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ACHOIMRE DE NA TORTHAÍ 
 
Uaireanta Craolta i nGaeilge  

 

 03:12 uair an gnáth-aschur seachtainiúil (athchraoltaí san áireamh). 

 Cláracha i nGaeilge lasmuigh de na buaicamannta craolta.   
 
Bunchláracha  
 

 Déanann formhór na stáisiún (50/57 nó 88%) a gcláracha Gaeilge nó dátheangacha féin as an nua 
nó roinneann siad iad le stáisiúin atá gaolta leo.  

 
Cláracha ar staisiúin óige  
 

 Is iad na stáisiúin óige is mó i bhfad a chraolann ábhar i nGaeilge – 
o iRadio (34:40 uair, nó 20.5%) ach craoltar an mhórchuid thar oíche.  
o Spin SW & Spin 103.8 (9 n-uaire ar Spin Southwest (5.3%) agus 04:30 uair ar Spin 103.8 

(2.7%)).  

 Stáisiúin dírithe ar mhic léinn is fearr san earnáil phobail: 
o Wired FM (Luimneach 05:30 uair (11.5%) agus Flirt FM (Gaillimh, 06:30 (6%)).  

 
Athchraoladh cláracha Gaeilge  
 

 7 stáisiún (12% den iomlán) a athchraolann cláracha ó stáisiúin sheachtracha amháin (BEAT 102-
103, Community Radio Youghal, Dundalk FM, Liffey Sound FM, Phoenix FM, Raidió Corca Baiscinn, 
Ros FM).  

 Seachas an nuacht, níl in aschur RTÉ Radio One ach ábhar ó RTÉ Raidió na Gaeltachta. 
 
Gan aon chlár Gaeilge  
 

 In 2017, bhí líon beag stáisiún ann nach raibh ag craoladh aon Ghaeilge in aon chor.  

 In 2018, dúirt gach stáisiún go raibh roinnt Gaeilge acu, cé go raibh sí sin an-teoranta i gcásanna 
áirithe.  
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Giotaí Gaeilge  
 

 4 stáisiún tráchtála gan aon chlár Gaeilge ná dátheangach ar leith (98FM, C103, Cork’s 96FM & 
Q102). 

 Gan ach giotaí beaga i nGaeilge nó go dátheangach trí nó ceithre bhabhta sa ló.  

 8.8% (5/57) de na stáisiúin uile a chraolann giotaí beaga Gaeilge amháin nó go príomha.  
 
Contaetha Gaeltachta 
 
Corcaigh: Ní chraolann C103 ná Cork’s 96FM cláracha iomlána Gaeilge. Red FM 01:14 uair (<1%). Spin 
Southwest 9 n-uaire (5.3%). 
Ciarraí: Radio Kerry 3 uaire (timpeall 2%). Clúdaíonn Spin Southwest Gaeltacht Chiarraí.  
Gaillimh: Galway Bay FM 02:45 uair (> 1.5%). iRadio NW: céatadán ard cláracha Gaeilge ach thar oíche. 
Connemara Community Radio 02:25 uair (timpeall 3.5%).  
Maigh Eo: Midwest Radio 03:15 uair (timpeall 2%). Freastalaíonn iRadio ar Ghaeltacht Mhaigh Eo.  
Dún na nGall: Highland Radio 03:35 uair (timpeall 2%). Ocean FM leathuair (timpeall 0.25%). Craolann 
iRadio NW i nDún na nGall chomh maith.  
An Mhí: LMFM 02:43 uair (>1.5% den aschur uile). Tá céatadán ard Gaeilge ag iRadio NE.   
Port Láirge: Craolann WLR leathuair (timpeall 0.25%). Craolann BEAT 102-103 04:35 uair (2.7%).  
 
An Ghaeilge ar stáisiúin raidió RTÉ  
 

 Aschur an-íseal ar seirbhísí raidió Gaeilge RTÉ cé is moite de RTÉ Raidió na Gaeltachta.  
o 02:30 uair an chloig in aghaidh na seachtaine ar RTÉ Radio One  
o 01:45 ar RTÉ 2fm   
o 15 nóiméad ar RTÉ lyric fm. 

 Níos mó Gaeilge le cloisteáil ar chuid de na stáisiúin tráchtála agus pobail. 
  
Stíl na gcláracha agus na ngiotaí Gaeilge 
  

 Éadrom, siamsúil m.sh. Ceol agus Caint, Craic agus Ceol, Craic an Lae, Aon Chraic? 

 Ceanglaítear cláracha eile Gaeilge go dlúth le ceol traidisiúnta. 

 Cuireann stáisiúin óige naisc ghairide Ghaeilge idir traiceanna ceoil comhaimseartha, díreach mar a 
dhéanann siad sna cláracha Béarla.  

 Líon beag samplaí de chláracha irise (m.sh. Ar Muin na Muice ar NEAR FM, Splanc ar Newstalk agus 
Caint Chiarraí ar Radio Kerry), ach ní fios an bhfuil clár cúrsaí reatha ann.  

 
Seirbhís nuachta Gaeilge  
 

 Craolann RTÉ feasacháin nuachta Gaeilge  
o ar RTÉ Radio One gach lá 
o ar RTÉ lyric fm gach lá  
o ar RTÉ 2fm ó Luan go hAoine  

 Níl nuacht laethúil i nGaeilge ar fáil ar aon stáisiún tráchtála ná pobail, cé nach raibh an scéal 
amhlaidh i gcónaí. 
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MOLTAÍ 
 
Do na reachtóirí 
 
Molaimid: 

 Forálacha cuí san Acht Craolacháin 2009 a neartú le gur féidir leis an Udarás Craolacháin polasaí 
Gaeilge réamhghníomhach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhpháirt leis na stáisiúin raidió.  

 Alt 66 (2) (d) den Acht a leasú le deimhin a dhéanamh de go mbeidh soláthar Gaeilge níos mó ar fáil 
ó gach uile stáisiún.  

 Alt 66 (3) den Acht a leasú le go neartófar na dualgais ar stáisiúin a chraolann i gceantair 
Ghaeltachta.  

  
Don rialtóir 
 
Fáiltímid roimh an Dréachtphlean Gnímh don Ghaeilge ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus  
roimh an gcuireadh chun é a phlé. Is gá é seo a cur i bhfeidhm go práinneach agus molaimid:  

 Coiste Comhairleach Gaeilge a athbhunú 

 Oifigeach Forbartha Gaeilge a athfhostú 

 Is gá díriú ar dhá ghrúpa faoi leith: (a) Cainteoirí líofa, rialta Gaeilge, laistigh agus lasmuigh den 
Ghaeltacht; (b) Iad siúd a bhfuil roinnt Gaeilge acu agus atá fabhrach don teanga.  

 Is riachtanas é cur le soláthar na gcláracha Gaeilge do dhaoine óga. Is féidir tabhairt faoi sin i 
gcomhpháirt leis na stáisiúin óige. 

 Molaimid go gcuirfí an Ghaeilge san áireamh i ngach athbhreithniú rialta a dhéanann an tÚdarás 
Craolacháin ar stáisiúin.  

 
Do na stáisiúin  
 
Molaimid: 

 Sprioc ag gach stáisiún cláracha ábhartha Gaeilge dá gcuid féin a dhéanamh.  

 Sprioc níos mó Gaeilge a chraoladh de réir a chéile le linn buaicamannta craolta.  

 I bhfad níos mó cláracha Gaeilge ar stáisiúin le limistéir Ghaeltachta ina gceantair shaincheadúnais. 

 Cuóta sa reachtaíocht do na stáisiúin seo?   

 Stáisiúin óige ag forbairt cláracha Gaeilge: ról tábhachtach acu chun tacú le cainteoirí óga Gaeilge. 
   
D’eagraíochtaí agus do phobal na Gaeilge  
 
Molaimid: 

 Stocaireacht go réamhghníomhach chun soláthar Gaeilge níos fearr a bhaint amach.  

 Aiseolas do na stáisiúin chun iad a spreagadh.     

 Páirtnéireachtaí idir na stáisiúin agus eagraíochtaí Gaeilge a chothú. 
 

Is tionscnamh fadaimseartha taighde é seo agus cuireann an tuarascáil seo roinnt de na torthaí a 
d’aimsíomar i gCéimeanna a hAon agus a Dó os comhair an phobail. Cé go bhfuil roinnt comharthaí dóchais 
le feiceáil ó bhliain go chéile, teastaíonn níos mó dul chun cinn i réimsí éagsúla chun soláthar Gaeilge le 
dealramh a bhaint amach: ó na reachtóirí, ón rialtóir, ó na stáisiúin agus ó na héisteoirí féin.  
  
  
 
  


