Cúiseanna le Vótáil NÍL leis an Leasú atá Molta sa Reifreann ar an bPósadh
1)

IS SCÉAL THAIRIS ATÁ ANN. Is cosúil go bhfuil sleamhnánaithe i bpáirtithe polaitíochta ag baint leasa
as an reifreann seo, agus as an Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015, Acht
fíorchonspóideach, gan trácht ar an mBille um Aithint Inscne, 2014, chun nach dtabharfaí aird ar an tslí
a bhfuil an ghnáthmhuintir á sciúradh leo seo –– an cháin mhaoine áitiúil, muirir uisce, an muirear uilíoch
sóisialta, morgáistí, agus cur as seilbh.

2)

TÁ AN FHOCLAÍOCHT THAR A BHEITH AISTEACH.
Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.
Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction
as to their sex.
Ní luaitear teorainneacha ar bith aoise inti. Dá dtriailfí iad a cheadú amach anseo sa dlí reachtúil,
ní choiscfeadh an leasú seo “pósadh” leanaí le chéile, “pósadh” linbh le haosánach, “pósadh” linbh
le duine fásta, ná “pósadh” aosánaigh le duine fásta.
Cheadódh an fhoclaíocht Ghaeilge do phéirí comhghnéis “conradh pósta” a dhéanamh,
téarma gan sonrú –– do phéirí comhghnéis amháin é sin –– ach ní cheadódh dóibh a chéile
a “phósadh”. Ní cheadódh sí pósadh fir le bean!

3)

NÍ PÓSADH É AN “PÓSADH” COMHGHNÉIS ... Fiú mura mbeadh an fhoclaíocht chomh haisteach is
atá, ní féidir ach d’fhear agus do bhean le chéile leanaí a ghiniúint. Meastar nach ndéanfadh ach 0.3%
den líon daoine an “pósadh” comhghnéis, dá dtarlódh go ndéanfaí dleathach é. Rud
an-ghearrthéarmach ilchéileach atá ann. Is minic nach mbíonn péirí comhghnéis in aontíos le chéile.
Ní cheadaíonn ach 1/10 de thíortha an domhain é. Tá diúltaithe le déanaí don “phósadh” comhghnéis
acu seo: An Laitvia, an Ungáir, an Chróit, an tSlóvaic, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine,
agus Tuaisceart Éireann. Ach cad a dhéanfaidh Poblacht na hÉireann?

4)

NÍ BEART TRUA DÁIRÍRE É TACÚ LEIS AN “bPÓSADH” COMHGHNÉIS. A mhalairt ar fad ––
déanann sé neamhshuim den cheart ar shláinte, agus den cheart ar bheatha, acu siúd atá gníomhach
go comhghnéasach. 60 bliain d’aois an fad saoil, ar meán, a bhíonn ag péirí comhghnéis. Is mó ná
ar meán a bhíonn siad seo ag gabháil dóibh, an VEID [HIV], an t-alcólachas, úsáid drugaí
mídhleathacha, an galar dubhach, agus an féinbhású. Bíonn feachtais ag an Rialtas i gcoinne
caitheamh tobac, an alcólachais, agus breis meáchain. Cad chuige a bhfuil ag teip ar an loighic acu?

5)

DÉANANN SÉ DÍOBHÁIL DO LEANAÍ I gCÚRSAÍ MOTHÁIL, AGUS OIDEACHAIS, AGUS IS MÓ
A THUGTAR DROCHÍDE CHOLLAÍ DÓIBH AGUS IAD Á dTÓGÁIL AG PÉIRÍ COMHGHNÉIS. Sin é
a deir mionteagasc amicus a cuireadh faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí i Stáit Aontaithe Mheiriceá
le déanaí. Ní foláir leas leanaí a dhéanamh, dá laghad péirí comhghnéis a bhíonn ag iarraidh leanaí
a uchtáil.

6)

B’FHADA Ó CHAOINFHULAINGT É –– GÉILLEADH DO MHIONLACH FÍORBHEAG BA EA TACÚ
LEIS AN “bPÓSADH” COMHGHNÉIS. Dá dtarlódh go ndéanfaí dleathach é, is mionlach fíorbheag
a shocródh cad is pósadh ann. Is cinnte go ndéanfaí géarleanúint ar lucht creidimh dá dheasca,
agus is coir a bheadh ann an mhoráltacht Chríostaí a mhúineadh agus a chraobhscaoileadh. Tá sé sin
tarlaithe cheana féin i Sasana, in Albain, i gCríoch Lochlann, sna Stáit Aontaithe, agus i gCeanada.
Cuireadh an dlí ar bháicéir i dTuaisceart Éireann mar nach gcuirfeadh sé mana homaighnéasachais
i reoán ar cháca, agus tá clódóir á chiapadh i nDroichead Átha ag lucht homaighnéasachais –– ainneoin
nach bhfuil an “pósadh” comhghnéis dleathach i gceachtar den dá dhlínse.

7)

IS ‘MÍMHORÁLTACHT THROM’ É VÓTÁIL LEIS AN “bPÓSADH” COMHGHNÉIS, AGUS LIGEAN
DO PHÉIRÍ COMHGHNÉIS LEANAÍ A UCHTÁIL, a deir doiciméad ón Vatacáin ó 2003, Breithnithe
faoi Mholtaí i dTaobh Aitheantas Dlí a Thabhairt d’Aontais idir Dhaoine Homaighnéasacha ––
§10, agus §7, faoi seach.
A thuilleadh eolais uait? Feic leat an Paimfléad 6 Leathanach seo againne, www.adfam.ie/Gaeilge
Comhghuaillíocht Cosanta an Teaghlaigh agus an Phósta a d’eisigh.
ADFAM, Office 104, 35 Bóthar Ráth Maonais Uachtarach, BÁC 6.
Ainm agus Seoladh an Chlódóra:

