhmchláir IS sna 
hearnálacha oideachais, cultúrtha agus closamhairc i mbailiú sonraí atá imdhealaithe ó 
thaobh inscne de agus sonraí comhionannais eile, agus teicnící nua-aimseartha 
meaisínfhoghlama a chur i bhfeidhm, más gá, chun claontacht steiréitíopa inscne a 
cheartú, a bhféadfadh tionchair dhiúltacha a bheith aige; 

17. ag tathant ar an gCoimisiún agus na Ballstáit sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne de 
a bhailiú chun tacair sonraí a chur ar fáil ar bhealach a chuireann comhionannas chun 
cinn; ag iarraidh orthu, thairis sin, tomhas a dhéanamh ar thionchar na mbeartas poiblí a 
cuireadh i bhfeidhm chun gné na hinscne a ionchorprú trí anailís a dhéanamh ar na 
sonraí a bhailítear; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leas a bhaint as sonraí atá iomlán, 
iontaofa, tráthúil, neamhchlaonta, neamh-idirdhealaitheach agus íogair ó thaobh inscne 
de agus an intleacht shaorga á forbairt;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún oideachas a áireamh sa chreat rialála d’fheidhmchláir 
intleachta saorga ardriosca, i bhfianaise a thábhachtaí atá sé a áirithiú go leanfaidh an t-
oideachas de bheith ag cur le leas an phobail, chomh maith le híogaireacht sonraí maidir 
le daltaí, le mic léinn agus le foghlaimeoirí eile; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go 
mbeadh oideachasóirí, foghlaimeoirí agus an tsochaí i gcoitinne páirteach san imscaradh 
sin agus gur cheart riachtanais gach duine agus na tairbhí a bhfuiltear ag súil leo a chur 
san áireamh chun a áirithiú go n-úsáidfear an intleacht shaorga ar bhealach oibiachtúil 
agus eiticiúil;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid clár de chuid AE amhail Fís Eorpach, an Eoraip 
Dhigiteach agus Erasmus+ chun taighde ildisciplíneach, treoirthionscadal, turgnaimh 
agus forbairt uirlisí a chur chun cinn lena n-áirítear oiliúint, lena n-áirítear oiliúint, chun 
claontacht inscne san intleacht shaorga a shainaithint, mar aon le feachtais ardaithe 
feasachta don phobal i gcoitinne;

20. ag cur i bhfáth an gá atá le foirne ilghnéitheacha d’fhorbróirí agus d’innealtóirí ag obair 
taobh leis na príomhghníomhaithe sna hearnálacha oideachais, cultúrtha agus 
closamhairc chun go gcuirfí cosc ar chlaontacht inscne nó  shóisialta a bheith á n-
áireamh in algartaim, córais agus feidhmchláir IS; á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
machnamh a dhéanamh ar na teoiricí éagsúla trínar forbraíodh an intleacht shaorga go 
dtí seo agus trína bhféadfaí í a fhorbairt tuilleadh amach anseo;

21. ag cur i bhfios nár cheart go gcuirfí stop leis an dul chun cinn teicneolaíoch má dhéantar 
cúram cuí chun deireadh a chur le claontacht agus le hidirdhealú i gcoinne grúpaí ar 
leith, lena n-áirítear steiréitíopaí inscne.
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