
Aighneacht Chomhairle RTÉ Raidió na Gaeltachta chuig Grúpa Oibre na Gaeilge in RTÉ. 

RÉAMHRÁ  

 Tá an cáipéis seo ó Chomhairle RTÉ Raidió na Gaeltachta mar thoradh ar chinne an Phríomh 
Stiúrthóra, Noel Curran grúpa oibre a bhunú le moltaí i dtaca le seirbhísí meán trí Ghaeilge RTÉ a 
chur faoina bhráid. Fáiltíonn an Chomhairle roimh an chinne sin. 
 
Chas toscaireacht ón Chomhairle le Cathaoirleach agus baill an ghrúpa oibre ag a raibh plé dearfach. 
Aontaíodh gur cheart don gComhairle aighneacht i scríbhinn a chur ar fail don ngrúpa. 
 
Cé gurb é RTÉ Raidio na Gaeltchta an cúram a bhfuil an Chomhairle gafa leis, tá sé tábhachtach go 
mbeidh an cháipéis seo ag díriú ar ábhair níos leithne maidir le RTÉ ina iomláine agus cúrsaí Gaeilge. 
Tá sé tábhachtach go mbeadh ceannródaíocht agus cothú imspleáchais idir dualgais reachtúla, 
mianta phobal na Gaeilge agus cumas an chraoltóir náisiúnta táirgí tarraingteacha trí Ghaeilge a 
sholáthair do phobal na Gaeltachta, na Gaeilge agus an Diaspora. 
 
Is gá do RTÉ agus do Raidió na Gaeltachta comhfhís pháirtíochta a fhorbairt.  Is gá go samhlóidh RTÉ 
agus RTÉ Raidió na Gaeltachta todhchaí gach aon eagraíocht acu agus todhchaí an chaidrimh ab 
eiseamlánaí a d’fhéadfadh a bheith eatarthu.  Samhlaítear ansin na féidireachtaí a d’fhéadfadh 
teacht as an bhfís pháirtíochta agus cúiseanna comónta a aimsiú le dea-éifeacht agus go deimhin 
deá-phoiblíocht  a fháil don iarracht chraoltóireachta Gaeilge ina hiomláine. 
 
Is gá éisteacht lenár bpobal agus a bhfuil tábhachtach do na daoine sin a aimsiú agus gníomhú air. 
Iompraíodh muid muid féin le go nglacfaidh an pobal linn mar urilis le mianaidhmeanna an phobail a 
chur i  ngníomh. 
 
Is luacha comónta an champas inmheánach a chuireann ar chumas daoine gníomhú astu féin agus i 
gcomhar le chéile.  Is luacha comónta an bhunchloch ar a dtógfar caidreamh atá táirgiúil agus dáiríre.  
Muna bhfuil aontacht faoi luacha bunúsacha tarlóidh coimhlint.  Beifear ag súil le rudaí na mbainfear 
amach agus tiocfaidh laghdú mór ar an gcumas táirgíochta.      
 

MOLTAÍ 

Ionad barr feabhais a dhéanamh de  RTÉ Raidió na Gaeltachta a chumasóidh Gaeilgeoirí, Pobal 

Labhartha na Gaeilge agus an Diaspora trínár dteanga,  ár gcultúr agus ár n-oidhreacht le a bheith 

éachtach in Éirinn agus ar fud an domhain trí phlean agus prionsabail treorach a leagan amach do 

sheirbhísí na meán i nGaeilge.  

Caithfear a chinntiú gur seirbhís iomlán raidió Gaeilge a bheidh in RTÉ Raidió na Gaeltachta a 

chuireann seirbhís Nuachta agus Cúrsaí Reatha, soláthair Ceoil Traidisiúnta, Spóirt, Sainchláir agus 

Cláir Faisnéise , Drámaíocht, Cláir don Óige, macasamhail na seirbhíse a chuireann RTÉ Raidió a hAon 

ar fáil don phobal i mbéarla.  

Cé gur léir gur rud dearfach é cumas dhá-theangach a chothú sa phobal náisiúnta, ní chreideann an 

Chomhairle gur cheart seirbhísí craolachacháin Ghaeilge a fhorbairt i gcomhtheacs dhá-theangach.  I 

gcraoltóireacht na Gaeilge is gá go dtuigfí  nach féidir dul i muinín an dá theangachais leis an 

nGaeilge a chur chun cinn, mar i gcónaí,  is í an mhionteanga a bhíonn síos le pé gníomhaíocht dhá 

theangach a dtugtar faoi.   In áit cás na Gaeilge a fheabhsú is amhlaidh a dhéanfadh an dá 

theangachas níos laige é.  I gcás Raidió na Gaeltachta is amhlaidh a bheadh pobal éisteachta an 



Raidió ligthe síos ar mhaithe le polasaí nach bhfuil seans dá laghad go dtiocfaidh méadú ar líon na n-

éisteoirí do chláir Ghaeilge dá bharr.   

Cuireann Raidió na Gaeltachta le inmharthanacht agus le inbhuanaíocht na Gaeltachta go laethúil  

leis na seirbhísí  thuas. Tá aithne,  tuiscint agus meas cothaithe ag Raidió na Gaeltachta idir na 

canúintí éagsúla  agus i measc Pobail scoite na Gaeltachta agus na Gaeilge ar fud na tíre ó bunaíodh 

an stáisiún i 1972. 

 
Pleanáil Chorpais 
Tá Cartlann luachmhar curtha le chéíle ag Raidio na Gaeltachta  a bhfuil breis agus fiche cúig míle 
uair an chloig d’ábhar craolta idir chaint, cheol, amhránaíocht, stair shóisialta agus chanúnachas.  Ba 
cheart go mbeadh an Chartlann ar fáil mar ábhar taighde oideachais agus staire do phobal na 
seirbhíse.   
 
Tugann Craoltóirí Raidió na Gaeltachta aghaidh go laethúil ar bhealaí le déileáil le réimsí nua den 
saol.  Is cuid dá ngnó téarmaí a fhiosrú agus a cheapadh nó a chumadh le cur síos a dhéanamh ar a 
bhfuil ag tarlú ina dtimpeall agus ar fud an domhain.  Tá an obair seo ar siúl ag an stáisiún ó 1972 
agus mar thoradh air tuigeann muintir na Gaeltachta agus na Gaeilge téarmaí agus leaganacha cainte 
anois nach raibh trácht orthu roimhe seo.  Is céim shuntasach chun cinn é seo don teanga, go 
bhfuiltear ag déileáil le saol nua na teicneolaíochta agus na ríomhaireachta trí mheán na Gaeilge.  Níl 
aon cheist ach gur gné fíor thábhachtach í seo den phleanáil chorpais i dtaca le forbairt na Gaeilge ar 
dhá chúis:  

 tá téarmaíocht nua á forbairt ag Raidió na Gaeltachta i bhfoirm leathan réimsí saoil;   

 Tá an cumas ag an stáisiún na téarmaí seo  a chur i láthair an phobail go leanúnach rud a 
chuireann go mór leis an seans go nglacfaidh an pobal féín leo mar leaganacha cainte 
nádúrtha agus go rachaidh siad isteach sa gcaint mar mhalairt ar nathanna cainte iasachta 
ón mBéarla. 

Is dtimpeallacht Ghaeilge mar seo is nádúraí cláir Ghaeilge a fhorbairt do gach stáisiún Raidió a 
thagann faoi chúram RTÉ.   

 
 Normalú na Gaeilge in RTÉ (seachas Raidió na Gaeltachta) 
Is achmhain iontach aí an Ghaeilge a dheineann idur-dhealú ar an eagraíocht ó solatharthóirí 
claolacháin eile. Cheart go ndéanfaidh RTÉ iniuchadh  ar an acmhainn Ghaeilge atá san eagraíocht 
agus go mbainfí   úsáid níos fearr as.  D’fhéadfadh RTÉ úsáid na Gaeilge a mhéadú mar atá molta ag 
Stillwater. 
  
An Teicneolaíocht Nua 
 Is cóir seirbhísí na meán trí Ghaeilge a fhorbairt ar líne ag tosú leis an nuacht agus le cláir do pháistí 
agus do dhaoine óga.  I dteannta an aschur cláir Ghaeilge a bheith á gcraoladh, ba cheart seirbhís 
iomlán idirlín as Gaeilge a chur ar fáil agus forbairt a dhéanamh ar usáid na meáin shóisialta agus an 
teicneolaíocht nua le freastal ar an lucht féachana / éisteachta atá ann agus cinn nua, ins na 
todhchaí.         

 Straitéis na Gaeilge 2010 go dtí 2030 
 Ghlac an Rialtas leis an Straitéis fiche bliain don Gaeilge 2010 go dtí 2030 sa bhliain 2010 mar 
straitéis uileghabhálach don Ghaeilge.  Tá léirithe ag RTÉ gur mian leis an eagraíocht páirt a bheith 
aici ag tacú leis an straitéis sin.  
Tá trí phríomhaidhm leis an straitéis:  

(1) cur le eolas ar an nGaeilge; 
(2) deiseanna a chruthú le Gaeilge a úsáid;  



(3) dearcthaí dearfacha  i leith úsáid na Gaeilge a chothú. 
 

Tá na spriocanna sin bunaithe ar an tuiscint nach leor eolas ar an teanga amháin le úsáid na teanga a 
chinntiú.  Tagann fíor úsáid teanga as cumas, deiseanna agus dearachtaí dearfacha ar fáil le chéile. 
Mar spriocanna sonracha, seo a leanas a bhfuiltear ag súil leis mar thoradh ar an straitéis: 

(1) An líon daoine a bhfuil eolas acu ar an nGaeilge  a mhéadú ó 1.66 milliún go dtí 
dhá mhilliún. 

(2) An líon daoine a úsáideann an Ghaeilge gach lá a mhéadú ó 72,000 go 250,000 
faoin  mbliain 2028. 
 

Mar léiriú ar chomh tabhachtach is atá margadh le h-aghaidh aischur Ghaeilge a d’fhéadfaí a 
fhorbairt leis an cur chuige ceart faoín straitéis, tá thart ar 3000 bunscoil sa tír i láthair na huaire. Is 
Gaelscoileanna 139 acu, sin 4.6% de na scoileanna ar fad. Ní nach iontas mar sin go bhfuil éileamh 
agus brú chomh mór ar na Gaelscoileanna tá ann i láthair na huaire. Tá tuismitheoirí sásta a bpáistí a 
thiomáint, uaireanta achar fada, chuig an scoil lán-Ghaeilge is gaire chun cinntiú go bhfaigheann a 
bpáistí an deis atá uathu. Dar le daonáireamh 2006 tá milliúin go leith daoine báúil don Ghaeilge. Tá 
pobal na hÉireann tiomanta don Ghaeilge agus don Ghaeloideachas. Tá sé seo léirithe sna hiarrachtaí 
ata déanta acu scoileanna a bhunú le blianta anuas. Tá an suim agus an tiomantas ar fud na tíre agus 
i ngach glúin. Déanann tuismitheoirí cinneadh go bhfuil siad ag iarraidh Gaeilge a bheith ar a dtoil ag 
a bpáistí agus mar gheall ar sin roghnaíonn siad scoil lán-Ghaeilge.  

Comhrá eile maidir leis na claonta  ná go léirigh an Daonáireamh 2006 go bhfuil fás tagtha ar líon na 
gcainteoirí Gaeilge, ó 200,657 (Daonáireamh 2002) go 209,950 (Daonáireamh 2006) i gCorcaigh. 

 

An fáth go bhfuil an Dualgas Reachtúil curtha ar RTÉ. 

An Teanga agus an cultúr mar shnáth cheangail na muintire agus mar spreagadh dár n-óige agus do 
na glúnta le teacht. 

An Athbheochan mar ionspioráid cruthaíochta agus féin-chabhrach. 

An Ghaeigle mar spreagadh na ndaoine i gcruthú buntáistí inmharthannacha iomaíochta 

Aitheantas do chumas na nAcmhainní sóisialta agus cultúrtha. 

Gur imspleáchas agus nach neamhspleáchas ár sprioc taobh istigh agus taobh amuigh den obair. 

 
 
 

 
 

 
 


