
Comhdháil Oileáin na hÉireann 16 March 2007 

 

 

Rochtain agus Iompair ar na hOileáin 

 

Tá cúrsaí farantóireachta ar an gceist is bunúsaí agus is imníoch dóibh siúd a chónaíonn 

ar oileáin.   

Tá tionchar aige ar chuile ghné den saol ó chúrsaí sláinte, cúrsaí  oideachais, ar 

fhostaíocht, ar an saol sóisialta, ar fhiontraíocht &  ar phobail sheasmhach 

inmharthanacht a choinneál ar oileáin mara na hÉireann.  Tá sé ríthábhachtach go 

mbeadh seirbhísí rochtainne lena n-áirítear seirbhísí muir agus aeir, sábhailte, 

inacmhainne, rialta, ar chaighdeán sásúil, ag na pobail ar na hOileáin mar gur droichid & 

bóithre iad na seirbhísí seo leis an mórthír agus gan iad ní féidir le oileáin maireachtáil.  

Ní bheidh rath go deo ar phobail oileánda nó ar aon fhorbairt oileánda eile muna mbeidh 

scoth na seirbhíse farantóireachta & iompair, idir muir agus aeir, ar fáil dóibh agus i 

gcomhpháirtíocht leo.  

 

 Tá ath-sainmhíniú (redefinition) ag teastáil do sheirbhísí farantóireachta & aeir, 

mar pholasaí rialtais sa gcaoi go bhfeicfear na seirbhísí seo sa gcomhthéacs 

céanna le bóthair agus sráideanna ar an mórthír nach coimhlint atá i gceist le aon 

cheantar eile.  

 

 Tá sé ríthábhachtach seirbhísí farantóireachta a sholáthar i gcomhar le oileánaigh 

agus seirbhísí atá bunaithe ar a gcuid riachtanas. Ba chóir  próiseas 

comhairliúcháin a bheith in áit a leanfadh ar aghaidh le linn tréimhse aon 

chonartha. 

 

 Ní mór an bonneagar riachtanach iompair (céibheanna agus aerstráicí) a chur ar 

fáil ar na hoileáin agus ní mór an bonneagar a chothabháil ar choinníollacha 

maithe agus sábháilte.  Níor cheart go mbeadh oileánaigh siar le aon chostas 

breise mar gheall ar chothabháil ghinéarálta ar an bonneagar sin.   

 

 Sa gcás is go gcuireann Comhairlí Contaethe nó Ranna Rialtais bonneagar 

riachtanach cosúil le céibheanna ar fáil ar oileáin, níor chóir go mbeadh an Pobal 

áitiúil ansin siar leis an gcostas cothabhála. 

 

 

 Níor cheart go mbeadh aon earnáil m.sh earnáil na turasóireachta siar le costas 

aon bhun-infrastructúr a chothabháil ar na hOileáin. 

 

 In aon conartha atá dhá thairiscint do sholáthraithe farantóireachta / aeriompair ba 

cheart tosaíocht a thabhairt do riachtanaisí forbartha na n-oileánach, seachas an 

comhlacht a thugann an praghas is ísle. Go dtóigfidh sa áireamh deiseanna 

fostaíochta, seirbhísí oideachais agus seirbhísí riachtanach eile & an cinneadh dhá 

dhéanamh.  

 

 Níor cheart go mbeadh aon fhodhlíthe tugtha isteach a chuireann cosc ar fhorbairt 

ar aon Oileán nó a chuireann as do chaighdeáin saoil na n-Oileánach. 
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 Ba cheart comhaontú le áitrítheoirí an oileáin a bheith i gceis, maidir le aon 

fhodhlíthe a thugtar isteach.  

 

 Mar gheall ar an éagsúlacht idir na hoileáin maidir le daonra, déimeagrafaic, achar 

go dtí an mórthír agus deacracht a bhaineann le turas farraige, ní mór minicíocht 

na seirbhísí  a bheith ag freastal ar riachtanaisí na n-oileán ar leith ní ar 

riachtanaisí na gcomhlactaí farantóireachta.  

 

 Sa chás go bhfuil deiseanna fostaíochta d'oileánaigh ar an mórthír, ba chóir go 

mbeadh sceidil maithe seirbhísí luath ar maidin agus deireannach tráthnóntaí. 

 

 Ní mór • táillí paisinéireachta d'oileánaigh a choinneáil íseal ionas nach mbíonn 

siad ina gcosc ar sheirbhísí iompair agus  go mbeadh deis leas a bhaint as 

deiseanna fostaíochta agus eacnamaíocha eile. 

 

 De ghnáth, íocann oileánaigh CBL ar earraí faoi dhó - ag an bpointe a 

gceannaítear ábhar agus ar chostaisí lastais. Mar gheall ar seo ba cheart leanacht 

leis na foirdheontais ionas nach mbeidh aon chostas breise ar oileánaí.  

 

Cúrsaí Oideachais & seibhísí Iompair 

 Is iad na h-institiúidí oideachais ar na hOileáin ceann de na rudaí is tábhachtaí atá 

againn.  Aríst agus aríst eile, tá muid ag rá, ní fheileann rialacha na mór-phobail, 

na mion-phobail ar na hOiIeáin.  Ní féidir leis an oileánach a chuid gasúir a 

thabhairt chuig an gcéad Oileán eile, mar sin teastaíonn na constaicí speisialta atá 

ar phobail na nOileáin a chosaint i reachtaíocht na tíre.  Ní féidir na slait tomhais 

céanna a úsáid i gcás oileáin agus a úsáidtear ar an mór-thír.  Ní mór cúrsaí taistil 

agus rochtaine a bheith in oiriúint do mhúinteoirí mar bhíonn más ann go mbeidh 

deiseanna oideachasúla comhsheasmhach ar na hOileáin. 

 

 

Is é an taithí atá ag oileánaigh thar na mblianta ná muna bhfuil cláir agus buiséid ar leith 

leagtha amach go sonrach do sheirbhísí ar na hOileáin, go gcailleann siad amach mar 

nach bhfuil an mhais chriticiúil ann chun dul san iomaíocht leis an mórthír.  Teastaíonn 

stratéisí ata curtha in oiriúint go speisialta ó na hoileáin, atá á seachadadh ag daoine a 

bhfuil tuiscint agus saineolas acu ar na hoileáin mara chun go mairfidh siad mar phobail 

inbhuanaithe eacnamaíóchta idir seirbhísí farantóireachta, oideachais agus sláinte. 
 

 

 

 

 


