
Is céimí de chuid Choláiste na 
Tríonóide mé, mar aon le 
siceolaí, tuismitheoir agus 
gníomhaí comhionannais agus 
cearta daonna.

Is príomhthaighdeoir mé in Institiúid na 
Néareolaíochta, Coláiste na Tríonóide, agus is 
mise comhstiúrthóir clár taighde néaltraithe 
NEIL agus comhiarratasóir don deontas Global 
Brain Health Institute (€138 milliún) a tugadh le 
déanaí do Choláiste na Tríonóide agus UCSF.

D’oibrigh mé le Irish Life ó 1979-1994. Ansin 
chaith mé deich mbliana mar shaorscannánóir, 
mar aisteoir agus mar mhúinteoir drámaíochta 
sular fhreastal mé ar an ollscoil mar mhac léinn 
aibí i 2004. D’fhás mé aníos i gCluain Tarbh agus 
tá cónaí orm ann fós le mo chlann agus ár 
madraí.

Táim páirteach ar roinnt boird agus painéil 
stiúrtha do roinnt eagraíochtaí, ina measc 
Cumann Alzheimer na hÉireann agus an 
Chomhghuaillíocht Dhomhanda um Aosú.. Is ball 
mé d’Amnesty, Atheist Ireland, Age Action, 
Líonra na hÉireann um Chomhionannas 
Trasinscne, Comhairle Náisiúnta na mBan agus 
Cónaidhm Éireannach na mBan Ollscoile.

Sabina Brennan
 Iarrthóir 

Neamhspleách ar 
Sheanad Éireann

Cearta Daonna

Tá fís agam comhionannas 
agus cearta daonna a 
neadú i bpolasaí agus i 
gcleachtas in Éirinn ionas 
go mbíonn siad lárnach inár
 bhféiniúlacht náisiúnta 
agus go mbíonn siad mar chuid nádúrtha 
den ghnáthsaol i sochaí na hÉireann.

Tá an fuinneamh agus cumas agam bheith 
réamhghníomhach agus réadúil mar Sheanadóir. 
Coinneoidh mé leis an bhfís seo le righneas agus le 
paisean.

Bearta  ar Chearta Daonna

Plean don Chomhionannas 
agus Cearta Daonna
Glacadh le Plean Gníomhaíochta um 
Chomhionannas agus Cearta Daonna

Cearta Daoine le Míchumas
Coinbhinsiún Chearta Daonna na nDaoine le 
Míchumas a dhaingniú agus an Bille um 
Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) a 
thabhairt chun críche.

Cearta Daoine 
Idirghnéasacha
Sainmhíniú dlithiúil a thabhairt isteach

Guth Neamhspleách don 
Chomhionannas agus 

Cearta Daonna

Ollscoil Bhaile Átha 
Cliath, Coláiste na 

Tríonóide

Má tá smaointe agat, nó más 
maith leat tacaíocht a thabhairt 

dom, seol ríomhphost chuig 
brennas1@tcd.ie

www.sabinabrennan.ie 
brennas1@tcd.ie

facebook.com/BrennanSabina

Vótáil Uimhir a hAon 
Sabina Brennan



Bíonn drochthionchar ag an 
aoiseachas ar ár sláinte, cuimsiú 

sóisialta agus caighdeán 
maireachtála

Aosú Gníomhach agus Sláintiúil 
An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach a chur i 
bhfeidhm

Straitéis Néaltraithe 
An Straitéis Néaltraithe a chur i bhfeidhm

Comhrac in aghaidh an 
Aoiseachais
Glacadh le plean náisiúnta chun aoiseachas a 
throid

Comhionannas
Ní féidir le hÉirinna cuid 
dualgaisí ó thaobh an 
chomhionannais agus 
cearta daonna a 
chomhlíonadh gan 
athleasú radacach ar an 
mBunreacht, san 
oideachas agus sa tsláinte. Mar 
sheanadóir neamhspleách,
 bhéinn ábalta athleasú a 
éilimh gan aoire páirtí.

 Bearta ar Shláinte na hInchinne Rochtain ar Ardoideachas
Iníos mó deiseanna leanúint le hardoideachas a 
thabhairt do ghrúpaí faoi ghannionadaíocht

Foghlaim ar feadh an tSaoil
Níos mó achmhainní don fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil

Is cearta daonna bunúsach é an 
oideachas. Tá drochthionchar ag 
míchothromaíocht oideachais ar 

fhostaíocht, ioncam, sláinte agus baol na 
néaltraithe.

Oideachas
Chuaigh mise ar an ollscoil mar mhac léinn aibí, ag 
céimiú i 2007 le céad onóracha sa tsiceolaíocht. 
Bhreathnaigh mo PhD, ar thug Coláiste na 
Tríonóide dom i 2011, ar meath cognaíoch 
seanaoise.

 Bearta ar Oideachas

Bille um Chomhionannas Scoile 
Reachtaíocht a chinnteodh meas do ghach páiste, 
tuismitheoir agus múinteoir

 Bearta Bunreachta

Bunreacht Saolta 
Leithcheal ar bhonn chreidimh a bhaint

Dlithe Blaisféime
Dlithe blaisféime a aisghair

Mná sa Bhunreacht 
Leithcheal inscne a bhaint

Rugtar saor agus ionann in dínit agus 
cearta sinn. Ba choir don Bhunreacht é 

seo a léiriú.

Ag Larnú Comhionnanais agus Cearta Daonna i bhFéiniúlacht na hÉireann.

Glór Neamhspleách don Chomhionannas agus do Chearta Daonna

Sláinte
Tá mo chuid taighde 
dírithe ar néaltrú 
agus ar na baoil a 
bhaineann leis, 
chomh maith le 
bearta coisctheachta 
chun néaltrú a 
mhoilliú nó a sheachaint. Creidim sa chumasú trí 
oideachas agus cuirim sláinte inchinne agus aosú 
dearfach chun cinn go paiseanta trí chainteanna 
poiblí agus físeáin ar-líne.




