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Fógra Feachtais Frithbhulaíochta
Is mó an seans go bhfaighidh buachaill nó cailín óg den Lucht Taistil bás trí fhéinmharú ná a
gcomhshaoránaigh sa phobal socraithe.” (Nuashonrú ar Pharóiste Crosscare, Eagrán 2 Meán Fómhair 2011).
Cé gur saincheist an-chasta í féinmharú, is eol dúinn:

Is cosúil go mbíonn sé deacair ag scoláirí áirithe meas a bheith acu orthu siúd a mheasann siad a
bheith “difriúil”. Fachtóir a chuidíonn leis seo b’fhéidir nach bhfuil aithne acu orthu i ndáiríre nó go
bhfuil a fhios acu ach nach dtuigeann siad i ndáiríre iad mar gheall ar dhifríochtaí cultúrtha. Is féidir é
seo a dhéanamh níos measa nuair a chloiseann daoine scéalta a léiríonn na mic léinn “difriúla” i droch-
sholas.

I  measc  roinnt  mac  léinn,  feictear  go  bhfuil  an  lucht  siúil  “difriúil”  agus  nach  bhfuil  chomh  fiúntas
céanna le scoláirí eile ainneoin éachtaí sármhaithe sa liathróid láimhe traidisiúnta, ceol (m.sh. píobaí),
amhránaíocht  (m.sh.  The  Furey  Brothers)  agus  dornálaíocht  -  (tá  poitéinseal  anseo le  haghaidh
tionscadal mac léinn).

Uaireanta déantar iompar na scoláirí seo i leith leanaí den Lucht Taistil a ríomh le go n-airíonn siad
nach bhfuil luach comhionann acu.

Is cineál bulaíochta é d’aon turas arís agus arís eile a leithlisiú agus an bonn a bhaint de dhaoine eile,
lena n-áirítear iad siúd a bhfeictear go bhfuil siad “difriúil.”

Déanann an bhulaíocht an oiread sin dochair  don fhéinmheas gur féidir  léi  cur leis  an ráta ard
féinmharaithe i measc an Lucht Siúil.

Caithfimid  a  bheith  airdeallach  sna  scoileanna  féachaint  lena  chinntiú  go  bhfeictear  go  bhfuil
fíorfhiúntas gach dalta, is cuma cén cúlra atá aige, chomh luachmhar le luach gach dalta eile. Is féidir
iarmhairtí tubaisteacha a bheith ag teip maidir leis seo.
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