
 

 

 

 



 

Le linn 2013, ar iarratas ón Ard-Stiúrthóir, tháinig grúpa oibre
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ar a raibh baill ó réimsí 

éagsúla ar fud RTÉ, le chéile ar feadh sé mhí chun moltaí polasaí a ullmhú don chraoltóireacht 

Ghaeilge ar fud ardáin agus seirbhísí uile RTÉ. 

Bhí obair an ghrúpa bunaithe ar phróiseas comhairliúcháin mar fhreagra ar  phlépháipéar
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a 

choimisiúnaigh RTÉ ó Stillwater Communications. Fuarthas agus cíoradh tuairim is 120 

aighneacht, lena n-áirítear dhá cheann déag ó institiúidí a bhfuil baint acu le gné éigin d'úsáid 

nó de chur chun cinn na Gaeilge.  Chuir roinnt acu sin tuarascálacha úsáideacha agus tagairtí 

eile ar fáil dúinn.  Chas an grúpa le roinnt de na heagraíochtaí sin chun tuilleadh plé a 

dhéanamh leo ar roinnt de na téamaí a tháinig chun cinn.  Labhraíomar freisin le 

comhghleacaithe in RTÉ, agus rinneamar suirbhé ar an bhfoireann ar fad chun barúil a fháil 

de chumas agus d'ullmhacht na foirne an Ghaeilge a úsáid ina gcuid oibre.  Mar sin, tá 

léargais ó réimse foinsí le feiceáil sna moltaí. 

Glacann an grúpa leis go bhfuil sé follasach go bhfuil an chraoltóireacht i nGaeilge agus sa dá 

theanga lárnach do sheirbhísí RTÉ dá lucht féachana/éisteachta, don éagsúlacht 

eagarthóireachta, agus do chion tairbhe faoi leith RTÉ mar phríomhchraoltóir seirbhíse poiblí 

na hÉireann.  Is maith a thuigeann muid an timpeallacht nua do pholasaí poiblí, mar atá 

léirithe i straitéis 20 bliain an Rialtais don Ghaeilge
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.  Fiú i gcomhthéacs na ndiansrianta atá 

orainn de bharr na cúinsí reatha airgeadais, tá iarracht déanta againn céimeanna suntasacha 

chun cinn a aithint chun tuilleadh seirbhísí, agus seirbhísí níos fearr, a chur ar fáil do réimsí 

difriúla lucht féachana/éisteachta i nGaeilge agus sa dá theanga. 

Tá conclúidí na hoibre leagtha amach in dhá chuid ar leith.  Baineann an chéad chuid le lucht 

féachana/éisteachta, ábhar meán, na meáin dhigiteacha agus céannacht seirbhíse poiblí; téann 

an dara cuid i ngleic le cur i bhfeidhm, rannpháirtíocht agus anailís.  Ar mhaithe le gontacht, 

agus mar gheall go mbeidh réimse cineálacha cur i bhfeidhm i gceist ar fud na n-ardán 

éagsúil, níl liosta de mholtaí mionsonraithe déanta againn do gach aonad gnó.  É sin ráite, 

creideann muid, a luaithe is a ghlacfar lenár moltaí gur cheart tús láithreach a chur leis an 

obair chun na moltaí sin a chur i ngníomh, go háirithe chun teacht i dtír ar an dea-thoil 

fhorleathan a cuireadh in iúl dúinn agus muid i mbun ár gcuid oibre. 

Ó tharla an riachtanas atá ann a bheith ríshoiléir faoi gach gné eile dá sholáthar seirbhíse 

poiblí, agus freisin an gá atá ann bheith i mbun comhráite agus páirtíochta le dreamanna eile 

a bhfuil ról acu i bpleanáil teanga, ní mór do RTÉ a fhís pholasaí agus a spriocanna 

uileghabhálacha i leith na Gaeilge a chur in iúl an athuair.  Ní mór freisin a bheith soiléir 

maidir le conas a dhéanfar maoiniú ar an bhfís agus ar na spriocanna sin, agus conas a 

léireofar iad ó am go ham san aschur.  Ní mór go mbreathnófaí ar an Scéim Teanga, atá 

éigeantach faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus ar na hoibleagáidí atá leagtha amach san 

Acht Craolacháin, 2009, mar thús le seasamh polasaí RTÉ, seachas mar chríoch agus deireadh 

an tseasaimh sin. 

PATRICIA QUINN 
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1. Níl aon lucht féachana/éisteachta faoi leith ann do na meáin Ghaeilge, agus ní fhéadfaidh 

aon chainéal nó ardán faoi leith a bheith ina réiteach a oireann gach duine ó thaobh na 

riachtanas éagsúil atá ann ó thaobh seirbhísí de.  É sin ráite, is féidir trí chineál lucht 

féachana/éisteachta ginearálta a aithint a bhfuil riachtanais agus roghanna tosaíochta 

faoi leith acu.  

 • na daoine sin a bhfuil Gaeilge líofa acu agus a bhfuil cónaí orthu den chuid is 

mó (ach ní hamháin) sna pobail thraidisiúnta Ghaeltachta (Corcaigh, Dún na 

nGall, Gaillimh, an Mhí, Ciarraí, Port Láirge) – tuairim is
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 77,185 duine 

 • leanaí agus daoine óga, a bhfágann a múnlú oideachais ag an leibhéal 

bunscoile agus iar-bhunscoile go mbíonn siad ag foghlaim Gaeilge gach lá, agus 

á labhairt dá réir – tuairim is 925,000 leanbh/duine óg a bhfuil 56,000 acu sin 

ag freastal ar Ghaelscoileanna, ina múintear gach ábhar trí Ghaeilge  

 • daoine fásta a labhraíonn nó a thuigeann an Ghaeilge go leibhéil éagsúla 

cumais –  1.77m duine de réir an daoináirimh is deireanaí, nó 39% de dhaonra 

Phoblacht na hÉireann, agus an figiúr sin méadaithe ag líon (nach eol) de 

chainteoirí Gaeilge ar fud an domhain
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2. Maidir le cainteoirí líofa, agus ó tharla an lámh in uachtar ag na meáin Bhéarla in Éirinn, 

tá cás doshéanta ann de réir na teoirice sochtheangeolaíche maidir le leanúint ar 

aghaidh ag soláthar tearmann don teanga, mar a thug aighneacht amháin air.  

Chiallódh sé sin an réimse is iomláine seirbhísí is féidir i nGaeilge amháin ar fud gach 

cineál ábhar – nuacht agus cúrsaí reatha, ceol, siamsaíocht, spórt, cláir faisnéise, etc.  

Comhlíonann RTÉ an riachtanas seo go príomha trína thiomantas do RTÉ Raidió na 

Gaeltachta, trí an infheistíocht a dhéanann sé ann, agus trí sheirbhísí nuachta i 

nGaeilge (Nuacht) a sholáthar don teilifís (do TG4 agus do sheirbhísí RTÉ araon) agus 

don raidió; agus tá méadú suntasach ar an tseirbhís Ghaeilge ar líne idir lámha faoi 

láthair.  (Tá TG4, comhchraoltóir seirbhíse poiblí atá lonnaithe freisin in iarthar na 

Gaillimhe, freagrach as formhór na seirbhísí craolacháin teilifíse Ghaeilge, a dhíríonn 

ar an trí ghrúpa lucht féachana/éisteacha.) 

3. Tá éagsúlacht idir na seirbhísí i nGaeilge do leanaí agus do dhaoine óga ó thaobh an fháil 

atá orthu agus a dhíograisí atá siad.  Aithnítear go bhfuil cumas RTÉ Raidió na 

Gaeltachta díriú ar an lucht éisteachta tábhachtach seo teoranta agus, seachas TG4, ní 

fiú trácht ar an úsáid a bhaintear as an nGaeilge ar theilifís do leanaí.  Ar na cainéil 

nua raidió digiteacha de chuid RTÉ agus ar RTÉ Junior, tá sé ina chuid den pholasaí 

eagarthóireachta an Ghaeilge a chur san áireamh ar bhealach nádúrtha ar fud an 

sceidil iomláin, agus tacaíocht ghníomhach a chur ar fáil do lucht déanta clár ionas go 

mbeidh siad muiníneach agus iad ag soláthar ábhar sa dá theanga.  

4. Tá leibhéil éagsúla cumais ag mórán daoine in Éirinn agus thar lear ó thaobh labhairt agus 

tuiscint na Gaeilge, cé nach gá gur ar bhonn laethúil a labhraítear í.  Tá cúngú suntasach 

ar úsáid na Gaeilge ar fud na sceideal agus na n-ardán craolacháin uile, seachas 

Seachtain na Gaeilge (coicís i mí an Mhárta nuair a thugann gach seirbhís de chuid RTÉ 

isteach ábhar dátheangach d'aon turas sna sceidil uile), tugtha faoi deara ag an lucht 

féachana/éisteachta seo – idir shean agus óg, foghlaimeoirí agus feabhsaitheoirí, atá ina 

gcónaí in Éirinn agus thar lear.  Ciallaíonn sé sin, mura bhfuil siad ag féachaint ar TG4 

nó ag éisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta (nó an tseirbhís nua Nuachta ar líne), nach 

dtagann an sciar sin – tuairim is leath – den daonra, a dhéanann cur síos orthu féin mar 

úsáideoirí éighníomhacha nó fánacha, ar Ghaeilge ar bith, nó fíorbheagán Gaeilge, ar 

RTÉ.  Ní amhlaidh a bhí i gcónaí. 



 

5. Ní dhéanann an deighilt mhéadaitheach seo ar chainteoirí líofa Gaeilge mar sciar den lucht 

féachana/éisteachta - is cuma cé chomh dea-intinneach is atá sí ó thaobh saibhreas 

agus éagsúlacht na teanga beo a chosaint - freastal ar an lucht féachana/éisteachta ina 

iomláine.  Ba chóir tionscnamh leanúnach a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, chun 

úsáid rialta na Gaeilge a chomhtháthú an athuair mar chuid de chur chuige a bheadh 

níos dátheangaí ar fud na n-ardán agus na sceideal uile.  Níor mhór, dá réir, go 

mbeadh an tionscnamh sin á threisiú ag tacaíocht ceannasaíocht chuí agus ag 

tacaíocht foirne, chomh maith le rannpháirtíocht sheachtrach agus taighde ar an lucht 

féachana/éisteachta.  

6. Ba chóir do RTÉ Raidió na Gaeltachta tuairisc a thabhairt ar chur i gcrích a aidhmeanna 

straitéiseacha reatha, le spriocanna sonracha do lucht éisteachta breise taobh amuigh 

dá bpríomhlucht éisteachta sa Ghaeltacht traidisiúnta; nua-aoisiú a dhéanamh ar an 

mbranda; an t-ábhar ar líne a fhorbairt; a gcomhpháirtíochtaí straitéiseacha a 

fheabhsú; agus comhtháthú agus comhoibriú níos fearr a bhaint amach le páirteanna 

eile de RTÉ.  Ba chóir do RTÉ Raidió na Gaeltachta féachaint go gníomhach, i gcomhar 

le craoltóirí eile Gaeilge, ar an smaoineamh maidir le hathchraoladh a dhéanamh ar 

chuid dá n-ábhar eagarthóireachta, ag díriú go príomha ar dhaoine óga, le linn 

amanna i sceideal an tráthnóna, agus margaíocht chuí a dhéanamh air sin.  

7. Ba chóir leanúint leis an gcleachtas reatha maidir le hábhar RTÉ Raidió na Gaeltachta a 

fhógairt ar sheirbhísí eile raidió agus é sin a threisiú sna meáin eile, agus fáil 

láithreach a bheith ar threoir dhátheangach ar líne maidir le hábhar eagarthóireachta.  

Gan laghdú a dhéanamh ar chaighdeán na seirbhísí dóibh siúd arb iad a bpríomhlucht 

éisteachta iad, ná ar shárchaighdeán agus éagsúlacht a n-aschur teanga, ní mór do 

Raidió na Gaeltachta freastal ar lucht éisteachta níos fairsinge.  

  



 

 8. Ba chóir d'aschur craolacháin uile RTÉ – i gceann ar bith den dá theanga atá in úsáid 

sa tsochaí dhátheangach seo – a bheith ag féachaint i dtreo na sárchaighdeán agus an 

na n-uaillmhianta céanna ó thaobh caighdeán eagarthóireachta, ábhar agus scóip, 

agus clúdach lucht féachana/éisteachta.  

 9. Tá cás láidir cultúrtha agus iomaíoch ann maidir le hábhar an-láidir i nGaeilge a 

sholáthar ar bhonn níos rialta ar fud na n-ardán craolacháin uile.  Níor chóir go 

mbeadh sé sin srianta d'ábhar atá bunaithe ar an nGaeilge, ar an gceol nó ar an 

gcultúr amháin.  

10. Bíonn na dúshláin a bhaineann leis an gcraoltóireacht dhátheangach éagsúil ó ardán 

meán amháin go hardán meán eile – mar shampla, is féidir fotheidil a chur go héasca 

ar an teilifís, ach ní ar an raidió – agus cuireann na meáin dhigiteacha deiseanna nua 

ar fáil (tuilleadh faoi seo thíos).  Tá sé taobh amuigh de réimse an pháipéir seo cur síos 

sonrach a dhéanamh ar conas nó cá háit ar chóir tuilleadh ábhair a chur ar fáil i 

nGaeilge; dar ndóigh, tá srianta chomh maith le deiseanna ann, go háirithe ó thaobh 

cúrsaí airgeadais de, agus is iomaí éileamh cultúrtha eile atá ann, lena n-áirítear an 

gá atá ann glór a thabhairt do na pobail nua nach iad an Béarla ná an Ghaeilge a 

gcéad teanga.  

11. Ba chóir treabhadh trí na haighneachtaí a fuair an grúpa oibre - lena n-áirítear mórán 

aighneachtaí ó dhaoine atá ag obair in RTÉ - chun teacht ar an iliomad moltaí 

cruthaitheacha a rinneadh maidir le húsáid na Gaeilge a chomhtháthú ar fud na 

sceideal.  Ina measc sin, bhí moltaí maidir le cláir ghearra nó píosaí de chláir i 

nGaeilge; úsáid a bhaint as cumas Gaeilge má tá sé ann (mar shampla, má tá an 

teanga ag polaiteoirí nó scríbhneoirí), as fotheidil agus as fógraí leanúnachais.  Áiríonn 

siad sin an méid a dhéantar cheana féin le linn Seachtain na Gaeilge, ach téann siad i 

bhfad níos faide ná sin, agus ní mór go mbeidís ann ar bhonn rialta ar feadh na bliana.  

 12. Ba chóir dreasachtaí agus tacaíocht a chur ar fáil d'fhógróirí agus d’áisíneachtaí chun 

a gcuid fógraíochta a chur ar fáil i nGaeilge ar an teilifís, ar an raidió agus ar líne.  

13. Áiríonn oidhreacht ról uathúil agus leanúnach RTÉ mar chraoltóir seirbhíse poiblí 

mórchartlann d'ábhar i nGaeilge, lena n-áirítear ábhar teagaisc do thosaitheoirí, 

d'fhoghlaimeoirí agus d'fheabhsaitheoirí.  Mura bhfuil aon bhac ann ó thaobh cúrsaí 

cearta de, ba chóir ábhar Gaeilge ón gcartlann, lena n-áirítear cláir oideachasúla, a 

athchraoladh agus a chur chun cinn go gníomhach, b'fhéidir ar mhol nua 

gréasánbhunaithe ar líne (féach thíos).  

  



 

14. Cuireann na meáin dhigiteacha sraith nua deiseanna ar fáil chun an Ghaeilge a 

chomhtháthú go héifeachtach i seirbhísí RTÉ don phobal agus chun teacht ar réimsí 

níos éagsúla lucht féachana/éisteachta.  Cuimsíonn sé sin an sruthú gréasánbhunaithe 

agus podchraoladh na ngnáthchainéal agus na gcainéal nua digiteach, agus rochtain 

dhigiteach ar na cartlanna.  Ach, ní hé sin amháin atá i gceist.  Éascaíonn sé freisin an 

teacht a bheidh ar ábhar fuaime agus físe trí fhotheidil, aistriúchán comhuaineach 

agus áiseanna eile a chuirfidh le tuiscint ar an ábhar sin.  Ina theannta sin, éascaíonn 

sé an t-idirghníomhú le foilsitheoirí digiteacha eile, agus tagann sé i dtír ar bhealaí 

nua chun na meáin shóisialta a úsáid chun ábhar a chraoladh go héasca don iliomad 

pobal Gaeilge atá scaipthe ar fud an domhain agus chun éascaíocht a dhéanamh do na 

pobail sin a n-ábhar féin a chraoladh. 

15. Ba chóir do RTÉ mol Gaeilge gréasánbhunaithe a bhunú chun feidhmiú mar 

lárphointe do réimse ábhar de gach cineál, agus mar chuaille eolais d'acmhainní eile 

Gaeilge i réimsí an chultúir, na meán agus an oideachais.  Ní mór dó seo a bheith ina 

shuíomh fuinniúil, le hábhar a athraíonn gach lá.  

16. Ba chóir ábhar ón gcartlann, lena n-áirítear glúinte i ndiaidh a chéile d'uirlisí 

oideachais d'fhoghlaimeoirí Gaeilge, a athoiriúniú agus a fhoilsiú gan srianta, agus 

margaíocht éifeachtach a dhéanamh air.  

  



 

17. Baineann an chéannacht teanga le ceannas cultúrtha.  Taobh amuigh den chaidreamh 

pearsanta laethúil a bhíonn ag daoine lena dteaghlaigh agus lena bpobail féin, is í an 

chraoltóireacht an phríomh-mhodh trína gcaomhnaítear caighdeán na teanga 

labhartha.  Tríd an gcraoltóireacht, tugtar isteach focail agus coincheapa nua ó lá go 

lá, agus saibhrítear na deiseanna a bhíonn ann do chur i láthair na cainte cruthaithí.  

Is é RTÉ an craoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí agus is príomhfhachtóir é – agus 

príomhaisteoir – i saol na Gaeilge, ní hamháin ó thaobh an aschuir a thagann go 

díreach uaidh féin, ach is ardán é freisin do ghlórtha agus do mheáin eile.  

18. Foghlaimíonn gach duine a fhaigheann a gcuid oideachais in Éirinn an Ghaeilge; tá 

tionchar ríthábhachtach ag a mhéid is atá an teanga ina cuid de thimpeallacht 

chultúrtha an duine ar a gcumas leanúnach í a úsáid.  Éilíonn polasaithe poiblí ar RTÉ 

(agus ar dhreamanna eile) an teanga a chur i lár an aonaigh, mar ghné bheo de shaol 

comhaimseartha na hÉireann, agus mar chultúr agus oidhreacht nach bhfuil ar fáil in 

aon tír eile.  

19. Agus an Béarla ag láidriú mar theanga choiteann an domhain de réir a chéile, is 

amhlaidh is géire atá an gá infheistíocht a dhéanamh san éagsúlacht teangacha; agus 

níos práinní fós, tá an gá é sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach.  Tá iarrtha ag 

mórán de na haighneachtaí ar RTÉ féachaint air seo mar dheis, seachas mar dhualgas.  

Iarrann siad ar RTÉ ní hamáin seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do mhionlach 

na gcainteoirí líofa ina rogha teanga (mar a éilíonn an dlí), ach freisin an Ghaeilge a 

chomhtháthú ar bhonn níos leanúnaí isteach i seirbhísí dátheangacha ar fud n-ardán 

meán uile.  Díríonn siad aird ar an mborradh atá faoi na bealaí eile a bhfuil ár 

ndúchás á chur i láthair, sa spórt agus sa cheol, agus áitíonn siad ar RTÉ aithris a 

dhéanamh orthu sin.  

20. Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, ba chóir do RTÉ a ról faoi leith in úsáid leanúnach na 

Gaeilge a admháil.  

21. Ba chóir féachaint ar thaobhú cultúrtha na Gaeilge mar ghné straitéiseach de 

chéannacht bhranda RTÉ, sna comhthéacsanna iomaíocha náisiúnta agus 

idirnáisiúnta araon.  

  



 



 

22. Ní áiríonn téarmaí tagartha an ghrúpa seo scrúdú ar sholáthar foirne ná ar 

acmhainní, ach bheadh sé neamartach gan trácht ar an gceist maidir le modhanna 

agus acmhainní, mar tá siad sin riachtanach do chur i bhfeidhm ár moltaí, agus tá siad 

riachtanach freisin má tá an soláthar don Ghaeilge le bheith comhtháite le gach gné 

eile de phleanáil gnó agus oibriúcháin RTÉ.  

23. Tugadh faoi shuirbhé ar gach duine atá ag obair in RTÉ i mí Mheán Fómhair 2013, 

chun measúnú a dhéanamh ar an leibhéal cumas a bhí ag daoine sa Ghaeilge agus 

chun tuairim a fháil faoi shuim na foirne san ábhar.  D'fhreagair os cionn aon tríú cuid 

den dream uile ar cuireadh suirbhé faoina mbráid, agus bhí an t-aiseolas a thug siad 

dearfach den chuid is mó.  Tugadh mórán moltaí praiticiúla maidir conas a bhféadfaí 

an teanga agus úsáid na teanga a chothú.  

24. Tá riachtanas an-láidir ann do struchtúr nua bainistíochta tras-institiúide chun na 

gníomhaíochtaí, na hacmhainní agus an dea-thoil ar fad atá scaipthe ar fud RTÉ, agus 

a chuimsíonn soláthar reatha RTÉ don Ghaeilge, a tharraingt le chéile, agus chun an 

bonn a chur faoi chur chuige nua.  Ba chóir é seo a thabhairt isteach láithreach, le 

spriocanna agus aidhmeanna follasacha, agus ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar 

thionchar an struchtúir seo tar éis trí bliana. 

25. Agus cúrsaí léiriúcháin agus coimisiúnaithe ina bpríomhfhreagrachtaí i gcónaí ar na 

cainéil aonair agus ar na réimsí aschuir aonair, ba chóir do RTÉ post sinsearach a 

chruthú d'Eagarthóir nó Ceannasaí Grúpa ionas go mbeadh pointe amháin freagrachta 

don Ghaeilge taobh istigh de RTÉ.  Bheadh an oifig seo ag tuairisciú don bhord 

feidhmiúcháin/Ard-Stiúrthóir agus, le foireann bheag ón taobh istigh den eagraíocht ag 

obair inti, ba chóir go mbeadh sé mar ról ag an oifig nua seo 

 comhoibriú le comhghleacaithe chun a chinntiú go bhfuil sainchúram agus freagracht 

Ghaeilge gach cainéal agus gach seirbhís san eagraíocht sonraithe agus curtha i gcrích  

 comhoibriú éifeachtach gach réimse nua agus reatha seirbhíse Gaeilge a chomhordú 

agus a chinntiú 

 tacaíocht a chur ar fáil i leith cainteoirí Gaeilge a earcú agus a choinneáil, feabhas a 

chur ar thuiscint na foirne uile maidir le freagrachtaí RTÉ i leith na Gaeilge, agus 

tuilleadh feabhais a chur ar an dea-thoil agus ar na meonta dearfacha i leith na teanga 

 cumas sa Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na heagraíochtaí, monatóireacht a 

dhéanamh ar chaighdeán na craoltóireachta, agus a chinntiú go bhfuil tacaí cuí curtha 

ar fáil do dhaoine ar mhaith leo a gcumas craoladh i nGaeilge, nó sa dá theanga, a 

láidriú 

 mol Gaeilge ar líne a choimisiúnú agus a mhaoirsiú agus comhoibriú ar fud na 

heagraíochta, agus comhoibriú seachtrach, a chinntiú chun an mol seo a choinneáil ar 

chaighdeán ard  

 ceannas a ghlacadh i gcothú caidrimh RTÉ le pobail, eagraíochtaí, gníomhaireachtaí 

Stáit agus dreamanna eile a bhfuil freagracht orthu as seirbhísí Gaeilge a fhorbairt nó 

a sholáthar 

 acmhainní nua a aimsiú chun tacú le léiriúchán agus comhpháirtíochtaí táirgiúla a 

chothú le craoltóirí eile agus le léiritheoirí eile meán 



 

 prionsabail agus paraiméadair a bhunú maidir le cleachtas fotheidealaithe agus 

maidir le húsáid an aonteangais agus an dátheangachais 

 maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt tosaíochtaí agus aidhmeanna do sheirbhísí 

Gaeilge agus do chomhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla 

26. Go dtí go ndéanfar an ceapachán seo, ní mór don Ard-Stiúrthóir grúpa straitéiseach a 

cheapadh láithreach, le ballraíocht ó fhoireann eagarthóireachta a bhfuil cumas agus 

taithí acu ar na ceisteanna atá i gceist, chun próiseas an chuir i bhfeidhm a threorú. 

27. Tá úsáid bainte ag an athbhreithniú polasaí seo as comhairliúchán seachtrach agus 

inmheánach chun cuidiú le RTÉ bonn a chur faoina pholasaí agus faoina thosaíochtaí, 

chun a bhfuil i gceist aige a chur in iúl, agus chun a chur chuige reatha a mhíniú do 

dhaoine agus d'eagraíochtaí a bhfuil spéis ghníomhach acu i gcraoltóireacht na 

Gaeilge.  Tá aitheantas tugtha ag mórán acu do leibhéal suntasach an aschuir reatha 

Gaeilge, agus caighdeán an aschuir sin.  D'ainneoin sin, is féidir a rá nach n-éireoidh le 

RTÉ, agus é ag gníomhú as féin agus faoi theorainn na n-acmhainní reatha, na 

cineálacha ionchas agus éileamh a cuireadh in iúl sna haighneachtaí a fuarthas a 

chomhlíonadh.  Tá sé riachtanach, mar sin, go gcothódh RTÉ cairdis agus go lorgódh sé 

comhpháirtíochtaí chun iarracht a dhéanamh freagairt ar bhealach réalaíoch don méid 

a bhfuil pobal na Gaeilge ag súil leis agus chun comhrá níos comhleanúnaí agus níos 

cuidithí a fhorbairt le lucht féachana/éisteachta na Gaeilge agus leis na heagraíochtaí 

Gaeilge a fheidhmíonn ar a son.  Tá sé seo ag teacht ar aon nós le tiomantas 

straitéiseach ginearálta RTÉ do rannpháirtíocht agus do chomhpháirtíochtaí 

seachtracha.  

28. Le cois comhrá cuiditheach, d'fhéadfadh RTÉ comhoibriú le dreamanna eile i 

dtimpeallacht meán atá plódaithe, éagsúlaithe agus thar a bheith iomaíoch, maidir le 

spriocanna comhchoiteann a bhaint amach, lena n-áirítear comhléiriúcháin agus 

comhthionscadail eile.  Tá léargas ar chuid acu sin thíos agus, ar ndóigh, thiocfadh 

cinn eile chun cinn mar thoradh ar aird faoi leith a bheith dírithe orthu.  

29. Ba chóir do RTÉ comhoibriú le dreamanna eile chun tuilleadh eolais a fháil faoi 

riachtanais an lucht féachana/éisteachta atá dátheangach nó páirt-dátheangach agus a 

bhfuil uathu, agus ba chóir pointe eolais agus malartaithe a dhéanamh den mhol 

Gaeilge ar mhaithe le réimse daoine agus eagraíochtaí a bhfuil spéiseanna 

comhchoiteann acu.  

30. Ba chóir do RTÉ, i gcomhrá le dreamanna eile ar nós TG4, léiritheoirí neamhspleácha, 

Gael Linn, Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta, agus 

institiúidí tríú leibhéal, féachaint ar réimse comhthionscadal chun aidhmeanna 

comhchoiteann a chur chun cinn.  i measc na n-aidhmeanna sin, mar shampla, bheadh 

an fhéidearthacht maidir le síneadh a chur leis an tionscadal oiliúna meán don 

Idirbhliain ar éirigh go maith leis agus a bhí á reáchtáil i mBaile Átha Cliath ag Gael 

Linn, ionas go mbeadh sé ar fáil do dhaoine óga ar fud na tíre, trí úsáid a bhaint as 

infreastruchtúr RTÉ.  

  



 

31. Is é an pobal an páirtí leasmhar is tábhachtaí atá ag RTÉ, agus tá mórán léargas 

úsáideach tagtha chun cinn maidir le nádúr athraitheach na bpobal Gaeilge mar 

thoradh ar an an bpróiseas comhairliúcháin don athbhreithniú polasaí seo.  Mar is 

amhlaidh i ngach gné eile d'obair RTÉ, teastaíonn sonraí cruinne lucht 

féachana/éisteachta ar an bpróifíl faoi leith de riachtanais, ionchais agus freagairtí an 

phobail chun bonn eolais a chur faoin phleanáil teanga féin sa ghearrthéarma agus san 

fhadtéarma.  Ní mór go mbeadh Gaeilgeoirí líofa agus úsáideoirí fánacha Gaeilge 

araon san áireamh sa taighde seo, chomh maith le daoine nach bhfuil aon Ghaeilge 

acu.  

32. Is gné eile d'obair RTÉ í seo a bhainfeadh leas as comhoibriú seachtrach, ó tharla go 

bhfuil an Ghaeilge agus an pobal a labhraíonn í ina n-ábhar diantaighde cheana féin, 

agus tá píosaí tábhachtacha taighde fadaimseartha idir lámha ag dreamanna eile a 

bhféadfadh RTÉ tairbhe suntasach a bhaint astu.  Chomh maith leis sin, tá polasaí 

teanga an Stáit múnlaithe ar thaighde, agus tá impleachtaí ag pleanáil teanga an 

Stáit do RTÉ.  

33. Tríd is tríd, tá tomhas agus anailís chórasach i gcomparáid le caighdeáin 

chomhaontaithe soláthair lárnach anois don bhealach a chomhlíonann RTÉ 

riachtanais a rialtóirí agus a mhaoinitheoirí: tá sé tráthúil go mbeadh feidhmíocht 

Ghaeilge á comhtháthú ar bhealach níos cuimsithí isteach i modh oibre RTÉ.  

34. Ba chóir do RTÉ banc eolais de thaighde teangeolaíoch, sochtheangeolaíoch agus lucht 

féachana/éisteachta a thógáil agus a chothú (i gcomhar le dreamanna eile, de réir mar 

is gá) chun bonn eolais a chur faoina pholasaí Gaeilge, faoina aschur i nGaeilge, agus 

faoi chomhlíonadh a dhualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus faoi 

reachtaíocht chraolacháin, agus faoina chion tairbhe do chur i gcrích pholasaithe 

pleanála teanga an Stáit.  

35. Ba chóir do RTÉ caidrimh oibre a fhorbairt le forais sheachtracha, a bhfuil baint acu 

cheana féin le bailiú sonraí ar an nGaeilge, maidir le bailiú sonraí a bheadh sonrach 

d'aschur craolacháin Gaeilge RTÉ.  

  



 

Cuirfidh an Grúpa Oibre polasaí do sheirbhísí meán Gaeilge RTÉ faoi bhráid an Ard-

Stiúrthóra faoi mhí Bealtaine 2013 ar a dhéanaí.  Beidh saolré trí bliana, ag críochnú i lár 

2016, ag an bpolasaí, a luaithe a ghlacfar leis.  Faoin dáta sin, glacfar le hathbhreithniú ar an 

bpolasaí i gcomhair téarma eile, nach rachaidh thar thrí bliana. 

Agus a moltaí á n-ullmhú aige, féachfaidh an Grúpa Oibre d'oibleagáidí reachtúla agus rialála 

RTÉ, dá Phlean Straitéiseach Costáilte Cúig Bliana, do Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, agus do 

straitéis 20 bliain an Rialtais don Ghaeilge. 

Beidh obair an Ghrúpa Oibre bunaithe ar chomhairliúcháin sheachtracha agus inmheánacha.  

Casfaidh sé leis an réimse is leithne is féidir de pháirtithe leasmhara, chun leas a bhaint as 

saineolas agus tuairimí oilte, agus chun glacadh le comhairle agus moltaí a mbeadh fáilte 

rompu. 

Nuair a bheidh athbhreithniú déanta ar an gcreat dlíthiúil, ar na rialacháin chraolacháin, 

agus ar na gealltanais agus na hardaidhmeanna éagsúla atá déanta ag RTÉ agus an Rialtas, 

leagfaidh an Grúpa Oibre amach bunluachanna agus bunphrionsabail chun léiriú, coimisiúnú 

agus soláthar aschur i nGaeilge a threorú ar na hardáin meán ar fad.  Molfaidh an Grúpa 

Oibre coincheapa oibre freisin, chomh maith le critéir maidir le caighdeán, luach agus 

iontaobhas eagarthóireachta agus teanga araon. 

Meastar go molfaidh an Grúpa Oibre scóip níos leithne aschuir agus caighdeán feabhsaithe 

aschuir a bhaint amach laistigh de théarma trí bliana an pholasaí.  Ba chóir go mbeadh 

garspriocanna agus bearta táscacha á moladh i dtuarascáil an Ghrúpa Oibre chun measúnú a 

dhéanamh ar dhul chun cinn ó thaobh na huaillmhianta sin a bhaint amach. 

Molfaidh an Grúpa Oibre polasaí; is ar an bhfeidhmeannas a bheidh na cinntí maidir le 

hacmhainní agus struchtúir, faoi réir chead ó Bhord RTÉ.  Ag féachaint don phrionsabal sin, 

iarrtar ar an nGrúpa Oibre caidrimh, comhpháirtíochtaí agus comhoibriúcháin nua 

inmheánacha agus seachtracha a mholadh a mbeadh sé mar aidhm acu aschur a fheabhsú, 

breis acmhainní a aimsiú agus lucht féachana/éisteachta nua a mhealladh i dtreo na meán 

Gaeilge. 

  



 

Tá achoimre déanta orthu seo ón tuarascáil. Tugtar fráma ama táscach i gcomhair a gcur i 

bhfeidhm agus táthar ag glacadh leis go ndéanfar athbhreithniú ar a gcur a bhfeidhm agus ar 

a dtionchar in 2016.  Meastar go mbeidh obair grúpa maoirseachta bunaithe ar phlean níos 

mionsonraithe don chur i bhfeidhm. 

 2014 2015 2016 

1. Ba chóir tionscnamh leanúnach a dhearadh agus a chur i 

bhfeidhm, chun úsáid rialta na Gaeilge a chomhtháthú an 

athuair mar chuid de chur chuige a bheadh níos dátheangaí ar 

fud na n-ardán agus na sceideal uile.  Níor mhór, dá réir, go 

mbeadh an tionscnamh sin á threisiú ag ceannasaíocht chuí 

agus ag tacaíocht foirne. 

Ráithe 

1 

  

2. Ba chóir do RTÉ Raidió na Gaeltachta tuairisc a thabhairt 

ar chur i gcrích a aidhmeanna straitéiseacha reatha, le 

spriocanna sonracha do lucht éisteachta breise taobh amuigh 

dá phríomhlucht éisteachta sa Ghaeltacht traidisiúnta; nua-

aoisiú a dhéanamh ar an mbranda; an t-ábhar ar líne a 

fhorbairt; a chomhpháirtíochtaí straitéiseacha a fheabhsú agus 

comhtháthú agus comhoibriú níos fearr a bhaint amach le 

páirteanna eile de RTÉ. 

Ráithe 

2 

agus go 

bliantúil 

ina 

dhiaidh 

sin 

 

3. Ba chóir do RTÉ Raidió na Gaeltachta féachaint go 

gníomhach, i gcomhar le craoltóirí eile Gaeilge, ar an 

smaoineamh maidir le hathchraoladh a dhéanamh ar chuid dá 

n-ábhar eagarthóireachta, ag díriú go príomha ar dhaoine óga, 

le linn amanna i sceideal an tráthnóna, agus margaíocht chuí a 

dhéanamh air sin. 

Ráithe 

1-3 

agus go 

leanúnach 

 

4. Ba chóir leanúint leis an gcleachtas reatha maidir le hábhar 

RTÉ Raidió na Gaeltachta a fhógairt ar sheirbhísí eile raidió 

agus é sin a threisiú sna meáin eile, agus fáil láithreach a 

bheith ar threoir dhátheangach ar líne maidir le hábhar 

eagarthóireachta. 

Ráithe 

3-4 

agus go 

leanúnach 

 

 

5. Ba chóir treabhadh trí na haighneachtaí a fuair an grúpa 

oibre - lena n-áirítear mórán aighneachtaí ó dhaoine atá ag 

obair in RTÉ - chun teacht ar an iliomad moltaí cruthaitheacha 

a rinneadh maidir le húsáid na Gaeilge a chomhtháthú ar fud 

na sceideal.  Ina measc sin, bhí moltaí maidir le cláir ghearra 

nó píosaí de chláir i nGaeilge, úsáid a bhaint as cumas Gaeilge 

má tá sé ann (mar shampla, má tá an teanga ag polaiteoirí nó 

scríbhneoirí), as fotheidil agus as fógraí leanúnachais.  Áiríonn 

siad sin an méid a dhéantar cheana féin le linn Seachtain na 

Gaeilge, ach téann siad i bhfad níos faide ná sin, agus ní mór go 

mbeidís ann ar bhonn rialta ar feadh na bliana. 

Ráithe 

2 

agus go 

leanúnach 
 

6. Ba chóir dreasachtaí agus tacaíocht a chur ar fáil d'fhógróirí 

agus do ghníomhaireachtaí a gcuid fógraíochta a chur ar fáil i 

nGaeilge ar an teilifís, ar an raidió agus ar líne. 

Ráithe 

2-3 

agus go 

leanúnach 
 



 

7. Ba chóir ábhar Gaeilge ón gcartlann, lena n-áirítear cláir 

oideachasúla, a athchraoladh agus a chur chun cinn go 

gníomhach, b'fhéidir ar mhol nua gréasánbhunaithe ar líne. 

Ráithe 

3-4 

agus go 

leanúnach 
 

 

8. Ba chóir do RTÉ mol Gaeilge gréasánbhunaithe a bhunú 

chun feidhmiú mar lárphointe do réimse ábhar de gach cineál, 

agus mar chuaille eolais d'acmhainní eile Gaeilge i réimsí an 

chultúir, na meán agus an oideachais.  Ní mór dó seo a bheith 

ina shuíomh fuinniúil, le hábhar a athraíonn gach lá. 

Ráithe 

4 

agus go 

leanúnach 
 

9. Ba chóir ábhar ón gcartlann, lena n-áirítear glúinte i ndiaidh 

a chéile d'uirlisí oideachais d'fhoghlaimeoirí Gaeilge, a 

athoiriúniú agus a fhoilsiú gan srianta, agus margaíocht 

éifeachtach a dhéanamh air. 

Ráithe 

4 

agus go 

leanúnach 
 

 

10. Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, ba chóir do RTÉ a ról faoi 

leith in úsáid leanúnach na Gaeilge a admháil. 

Ráithe 

1 

agus go 

leanúnach 

 

11. Ba chóir féachaint ar thaobhú cultúrtha na Gaeilge mar 

ghné straitéiseach de chéannacht bhranda RTÉ, sna 

comhthéacsanna iomaíocha náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. 

Ráithe 

1 

agus go 

leanúnach 

 

 

12. Ba chóir do RTÉ post sinsearach a chruthú d'Eagarthóir nó 

Ceannasaí Grúpa, le ról agus freagrachtaí soiléire, a bheadh ag 

tuairisciú don bhord feidhmiúcháin/Ard-Stiúrthóir, ionas go 

mbeadh lárphointe amháin freagrachta don Ghaeilge taobh 

istigh de RTÉ. 

Ráithe 

2 

agus go 

leanúnach 

 

13. Go dtí go ndéanfar an ceapachán seo, ní mór don Ard-

Stiúrthóir grúpa straitéiseach a cheapadh láithreach chun 

próiseas an chuir i bhfeidhm a threorú. 

Ráithe 

1 

  

14. Ba chóir do RTÉ comhoibriú le dreamanna eile chun 

tuilleadh eolais a fháil faoi riachtanais an lucht 

féachana/éisteachta atá dátheangach nó páirt-dátheangach 

agus a bhfuil uathu, agus ba chóir pointe eolais agus 

malartaithe a dhéanamh den mhol Gaeilge ar mhaithe le 

réimse daoine agus eagraíochtaí a bhfuil spéiseanna 

comhchoiteann acu. 

 Ráithe  

1 

agus go 

leanúnach 

15. Ba chóir do RTÉ, i gcomhrá le dreamanna eile, féachaint ar 

réimse comhthionscadal chun aidhmeanna comhchoiteann a 

chur chun cinn. 

 Ráithe 

1 

agus go 

leanúnach 



 

16. Ba chóir do RTÉ banc eolais de thaighde a thógáil agus a 

chothú chun bonn eolais a chur faoina pholasaí Gaeilge, faoina 

aschur i nGaeilge, faoi chomhlíonadh a dhualgais faoin 

reachtaíocht chuí, agus faoina chion tairbhe do chur i gcrích 

pholasaithe pleanála teanga an Stáit. 

Ráithe 

4 

agus go 

leanúnach 
 

17. Ba chóir do RTÉ caidrimh oibre a fhorbairt le forais 

sheachtracha, a bhfuil baint acu cheana féin le bailiú sonraí ar 

an nGaeilge, maidir le bailiú sonraí a bheadh sonrach d'aschur 

craolacháin Gaeilge RTÉ. 

Ráithe 

3 
agus go 

leanúnach 
 

 

  



 

Chas baill an ghrúpa oibre freisin le Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ 
agus le Foras na Gaeilge, agus ghlac sé páirt i gcruinniú den Fho-Choiste Comh-
Aireachta ar an straitéis 20 bliain don Ghaeilge. 

Uimh.   Ainm na hAighneachta    Chas leis an ngrúpa oibre 

1  Máire Ní Fhlathartaigh  

2    Eibhlín de Bhailís  

3    Áine Wallace  

4    Dr. Conchúr Ó Giollagáin  

5    Nuacht Journalists       ✓ 

6    Dónall Ó Riagáin  

7    Anna Ní Ghallachair  

8    Pádraic Déiseach  

9    Sorcha Ní Chéilleachair  

10  Máirín Nic Con Iomaire  

11    Íte Ní Chionnaith  

12    Ciarán Lenoach  

13    Maolsheachlainn Ó Caollaí  

14    Kevin Neachtain  

15    Eimear Ní Chonaola / Áine Lally  

16    Brian Ó Curnáin  

17    Ailbhe Ó Monacháin  

18    Máirín Ní Ghadhra  

19    Seán Mag Leannáin  

20  Donncha O hEallaithe  

21    Séipéal Cheardchumann na nIriseoirí, Raidió na Gaeltachta  ✓ 

22  Éamonn Mac Niallais  

23    Liam Mac Donnacha  

24    Ruairí Mac Con Iomaire  



 

25    Concubhar Ó Liatháin  

26    Treasa Ní Cheannabháin  

27    Sinéad Ní Ráinne  

28    Bríd Ní Chualáin  

29    Anna Heusseff  

30    Caitlín Ní Bhroin  

31    Antóin Ó Bruadair  

32    Neasa Ní Chualáin  

33    Séamus Daltún  

34    Eoin Ó Murchú  

35    Cormac Breathnach  

36    Vincent Holmes  

37    John Caulfield  

38    Rossa Ó Snodaigh  

39    Tadhg Ó Súilleabháin  

40    Poraic o hEipicín  

41    Ian Lee  

42    Antoine Ó Conghaile  

43    Bernie Ní Dháibhidh  

44    M P Ó Conaola  

45    Liam Ó Dubhgáin  

46    Sailí Uí Chonaola  

47    Rupert Costello  

48    Caitlín Mhic Amhlaigh  

49    Seán Ó Daimhín  

50    Ciarán Ó Cualáín  

51    Barra Ó Caoimh  

52  Eoin Ó Murchú  

53    Deasún Ó Seanáin  



 

54    Eoin Ó Riain  

55    Muireann Ni Dhroighneain  

56    Áine Ní Dhroighneáin  

57    Muracha Ó Súilleabháin  

58    Eoin Ó Droighneáin  

59    Toner Quinn/Seán Mac Réamoinn  

60    Gael Linn  

61    Tony O'Shea  

62  Dónal Moriarty  

63    Eoghan Ó Rónáin  

64    Artúr de Bastábla  

65    Timothy O'Sullivan  

66    Des Mac Giolla an Chloig  

67    Darina Ryan  

68    Michael Keane  

69    Parhtalán Mac Giolla Choille  

70    Marguerite Hughes  

71    George Begg  

72    Freda Kinsella  

73    Frances Mulraney  

74   Fionnghuala Ni Choncheanainn  

75    Niamh Ann Kelly  

76    Tom O’Flynn  

77    Liam Walsh  

78    Breandain De Roiste  

79    Seán Ó Méalóid  

80    Seán Ó Catháin  

81    Austin Ó Duibh  

82    Robert Gunning  



 

83    Joseph Enright  

84    Cormac Ó hAodha  

85    Colm Feiritéar  

86    Treasa Ni Lochlainn  

87    Andrew Darcy  

88    Cathal Mac Coille  

89    Mairead Ní Nuadháin  

90    Carol McDermott  

91  James Kenneally  

92    Eimear Ní Chonaola / Áine Lally/Nuacht TG4  

93    Lorcán Mac Gabhann  

94    Fiona Ní Mhurchadha  

95    Comhairle, RTÉ Raidió na Gaeltachta     ✓  

96    Sorcha Ní Riada  

97    Peadar Mac Gaoithín  

98    Seamus Ó Scanláin  

99    Grett O’Connor  

100  Aonghus O h'Amhlain  

101    Aralt Mac Giolla Chainnigh  

102    Bratharlann na gCaoisíneach  

103    Coilín Ó Cearbhaill  

104    Colm Mac Séalaigh  

105    Éamonn Geoghegan  

106    Julian de Spáínn (Conradh Na Gaeilge)     ✓ 

107    Kevin Cummins  

108    Kevin de Barra (Comhdháil Náisiúnta)     ✓ 

109    Noel Mulcahy  

110    Sonya Nic Lochlainn (Udarás na Gaeltachta)    ✓   



 

Cuirtear i láthair san achoimre seo na téamaí, na cáintí agus na moltaí a rinne daoine arís is 

arís eile agus iad ag labhairt ar a son féin nó thar ceann grúpaí pobail nó eagraíochtaí beaga 

teanga/pobail.  Den chuid is mó, is iad seo tuairimí sciar suntasach de phobal na Gaeilge.  Mar 

gheall gur sampla srianta atá anseo (níl léargas ach ar bheagán os cionn céad freagra anseo), 

tá sé an-teoranta ó thaobh staitistice de.  Tá cáintí ann atá neamhbhalbh go minic agus atá 

ráite go diongbháilte.  É sin ráite, nuair a d'oscail RTÉ comhairliúchán poiblí, is é seo a 

fuarthas ar ais, agus tá a ualach leanúnach agus soiléir.  Tá sé réasúnach an méid a leanas a 

léamh mar thuairimí agus mar mhothúcháin atá ionadaíoch ar an sciar sin den daonra is mó a 

bhfuil suim acu sa Ghaeilge. Níl freagairtí faoi leith do Thuarascáil Stillwater sainaitheanta 

mar sin anseo.   

Baineann cuid de na tuairimí le daoine atá ag tabhairt a ndearcadh ar aschur, a láidreachtaí 

agus a laigeachtaí, agus ar an méid gur mhaith leosan tuilleadh de a chloisteáil agus a 

fheiceáil amach anseo.  Áiríonn na daoine seo daoine fásta óga, tuismitheoirí atá ag tógáil 

clainne, daoine a bhfuil suim acu i spórt, cúrsaí reatha, ceol, agus siamsaíocht – go bunúsach, 

réimse sách tipiciúil d'éisteoirí agus de lucht féachana.  Tá cónaí ar fhormhór na bhfreagróirí i 

gConamara (as a dtáinig i bhfad níos mó freagraí ná Dún na nGall, Ciarraí agus na ceantair 

Ghaeltachta eile) agus oibríonn mórán acu in RnaG nó i Nuacht RTÉ nó bhí baint acu ag tráth 

éigin le craoltóireacht agus/nó iriseoireacht.  Tá léargas ar ionchur ó roinnt acadóirí agus 

saineolaithe sa teangeolaíocht, sa sochtheangeolaíocht agus sa phleanáil teanga anseo freisin, 

ach níl achoimre déanta sa nóta seo ar na téacsanna níos faide a fuarthas ó na heagraíochtaí 

móra teanga agus cultúrtha. 

Fágann na haighneachtaí seo dhá imprisean láidre.  i dtosach báire, léiríonn siad 

comhdhearcadh thar a bheith láidir, go háirithe faoi RTÉ agus faoin méid a bhfuil teipthe air a 

dhéanamh ar mhaithe leis an nGaeilge agus le Gaeilgeoirí; ach, cuireann siad béim freisin ar 

an ról riachtanach atá ag RTÉ agus ar an bhféidearthacht (seachas ar an oibleagáid dhlíthiúil) 

nach bhfuiltear tagtha i dtír uirthi ó thaobh tacú leis an teanga.  Ar an dara dul síos, tá an 

tréan-mhothúchán agus an paisean a spreagtar mar thoradh ar an gcaoi a bhfuil caite leis an 

nGaeilge sa chraoltóireacht soiléir i mbeagnach gach freagra.  Fágann sin go bhfuil na 

haighneachtaí seo difriúil ar bhealach sonrach ó thuairimí maidir le seánraí clár ar nós cláir 

spóirt, siamsaíochta, agus cúrsaí reatha.  Labhraíonn na freagróirí mar shaoránaigh le cearta 

agus teidlíochtaí, a éilíonn siad neamhaird a bheith déanta orthu ag an gcraoltóir náisiúnta 

seirbhíse poiblí.  Tá go leor feirge agus oilc curtha in iúl.  Airíonn mórán daoine, ó tharla an 

teanga a bheith faoi bhrú, agus deireadh ar fad i ndán don teanga b'fhéidir, go bhfuil beag is 

fiú á dhéanamh dá mothú féiniúlachta féin agus go bhfuil amhras faoina bhfuil i ndán dá 

bpobail.  Nuair a mheastar an méid sin a bheith i mbaol, téann na himpleachtaí a bhaineann 

leis an méid atá ráite anseo i bhfad níos doimhne ná polasaí craolacháin.  Is rud é seo nach 

mór do RTÉ a aithint agus plean agus prionsabail threoracha á nglacadh acu do sheirbhísí 

meán Gaeilge.  Tá fianaise le fáil anseo go bhfuil muinín mhóran na gcainteoirí Gaeilge caillte 

ag RTÉ agus tá amhras orthu faoi ionracas agus faoi chreidiúnacht na heagraíochta.  Ní mór 

do RTÉ an fhianaise sin a chur san áireamh. 

a) Tá oibleagáidí reachtúla agus morálta ar RTÉ, an craoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí, i leith 

na Gaeilge agus cainteoirí Gaeilge.  

b) Teipeann ar RTÉ na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh agus teipeann air freisin iad a chur in 

iúl go soiléir don phobal agus dá fhoireann féin.  Le blianta beaga anuas, go háirithe ó 

tháinig TG4, tá RTÉ tar éis cur lena theipeanna stairiúla trí ghearradh siar ar a aschur 

Gaeilge ar an teilifís agus ar an raidió.  In aon dearbhú nua ar a chuid freagrachtaí i leith 

na Gaeilge agus ar a chuid aidhmeanna i leith seirbhísí Gaeilge, ba chóir do RTÉ a shonrú 



 

go bhfuil a ról difriúil ó ról TG4.  Ní chaolaíonn seirbhísí TG4 oibleagáidí dlíthiúla RTÉ 

féin, ní thógann siad áit na n-oibleagáidí sin agus ní chomhlíonann siad na hoibleagáidí 

sin ar aon bhealach.  

c) Ní mór do pholasaí RTÉ do sheirbhísí Gaeilge an costas a áireamh agus é á thomhas i 

gcoinne ioncam tráchtála tharscaoilte agus freisin i gcoinne na ngealltanas airgeadais 

maidir le tacú le léiriúcháin agus le coimisiúnú nua.   Ina chuid pleanáil airgeadais, ní mór 

do RTÉ féachaint ar chúrsaí mar atá i ndáiríre faoin dá theideal : ní mór go mbeadh an 

bhainistíocht ar an eolas faoin méid atá á ghealladh a chaitheamh ar an nGaeilge agus 

faoi na deiseanna ioncaim, más ann dóibh, a chailltear mar thoradh ar a chuid seirbhísí 

Gaeilge.  

d) Seachas Raidió na Gaeltachta agus ranna aschuir Ghaeilge eile, breathnaítear ar RTÉ mar 

eagraíocht atá thar a bheith aineolach, nó ar nós chuma liom an lá is fearr atá sé, maidir 

leis an teanga, an cultúr a bhaineann léi, pobail na teanga, agus na hoibleagáidí atá air ó 

thaobh cláir de.  

e) Mar chruthúnas, féach ar an mbealach a dhéanann RTÉ iarracht anois an Ghaeilge a 

imeallú trí iriseoireacht agus léiriúchán a chruinniú le chéile laistigh de RnaG agus 

Nuacht TG4/RTÉ.  Tá ceanncheathrú RTÉ scoite amach ón dá sheirbhís a bhfuil a gcuid 

oibriúchán teoranta d'iarthar na hÉireann.  Luaitear arís is arís eile gur céimeanna 

díobhálacha ar gá dul siar orthu iad “dúnadh” an aonaid léiriúcháin Gaeilge sa teilifís, na 

ciorruithe leanúnacha agus thar a bheith díréireacha in RnaG agus, níos measa ná sin ar 

fad, cónascadh na seirbhísí démheánacha Nuachta a bhfuil gluaiseacht i dtreo 

bhunsamhaltú dátheangach nuachta mar thoradh air.  Ní miste a nótáil gurb iad na 

freagróirí a oibríonn, nó a d'oibrigh, i réimsí éagsúla de léiriúchán clár agus d'iriseoireacht 

na Gaeilge is glóraí a bhí leis na cáintí seo.  

f) I measc na moltaí maidir leis an sceideal a rinneadh chun teacht roimh an imeallú ar an 

nGaeilge, bhí an moladh go dtabharfaí am socraithe nó príomháit sa sceideal teilifíse (idir 

1800 agus 2300) don fheasachán Nuachta gach oíche, nó sin do chlár irise, do ghnéchlár nó 

do chlár siamsaíochta.  Rinneadh moladh eile go dtabharfaí isteach am rialta sa sceideal 

do chlár ar nós “4thought” a bhíonn ar Channel 4, clár cúig nóiméad a bhíonn ar siúl tar 

éis an phríomhchláir nuachta ar an gcainéal sin gach oíche ag 1900.  Is é an aidhm 

chomhchoiteann atá ag na smaointe seo, agus smaointe eile mar iad, ná go gcuirfí fuinneog 

shuntasach ar fáil don Ghaeilge gach oíche le linn phríomh-am an sceidil teilifíse.  

g) Cuireann ionchur ó phleanálaithe teanga agus ó lucht acadúil (acadóirí agus taighdeoirí, 

lena n-áirítear duine amháin ar a laghad atá anois i mbun  na hiriseoireachta craolacháin) 

béim ar an gcreimeadh ar an nGaeilge a bhfuil luas faoi sa Ghaeltacht.  Tugann na 

saineolaithe seo foláireamh nach bhfuil aitheantas á thabhairt ag lucht déanta polasaí ná 

ag formhór polaiteoirí don mheath seo a chuirfidh deireadh leis an nGaeilge agus go bhfuil 

an pobal i gcoitinne aineolach ar an mbás luath a bheidh ag an pobal dúchasach is sainiúla 

sa tír.  Ní mór do RTÉ cúnamh a thabhairt chun meath na Gaeilge a chur ar an gclár 

cúram polaitiúil, sóisialta agus cultúrtha don tír ar fad. 

h) Is amhlaidh a ghéaraíonn an dátheangachas géarchéim na teanga seachas é a mhaolú.  Tá 

na freagróirí ar aon ghuth maidir le lagú teanga a dhéanamh ar na bunseirbhísí ar nós 

Nuacht agus RnaG.  Meastar na seirbhísí seo a bheith normatach don phobal teanga mar 

go gcuireann siad caighdeáin nathanna agus foghraíochta ar fáil; cuidíonn siad le 

cumarsáid ar fud na gcanúintí; agus is foinsí athnuachana teanga iad.  

i) Meastar go bhfuil an dátheangachas ag taobhú leis an teanga cheannasach.  Is í an argóint 

ná go ndéanfadh gné dhátheangach ar bith in RnaG, mar shampla, beag is fiú de nádúr 

agus fiúntas an chainéil, agus nach mbeadh polasaí contráilte ag déanamh freastal mar is 

ceart ar an bpríomhlucht éisteachta – polasaí nach mbeadh féidearthacht ar bith leis ó 

thaobh líon lucht éisteachta an raidió a mhéadú.  



 

j) Tá seirbhísí craolacháin agus seirbhísí ar líne ríthábhachtach don teanga.  Is acmhainní 

riachtanacha don phobal iad na gnéithe cultúrtha seo agus dearbhaíonn siad féiniúlacht 

agus dínit na nGaeilgeoirí.  Cuireann roinnt freagróirí smaointe ar fáil maidir le cláir agus 

míreanna a chuimsíonn ábhar ó Facebook, YouTube, agus suíomhanna cosúil leo sin.  Arís, 

is í an aidhm chomhchoiteann atá le moltaí dá leithéid ná béim a chur ar an tábhacht a 

bhaineann le gaol a léiriú le nuálaíochtaí agus le tarraingteacht choitianta eispéiris na 

meán nua, na meáin shóisialta go háirithe, agus tarraingt as an tobar sin.  Breathnaítear 

air seo mar rud atá thar a bheith tábhachtach nuair atáthar ag iarraidh teacht ar na 

hÉireannaigh thar lear agus orthu siúd sa diaspóra ar mian leo a n-oidhreacht chultúrtha 

Éireannach a fhiosrú.  

k) Ní mór do chraoltóirí go ginearálta, agus RTÉ go háirithe, a aithint go bhfuil lucht 

féachana/éisteachta éagsúil agus scaipthe ann do chláir agus do sheirbhísí Gaeilge.  Is í an 

chéad chéim ó thaobh freastal a dhéanamh ar phobal na Gaeilge, ar leanaí ó theaghlaigh 

Gaeilge, ar fhoghlaimeoirí fásta (a dteastaíonn an dátheangachas agus fotheidil uathu), ar 

dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Ghaeltacht (ar bagairt an dátheangachas dóibh, agus a 

gcuireann fotheidil as dóibh go minic), ar chainteoirí Gaeilge thar lear, agus ar dhaoine 

eile nach iad, ná a aithint i dtosach báire go bhfuil grúpaí difriúla ann.  Ní mór go mbeadh 

idirdhealú cuí ina bhunchloch don soláthar seirbhíse.  

l) Léiríonn a pholasaí éigiallmhar aineolas RTÉ maidir lena lucht féachana/éisteachta. Mar 

gheall ar a thábhachtaí is atá an chraoltóireacht/na meáin don teanga, ní mór go mbeadh 

lucht déanta polasaí in RTÉ ar an eolas go maith faoi staid na teanga, phobail na teanga, 

agus an cúlra ginearálta sochtheangeolaíoch.  Ní mór do RTÉ comhairle saineolaithe a 

aimsiú; taighde cuí a dhéanamh go minic; agus ní mór do RTÉ aird ghéar a bheith acu ar 

phobal na Gaeilge agus freagairt don phobal sin. Go bunúsach, ní mór do RTÉ an bhearna 

atá idir é agus sciar den dream a íocann a cheadúnas a laghdú.  

m) Tá rialú caighdeáin ar na caighdeáin teanga agus teangeolaíocha craolacháin riachtanach.  

Ní mór go mbainfeadh sé sin le hearcú agus le hoiliúint iriseoirí agus craoltóirí.  Ní mór 

monatóireacht a dhéanamh ar a gcumas agus a bhfeidhmíocht teanga agus iad i mbun 

oibre.  Ní mór go mbeadh na nathanna cainte a chraoltar saibhir, nádúrtha, iontaofa, 

údarásach agus cruthaitheach.  Ní mór go mbeadh an Ghaeilge ag feidhmiú mar ghnáth-

theanga oibre na craoltóireachta Gaeilge.  

n) Is ceart de chuid an tsaoránaigh í an chraoltóireacht Ghaeilge.  Is comhartha í den teanga 

bheo nach féidir déanamh dá huireasa agus is léiriú bunúsach í ar chultúr sainiúil na 

hÉireann.  Ní catagóir aschuir ná seánra eile de mhionchláir í an Ghaeilge.  Ba chóir go 

léireofaí an speictream iomlan d'aschur craolacháin i gcomhair a chraolta ar na 

príomhchainéil.  Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge le feiceáil le linn príomh-am na sceideal 

teilifíse agus raidió.  Tá moltaí éagsúla déanta sna haighneachtaí do gach aon cheann de 

na príomhchainéil agus, mar atá nótáilte in E thuas, tá an aidhm chomhchoiteann acu uile 

aitheantas substaintiúil (is é sin, suntasach) a thabhairt don teanga. 

o) Ba chóir do “normalú” na Gaeilge sa chraoltóireacht tosú trí chleachtais Sheachtain na 

Gaeilge a chur ar bun ar feadh na bliana.  Éilíonn na freagróirí go mbeadh an éifeacht a 

bhíonn ag beannachtaí, nathanna cainte, manaí, réamhráite agus focail scoir as Gaeilge 

ina n-ábhar polasaí agus ina gcomhartha aitheantais do RTÉ.  

p) Ba chóir go mbeadh fotheidil roghnach i gcónaí don lucht féachana agus ba chóir go mbeadh 

sé seo ina phrionsabal do-athraitheach do sheirbhísí ar nós Nuacht TG4/RTÉ agus do 

chláir Ghaeilge ar RTÉ One agus Two.  Cuireann fotheidil atá greanta don scáileán as do 

mhórán freagróirí, a mheasann go gcuireann siad as dóibh agus go bhfuil siad maslach.  

Sonraíonn siad an tionchar réamhshocraithe a bhíonn ag fotheidil nach féidir a roghnú: tá 

an Ghaeilge in áit na leathphingine ag an mBéarla i bpoblacht ina bhfuil sí ina chéad 

teanga oifigiúil de réir an dlí.  

q) Ní mór do RnaG dul i ngleic leis an dúshlán ar leith a bhaineann le cláir agus seirbhísí a 

fhorbairt do dhaoine óga.  Tá sceideal TG4 do leanaí molta go hard; ní mór do Theilifís 



 

RTÉ soláthar a dhéanamh don lucht féachana seo.  Mar is amhlaidh i réimsí eile, tá 

réimse moltaí faoi leith le fáil sna haighneachtaí agus áiríonn siad iarratais ar chabhair ó 

thuismitheoirí atá ar bheagán Gaeilge agus ar mian leo tacaíocht agus spreagadh a 

thabhairt dá leanaí an Ghaeilge a fhoghlaim.  

r) Ní mór do Raidió RTÉ, agus go háirithe Radio 1, sraith nua de chláir Ghaeilge a thabhairt 

isteach.  Moltar go bhféadfaí tús a chur leis sin le clár ceoil a bheadh á chur i láthair i 

nGaeilge agus a bheadh ar siúl gach oíche, tráth na gceist rialta, nó sraith de chomhráite 

le daoine aonair a bhfuil ról suntasach acu i saol an chultúir.  

Cé gur fiú an t-athrá a sheachaint, is fiú trácht freisin ar an méid atá le rá ag freagróirí arís is 

arís eile : 

1. Ba chóir go bhfanfadh RnaG ina chainéal a chraolann seirbhís teanga go hiomlán i 

nGaeilge, agus i nGaeilge amháin, atá dírithe go príomha ar lucht éisteachta na Gaeltachta 

agus ina dhiaidh sin ar phobal na Gaeilge sa bhaile agus thar lear.  

 2. Chuige sin, ní mór don mháthaireagraíocht - atá scoite amach ó RnaG agus atá 

neamhbháúil dó - acmhainní cuí a chur ar fáil dó.  

 3. Ba chóir do RnaG a sheirbhís nuachta féin a choinneáil.  Bheadh comhoibriú le Nuacht 

TG4/RTÉ togha, ach ní ar théarmaí a mhaolódh seirbhís RnaG dá phríomhlucht éisteachta, 

agus cinnte ní trí na seirbhísí a chónascadh.  Ba chóir go mbeadh RnaG ag cur na 

feasacháin nuachta ar fad ar fáil do chainéil uile raidió RTÉ.  

 4. Ba chóir seirbhísí meán Gaeilge ar líne a fhorbairt, ag tabhairt tús áite do nuacht agus 

do chláir do leanaí/dhaoine óga.  

 5. Ba chóir do RTÉ na huaireanta de chraoltóireacht Ghaeilge ar a phríomhchainéil 

teilifíse agus raidió a mhéadú.  

 6. Ba chóir do RnaG cláir a fhorbairt do dhaoine óga.  

 7. Ba chóir dó a aonad Gaeilge sa teilifís a athbhunú agus cláir agus sraitheanna rialta a 

chur ar ais ar Radio 1.  

 8. Ba chóir do RTÉ normalú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge, mar atá molta ag 

Stillwater.  

 9. Ní mór do RTÉ a sholáthar seirbhíse, agus go háirithe a chleachtas ó thaobh an 

dátheangachais, a bhunú ar thuiscint cheart ar staid reatha na teanga agus ar éagsúlacht 

lucht féachana/éisteachta na gclár agus na seirbhísí Gaeilge.  

 10. Ní mór go mbeadh an cleachtas maidir le fotheidil dírithe ar lucht féachana/éisteachta 

éagsúla agus ar a riachtanais siúd, agus ba chóir go mbeadh meas orthu sin, ó tharla go 

ndéanann cláir Ghaeilge freastal ar mhórán cineálacha lucht féachana/éisteachta a bhfuil 

ionchais agus riachtanais dhifriúla acu.  

Mar atá nótáilte, is príomhtheachtaireachtaí iad seo agus tuairimí comhchoiteann fhormhór 

na bhfreagróirí: ní ionann iad agus an t-ionchur foirmiúil ó Chomhairle Raidió na Gaeltachta, 

ó Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ, nó ó na príomheagraíochtaí teanga, na 

gníomhaireachtaí stáit agus na ranna stáit. 



 

Cé go bhfuil an sampla freagraí beag agus teoranta (agus go mbaineann na heasnaimh 

staitistice leo a bhaineann le sampla beag), tá a éirim ghinearálta soiléir. 

D'fhéadfaí argóint a dhéanamh i gcoinne mórán de na cáintí, ach is freagraí iad atá 

faisnéiseach, léargasach, ráite go láidir agus fiúntach ar na cúinsí sin go léir. 

Is léargas iad na haighneachtaí ar thuairimí agus ar argóintí na ndaoine sin ar cúram dóibh 

an Ghaeilge, agus todhchaí na Gaeilge, agus todhchaí na bpobal ina labhraítear í. 

Níor fhreagair siad siúd ar cuma leo faoin teanga, nó nach spéis leo an polasaí craolacháin don 

Ghaeilge, an cuireadh chun a gcuid tuairimí a chur i láthair.  B'fhéidir gur fianaise é an easpa 

freagraí sin ar neamhábharthacht na Gaeilge dóibh nó a neamhshuim neamhurchóideach sa 

teanga; agus is fiú tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar an gciúnas sin, agus gníomhú dá réir, 

go háirithe i bhfianaise ábhar imní na sochtheangeolaithe maidir le haineolas an phobail faoi 

chomh gar is atá an teanga do bheith imithe in éag ar fad i gceartlár Gaeilge na tíre. 

 

  



 

 


