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RÉAMHRÁ

LE MICHELLE O’NEILL
A Chara,
Maidir le hinsitiúidí polaitiúla le haghaidh cách a bhunú agus a chothú, níl duine ar bith eile ann a d’obair
chomh dícheallach le Martin McGuinness. Institiúidí a chuireann cúis an athmhuintearais chun cinn agus
a chaitheann leis na daoine ar bhonn cothrom agus measúil.
Bhain gníomhartha rialtas na dTóraithe an bhonn ón dóchas agus ón sárobair a bhí ar bun ag Martin
McGuinness. Theip ar Rialtas na Breataine a choimitmintí a chomhlíonamh. Tá siad ag cur i bhfeidhm na
déine, chomh maith le Brexit, in éadan thoil na muintire. Seasann an DUP leis na Tóraithe.
Mar gheall ar an sotal agus an dímheas a léirigh an DUP do chodanna den phobal, bhí dochar déanta do
na hinstitiúidí. I ndiaidh na scanall airgeadais faoi NAMA agus Red Sky, d’éirigh RHI ina chor cinniúnach.
Chuir Martin deireadh leis seo ar fad. Ní bheifear ag dul siar chuig teipeanna an ama atá thart.
Sa toghchán seo, tá Sinn Féin ag seasamh an fhóid ar son comhionannais, ionracais agus measa. Ciallaíonn
sé seo go gcaithfear dul i ngleic leis na dúshláin a eascraíonn ón choinbhleacht.
Tá muid ag dul chun tosaigh i dtreo sochaí nach nglacfar beag ná mór le ciníochas, seicteachas ná
homafóibe; sochaí ina gcuirfear d’fhéiniúlacht san áireamh agus ina ndéantar í a
cheiliúradh.
Tá Sinn Féin ag iarraidh cur chuige úr a chinntiú sna hinstitiúidí; cur chuige
a dheimhneoidh go gcaithfear le cách ar bhonn cothromais agus measa.
Tá muid i bhfách le hÉire nua aontaithe agus chomhaontaithe a thógáil.
Tá deis agat seasamh linn ar son an athraithe.
Tá siad ann atá ag iarraidh an seicteachas a úsáid sa toghchán seo –
chun seanchathanna a throid, agus le dul chun cinn a stopadh.
Tá a ré sin thart. Is leatsa an ré anois.
I mí na Bealtaine seo chuaigh thart, leag muid amach ár gclár oibre
do na ranna rialtais. Seasann muid go fóill leis an fhorógra sin; agus tá
achoimre iniata leis an litir seo.
Cib é rud a bhainfidh muid le chéile sa toghchán seo, bainfidh muid ar
son cách é.

MICHELLE O’NEILL
CEANNAIRE AN PHÁIRTÍ SA TUAISCEART
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INTREOIR
LE GERRY ADAMS
A chara,
Seasann Sinn Féin sa toghchán seo ar an obair atá déanta againn go dtí seo.
D’éirigh linn athrú dearfach a chur i bhfeidhm ar son saoránach mar gheall ar an sainúdarás méadaithe s’againne.
Tá Sinn Féin chun tosaigh sa fhreasúra sa Dáil agus d’imir muid ról comhsheasmhach sa Tionól; ach bhain
ghníomhartha an DUP an t-údarás de na hinstitiúidí polaitiúla.
Tá ionadaíocht éifeachtach chuí de dhíth ar an phobal; ionadaíocht a dhéanann difear dearfach dóibh ina saol
laethúil.
Ciallaíonn sin gur gá prionsabail Chomhaontú Aoine an Chéasta a chur i bhfeidhm – cothromas, meas, paireacht
ghradaim agus comhionannas san áireamh. Ní mór do Rialtas na hÉireann agus do Rialtas na Breataine a
ndualgais a chomhlíonadh.
D’admhaigh an Taoiseach ar an mallaibh, go bhfuil gnéithe den Chomhaontú le réiteach fós – níl sé sin inghlactha.
Ní mór do Rialtas na hÉireann gníomhú mar chomhurra comhionann ar do chearta.
Tugann an toghchán seo deis duit chun an teachtaireacht sin a chur in iúl go soiléir.
Coinneoidh Sinn Féin cuntasach iad.
Seasfaidh Sinn Féin, fosta, in éadán Brexit agus in éadán a bagartha do gheilleagar
an oileáin - agus d’ollstruchtúirí uile-oileánda Chomhaontú Aoine an Chéasta.
Molann Sinn Féin sainstádas ar leith don tuaisceart taobh istigh den Aontas
Eorpach le cinntiú go gcosnófar Éire.
Tá Sinn Féin ar son seirbhísí poiblí.
Tá muid ar son a gcearta agus a dteidlíochtaí a bheith ag gach duine.
Tá muid ar son pobal na tíre seo a aontú.
Tá gach uile vóta is féidir a fháil de dhíth orainn ar 2ú Márta chun an
clár s’againn a chur chun cinn agus ar son athraithe dhearfaigh
ar fud na hÉireann,
Bígí linn, vótáil Sinn Féin.
Is mise le meas,

GERRY ADAMS TD
Uachtarán Sinn Féin
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ACHOIMRE
FHEIDHMEACH

AN FHORÓGRA TOGHCHÁIN 2016
SAN FHORÓGRA TOGHCHÁIN A D’FHOILSIGH SINN FÉIN I MÍ NA
BEALTAINE 2016, DHÍRIGH MUID AR PHLEAN 10 BPOINTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Sláinte – Caiteachas £1 billiún sa bhreis;
Eacnamaíocht – 50,000 post nua;
Tithíocht -10,000 teach nua ar tithe sóisialta inacmhainne iad;
Leas sóisialach - £500 milliún chun cuidiú leo siúd is mó gá;
Oideachas – Méadú go £525 milliún ar an chaiteachas ar
thionscnaimh maidir le Curam Leanaí agus Forbairt Luath-Óige;
6. Infreastruchtúr - £6 billiún le bóithre, iompar agus seirbhísí
poiblí a fheabhsú;
7. An Tuath – leathanbhanda ardluais a sholáthar do phobail sa
tuath;
8. Coiriúlacht – maoiniú a imfhálú do sheirbhísí duine le duine
maidir leis an phóilíneacht.
9. Comhionannas – bearta a chur chun cinn ar mhaithe le gach
duine agus gach pobal
10. Tacaíocht a spreagadh agus a thógáil i dtreo Éire Aontaithe.
Déanfaidh an clár seo borradh faoin gheilleagar a chinntiú;
déanfaidh sé seirbhísí poiblí iomchuí a sholáthar, mar aon le
comhionannas agus cuimisú a chur chun cinn. Sa tréimhse oifige
nua, leanfaidh muid linn ag cur an chláir seo i bhfeidhm.
Tá ár bpolasaithe i dtaca le sláinte, oideachas, fostaíocht,
infreastruchtúr, páistí agus an t-aos óg, daoine aosta agus maidir
leo siúd nach bhfuil a mbunchearta daonna á gcomhlánú; tá na
polasaithe seo ar fad déanta le go dtig linn caighdeán maireachtála
na muintire a fheabhsú.
Chomh maith leis an £1 billiún de chaitheachas breise i leith na
sláinte, tá muid tiomanta airgead eile a infheistiú le go gcuirfear
i bhfeidhm an Bengoa Report agus an fhís atá ag an Aire Sláinte
Michelle O’Neill.
I dteannta an £6 billiún le feabhsú a chur ar ár n-infreastruchtúr
- an A5, A6 agus Droichead Chaol Uisce san áireamh - déanfaidh
muid cinnte de go mbainfear úsáid as an mhaoiniú chun dul i
ngleic le héagothroime réigiúnach; agus chun postanna agus rath
eacnamíochta a scaipeadh ar fud na 6 chontae.
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Is féidir teacht ar
Fhorógra Shinn Féin
(Bealtaine 2016) ag an nasc seo:
www.sinnfein.ie/contents/43354

IONRACAS
SA
RIALTAS
Creideann Sinn Féin i rialtas atá freagrach agus trédhearcach. Is ionann sin
agus nach nglacfar beag nó mór le caimiléireacht, míchleachtas nó diomailt.
Chun muinín an phobail a choinneáil, ní mór gach líomhaint caimiléireachta a
fhiosrú agus iad siúd atá freagracht a choinneáil cuntasach.
Tá an-dochar déanta ar mhúinín an phobail ag an dóigh ar láimhseáil an
DUP scannal RHI, rud a d’fhéadfadh costas £500 milliún a ghearradh ar an
cháiníocóir. Tig sé seo sna sála ar scannail eile airgeadais atá bainte leis an
DUP, Red Sky agus NAMA.
Ní fhéadfaí fiosrúchán iontaofa a dhéanamh ar scannal RHI fhad is go raibh
Arlene Foster in Oifig an Chéad-Aire, ós rud é gurb ise an tAire a bhí freagrach
as forbairt na scéime.
Ní ceist oráiste nó ghlas í fiosrú ar líomhaintí caimiléireachta nó mhí-úsáid
airgeadas poiblí. Baineann sé seo le líomhaintí neamhinniúlachta agus
caimiléireachta. Is é sin an fáth ar sheol Aire Airgeadais Shinn Féin, Máirtín Ó
Muilleoir Fiosrúchán Poiblí Neamhspleách.
Mar gheall ar mhí-úsáid airgid phoiblí, tá baol ann nach mbeidh an maoiniú ar
fáil chun seirbhísí sláinte, títhíocht, oideachas agus tacaíocht leasa a sholáthar.
Tá an timpeallacht airgeadais dúshlánach cheana féin de bharr beartais
dhéine na dTóraithe agus tá sé i bhfad níos measa mar gheall ar dhiomailt
airgid phoiblí i scéim RHI. Chun cúiteamh a dhéanamh ar na huafáis is measa,
ní mór go mbeidh smacht ag an Fheidhmeannas ar na cumhachtaí geilleagair
agus fioscacha chun na daoine is leochailí a chosaint, an geilleagar a fhás agus
infheistíocht a dhéanamh san óige.
IS IAD TOSAÍOCHTAÍ SHINN FÉIN:
■ Moltaí an fhiosrúcháin ar RHI a chur i bhfeidhm go hiomlán;
■ Foilsiú síntiús do pháirtithe polaitiúla;
■ Déabhlóid na gcumhachtaí fioscacha agus an chánachais;
■ Tabhairt isteach de chlár brústocairí
■ Seoladh de fheachtas oideachais agus feasachta maidir le
sceithireacht;
■ Trédhearcacht sa rialtas agus sa saol poiblí
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CHUN CINN

Ní fhéadann
na hinstitiúidí
feidhmiú ach amháin
go gcuireann na
ceannairí polaitiúla
bunphrionsabail
rialtais
chomhpháirtíochta
agus sochaí
cothroime
chun cinn.

AG
BOGADH
CHUN CINN
Ní féidir filleadh ar an status quo. Ciallaíonn sé sin nach
mór do gach páirtí sa rialtas cloí le prionsabail an mheasa,
na cumhachtroinnte agus na paireachta gradaim.
San
Fheidhmeannas cumhachtroinnte bainfidh Sinn Féin úsáid as
ár sainúdarás daonlathach chun polaitíocht úr a sholáthar,
polaitíocht forásach a sholáthróídh ar mhaithe le gach
saoránach.
Tá rialtas na cumhachtroinnte tar éis titim as a chéile faoi
líomhaintí caimiléireachta agus míchleachtais.
Theip ar rialtais na hÉireann agus na Breataine, go háirithe
Rialtas na Breataine, ina bhfreagrachtaí mar chomhurraí
comhionann ar Chomhaontú Aoine an Chéasta.
Theip ar rialú an tromlaigh Aondachtaigh agus an rialú díreach
cionn is nach raibh toil an phobail acu. Chinntigh neart
mhandáid Shinn Féin go bhfuil na laethanta sin thart.
Ní fhéadann na hinstitiúidí feidhmiú ach amháin go gcuireann na
ceannairí polaitiúla bunphrionsabail rialtais chomhpháirtíochta
agus sochaí cothroime chun cinn. D’eitigh an DUP cloí le
prionsabail Chomhaontú Aoine an Chéasta, comhionannas
cóireála, paireacht ghradaim agus cóimheas ar gach saoránach.
I gcaibidlí ar bith amach anseo, seasfaidh Sinn Féin lenár
sainúdarás daonlathach agus tacóidh muid go huile is go
hiomlán le cearta agus teidlíochtaí gach aicme de na toghthóirí
is cuma faoi fhéiniúlacht náisiúnta, dhílseacht pholaitiúil,
chreideamh nó chreideamh ar bith, chlaonadh gnéis, inscne,
aicme, mhíchumas, aois, gheografaíocht, nó bhunadh eitneach.
IS IAD TOSAÍOCHTAÍ SHINN FÉIN:
■ Ní mór don dá rialtas na Comhaontaithe a chomhlíonadh
agus a chur i bhfeidhm go huile is go hiomlán;
■ Cinntiú go bhfuil cinntí acmhainní bunaithe ar riachtanas
cuspóireach.
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Vótáil daoine an Tuaiscirt chun fanacht san Aontas Eorpach. Ba
mhaith leis na Tóraithe Brexit a fhorchur ar Éirinn. Seasann an
DUP leo agus ní leis na daoine nó lenár leas eacnamaíochta.
Cosnóidh Sinn Féin an sainúdarás daonlathach seo agus cearta na
saoránach.
Creideann Sinn Féin gurb é an t-aon cur chuige iontaofa amháin
atá ann ná stádas speisialta ainmnithe don tuaisceart taobh
istigh den Aontas Eorpach a sheasfaidh le vóta daonlathach na
saoránach, agus a chinnteoidh nach mbeidh an teorainn idir an AE
agus an Bhreatain ar oileán na hÉireann.
Baineann Brexit ó shláine agus ó stádas Chomhaontú Aoine an
Chéasta agus na n-institiúidí polaitiúla. Beidh sé mar mhíbhuntáiste
dár ngeilleagar, dár bpobal agus dár seirbhísí poiblí.
Caithfidh an tuaisceart rochtain a bheith aige ar shaorghluaiseacht
dár ndaoine, dár n-earraí agus dár seirbhísí ar bhonn thuaidh/
theas, agus idir na ballstáit eile den AE agus muid in ann leas a
bhaint as an bhloc trádála is mó ar an domhain.
Faigheann an tuaisceart maoiniú le haghaidh talmhaíochta agus
iascaigh, cistí struchtúracha agus infheistíochta agus maoiniú
síochána ón AE. Ní mór go leanfar leis na tairbhí seo.
Tá Sinn Féin go hiomlán in aghaidh teorann AE trasna na hÉireann.
Tá taraifí custam, seiceála fisiceacha nó rialú pasanna ar an
teorainn do-ghlactha.
Oibreoidh Sinn Féin le cinntiú go ngníomhóidh rialtas na hÉireann
ar maithe le leas an náisiúin chun stádas speisialta ainmnithe
taobh istigh den AE a bheith mar chuspóir de na caibidlí Brexit.
IS IAD TOSAÍOCHTAÍ SHINN FÉIN:
■ Stádas speisialta ainmnithe don tuaisceart a chinntiú;
■ Saorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí.

Faigheann an tuaisceart maoiniú le
haghaidh talmhaíochta agus iascaigh,
cistí struchtúracha agus infheistíochta
agus maoiniú síochána ón AE. Ní mór go
leanfar leis na tairbhí seo.

Is féidir cás Shinn Féin
do shainstadás faoi leith san
AE a léamh ag
www.sinnfein.ie/brexit
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COMHIONANNAS
&MEAS
Tá Sinn Féin
tiomanta
do shaoirse
reiligiúnach
agus do shaoirse
shibhialta, do
chomhchearta
agus do
chomhdheiseanna
do gach
saoránach.

Caithfidh gealltanas le haghaidh comhionannais, paireachta gradaim
agus measa a bheith mar threoir d’aon athbhunú na n-institiúidí
polaitiúla. Ba iad seo na prionsabail agus na creidimh ar a vótáil
daoine mar chuid de Chomhaontú Aoine an Chéasta.
Beidh athrú suntasach de dhíth ó thaobh iompar agus dearcadh an
DUP. Beidh athrú suntasach de dhíth fosta maidir le cur chuige rialtas
na hÉireann agus rialtas na Breataine agus iad ag teip ar a gcuid
dualgas mar chomhurraí ar Chomhaontú an Aoine Chéasta.
Tá Sinn Féin tiomanta do shaoirse reiligiúnach agus do shaoirse
shibhialta, do chomhchearta agus do chomhdheiseanna do gach
saoránach. Ní thig le háit a bheith ann le haghaidh seicteachais,
ciníochais agus fuatha ban inár n-institiúidí nó inár sochaí.
Caithfidh aitheantas agus meas a bheith ann do ghnéaschlaonadh
an duine aonair. Caithfidh meas a bheith ann do chearta an phobail
thransinscnigh.
Tá Sinn Féin tiomanta do chomhionannais a choinneáil in achan gné
den saol polaitiúil agus poiblí. Beidh an reachtaíocht riachtanach le
cearta comhionannais agus cearta an duine a chosaint.
IS IAD TOSAÍOCHTAÍ SHINN FÉIN:
■ Bille na gCeart;
■ Straitéis in aghaidh na Bochtaineachta;
■ Comhionannas Inscne;
■ Acht na Gaeilge;
■ Comhionannas Pósta;
■ Reachtaíocht ar mhíchumas a neartú;
■ Reachtaíocht in aghaidh idirdhealú ciníoch a neartú;
■ Cairt Fhríthsheicteachais.
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IS É AN
PRÍOMHCHUSPÓIR
ATÁ AG SINN FÉIN
ÉIRE NUA AGUS
AONTAITHE
– ÉIRE COMHAONTAITHE.

Is féidir cáipéis Shinn Féin
“Towards a new Republic”
a léamh ag
www.sinnfein.ie/contents/36068

AONTACHT

AONTACHT

Tubaiste uafásach a bhí sa chríochdheighilt d’Éirinn. Theip sí ar mhuintir na
hÉireann, thuaidh agus theas. Theip sí ar Aontachtóirí. Theip sí ar Náisiúnaithe.
Scoilt sí an pobal, an geilleagar agus an córas rialtais. Tá sé níos tábhachtai ná
riamh deireadh a chur le críochdheighilt i ndiaidh an Reifreann AE. Is cor mór
cinniúna é Brexit.

Is é seo an t-am le bheith ag smaoineamh ar an todhchaí, chun tús a chur leis an
phlé agus leis an phleanáil faoin chineál Éireann ina mbeidh rath orainn uilig.
Réitigh Comhaontú Aoine an Chéasta, ar thacaigh daoine ar fud na hÉireann leis,
an bealach fá choinne comhoibriú uile-Éireann trí na heagraíochtaí uile-oileáin,
agus i ndeireadh na ndála, réitigh sé an bealach chun athaontú na hÉireann a
bhaint amach ar bhealach síochánta agus daonlathach. Déanfaidh Sinn Féin
cinnte de go gcosnóidh rialtas na hÉireann, mar chomhurra ar Chomhaontú
Aoine an Chéasta, cearta do gach saoránach Éireannach, cé acu i gCorcaigh nó
i nDoire atá siad.
Caithfidh Éire Nua agus Aontaithe a bheith ilchultúrtha, iolraíoch, cuimsitheach
agus fáilteach roimh achan duine agus a n-éagsúlachtaí. Caithfidh cosaint
bhunreachtúil a bheith ag Éire Aontaithe Chomhaontaithe don traidisiúin
Oráisteach agus d’fhéiniúlacht Bhriotanach de mhórchuid an phobail sa
tuaisceart.
SINN FÉIN’S PRIORITIES INCLUDE:
■ Reifreann uile-oileáin ar Aontacht na hÉireann

■ Cearta vótála i dtoghcháin na hUachtaránachta do shaoránaigh an Tuaiscirt
■ Forbairt níos cuimsithí ar an Gheilleagar uile-Éireann
■ Roinnt/Comhtháthú na seirbhísí leighis agus na seirbhísí poiblí eile
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OIDHREACHT

AG PLÉ LE

LEAGÁID NA
COINBHLEACHTA
Seasaimid le
cearta gach
íobartaigh
le haghaidh
eolais,
nochtadh
iomlán agus
firinne.

Is é dul i ngleic le hoidhreacht an t-am atá thart ceann de na dúshláin
atá fós le réiteach sa phróiseas síochána. Tuigeann Sinn Féin an brón
a bhaineann le gach bás a tharla le linn na coinbhleachta. Níl ann
d’ordlathas íobartach agus níor cheart go mbeadh; caithfidh gach
dochar agus bás a aithint. Tá muid tiomanta do chomhionannas
soláthair a thabhairt do gach íobartach agus do gach duine a tháinig
slán as an choinbhleacht.
Tá Sinn Féin tiomanta do chur i bhfeidhm na gcóras oidhreachta de
chuid Chomhaontú Theach Chnoc an Anfa ar bhealach atá comhlíontach
ó thaobh cearta daonna de. Seasaimid le cearta gach íobartaigh le
haghaidh eolais, nochtadh iomlán agus firinne. Is do-ghlactha an nós
atá ag Rialtas na Breataine “Slándáil Náisiúnta” a úsáid chun bac a
chur le fiosrúchán neamhspleách ar bith maidir lena pholasaithe agus
gníomhartha coinbhleachta. Cuireann freagracht eagla orthu.
Ní ghlacfaidh Sinn Féin le hiarrachtaí Rialtas na Breataine chun
díolúine a thabhairt d’fhórsaí an stáit agus a n-ionadaithe sna scuaid
mharaithe aontachtacha. Bhí ról gníomhach ag Rialtas na Breataine sa
choinbhleacht. Ní raibh siad neodrach.
Tá Sinn Féin tiomanta go huile is go hiomlán le dul i ngleic leis na
dúshláin mhóra atá fágtha romhainn, Fírinne, Ceartas, Aitheantas agus
Cneasú. Tá muid tiomanta d’athmhuintearas a chothú. Tá muid tiomanta
do thodhchaí a fhorbairt ina mbeidh an naimhdeas stairiúil fágtha inár
ndiaidh. Mar chuid den phróiseas sin, tá muid ag iarraidh glacadh le
modhanna inscne an NA maidir le cásanna iar-choinbhleachta.
SINN FÉIN’S PRIORITIES INCLUDE:
■ Cur i bhfeidhm na gcóras leagáide a aontaíodh i gComhaontú
Theach Chnoc an Anfa (2014);
■ Acmhainní a chur ar fáil agus tús láithreach a chur le Plean
Fiosrúchán Leagáide 5 bliana de chuid an Tiarna PríomhBhreitheamh;
■ Cur i gcoinne díolúine claonpháirteach d’fhórsaí stáit na
Breataine.
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