
Ráiteas Oscailte na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

Cruinniú Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge faoi 

Chraoltóireacht trí mheán na Gaeilge.  

Dé Céadaoin, 19 Bealtaine 2021  

 

Réamhrá 

A Chathaoirligh, a Bhaill: Gabhaim buíochas leis an gCathaoirleach, an Teachta Aengus Ó Snodaigh, 

agus leis an gComhchoiste as cuireadh a thabhairt dom freastal ar an gcruinniú seo. Tá an-áthas orm 

labhairt le cruinniú Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na 

Gaeilge faoi Chraoltóireacht trí mheán na Gaeilge. Mar is eol daoibh, tá an tAire Stáit Chambers 

freagrach as an nGaeltacht agus pobal labhartha na Gaeilge go ginearálta. Is minic a labhair sé leis an 

gComhchoiste seo faoi réimse leathan ábhar a bhaineann leis an nGaeilge. Díreoidh mise ar 

cheisteanna a bhaineann le craoltóireacht trí mheán na Gaeilge inniu. 

Ba mhaith liom a chur in iúl ar dtús go bhfuil an Ghaeilge an-tábhachtach dom, go pearsanta agus i 
mo ról mar Aire na Meán. Is meáin thábhachtacha iad an chraoltóireacht agus seirbhísí closamhairc 
chun ealaíona, cultúr, spórt agus féiniúlacht na hÉireann, agus ar ndóigh, an Ghaeilge, a roinnt agus a 
thacú. Trí mheán na craoltóireachta, bíonn comhráite againn mar náisiún agus déanaimid teagmháil 
le hÉireannaigh atá lonnaithe thar sáile. Ta na meáin seo níos tábhachtaí anois ná riamh, tréimhse 
ina bhfuil nuacht iontaofa ríthábhachtach chun dul i ngleic le bréageolas agus chun tacú le cumarsáid 
éifeachtach faoi COVID-19 ar féidir brath air.  

Bhunaigh an Taoiseach agus mé féin Coimisiún um Thodhchaí na Meán chun aitheantas a thabhairt 
do thábhacht na meán. Leagamar síos Téarmaí Tagartha a aithníonn an tábhacht a bhaineann leis an 
nGaeilge sa chraoltóireacht. Tá an Ghaeilge mar chuid lárnach de mhisean mheáin seirbhíse poiblí 
chun muintir na hÉireann a choinneáil ar an eolas, oideachas a chur orthu agus siamsaíocht a chur ar 
fáil dóibh. Reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí níos luaithe sa bhliain. Fuarthas níos mó ná 
800 freagra, freagraí ó  Chomhar, Tuairisc, Raidió Rí-Rá agus Gael Linn san áireamh. Ina theannta sin, 
tugadh cuireadh do TG4, RTÉ, Craol agus Conradh na Gaeilge páirt a ghlacadh i gcomhráite leis an 
gCoimisiún agus baill den phobal. Cuireadh an Coimisiún ar an eolas, mar sin, faoi na dúshláin atá 
roimh chraoltóireacht trí mheán na Gaeilge agus na deiseanna atá ar fáil di, don phríomh-lucht 
féachana Gaeilge agus do phobal na hÉireann go ginearálta. Tá sé tábhachtach go rachfar i ngleic le 
riachtanais an dá dhream sna blianta atá romhainn. Tá tuarascáil an Choimisiúin le cur faoi mo 
bhráid i mí Iúil agus táim ag súil leis na moltaí a bheidh inti maidir leis an nGaeilge.  

 

TG4 

Molaim an obair iontach atá déanta ag TG4 chun craoltóireacht trí mheán na Gaeilge a thabhairt 

chun cinn. Chuaigh an obair seo i bhfeidhm ní hamháin ar chainteoirí dúchais agus ar phobal 

labhartha na Gaeilge, ach ar fhoghlaimeoirí Gaeilge agus orthu siúd a bhfuil grá acu do chultúr na 

hÉireann, in Éirinn agus sa diaspóra thar lear. Ní hé cur chun cinn na Gaeilge an t-aon rud a 

dhéanann TG4. Freastalaíonn sé ar an bpobal ar fad agus cuireann sé anam sa náisiún.  

Molaim an méid atá bainte amach ag TG4 chun seirbhís nuálach atá ag amharc chun cinn a thógáil.  

Is iontach an úsáid a bhaineann TG4 as an teicneolaíocht. Ba é seinnteoir bunaidh TG4, a seoladh in 



2002, an chéad cheann den chineál sin in Éirinn. I mí Feabhra, sheol TG4 an leagan is déanaí dá 

Sheinnteoir. Craolann sé ábhar TG4 agus níos mó ná céad sraith theilifíse ar fud an domhain. Ní 

iontas ar bith é, mar sin, gur tháinig méadú 158% ar shruthanna físeáin ar éileamh do TG4 an bhliain 

seo caite. Molaim do TG4 leanúint leis an nuálaíocht teicneolaíochta seo, ag léiriú chultúr na 

hÉireann agus na Gaeilge do gach ceann de na 32 contae ar oileán na hÉireann, agus do phobail 

Éireannacha ar fud na cruinne.  

Cuireann TG4 a shainordú i gcrích ní hamháin i dtaca leis an nGaeilge, ach maidir le dearcadh eile a 

léiriú chomh maith. Léiríonn mana achomair “súil eile” TG4 é seo ar bhealach níos gonta ná mar a 

d'fhéadfaí é a chur in iúl as Béarla. Molaim iad go háirithe as an ról lárnach a ghlac siad i dtacú le 

spórt na mban le blianta beaga anuas; mar shampla, trí chlúdach cuimsitheach a chur ar fáil do 

Chorn Domhanda na mBan, i gcomhar le RTÉ, agus trí chur chun cinn Pheil na mBan agus na 

camógaíochta. Taobh amuigh den spórt, tá cúis mhaith ag TG4 a bheith bródúil as an tacaíocht a 

thug sé d’imeachtaí cultúrtha cosúil le Fleadh Cheoil na hÉireann agus leis an Oireachtas.  

Bhí an-áthas orm, mar sin, maoiniú breise €1.9m a fhógairt do TG4 i mí Dheireadh Fómhair 2020. 

Tugadh an maoiniú seo chun aitheantas a thabhairt don obair iontach atá déanta ag TG4 chun dul i 

ngleic leis na dúshláin a chuir COVID-19 roimhe i rith 2020. Le linn na tréimhse dúshlánaí seo, 

b'fhoinse thábhachtach nuachta, oideachais agus eolas seirbhíse poiblí í TG4. Choinneáil TG4 a 

sceideal agus chuir sé in oiriúint é do riachtanais a lucht féachana in ainneoin na ndúshláin 

léiriúcháin a chuir na srianta sláinte poiblí roimhe. Chuaigh cláir ar leith go mór i bhfeidhm orm, cláir 

ar nós Cúla4 ar Scoil do lucht féachana óig agus soláthar nuachta agus eolais thábhachtaigh chun an 

pobal a choinneáil sábhailte agus ar an eolas, go háirithe. 

Tugadh an maoiniú €1.9m seo mar gheall ar COVID-19 in 2020 anuas ar an maoiniú €3.5m a fuair mé 

do TG4 i mBuiséad 2021 chun tacú le cur i bhfeidhm Stráitéis TG4.  Ar an iomlán, gheobhaidh TG4 

€40.7m in 2021. Tá an maoiniú a fuair mé do TG4 níos mó na an méid a mhol Údarás Craolacháin na 

hÉireann ina Athbhreithniú Cúig Bliana. Léiríonn sé an t-ardmheas atá agam ar ról TG4 i 

gcraoltóireacht na Gaeilge.  

Mar a dúirt an tAire Chambers nuair a labhair sé leis an gComhchoiste Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ar an 20 Aibreán anuraidh, tugann an maoiniú méadaithe seo 

aitheantas d’obair shuntasach TG4 i gcur i bhfeidhm na Stráitéise 20 Bliain don Ghaeilge. 

 

Ciste Craoltóireachta na Gaeilge 

Is mise an chéad Aire chun ciste craoltóireachta na Gaeilge, a reáchtálann Fís Thuaisceart Éireann, a 

thabhairt chun cinn. Táim an-bhródúil as sin. Mar chuid de chomhaontú Dheich mBliana Nua & Cur 

Chuige Nua, cuirfidh mo Roinnse milliún euro ar fáil gach bliain idir 2021 agus 2023 chun ábhar 

Gaeilge a chruthú i dTuaisceart Éireann. D’oibrigh mo Roinnse go dlúth le Fís Thuaisceart Éireann i 

mbliana chun Comhaontú Leibhéal Seirbhíse a fhorbairt. Tá an-áthas orm a rá gur gheall Fís 

Thuaisceart Éireann, ina threoirlíne aighneachta, go ndíreoidís aird ar thábhacht tionscadal a léiríonn 

taithí na mban agus/nó tionscadal a bhfuil mná i bpríomhróil léiriúcháin. Ina theannta sin, tugadh 

€100,000 do RTÉ agus TG4 chun a n-ábhar a chur chun cinn i dTuaisceart Éireann.  

Ba cheart don mhaoiniú seo tacú leis an earnáil léiriúcháin neamhspleách ar fud na hoileáin agus le 

soláthar ábhar Gaeilge ar ardchaighdeán do chraoltóirí. Táim ag súil leis na cláir ardchaighdeáin a 

thacófar a fheiceáil.   

 



 

RTÉ agus Craoltóireacht trí mheán na Gaeilge 

Tá ról lárnach ag RTÉ i gcraoltóireacht trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn. Tugann an tAcht 
Craolacháin ar an gcraoltóir náisiúnta réimse cuimsitheach clár a chur ar fáil as Gaeilge agus as 
Béarla araon a léiríonn éagsúlacht chultúrtha oileán na hÉireann ina iomláine. Chun an sprioc seo a 
bhaint amach, oibríonn RTÉ go dlúth le TG4, léiritheoirí neamhspleácha agus comhpháirtithe eile. 
Gach bliain déanann Údarás Craolacháin na hÉireann athbhreithniú ar Ráiteas Bliantúil na 
nGealltanas Léirithe a leagann RTÉ síos, gealltanais i dtaca leis an nGaeilge san áireamh.  

Mar fhreagra ar thuarascáil an Choimisinéara Teanga in 2018, d’fhorbair RTÉ plean gnímh. Bhí sé mar 
aidhm ag an bplean seo líon na gcláir Ghaeilge ar RTÉ a mhéadú go suntasach agus réimse clár a 
chinntiú.  B’fhéidir gur mhaith leis an gCoiste teagmháil dhíreach a dhéanamh le RTÉ maidir le 
hábhar an phlean gnímh sin. Tuigim gur tháinig méadú suntasach ar chruthú cláir Ghaeilge agus 
uaireanta craoltóireachta trí mheán na Gaeilge in 2020. Cuirim fáilte roimh an méadú sin. 

 

Raidió  

 Tá ról tábhachtach ag an raidió i sochaí na hÉireann. Léiríonn suirbhéanna ón gComhthaighde 

Náisiúnta ar Lucht Éisteachta go n-éisteann níos mó ná ceathrar as cúigear daoine fásta in Éirinn leis 

an raidió gach lá. Tá ráta muiníne 7.9 as 10 ag an raidió. Bhí sé seo ar cheann de na fáthanna ar 

bhraith an Rialtas go láidir ar an raidió chun an pobal a choinneáil ar an eolas faoi chúrsaí le linn 

ghéarchéim COVID-19. 

Beidh Raidió na Gaeltachta, stáisiún raidió náisiúnta na Gaeilge, caoga bliain ar an bhfód an bhliain 

seo chugainn. Déanfar ceiliúradh air seo, agus mar a dúirt an tUachtarán Ó hUiginn ag ceiliúradh 

daichead bliain an stáisiúin, tá “tábhacht as cuimse ag an stáisiún do phobail na Gaeltachta, maidir 

leis an nGaeilge a neartú agus pobail a thacú sna ceantair sin.” Tá Raidió na Gaeltachta ar cheann de 

na ceithre stáisiún a chraolann go hiomlán trí mheán na Gaeilge anois. Fuair sé maoiniú €11.4m in 

2020 agus tugann Foras na Gaeilge tacaíocht dó tríd an Scéim Raidió Pobail. Tá sé mar aidhm ag an 

scéim seo sceideal craoltóireachta lán-Ghaeilge a chur ar fáil do phobail áitiúla le Gaeilge. Faigheann 

Raidió na Life i mBaile Átha Cliath agus Raidió Fáilte i mBéal Feirste €240,000 gach bliain. 

Freastalaíonn Raidió Rí-Rá ar dhéimeagrafaic níos óige agus fuair sé níos mó ná €475,000 ón Roinn ó 

thosaigh sé ag craoladh in 2009.  

 

Coiste Comhairleach agus Plean Gnímh Údarás Craolacháin na hÉireann 

 

Ba mhaith liom obair Údarás Craolacháin na hÉireann a aithint i bhforbairt Phlean Gnímh don 

Ghaeilge. Leagann an plean síos spriocanna agus gealltanais chun tacú le cur chun cinn agus forbairt 

chláir agus sheirbhísí craoltóireachta trí mheán na Gaeilge. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an 

gcoiste comhairleach a bunaíodh i gcomhar le Foras na Gaeilge chun an obair a chur chun cinn. 

Leagfaidh tioscnaimh cosúil leis an Tuarascáil Bailithe Sonraí Gaeilge bonnlíne d’Údarás Craolacháin 

na hÉireann chun éifeachtacht thionscadail a mheas amach anseo chun léiriú ábhar Gaeilge a 

mhéadú agus a éagsúlú sna blianta atá romhainn. 

Táim an-sásta leis an méid oiliúna atá ar siúl i gcraoltóireacht na Gaeilge chomh maith. Is forbairt 

iontach é tionscnamh Ghlúin Nua Údarás Craolacháin na hÉireann agus TG4, mar shampla. 

Spreagfaidh sé seo stiúrthóirí agus scríbhneoirí nua i gcraoltóireacht na Gaeilge. I measc na 



bhforbairtí iontacha eile tá cúrsaí féinrochtana Gaeilge ar líne do chraoltóirí raidió agus cláir eile a 

reáchtáltar trí Scéim Urraíochta Údarás Craolacháin na hÉireann. 

Molaim Údaras Craolacháin na hÉireann as an dá dhuais bhreise a chruthaigh siad chun iarrachtaí 

stáisiúin raidió agus tráchtála a aithint chun cláir raidió Gaeilge ar ardchaigdheán a léiriú. Cé gur 

cheart go mbeadh craoltóirí raidió Gaeilge bródúil as an méid a chuireann siad ar fáil, d’fhéadfaí ní 

ba mhó a dhéanamh fós. Táim ag súil go mór, mar shampla, le tuarascáil Choiste Comhairleach 

Údarás Craolacháin na hÉireann a fheiceáil faoi stáisiún raidió hibrideach Gaeilge do dhaoine óga.  

 

Fuaim agus Fís 

Tacaionn an Scéim Fuaime agus Físe le réimse leathan tionscadail theilifíse agus raidió: drámaí, 

sraithdhrámaí, cláir faisnéise, beochan, siamsaíocht agus tionscadal oideachas ina measc, trí 

chraoltóirí seirbhíse poiblí, tráchtála agus pobail. Forálann an tAcht Craolacháin, 2009 go n-íocfaí 7% 

de ghlanfháltais tháille ceadúnais do Chiste Craoltóireachta Údarás Craolacháin na hÉireann. 

Tacaíonn an ciste seo leis an Scéim Fuaime agus Físe agus an Scéim Chartlainne araon.  

Tugann Údarás Craolacháin na hÉireann tosaíocht do chraoltóireacht trí mheán na Gaeilge agus tá go 

leor tionscadal Gaeilge maoinithe ag an Scéim Fuaime agus Físe. Leithdháileadh €3.1m, mar 

shampla, i Scéim Fuaime agus Físe 3 Údarás Craolacháin na hÉireann i leith léiriú 545 tionscadal as 

Gaeilge nó go dátheangach. Tá Fuaim agus Fís 4 fós ar siúl, ach is é an leithdháileadh íosta do chláir 

Ghaeilge ná 25% 

 

Údarás Craolacháin na hÉireann agus Coimisiún Nua na Meán  

Labhraím leis an gCoiste seo le linn tréimhse ina bhfuil athruithe móra ag tarlú. Tá sé tábhachtach 
féachaint chun cinn agus féachaint ar thábhacht na meán ar líne, meáin na Gaeilge san áireamh. Tá 
an Bille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne faoi ghrinnscrúdú réamhreachtach ag 
Comhchoiste Oireachtais na Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Spóirt agus Meán faoi láthair. Bunófar 
Coimisiún Meán faoin mBille um Rialáil Sábháilteachta agus Meán ar Líne. Glacfaidh an rialtóir nua 
seo le feidhmeanna agus foireann Údarás Craolachain na hÉireann, mar aon le sainchúram níos 
leithne maidir leis na meáin chlosamhairc agus cúrsaí sábháilteachta ar líne. Lánscoirfear Údarás 
Craolacháin na hÉireann é féin ansin. Aistreoidh feidhmeanna uile Údarás Craolachain na hÉireann 
chuig an rialtóir nua, feidhmeanna a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge san áireamh.  

Cuirfidh bunú rialtóra nua, mar aon leis an tuarascáil atá ag teacht ón gCoimisiún um Thodhchaí na 
Meán, ar ár gcumas dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn, dúshláin atá roimh an nGaeilge agus 
roimh sheirbhísí closamhairc san áireamh.  

 

Mar fhocal scoir, gabhaim buíochas leis an gCoiste arís as cuireadh a thabhairt dom agus 

athdhearbhaím arís mo thiomantas do chraoltóireacht trí mheán na Gaeilge. 

 


