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Cuspóirí foghlama
Tosaítear le cúpla rud bunúsach a thuiscint agus na téarmaí dídeanaithe, imirce agus tearmann á dtuiscint. 

Is iomaí uair a úsáidtear an focal dídeanaí mar théarma uileghabhálach le haghaidh daoine a easáitíodh de 
dheasca cogaidh, foréigin nó a gciaptha. 

Ach tá catagóirí difriúla de dhaoine easáitithe ann, agus tá riachtanais shonracha ag gach ceann díobh. Tá sé 
tábhachtach a bheith ar an eolas faoina bhfuil i gceist leis na catagóirí sin go cruinn agus cuideoidh an t‑eolas sin 
leis an ábhar casta seo a thuiscint níos fearr. 

Léigh na sainmhínithe thíos, in ord íslitheach ó bharr go bun, agus bain úsáid astu gach uair a phléann 
tú iad agus tú ag teagasc faoi ábhar maidir le dídeanaithe, tearmann agus imirce.

Dídeanaithe
Daoine is ea dídeanaithe atá tar éis teitheadh ó chogadh, foréigean, 
coimhlint nó ciapadh agus atá tar éis teorainn idirnáisiúnta amháin ar a 
laghad a thrasnú chun sábháilteacht a lorg i dtír eile. Bheadh dídeanaithe i 
mbaol arís dá bhfillfidís abhaile chuig a dtír féin.
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Imircigh
Cosúil le dídeanaithe, daoine is ea imircigh atá tar éis dul chun cónaithe 
i dtír eile. Tá an chúis ar aistrigh siad difriúil, áfach. Téann imircigh chun 
cónaithe i dtír eile ar chúiseanna eile seachas cogadh, foréigean, coimhlint 
nó ciapadh. D’fhéadfadh imirceach filleadh ar a thír gan bheith i mbaol 
láithreach bonn.

Iarrthóirí tearmainn
Iarrthóirí tearmainn is ea daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta ó choimhlint 
agus ó chiapadh á lorg acu. Cosúil le dídeanaithe, tá siad i dtír eile ach 
bíonn orthu a chruthú fós go bhfuil cúiseanna bailí acu le teitheadh óna 
dtír. Le linn an nós imeachta sin, déanfaidh oifigigh ón tír óstach measúnú 
ar cibé acu an éileamh inchreidte é éileamh an iarrthóra tearmainn agus 
ar cibé acu an aithneoidh an tír óstach mar dhídeanaí é, nó an dtabharfar 
stádas cosanta eile dó.

Daoine atá easáitithe ina dtír éin (IDP)
Cosúil le dídeanaithe, daoine is ea Daoine atá easáitithe ina dtír féin i gcás 
inar theith siad ó chogadh, foréigean, coimhlint nó ciapadh. Ní dheachaigh 
Daoine atá easáitithe ina dtír féin trasna aon teorainn idirnáisiúnta áfach 
chun sábháilteacht a lorg. Tá siad fós laistigh dá dtír féin, ach tá siad tar 
éis dul chun cónaithe i limistéar eile. Cosúil le dídeanaithe, d’fhéadfaidís a 
bheith i mbaol dá bhfillfidís ar a mbaile.

Daoine gan stát
Daoine gan stát is ea daoine nach bhfuil náisiúntacht aon tíre acu.

Fillithe
Fillithe is ea daoine a d’fhill abhaile tar éis a n‑easáitithe.
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Is iad na dreamanna seo a leanas a chruthaigh an pacáiste seo d’ábhair teagaisc:

Leanaí neamhthionlactha (UAC)
Leanaí atá scartha ón mbeirt tuismitheoirí nó nach bhfuil aire á tabhairt 
ag duine fásta dóibh atá, de réir dlí nó nóis, freagrach as sin a dhéanamh.

UNHCR
Tugann UNHCR, Ard‑Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh, cosaint 
do dhaoine a raibh orthu teitheadh óna dtithe de dheasca coimhlinte 
agus ciaptha. Oibríonn UNHCR i mbreis agus 130 tír, agus cosnaíonn sé na 
milliún duine trí thacaíocht tarrthála a fhreagairt, trí chearta bunúsacha an 
duine a chosaint agus trí chabhrú leo todhchaí níos fearr a thógáil.

UNICEF
Is é sin an giorrúchán ar Chiste na Náisiún Aontaithe do Leanaí. Ba 
é ‘Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe’ chéad ainm 
na heagraíochta, agus is as sin a tháinig an giorrúchán. Cuireann 
UNICEF cearta agus folláine gach linbh chun cinn. In éineacht lenár 
gcomhpháirtithe, oibrímid in 190 tír agus críoch chun gníomhaíocht 
phraiticiúil a dhéanamh den tiomantas do chearta an linbh, agus iarracht 
bhreise á déanamh chun teacht ar na leanaí is soghonta agus is eisiata. 

An tAontas Eorpach
Comhpháirtíocht is ea an tAontas Eorpach idir 27 dtír Eorpacha, ar a 
dtugtar Ballstáit, a shocraigh teacht le chéile chun todhchaí níos fearr a 
thógáil le chéile. Oibríonn tíortha an Aontais go dlúth le chéile chun an 
saol a fheabhsú le haghaidh na ndaoine go léir ina dtíortha, fad a léirítear 
meas ar chultúr uathúil agus ar thraidisiúin uathúla gach tíre. Tá breis 
is 446 milliún duine ina gcónaí san Aontas, rud is ionann agus thart faoi 
6 % de dhaonra an domhain. Tá saoránaigh Bhallstáit an Aontais ina 
saoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh freisin.
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