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Téigh i dteagmháil leis an eagraíocht atá 
i bhfeighil ar imeachtaí i do thír:  

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh,

An Oifig um Iniamh Sóisialta

Fón: +353 1 7043851

www.socialinclusion.ie/EUYear.html  

Ní aithnítear an bhochtaineacht go héasca, 
ach tá tionchar aici ar dhuine amháin as gach 
seisear atá mórthimpeall ort. 

D’fhéadadh comharsa, comhghleacaí nó cara nó duine 

muinteartha bheith i gceist.

<  Is cuid den saol í an bhochtaineacht do bheagnach 

80 milliún duine san AE. Páistí is iad 19 milliún acu.

<  Tá mná, daoine óga, daoine scothaosta, daoine ar 

chonarthaí neamhbhuana agus daoine ó mhionlaigh 

eithneacha na grúpaí a bhfuil an baol bochtaineachta 

is mó orthu.

<  Is dócha go bhfuil deis níos fearr ag daoine éalú ón 

mbochtaineacht má tá post aige, ach ní thuilleann 

8 % den lucht oibre a dhóthain chun éalú uaithi.

<  Tá cónaí ar dhuine amháin as 5, nó 100 mhilliún duine 

san Eoraip, i dtithíocht a bhfuil drochbhail uirthi.

Tá tionchar na géarchéime geilleagraí le feiceáil i dtreo na 

dífhostaíochta agus táthar ag súil le gearradh siar ar phoist 

i go leor tíortha. 

Cuireann an ghéarchéim brú ar chórais slándála sóisialta 

náisiúnta.
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Bliain an Aontais Eorpaigh um 
Chomhrac na Bochtaine agus an 
Eisiaimh Shóisialta

Cén fáth a bhfuil an Bhliain Eorpach ag teastáil?

<  D’fhonn aitheantas níos fearr a thabhairt ar an gceart atá 

acu siúd atá faoi thionchar na bochtaineachta lánpháirt 

a ghlacadh sa tsochaí.

<  Comhpháirtithe a chruthú agus a dhaingniú idir 

ghníomhaithe a oibríonn san earnáil um bhochtaineacht 

agus eisiamh sóisialta.

<  Feasacht a mhéadú maidir leis na cineálacha éagsúla 

bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta, agus daoine 

a spreagadh chun dul i ngleic leo.

<  Spreagadh nua a chruthú sa choimhlint in aghaidh 

na bochtaineachta agus na n-eisiaimh shóisialta. 

Is éard is aidhm don Bhliain seo ná a thaispeáint conas is 

féidir teacht ar réitigh níos éifeachtaí chun dul i ngleic leis an 

mbochtaineacht agus le heisiaimh sóisialta san AE má táimid 

go léir tiomnaithe chun difríocht a dhéanamh.

Imeachtaí i 29 tír 

Chláraigh gach uile Bhallstát AE, mar aon leis an Íoslann agus 

Iorua, don Bhliain agus tá siad go léir tiomnaithe dá cuspóirí.

Eagraítear an Bhliain i gcomhpháirt le tíortha rannpháirteacha, 

an AE, an tsochaí shibhialta, eagraíochtaí neamhrialtasacha 

(ENRanna), agus comhpháirtithe sóisialta, a n-oibríonn le 

chéile lena chinntiú go n-eiríonn leis. 

Eagrófar réimse leathan imeachtaí ar fud na hEorpa, ar nós 

feachtais feasachta, seisiúin faisnéise i scoileanna, cruinnithe 

chomhchéime agus oiliúint don mheáin chumarsáide agus 

don lucht cinnteoireachta.

Is féidir le níos mó ná cuma amháin bheith 
ar Bhochtaineacht agus Eisiamh Sóisialta

Ina fhoirm is so-fheicthe, d’fhéadfadh gur duine nach bhfuil 

áit chónaithe aige nó aici a bheith bocht.

Ar an lámh eile, d’fhéadfá a rá go bhfuil easpa acmhainní 

ann nach bhfreastalaíonn ar bhunriachtanais an tsaoil, 

ar nós scrúdú béil a bheith agat agus pian i d’fhiacla, nó deis 

a thabhairt do do leanaí dul ar turas scoile.

Is ionann an bhochtaineacht seo agus eisiamh do dhaoine 

nach féidir leo páirt a ghlacadh in imeachtaí laethúla faoi 

mar atá siad ar fáil do dhaoine eile sa tsochaí.

Ní gá go mbeadh an bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta 

dosheachanta inár sochaí agus is féidir linn na deacrachtaí 

seo a shárú.

Ag cruthú sochaí 
do gach uile dhuine

Luach bunúsach an AE is ea an dlúthpháirtíocht do gach uile 

dhuine sa tsochaí ó leas a bhaint as rathúnas agus ualach a chur 

ar dhaoine le linn an ama deacair. 

De réir an phrionsabail seo, tá orainn Eoraip níos uileghabhálaí 

a chruthú inar féidir le gach uile duine cur leis an sochaí. 

I measc straitéisí an AE a bhaineann an cuspóir seo amach 

ná a chinntiú go bhfuil ioncam imleor agus tithíocht mhaith 

ag daoine, chomh maith le rochtain acu ar sheirbhísí 

caighdeánacha agus ar mhargaí an lucht saothair.

Tá ról ag gach uile duine againn

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na Bliana Eorpaí chun eolas 

a fháil faoi na himeachtaí atá ag tarlú i do cheantar agus páirt 

a ghlacadh iontu le linn na Bliana.

A bheith páirteach trí dul i dteagmháil leis an eagraíocht 

chomhpháirteach i do thír. 

A bheith cruthaitheach agus imeachtaí a eagrú.

A bheith tiomnaithe do phrionsabail na Bliana seo atá dírithe 

ar dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus le heisiamh sóisialta 

tríd an dearbhú atá ar líne a shíniú.

Ní féidir linn dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus an 

le heisiamh sóisialta mura n-oibrímid go léir le chéile. 

Pleanálfar imeachtaí agus ócáidí ar leibhéal Eorpach lena 

n-áirítear dhá sheachtain fhócais, comórtas iriseoireachta, 

taispeántas ealaíne, agus dhá mhórchomhdháil in Eanáir 

agus Nollaig 2010. 

Cuideoidh an Bhliain seo infheictheacht na n-imeachtaí 

a d’eagraigh an tsochaí shibhialta le linn 2010 a mhéadú.


