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“A people without a language of its own is only half a nation.   
A nation should guard its language more” - Thomas Davis

“When we speak of the necessity for de-anglicising the Irish nation,  
we mean to show the folly of neglecting what is Irish.” - Dubhghlás de hÍde

“Tír gan teanga, tír gan anam. A country without a language  
is a country without a soul.”

- Pádraig Mac Piarais

“Is í an Ghaeilge athghabháil na hÉireann, agus is  
í athghabháil na hÉireann slánú na Gaeilge.” - Máirtín Ó Cadhain
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Tá cur chuige uile-Éireann ag Sinn Féin i leith chur chun cinn na Gaeilge agus creidimid go bhfuil an 
comhionannas ina dhlúthchuid de shochaí dhaonlathach, agus áirítear air seo seasamh le cearta lucht 
labhartha na Gaeilge.

Tá dochar mór déanta ag páirtithe an rialtais sa deisceart don Ghaeilge mar theanga bheo. Tá a 
bpolasaithe agus a gcur chuige naimhdeach agus le linn a gcuid ama in oifig bhí easpa maoirseachta, 
ceannaireachta nó tacaíochta ann don teanga.

Mar gheall ar theip an rialtais tacaíocht a thabhairt d’Oifig an Choimisinéara Teanga b’éigean dó éirí 
as. Nuair a bhí Dearg le Fearg ann tháinig na mílte amach ar na sráideanna ag tacú le cearta Gaeilge. 
Fianaise eile ar naimhdeas pháirtithe an rialtais i leith na teanga ba a an praiseach a rinne siad nuair 
a d’úsáid siad Google Translate ar shuíomh gréasáin oifigiúil comórtha 1916 i mí na Samhna 2014. 
Rinne siad ciorruithe déine chomh maith ar bhuiséad Údarás na Gaeltachta agus ar bhuiséad Fhoras 
na Gaeilge ag am géarchéime sa Ghaeltacht maidir le líon na gcainteoirí Gaeilge a chónaíonn ansin 
a bheith ag titim. Theip orthu Straitéis 20 bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm agus choinnigh siad 
maolú ar stádas na Gaeilge san AE.

Tá Sinn Féin, áfach, tiomanta don Ghaeilge a athréimniú mar theanga labhartha i measc fhormór na 
ndaoine in Éirinn agus í a bheith i lár an aonaigh i sochaí ilteangach. I rialtas cuirfidh Sinn Féin i gcrích 
plean Chonradh na Gaeilge, ‘Infheistíocht sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht ó 2016 ar aghaidh’. 

An Ghaeltacht
Creideann Sinn Féin go mbraitheann todhchaí na Gaeilge ar mhaireachtáil leanúnach pobal 
inbhuanaithe Gaeltachta, arb í an Ghaeilge príomhtheanga an phobail ann.  

Teastaíonn ó na pobail sin straitéis shoiléir rialtais le go dtiocfaidh siad slán agus go bhforbróidh siad, a 
dhíríonn ar pholasaithe ar fhorbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch atá ceangailte le straitéis 
ar inbhuanaitheacht teanga i réigiúin Ghaeltachta reatha agus i réigiúin iar-Ghaeltachta araon.

Ní éireoidh le straitéis mar seo ach amháin trí chomhaontú agus trí thacaíocht do bhunadh agus 
phobail na Gaeltachta. Mar sin is gá na hacmhainní riachtanacha a chur ar fáil le straitéis mar seo a 
chur i bhfeidhm.

Fáiltíonn Sinn Féin roimh an Straitéis Fiche Bliain ar son na Gaeilge sa Deisceart, ach tá an-díomá 
orainn lena laghad atá sí á cur i bhfeidhm.  Táimid den tuairim go gcaithfear fócas nua a thabhairt don 
straitéis. Táimid ag moladh go gcuirfí i bhfeidhm straitéis chuimsitheach le creimeadh na Gaeilge a 
iompú ar ais mar phríomhtheanga cheantair na Gaeltachta, chomh maith le ceantair nua Ghaeltachta 
a chruthú, go háirithe i gceantair uirbeacha sa Tuaisceart agus sa Deisceart.

Ag am nuair a theastaíonn tacaíocht agus infheistíocht ó na ceantair Ghaeltachta ní raibh freagairt an 
Rialtais ach náireach. Tá neamart eacnamaíoch déanta ag rialtas i ndiaidh rialtais trí easpa infheistíochta 
agus pleanála; marbhántacht shóisialta trí imirce agus easpa deiseanna; faillí agus séanadh.

Tá Sinn Féin, mar mhalairt, tiomanta do dhul i ngleic leis na saincheisteanna atá roimh ár saoránaigh 
sa Ghaeltacht agus roimh athréimniú na teanga lasmuigh den Ghaeltacht.

Is é fís Shinn Féin acmhainní atá aitheanta go hidirnáisiúnta a dhéanamh de cheantair Ghaeltachta don 
oileán ar fad, chomh maith le deiseanna eacnamaíocha a chur ar fáil do dhaoine áitiúla agus cuairteoirí 
a bhfuil Gaeilge acu a mhealladh ón domhan cláir, lena bhfeabhsú a thuilleadh.
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Taifead Shinn Féin
I ngach idirbheartaíocht le rialtas na hÉireann agus na Breataine, le linn chaibidlí Chomhaontú Aoine 
an Chéasta (1998), Chill Rìmhinn (2006), agus Chromghlinne (2009), tá ceist cheart na Gaeilge curtha ar 
an gclár oibre againn.  

D’éiligh Sinn Féin agus fuaireamar aitheantas oifigiúil don Ghaeilge; bunú eagrais uile-Éireann le tacú 
léi agus í a chur chun cinn (Foras na Gaeilge); síniú na Cairte Eorpaí do Theangacha Réigiúnacha agus 
Mionlaigh ag na Briotanaigh; síniú chraoladh na Gaeilge isteach sa Tuaisceart; gealltanas Acht na 
Gaeilge a thabhairt isteach (gealltanas nár chomhlíon Rialtas na Breataine); maoiniú leanúnach faighte 
do Chiste Craoltóireachta Gaeilge; chomh maith le maoiniú nua do Chiste Infheistíochta Caipitil Gaeilge.

Leanann Sinn Féin ar aghaidh ag feachtasaíocht ar son Acht na Gaeilge sa Tuaisceart, agus tá a lán 
beart déanta againn trínár n-aireacht sa Roinn Cultúir, Ealaíon & Fóillíochta RCEF lena n-áirítear 
dréachtmholtaí agus comhairliúchán poiblí a fhoilsiú ar Acht na Gaeilge. 

Mar gheall ar lainseáil agus dul chun cinn fheachtas Líofa, rollaithe amach ag Aire Shinn Féin Carál Ní 
Chuilin sa Aireacht RCEF, a bhfuil de rún leis níos mó daoine a spreagadh an teanga a fhoghlaim, tá an 
feachtas uile-Éireann seo glactha agus lainseáilte ag Cumann Lúthchleas Gael (CLG).

San oideachas tá Aire Oideachais Shinn Féin, John O’Down, agus Airí Shinn Féin roimhe seo, tar éis 
tosca a athrú ó bhonn d’earnáil an Ghaeloideachais. Tá an ghaelscolaíocht agus soláthar oibre óige 
lán-Ghaeilge anois ag croílár an chórais oideachais sa tuaisceart, le cearta tuismitheoirí, leanaí agus 
daoine óga leabaithe sa Roinn Oideachais. Tá infheistíocht nach raibh a leithéid roimhe ann curtha ar 
fáil ag airí Shinn Féin do scoileanna agus seirbhísí Lán-Ghaeilge, agus leanfaimid ar aghaidh ag plé leis 
an earnáil maidir leis na chéad chéimeanna eile don Ghaeloideachas.

Thacaigh Sinn Féin leis an bhfeachtas ar son Stádais sa Deisceart agus táimid ag leanúint ar aghaidh ag 
obair ar son aitheantas iomlán don Ghaeilge laistigh den AE. Leanfaidh ár bhfoireann BPE ar aghaidh 
ag obair lena chinntiú go gcuirfidh Comhairle na hEorpa i bhfeidhm a cinneadh deireadh a chur le 
maolú na Gaeilge.

Ghlac an páirtí páirt san fheachtas Dearg le Fearg agus thugamar tacaíocht iomlán dó, agus táimid 
tiomanta fós troid ar son ceart Gaeilgeoirí agus soláthar a dhéanamh dóibh, laistigh agus lasmuigh 
den Ghaeltacht. 

Tacaímid le cumhachtaí Oifig an Choimisinéara Teanga a neartú; tabhairt faoi chiorruithe ar eagraíochtaí 
Gaeilge agus ar thionscadail Ghaeilge; agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le feidhm reachtúil a 
thabhairt do chearta Gaeilgeoirí sna 26 Chontae. 

Rialachas 
 ◘ Cinnteoimid go bhfuil freagracht ag Aire sinsearach rialtais as Gnóthaí Gaeltachta agus an 

Ghaeilge agus Comhchoiste Oireachtais do Ghnóthaí Gaeltachta agus don Ghaeilge lena 
chinntiú go gcuirfear an toil pholaitiúil ríthábhachtach, atá in easnamh go dtí seo, isteach i gcur 
chun cinn na teanga ó thaobh an stáit de. 

 ◘ Tabharfaimid toghcháin ar ais le haghaidh bhord Údarás na Gaeltachta.
 ◘ Creidimid go bhfuil sé de cheart ag Gaeilgeoirí a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge le gach roinn 

rialtais áitiúil agus stáit, gus go gcaithfidh an córas dlí agus eagraíochtaí san earnáil phoiblí úsáid 
na Gaeilge ag saoránaigh a éascú.

 ◘ Féachfaimid le clár ar chur ar bun le Gaeilgeoirí a earcú isteach san fhostaíocht stáit, lena 
chinntiú gur féidir gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, agus sprioc níos mó, 20%, de státseirbhísí 
inniúil sa Ghaeilge.

 ◘ Pointí bónais a thabhairt isteach le haghaidh an phróisis earcaíochta sa Státseirbhís. 



Ar son na Gaeilge #AnGhaeilge

 ◘ A thabhairt ar Ard-Rúnaithe a chinntiú go bhfuil pleananna atá éigeantach faoi láthair curtha 
i bhfeidhm.  Caithfear cumhachtaí breise a thabhairt don Choimisinéir Teanga leis seo a 
fhorfheidhmiú.

 ◘ Fáilteoimid roimh chinneadh na Comhairle Eorpaí deireadh a chur le Maolú Stadas na Gaeilge 
agus leanfaimid ar aghaidh lenár gcuid oibre i bParlaimint na hEorpa lena chinntiú go gcuirfear 
an cinneadh seo i bhfeidhm. 

 ◘ Fáiltímid roimh an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla sna 26 Chontae le forálacha 
an Achta a neartú lena chinntiú go gcloífidh ranna agus eagraíochtaí stáit.  Tabharfaimid 
reachtaíocht isteach a chuirfidh ar bun córas don chuntasacht agus don chleachtas is fearr 
do gach roinn agus gníomhaireacht rialtais agus lena chinntiú go gcomhlíontar gach ceann dá 
bhfreagrachtaí, chomh maith le cur i bhfeidhm an achta a chinnteoidh seirbhís ‘gan cheist agus 
gan choinníoll’ trí mheán na Gaeilge sna réigiúin Ghaeltachta. 

 ◘ Caomhnú ceart agus comharthaíocht cheart do logainmneacha Gaeilge agus forbairtí nua 
tithíochta a ainmniú le hoidhreacht áitiúil nó náisiúnta a léiriú.

 ◘ A chinntiú, a fhad agus is féidir, go bhfeidhmeofar aon chonradh nó coinbhinsiún idir Éire agus 
Stát eile nó eagras idirnáisiúnta i nGaeilge sa chéad ásc, nó sa dá theanga oifigiúla.

 ◘ Deireadh a chur le hainmneacha Béarlaithe a úsáid d’eagraíochtaí Stáit nuair atá ainm Gaeilge 
acu cheana féin – mar shampla, Iarnród Éireann a úsáid seachas Irish Rail. 

Maoiniú
 ◘ Méadóimid cistí caipitiúla d’Údarás na Gaeltachta, a bheifear in ann a dhíriú ar phoist nua a 

chruthú i bpobail Ghaeltachta ar fud na Stáit. 
 ◘ Cuirfimid ar bun €2 milliún de chiste caipitiúil d’ionaid Ghaeilge, cosúil le ciste atá ar siúl sna sé 

chontae dar teideal An Ciste Infheistíochta Gaeilge, a chuidigh le 20 ionad Gaeilge a chur ar bun 
ar fud an tuaiscirt. Chomh maith leis sin ligfeadh an ciste seo do phobail airgead a rochtain le 
hionaid Ghaeilge a chur ar bun ar fud na 26 Chontae. 

 ◘ Méadóimid maoiniú do scéimeanna pobail Gaeilge le tacú le cur chun cinn na teanga trí 
thionscadail atá bunaithe i bpobail. 

 ◘ Cuirfimid maoiniú ar fáil ionas gur féidir le gach Údarás áitiúil ranganna Gaeilge a thairiscint dá 
bhfostaithe. 

 ◘ Breathnóimid ar na ciorruithe a rinneadh ar Mhná Tí d’fhonn na ciorruithe seo a aisiompú.

For-rochtain agus imeascadh
 ◘ Tacóimid le CLG agus é ag rolladh amach Líofa sna 26 chontae leis an oiread daoine agus is 

féidir a spreagadh leis an nGaeilge a labhairt, san oiread áit agus is féidir ar fud an Stáit. Is clár é 
Líofa atá i bhfeidhm sa tuaisceart, a chuir an tAire Carál Ní Chuilinn ar bun, a fhéachann le líon 
na bhfoghlaimeoirí atá ag obair i dtreo na líofachta a mhéadú agus ina bhfuil cúrsaí atá saor in 
aisce le freastal orthu, nuachtlitir míosúil agus deiseanna sparánachta. 

 ◘ Tacóimid le cúnamh for-rochtana do thuismitheoirí i gceantair Ghaeltachta agus i scoilcheantair 
scoileanna lán-Ghaeilge le tuismitheoirí a spreagadh le Gaeilge a úsáid lena leanaí.

 ◘ Infheisteoimid i meicníochtaí tacaíochta do stáisiúin raidió phobail lán-Ghaeilge, ag tosú le 
ceardlann le comhairle a thabhairt do shaorálaithe atá i mbun stáisiún a reáchtáil nó atá ag 
smaoineamh air. Leanfaimid go gníomhach do sprioc níos mó, 20%, de státseirbhísí inniúil sa 
Ghaeilge. 

 ◘ Tacóimid le feidhmiú an Bhille um Thrácht Bóithre (Leasú) (Uimh.2) 2015 a dhéanann foráil 
do chomhionannas i bhfeidhmiú na Gaeilge ar chomharthaí bóithre, mar a mbeidh an cló i 
nGaeilge ar chómhéid leis an gcló i mBéarla.

 ◘ Creidimid go gcaithfidh teilifís, raidió, meáin ar líne agus meáin chlóite i nGaeilge bheith le fáil go 
forleathan agus tacaíocht acu ar fud na hÉireann, sa tuaisceart agus sa deisceart.

 ◘ Tá Sinn Féin i bhfách le tacaíocht leanúnach do sheirbhís aeir idir Conamara agus na trí Oileán 
Árann, agus tacaíocht do na seirbhísí fantóireachta go gach ceann de na hoileáin Ghaeltachta 
agus na pobail oileáin a bheith san áireamh sa phlé maidir leis na córais a chuireann na 
modhanna taistil éagsúla ar fáil.

 ◘ Éilíonn Sinn Féin reachtaíocht leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta sa Deisceart 
agus an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta sa Tuaisceart a chumasú le stádas Gaeltachta a 
bhronnadh ar cheantair Ghaeltachta sna Sé Chontae.
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Oideachas
 ◘ Tabharfaimid isteach cúntóirí lán-Ghaeilge d’iar-bhunscoileanna ar fud an Stáit. 
 ◘ Cinnteoimid go bhfuil acmhainní imleora ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus 

Gaelscolaíochta lena sainchúram a chomhlíonadh téacsleabhair agus acmhainní bunscoile agus 
iar-bhunscoile a fhorbairt i nGaeilge. 

 ◘ Tabharfaimid faoi inacmhainneacht do theaghlaigh atá ag obair agus inbhuanaitheacht 
na gceantar Gaeltachta trí 20% de chreidmheas cánach a chur ar fáil maidir le caiteachas a 
thabhaíonn tuismitheoirí do chúrsaí Gaeltachta suas le €950 mar uasmhéid do gach leanbh. 
Maidir le leanaí nach bhfuil a dtuismitheoirí ag obair, cheadódh Sinn Féin asbhaint ag an 
bhfoinse le haghaidh 20% de tháillí dóibh siúd a bhfuil cárta leighis acu. 

 ◘ Tacaíonn Sinn Féin leis an tumoideachas lán-Ghaeilge ag gach leibhéal den chóras oideachais, 
go háirithe an luath-thumoideachas.

 ◘ Tá Sinn Féin in aghaidh aon iarrachta stádas na Gaeilge mar ábhar éigeantach i scrúduithe, ar 
nós an Teastais Shóisearaigh agus an Teastais Shinsearaigh, a athrú.

 ◘ Ranna oideachais sa Tuaisceart agus sa Deisceart, agus a ngníomhaireachtaí faoi leith, le plé le 
for-rochtain le gníomhairí Gaeilge ag na céimeanna is luaithe d’fhorbairt scoileanna lán-Ghaeilge 
nua le tairbhe is mó a bhaint as a saineolas, taithí agus feasacht ar riachtanais áitiúla. 

 ◘ Bronnfar fós ar a laghad 40% ar son na Béaltrialach sna scrúduithe Teastais Shóisearaigh agus 
Shinsearaigh agus bronnfar pointí breise don Ghaeilge sa Teastas Sinsearach ag an leibhéal 
onóracha, mar atá amhlaidh i gcás na matamaitice.

 ◘ Forbairt leanúnach scátheagraíochtaí, ar nós Gaelscoileanna, Comhairle na Gaelscolaíochta, 
Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus Foras na Gaeilge.

 ◘ ‘Bunchaighdeán’ a bheith ar fáil i gcáilíochtaí do shuíomhanna oideachais le cur ar fáil trí mheán 
na Gaeilge.


