9.5b Teimpléad Anailís Pictiúr

Cén choir atá á
déanamh?

Cén éifeacht a bheidh
aige seo ar an phobal?

Cé na híospartaigh?

Cad é mar a mhothódh
na híospartaigh?

Daonlathas agus Rannpháirtíocht Ghníomhach

9.7b Difear á Dhéanamh - Teimpléad freagartha
Iarradh ort feachtas a eagrú chun na dlíthe apartheid san Afraic Theas a athrú.
Caithfidh na rudai seo a leanas a bheith i d'fheachtas:
•
•
•
•

Ráiteas soiléir ar an dóigh a bhfuil na dlíthe atá tú ag iarraidh a athrú mícheart. Ba chóir duit tagarit a dhéanamh do DUCD. D'fhéadfá sluán feachtais a chur isteach chomh maith
Smaointe do dhaoine aonair (san Afraic Theas agus ar fud an domhain) lena dtacaíocht a thaispeáint
Smaointe do ghrúpaí cearta daonna agus do ghrúpaí eile sa tsochaí lena dtacaíocht a thaispeáint
Smaointe do ghníomhartha a d'fhéadfadh rialtais eile agus na Náisiúin Aontaithe a dhéanamh lena dtacaíocht a thaispeáint

Taifead do chuid smaointe anseo thíos

Ráiteas Feachtais

D'fhéadfadh daoine aonair…

D'fhéadfadh grúpaí sa tsochaí…

D'fhéadfadh rialtais eile…
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9.7c Difear á Dhéanamh san Afraic Theas (Úsáid le haghaidh OHT)

Anseo thíos tá roinnt samplaí den dóigh a raibh daoine aonair agus tíortha ar fud an domhain
ag obair i gcomhar a chéile le dlíthe apartheid san Afraic Theas a athrú

Daoine Aonair san Afraic Theas…
Sna 1960í, bunaiodh páirtí polaitíochta darb ainm The African National
Congress (ANC) le frithbheartaíocht shíochánta in éadan dlíthe apartheid a
spreagadh. Chomh maith leis sin dhóigh daoine aonair leabhráin pas nó
dhiúltaigh siad iad a iompar mar chineál agóide.
Sna 1970í, bhí níos mó daoine ag cur in éadan apartheid. Ghlac eaglaisí
agus oibrithe páirt san fheachtas. Sheas daoine geala le daoine gorma sna
hagóidí. In 1976, thóg daoine in Soweto círéib agus rinne agóid in éadan
dlíthe áirithe oideachais. Thosaigh na póilíní ag scaoileadh leo. Maraíodh
575 duine agus gortaíodh agus gabhadh na mílte eile.
Sna 1980í, rinne cuid mhór daoine neamhiontas de dhlíthe apartheid agus
chuaigh isteach i limistéir thoirmiscthe ar lorg oibre.

Daoine aonair agus grúpai ar fud an domhain…
Bhí an-chuid daoine ar fud an domhain i mbun feachtais in éadan
apartheid agus á thabhairt chun suntais.
Sna 1980í, tosaíodh ar fheachtas idirnáisiúnta chun an Afraic Theas a
bhaghcatáil (gan gnó a dhéanamh léi). D'éirigh daoine as earraí de chuid
na hAfraice Theas a cheannach, agus chuir saoránaigh in go leor tíortha
brú ar chomhlachtaí móra tarraingt amach as an Afraic Theas. Bhí éifeacht
ollmhór aige seo ar eacnamaíocht na hAfraice Theas.

Rialtais eile agus na NA…
An Toradh…
In 1991: d'aisghair F.W. de Klerk, Uachtarán na hAfraice Theas, na dlíthe
apartheid eile.
In 1993: faomhadh rialtas ilchiníoch iolpháirtí
In 1994: reáchtáladh toghcháin a bhí saor agus cothrom agus toghadh
Nelson Mandela, ceannaire frithbheartaíochta na hAfraice a chaith 27 bliain
i mbraighdeanas, ina Uachtarán.

In 1962 chuir na Náisiúin Aontaithe an Coiste Speisialta In Éadan Apartheid
ar bun chun tacaíocht a thabhairt d'athrú síochánta san Afraic Theas.
Go mall sna 1980í, chuir tíortha ar fud an domhain brú ar an Afraic Theas
deireadh a chur le apartheid. Dá bharr seo, aisghaireadh (aisiompaíodh)
cuid de na dlíthe. Mar shampla, maolaíodh nó aisghaireadh na dlíthe a bhí
ann chun an cine geal a scaradh ón chine neamhgheal in áiteanna poiblí.
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9.6b Cad é a tharlóidh nuair…? - míreanna mearaí

Cuirtear
tuistí
ar an eolas

Déanann duine
16 bliana
d'aois
coir

Coinníonn
póilíní
taifead
den choir

Tugtar coir
bheag os
comhair
chúirt na
n-óg*

Faoi agallamh
ag póilíní
(i dteideal
dlíodóra agus
duine fhásta)

Tugtar rabhadh
(rabhadh oifigiúil)

* Ord comhdhála
(cúitíonn an
duine óg leis an
íospartach)

*Orduithe pobail
(msh freastal ar
chúrsaí, seirbhís
pobail, srl.)

*Breith choimeádta
(msh ionad
ciontóirí óga)

*Scaoileadh
coinníollach
agus/nó fíneáil
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Arna chur in oiriúint ó Lárionad Dlí Leanaí
Lena thuilleadh eolais a fháil, téigh go www.childrenslawcentre.org.uk

Ionchúisítear é/í
(os comhair cúirte)

Gabhann
na póilíní
é/í

Coir mhór os comhair
Cúirte Corónaí*

* = Torthaí is féidir a bheith ann, más ciontach

