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Gerry Adams
Ceithre bliana ó shin d’ofráil muid rogha duit. D’iarr 
muid ort vótáil le haghaidh fíorathraithe, d’iarr muid 
ort vótáil le haghaidh ceannasaíocht dhearfach 
agus d’iarr muid ort vótáil ar son an pháirtí a 
dhéanann beart de réir briathair, d’iarr muid ort 
vótáil do Shinn Féin.  
 
Gheall muid go gcuirfimis comhionannas chun 
tosaigh, agus go gcruthóimis rialtas cuimsitheach 
agus cumhachtroinnte agus go rachaimis i dtreo 
aontacht na hÉireann agus an athmhuintearais  
 
Gheall muid go mbeimis cróga agus cinntitheach, 
go seasfaimis an fód agus nach ngéillfimis do 
na rialtais agus dóibh siúd a bheadh i gcoinne 
athraithe.  
 
Dúirt muid go ndéanfaimis beart de réir briathair 
do gach saoránach taobh istigh de phróiseas 
leanúnach athraithe. Rinne muid amhlaidh.  
 
D’iarr muid do vóta mar thacú lenár straitéis 
síochána.
 
D’iarr muid do vóta le dinimic i dtreo an athraithe ar 
fud na hÉireann a chruthú.
 
D’iarr muid do vóta le cuidiú linn an todhchaí 
a mhúnlú ar bhealach a thaitneodh libh féin, ar 
bhealach a bheadh le bhur leas agus ar bhealach 
a chruthódh Éire na Cothromaíochta, Éire arbh í ár 
dtoilmhian í.  
 
I Mí Bealtaine chuir muid an rogha chéanna os 
bhur gcomhair.    

Mar gheall ar do vóta sa toghchán sin, thug muid 
dúshlán na nAontachtóirí agus an Oird Oráistigh 
sna hiarrachtaí a bhí ar bun acu an próiseas 
daonlathach agus polaitiúil a chúlú i bhFear 
Manach agus i dTír Eoghain Theas. Toghadh 
cúigear Feisirí Shinn Féin i dTuaisceart na hÉireann.
 

I Mí Feabhra na bliana seo, agus luachanna 
céanna poblachtánacha saoránachta agus 
comhionannais mar chlár polasaí againn, thug 
muid deis do thoghthóirí na 26 Contae seasamh a 
ghlacadh.
 
Toghadh ceithre TD déag ó Shinn Féin chuig Teach 
Laighin, an líon is mó ó bhí an chríochdheighilt ann 
90 bliain ó shin.
 
Páirtí uile-Éireann is ea Sinn Féin, an t-aon pháirtí 
uile-Éireann  dá bhfuil ann. Tá deis iontach againn 
anois athruithe suntasacha a chur i bhfeidhm 
thuaidh agus theas agus táimid tiomanta dó sin.
 
Tá cuid mhór oibre le déanamh againn. Tá dúshláin 
mhóra romhainn.
 
Tig linn an gealltanas seo a thabhairt, áfach, nach 
mbeidh dul siar ar bith ann ach go mbeimid ag dul 
chun tosaigh i dtólamh.
 
Tá straitéis againn 
deireadh a chur leis an 
chríochdheighilt agus 
Éire nua a chruthú 
– Éire a thógfar le 
cuidiú uaitse.
 
Vótáil ar son 
athraithe fud 
fad na hÉireann, 
vótáil ar son 
ceannasaíochta ar 
fud na hÉireann, 
vótáil ar son Shinn 
Féin.
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Martin McGuinness
Tháinig athrú mór ar chúrsaí le ceithre bliana 
anuas. Táimid i ndiaidh na chéad tréimhse 
d’institiúidí cuimsitheacha cumhachtroinnte i stair 
an stáit seo a chur i gcrích. Tá an Feidhmeannas 
agus an Tionól ann, a toghadh go háitiúil, chomh 
maith leis na Forais uile-Éireann ag obair ar son na 
ndaoine ar fud an oileáin seo.

Tá an sprioc atá againn chun Éire Aontaithe a 
chruthú níos cóngaraí ná riamh. Poblachtánaithe 
agus Sinn Féin a chinntigh go bhféadfadh sé seo 
tarlú.

Le linn an chéad 50 bliain den stát, bhí muid faoi 
riail aon pháirtí. Bhí 30 bliain de riail dhíreach 
againn. Bhí an rialtas seo, go bunúsach, 
neamhdhaonlathach agus theip air i ngach gné dár 
sochaí.

Seasann ár n-institiúidí daonlathacha, 
cuimsitheacha do pholaitíocht úr. Seasann sé do 
shraitheanna idirspleácha an Fheidhmeannais, an 
Tionóil agus páirtithe uile-Éireann ag feidhmiú le 
chéile.

Le ceithre bliana anuas tá iarracht déanta againn 
iad a fheidhmiú ar bhonn comhpháirtíochta, 
comhionannais, agus cuimsitheachta. 

Léirigh muid gur féidir linn teacht ar 
chomhaontuithe agus gur féidir linn a bheith ag 
obair le chéile le feidhmiú go héifeachtach do gach 
gné dár sochaí. Léirigh muid gur féidir le polaitíocht 
feidhmiú agus go mbíonn sí, mar pholaitíocht, le 
leas gach duine inár sochaí.

Nuair a thagtar ar chomhaontuithe ní hionann 
sin agus a rá go mbaintear an bonn ónár 
mbunchreidimh ach go neartaíonn sé ár gcaidrimh.

Ní féidir linn ligean dóibh siúd taobh istigh agus 
taobh amuigh den phróiseas pholaitiúil iarracht a 
dhéanamh muid a tharraingt siar. Ní féidir ligean 

dóibh agus is amhlaidh nach ligfear dóibh. Tá na 
laethanta sin imithe agus ní thiocfaidh siad ar ais.

Cé go maireann difríochtaí eadrainn go fóill, is féidir 
linn uile a bheith bródúil as an ról a d’imir muid 
agus próiseas na síochána a chur chun cinn, trí 
na hinstitiúidí seo a neartú agus trí phríomhaíocht 
na polaitíochta a léiriú. Tá mé bródúil as a bheith 
i mo cheannaire ar Fheidhmeannas a dhéanann 
tosaíocht den gheilleagar a fhás agus a chuireann 
comhionannas chun tosaigh sa phobal s’againne 
ar fad.

Inár bhforógra i Mí na Bealtaine 2007, gheall muid 
go gcuirfimis cosc ar mhuirir uisce do theaghlaigh. 
Is é sin go díreach a rinne an tAire Forbartha 
Réigiúnaí, Conor Murphy.  

Gheall muid go gcuirfimis deireadh le roghnúchán 
acadúil agus go gcuirfimis córas aistrithe 
iarbhunscoile cothrom ina áit. Is é sin go díreach a 
rinne an tAire Oideachais, Caitríona Ruane.  

Gheall muid go gceartóimis blianta fada 
d’fho-infheistíocht agus 
d’éagothroime a 
d’fhulaing muintir 
na tuaithe. Is é 
sin go díreach 
a rinne an tAire 
Talmhaíochta, 
Michelle 
Gildernew.

Gheall muid 
go ndéanfaimis 
tosaíocht de 
chomhionannas le dul 
i ngleic le héagothroime 
struchtúracha a 
fhulaingíonn go leor daoine 
sa tsochaí. Is é sin go 
díreach a rinne 
Gerry Kelly 
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agus a rinne mé féin in Oifig an Chéad-Aire agus 
an LeasChéad-Aire (ODMdFM). Is é sin an fáth, 
fosta, ar chinntigh muid go ndíreofar £100 milliún 
sna ceithre bliana atá romhainn ar na daoine is mó 
i mbaol inár sochaí.

Gheall muid fosta go n-aistreofaí cumhachtaí 
póilíneachta agus ceartais ó Shasana. Is é sin go 
díreach a rinne muid.

Ná lig do na duarcáin insint duit nach ndearna 
Feidhmeannas agus Tionól atá go hiomlán 
cuntasach difear. Leanfaidh siad ar aghaidh ar an 
dóigh chéanna. 

Le linn thréimhse an Tionóil seo atá romhainn 
ní mór dúinn tógáil ar an obair seo. Ní mór go 
mbeidh smacht níos mó againn ar ár ngeilleagar 
agus cumhachtaí breise a lorg le fás méadaithe 
a sheachadadh sa gheilleagar. Ní réadúil is ea 
geilleagar uile-Éireann agus ní mór dúinn téarnamh 
geilleagrach a phleanáil ar bhonn uile-Éireann.

Mar gheall ar an mhandáit atá againn ar fud na 
hÉireann, mandáit atá ag fás, leanfaidh Sinn Féin 
ag léiriú ceannasaíochta agus muid sa tóir ar Éirinn 
atá cothrom agus rathúil, 

Ba chóir go mbainfeadh an chéad tréimhse eile 
den tionól le seachadadh agus leis na hathruithe 
atá de dhíobháil orainn leis an fhreastal is fearr a 
dhéanamh ar mhuintir na hÉireann.

Seachadfaidh Sinn Féin dár muintir uile agus 
cuirfimid an t-athrú sin i bhfeidhm.
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PRÍOMH-MHÓRGHNÍOMHACHA
Le roinnt míonna anuas, thug Sinn Féin san 
Fheidhmeannas agus sa Tionól an dúshlán maidir 
le cur i bhfeidhm na gciorruithe £4 billiún ar 
Bhuiséad an Tuaiscirt ó Rialtas na Breataine.

Shainaithin Sinn Féin £1.6 billiún de scéimeanna 
nua tógála ioncaim a chuir muid faoi bhráid an 
Fheidhmeannais. Cuideoidh na moltaí nuálacha 
seo linn troid a dhéanamh in éadan thionchair na 
n-iarmhairtí is measa ar chlár Westminster.  

Ar a bharr sin, chuir muid na nithe seo a leanas faoi 
bhráid an Fheidhmeannais: 

 » consolidated the peace process
 » dhaingnigh muid an próiseas síochána
 » choinnigh muid an spotsholas ar theip 

Rialtas na Breataine, go nuige seo, a 
thiomantais airgeadais a choinneáil i leith an 
Tuaiscirt

 » chuaigh muid in éadan phríobháidiú na 
seirbhísí poiblí

 » chuir muid cosc ar mhuirir faoi leith uisce do 
theaghlaigh

 » chinntigh muid go n-aistreofaí cumhachtaí 
póilíneachta agus ceartais 

 » choinnigh muid rátaí déantúsaíochta ag 
30% ag tacú le 50,000 duine fostaithe in 
earnáil na déantúsaíochta agus i ngnóthais 
bheaga

 » thacaigh muid le Small Business Rate Relief 
le haghaidh 16,000 gnóthas bheaga

 » sheachaid muid an cábla teileachumarsáide 
trasatlantach Project Kelvin don 
Iarthuaisceart tríd Dhoire

 » sheachaid muid taisteal saor in aisce do 
dhuine ar bith thar 60 bliain d’aois

 » thacaigh muid le hoidí saor in aisce a 
thabhairt isteach do gach duine
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RINNE MUID BEART DE RÉIR 
BRIATHAIR
Inár bhforógra don Tionól i Mí na Bealtaine 2007, 
gheall muid go leanfaimis na gealltanais seo. Le 
linn cheithre bliana an rialtais rinne muid beart de 
réir briathair.

SA RIALTAS
 » Aonaid Tiomnaithe Uile-Éireann i 3 roinn 

an rialtais – Oideachas, Talmhaíocht agus 
Forbairt Réigiúnach – le comhoibriú lena 
gcomhranna sna 26 Contae. 

 » D’imfhálaigh muid cuid shuntasach den 
bhuiséad bhliantúil le haghaidh clár 
dírithe ar dhul i ngleic le héagothroime 

gheilleagrach agus ar bhochtanas agus 
rachaidh £100 milliún anois chuig OFMdFM 
agus chuig an Roinn Forbartha Sóisialta sna 
ceithre bliana seo atá romhainn.

 » Fuair muid ranníocaíocht ollmhór ó Rialtas 
na hÉireann chuig díbhinn na síochána 
le haghaidh fhorbairt an bhonneagair sa 
Tuaisceart. 

 » Chuir muid acmhainní £20 milliún ar fáil 
don chiste craoltóireachta Gaeilge, lena 
n-áireofar tionscadail tógála caipitlíochta a 
comhaontaíodh in Hillsborough i Mí Eanáir 
2010.

 » Chinntigh muid go n-aistreofaí cumhachtaí 
póilíneachta agus ceartais

 » D’éirigh linn £60 milliún  a chinntiú chun 
athfhorbairt a dhéanamh ar Pháirc Mhic 
Asmaint, ina n-imrítear Cluichí Gaelacha

 » D’éirigh linn maoiniú breise a fháil le 
haghaidh leabharlann 
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I BHFORBAIRT NA TUAITHE
 » D’fhorbair muid straitéis uile-oileáin maidir 

le sláinte ainmhithe
 » Leasaigh muid an tseirbhís phleanála le 

cearta mhuintir na tuaithe cónaí taobh istigh 
dá bpobal féin a chosaint

 » Bhunaigh muid Páipéar Bán na Tuaithe, a 
fheabhsóidh cearta shaoránaigh na tuaithe

 » Chuir muid tús le dílárú cheanncheathrú na 
Roinne Talmhaíochta lasmuigh de Bhéal 
Feirste ionas go mbeadh bogadh ann i 
dtreo dáileadh níos cothroime post san 
earnáil phoiblí.

I 

BHFORBAIRT RÉIGIÚNACH
 » Chuir muid cosc ar mhuirir faoi leith 

uisce a ghearradh ar theaghlaigh agus ar 
phríobháidiú na seirbhíse uisce.

 » D’úsáid muid conarthaí soláthair phoiblí 
le comhionannas agus cuimsitheacht 
shocheacnamaíoch a sheachadadh

 » D’úsáid muid díbhinn na síochána le 
téarnamh geilleagrach a chumasú ach 
chomh maith leis sin thosaigh muid ag 
dul i ngleic leis an éagothroime réigiúnach 
i gcúrsaí bonneagair – go háirithe tríd 
an mhórscéim bhóthair A5 ó Achadh na 
Cloiche go Doire.
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I GCÚRSAÍ OIDEACHAIS 
 » Sa deireadh thiar thall d’éirigh linn deireadh 

a chur leis an teist aistrithe acadúil 11+, 
agus anois baintear úsáid as rogha an 
tuismitheora agus Próifíl an Dalta le 
tuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag aistriú 
chuig meánscoil uile-chumais (11 -18) a 
chur ar an eolas

 » Chuir muid i gcoinne ciorruithe ar 
sheirbhísí oideachais túslíne, agus 
chinntigh muid infheistíocht bhreise i 
scoileanna agus i leanaí le riachtanais arda 
socheacnamaíochta

 » Sholáthair muid tacaíochtaí cuí laistigh de 
sheomraí ranga príomhshrutha do leanaí le 
riachtanais bhreise

 » Mhéadaigh muid go suntasach acmhainní 
do Ghaeloideachas.
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TÁ BEALACH NÍOS FEARR 
Is páirtí poblachtach na hÉireann é Sinn Féin. 
Is páirtí Éire Aontaithe sinn. Creidimid in 
ardcheannas, neamhspleáchas agus saoirse 
mhuintir na hÉireann agus i gceart ár muintir chun 
ár sochaí féin a thógáil. Tá Sinn Féin tiomanta do 
sheachadadh dár saoránaigh. Ofrálann Sinn Féin 
níos mó ná dóchas amháin sa toghchán seo – 
ofrálann Sinn Féin fíorcheannasaíocht.

Thogh Sinn Féin ionadaithe a leanfaidh de bheith 
ag cur na gClár Oibre Comhionannais agus uile-
Éireann ag croílár ár ngníomhaíochtaí ar fad.

Oibreoidh muid chun na cuspóirí atá leagtha 
amach thíos a bhaint amach.

AONTÚ NA hÉIREANN
Poblacht dhaonlathach, neamhspleách, shóisialta, 
32-contae na hÉireann atá bunaithe ar phrionsabail 
Fhorógra na bliana 1916 chun ‘gach leanbh ár 
náisiúin a chaomhnú ar bhonn cothrom’

 » Bunreacht nua uile-Éireann. Ag bunú 
Fhóram Bunreachta uile-Éireann a 
chuimsíonn ionadaithe ón dá reachtas ar an 
oileán seo, an tsochaí shibhialta, cumainn 
ghnó agus ceardchumainn chun Dréacht-
Bhunreacht a phlé agus a thabhairt anuas, 
rud a bheidh faoi réir reifrinn chun breith an 
phobail a fháil

 » Ionadaíocht ón tuaisceart do na 18 MP 
Reatha ón Tuaisceart sa Dáil.

 » Leathnú ar chearta Vótála i dtoghcháin 
Uachtaránachta na hÉireann do 
shaoránaigh sna sé chontae

 » Reifreann ar aontú na hÉireann
 » Comhtháthú na seirbhísí poiblí agus an 

bhonneagair ar bhonn uile-Éireann, rud 
a chumasóidh daoine chun teacht ar 
sheirbhísí is gaire dóibh amhail sláinte agus 
oideachas

 » Ag cur i bhfeidhm na ngnéithe amuigh 
de Chomhaontú Aoine an Chéasta, lena 
n-áirítear bunú an Fhóraim Pharlaimintigh 
Thuaidh-Theas agus Fhóram Comhairleach 
Saoránach uile-Éireann.
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GEILLEAGAR
Creideann Sinn Féin gur ag teastáil ó théarnamh 
geilleagrach atá athmhúnlú radacach ar an dóigh 
ar oibrigh an rialtas, earnáil phríobháideach agus 
an earnáil phoiblí, d’fhonn freastal is fearr ar 
riachtanais na saoránach.

Tá dúshláin thábhachtacha romhainn mar 
shochaí atá ag teacht as coimhlint. Ní mór do na 
hinstitiúidí polaitiúla áitiúla agus uile-Éireann athrú 
sóisialta agus eacnamaíoch a sholáthar. Tá sé 
ríthábhachtach go leanfaidh muid de bheith ag 
cinntiú go bhfreastalóidh seirbhísí poiblí túslíne ar 
riachtanais shóisialta.

Bhí an ghéarchéim eacnamaíochta ina cúis le níos 
mó éagothroime laistigh dár sochaí. Ní amháin 
go gcruthaíonn éagothroime fadhbanna sóisialta 

tromchúiseacha agus éagobhsaíocht, ach is 
bagairt gheilleagrach í freisin. Ní mór dul i ngleic le 
héagothroime ar fud na sochaí.

Níl ciall le Deighilt na hÉireann ó thaobh na 
polaitíochta ná na heacnamaíochta de. Mhainnigh 
an dá chóras éagsúla eacnamaíochta saoránaigh 
na hÉireann. Tá plean téarnaimh gheilleagraigh, 
rud a fhreastalaíonn ar mhuintir na hÉireann, ag 
teastáil uainn.

Oibreoidh Sinn Féin chun: 
 » Cumhachtaí méadaithe eacnamaíochta 

agus fioscacha a ghlacadh ó Londain agus 
iad a thabhairt don Choiste Feidhmiúcháin 
agus don Tionól atá freagrach go háitiúil

 » Plean téarnaimh gheilleagraigh uile-
Éireann a fhorbairt mar bhonn le 
geilleagar inbhuanaithe fadtéarmach 
taobh le feabhsúcháin leanúnacha ar 
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chomhionannas a fhás
 » Polasaithe cánachais agus rialaithe uile-

Éireann a réiteach le chéile
 » Na hearnálacha poiblí, príobháideacha, 

deonacha/pobail agus gluaiseacht na 
gceardchumann a neartú chun cur i gcoinne 
chiorruithe Rialtas na Breataine agus chun 
seirbhísí poiblí túslíne a chosaint

 » Iallach a chur ar rialtas na Breataine glacadh 
lena oibleagáidí Chill Rìmhinn maidir le 
hinfheistiocht de £18 billiún a sholáthar thar 
10 mbliana.

 » Athbhreithniú bunúsach a dhéanamh ar 
Invest NI chun a chinntiú go bpléitear go 
suntasach neamhionannais réigiúnacha 
infheistíochta i gcomhthéacs ghníomhaíocht 
eacnamaíoch fheabhsaithe uile-Éireann a 
chur chun cinn

 » Deireadh a chur le hiomaíocht idir Invest NI 
sa tuaisceart agus an IDA sa deisceart

 » Uasmhéadú a dhéanamh ar acmhainneacht 
IdirThrádáil Éireann maidir le comhoibriú 
eacnamaíochta ar fud an oileáin

 » Straitéis easpórtála uile-Éireann agus 
straitéis nuálaíochta uile-Éireann a bhunú

 » Plean uile-Éireann um chruthú post a bhunú 
faoi choimirce na Comhairle Aireachta 
Thuaidh Theas, faoi chathaoirleacht na 
beirte Airí Fiontair, agus é dírithe ar limistéir 
ard-dífhostaíochta ar fud an oileáin

I measc thograí Shinn Féin um thiomsú ioncaim 
agus um shábháil ioncaim don tuaisceart tá:

 » Tabhairt isteach na gcumhachtaí le cánacha 
a athrú agus a fháil ar iasacht chun an Coiste 
Feidhmiúcháin a chumasú chun ioncam a 
ghiniúint agus forbairt a spreagadh

 » Feidhmiú an Athbhreithnithe ar Riarachán Poiblí 
(RPA), rud a thabharfaidh coigiltí de £400 milliún

 » Bunú an Údaráis um Oideachas agus Scileanna 
(ESA), rud a choigleoidh £80 milliún thar na 
ceithre bliana atá le teacht

 » Tabhairt isteach tobhaigh ar chrainn teileafóin 
chun £160 milliún a ghiniúint thar na ceithre 
bliana atá le teacht

 » Cumasú an Fheidhmeannais Tithíochta chun 

£250 milliún a fháil ar iasacht in aghaidh na 
bliana ó, i measc eile, Bhanc Infheistíochta na 
hEorpa chun riachtanais tithíochta sóisialta a 
mhaoiniú

 » Ag tarraingt ˆ100 milliún breise a tharraingt 
anuas ó ‘Seachtú Clár Creatlaí’ an AE thar an dá 
bhliain atá le teacht chun Taighde agus Forbairt a 
mhaoiniú agus chun nuálaíocht a fhorbairt

 » Ag uasmhéadú rochtana ar chistí eile an AE, 
amhail an Chomhthacaíocht Eorpach d’fhiontair 
mhicrimhéide agus d’Fhiontair mhéanmhéide 
(JEREMIE) agus an Chomhthacaíocht Eorpach 
d’Infheistiú Inbhuanaithe i Limistéir na Cathrach 
(JESSICA) agus ciste Micrea-airgeadais an 
PROGRESS de ˆ500 milliún

 » Ag lorg comhaontaithe ó na ceithre 
phríomhbhanc chun Banna um Fhorbairt 
Inbhuanaithe Eacnamaíochta de £400 milliún a 
bhunú thar na ceithre bliana atá le teacht, (£25 
milliún in aghaidh an bhainc in aghaidh na bliana) 
mar a n-ionchur sa téarnamh ón ghéarchéim 
eacnamaíochta

 » Ag lorg comhaontaithe le Gluaiseacht an 
Chomhair Chreidmheasa chun Ciste Sóisialta 
de £100 milliún a chruthú, rud a bheadh dírithe 
ar ghnó dúchasach a fhás le torthaí sóisialta 
bunaithe ar riachtanas oibiachtúil

 » Ag cur deiridh le luach saothair sa bhreis do 
Chathaoirligh /Leaschathaoirligh ar choistí Tionóil

 » Ag cur soláthar seirbhíse earnála poiblí chun 
cinn ar bhonn uile-Éireann, ag laghdú dúbláil 
riaracháin agus costais riaracháin

 » Ag seachadadh athruithe ar an reachtaíocht 
reatha um Chalafoirt chun go bhféadfaidh an 
Coiste Feidhmiúcháin sruth breise maoinithe 
chaipitil de suas le £125 milliún a thabhairt 
isteach thar bhuiséad tosaigh ceithre bliana. 
Ceadóidh sé seo díbhinn leanúnach ó na 
Calafoirt.

 » Ciste infheistíochta a bhunú tríd an Choiste 
Feidhmiúcháin chun an geilleagar a 
athbheochan agus a fhás, agus fócas ollmhór 
ar infheistíocht sna SMEnna, i bhfiontair 
shóisialta, i dteicneolaíochtaí nua, i dtionscal 
na turasóireachta agus i monarú atá deartha le 
haghaidh easpórtála

 » Ag cur thograí ‘an Bhirt Ghlais Nua’ i bhfeidhm, 
le cumas go gcruthóidh sé na mílte post bóna 
glas

 » Ag tabhairt tobhach comhshaoil ar mhálaí 
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plaisteacha, chun an polasaí um “laghdaigh, 
athúsáid, athchúrsáil” a chur chun cinn

 » Cur chuige i gcomhar le ceardchumainn chun 
seirbhísí a chosaint san earnáil phoiblí agus ar an 
ngeilleagar fás

 » Ag cur deiridh le heagraíochtaí neamhspleácha 
stáit agus comhlachtaí neamhthuilleamaíocha 
rialtais, agus ag laghdú leibhéil luacha saothair 
ag an am céanna

 » Ag cur deiridh le húsáid na gcomhairleoirí 
seachtracha d’obair a fhéadann an Státseirbhís a 
chur i gcrích

 » Ag cur comhchur chuige chun cinn le 
ceardchumainn chun seirbhísí earnála poiblí a 
chosaint agus chun an geilleagar a fhás

 » Ag tabhairt isteach reo pá d’oibrithe earnála 
poiblí atá sa ráta níos airde cáin ioncaim

 » Ag déanamh athbhreithniú go neamhspleách 
ar thuillimh atá neamh-mheasartha ar fud na 
hearnála poiblí

 » Ag dul i mbun feachtais le haghaidh tacaíocht 
bhreise d’earnálacha gnó beag agus 
meánmhéide agus d’earnáil an gheilleagair 
shóisialta, lena n-áirítear faoisimh chánach/
dreasachtaí cánach agus breithniú ar chriosanna 
fiontair

 » Ag feabhsú thurasóireacht uile-Éireann trí 
chumhachtaí feabhsaithe do Thurasóireacht 
Éireann

 » Ag cinntiú breis acmhainní do thionscadail 
turasóireachta cultúrtha agus do thionscadail 
turasóireachta atá bunaithe go háitiúil, go háirithe 

i bpobail faoi mhíbhuntáiste.  

COMHIONANNAS AGUS CEARTA 
 » Seachadadh Bhille na gCeart atá sonrach 

d’imthosca na sé chontae de réir Chomhaontú 
Aoine an Chéasta

 » Ag dúshlán agus ag aisiompú phatrúin 
an idirdhealaithe agus na neamhionannas 
struchtúrtha ar fud ár sochaí

 » Ag tógáil agus ag neartú reachtaíocht 
comhionannais Alt 75, chun freastal ar 
neamhionannais infheistithe réigiúnaigh

 » Ag déanamh státseirbhís an tuaiscirt go hiomlán 
ionadaíoch, freagrach agus éifeachtach, go 
háirithe ag leibhéil shinsearacha.

 » Ag aistriú rialú na gcumhachtaí amuigh 
comhionannais ar fad atá fós ag Westminster 
chuig an Choiste Feidhmiúcháin agus Tionól 
áitiúil

 » Tabhairt isteach Bille Aonair áitiúil 
Chomhionannais atá láidir agus cuimsitheach

 » Ag tógáil Éire an Chomhionannais ina bhfuil 
cearta gach duine ráthaithe, saor ó easaontas 
mar gheall ar dheighilt, ar sheicteachas, 
ar chiníochas, agus ar fhoirmeacha 
eile idirdhealaithe agus comhionannais 
eacnamaíochta.

 » Cur i bhfeidhm Chairt uile-Éireann na gCeart, 
mar atá foráilte faoi Chomhaontú Aoine an 
Chéasta

 » Tabhairt isteach Straitéise uile-Éireann um 
Chomhionannas na mBan

 » Ag seachadadh Straitéis um Chlaonadh Gnéis 
atá faoi cheannas an Choiste Feidhmiúcháin 
agus ag obair le go mbeidh aitheantas foirmiúil 
go bhfuil feidhm ag s.75(2) ‘dualgas caidrimh 
mhaith’ d’Acht an TÉ 1998 maidir le gach grúpa 
‘dualgais chomhionannais’ s.75(1).

 » Ag cinntiú go mbainfidh daoine faoi mhíchumas 
a gcearta iomlána mar shaoránaigh amach

 » Cuir i bhfeidhm iomlán Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas
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AN GHAEILGE, CULTÚR, 
EALAÍONA AGUS FÓILLÍOCHT

 » Baint amach Acht na Gaeilge sa tuaisceart 
chun cearta na nGaeilgeoirí a chur chun 
cinn agus a chosaint

 » Cur i bhfeidhm straitéise cuimsithí uile-
Éireann ar limistéir nua Ghaeltachta a 
chruthú, go háirithe in ionaid uirbeacha, ar 
fud an oileáin.

 » Athshuíomh an chláir um Áiteanna do 
Spórt a cheadaíonn do chlubanna spóirt ag 
leibhéal an phobail chun áiseanna, amhail 
dara páirc thraenála, tuilsoilse, seomraí 
club, a fhorbairt

 » Soláthar méadaithe ardchaighdeáin spóirt 
do gach grúpa mionlaigh, go háirithe iad 
siúd atá faoi mhíchumas foghlama

 » Ag méadú líon na ndaoine fásta a ghlacann 
páirt i spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil 
mar chuid den chlár oibre um shláinte 
choisctheach

 » Ag méadú fheasacht an phobail ar an méid 
a chuireann cultúr agus ealaíona leis an 
gheilleagar

 » Soláthar méadaithe leabharlainne, go 
háirithe i gceantair faoin tuath

 » Straitéis fheabhsaithe mhaoinithe an DCAL 
do gach eagraíocht uile-Éireann, Foras na 
Gaeilge agus Uiscebhealaí Éireann

 » Maoiniú méadaithe ar son na nEalaíon, 
go háirithe tionscadail phobalbhunaithe 
Ealaíne, idir uirbeach agus thuaithe
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FÍRINNE
 » Ag cur iallaigh ar Rialtas na Breataine 

chun cloí le hiarratas comhaontach an 
Oireachtais sa bhliain 2008 chun rochtain 
idirnáisiúnta neamhspleách a cheadú ar 
na doiciméid bhunaidh i seilbh Rialtas 
na Breataine a bhaineann le hionsaithe 
marfacha sna 26 Contae a bhaineann le 
claonpháirteachas idir fórsaí córónach agus 
paraimiléataigh aontachtacha

 » Próiseas idirnáisiúnta neamhspleách fírinne-
aisghabhála atá comórtha faoi choimirce 
tríú páirtí inchreidte idirnáisiúnta ar nós 
na Náisiún Aontaithe, rud atá íospartach-
láraithe agus lena mbaineann gach 
rannpháirtí sa choinbhleacht

SLÁINTE 
 » Córas nua uilíoch sláinte poiblí d’Éirinn a 

sholáthraíonn cúram do gach duine, atá 
saor ag an phointe seachadta, ar bhonn 
riachtanais amháin, agus a mhaoinítear ó 
chánachas ginearálta, cóir agus forásach

 » Ag nuashonrú na Straitéise um Infheistíocht 
do Shláinte, agus béim ar bhunchúiseanna 
drochshláinte, go háirithe sna ceantair is mó 
faoi mhíbhuntáiste

 » Níos mó infheistíocht i meabhairshláinte 
mheabhrach, i gcomhréir le hAthbhreithniú 
Bamford

 » Seirbhísí imbhreithe tiomanta 
meabhairshláinte ar bhonn uile-Éireann, 
rud a chinnteoidh go bhféadfaidh othair 
réamhbhreithe agus iarbhreithe a bheith 
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faoi chúram lena naíonáin nuabheirthe nua, 
nuair is gá

 » Ag tabhairt tosaíochta don tábhacht a 
bhaineann le pacáistí cúraim bhaile, agus 
ag aisiompú na barúla gur ‘seirbhísí boga’ 
iad seo a fhéadtar a chiorrú go leanúnach

 » Ag athbhreithniú leithdháileadh na seirbhísí 
cúraim trasna iontaobhas chun a chinntiú 
nach bhfuil na daoine is leochailí ina 
n-íospartaigh ó aon chiorruithe

 » Ag cur deiridh le neamhéifeachtúlachtaí 
laistigh den Roinn Sláinte, agus ag tabhairt 
tacaíocht láidir phraiticiúil agus tacaíocht 
láidir mhorálta d’oibrithe sláinte túslíne

 » Ag dul i mbun feachtais do chomhionannas 
in áiseanna cúraim ailse ar fud an oileáin

 » Aonad nua satailíte agus radaiteiripe in Alt 
na nGealbhan 

 » Cur i bhfeidhm an chreata seirbhíse le 
haghaidh cosc, cóireáil agus cúram ailse, 
lena n-áirítear comhairle airgeadais agus 
leasa ar an láthair oibre dóibh siúd a bhfuil 
ailse acu

 » Seirbhís chuimsitheach chun 
neamhthorthacht a chóireáil, lena n-áirítear 
trí thimthriall iomlána an IVF nó an ICSI 
d’othair an NHS sa tuaisceart, de réir mar is 
cuí agus de réir riachtanais, i gcomhréir le 
treoirlínte cliniciúla

 » Ag leanúint de bheith ag cur i gcoinne 
phríobháidiú na seirbhísí cúram sláinte agus 
na foirne sláinte, agus ag tacú le hoibrithe 
sláinte maidir le gach gné dá bpoist – lena 
n-áirítear ag cur ábhar imní in iúl

 » Ag daingniú rochtana ar shainaltra do gach 
othar a bhfuil coinníollacha fadtéarma acu

 » Ag déanamh monatóireacht go dlúth ar chur 
i bhfeidhm na reachtaíochta nua cosanta do 
leanaí agus do dhaoine fásta leochaileacha

 » Tabhairt isteach bille um chumas 
meabhrach sa chéad téarma Tionóil eile

 » Comhionannas rochtana ar Sheirbhísí 
Sláinte go gach ceantar tuaithe
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TALMHAÍOCHT
 » Feabhsúcháin bhunúsacha ar na 

híocaíochtaí agus ar an réimeas iniúchta 
d’Íocaíochtaí Feirme Aonair

 » An polasaí um Limistéir Mhídheisiúla a 
athbhreithniú chun íocaíochtaí cuí agus 
tacaíocht i gceantair faoi mhíbhuntáiste a 
chinntiú

 » Tacaíocht bhreise d’earnálacha na mairteola 
agus na gcaorach

 » Tabhairt isteach ombudsman na 
n-ollmhargaí a bhfuil fíorchumhacht aige 

 » Obair do chiste chun cuidiú le hoifigí poist 
tuaithe a chosaint 

 » Obair chun clúdach iomlán leathanbhanda a 
chinntiú, lena n-áirítear ag tabhairt cúnaimh 
d’fheirmeoirí le bainistíocht ar líne agus le 
héagsúlú

 » Bearta margaíochta uile-Éireann a thabhairt 
isteach dár dtáirgí agraibhia

 » Clár frithbhochtaineachta agus eisiaimh 
thuaithe de £16 milliún a chur i bhfeidhm

 » Scrúdú a dhéanamh ar bhearta ar mhéid na 
gcabhlach iascaireachta a athchothromú 
chun deiseanna inbhuanaithe iascaireachta 
a chinntiú, m.sh. scéim um dhíchoimisiúnú 
soithí

 » Dul i mbun feachtais le haghaidh ciste 
cruatain chun cúnamh a thabhairt do 
thionscal na hiascaireachta maidir le 
praghsanna ardaitheacha breoslaí
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FORBAIRT RÉIGIÚNACH
 » Tabhairt isteach na muirear uisce tí ar leith 

a chosc
 » Tacú le hinfheistíocht leanúnach in 

athnuachan bonneagair ár seirbhísí uisce 
agus séarachais

 » Freagracht agus cothroime i soláthar poiblí 
na gconarthaí a neartú a thuilleadh

 » Athchóiriú leanúnach ar rialachas ár 
bhfóntas uisce agus séarachais agus iad a 
choinneáil faoi úinéireacht iomlán phoiblí, 
agus é freagrach go díreach don Tionól.

 » Infheistíocht bhreise a sheachadadh 
d’iompar inbhuanaithe poiblí i seirbhísí bus 
agus i seirbhísí iarnróid araon.

 » Cur i bhfeidhm phlean nua spásúlachta 
uile-Éireann agus Straitéise nua Forbartha 
Réigiúnaí chun an leas uasta a chinntiú 
dár ngeilleagar ar bhonn uile-Éireann agus 
a fhéadfaidh seirbhísí, bonneagar agus 
forbairt atá nasctha agus comhtháite a 
sheachadadh

 OIDEACHAS
 » Tacú le clár athchóirithe oideachais Shinn 

Féin agus é a chur chun cinn
 » Cinntiú go bhfuil an córas oideachais 

bunaithe ar an dá aidhm ar fheabhas 
agus ar chomhionannas, agus aghaidh a 
thabhairt ar neamhionannais struchtúrtha 
cibé áit a mairfidh siad

 » Maorlathas a chiorrú agus a chinntiú go 
gcuirtear breis acmhainní i seirbhísí túslíne

 » Níos mó scoileanna nua a thógáil ar bhonn 
riachtanais an cheantair

 » An creat comhoibríoch scoileanna a chur 
chun cinn

 » Comhchuibhiú an dá chóras oideachais ar 
an oileán

 » Caighdeáin a ardú agus cinntiú go dtugtar 
an seans céanna do gach leanbh inár 
gcóras

 » Gaeloideachas a chur chun cinn agus a 
éascú
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TÁILLÍ MAC LÉINN
 » Chuir Sinn Féin i gcoinne thabhairt isteach 

aon táillí mac léinn agus leanann sé de 
bheith ag cur i gcoinne aon táillí mac léinn – 
lena n-áirítear aon mhéaduithe

 » Coiscfidh muid aon iarracht ar leibhéal na 
caidhpe ar tháillí mac léinn a ardú nuair a 
thagann sé roimh an Choiste Feidhmiúcháin

OFMDFM 
 » Athghiniúint shuíomh na Ceise Fada, lena 

n-áirítear na foirgnimh phríosúin agus 
bunú Ionaid um Thógáil Síochána agus um 
Réiteach Coinbhleachta

 » Cinntiú go n-úsáidfear iarshuímh mhíleata 
a tugadh don Choiste Feidhmiúcháin chun 
leas an phobail, mar shampla, rinneadh 
campas oideachais de Lisanelly ar an 
Ómaigh, agus tógadh tithíocht ar chuid de 
Naomh Pádraig, an Baile Meánach, rud a 
úsáidtear le haghaidh riachtanais tithíochta 
sóisialta. Féadfar brabúis phoiblí a chur i 
ngníomh ó shuímh eile trí iad a dhiúscairt go 
freagrach mar acmhainní leantacha

 » Seachadadh £20 milliún ar bhonn bliantúil 
do Chiste nua Infheistíochta Sóisialta (SIF) 
do na pobail is mó faoi mhíbhuntáiste, rud a 
ghabhann le maoiniú ó Ranna eile

 » Ag cinntiú £20 milliún do Chiste nua 
Cosanta Sóisialta (SPF) sa bhliain 2011/12 
dóibh siúd ar a raibh an tionchar is mó ag 
ciorruithe leasa láir Rialtas na Breataine, 
agus ag tacú le £20m ar a laghad i ngach 
ceann de na blianta ina dhiaidh sin

 » Cur i bhfeidhm na straitéise nua um chúram 
leanaí chun cabhrú le tuismitheoirí maidir 
le fostaíocht a fháil agus le dul i ngleic le 
bochtaineacht

 » Roimh athruithe ar Athchóiriú Leasa, 
déanfar iarracht ar Scéim Phíolótach 
Neamhaird Tuillimh a thabhairt isteach 
chun ceadú dóibh siúd atá ag obair 
go páirtaimseartha chun £50 breise de 
thuilleamh, agus ag iniúchadh deacrachtaí 
breise atá rompu siúd atá ag filleadh ar an 
obair  
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PÓILÍNEACHT AGUS CEARTAS
 » Clár oibre póilíneachta agus ceartais 

choiriúil atá cuntasach agus sibhialta a 
chur chun cinn i gcomhlíonadh iomlán le 
cearta an duine, le comhionannas agus le 
caighdeáin ghairmiúla

 » Leanúint de bheith ag coimeád an PSNA 
agus an chórais cheartais go hiomlán 
cuntasach as a gcuid dualgas ginearálta 
agus as seachadadh a gcuid spriocanna.

 » Sibhialtachas agus nuachóiriú gach stáisiún 
na bpóilíní a chinntiú de réir mar is gá 

 » Cur i bhfeidhm iomlán na Straitéise de chuid 
an PSNI um Póilíneacht leis an Phobal

 » Sábháilteacht phoiblí a sholáthar i gcomhar 
le pobail áitiúla

 » Tacú le hobair Ombudsman na bPóilíní 
maidir leis na póilíní a choimeád cuntasach

 » Soláthar sásúil cúnaimh d’íospartaigh a 
chur chun cinn, lena n-áirítear cúnamh 
ábharach, cúnamh síceolaíoch, cúnamh 
deonach agus cúnamh pobalbhunaithe ag 
gach céim den phróiseas ceartais choiriúil

 » Cinntiú nach gcuirfidh leasuithe ar chúnamh 
dlí srian le rochtain ar cheart, go háirithe do 
dhaoine faoi mhíbhuntáiste.

 » Deireadh a chur le coinneáil na bpáistí fir in 
Ionad Ógchiontóirí Hydebank Wood a lorg, 
agus cinntiú go gcuirfear iad i gcóiríocht 
dhaingnithe aois-oiriúnach in Ionad Cirt 
Woodlands d’Ógánaigh

 » Áiseanna cuí do chiontóirí mná de réir na 
gcaighdeán idirnáisiúnta.

 » Cinntiú go mbeidh sé de dhualgas ar an 
tSeirbhís Ionchúiseamh Poiblí cúiseanna 
substainteacha a sholáthar d’íospartaigh/
do ghaolta ar aon chinneadh gan ciontóir a 
ionchúiseamh. 

 » An beart earcaíochta 50/50 laistigh den 
PSNI a athghlacadh isteach chun cinntiú 
go bhféadfar sprioc Patten go mbeidh 40% 
de phearsanra na seirbhíse ina náisiúnaí/
ina phoblachtach a bhaint amach, agus go 
socrófar spriocanna cuí i leith ionadaíocht 
an PSNI maidir le hinscne (50/50), le 
mionlaigh eitneacha agus le claonadh gnéis
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FORBAIRT SHÓISIALTA
 » Taca spriocdhírithe d’fhorbairt an phobail 

agus na hearnála deonaí a chinntiú, go 
háirithe trí dhíriú ar ar acmhainní poiblí ar 
bhonn an riachtanais oibiachtúil is mó

 » Tacú le seachadadh seirbhísí duine le duine 
a chomhlíonann riachtanais shainaitheanta 
na ndaoine a chónaíonn i limistéir 
dhíothacha

 » Spriocanna agus cláir ama ar son 
laghdaithe ar thearcrochtain fuinnimh a 
bhunú

 » Cinntiú go gcuirfear san áireamh sna 
conarthaí athghiniúna go léir fostaíocht 
shóisialta agus clásail oiliúna do dhaoine 
dífhostaithe go fadtréimhseach agus do 
phrintísigh

 » An maorlathas a théann i ngleic le 
tionscadail phobail agus le húsáid 
comhairleach a laghdú trí chinntiú nach 
ndúbláilfear tuairisciú agus iniúchtaí atá 
maoinithe ag an phobal i leith soláthraithe 
éagsúla maoine

 » cur in aghaidh clár ciorruithe “athchóiriú 
an chórais leasa” a thug Rialtas Pháirtí na 
dTóraithe isteach 

TITHÍOCHT
 » Ba cheart go mbeadh tithíocht inrochtana 

le cíos agus le rátaí réasúnta ar fáil do gach 
duine

 »  Scéim um chlárú éigeantach do thithíocht 
ar cíos san earnáil phríobháideach

 » Scéim choinneála éarlaisí chun  tionóntaí a 
chosaint ar thiarnaí talún a choinníonn siar 
éarlaisí

 » Scéimeanna cothabhála a chosaint ar 
chiorruithe

 » Athruithe a dhéanamh ar an scéim um 
roghnú tithíochta chun deireadh a chur 
le leithcheal i gcoinne daoine i limistéir 
ardéilimh 

 » Scéim éifeachtach faoisimh i leith morgáistí
 » Athbhreithniú ar na córais phointí laistigh 

de thithíocht shóisialta ionas go dtabharfar 
tús áite sa chóras do dhaoine faoi chumas a 
dteastaíonn tithíocht inrochtana uathu

 »  Athbhreithniú a dhéanamh ar stádas na 
gcomhlachas tithíochta

 » Dul i ngleic le saincheist na dtithe folmha 
san earnáil phríobháideach

 » Dul i ngleic le dearóiliú i lár na mbailte agus 
na gcathracha
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RIALTAS ÁITIÚIL
 » Struchtúr 11-chomhairle na 

Gníomhaireachta um Íocaíochtaí Tuaithe 
(“an RPA”) a chur i bhfeidhm,  struchtúr a 
mbeidh bunphrionsabail an daonlathais 
agus an chomhionannais lárnach ann

 » Cuir bac le hiarrachtaí ar theorainneacha 
rialtais áitiúil a chlaonroinnt

 » Éileamh go bhfónfaidh an múnla comhairle 
nua do riachtanais dhaonlathacha 
ionadaíochta agus rannpháirtíochta araon, 
ag cinntiú go mbeidh an bhaint ba mhó ag 
an phobal le hobair na gcomhairleoirí

 » Éifeachtacht, éifeachtúlacht agus 
comhionannas a shonrú mar bhonn le 
haghaidh obair rialtais áitiúil as seo amach 

 » Éileamh san idirthréimhse go n-ullmhófar 
an múnla reatha 26-chomhairle i leith an 
trasdula trí reachtaíocht úr a chumhdóidh 
seiceálacha agus comharduithe 
riachtanacha dochta comhionannais, 
cosaintí cumhachtroinnte d’Hondt agus Cód 
Iompraíochta comhionannas-bhunaithe sula 
n-aistreofar feidhmeanna breise

 » Solúbthacht in ullmhúchán na 

bhfeidhmeanna nua Pleanála Pobail 
a chinntiú chun socruithe trasteorann 
idir comhairlí agus páirtithe leasmhara 
toilteanacha eile a chur san áireamh

 » Tacaigh le ceart achomhairc tríú páirtí in 
aghaidh cinntí pleanála faoi bhearta nua 
athleasaithe pleanála

 TIMPEALLACHT
 » Straitéis fhadtréimhseach fuinnimh in-

athnuaite a fhorbairt, le linn astuithe agus 
úsáid breoslaí iontaise a laghdú

 » Tacú le cur i bhfeidhm Acht Mara a 
dheimhneoidh glacadh le Pleanáil Spáis 
na Mara agus an t-ainmniú bainteach 
Chriosuithe Caomhantais na Mara

 » Cultúr ‘fás-do-bhia-féin’ a chur chun cinn trí 
thacú le garraí scóir agus feirmeacha pobail

 » Acmhainní cuí don Bheart Glas Nua a chur 
ar fáil

 » Leanúint den bheart chun méid na 
foraoiseachta sna Sé Chontae a dhúbailt
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CRUTHÚ POST
De réir mar a théann muid i ngleic le hiarmhairtí na 
géirchéime geilleagraí ar an oileán seo, tá gá le cur 
chuige comhordaithe láithreach le poist a sholáthar 
dóibh siúd atá ag fulaingt mar gheall ar bheartais 
eacnamaíocha Rialtas leanúnach na hÉireann agus 
na Breataine.
Creideann Sinn Féin go bhfuil forbairt ar phlean 
uile-Éireann don téarnamh eacnamaíoch 
riachtanach. Ba cheart go mbeadh sé seo mar 
bhonn le haghaidh fás geilleagair inbhuanaithe 
fhadtéarmaigh le cois feabhsuithe marthanacha ar 
chomhionannas.
Chuir Sinn Féin i bhfeidhm agus thacaigh Sinn Féin 
le bearta a chuidigh le gnóthais poist a chruthú. 
Seo roinnt gníomhaíochtaí a d’éirigh linn a bhaint 
amach sa Choiste Feidhmiúcháin: 

 » Choinnigh muid rátaí déantúsaíochta ar 
30%, ag tacú le 50,000 duine atá fostaithe i 
ndéantúsaíocht agus i ngnóthais bheaga.

 » Thacaigh muid le Faoiseamh Rátaí do 
Ghnóthais Bheaga, rud a chabhraigh le 

16,000 gnóthas beag 
 » Sheachaid muid cábla teileachumarsáide 

trasatlantaí “Project Kelvin” don 
Iarthuaisceart trí Dhoire, rud a mheallfaidh 
infheistíocht isteach

 » Sheachaid muid ciste nua £20 milliún do 
chiste léiriúcháin scannán agus teilifíse na 
Gaeilge, rud a fholóidh tionscadail tógála 
caipitil a comhaontaíodh i gCromghlinn i mí 
Eanáir sa bhliain 2010.

 » D’éirigh linn £60 milliún a bhaint amach le 
haghaidh athfhorbairt Staidiam Chluichí 
Gaelacha Pháirc Mhic Asmaint

 » Sheachaid muid beagnach £4 billiún 
d’infheistíocht bhonneagair.

Cuideoidh na tionscnaimh seo go léir le poist a 
chruthú agus a choimeád thar na blianta atá ag 
teacht, ach caithfidh muid straitéis do chruthú post 
a sheachadadh a chruthóidh na mílte post ar fud ár 
bpobal go léir.
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Is éigeantach freisin go gcomhlíonfaidh Rialtas 
na Breataine a oibleagáidí ó Chomhaontú Chill 
Rìmhinn agus go soláthróidh siad infheistíocht £18 
billiún thar deich mbliana a chabhródh le fás an 
gheilleagair agus le cruthú na mílte post.

Creideann Sinn Féin gur gá dúinn: 

 » plean uile-Éireann do chruthú post a 
chur ar bun faoi choimirce na Comhairle 
Aireachta Thuaidh-Theas a mbeidh an 
bheirt Airí Fiontar i gceannas air, dírithe ar 
cheantair ar fud an oileáin a bhfuil ráta ard 
dífhostaíochta iontu

 » bearta cánachais agus rialacháin uile-
Éireann a chomhchuibhiú

 » straitéis do chruthú post a sheoladh ag 
athdhíriú gníomhaíochtaí Invest NI agus a 
obair i dtreo nuálaíochta agus taighde is 
forbartha. 

 » straitéis easpórtála uile-Éireann agus 
straitéis nuálaíochta uile-Éireann a chur ar 
bun. 

 » acmhainneacht Intertrade Ireland le 
haghaidh comhoibriú eacnamaíoch ar fud 
an oileáin a uasmhéadú 

 » straitéis easpórtála uile-Éireann agus 
straitéis nuálaíochta uile-Éireann a chur ar 
bun. 

 » ˆ100 mi lliún breise a tharraingt anuas ó 
‘Sheachtú Creatchlár’ an Aontais Eorpaigh 
sa dá bhliain atá ag teacht chun Taighde is 
Forbairt a mhaoiniú agus chun nuálaíocht a 
chur chun cinn

 » rochtain ar chistí eile an Aontais 
Eorpaigh a uasmhéadú mar aon leis an 
Chomhthaca Eorpach do Ghnóthais 
Bheaga agus Mheánmhéide (JEREMIE) 
agus an Comhthaca Eorpach d’Infheistíocht 
Inbhuanaithe i gCeantair Uirbeacha 
(JESSICA) agus ciste micrea-airgeadais 
ˆ500 mi lliún PROGRESS 

 » comhaontais a lorg ó na ceithre 
phríomhbhanc le Nasc Inbhuanaithe 
Forbartha Eacnamaíche ar fiú £400 milliún 
é thar na ceithre bliana atá ag teacht 
(£25 milliún ó gach banc go bliantúil) 

mar ranníocaíochtaí don téarnamh ón 
ghéarchéim eacnamaíoch ar cheart go 
n-úsáidfí iad le straitéisí do chruthú post a 
mhaoiniú. 

 » comhaontú a lorg ó Ghluaiseacht na 
gComhar Creidmheasa le Ciste Sóisialta 
£100 milliún a chruthú, dírithe ar ghnóthais 
dhúchasacha a fhás le torthaí sóisialta 
bunaithe ar riachtanas oibiachtúil. 

 » ciste infheistíochta a chur ar bun tríd an 
Choiste Feidhmiúcháin chun an geilleagar 
a athbheochan agus a fhás, le béim mhór 
ar infheistíocht i ngnóthais bheaga agus 
mheánmhéide, i bhfiontair shóisialta, 
i dteicneolaíochtaí nua, sa tionscal 
turasóireachta agus i ndéantúsaíocht atá 
beartaithe chun easpórtála 

 » tograí an Bhirt Ghlais Nua a chur i 
bhfeidhm, tograí a bhfuil an acmhainneacht 
acu na mílte post bóna glais a chruthú

 » níos mó tacaíochta a chur ar fáil 
d’earnálacha gnóthas beag agus 
meánmhéide agus d’earnáil an gheilleagair 
shóisialta, lena n-áirítear faoisimh chánach/
dreasachtaí cánach agus breithniú ar 
chriosuithe fiontraíochta

 » an acmhainneacht le haghaidh fostaíochta 
in earnáil na turasóireachta a fheabhsú 
trí chumhacht Thurasóireacht Éireann a 
mhéadú

 » cinntiú go ndíreofar acmhainní breise 
ar thurasóireacht chultúrtha agus ar 
thionscadail áitiúla turasóireachta a 
chabhróidh le cruthú post, go háirithe i 
bpobail faoi mhíbhuntáiste   

 » acmhainní breise a chur isteach sna 
hEalaíona, ag cuidiú le cruthú post sna 
tionscail chruthaitheacha 

 » Acmhainneacht Earnáil Agraibhia Uile-
Éireann a fhorbairt a thuilleadh

 » Úsáid níos fearr a bhaint as soláthar chun 
dul i ngleic le dífhostaíocht fhadtréimhseach

 » Cinntiú go gcuirfear san áireamh sna 
conarthaí athghiniúna go léir fostaíocht 
shóisialta agus clásail oiliúna do dhaoine 
atá dífhostaithe go fadtréimhseach
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Ag fás Gnóthas Dúchasach, 
Infheistíochta Taighde 
is Forbartha agus ag cur 
Nuálaíochta chun cinn
Ba cheart go dtógfadh an straitéis fhadtréimhseach 
téarnaimh gnóthais dhúchasacha, go ndíreodh sí ar 
easpórtáil agus go dtacódh sí le nuálaíocht leanúnach 
chun iomaíochas a chothabháil.
 
Ní geilleagar inbhuanaithe é geilleagar ísealtuarastail, 
ísealteicneolaíochta agus íseal-luacha atá ag dul san 
iomaíocht ar Infheistíocht Dhíreach Eachtrach. Téann 
idir an INI agus an GFT san iomaíocht ar ghnéithe 
d’Infheistíocht Dhíreach Eachtrach agus tacaíonn siad 
le cliaint iomaíocha. Íslíonn iomaíochas den chineál seo 
luach na bpost agus, mar gheall ar mhéid an oileáin, 
ceapann infheisteoirí eachtracha gur rud an-aisteach é 
an dúbláil seo. 
 
Tá riachtanais le Taighde is Forbairt i ngnó a chur chun 
cinn, le líonraí uile- Éireann a fhorbairt, le dea-chleachtas 
a chur chun cinn agus le taighde a chomhroinnt. 
 
Ba cheart go nglacfaimis le sprioc an Aontais Eorpaigh 
go n-infheisteofaí 3% den ráta OTI i dTaighde is Forbairt 

faoin bhliain 2020. Tá a lán deiseanna iontacha laistigh 
de Sheachtú Creatchlár an Aontais Eorpaigh ar fiú €50 
billiún thar an tréimhse 2007-2013 chun tionscadail 
Taighde is Forbartha a fhorbairt. 
Ba cheart go ndéanfaí iarratas láithreach ar chláir an 
AE chun cuidiú leis an Tuaisceart lena riachtanais 

infheistíochta 

Chun nuálaíocht agus taighde is Forbairt a chur chun 
cinn, molann muid.

 » glacadh le sprioc an AE go n-infheisteofaí 3% 
den ráta OTI i dTaighde is Forbairt faoin bhliain 
2020. 

 » dreasachtaí cánach le haghaidh Taighde is 
Forbartha

 » líonraí uile-Éireann a fhorbairt le dea-chleachtas 
agus taighde comhroinnte a chur chun cinn.

 » líonraí uile-Éireann i leith ollscoileanna agus 
ionad oilteachta Taighde is Forbartha in 
earnálacha ar leith a chur chun cinn.

 » rochtain ar an Seachtú Creatchlár a mhéadú le 
spriocanna intomhaiste i leith tacaithe le Taighde 
is Forbairt. 

 » comhlacht cruthaithe post uile-Éireann a 
thabhairt isteach in ionad an INI agus an IDA

 » forbairt ar chomhlacht aonair chun nuálaíocht 
agus tionscal ardteicneolaíochta ar fud na 
hÉireann a chur chun cinn agus rochtain ar an 
áit mhargaidh dhomhanda agus ar chaipiteal 
domhanda a chur chun cinn.
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