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Réamhrá 

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son na teanga ar fud 

na hÉireann uile agus timpeall na cruinne.  

Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.  

Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, 

ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge. Músclaíonn an mhóreagraíocht seo 

pobal na hÉireann, tugann sí tuiscint úrnua dúinn ar ár n-oidhreacht luachmhar agus cothaíonn sí meas ionainn ar an 

gcultúr Gaelach.  

Tá 200 craobh agus iomaí ball aonair ag Conradh na Gaeilge, agus bíonn baill uile an Chonartha ag saothrú go dian 

díograiseach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin. 

 

Tá  breis eolais faoi obair an Chonartha le fáil ag www.cnag.ie. 
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AIGHNEACHT DO RTÉ DÁ PHOLASAÍ GAEILGE  

 

Cúlra: 

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh chinneadh RTÉ polasaí Gaeilge a chur le chéile. Is cinnte go gcabhróidh 

polasaí soiléir, cuimsitheach agus dúshlánach le RTÉ chun a dhualgas mar an gcraoltóir náisiúnta poiblí in Éirinn 

freastail ar phobal na Gaeilge agus Gaeltachta. Tá sé tábhachtach a chur in iúl nach bhfuilimid ag caint go díreach faoin 

líon daoine a bhaineann úsáid as an nGaeilge go laethúil ach an líon daoine atá báúil don teanga (de réir taighde ón 

MRBI le déanaí tá 58% den phobal ag iarraidh go mbeidh an Ghaeilge úsáidte níos mó agus 74% in ann Gaeilge éigin a 

labhairt). 

 

Tá sé ábhartha go bhfuil RTÉ ag tabhairt faoin bpolasaí Gaeilge a chur le chéile anois mar go dtugann seo deis do RTÉ 

stop a chur leis an laghdú ar an aschur Gaeilge a chraoltar ar RTÉ1 agus RTÉ2 ó a cuireadh TG4 ar bun agus gur féidir 

anois a bheith ag breathnú ar mhéadú go straitéiseach ar aschur Gaeilge ar RTÉ ina iomlán.  

 

Nóta tábhachtach: 

Bhí an-díomá ar Chonradh na Gaeilge nár ghlac RTÉ len ar moladh go mbeadh duine neamhspleách ón bpobal ar an 

ngrúpa oibre atá ag cur polasaí Gaeilge RTÉ le chéile. Tá an baol ann go mbeidh pé polasaí a fhoilseofar amach anseo 

feicthe sa phobal mar pholasaí inmheánach de chuid RTÉ le mianta bainistíochta RTÉ a shásamh agus ní le mianta an 

phobail a thógáil i ndáiríre. Bíonn an baol sin ann i gcónaí nuair a chuirtear grúpa inmheánach ar bun le polasaí nó eile, 

a bheidh an-tionchar aige ar an bpobal, a chur le chéile gan ionadaíocht neamhspleách. Tá RTÉ ag iarraidh freastail ar 

an bpobal, i. na custaiméirí,  mar an gcraoltóir náisiúnta poiblí in Éirinn ach níl ann ach baill de RTÉ le bheith ar an 

ngrúpa oibre. Glacann muid leis go dtuigeann gach ball den ghrúpa oibre a n-gnó agus go bhfuil siad mar 

shaineolaithe i réimsí éagsúla de chuid an chraolacháin ach ní féidir leo dearcadh neamhspleách an phobail a chur in 

iúl. Níl sé ródhéanach sin a athrú agus glacadh le hionadaíocht ón bpobal. Tá Conradh na Gaeilge fós sásta ionadaí a 

chur ar fáil chun cabhrú leis an bpróiseas. 

 

Comhthéacs Acht Craolacháin 2009: 

Tá sé ráite go soiléir san acht in alt 114 gur gá do RTÉ réimse cuimsitheach clár Gaeilge agus Béarla a chur ar fáil don 

phobal de réir an Achta. Ní dóigh linn go bhfuil RTÉ ag cloí leis an reachtaíocht leis an réimse nó an líon reatha de 

chláracha a chuirtear ar fáil don phobal as Gaeilge. Creideann Conradh na Gaeilge gurbh ionann réimse cuimsitheach 

clár Gaeilge agus réimse leathan de chláracha Gaeilge ar gach cainéal agus ardán de chuid an stáisiúin, agus ní ar TG4 

agus Raidió na Gaeltachta amháin. Is gá, mar sin, an líon cláracha a mhéadú go suntasach. Mar shampla, ba chóir an 

dea-shampla de chlár Gaeilge ar RTÉ1 ag 7.30 gach Luan a leathnú go laethanta eile. 

 

Tá sé ráite san acht in alt éagsúil, 120, gur gá do RTÉ uair a chloig de bhunábhar a chur ar fáil do TG4 sa lá. Níl aon 

bhaint ag an uair a chloig de bhunábhair sa lá do TG4 agus an dualgas ó alt 114 in aon chor. Bheadh sin ráite san Acht 

dá mbeadh sin i gceist. Ní chóir aon bhunábhar Béarla a chur ar fáil do TG4 san uair a chloig a chuireann RTÉ ar fáil do 

TG4 sa lá. 

 

Comhthéacs an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030: 

I measc na dtagairtí do RTÉ sa straitéis, tá na tagairtí seo a leanas: 

 Déanfaidh RTÉ, an craoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí, normalú ar úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla ina gcuid 

craoltaí, rud a chuirfidh le rath Sheachtain na Gaeilge. Leanfaidh RTÉ ag forbairt Raidió na Gaeltachta agus ag 

tabhairt tacaíochta dó lena chinntiú go soláthrófar speictream leathan clár ar ardchaighdeán do na pobail sin 

a bhíonn ag éisteacht leis an tseirbhís seo. 

 forbairt a dhéanamh ar chúram RTÉ agus TG4 ó thaobh litríocht a chur chun cinn, lena n-áireofaí príomhról a 

ghlacadh i nduaiseanna litríochta, cláir leabhar, údair a phróifíliú chun iad a dhéanamh níos feiceálaí agus 

chun cur lena stádas sna meáin chumarsáide agus naisc níos láidre a chothú idir scríobh do na meáin agus 

foilseachán leabhar mar ghníomhaíochtaí “comhlántacha”; 

 Dualgas RTÉ i leith na Gaeilge a dhoimhniú 



Creideann Conradh na Gaeilge go bhfuil sé soiléir sa straitéis, mar sin, go mbeidh níos mó le déanamh ag RTÉ ó thaobh 

na Gaeilge de amach anseo agus ní tríd TG4 agus Raidió na Gaeltachta amháin. 

 

Moltaí ginearálta do pholasaí Gaeilge RTÉ: 

 Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge le cloisteáil ar gach stáisiún agus ardán de chuid RTÉ 

 Ba chóir coiste ardleibhéal Gaeilge a chur ar bun, faoi cheannas Ard-Stiúrthóir RTÉ, le comhordú. pleanáil 

agus monatóireacht a dhéanamh ar an aschur Gaeilge ón gcraoltóir náisiúnta poiblí. Ba chóir bainisteoir 

sinsearach a cheapadh le gníomhú ar chinntí an choiste 

 Tá RTÉ le moladh as an méad Gaeilge a bhaintear úsáid as i rith na coicíse den fhéile Sheachtain na Gaeilge 

gach bliain. Ba chóir, áfach, roinnt de na gníomhaíochtaí déanta sa thréimhse seo a úsáid ag amanna eile sa 

bhliain. Mar shampla, ba chóir an leanúnachas déanta as Gaeilge idir cláracha i rith Sheachtain na Gaeilge a 

dhéanamh ar laethanta eile sa bhliain ar nós laethanta na mbéaltrialacha sna meánscoileanna i mí Aibreán, 

gach Domhnach, srl.. 

 Creideann Conradh na Gaeilge go láidir go mbeadh sé mar bhotún amach is amach glacadh leis an moladh 

déanta sa cháipéis 'An Bealach ar Aghaidh - Straitéis Bheartaithe maidir le hAschur Gaeilge RTÉ' déanta ag 

Stillwater Communications, Eanáir 2012 na hacmhainní atá ag RTÉ a infheistiú sna réimsí ina bhfuil a gcroí 

agus n-anam sa nGaeilge cheana féin – is iad sin TG4 agus RTÉ RnaG. Is gá cláracha Gaeilge a chur ar fáil ar 

sheirbhísí uile RTÉ. Ní chóir an Ghaeilge a theorannú go dtí TG4 agus Raidió na Gaeltachta amháin. 

 Is gá do RTÉ níos mó acmhainní a chur ar fáil len a ndualgas reachtúil a chur i gcrích. Chuige sin, ba chóir níos 

lú de mhaoiniú RTÉ a chaitheamh ar chláracha idirnáisiúnta teilifíse, gur féidir leis an bpobal a fheiceáil ar 

chainéil teilifíse eile, agus an maoiniú sábháilte a chur i dreo cláracha Gaeilge agus Béarla déanta in Éirinn 

 Ba chóir do láithreoirí RTÉ trí chéile a bheith ag úsáid níos mó Gaeilge gach lá. D'fheadfaí píosa Gaeilge a úsáid 

i ngach seó a chraoltar go hiondúil as Béarla. D'fheadfaí agallamh a chur as Gaeilge ó am go ham (fiú le réamh 

thaifead agus fotheidil i gcás agallaimh ar an teilifís). Rachadh a leithead i bhfeidhm go mór ar an bpobal. 

Thabharfadh sé uathúlacht do RTÉ mar chraoltóir Éireannach. 

 Ní chóir seirbhís nuachta dhátheangach a chur ar bun a bhainfidh ón tseirbhís lán-Ghaeilge a chuirtear ar fáil 

anois ó Raidió na Gaeltachta agus Seomra Nuachta TG4. Is gá go mbeadh cinnteacht ann nach gcuirfidh aon 

dualgas breise ar aon bhall foirne nuachta as do chaighdeán agus réimse na nuachta Gaeilge a chuirtear ar fáil 

faoi láthair.  

 Tá baol ann chomh maith nach mbeadh ach léamh amháin Gaeilge ar scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 

fáil ó na meáin náisiúnta amach anseo mura bhfuil éagsúlacht idir na scéalta ó Raidió na Gaeltachta agus 

Nuacht TG4. Sa Bhéarla is féidir leis an saoránach leaganacha éagsúla a fháil de na scéalta náisiúnta agus 

idirnáisiúnta dar ndóigh ó na stáisiúin raidió agus teilifíse náisiúnta eile. Níl an rogha sin ag an saoránach sa 

Ghaeilge. 

 Ba chóir do RTÉ an Ghaeilge a thógáil san áireamh le gach teagmháil a dhéantar leis an bpobal. Mar shampla, 

bhí sé amaideach gur eagraigh RTÉ an Bród Club i 2012 ach ní raibh daoine in ann clárú leis an gclub agus fada 

a chur san fhoirm iontrála ar an idirlíon. Is masla é sin do shaoránach le hainm Ghaeilge agus a bhí in aghaidh 

spiorad an chláir teilifíse. 

 

Teilifís: 

 Caithfear an laghdú beartaithe ar líon uaireanta Gaeilge ar RTÉ1 ó 45 in 2011 go 28 in 2013 a iompú agus 

breis uaireanta a chloig a chur ar RTÉ1 in ionad aon laghdú (agus tá an laghdú ó chiste RTÉ do chláracha 

Gaeilge níos mó ná sin nuair a tógtar san áireamh go bhfaigheann RTÉ airgead ón gciste Fís & Fuaim, CCÉ)  

 Níl aon dabht faoi ach go n-éiríonn le cláracha Gaeilge déanta in RTÉ agus craolta ar RTÉ1 lucht féachana níos 

mó a bhaint amach. Ní chóir, mar sin, craoladh cláracha a theorannú go dtí TG4 amháin nó ní chóir gach clár a 

chur amach chuig comhlachtaí neamhspleách le cur le chéile do RTÉ 

 Ba chóir cur leis an réimse cláracha Gaeilge ar RTÉ 1 agus cláracha Gaeilge a chur ar RTE2, ar nós: cláracha do 

dhaoine óga ó aois naíonáin go déagóir; cláracha le pearsaí móra le rá atá fostaithe ag RTÉ cheana féin ag cur 

cláracha nua cainte agus díospóireachta i láthair; eile 



 Ní chóir aon ghearradh siar a dhéanamh ar chaighdeán na gcláracha a chuireann RTÉ ar fáil do TG4 mar chuid 

den oibleagáid atá orthu faoin Acht Craolacháin 2009. Ba chóir cur leis an líon a agus an caighdeán de réir a 

chéile 

 Tá sé fíorthábhachtach go gcoinneofar na míreanna nuachta a chraoltar as Gaeilge ar RTÉ1. Is iomaí spéis atá 

ag an bpobal agus bíonn cuid mhaith acu ag féachaint ar RTÉ1 go rialta don sholáthar teilifíse a dhéanann RTÉ 

1 nó mar nós fadbhunaithe. Gan na míreanna nuachta Gaeilge ar RTÉ1 ní bheadh RTÉ ag freastail ar an 

bpobal seo ó thaobh na Gaeilge de ar chor ar bith. Céim siar amach is amach a bheadh ann. 

 Ba chóir go mbeadh rogha fotheidil as Gaeilge nó as Béarla ar chláracha Gaeilge a chraolfar ar RTÉ1 nó RTÉ2. 

 Ba chóir cláracha ó TG4 a úsáid ar RTÉ1 agus RTÉ2 ag amanna eile seachas amanna barrthrachta le níos mó 

Gaeilge a chinntiú ar sheirbhísí RTÉ agus le cabhrú le spreagadh lucht féachana TG4 

 Ba chóir líon suntasach de na cláracha ar an gcainéal nua RTÉ Junior a bheith as Gaeilge  

 Ba chóir dea-shampla na Breataine Bige a leanúint ar RTÉ1 agus RTÉ2 agus rogha a thabhairt don lucht 

féachana ar imeachtaí spóirt an tráchtaireacht a fháil as Gaeilge más mian leo tríd an gcóras digiteach 

 

Raidió na Gaeltachta: 

 Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge in úsáid ag foireann Raidió na Gaeltachta i gcónaí  

 Ba chóir do RTÉ a mholadh don Rialtas gur chóir reachtaíocht faoi leith a chur i bhfeidhm le Raidió na 

Gaeltachta a aithint mar institiúid tábhachtach ann féin. D'fheadfaí seo a dhéanamh tríd leasú don Acht 

Craolacháin 2009 

 Ba chóir acmhainní Raidió na Gaeltachta a chosaint os rud é go bhfuil ciorruithe suntasach déanta cheana féin 

ar an mbuiséad agus ar an líon foirne 

 

Seirbhísí raidió eile: 

 Ba chóir go mbeadh seó as Gaeilge ar Raidió 1 gach lá den tseachtain. D'fheadfaí seo a dhéanamh i ndiaidh a 

7i.n. le hábhair curtha ar fáil ag Raidió na Gaeltachta. B'fhéidir clár leathuair a chloig ar chúrsaí reatha, nó 

ceol, nó na healaíon, nó eile. 

 Tá sé fíorthábhachtach go gcoinneofar na míreanna nuachta a chraoltar as Gaeilge ar na seirbhísí raidió eile i 

RTÉ. Is iomaí spéis atá ag an bpobal agus bíonn cuid mhaith acu ag éisteach le Raidió 1 agus 2FM go rialta don 

cheol chomhaimseartha i rith an lae, nó do na cláracha cainte nó ar chúiseanna eile. Gan na míreanna 

nuachta Gaeilge ar na stáisiúin seo i rith an lae ní bheadh RTÉ ag freastail ar an bpobal seo ó thaobh na 

Gaeilge de ar chor ar bith. Céim siar amach is amach a bheadh ann. 

 Ba chóir go mbeadh spriocanna faoi leith ag gach seirbhís raidió atá ag RTÉ, DAB san áireamh, sa pholasaí 

Gaeilge  

 Ba chóir gach tacaíocht a chur ar fáil do Raidió Rí-Rá atá ag craoladh as Gaeilge do dhaoine óga ó 2008 ar an 

idirlíon agus le déanaí ar DAB 

 

RTÉ ar-líne: 

 Aontaíonn Conradh na Gaeilge leis an moladh go mbeadh tairseach nuachta ar líne i nGaeilge ag RTÉ 

 Ba chóir go mbeadh suíomh idirlín RTÉ ar fáil as Gaeilge ina iomlán 

 Ba chóir go mbeadh seinnteoir RTÉ ar fáil as Gaeilge ina iomlán 

 Ba chóir do RTÉ trí chéile an Ghaeilge  a úsáid sna meáin sóisialta, i. i dteachtaireachtaí ar facebook, twitter, 

srl.. 

 

Eile don pholasaí: 

 Is gá córas a chur i bhfeidhm i RTÉ le cinnte a dhéanamh go mbeidh seirbhís iomlán Gaeilge ar fáil don 

saoránach a dhéanann teagmháil le RTÉ más mian leis an duine sin 

 Ba chóir polasaí earcaíochta a bheith ag RTÉ go bhfuil sé mar bhuntáiste Gaeilge a bheith ag aon duine a 

cheapfar amach anseo. Laghdóidh sé seo costais amach anseo ar RTÉ 

 Ba chóir iniúchadh a dhéanamh ar fhoireann RTE chun a fháil amach na daoine le Gaeilge agus iad a 

spreagadh go straitéiseach leis an nGaeilge a úsáid ina gcuid oibre agus leis an bpobal  


