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Evelyn (36) Uganda 
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WHERE
WE WORK

Ciallaíonn ‘Trócaire’ go mbímid comhbhách leis an duine eile. Bunaíodh 
Trócaire i 1973 agus na haidhmeanna seo leis:

Maidir le 
Trócaire

• Tacú agus cabhrú leis 
an mhuintir ar fud an 
domhain a chónaíonn i 
mbochtaineacht. 

• Oideachas a chur ar 
mhuintir na hÉireann 
maidir le ceartas 
domhanda daonna. 

Creideann Trócaire go bhfuil 
gach uile fhear, bean agus páiste 
ar aon chéim. Ní bhaineann 
bochtaineacht le heaspa 
riachtanais bhunúsacha amháin. 
Bíonn easpa deiseanna, easpa 
cumhachta, easpa gutha, easpa 
smachta ar an saol i gceist. Ní 
féidir an tsochaí a athrú mura 
mbaintear cearta bunúsacha 
daonna amach. Táimid ag díriú 
ar athrú cló a chur i bhfeidhm 
ar shaol na mbocht agus na 
ndaoine atá ar an imeall. 

CUR CHUIGE
Bímid ag obair le heagrais áitiúla 
na hEaglaise agus an stáit ar fud 

an domhain le hathruithe a chur 
i bhfeidhm ó thaobh an duine 
aonair, an phobail, na sochaí, na 
hinstitiúidí de. 

• Tacú le daoine cearta 
bunúsacha a bhaint amach

• Pobail a spreagadh le hullmhú 
agus le freagairt a thabhairt ar 
ghéarchéimeanna 

• An tsochaí shibhialta a láidriú 
le haghaidh a thabhairt ar 
nósanna míchothrom sa 
tsochaí.

• Déileáil le daoine i gcumhacht 
le hathruithe sóisialta a chur i 
bhfeidhm.

AN TUATH – ÁBHAR CHEARTA 
DAONNA & CEARTAIS 
Tá 25% de theaghlaigh an 
domhain gan talamh. Tarlaíonn 
seo de bharr chogaidh uaireanta, 
de bharr rialtais agus corparáidí 
éillitheacha, deiseanna grabála 
ag taoisigh áitiúla nó baill 

teaghlaigh a bhaineann a gcearta 
ar thalamh de na mná.

Má chailltear an talamh 
cailltear neamhspleáchas agus 
cruthaítear bochtaineacht. Is 
buntáiste socheacnamaíoch an 
talamh, chomh maith le háis 
fheirmeoireachta. Tá seo fíor ach 
go háirithe i measc na mbocht, 
áit ina mbíonn rachmas agus 
marthanacht ag brath ar sheilbh 
na talún. 

Sna tíortha ina mbíonn Trócaire 
ag obair braitheann breis 
agus 50% den daonra ar 
an bhfeirmeoireacht. Cé go 
ndéantar bia a tháirgeadh, ní le 
formhór na ndaoine sna pobail 
an talamh, ní sealbhóirí iad. Nuair 
a dhíshealbhaítear na daoine 
seo, ní hé amháin go gcailltear 
a gcuid cearta ar thalamh, ach 
cailltear slite bheatha agus 
cearta daonna chomh maith.

TAG: Mapa Marlin

TRÓCAIRE 
AG OBAIR 
ANSEO
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WHERE
WE WORK

Cónaíonn Roni, María & Maya in áiteanna éagsúla ar domhan, ach tá siad 
aontaithe san iarracht le cearta ar thalamh a bhaint amach.

Éard is Oideachas Forbartha ann ná próiseas cruthaitheach a chuireann le tuiscint na bpáistí maidir le 
hidirnaisc an tsaoil. Déanann na gníomhaíochtaí san acmhainn seo scrúdú ar an gceangal idir an talamh, 
na leanaí agus a gcuid cearta. 

PowerPoint le híoslódáil ag: trocaire.org/education/landrights

Cruthaigh taispeántas nó gailearaí chearta ar thalamh ar an mballa ar scoil. Cuir obair na bpáistí leis de 
réir mar a chríochnaítear na gníomhaíochtaí éagsúla.

Conas an Acmhainn 
Seo a Úsáid

Mínítear na sleamhnáin 
PowerPoint ag tús na 
gníomhaíochta.

Cuireann Péacán 
ceist thábhachtach 
gníomhaíochta. 
Meastar tuiscint na 
bpáistí dá bharr.

Tugann 
Pónaire 
eolas d’oidí. 
Léigh é sula 
dtosaítear ar an 
ngníomhaíocht.

Grianghraf:  
Gary Moore

Cónaíonn Roni (10) in Uganda 
Thuaidh. Ón uair a fuair a athair 
bás tá ball teaghlaigh ag iarraidh 
an bóthar a thabhairt dóibh 
ón talamh. Tá páirtí Trócaire, 
Tionscnamh Síochána Acholi ag 
déanamh eadránú dóibh le go 
bhfágfaí teaghlach Roni ar an 
talamh.

Grianghraf:  
Manuel Morillo

Cónaíonn María (9) i nGuatamala. 
Rinne comhlacht príobháideach 
iad a dhíshealbhú. Tá Trócaire 
agus a chomhpháirtí CUC 
(comharchumann a lorgaíonn 
cearta do na feirmeoirí 
dúchasacha) ag tacú leo.

Grianghraf:  
Simon Walsh

Is as an tSiria do Maya (10). 
Díshealbhaíodh a muintir de 
bharr chogadh cathartha. 
Theitheadar go dtí láthair 
sábháilte sa Liobáin. Cuireann 
Trócaire tearmann agus dídean 
ar fáil do Maya agus dá muintir 
ina mbíonn ar chumas Maya 
agus a cuid siblíní a bheith sona 
ag súgradh go sábháilte sa chlós 
agus ag freastal ar ranganna. 
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Naisc 
Churaclaim

Má bhíonn gníomhaíochtaí 
anseo ródheacair do dhaltaí 
áirithe rang 3 tá obair ar fáil in 
An Tuath don Luath-Óige.

AN 
TUATH

Acmhainn don          
Oideachas 
Forbartha 
Luath-Óige 

Poblacht na hÉireann Snáithe Snáithaonaid

Gníomhaíocht 
1

Béarla

Amharc-Ealaín

Cumas & Muinín sa Teanga
Líníocht

Léamh; Teanga Labhartha

Téamaí Samhlaíocha a Mhíniú

Gníomhaíocht 

2

Tíreolaíocht

Ceol

Comhshaol Daonna

Éisteacht & Freagairt

Comhshaol  Nádúrtha: Daoine & Gnéithe

Fuaimeanna sa Comhshaol  a Iniúchadh

Gníomhaíocht 

3

OSPS

Tíreolaíocht

Mise & an Domhan Leathan

Comhshaol  Nádúrtha

Saoránacht a Chothú

Comhshaol  Nádúrtha Áitiúil

Gníomhaíocht 

4

Tíreolaíocht

OSPS

Comhshaol Daonna

Mise & an Domhan Leathan

Daoine & Tíortha Eile

Saoránacht a Chothú
Pobal Náisiúnta/Eorpach/Domhanda

Gníomhaíocht 

5

Stair

Drámaíocht

Trátha Athraithe & Coimhlinte
Drámaíocht: Mothúcháin/
Smaointe/Eolas a Fhiosrú

An Gorta Mór

Drámaíocht: Fiosrú & Léiriú

Gníomhaíocht 

6

Mata Sonraí Léiriú & Léirmhíniú ar Shonraí

Gníomhaíocht 

7

Tíreolaíocht

OSPS

Comhshaol Daonna

Mise & an Domhan Leathan

Daoine & Tíortha i gCéin; Trádáil & Forbairt

Saoránacht a Chothú

Gníomhaíocht 

8

OSPS Mise & an Domhan Leathan Oideachas ar na Meáin

Tuaisceart Éireann Snáithe Snáithaonaid

Gníomhaíocht 
1

Teanga & 
Litearthacht
Na hEalaíona

Caint & Éisteacht

Ealaín & Dearadh

Freagairt don Téacs

Líníocht

Gníomhaíocht 

2

An Domhan 
Mórthimpeall

1 – Idirspleáchas
3 – Ionad

Pobal/Comhshaol /Domhan Nádúrtha
Bíonn tionchar ag an Láthair ar an mBeatha

Gníomhaíocht 

3

PDMU

An Domhan 
Mórthimpeall

– Comhthuiscint sa Bhaile & i 
gCéin

– Láthair

6 – Dlíthe & Freagracht
8 – Cosúlachtaí & Éagsúlachtaí

Bíonn Tionchar ag an Láthair ar an mBeatha

Gníomhaíocht 

4

PDMU

Teanga & 
Litearthacht

2 – Comhthuiscint sa Bhaile & 
i gCéin

Caint & Éisteacht

8 – Cosúlachtaí & Éagsúlachtaí

Ullmhú & Cur i Láthair

Gníomhaíocht 

5

An Domhan 
Mórthimpeall

Na hEalaíona

2 – Gluaiseacht & Fuinneamh 
4 – Athrú thar Am

Drámaíocht

Daoine ag Gluaiseacht
Torthaí an Athraithe ar an Domhan Mórthimpeall Orainn

Imirt Ról le Ceisteanna Cultúrtha & Cearta Daonna a 
Chíoradh 

Gníomhaíocht 

6

An Domhan 
Mórthimpeall 
Mata & 
Uimhearthacht

2 – Gluaiseacht & Fuinneamh

Láimhseáil Sonraí

Daoine ag Gluaiseacht

Táblaí/Liostaí/Sonraí a Léirmhíniú 

Gníomhaíocht 

7

An Domhan 
Mórthimpeall

PDMU

4 – Athrú thar Am

9 – Foghlaim Conas Maireachtáil 
mar Bhall Phobail 

Tionchar Athruithe Deimhneacha & Diúltacha ar an 
Domhan

Ár ról mar Thomhaltóirí

Gníomhaíocht 

8

Teanga & 
Litearthacht

Scríobh Smaointe a chruthú, a eagrú, a bheachtú agus a chur i 
láthair de réir na nósanna traidisiúnta agus digiteacha, 
ag cur téacs, fuaim & grafaicí lena chéile 

6      Naisc Churaclaim



This is  
Our Land

Our land is connection … 
 community 
 country 
Land is dance, duty and dress. 
 
Our land is food … 
 forests 
 futures 
Land is heritage, history and hope. 
 
Our land is precious … 
 preserved 
 protected 
Land is spiritual, sacred and story. 
 
What happens to all these things when our land is 

 Extorted? 
 Exploited? 
 Exploded?

03

Céim 1: Déan ransú smaointe 
faoin tionchar a bhíonn ag an 
talamh orainn – go fisiceach/
sóisialta/cultúrtha. 

Céim 2: Léigh an dán ‘Is Linne 
an Tuath’ os ard. Éisteann na 
daltaí agus na súile dúnta acu. 

Roinneann na páistí na 
híomhánna a thagann chucu le 
páirtí.

Pléigh an íomháineacht. 
Taispeáin an dán ar shleamhnán 
3 agus léigh os ard. Déan an 
leagan amach a phlé. Mínigh aon 
fhocal deacair.

Céim 3: Roinn an rang i sé 
ghrúpaí agus tabhair cúpla focal 
ón dan dóibh le scríobh síos 
agus le plé. M.sh. pobal/tuath/
tír, luachmhar/caomhnú/cosaint/

Gníomhaíocht 1: 
Is Linne an Tuath

Mná i nGleann Polochic, Guatamala. 
Grianghraf: Manuel Morillo

Cén meas atá agam 
ar an talamh?

AIDHM

Smaoinigh ar choincheap 
na talún agus déan léiriú 
pictiúrtha ar an gceangal atá 
ann le saol na leanaí.

ACMHAINNÍ

6 leathanach páipéar A3 
daite, & A4 an duine, pionsailí 
daite.

Pléigh coincheap na talún. Is cuid 
lárnach dár saol é. Bímid ag brath 
go  fisiceach ar an talamh le bia 
a sholáthar dúinn. Bainimid úsáid 
shóisialta as le bheith ag súgradh 
lasmuigh le cairde agus gaolta. Bíonn 
tionchar cultúrtha ag an talamh orainn 
ó thaobh nósanna, ceol, scéalta, 
traidisiúin de. Bíonn tionchar ag an 
tuath ar an gcéannacht, go háitiúil 
agus go náisiúnta. Bainimid le baile, 
le contae, le tír áirithe. 

IS LINNE AN TUATH 
Ceanglaíonn sí …  
 pobal  
 agus tír.  
Bíonn rincí, éide, scéalta, 
teanga agus ceol tuaithe ann.  
Fástar bia faoin tuath …  
 coillte  
 agus foraoisí. 
Baineann stair, dúchas agus 
dóchas leis an tuath.  
Áis luachmhar í an tuath …  
 caithfear í a chaomhnú   
is a chosaint.   
Rud naofa spioradálta í an 
tuath.  
Cad a tharlaíonn má 
dhéanann daoine áirithe an 
talamh   
 A ghoid le fórsa?  
 A shaothrú ar bhealach   
 mímhacánta? A loit?

03

stair/dúchas/dóchas.Scríobhann 
an grúpa na focail ar leathanach 
daite A3 atá roinnte i dtrí cholún. 
Déantar plé faoin ngaol atá ag na 
focail leis an talamh agus leis an 
tuath. Cén gaol atá ag na focail 
chéanna lena gcuid saol féin?

Ciallaíonn ‘pobal’ mar shampla, 
grúpa daoine a chónaíonn sa 
dúiche chéanna, roinneann an 
pobal an talamh. Cén sórt pobal 
atá agaibh féin? 

Céim 4: Tabhair leathanach A4 
an duine dóibh. Lig dóibh focal 
a roghnú agus léargas pictiúrtha 
a thabhairt air. Cuir ar taispeáint 
ar chlár an ranga iad. Déan na 
pictiúir a cheangal leis na focail 
oiriúnacha.

Siúil thart ag breathnú ar na 
pictiúir. Lig do na daltaí na pictiúir 
a mhíniú. Pléigh: Tábhacht na 
talún dúinne. Cad a tharlaíonn 
má bhaintear an talamh den 
phobal? 

Gníomhaíocht Bhreise: Tugann 
na páistí earraí ó bhaile le 
seasamh don fhocal a roghnaigh 
siad. Cuir leis an taispeántas iad. 

Gníomhaíocht 1: Is Linne an Tuath      7



Gníomhaíocht 2: 
Ag Éisteacht Leis 
An Talamh

AIDHM

Coincheap na talún a 
iniúchadh trí fhuaimeanna

ACMHAINNÍ

4 ghearrthóg fhuaime talún, 
4 íomhá thalún, 4 físeán talún  
(ar an PowerPoint)

05

06 07

06
05 07

Céim 1: Breathnaíonn an rang ar ghailearaí na bpictiúr ó Ghníomhaíocht 1. Smaoinigh ar an dán agus 
ar na híomhánna a roghnaigh na daltaí leis an talamh a chur in iúl. Abair leis an rang go bhfuiltear chun 
éisteacht le fuaimeanna na talún. Tabhair an rang lasmuigh. Dúnaigí na súile agus éistigí le fuaimeanna na 
timpeallachta. Cén bhaint atá ag na fuaimeanna le focail an dáin?

Céim 2: Téigh isteach arís agus seinn na gearrthóga fuaime do na daltaí. I ndiaidh gach aon cheann acu 
lig dóibh mar dhaltaí indibhidiúla an rud a chloiseann siad a scríobh síos. Seinn arís agus pléigh. 

Céim 3: Taispeáin na grianghraif den talamh. Seinn na gearrthóga. Déan an pictiúr agus an fhuaim a 
mheaitseáil. 

Céim 4: Taispeáin na físeáin le féachaint an bhfuil na freagraí i gceart. Plé iomlán ranga: An raibh an 
fhuaim éagsúil ón smaoineamh a bhí agat? An bhfuil cosúlachtaí idir na físeáin agus do shaol féin? An 
bhfuil éagsúlachtaí áirithe ann?

Gníomhaíocht Bhreise: Bain úsáid as fón póca nó ceamara na scoile le taifead a dhéanamh ar radhairc 
nó fuaimeanna a bhaineann leis an tuath máguaird. 

Cad iad na bealaí éagsúla 
ina ndéantar an talamh a 
shaothrú?

María (9), Guatamala 
ag súgradh le roth 
pionnaí duilleoige. 
Grianghraf: Manuel 
Morillo

0808 0909

I can hear Evelyn singing at Mass

1010

Baineann na gearrthóga fuaime 
le himeachtaí lae  Evelyn. Is as  
Uganda Thuaidh di. Is ise máthair 
Patricia, atá le sonrú ar bhosca 
Trócaire, agus Roni, atá luaite le 
gníomhaíocht 4. Tugtar le fios do 
na daltaí go mbaintear úsáid as 
an talamh ar fud an domhain, ach 
go mbíonn straitéisí éagsúla ann 
leis an talamh a shaothrú. 
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Gníomhaíocht 3: 
Cearta Leanaí  

AIDHM

Cearta leanaí a scrúdú. An 
bhfuil siad á chomhlánú go 
háitiúil? 

ACMHAINNÍ

Cárta chearta 
leanaí leathanach 
10

Eagras idirnáisiúnta idir-rialtasach é na Náisiúin Aontaithe (NA). Cuireann siad 
an comhoibriú idir na tíortha éagsúla chun tosaigh. Bunaíodh i 1945 i ndiaidh an 
Dara Chogadh Domhanda é le cinntiú nach dtarlódh a leithéid riamh arís. Tá an 
ceannáras i Nua Eabhrac, agus príomhoifigí eile Vienna, Geneva agus Nairobi. Tá 
tuilleadh eolais ag: NA.org

Is comhaontas dlíthiúil idirnáisiúnta é Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um 
Chearta an Linbh (CNACL). Bhunaigh Comhthionól Ginearálta na NA go foirmiúil 
é i 1989. Tuigtear gur rud riachtanach é d’fhorbairt agus do dhínit na bpáistí. 
Dhaingnigh tíortha an domhain é, Poblacht na hÉireann i  1992 agus an Ríocht 
Aontaithe i 1991. Ciallaíonn sé go bhfuil na rialtais tiomanta chuige, cearta na 
bpáistí a chothú, a chaomhnú agus a chomhlánú. An t-aon tír nár dhaingnigh an 
Coinbhinsiún go dtí seo ná Stáit Aontaithe Mheiriceá. 

Dírítear ar na cearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha, i measc ábhar eile. 
Tá sé de cheart ag na leanaí caighdeán maireachtála oiriúnach a bheith acu (bia, 
éide, tithíocht), caighdeán ard chúram sláinte, slándáil shóisialach, oideachas a 
fháil. Ní luaitear cearta sonracha talún, ach tá gá bunúsach le talamh a bheith ar 
fáil chun na cearta eile a bhaint amach. Mura mbíonn fáil ag leanaí ar talamh, ní 
bheidh fáil acu ar a gcuid cearta.

Céim 1: Taispeáin lógó na NA do na leanaí agus iarr orthu cad is brí leis. Seasann an léarscáil do phobal an 
domhain. Tá an Mol Thuaidh ag an lár. De ghnáth feictear ag an mbarr é, agus an Eoraip sa lár. Cuireann 
tíortha eile iad féin istigh i lár. Pléigh an dearcadh seo. Rinneadh an fhleasc i lógó na NA de ghéaga chrann 
olóige, a chiallaíonn an tsíocháin. Gorm agus Bán dathanna na NA. Mínigh ról agus stair na NA.

Céim 2: Ceistigh an rang. Cad atá de dhíth ar leanaí? Cad a dhéanfaidís le saol sona sláintiúil a 
chaitheamh? Déan liosta leis an rang. Mínigh go bhfuil liosta ag na NA chomh maith. Tugtar Coinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CNACL) air.

Céim 3: Déan cóipeanna de chártaí cearta na leanaí agus bronn seit ar ghrúpaí ceathrar. Cé mhéad de na 
cearta a bhí ar an liosta a rinne sibh féin? Cad iad na foirgnimh /ionaid áitiúla a thacaíonn leis na cearta 
seo? Bíonn deis ag na leanaí súgradh agus sos a ghlacadh i gclós na scoile. Bíonn cúram sláinte ar fáil 
ag an ospidéal. Bíonn bia ar fáil ón bhfeirm. Léirigh na hionaid seo ar léarscáil chearta leanaí an cheantair. 
Greamaigh an cárta leis an gceart in áit oiriúnach ar an léarscáil. Cuir na léarscáileanna ar taispeáint i 
ngailearaí chearta na talún. 

Céim 4: Pléigh leis an rang ar fad: An bhfuil cearta leanaí á séanadh sa phobal áitiúil? Mura mbíonn cosán 
ar bith ann i dtreo na scoile, tá cearta leanaí maidir le bheith slán ag dul ar scoil á séanadh. 

Gníomhaíocht Bhreise: Cuireadh aithne go poiblí ar Malala Yousafzai ón bPacastáin nuair a scríobh sí 
chuig BBC Urdu maidir leis an saol faoi thionchar na Talaban. Labhair sí maidir leis an troid a cuireadh 
ar son oideachas na mban sa chomhluadar. Ní raibh sí ach aon bhliain déag d’aois. Spreag na daltaí le 
scríobh faoi ábhar chearta na leanaí sa phobal áitiúil. Foilsigh na torthaí ar shuíomh idirlín na scoile nó sa 
nuachtán áitiúil. 

Cad iad na cearta 
leanaí? An bhfuil 
ceangal acu leis an 
tuath?

12

Gníomhaíocht 3: Cearta Leanaí        9



Tá sé de cheart ag  
leanaí bia a fháil.

Tá sé de cheart ag leanaí 
dídean a bheith acu.

Tá sé de cheart ag leanaí 
uisce glan a bheith acu.

Tá sé de cheart ag leanaí 
súgradh, agus sos a 

ghlacadh.
Tá sé de cheart ag  

leanaí oideachas a fháil.
Tá sé de cheart ag  

leanaí a bheith slán.

Tá sé de cheart ag  
leanaí éisteacht a fháil.

Tá sé de cheart ag leanaí 
cúram sláinte a fháil.

Tá sé de cheart ag leanaí 
cosaint ón gcogadh a fháil. 
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Céim 1: Déan sé ghrúpa páistí, agus tabhair 
uimhir 1-6 an ghrúpa dóibh.  (1 & 2 = Uganda, 3 
& 4 = Guatamala, 5 & 6 = An Liobáin). Tabhair 
na grianghraif amach de réir an uimhris céanna. 
Greamaigh an grianghraf ar leathanach mór bán le 
Blu -tack. Ná lig dóibh an t-eolas ar chúl a léamh go 
fóill.

Déanann na páistí ceisteanna le cur a chumadh, 
agus scríobhtar síos iad.

Céim 2: Malartaíonn grúpaí 1 & 2 a gcuid 
leathanach, agus 3 & 4, 5 & 6 chomh maith. Léann 
na páistí na ceisteanna, agus léann siad an t-eolas 
ar chúl. Scríobhtar freagraí na gceisteanna i ndath 
atá éagsúil ó dhath na gceisteanna. Mura féidir 
freagra a aimsiú, ní gá a bheith buartha. Déan 
machnamh agus plé faoin sórt freagra a bheadh 
oiriúnach.

Cuireann na grúpaí na freagraí ar fáil do na grúpaí a 
chum na ceisteanna.

Céim 3: Déanann na páistí leis an tír chéanna an 
t-eolas a chruinnigh siad ón dá ghrianghraf a cur 
i láthair an ranga. Freagraítear ceisteanna ar nós: 
Cén páistí atá ann? Cá gcónaíonn siad (taispeáin ar 
an mapa)? Conas mar atá siad beann ar an talamh? 
Cad iad na cosúlachtaí atá eatarthu? Cad iad na 
dúshláin atá rompu? 

Céim 4: Cuir an dán ó Ghníomhaíocht 1 i gcuimhne 
do na daltaí. Cén talamh atá á ghoid, á loit, á 
shaothrú ar bhealach mímhacánta? Breathnaigh 
ar chárta chearta leanaí Ghníomhaíocht 3. Plé don 
rang: Cén chuid dá gcearta atá á choimeád uathu?

Gníomhaíocht Bhreise: Scríobh nóta dialainne de 
réir mar a dhéanfadh Roni, María nó Maya é.

Gníomhaíocht 4: An 
Talamh & mo Chearta

AIDHM

An tionchar atá ag an 
díshealbhú ar dhaoine a 
scrúdú

ACMHAINNÍ

Sé ghrianghraf (istigh leis 
seo), leathanaigh mhóra, 
marcóirí, Blu- tack

1514

Conas mar a bhaintear an talamh de dhaoine ar fud an domhain? 
Cén tionchar atá aige sin ar a gcuid cearta dá bharr?

1716

Léigh an t-eolas faoi Roni, María, Maya & Reem atá 
ar chúl na ngrianghraf sula gcuireann tú tús leis an 
ngníomhaíocht. Meabhraigh do na daltaí nach bhfuil 
anseo ach cur síos ar theaghlach amháin i ngach 
ceann de na trí thír. Ní féidir an éagsúlacht iomlán 
atá sna tíortha sin a léiriú sna scéalta seo amháin.

Uganda Guatamala An Liobáin

Gníomhaíocht 4: An Talamh & mo Chearta      11
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Céim 1: Féach: Daonra, Éire & an Eoraip, sleamhnán 19. Plé don rang: Cén fáth gur tháinig meath ar an 
daonra? Cá ndeachaigh na daoine a d’imigh ar imirce? Cén fáth nár tháinig meath ar dhaonra an chuid eile 
den Eoraip? An dóigh libh gur rogha éasca a bhí ann an tír seo a fhágáil?

Céim 2: Seinn ‘Ag Fágáil an Bhaile: Scéal Brigit & Sami’ (nasc ar shleamhnán 20 PowerPoint). Insíonn an 
bheochan seo na scéalta a bhaineann le beirt ó áiteanna éagsúla ar domhan. Tugtar rogha dheacair dóibh 
an baile a fhágáil nó fanacht sa bhaile. Taispeánann an bheochan go bhfuil cosúlachtaí ann idir imirce na 
nÉireannach i rith an Ghorta Mhóir agus géarchéim na ndídeanaithe sa lá atá inniu ann. Nuair a bhíonn an 
bheochan feicthe acu cuir na ceisteanna ar an rang ina iomláine: Ar chuir rud ar bith ionadh oraibh? Cad 
iad na cosúlachtaí a bhaineann le scéalta Brigit & Sami?

Céim 3: Déan dhá leath den rang. Cuireadh leath amháin acu na ceisteanna ar Brigit, an leath eile ar 
Sami. Seinn an bheochan arís. Bíonn na daltaí ag breathnú agus ag scríobh ceisteanna le cur. Suigh 
san ionad diancheistithe agus mínigh do na daltaí é. Cuireann na daltaí na ceisteanna agus freagraíonn 
tusa mar ‘Brigit’. Ansin pioc dalta le ceisteanna a fhreagairt mar ‘Sami’. Cuireann na daltaí ceisteanna ar 
‘Sami’. 

Céim 4: Cabhraigh le ‘Sami’ an cinneadh a dhéanamh, fanacht nó fágáil. Imrítear ‘Céim Chinnidh’. 
Déantar dhá ghrúpa daltaí, ceann acu a mholann go bhfanfadh sé, an dream eile ag rá leis fágáil. Pléitear 
na fáthanna le go bhfanfadh nó go bhfágfadh sé. Bíodh argóint éagsúil ag gach aon dalta. Déantar dhá líne 
daltaí (Fág & Fan) agus aghaidh acu ar a chéile. Siúlann Sami síos eatarthu go mall. Ag gach aon chéim 
tugann páiste ar clé nó ar dheis in aice leis moladh dó fanacht nó fágáil. Nuair a bhíonn na moltaí cloiste, 
glacann ‘Sami’ an chéim dheireanach, an chéim chinnidh, casann siar agus déanann an rogha.

Gníomhaíocht Bhreise: Ag ligean orthu gur Brigit nó Sami iad, scríobhann na daltaí litreacha chuig an 
chomhluadar nua, ag míniú do dhaoine conas mar a chuirfí fáilte isteach rompu féin.

Gníomhaíocht 5: 
Fan nó Fág

AIDHM

An cinneadh deacair an 
talamh a thréigeadh a 
thuiscint 

ACMHAINNÍ

Cóipleabhair, stól mar 
ionad diancheistithe atá 
sofheicthe ag cách

‘Caithfear a thuiscint nach gcuirfimis ár bpáistí i mbád mura mbeadh an 
mhuir níos sábháilte ná an tír.’ Tagann an smaoineamh allabhrach seo ón dán 
‘Home’ a scríobh an file Breatnach/Somálach Warsan Shire. Cuireann sé i 
bhfocail an rogha dheacair atá roimh na tuismitheoirí nuair a theitheann siad 
ó bhaile. Bhí an rogha chéanna le déanamh go minic ag muintir na hÉireann 
i rith an Ghorta. Cé go raibh aistear fada baolach rompu agus saol deacair i 
dtír gan aithne, d’imigh breis agus dhá mhilliún duine ó thír na hÉireann idir 
1845–50. B’shin an cheathrú chuid den daonra. D’imigh 70 % go SAM , 28 % 
go Ceanada, 2 % chun na hAstráile. Tugadh ‘longa báis’ ar na longa a thug 
an pobal thar lear, de bharr an méid daoine a fuair bás iontu. Ní raibh Béarla 
ar bith ag go leor Éireannach bocht na linne sin, agus bhí orthu Béarla a 
fhoghlaim mar theanga nua. Spreag na daltaí le go mbeidís tuisceanach agus 
comhbhách i leith na roghanna deacra a chuirtear roimh theaghlaigh ar fud 
an domhain sa lá atá inniu ann nuair a chuirtear faoi strus iad.

Cad iad na fachtóirí a chuireann iallach ar dhaoine 
an talamh a thréigeadh ? 

2019

Bróga i dteach Maya, 
An Liobáin. Grianghraf: 
Simon Walsh

12      Gníomhaíocht 5: Fan nó Fág



Every two seconds a person is displaced with force from their home

There are 68.5 million forcibly displaced people in our world

40 million are internally displaced people

25.4 million are refugees

3.1 million are asylum seekers

Half of the refugees in our world are children

57 per cent of all refugees come from these three countries

South Sudan – 2.4 million

Afghanistan – 2.6 million

Syria – 6.3 million

Top refugee-hosting countries

Turkey – 3.5 million

Pakistan – 1.4 million

Uganda – 1.4 million

Lebanon – 1 million

Migration  
Statistics

22

Céim 1: Cuir an rang ina bpéirí. Déan cóipeanna agus scaip na 
sainmhínithe de dhaoine atá ar aistear mar atá thíos. Pléann na daltaí 
iad agus meaitseálann siad an sainmhíniú le hImircigh (2), Teifigh (1), 
Daoine Easáitithe de Thír (4) agus Iarrthóirí Tearmainn (3). Pléigh na 
torthaí mar rang iomlán.

Céim 2: Féach na staitisticí ar shleamhnán 22. Cad iad na bealaí 
sofheicthe ina bhféadfaí an t-eolas a léiriú (barrachairt, píchairt, 
picteagram, léarscáil an domhain)? Roinn an rang ina ngrúpaí agus 
tabhair staitistic agus saghas cairt an ghrúpa dóibh. Scríobhtar trí 
cheist faoi gach aon chairt.

Céim 3: Bíodh stáisiún ag gach cairt. Bogann na daltaí thart agus 
freagraíonn na ceisteanna faoi na cairteacha.

Céim 4: Plé don rang iomlán: An gcuireann na staitisticí ionadh ort? Cuir na cairteacha ar taispeáint sa 
ghailearaí cearta talún.

Gníomhaíocht Bhreise: Breathnaigh & Foghlaim. Tacaíonn Trócaire leis na dídeanaithe i mbreis agus 
deich dtír ar fud an domhain: trocaire.org/education/landrights

Gníomhaíocht 6: 
Díbirt

Maya (10), Reem (7) & Amira (11),  
An Liobáin. Grianghraf: Simon Walsh

AIDHM

Staitisticí imirce a scrúdú 
agus a léiriú ar chairteacha. 
Gníomhaíocht oiriúnach do 
Rang 6/P7. Má tá daoine níos 
óige i gceist, ná tabhair an 
iomarca staitisticí dóibh.

ACMHAINNÍ

Rialóirí, uillinntomhais, 
pionsailí, mapaí bána

22

Cé mhéad duine 
ar fad a dhíbrítear 
ó bhaile go 
hidirnáisiúnta? 

Imircigh Teifigh Daoine Easáitithe de Thír Iarrthóirí Tearmainn

1) Daoine a gcuirtear iallach orthu a dtír féin a fhágáil toisc go mbíonn a mbeatha i mbaol, agus a lorgaíonn 

tearmann i dtír eile. Tharlódh seo de bharr an fhoréigin, na coinbhleachta, idirdhealú (creidimh, cine, 

sóisialta nó polaitiúil) nó tubaistí nádúrtha.

2) Daoine a dhéanann an cinneadh a dtír féin a fhágáil ar mhaithe le saol níos fearr nó poist níos fearr a 

lorg i dtír éigin eile.

3) Daoine a fhágann a dtír féin. Iarrtar ar rialtas i dtír eile glacadh leo, ligean dóibh fanacht agus aitheantas 

mar dhídeanaithe a thabhairt dóibh.

4) Daoine a gcuirtear iallach orthu an baile a fhágáil toisc go mbíonn a mbeatha i mbaol, a lorgaíonn 

tearmann agus cosaint in áit éigin eile ina dtír féin.



GNÍOMHAÍOCHT 7: 
SPRIOCANNA DOMHANDA

24 25

AIDHM

Feasacht agus tuiscint a 
chothú faoi Spriocanna 
Domhanda na Forbartha 
Inbhuanaithe 

ACMHAINNÍ

Beochan, nótaí Post-It, an 
t-idirlíon, leathanaigh A3 

Cad is forbairt inbhuanaithe ann? Conas a chabhródh 
Spriocanna Domhanda linn é a chur i bhfeidhm?

2524

Maya (10), a deirfiúr Amira 
(11) a deartháir Farid (13), 
An Liobáin. Grianghraif: 
Simon Walsh

Céim 1: Déanann na daltaí amach an aois a bheidh acu sa bhliain 2030. Bí ag obair i bpéirí faoi na rudaí a 
bheadh uathu ag an staid sin; domhan saor ó chogadh, oideachas do chách, na cailíní agus na buachaillí 
bheith ar aon chéim os comhair an domhain. Scríobh síos cúig smaoineamh ar nóta Post-It. Téann dhá 
phéire lena chéile, breathnaíonn ar na smaointe agus gearrann síos go cúig chinn iad. Téann an ceathrar 
sin le ceathrar eile agus déantar an rud céanna. Leantar ar aghaidh go mbíonn gach aon ghrúpa tagtha 
le chéile agus go mbíonn comhaontú i measc an ranga maidir leis na cúig smaoineamh is fearr agus iad 
scríofa ar liosta amháin. Cad iad na hathruithe a mbeadh gá leo le domhan mar sin a thógáil? 

Céim 2: Seinn an bheochan ‘Péacán & Pónaire’ (nasc ar shleamhnán 25 PowerPoint). Léigh na 
spriocanna domhanda don fhorbairt inbhuanaithe dóibh. Abair leo go bhfuil plean ag na NA agus gur féidir 
an domhan a fhorbairt ar bhealach a bheidh cothrom do chách agus a chosnóidh an comhshaol. Tabhair 
na ceisteanna dóibh agus seinn an bheochan ‘Péacán & Pónaire’ arís. Cad is brí le forbairt inbhuanaithe? 
Conas a chinnteoidh na spriocanna domhanda go mbeidh forbairt inbhuanaithe ann?

Céim 3: Roinn na daltaí ina bpéirí. Tabhair sprioc do gach aon phéire acu. Déan liosta cúig cheist faoin 
sprioc, agus déan taighde ar an idirlíon le freagraí a fháil. Tá cabhair le fáil ó ‘An Domhan atá Uainn’ 
(nasc ar shleamhnán 26 PowerPoint). Leagan aoisoiriúnach do pháistí atá ann maidir leis na moltaí do na 
Spriocanna Domhanda, agus scríobh gníomhairí ó ghluaiseacht na leanaí ó Mheiriceá Laidineach agus ón 
Chairib lena chéile é.

Céim 4: Cruthaíonn na daltaí póstaer leis an sprioc áirithe a mhíniú. Cuirtear os comhair an ranga é. Cad 
iad na spriocanna a bhaineann le cearta talún? Cuir ar taispeáint sa ghailearaí cearta talún iad. 

Gníomhaíocht Bhreise: Cruthaíonn na daltaí greannán ‘Péacán & Pónaire’ a mhúinfeadh eolas faoi na 
Spriocanna Domhanda do na páistí eile ar scoil. 

26

26

Ciallaíonn forbairt go mbíonn athrú ann. Ba mhaith le Trócaire go 
mbeadh an domhan ag forbairt ar bhealach inbhuanaithe, ar bhealach 
nach gcuirfidh isteach ar shaol nó ar chearta na nglún atá romhainn. I 
mí Mheán Fómhair 2015, ghlac ceannairí an domhain le seacht Sprioc 
Domhanda déag don Fhorbairt Inbhuanaithe ag cruinniú mullaigh at na 
NA. Baineann siad le gach tír ar domhan, agus tá Éire agus an Ríocht 
Aontaithe tiomanta chuige iad a chur i bhfeidhm. Déanfaidh na rialtais, 
na hinstitiúidí agus na saoránaigh den 193 ballstát na NA ar fud na 
cruinne troid le deireadh a chur le bochtaineacht, le neamhionannas 
agus leis an bpláinéad a chaomhnú. Is rud criticiúil é rochtain, smacht 
agus cosaint na talún le go mbainfí na Spriocanna Domhanda amach.
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Conas cur isteach ar chomórtas Gníomhairí 
Athraithe Trócaire  

Céim 1: Déanann na daltaí taighde agus plé faoi 
réimse leathan cluichí. Tá samplaí de chluichí 
a dhéanann scrúdú ar chearta daonna agus 
ar théamaí an oideachais fhorbartha ar fáil ag: 
trocaire.org/gamechangers

Céim 2: Cruthaíonn na páistí cluiche a léiríonn an 
méid a d’fhoghlaimíodar faoi chearta na leanaí.

Céim 3: Tabhair cuireadh do ranganna eile an 
cluiche a imirt agus déan taifead ar an méid acu a 
d’imir, agus an t-aiseolas a thugadar. 

Céim 4: Líon an fhoirm iarratais ag: trocaire.org/ 
gamechangers. Cuir isteach an cluiche agus an fhoirm chuig Trócaire faoin Aoine 12 Aibreán.

Bronnfar teastas ar an uile dhalta a bhíonn páirteach i gcluiche a chur isteach. Tabharfar cuireadh don ocht 
n-iomaitheoir déag a bheidh ar ghearrliosta, teacht chuig ócáid cheiliúrtha sa Helix, Baile Átha Cliath ar 
an Déardaoin, 16 Bealtaine 2019. Bronnfar plaiceanna scoile ar na daoine ar an ngearrliosta. Bronnfar 
turas chuig Cool Planet Experience in Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin ar an rang a bhuann an 
comórtas. Tá tuilleadh eolais ar an mbileog leis an acmhainn seo agus ag: trocaire.org/gamechangers

Gníomhaíocht 8: 
Gníomhairí Athraithe Trócaire 

Jessica (12), Hondúras, ag imirt cluiche a mhúineann conas freagairt a thabhairt ar na tuilte 
sa cheantar sin. Grianghraf: Santiago Agra Bermejo

AIDHM Cruthaigh cluiche a léiríonn 
cearta leanaí

Gníomhairí Athraithe Trócaire: comórtas do 
dhaoine óga a chreideann gur féidir an domhan 
a athrú trí mheán na gcluichí. Cuirtear iarratais 
isteach i gceann de na formáidí seo:

12
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22
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22

CLUICHE 
CLÁIR 

CLUICHE 
CÁRTAÍ 

CLUICHE 
FÍSE

Gníomhaíocht 8: Gníomhairí Athraithe Trócaire       15



Clúdach Tosaigh: Maya (10) An Liobáin. Grianghraf: Simon Walsh. María (9) Guatamala. 
Grianghraf: Manuel Morillo. 

Patricia (7) Uganda. Grianghraf Gary Moore. Clúdach ar Chúl: Páistí Bunscoile, Uganda Thuaidh. 
Grianghraf: Gary Moore

Ar mhaith le do mhic léinn breis eolais a bheith acu 
maidir leis an tsibhialtacht Máigheach?

Déanann Ár Saol Ár Stair scrúdú ar shibhialtacht seanda 
agus tá go leor eolais ann faoin gcine Máigheach.

Ordaigh an acmhainn agus cuirfimid sa phost chugat é. 

Clóbhuailte ar pháipéar ó fhoinse fhreagrach.  Déan mé a athchúrsáil le bhur dtoil

IS É TRÓCAIRE GNÍOMHAIREACHT 
FHORBARTHA THAR LEAR NA 
HEAGLAISE CAITLICÍ IN ÉIRINN

Tá tuilleadh acmhainní a thugann léargas 
ar chearta daonna, ar athrú aeráide agus ar 
ábhar chearta sóisialta ar fáil ag: trocaire.org/
education

TAG: E9

Aithníonn Trócaire go buíoch an tacaíocht a thugann Cúnamh Éireann dúinn 
agus a chuireann ar ár gcumas imeachtaí Oideachas Forbartha a chur ar fáil in 
Éirinn. Tá an fhreagracht ar na húdair as an ábhar, as na bealaí oibre agus as na 
gníomhaíochtaí a léirítear san acmhainn seo, agus ní gá go mbeidís ag réiteach le 
polasaithe Cúnamh Éireann.

Trócaire, Maigh Nuad, 
Co. Chill Dara

+353 (0)1 629 3333
Ríomhphost chuig Mary 
Boyce ag: 
mary.boyce@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 50 Sráid an 
Rí, Béal Feirste BT1 
6AD

+44 (0) 28 90 808 030
infoni@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 12 Sráid na 
hArdeaglaise, 
Baile Átha Cliath 1

+353 (0)1 874 3875
dublincentre@trocaire.org
www.trocaire.org

Trócaire, 9 Sráid an 
Chócaigh, Corcaigh

+353 (0)21 427 5622
corkcentre@trocaire.org
www.trocaire.org
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Atiak

Pakwach

Ruanda
An Tansáin

An Chéinia

Congo
(DRC)

Kitgum

PaderGulu

KAMPALA

Acholi

Acholi

UGANDA

An tSúdáin Theas
 

L. VICTORIA

Tá Roni deich mbliana d’aois. 
Cónaíonn sé in Uganda, tír atá 
in oirthear na hAfraice lena 
mháthair Evelyn, le deirfiúr 
níos sine Flavia, deirfiúr níos 
óige Patricia agus a dheartháir 
Ivan. Tá deirfiúr eile atá níos 
sine ná é darbh ainm Barbara 
ag freastal ar scoil chónaithe, 
bíonn sí sa bhaile nuair a bhíonn 
an scoil dúnta don tsaoire. 
Fuair an t-athair bás de bharr 
breoiteachta sa bhliain 2011.

Ar gcúl: Flavia (17), Ivan 
(13), Roni (10)
& Patricia (7) ar an 
bhfeirm. Grianghraf: Gary 
Moore

Gaeilge Acholi Fuaimniú 
Móra duit ar maidin lcoo nining lch-o ni-ning
Móra daoibh ar maidin Wucoo nining Wu-cho ni-ning
Conas atá tú? Kop ango Kop-ango
Táim go maith Kope Ko-pe
Lá maith agat lrii maber lr-ii maber
Slán abhaile Wudong maber Wudong

Cónaíonn muintir Roni ar thalamh ina bhfuil dhá theach traidisiúnta. 
Bíonn ceann acu don lóistín agus do bhia a ullmhú. Is stóras an teach 
eile. Tá ceann tuí sleá ar na tithe. Ní leanann an ceann tuí ach ar 
feadh trí bliana. Bailíonn Evelyn an féar agus déanann daoine eile an 
tuíodóireacht.

Tá féar fada timpeall an tí agus gairdín in aice leis ina bhfástar barraí. 
Níl uisce reatha ná aibhléis sa bhaile. Bailíonn siad uisce ón tobar 
atá i ngiorracht chúig nóiméad dóibh. Bíonn cadhnra gréine acu le 
tóirse agus le fón póca Evelyn a lochtú. Cuireann Roni painéal gréine 
ar an díon gach lá. Bíonn sé faoin ngrian ar feadh an lae. Nuair a 
cheanglaítear le bolgán solais é lasann an bolgán. Bíonn ar chumas an 
teaghlaigh a bheith ag léamh istoíche dá bharr. Cheannaigh Evelyn ag 
an margadh áitiúil é ar 15,000 UGS (€3.50/£2.99). Codlaítear ar mhataí 
paipíre a ndéantar sa cheantar.

Tá coilm mar pheataí ag an teaghlach. 
Deir Evelyn gur álainn an rud iad 
a bheith sa bhaile, bíonn an áit go 
haoibhinn de bharr iad a bheith ag eitilt 
thart. 

Tá dhá ghabhar acu darbh ainm Arach 
& Omiya. Póraitheoir gabhar í Evelyn 
agus díoltar na meannáin le táillí scoile 
agus leighis a íoc. Nuair a bhí Roni tinn 
sa bhliain 2017, bhí ar chumas Evelyn 
gabhar a dhíol le táillí an ospidéil a íoc.

Cónaíonn 40m daoine in Uganda, an chuid is 
mó acu faoin tuath. Bíonn siad ag brath ar an 
bhfeirmeoireacht le bheith sona sláintiúil. Tá 
Uganda neamhspleách ón Riocht Aontaithe 
ón mbliain 1962 i leith. Tá réimse leathan 
treibheanna ina gcónaí sa tír, agus a gcuid 
teangacha agus traidisiúin féin ag gach aon 
cheann acu.

Baineann Roni leis an dtreabh Luo ó cheantar 
Acholi in Uganda Thuaidh. Labhraíonn Roni 
Acholi sa bhaile ach labhraítear Béarla ar scoil. 
Tá breis agus dhá scór teanga sa tír, ach is iad an 
Béarla agus an Svahaílis na teangacha oifigiúla. 

Evelyn (36), Uganda Thuaidh lena gabhar. 
Grianghraf: Gary Moore
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Imríonn Roni peil lena chairde ag am sosa. 
Rinneadar liathróid as málaí plaisteacha a bhrú 
suas i líontán. ‘Seachain’ an cluiche is ansa lena 
dheirfiúr Patricia. Seasann imreoir amháin idir 
bheirt. Caitheann na daoine lasmuigh an liathróid 
duine i ndiaidh a chéile ag iarraidh an duine sa 
lár a bhualadh. Má bhuailtear an duine laistigh, 
téann an duine a chaith an liathróid sa lár in 
ionad.

Ar gcúl: Flavia (17), Ivan 
(13), Roni
(10) & Patricia (7) ag 
ithe an bhricfeasta a 
d’ullmhaigh Evelyn roimh 
am scoile. Grianghraf: 
Gary Moore

Thuas: Roni (10) ar scoil, Uganda Thuaidh. Thíos: Patricia (7) ag imirt lena cairde 
scoile. Grianghraf: Gary Moore

Bíonn muintir Roni ag brath ar an timpeallacht le bia a fhás 
dóibh féin. Bhí cúrsaí níos fearr nuair a bhí athair Roni ina 
bheatha. Bhí teacht isteach aige ó bheith ag déanamh brící le 
díol. Bhí seilbh aige ar an talamh a bhí acu, agus mhothaigh an 
teaghlach slán dá bharr. Caithfidh Evelyn féin aire a thabhairt 
don chúigear páiste anois. Tá teideal aici ar an talamh, ach go 
bhfuil gaolta an fhir céile ag rá nach bhfuil.  

Tugann Roni cabhair leis an ngairdín a rómhar ag an deireadh 
seachtaine agus ag am saoire scoile. Tá amhras air áfach nach 
mbeidh an talamh ann dó nuair a fhásann sé aníos agus go 
mbeidh air dul agus slí mhaireachtála a lorg. Ba mhaith leis a 
bheith ina thiománaí. 

Fásann agus itheann muintir Roni ábhar éagsúil.

• An Casabhach, glasra fréamhach

• Trátaí

• Ionaim (ar nós prátaí milse) táid milis agus 
itear iad leis an tae in ionad na mbrioscaí 

• Baintear na prátaí milse, gearrtar agus 
triomaítear iad le húsáid nuair nach mbíonn 
bia eile ar fáil 

• ‘Lady Fingers’, ar nós chúirséid bheaga

• An pháiseog, a fhásann ar chrann

• An papá, a fhásann ar chrann

Bíonn Evelyn ag cócaráil i rith an lae agus 
itheann na páistí nuair a fhilleann siad ón scoil. 
Glasraí ón ngairdín a bhíonn acu de ghnáth, 
agus pónairí ón margadh ó am go ham. Bíonn 
tine adhmaid nó ghualaigh istigh aici leis an 
mbia a ullmhú agus bata aici leis an meascadh 
a dhéanamh. Itear aon bhia a bheadh fágtha 
ag an mbricfeasta dár gcionn. Suítear taobh 
amuigh ar mhataí paipíre leis an mbia a ithe.

Bíonn rís agus pónairí ag na páistí don lón 
scoile.

Is breá le Roni dul ar scoil. Tá sé i rang 2/P3. Cuirtear tús leis an lá 
scoile ag 8:30 r.n. agus críochnaítear ag 4 i.n. Bíonn uair a chloig 
oibre pobail le déanamh ag na mic léinn ansin, ar nós timpeallacht 
na scoile a ghlanadh. Bíonn cluichí ag 5 i.n. agus téitear abhaile ag 
6 i.n. Tá céad páiste i rang Roni. Foghlaimíonn siad mata, Béarla, 
ealaín agus ceardaíocht, oideachas reiligiúnach, staidéar sóisialta, 
na healaíona cruthaitheacha agus léiriú, leabharlann, ceol agus 
corpoideachas.

Tá Roni deich mbliana d’aois. Cónaíonn 
sé in Uganda, tír atá in oirthear na 
hAfraice lena mháthair Evelyn, le deirfiúr 
níos sine Flavia, deirfiúr níos óige Patricia 
agus a dheartháir Ivan. Tá deirfiúr eile 
atá níos sine ná é darbh ainm Barbara 
ag freastal ar scoil chónaithe, bíonn sí 
sa bhaile nuair a bhíonn an scoil dúnta 
don tsaoire. Fuair an t-athair bás de bharr 
breoiteachta sa bhliain 2011.
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Tá nach mór seacht milliún déag daoine ina gcónaí 
i nGuatamala. Tagann an t-ainm ‘Guatamala’ 
ón bhfocal Máigheach a chiallaíonn ‘an talamh 
coillteach’. Tá an tír neamhspleách ón Spáinn ón 
mbliain 1821 i leith. I nGuatamala, tá meascán den 
phobal dúchasach Máigheach agus de  shliocht na 
Spáinneach. Tá cónaí ar María i ngleann Polochic, 
Guatamala Thoir. Tá an cine dúchasach Máigheach 
Q’eqchi, Xinka agus Garifuna ina gcónaí anseo 
leis na céadta bliain. Is í an Spáinnis teanga 
oifigiúil Guatamala. Tá dhá dhosaen teangacha 
dúchasacha a labhraítear chomh maith, agus is 
teangacha Máigheach iad breis agus fiche de na 
teangacha sin. Labhraíonn María  Q’eqchi.

Gaeilge Q’eqchi Fuaimniú
Dia duit Chan xaawil Chan shak-wheel
Conas atá tú? Chan ru wankat? Chan roo kwan-cat
Go maith, GRMA Chaab’il, b’antyox Shah-beel, ban-tee-osh
Slán Inwan b’i’ In-kwan bee

Bíonn lá gnóthach ag María. Éiríonn sí ag 5 r.n. agus cabhraíonn 
le hobair an tí roimh am scoile. Siúlann sí ar scoil lena deirfiúr 
agus leis na comharsana, turas a ghlacann 40 nóiméad. 
Tosaíonn an scoil ag a seacht ar maidin, agus críochnaíonn ag 
leath i ndiaidh a dó dhéag, Luan go hAoine. Tá dhá sheomra sa 
bhunscoil, ceann acu do pháistí ó 5 - 9 mbliana, an ceann eile do 
pháistí ó 10 - 13 bliana. Tá María sa chéad seomra le beagnach 
dhá scór páiste eile. Is fir iad an bheirt mhúinteoir. Déanann 
María staidéar ar an Spáinnis, mata, eolaíocht, staidéar sóisialta 
agus corpoideachas. Is fearr léi an léamh, an scríobh agus an 
phéinteáil. Tuigeann María gur tábhachtach an rud é an staidéar. 
Ba mhaith léi a bheith ina múinteoir amach anseo.

Is cuid thábhachtach den saol sóisialta iad an 
ceol agus na cluichí. Bíonn María ag súgradh lena 
col ceathracha. Imríonn siad ‘Cat & Luch’ agus 
‘Seachain’. Déanann sí eitleáin as na duilleoga agus 
ritheann trí na páirceanna leo. 

Tá naoi mbliana ag María. Cónaíonn sí i nGuatamala 
sa Mheiriceá Láir. Adela is ainm don mháthair agus 
is é José a hathair. Tá beirt dheirfiúr aici, Jessica 
agus Ana, atá níos sine ná í. Tá beirt dheartháir 
aici chomh maith, Walter & Edgar. Tá Flavia bean 
Walter agus a mac Joel ina gcónaí leo chomh maith.

Baineann dhá theaghlach déag agus trí scór le 
pobal María. Níl leictreachas ná uisce reatha acu. 
Tá painéal beag gréine ag muintir María le cadhnra 
a luchtú agus le lampa a lasadh leis. Bíonn coinnle 
acu mura n-oibríonn an cadhnra. Déantar an obair de 
réir na róil traidisiúnta inscne; na fir ag tógáil agus 
ag feirmeoireacht, na mná ag glanadh, ag ullmhú bia 
agus ag tabhairt aire do na leanaí. 

Ar gcúl: María, a deirfiúr Jessica, a 
col ceathrar Oswaldo agus a cara 
Jennifer ag súgradh. Grianghraf: 
Manuel Morillo
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Rinne tiarna talún rachmasach, na teaghlaigh a bhaineann le 
pobal María a dhíshealbhú sa bhliain 2011. Tugadh rabhadh uair 
a chloig dóibh a bheith ag imeacht. Dódh a gcuid tithe agus a 
gcuid sealúchas go talamh. Chuir an tiarna talún agus comhlacht 
cumhachtach barr cána siúcra ag fás ar an talamh, ach thréigeadar 
an áit dhá bhliain dár gcionn. Tháinig an pobal ar ais chun na háite 
sa bhliain 2015. Tá eagla orthu go dtiocfaidh an tiarna talún le hiad 
a dhíshealbhú athuair. Fásann teaghlach María arbhar Indiach (gráin 
sa dias), rís, chillí, bananaí, pónairí agus puimcíní. Barr tábhachtach 
é an t-arbhar Indiach. Bíonn tríocha mála acu le hithe, agus cúig 
chinn déag le díol. Tuilleann siad 50 - 90 quetzals (€6–€10/£5–£9) 
in aghaidh an mhála. Baintear úsáid as an airgead le héadaí agus 
earraí eile a cheannach don teaghlach. Is rud naofa é an t-arbhar 
Indiach toisc go mbraitheann siad air le maireachtáil. Deir Edgar, 
deartháir María go gcaillfear an bheatha má chailltear an t-arbhar 
Indiach. 

Chomh maith le gráin a ithe bíonn pónairí, 
rís agus uibheacha ag muintir María. 
Uaireanta bíonn iasc, muiceoil prátaí nó 
trátaí acu. Bíonn sicín acu mar fhéasta. 
Bhí ocras orthu nuair a díshealbhaíodh iad 
toisc nach raibh talamh acu le bia a fhás. 
Is iad na fir, na buachaillí agus na daoine 
óga is túisce a itheann an dinnéar. Ansin 
itheann María agus na cailíní. Is í máthair 

María an duine deireanach le cothú a 
fháil. Déantar na tortillas as min agus 
itear ag gach aon bhéile iad. Tá María 
ag súil le foghlaim conas na tortillas a 
dhéanamh nuair a bheidh sí níos sine, is í 
sin obair na mban fásta. Fágtar na miasa 
le ní an mhaidin dár gcionn de bharr an 
dorchadais a thagann i ndiaidh an dinnéir. 

Is rud naofa í an talamh don saol Máigheach. Maireann na 
daoine i gcomhar leis an timpeallacht nádúrtha agus tá gach 
aon mheas acu uirthi. Tá an creideamh Máigheach níos 
sine ná an Chríostaíocht. Bíonn naofacht le sonrú ar talamh, 
sa spéir agus san uisce acu. Bíonn ‘spiorad an ghráin’ 
ag maireachtáil sa talamh. Déanann an pobal urnaí chuig 
spiorad na talún agus an spéir sula gcuireann siad síolta 
an ghráin. Tá an searmanas Máigheach á léiriú ar chúl an 
chárta seo. Lasann siad coinnle ag iarraidh go mbeidh barr 
maith á fháil acu.

Baineann dathanna éagsúla leis na coinnle: buí don ghráin; 
glas don Nádúr; 
dearg don ghrian agus don fhuil a doirteadh ; dubh don oíche 
agus don fhulaingt; 
gorm don spéir is don aer ag teacht chugainn; bán don aer ag 
imeacht uainn.

Nuair a bhíonn an grán buí ullamh le baint, iarrann an pobal 
cead ó na déithe lena dhéanamh. Lastar na coinnle. Nuair 
a bhaintear na diasa tosaigh cuirtear túis orthu agus dóitear 
iad mar íobairt bhuíochais do na déithe as an bhfómhar.

Tá naoi mbliana ag María. Cónaíonn sí 
i nGuatamala sa Mheiriceá Láir. Adela 
is ainm don mháthair agus is é José a 
hathair. Tá beirt dheirfiúr aici, Jessica 
agus Ana, atá níos sine ná í. Tá beirt 
dheartháir aici chomh maith, Walter 
& Edgar. Tá Flavia bean Walter agus a 
mac Joel ina gcónaí leo chomh maith.

Bíonn Ana (18) deirfiúr María ag cabhrú sa bhaile ón uair a 
chríochnaigh sí sa bhunscoil. Bíonn siopa beag (tienda) á 
reáchtáil aici in aice an tí. Aon uair a bhíonn airgead breise 
ag an teaghlach ceannaíonn siad earraí don siopa ar nós 
siúcra, uibheacha, gallúnach agus pónairí. Bhíodh an siopa 
taobh istigh den teach cónaithe. Ní raibh athair María 
sásta lena leithéid agus dá bhrí sin fuair sé adhmaid agus 
thóg sé bothán in aice an tí a bheadh oiriúnach don siopa. 
Tá dhá shiopa sa sráidbhaile.

GUATAMALA

GuatAmala

Ar gcúl: Searmanas traidisiúnta 
Máigheach. Grianghraf: Manuel 
Morillo
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BEIRUT

Siria
An Liobáin

An bia is ansa le Maya ná mujaddara, meascán 
lintilí agus rís. Cabhraíonn sí le Mamaí an 
chócaráil a dhéanamh. Itheann an teaghlach 
lena chéile sa chistin. Nuair a bhíonn an béile 
thart cabhraíonn Maya leis na miasa agus na 
seomraí a ghlanadh. Uaireanta bíonn am aici a 
bheith ag súgradh ina dhiaidh sin.

Rugadh Maya sa tSiria, atá láimh leo. 
Theith an teaghlach nuair a thosaigh an 
cogadh. Tá 1.5 milliún teifeach ón tSiria 
sa Liobáin. Fraincis agus Araibis is mó 
a labhraítear sa tír. Labhraítear go leor 
Béarla chomh maith. Araibis a labhraíonn 
muintir Maya. Cé go bhfuil an tSiria láimh 
leo, níl sé sábháilte dul abhaile go fóill.

Is breá le Maya dul ar scoil. Tá sí i rang3/P5. Is aoibhinn léi na teangacha agus an Béarla a 
fhoghlaim. Tá an-mheas aici ar an múinteoir. Déanann sé tomhais leis an rang. Múineann sé an 
ghlaineacht dóibh. Breathnaíonn siad ar scannán faoin nglaineacht. Cuachann na daltaí lena chéile 
leis an ngrúpghníomhaíocht a dhéanamh. Foghlaimíonn máthair Maya an ghruagaireacht. Ba 
mhaith le Maya a bheith ina gruagaire chomh maith.

Bíonn Maya ag súgradh in éineacht leis na deirfiúracha 
agus na deartháireacha. Is maith leo imirt le cártaí, le mirlíní 
agus a bheith ag téadléimneach. Uaireanta bíonn siad ag 
iomrascáil ar shlí WWF. Is aoibhinn le Maya an t-uisce ach 
níl snámh aici. Tá sí an-cheanúil ar na bábóga cé go bhfuil 
siad sean go maith. Imríonn sí peil lena deartháir Farid. 
Roinneann siad rothar glas. Bhíodh dhá rothar ann ach 
goideadh ceann acu. Bíonn an deartháir óg Nabil sona agus 
é ag súgradh sa charr beag dearg. Dearg an dath is ansa le 
Maya. Is aoibhinn léi na scannáin Indiacha Bollywood, ba 
bhreá léi bheith mar réalta mhór i gceann acu.

Tá Maya deich mbliana d’aois. Tá cónaí 
uirthi i dteach atá ar cíos in aice le 
campa na ndídeanaithe sa Liobáin, in 
éineacht lena máthair, a hathair agus 
a cuid siblíní. Tá deartháir níos sine ná 
í darbh ainm Farid atá trí bliana déag 
agus deirfiúr Amira atá aon bhliain déag 
d’aois. Tá deirfiúr óg aici Reem atá 
seacht mbliana agus deartháir óg Nabil 
atá cúig bliana d’aois.

Itheann Amira (11) bia a d’ullmhaigh an 
teaghlach. Grianghraf: Simon Walsh

Gaeilge Arabic
Dia duit Marhaba (informal)

Salaam Aleikum (formal)
Conas atá tú? Kefak (m) / kefik (f)
Táimse go maith Ana mnih, shukran
Slán Salamat

Ar gcúl: Maya agus a 
deartháireacha i gclós 
súgartha, suite i gcampa 
dídeanaí, a tógadh ag 
SAWA, comhpháirtí Trócaire. 
Grianghraf: Simon Walsh

Maya (10) ag téadléimneach. Grianghraf: Simon Walsh

Bratach na Siria

Bratach na Liobáine
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Siria
An Liobáin

Ar gcúl: Reem (7) le 
pictiúir den bhaile. 
Grianghraf: Garry 
Walsh, Trócaire

Rugadh Maya agus Reem sa tSiria, atá láimh leo. 
Theith an teaghlach nuair a thosaigh an cogadh. 
Tá 1.5 milliún teifeach ón tSiria sa Liobáin. Fraincis 
agus Araibis is mó a labhraítear sa tír. Labhraítear 
go leor Béarla chomh maith. Araibis a labhraíonn 
Maya agus Reem agus an teaghlach ar fad. 

Níl cuimhne ag Maya ná ag Reem ar 
an tSiria. Deir Mamaí gur chónaigh siad 
i gceantar galánta, go leor tithe móra, 
árasáin agus gnóthaí ann. Bhí balcóin a 
bhí maisithe le bláthanna ar an teach. 
Déanann na cailíní Maya & Reem pictiúir 
de réir chur síos Mhamaí. Tarraingíonn 
Maya an teach, agus Reem na crainn 
agus na bláthanna.

Grianghraf: Simon Walsh

Sa bhaile sa Liobáin tá dhá sheomra codlata, 
seomra suite agus cistin mhór acu. Bíonn 
Maya sona ann, ach uaireanta bíonn sí 
míshásta. Deir Farid go  mbíonn siad sona 
toisc go bhfuil go leor cairde acu, ach ceaptar 
nach maith le pobal na Liobáine muintir na 
Siria. Bíonn achrann ann ó am go ham dá 
bharr.

Grianghraf: Simon Walsh

Tá Maya deich mbliana d’aois agus tá seacht mbliana 
ag Reem. Tá cónaí orthu i dteach atá ar cíos in aice 
le campa na ndídeanaithe sa Liobáin, in éineacht lena 
máthair, an t-athair agus a gcuid siblíní. Tá deartháir 
níos sine acu darbh ainm Farid atá trí bliana déag agus 
deirfiúr Amira atá aon bhliain déag d’aois. Tá cúig 
bliana ag an deartháir óg Nabil.

Grianghraf: Simon Walsh

Bratach na Siria

Bratach na Liobáine
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