
MAIDIR LE: “Cén cineál meáin Gaeilge a theastaíonn uaitse ar RTÉ” 

A chara, 

Seirbhís pobail in Indreabhán, Co. na Gaillimhe an Crann Taca ina reachtáiltear Naíonra, Naíolann, 

Seirbhís Iar-scoile agus ranganna sainspéise don aos óg agus imeachtaí pobail araon. Tá sé mar 

aidhm againn tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do theaghlaigh chun a gclann a thógáil le Gaeilge. 

D’fhógair muid cruinniú poiblí sa gceantar leis an gceist thuas a phlé agus tá achoimre anseo thíos ar 

na príomh-mholtaí. 

Agus RTÉ ag athbhreithniú seirbhísí craoltóireachta Gaeilge, tá sé thar a bheith tábhachtach go 

gcuirfí na nithe seo a leanas san áireamh: 

 

TAIGHDE SOCHTHEANGEOLAÍOCH:  Tá corpas taighde eolaíochtúil foilsithe ag Acadamh na 

hOllscolaíochta Gaeilge le blianta beaga anuas a mhíníonn staid na Gaeilge sna Gaeltachtaí, na cúinsí 

teangeolaíocha faoina maireann sí agus na bagairtí ar an bpobal labhartha Gaeltachta go háirithe 

(feic Aguisín 1). Ba cheart don Ghrúpa Oibre, go háirid, agus bainistíocht uile RTÉ, go ginearálta, cur i 

láthair a eagrú ó fheidhmeannaigh an Acadaimh le hiad féin a chur ar an eolas faoin staid reatha 

agus faoin bpráinn atá le gníomh éifeachtach le tacú le teaghlaigh Ghaeltachta agus Ghaeilge agus le 

hinstitiúidí, comhlachtaí agus comhthéacsanna lán-Ghaelacha sna Gaeltachtaí ach go háirithe.  

“Léiríonn an eolaíocht idirnáisiúnta ar fad gan eisceacht, chomh maith leis an taighde is tráthúla 

maidir leis an nGaeilge sa Ghaeltacht, nach féidir le mionteanga maireachtáil i gcúinsí an 

dátheangachais. Léiríonn an eolaíocht chéanna go bhfuil cosaint dhaingean de dhíth ar mhionteanga 

chun fanacht mar atá sí, gan trácht ar í a fhorbairt. “ 

 

 

 COMHTHÉACS REACHTÚIL:  Ba cheart a leagan síos go reachtúil (nó ina éagmais sin ag leibhéal 

Údarás RTÉ) sciar chinnte (céatadán den iomlán) den ioncam ón gceadúnas teilifíse a chur i leataobh 

do sheirbhísí Gaeilge 

Ó tharla go bhfuil RTÉ Raidió na Gaeltachta ar cheann de na mórsheirbhísí Gaeilge sin, is gá sciar 

chinnte ar leith den mhéid seo a chur i leataobh go buan dó sin freisin, ar mhaithe le cinnteacht, 

agus le pleanáil straitéiseach fhadtéarmach a dheimhniú. 

   

CAIGHDEÁN:   Ba cheart go mbeadh cláir Ghaeilge uile RTÉ ar ardchaighdeán, agus ar a 

laghad ar an gcaighdeán céanna is a bhíonn ar chláir Bhéarla RTÉ. Cuimsíonn caighdeán líofacht 

chainte, téarmaíocht, cruinneas agus léiriú an chláir. 

Mar shampla, d’fháilteodh scothchainteoirí as lucht féachana agus éisteachta RTÉ/TG4/RnaG roimh 

dheis a bheith páirteach i bhfóram a thabharfadh deis dóibh aiseolas a thabhairt do na craoltóirí, 



agus nathanna a mholadh dóibh le saibhreas agus cruinneas craolta a fheabhsú. Ba cheart daoibh an 

fóram sin a bhunú. 

 

FEIDHMIÚ INMHEÁNACH TG4/NUACHT RTÉ:   Bíonn mearbhall ar dhaoine scaití nuair a 

chastar daoine orthu atá ag obair le cláir Ghaeilge RTÉ/TG4 ach nach mbíonn Gaeilge acu féin.  

Anuas air sin, i gcomhthéacs na taighde teangeolaíche, is rí-shoiléir go dteastaíonn an oiread 

forais/comhlachtaí/tearmainn lánGhaelacha agus is féidir chun go mairfidh is go mbláthóidh an 

Ghaeilge. 

Ba cheart do TG4 agus Nuacht RTÉ plean a leagan amach agus é mar aidhm aige feidhmiú 

inmheánach iomlán trí Ghaeilge a bhaint amach.  

Chuimseodh an plean seo struchtúir, deiseanna fostaíochta (agus conartha), tacaíocht do dhaoine 

laistigh den eagraíocht nach bhfuil in ann nó ar a gcompórd ag feidhmiú trí Ghaeilge, agus sain-

traenáil i leith an phleain agus ar an gcomhthéacs teangeolaíoch. 

Ba cheart plean gnímh ghonta (cúig phointe gnímh, mar shampla) a chur i bhfeidhm láithreach sa 

gcomhthéacs seo 

Níl aon amhras ach go dtiocfadh meon níos dearfaí agus caighdeán níos airde i leith na 

scothchraoltóireachta Gaeilge mar thoradh air seo. 

     

CLÁIR GHAEILGE:  Ní cláir Ghaeilge iad cláir dhátheangacha.  

Ba cheart go bhfreastlódh caighdeán Gaeilge na gclár ar chainteoirí Gaeilge (cainteoirí dúchais nó a 

macasamhail) 

 Chomh maith leis an soláthar sin, ba cheart roinnt cláir a dhéanamh a bheadh dírithe orthu siúd ar 

níos lú nó ar bheagán Gaeilge – ach fiú sa gcás sin, níl aon chás ann inar cheart glacadh le caighdeáin 

ísle teanga (ná léirithe). 

 

 

AN ÓIGE:  Is minic a chloistear i gcomhthéacs phlé ar cheisteanna teanga in Éirinn, 

nach bhfuil Gaeilge ag chuile dhuine. Is gá áfach go dtuigfeadh GACH LEIBHÉAL de RTÉ, i 

gcomhthéacs ábhar ar bith a réitítear do ghasúir réamhscoile nó sna bunranganna bunscoile NACH 

BHFUIL BÉARLA AG CHUILE DHUINE ach an oiread.  

Tá gá le hábhar Gaeilge tarraingteach, comhaimseartha, feiliúnach do ghasúir naíscoile agus 

bunscoile araon, a cheaptar le samhlaíocht is a léirítear le paisean (macasamhail an ábhair a réitíonn 

RTÉ i mBéarla). 

Tá sé cainéil éagsúla digiteacha raidió ann. Ba cheart go mbeadh cainéal i nGaeilge ann freisin a 

riarfadh níos mó do dhéagóirí agus d’ógánaigh 



Ba cheart go mbeadh cláracha teilifíse Gaeilge do dhaoine óga ar chainéil uile RTÉ seachas ar TG4 

amháin. Tá sé de dhualgas ar RTÉ a chinntiú go bhfaigheann chuile Éireannach óg blaiseadh agus 

tuiscint ar an nGaeilge. 

RTÉ RAIDIÓ NA GAELTACHTA: NÍ CEART NUACHT RAIDIÓ NA GAELTACHTA A CHOMHNASCADH LE 

NUACHT RTÉ/TG4 

Seirbhís lánGhaeilge é RnaG a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil agus náisiúnta araon 

Déanfar dochar AS CUIMSE do stádas na Gaeilge; do Raidió na Gaeltachta (an t-aon aonad 

lánGhaeilge laistigh de RTÉ); do ghairm na craoltóireachta Gaeilge; agus do thodhchaí na Gaeltachta 

má leantar leis an moladh seo 

Ba cheart go ndéanfaí na craoltaí nuachta raidió Gaeilge uile (ar RTÉ Raidió 1, 2FM, Lyric &rl) a lonnú 

i gCasla i bpáirt le RnaG. D’fhéadfaí forbairt a dhéanamh ar na seirbhísí nuachta raidió uile agus 

caighdeáin a ardú. 

Mhol daoine éagsúla a ghlac páirt sa gcruinniú poiblí go mba cheart go mbeadh réimse cláracha níos 

leithne ar Raidió na Gaeltachta freisin. 

Is mór an moladh ar an bpobal ina gcónaímid go bhfuil pobal láidir cainteoirí dúchais ag teacht 

isteach sna Naíonraí agus Naíolanna go fóill. Tá tuismitheoirí, múinteoirí, oibrithe pobail, agus 

gníomhaireachtaí Stáit, ar a ndícheall ag tacú le gasúir óga, ó chúlraí agus leibhéil cumais éagsúla, an 

Ghaeilge a shealbhú go paiteanta, chun go leanfaidh sin amhlaidh. Tá ról lárnach ag na meáin 

chraolta san obair seo freisin agus tá súil againn go léifear ár moltaí go cúramach, sa gcomhthéacs 

seo. 

Is sinne le meas, 

Toner Quinn, Cathaoirleach 

Seán Mac Réamoinn, Stiúrthóir 

Ar son an Bhoird Stiúrtha 

 


