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RáITEAS AN ChAThAOIRLIGh

Don dara bliain as a chéile bainfi dh RTÉ cóimheá airgid amach. In 
ainneoin laghdú €5 mhilliún a bheith ar an gcistíocht phoiblí faoi 
Bhuiséad 2014, agus ag tabhairt san áireamh ardú áirithe a bheith ar 
an ioncam tráchtála, bhain RTÉ barrachas beag amach don dara bliain 
as a chéile, ar aon dul leis an mbliain 2013. Bhí bainistíocht shármhaith 
airgid i gceist chunseo a bhaint amach, tar éis athstruchtúrú anróiteach 
a dhéanamh sa bhliain 2012 agus na dúshláin a bhaineann leis an líon 
lucht iomaíochta i margadh na fógraíochta. Tréaslaím a chuid oibre leis 
an bPríomh-Stiúrthóir agus leis an bhfoireann.

Is iomaí athrú a tharla in RTÉ agus ar an mBord le 
bliain. D’imigh Tom Savage tar éis cúig bliana diana 
a dhéanamh ina chathaoirleach. Ba mhaith liom 
buíochas a ghlacadh leisean agus leis na comhaltaí eile 
den Bhord roimhe seo, an chéad cheann a bunaíodh 
faoi Acht Craolacháin na bliana 2009. Leag siad 
síos caighdeán ard rialachais le linn blianta a raibh 
deacracht eisceachtúil ag baint leo. Tagann an Bord 
nua i gcomharbacht orthu tráth a bhfuil borradh as 
an nua faoi chúrsaí eacnamaíochta, rud a fh ágann 
deiseanna nua, chomh maith le dúshláin nua, ag RTÉ. 
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Ina ainneoin sin, ní gan míbhuntáiste a baineadh an chobhsaíocht 
ó thaobh cúrsaí airgeadais amach. Luaigh Tom Savage ina ráiteas 
anuraidh an tionchar a bheadh ag an laghdú ar an gcistíocht phoiblí de 
réir mar a bhí fógartha ag an Rialtas. Cé nach raibh laghdú dá leithéid 
i gceist nuair a fógraíodh an Buiséad mí Deireadh Fómhair seo caite, 
tá éiginnteacht i gcónaí maidir le maoiniú fadtéarmach do mheáin 
chumarsáide seirbhíse poiblí. Tá de dhúshlán roimh an mBord nua cur 
leis an obair sin agus, ainneoin an brú ó chúrsaí airgid, béim a leagan in 
athuair ar na cuspóirí cultúir agus sóisialta níos ginearálta atá le RTÉ.

Cuireadh táille meán cumarsáide an teaghlaigh, mar a d’fh ógair an 
Rialtas don bhliain 2015, ar athló agus ní léir anois cén tráth a dtabharfar 
isteach é. Beidh an Bord seo i mbun ceannródaíochta maidir le soiléiriú 
a bhaint amach i leith cúrsaí maoiniúcháin san earnáil, feictear dom 
gur deacair a shéanadh go bhfuil riachtanas leis. ó tharla go raibh táille 
meán cumarsáide an teaghlaigh a thabhairt isteach ina dhlúthchuid 
den phleanáil fh adtéarmach ag Bord RTÉ, beidh gá réimse roghanna 
eile a bhreithniú anois. Ba chóir a thabhairt chun aire nach ceist seo do 
RTÉ amháin. Beidh tábhacht leis an gceist seo maidir le bonn slán agus 
acmhainn dul chun cinn a bheith faoi thionscal na cruthaitheachta in 
Éirinn. 

Measadh tar éis bearta athbhreithnithe seachtracha a rinneadh le 
gairid ar ghnóthaí feidhmiúcháin RTÉ, go bhfuiltear éifeachtach agus 
spriocanna soiléire polasaí leagtha amach. Cé go bhfuil RTÉ ina 
eagraíocht i bhfad níos cóirithe anois, leantar de réimse leathan clár a 
léiriú ar fud na n-ardán go léir. Tá gá ina ainneoin sin le hinfh eistíocht in 
ábhar nua agus i bhformáidí nua ábhair agus le hinfh eistíocht chaipitil 
ar leibhéal níos airde. Níor cheart go bhfágfaí bearta gearrthéarmacha 
i bhfeidhm , d’fh onn cur ar chumas RTÉ teacht slán trí thréimhse 
anróiteach eacnamaíochta agus iad ina gcúngú buan ar an aislingeacht 
ná mar fh uarú ar an dúthracht maidir le misean RTÉ. 

Cé go bhfuil bunús daingean cistíochta riachtanach maidir le 
feidhmiú RTÉ san am atá romhainn, ní ceist sin do RTÉ amháin. Is 
cuid mhórthábhachtach é RTÉ d’earnáil an chultúir in Éirinn. Chuir na 
ciorruithe agus an laghdú ó thaobh léiriúcháin, a raibh gá leo, in RTÉ 
isteach ar an earnáil sin ar fad. Ina ainneoin sin, fi ú amháin le linn an 
chúlú eacnamaíochta, bhí an tábhacht atá le tionscail na samhlaíochta 
d’eacnamaíocht na tíre ag dul i dtreis. Beidh tairbhe do lucht na 
cruthaitheachta in Éirinn go ginearálta as athnuachan ar ardaidhmeanna 
RTÉ maidir le hábhar nua agus cláir nua a thabhairt chun cinn. RTÉ 
an fostóir díreach is mó san earnáil; an eagraíocht is mó a fh ostaíonn 
ceoltóirí, agus an eagraíocht is mó a choimisiúnaíonn léiriúcháin teilifíse 
neamhspleácha. Cuidíonn páirt RTÉ in imeachtaí cultúir le lucht 
féachana agus éisteachta a tharraingt chuig na himeachtaí sin. Tuigtear 
do RTÉ an fh reagracht atá air ceannródaíocht a dhéanamh maidir le 
forbairt an réimse sin, a bhfuil oiread tábhachta leis maidir le clú agus 
cáil na hÉireann go hidirnáisiúnta.

Dá mhéid dá bhfuil déanta ag RTÉ agus dá bhfuil á dhéanamh i gcónaí, is 
é an lucht féachana agus éisteachta i gcónaí bun na cúise. Ní mór dúinn 
leanúint de chaidreamh an iontaoibh a chothú le muintir na hÉireann 
agus an ceangal leo a choinneáil.  Tá RTÉ ar fáil i gcónaí ar na hardáin 
‘seanbhunaithe’, ach tá sé ar fáil freisin ar ardáin nua agus, de réir a chéile, 
is ar na hardáin sin is mó atá an náisiún i mbun cumarsáide le chéile. 

Sampla amháin an tionscnamh i gcomhar le CLG ar a dtugtar GAAGO, 
cor nua a ligeann d’Éireannaigh ar fud an domhain féachaint ar chluichí 
beo i gcraobhchomórtais peile agus iománaíochta CLG. Tá tuiscint ar 
an lucht féachana agus éisteachta riachtanach maidir le rath a bheith 
go leanúnach ar RTÉ. Ligfi dh an réimse sonraí faoin lucht airdill atá ar fáil 
anois don Bhord cinntí a dhéanamh bunaithe ar lón eolais níos fearr.

Tá comhaltaí ar an mBord nua atá ardinniúíl ina gcuid réimsí éagsúla. 
Táim ag tnúth le hoibriú in éineacht leo agus lena gcuid cumais a chur 
chun leasa RTÉ, ó thaobh rialachais agus ó thaobh abhcóidíochta. 
Thosaigh RTÉ i rith na bliana 2014 ar Ráiteas Seirbhíse Poiblí agus 
Ráiteas Straitéise a ullmhú. Socrófar leo sin an stiúir a bheidh faoi RTÉ 
sa bhliain 2015 agus as sin amach. Tabharfaidh siad deis don Bhord 
rialachas iomlán na heagraíochta a thabhairt faoi mheas.

Ba chúis áthais don Bhord go raibh an Príomh-Stiúrthóir, Noel Curran, 
a threoraigh RTÉ i rith bhlianta an athstruchtúrúcháin le tamall anuas, 
sásta síneadh a chur lena chonradh go ceann ceithre bliana breise. I 
bhfi anaise an ualaigh a leagtar ar an bPríomh-Stiúrthóir, agus ar mhaithe 
leis an dea-rialachas, cheap an Bord an Bainisteoir Stiúrtha Nuachta 
agus Cúrsaí Reatha, Kevin Bakhurst, ina Leas-Phríomhstiúrthóir.

D’oibrigh an Bord i rith na bliana 2014 agus thóg sos san fh ómhar go dtí 
go gceapfaí comhaltaí nua. Beidh bonn treise faoi obair na gcomhaltaí 
nua ag an oidhreacht a d’fh ág na comhaltaí a chuaigh rompu. Tháinig 
cúig fh ochoiste le chéile ag 14 cruinniú i rith na bliana 2014. Chuir an 
Bord nua roinnt athruithe i gcrích maidir leis na socruithe inmheánacha. 
Dá réir sin, laghdaíodh líon na bhfochoistí go dtí trí cinn, agus thosaigh 
na coistí sin i rith na bliana 2014 ag díriú ar dhúshláin nua maidir leis na 
blianta atá romhainn.

Tháinig deireadh le téarma oifi ge Chomhairle Lucht Féachana agus 
Éisteachta RTÉ agus is mian liom buíochas a ghlacadh le comhaltaí 
uile na Comhairle a bhí go fi al lena gcuid ama; chuir siad go mór 
leis an smaointeoireacht in RTÉ faoin tseirbhís phoiblí agus faoin 
gcaidreamh leis an lucht féachana agus éisteachta. Ba mhaith liom go 
háirithe buíochas a ghlacadh le Cathaoirleach na comhairle sin, Pauric 
Dempsey. Beidh ceapadh comhairle nua a cheapadh a chuirfi dh le 
hobair na seanchomhairle agus a rachaidh chun cinn ón lón eolais a 
baineadh as obair na seanchomhairle ina thosaíocht do 2015. 

Is mór an onóir dom gur leagadh de fh reagracht orm comhlacht chomh 
casta agus chomh tábhachtach le RTÉ a stiúradh tráth a bhfuil athrú 
chomh suntasach ar bun. Táim ag tnúth leis na blianta seo romhainn.
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