
Aighneacht Gael Linn 

Tá úsáid na Gaeilge sna meáin chumarsáide ar cheann do na modhanna is láidre  a threisíonn le 

normalú na Gaeilge i saol an phobail. ’Sí an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann agus tá 

dualgas reachtúil ar RTÉ ina leith. 

Baineann an dualgas le freastal ar phobal atá ann agus pobal a chothú le tuiscint a fháil ar 

thábhacht na teanga náisiúnta. 

Úsáid na Gaeilge  

Is féidir úsáid na Geilge a rangú mar a leanas: 

 Cláir as Gaeilge do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Déantar a fhormhór seo trí 

mheán RnaG agus TG4  ach níor choir glacadh leis gur cúram dóibh siúd amháin atá sa 

chraoltóireacht do phobal na Gaeilge. Tá an pobal céanna chomh hilghnéitheach, 

iolspéise sin agus go mbíonn siad ag baint leas chomh maith as na gnáthsheirbhísí ar na 

cainéil eile de chuid RTÉ. 

 

 An Ghaeilge in úsáid go tráthrialta tríd an sceideal mar chuid d’fhéiniulacht an stáisiúin. 

Cothaíonn an úsaid seo ceangal aitheantais leis an lucht éisteachta agus cuireann sé lena 

dtuiscint ar an nGaeilge mar chuid dá  n-oidhreacht. Moltar na beartais a bhíonn ann le 

linn Sheachtain na gaeilge ach níor choir an polasaí a theorannaú don tréimhse sin 

amháin. 

 

 Cláir  dóibh siúd ar bheagán Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí. Ba chóir go mbeadh clár 

rialta ann d’fhoghlaimeoirí, fiú dá mba athcraoladh ar shraitheanna. 

 

Is iontach an áis iad fotheidil, ach le teacht an chórais dhigití, ba chóir féachaint le go 

mbeadh rogha ag an bpobal cé acu an bhfuil fotheidil uathu nó nach bhfuil. 

 

Polasaí Gaeilge 

Agus polasaí a bheachtú, ní féidir é a cheapadh ar bhonn forálacha dlíthiúla nó ar bhonn 

déimeagrafach. Baineann an Ghaeilge le croí agus anam  mhuintir na hÉireann. Éisteann daoine 

le cláir RTÉ agus iad ar fud na cruinne ar mhaithe leis an cheangal lena dtír dhúchais.Ní féidir a 

bheith i dtaobh le slat tomhais ar nós céatadán de bhuiséad nó d’am craolta. Caithfidh lucht 

ceannais RTÉ a thuiscint gur craoltóir de chuid na seirbhíse poiblí iad. An dualgas atá orthu  ná 

freastal an spriocphobal agus gan a bheith ag déanamh mar is toil leo féin. 

 



Tá sé d’ádh ar RTÉ gur daoine le togha na Gaeilge iad a lán dá bpríomh láithreoirí. Go ró-

mhinic, áfach, cuirtear na daoine seo i mbun cláir nach mbíonn deis acu a gcuid Gaeilge a úsáid. 

m.sh Gráinne Seoige, Daithí O Sé, Maura Derrane agus Bláthnaid Ní Chofaigh. Tá moladh ar 

leith ag dul do Mary Kennedy as an mbealach ina snoíeann sí an Ghaeilge ina cur i láthair. 

 

RnaG 

Is mór atá déanta ag an tseirbhís seo ó bunaíodh í agus is saibhrede é pobal na Gaeilge  dá bharr. 

Freastal sa bhreis ag teastáil: 

 Baile Átha Cliath agus na ceantair tríd an tír ina bhfuil an Ghaeilge ag teacht i dtreis. 

 na ceantair laga Gaeltachta- Maigh Eo, Ciarraí Theas, Port Láirge srl.i gcomthéacs 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. 

Foireann ag éirí as agus gan d’acmhainn ag an stáisiún daoine nua a earcú. 

Moltar ‘An Taobh Tuathail’ as an gceol a chuireann sé chun cinn agus an pobal  leathan a 

mhealann  sé. Léiríonn ‘Rónán Beo’ an póiteansail atá ann chun éisteoirí a fháil ach clár maith a 

bheith ann. 

 

Nuacht 

Nuair atá ganntanas airgid mar atá, déanann sé ciall go mbeadh comhoibriú ó thaobh soláthar 

nuachta. Níor choór sin a dhéanamh, áfach, ar shlí a chuirfeadh as do shainmheon aon chuid den 

eagraíocht. Baineann sé seo go háirithe le RnaG a bhfuil seirbhísí nuachta acu a dhéanann 

freastal thar cinn ar a bpobal dílis féin. 

Ba chóir leanúint de na cláir nuachta ar RTÉ R. 1 & 2. Tugann na ceannlínte deis don 

mhórphobal dul i dtaithí ar a bheith ag éisteacht leis an Ghaeilge agus is minic a chloiseann 

daoine mórscéalta den chéad uair trí mheán na Gaeilge.  

 

Teilifís RTÉ 1, 2 

Ar éigean a mbíonn aon Ghaeilge ar bhealach a dó. Níl sé inghlactha go mbeadh an dearcadh ann 

nach bhfuil ról ag an Ghaeilge sa staisiún seo. Ba chóir, ar a laghad, go mbeadh cuid den 

tráchtaireacht agus den chur i láthair as Gaeilge. Go fiú, na stáisiúin tráchtála déanann said clár 

na gcairteanna as Gaeilge.  



Maidir le RTÉ1, tá ardmholadh ag dul do Rannóg na gClár Gaeilge as an soláthar ar 

ardchaighdeán uathu le blianta anuas. Léiríonn a gcuid cláir gur féidir lucht féachana a 

mhealladh ach an caighdeán a bheith sna cláir. 

 

LyricFM 

Seachas Gracenotes atá dátheangach, is beag Gaeilge a chloistear ar Lyric. Is mór an trua é sin 

mar gur daoine le Gaeilge iad cuid mhór den lucht éisteachta acu, rud is léir ó na teachtaireachtaí 

agus freagraí ar chomórtais.Ní hamháin sin, ach is Gaeilgeoirí iad a lán de na ceolteoirí 

Éireannacha idir chlasiceacha agus thraidisiúnta. 

Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge ina dlúthchuid d’fhéiniulacht LyricFM. 

 

An tIdirlíon agus Meáin Shóisialta 

Tá na meáin ar fad ag comhthlúthú anois agus tá sé tábhachtach go mbeadh an Ghaeilge istigh i 

lár an phróisis. Ba cháir go mbeadh acmhainn gaeilge i measc na ndaoine agus na bpróiseas a 

bhíonn ag plé leis na beartais seo. 

Ní mór do RnaG agus do chláir Ghaeilge i gcoitinne dul i mbun margaíochta le pobal Facebook 

agus Twitter chun spéis gcuid éisteoirí a chlárú. 

 

Urraíocht 

I bhfianaise na ndeacrachtaí reatha airgeadais, ba chói do RTÉ dul sa tóir ar bhreis airgid 

urraíochta. Go stairiúil, bhí clár urraithe ag Gael Lunn ar R.1 agus rinneamar comhoibriú le 

blianta anuas ar chlár darbh ainm ‘Buille faoi Thuairim’. 

Molaimid go ndéanfaí na féidireachtaí a fhiosrú chun tuilleadh cláir mar iad a choimisiúniú. 

 

An Chartlann 

Léiríonn na cáair a dhéann Ian Lee an saibhreas ata sa chartlann ag RTÉ. Rinne Peter Browne 

éacht leis an tsraith ‘Our Musical Heritage’ le Seán Ó Riada. 

Ba chóir cláir chartlainne a chraoladh  níos minicí ach pacáistiú a dhéanamh orthu chun an 

comhthéacs a thabhairt do phobal éisteachta an lae inniu. 

 



Comhoibriú le Stáisiúin Eile 

Tá Aonad Gaeilge ag BBC Uladh ach ní chloistear ariamh faoi chomhoibiu idir iad agus RTÉ. 

Ba chóir go mbeadh comhroinnt cláir agus comhchraoladh ar ócáidí idir RTÉ agus soláthróiri 

eile. Go fiú, ní bhaintear leas as na cláir a dhéanann Nuacht TG4. 

Tá féidireachtaí breise ann maidir leis an ILBF , BAI Sound and Vision, agus cistí Eorpacha ar 

mhaithe le tuiscint traschultúir a mhéadú.  

Ní shílfeadh duine gur leis an gcuideachta chéanna iad RnaG agus RTÉ Raidió. Ba chóir go 

mbeadh cumarsáid i bhfad níos mó eatarthu. 

 

35 Sráid an Dáma 

Baile Átha Cliath 2 

 

21 Nollaig 2012 


