EQUALITY, RIGHTS, IRISH UNITY

FORÓGRA SHINN
FÉIN DON RIALTAS
ÁITIÚIL 2019

COMHIONANNAS
CEARTA
AONTACHT
NA HÉIREANN
EQUALITY I RIGHTS I IRISH UNITY

ÁBHAR
UACHTARÁN	

4

LEAS-UACHTARÁN	

5

CEARTA & COMHIONANNAS	

6

ATHNUACHAN	

7

TITHÍOCHT	

8

COMHSHAOL	

9

CEARTA OIBRITHE - TUARASTAL MAIREACHTÁLA
AGUS CONARTHAÍ NÁID UAIREANTA	

10

AN GHAEILGE 	

11

PÓILÍNEACHT PHOBAIL	

12

POBAIL TUAITHE	

13

LEATHANBHANDA FAOIN TUATH	

14

ÉAGSÚLACHT CHULTÚRTHA	

15

ÉIRE AONTAITHE		

16

Foilsithe ag Sinn Féin National Director of Elections, Brian Tumilty, 44 Parnell Square, Dublin 1
Cloíte ag Nova Print, 155 Northumberland St, Belfast BT13 2AF

3

Tá comhairleoirí Shinn Féin ag déanamh athruithe móra ar fud na
hÉireann gach lá. Ní oibríonn duine ar bith níos díograisí ar son
an phobail. Bíonn siad ag obair chun infreastruchtúr pobail agus
áiseanna a fhorbairt; agus chun bailte, sráidbhailte agus cathracha na
tíre a fheabhsú. Seasann siad go daingean chun cearta saoránach a
chosaint.
Seasann Sinn Féin leo siúd atá ag feachtasaíocht ar son an
chomhionannais. Tá an fód seasta againn ar son cearta cainteoirí
Gaeilge, chearta an phobail LADT agus chearta an lucht oibre.
Tá obair déanta againn ar bhonn trasphobail le todhchaí
chuimsitheach fheabhsaithe a thógáil.
Tá comhairleoirí Shinn Féin ar thaobh na cosmhuintire; ar thaobh
an lucht oibre agus ar thaobh teaghlach atá ar an ghannchuid. Sna
toghcháin seo, tá Sinn Féin ag iarraidh mandáid úr neartaithe chun an
comhionannas agus an dul chun cinn sóisialta a threisiú.
Is ionann vótáil do Shinn Féin agus vóta a
chaitheamh ar son comhionannais, ceart agus
Éire Aontaithe.
Ó thuaidh is ó dheas, ní neart go cur le chéile.
Déanfaidh Sinn Féin Éire Aontaithe bunaithe
ar chomhionannas agus ar cheartas sóisialta
a bhaint amach.

Mary Lou McDonald TD
UACHTARÁN SHINN FÉIN

Sa toghchán seo, caithfidh muid an fód a sheasamh – ar son an chomhionannais, an ionracais
agus measa. Ní mór dúinn seasamh i gcoinne an DUP.
Ní foláir seasamh in aghaidh an tsotail, na homafóibe agus an chiníochais.
Ní mór an fód a sheasamh in éadan an Bhreatimeachta thubaistigh atá á thabhairt ar an
oileán s’againn.
Tá deis againn a léiriú don domhan mór go bhfuil Éire ag bogadh i dtreo dheireadh na
críochdheighilte – agus go bhfuil Éire Aontaithe ar an dóigh is fearr lenár rath eacnamaíoch
agus polaitiúil a chinntiú don todhchaí.
Tá muid anois i ré stairiúil in Éirinn; ré ina bhfuil athrú polaitiúil agus bunreachtúil ar bun.
Déanfaidh an t-athrú sin tionchar ar chaidrimh in Éirinn agus ar chaidrimh idir na hoileáin seo
feasta.
Tá foráil le haghaidh reifrinn ar cheist na teorann ina cuid de Chomhaontú Aoine an Chéasta.
D’fhaomh tromlach ollmhór de na vótálaithe sa bhliain 1998 é.
Is é Éire nua an cuspóir atá ag Sinn Féin – áit ina gcuirfear fáilte roimh chách agus roimh an
éagsúlacht; áit ina mbeidh comhionannas agus cearta ag cách. Éire chomhroinnte.
Éire Aontaithe an ratha chomhroinnte; Éire Aontaithe na gcomhdheiseanna.
Is tír fháilteach an Éire nua atá i gceist againn; tír a gcuirfear fáilte roimh gach saoránach inti.
Ní mór go mothóidh aontachtóirí, go háirithe, go mbeidh áit acu in Éirinn nua; agus go
mbeidh an mothú úinéireachta chéanna acu is atá ag saoránach ar bith
eile.
Tá Sinn Féin ag obair le go mbeidh reifreann ar cheist na teorann
sna blianta atá romhainn..
Bígí páirteach san athrú sin. Bígí páirteach san obair chun Éire
nua agus tír níos fearr a thógáil.
Is é Sinn Féin an t-aon pháirtí atá ag obair go náisiúnta agus ag
cur lenár bhfocal ar bhonn áitiúil.
Ar an 2ú Bealtaine, vótáil Sinn Féin.

Michelle O’Neill MLA
LEAS UACHTARÁN SHINN FÉIN

CEARTA &
COMHIONANNAS
Is mian le Sinn Féin sochaí bunaithe ar chearta a bheith ann, sochaí ina dtugtar meas agus tacaíocht do chultúir agus do
thraidisiúin éagsúla. Níor chóir leatrom a dhéanamh ar dhaoine mar gheall ar dhath a gcraicinn, a náisiúntacht, a n-aois, a
gcreideamh, an teanga a labhraíonn siad, cibé acu atá siad míchumasach nó nach bhfuil nó a gclaonadh gnéis.
Is eol dúinn go bhfuil cosaintí ar chearta daonna faoi ionsaí ó rialtas sa Bhreatain a bhfuil de rún acu cosaintí an Human
Rights Act 1998 a bhaint ar shiúl. Tá ráite i leith Acht na gCeart Daonna gur gealladh é ar Dhearbhú Uilechoiteann Chearta
an Duine agus dlí déanta de, ag cur san áireamh na gceart a leagtar amach i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine.
Oibreoidh Sinn Féin lena chinntiú gur féidir le muintir an tuaiscirt na cosaintí atá leagtha amach sa dlí idirnáisiúnta a bheith
acu.
Cosaint amháin dá leithéid sin is ea an ceart ag teaghlaigh a fhios a bheith acu cad iad na tosca ina bhfuair a ndaoine
muinteartha bás. Tá iarracht déanta ag rialtas na Breataine a ról i mbás a lán saoránach Éireann a cheilt agus tá siad ag
iarraidh pardún a thabhairt isteach dóibh siúd a stiúir agus a rinne maruithe mar seo. Leanfaidh Sinn Féin ar aghaidh ag cur
i gcoinne pholasaí rialtas na Breataine ar an gceist seo agus ag éileamh go gcuirfear i bhfeidhm na meicníochtaí oidhreachta
a comhaontaíodh i dTeach Stormont ar bhealach a chloíonn le cearta daonna.
Tá ról le himirt ag comhairlí cuidiú lena chinntiú go gcosnaítear agus go gcaomhnaítear cearta daoine. Ar an drochuair
ní hamháin gur theip ar chuid comhairlí, ar an iliomad cúiseanna, seasamh le cearta daoine agus tacú leo, ach rinne siad
leithcheal gníomhach ina n-éadan. Tá iarracht déanta acu comhairleoirí nach ionann a ndearcadh lena ndearcadh féin a
chur ina dtost. Tá comhairlí náisiúnacha agus aontachach go hiomlán éagsúil maidir le cearta agus comhionannas a chur
chun cinn. Troidfidh Sinn Féin ar gach comhairle ar son cearta daoine agus cuirfidh siad i gcoinne an leatroim.
I mbliana comóradh 70 bliain Dhearbhú na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Duine. Do gach duine atá cearta bunúsacha. Ní
rogha é an meas ar chomhionannas, is oibleagáid é.
Creideann Sinn Féin go gcaithfidh comhairlí meas a léiriú ar spiorad agus ar shubstaint Chomhaontú Aoine an Chéasta
bunaithe ar: ‘prionsabail a bhaineann le meas iomlán ar chearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta agus cultúrtha, agus a
gcomhionannas, saoirse ó leatrom do gach saoránach, agus cothroime urraime agus plé cothrom d’fhéiniúlacht, éiteas
agus ardaidhmeanna an dá phobal’.
Teastaíonn ó Shinn Féin go mbeidh cearta ann i bhfírinne i saol daoine. Tá cosaint ceart lárnach ní hamháin do shochaí
chothrom ach chomh maith le háit a thógáil inar féidir ‘rath a bheith ar dhaoine, a saoirse a bheith acu agus maireachtáil
saor ó leatrom.
Oibreoidh Sinn Féin ar gach comhairle le Cairt Ceart a chur ar bun faoin ndéanfaidh comhairlí gealltanas cearta gach
saoránaigh a chosaint ina gceantair faoi seach.
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ATHNUACHAN
Má thugtar acmhainní do thionscadail turasóireachta
atá bunaithe go háitiúil, go háirithe fiontair gheilleagair
shóisialta áitiúla agus cur chun cinn na turasóireachta
cultúrtha, cruthóidh sin fostaíocht, go háirithe i bpobail faoi
mhíbhuntáiste.

Is iad comhairlí an leagan is logánaithe den daonlathas
toghcháin, ag déanamh cinntí a imríonn tionchar ar do shaol,
saol do theaghlaigh agus do phobail.
Tá an fhéidearthacht ag comhairlí, ag úsáid a gcumhachtaí
athnuachana agus pleanála pobail, i gcomhpháirt le ranna
feidhmeannais, ról tábhachtach a imirt in athnuachan
shóisialta agus eacnamaíoch a gceantair.

Is féidir leo turasóirí a mhealladh chomh maith, a chuideoidh
borradh a chur faoin earnáil fáilteachais áitiúil.
Creideann Sinn Féin go gcaithfidh athnuachan díriú ar ár
ndaoine óga agus a scileanna a choinneáil. Cé go ndéanann
cuid mhór dár ndaoine óga staidéar sa bhaile, nó fiú iad siúd
a thaistealaíonn le haghaidh a n-oideachais, is féidir iad a
mhealladh le fanacht nó le filleadh má chreideann siad go
bhfuil féidearthacht ann post maith a fháil sa bhaile. Mar
sin caithfidh pleananna athnuachana comhairlí díriú ar
níos mó scileanna a thabhairt do dhaoine áitiúla agus ag
an am céanna comhoibriú a spreagadh idir fostóirí áitiúla
agus mic léinn trí thionscnaimh phrintíseachta agus éarlais
nuálaíochta.

Is cóir leas a bhaint as cumhacht cheannaigh comhairlí chun
leasa don phobal. Nuair a lorgaítear seirbhísí comhairle
ar chonradh ó na tairiscintí is ísle costas baintear as faoi
chaighdeán seirbhísí poiblí agus cruthaítear rás chun an
íochtair maidir le pá agus coinníollacha oibrithe. Is cóir, ina
áit sin, seirbhísí a chur ar fáil ar bhealach a uasmhéadaíonn
an fholláine shóisialta, eacnamaíoch agus chomhshaoil.
Caithfidh comhairlí dualgas a dhéanamh de luach sóisialta
a chur chun cinn agus a chinntiú go bhfuil sé lárnach do
sholáthar agus do choimisiúnú seirbhísí.
Ba chóir do chomhairlí chomh maith luach sóisialta a thógáil
trí chlár poiblí a choinneáil de gach grúpa sa tríú hearnáil ina
gceantair chomhairle.

Agus iad ag iarraidh athnuachan shóisialta agus eacnamaíoch
a chruthú agus a thógáil, aithníonn Sinn Féin go bhfuil
caidreamh neamhchothrom idir comhairlí agus ranna
feidhmeannais agus tá seo fíor go háirithe nuair a bhaineann
sé le gealltanais bhuiséid, Déantar an deacracht seo níos
measa arís mar gheall ar an gclár oibre déine atá á chur
chun cinn ag rialtas na Breataine, faoina raibh ciorruithe i
dtéarmaí réadacha gan stad bliain i ndiaidh bliana ar an
mblocdheontas.

Creideann Sinn Féin gurb iad na polasaithe athnuachana
is rathúla a bheidh ann, cé go mbeidh cruth agus foirm na
hathnuachana éagsúil i gcomhairlí éagsúla, mar gheall
ar a suíomhanna geografacha agus a gcomhdhéanamh
uirbeach/tuaithe, ná na cinn ina bhfuil an rannpháirtíocht is
mó ag daoine áitiúla.
Má dhéantar obair i gcomhpháirt agus má dhéantar daoine
áitiúla rannpháirteach i ndearadh seirbhísí cuideoidh sin lena
chinntiú go bhfuil comhairlí in ann seirbhís den chéad scoth
a sholáthar a riarfaidh ar riachtanais bhunadh a gceantair.

Tá Sinn Féin tiomanta do chomhpháirtíocht nua le rialtas
áitiúil a chinntíonn go bhfuil oibleagáidí airgeadais na
hathnuachana comhroinnte ar bhealach níos comhionainne.
Tá Sinn Féin tiomanta do níos mó athbhreithniú a
dhéanamh ar an bhféidearthacht a bhaineann le dílárú
ranna feidhmeannais mar chuid de chlár athnuachana
eacnamaíche atá cothromaithe.

Mar chuid de phleanáil pobail creideann Sinn Féin go
gcaithfidh comhairlí a chur san áireamh ní hamháin na
seirbhísí a theastaíonn ó phobail áitiúla, ach patrúin stairiúla
tearc-infheistíochta lena chinntiú go ndéantar pleanáil agus
soláthar seirbhísí poiblí ar bhonn an riachtanais oibiachtúil.

Tacaímid le bearta fáis ionchuimsitheacha i mBéal
Feirste agus san iarthuaisceart. Tacóidh na bearta seo le
príomhthionscadail infreastruchtúir, turasóireachta agus
nuálaíochta agus cinnteoidh siad go mbeidh a gcuid féin ag
na pobail is mó díth de thairbhí an fháis. Tá SF ag iarraidh
chomh maith go mbeidh pleanáil eacnamaíoch á forbairt ar
fud an tuaiscirt.

Caithfidh plean atá rianaithe go soiléir a bheith ag comhairlí
maidir le cad é mar a chuirfidh siad athnuachan i gcrích, ní
hamháin athnuachan seirbhísí do dhaoine áitiúla ach chomh
maith leis sin cad é mar is féidir leo an geilleagar áitiúil a
thógáil trí chruthú fostaíochta nó trí thurasóireacht.
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TITHÍOCHT
Trí phleananna forbartha áitiúla a úsáid, is féidir le comhairlí
ceantair a ainmniú, ní hamháin don tithíocht ach don tithíocht
shóisialta chomh maith. Caithfidh an t-ainmniúchán a bheith
déanta de réir fíoréilimh agus, nuair a bheidh ainmniúchán
déanta, níor chóir do chomhairlí úsáid a athrú. In aon
fhorbairt tithíochta nua caithfidh infreastruchtúr pobail agus
fóntais áitiúla a bheith ann. Creideann Sinn Féin gur chóir go
mbeadh céatadán de thithíocht shóisialta agus inacmhainne
a bheith i bhforbairtí tithíochta príobháideacha ar bhealach
atá dall ar thionacht agus ionchuimsitheach.

Creideann Sinn Féin go bhfuil an tithíocht ar cheann
de na riachtanais dhaonna is bunúsaí mar tugann sí
dídean, compord, slándáil, dínit, príobháideachas agus
dúshraith shaol an teaghlaigh. Tá sé ríthábhachtach baile
a bheith ag gach duine atá inacmhainne agus oiriúnach
dá riachtanais. Éilíonn seo meascán folláin d’áitíocht
úinéara, cíos príobháideach, agus tithíocht shóisialta.
Ach, tá easpa tithíocht shóisialta tar éis córas tithíochta
neamhchothromaithe a chruthú.
Mar sin de, tá níos mó ná 37,000 teaghlach ar an liosta
feithimh don tithíocht shóisialta, tá 24,000 faoi strus
tithíochta, agus tá 12,000 gan dídean. Tá an easpa tithíocht
shóisialta tar éis éileamh a bhogadh chomh maith go dtí
an earnáil phríobháideach, ag brú suas praghsanna agus
ag laghdú inacmhainneacht úinéireacht tithíochta agus
cíos príobháideach. Le hinacmhainneacht a chur chun
cinn ar fud na hearnála tithíochta creideann Sinn Féin go
gcaithfear stoc na tithíochta sóisialta a mhéadú go mór, leis
an bhFeidhmeannas Tithíochta ag filleadh ar thithe a thógáil.

D’fhéadfadh an coincheap “filleadh dearfach” an dá ghá a
chuimsiú, an gá le forbróir brabús réasúnta a dhéanamh
agus ag an am céanna an luach sóisialta a bhaineann le
ranníocaíochtaí a chuireann chun cinn folláine ár sochaí
a aithint. Tacaíonn Sinn Féin le haitheantas do chóiríocht
chónaithe reatha a chosaint, agus ba chóir go gcuimseodh
sin aitheantas ar phobail agus ar chomharsanachtaí a bhí
ann leis na glúine. Caithfear na comharsanachtaí áitiúla seo
a chomhtháthú in aon deiseanna athnuachana, mar shampla;
ceadanna páirceála, bealaí isteach agus amach agus fóntais
áitiúla. Creideann Sinn Féin go gcaithfidh comhairlí áitiúla
cosaint i gcoinne na féidearthachta a bhaineann le pobail
agus comharsanachtaí reatha a phlódú agus a shárú.

Chomh maith leis sin, caithfidh an Fheidhmeannacht
Tithíochta scrúdú a dhéanamh ar a modheolaíocht maidir
le líon na dtithe nua atá de dhíth gach bliain a ríomh. Tá
soláthar talún agus a leithdháileadh le riar ar éileamh áitiúil
ar thithíocht ríthábhachtach. Creideann Sinn Féin go bhfuil
ról tábhachtach ag comhairlí le himirt le tabhairt faoin
ngéarchéim thithíochta atá ann. Is féidir seo a dhéanamh trí
chriosú talún agus ranníocaíochtaí forbróirí.
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COMHSHAOL
Tacaíocht do Shinn Féin is ea dul i
ngleic leis an athrú aeráide. Déanfar
iarrachtaí móra i ngach comhairle
leis an lorg charbóin a laghdú agus
tacóimid go hiomlán le comhroghanna
athnuachana fuinnimh.
Ach infheistiú sa timpeallacht thógtha,
ní hamháin le háit dheas do dhaoine
maireachtáil ann a dhéanamh den
cheantar, tá de bhuntáiste aige
chomh maith áit tharraingteach don
infheistíocht a dhéanamh den cheantar.
Mealltar infheisteoirí go dtí ceantair a
bhfuil caighdeán ard maireachtála acu
le rochtain ar fhóntais.
Creideann Sinn Féin go bhfuil ról
tábhachtach ag comhairlí ag cosaint
ár gcomhshaoil. Táimid ag iarraidh go
mbogfar ar shiúl ó bhreoslaí iontaise a
dhó le dul i dtreo comhshaol níos glaine
agus níos glaise.
Ceann de mhóriarrachtaí Shinn Féin
i ngach comhairle a bheidh ann dul
i ngleic le ceist an athraithe aeráide
agus cuideoidh siad an lorg charbóin
a laghdú agus tacóimid go hiomlán le
comhroghanna athnuachana fuinnimh.

Táimid ag iarraidh go nglacfaidh
comhairlí le foinsí teasa atá neodrach
ó thaobh carbóin d’aon fhoirgneamh
comhairle nua agus gealltanas le
foirgnimh níos sine a aisfheistiú. Ba
chóir dóibh chomh maith plaisteach
aon úsáide indiúscartha óna n-oifigí
agus fóntais.
Má dhéantar bearta leis an gcomhshaol
a chosaint ligfí do chomhairlí chomh
maith páirt a imirt i gcruthú post
agus i nginiúint ioncaim a chuidíonn
méaduithe i rátaí a sheach-chur.
Ba chóir go mbeadh de chúltaca ag an
infheistíocht airgeadais dhíreach sin
sa chomhshaol comhairlí ag bheith
ag iarraidh ar Choiste Aoisliúntais
Oifigigh Rialtais Áitiúil éirí as infheistiú
i gcomhlachtaí breosla iontaise.
Is féidir leis an dramhaíl a bheith ina
earra luachmhar agus tá Sinn Féin
ag iarraidh go n-úsáidfidh comhairlí
an múnla athchúrsála is fearr maidir
le héifeachtúlacht, inbhuanaitheacht
agus go heacnamaíoch.
Táimid ag iarraidh go mbeidh
comhairlí, agus iad ag plé le dramhaíl,
réamhghníomhach maidir le laghdú,
athúsáid agus athchúrsáil, leis an méid
a chaitear ar líonadh talún chomh maith
le hioncam a ghiniúint ón dramhaíl.
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Cur chuige amháin a bheadh ann
comhairlí ag glacadh le scéim um
bosca cois bóthair taobh leis na boscaí
bruscair gorma. Seachas comhairlí
ag íoc as líonadh talún nó íoc as
comhlachtaí ár ndramhaíl a thabhairt
ar shiúl agus a phróiseáil, táimid ag
iarraidh go mbeidh comhairlí ag cruthú
múnla eacnamaíoch ciorclach, ag úsáid
a n-oibleagáidí reachtúla maidir le
bainistíocht dramhaíola le poist áitiúla
agus sruth ioncaim a chruthú.
Seachas na hacmhainní a thabhairt ar
shiúl, má choinnítear táirgí luachmhara
in-athchúrsáilte próiseáilte tugann
sin do gach ceantar comhairle an deis
fostaíocht áitiúil a chruthú agus ag
an am céanna ioncam inbhuanaithe
a ghiniúint ó nithe in-athchúrsáilte a
dhíol.
Tá Sinn Féin tiomanta pobail áitiúla agus
an comhshaol a chosaint ó thionchair
dhochracha dramhaíola ceimiceáin
agus núicléiche. Tá d’fhianaise air seo
sinn ag cur i gcoinne go leanúnach
ciainíd a úsáid sa mhianadóireacht
óir agus ábhair dramhaíola núicléiche
a dhumpáil, atá díobhálach don
chomhshaol agus do shláinte daoine.

CEARTA OIBRITHE
PÁ MAIREACHTÁLA &
CONARTHAÍ NÁID UAIREANTA
Tá Sinn Féin tiomanta saol oibrithe a fheabhsú. I
gcomhthéacs áitiúil ciallaíonn sé seo go bhfuil cleachtann
agus go gcuireann ár gcomhairlí chun cinn socruithe oibre
cothroma.
Tá clár déine na dTóraithe, chomh maith le costais
mhaireachtála arda, tuarastail ísle agus laghduithe i sochair
i ndiaidh a lán teaghlach a fhágáil i mbochtaineacht.
Go fóill fágann an rud a dtugann rialtas na Breataine
an tuarastal maireachtála air, £8.21, a lán teaghlach ag
maireachtáil sa bhochtaineacht.
Tá Sinn Féin ag iarraidh go mbeidh gach comhairle ina
bhfostóirí creidiúnaithe a thugann an tuarastal maireachtála,
ag íoc an tuarastail maireachtála agus ag éirí as conarthaí
náid uaireanta do bhaill foirne.
Táimid ag iarraidh chomh maith go gcinnteoidh comhairlí go
mbronntar tacaíocht airgeadais agus conarthaí soláthair ar
ghrúpaí ar fostóirí iad a thugann an tuarastal maireachtála
agus a sheachnaíonn conarthaí náid uaireanta.
Tá an tuarastal maireachtála £9.00 san uair, socraithe
ag Comhairle an Tuarastail Maireachtála, ag riar go
héifeachtach ar riachtanais oibrithe, ag cinntiú gur féidir
saol teaghlaigh le dínit a bheith acu, saor ó bhagairt na
bochtaineachta agus na mbanc bia.
Tá Sinn Féin ag iarraidh chomh maith oibrithe a chosaint
trí chosc a chur ar chonarthaí náid uaireanta atá tar éis
neamhdhaingne agus éiginnteacht a chruthú d’oibrithe.
Baineann conarthaí náid uaireanta ar shiúl ceart oibrí ar
uaireanta dearbhaithe, ag cruthú súilíochtaí go mbeidh
oibrithe ar fáil láithreach don obair.
D’oibrithe bíonn de thoradh ar na conarthaí seo a lán
casaoidí, lena n-áirítear neamhdhaingne phoist, tuarastail
ísle agus easpa forbairt gairme. Cuireann conarthaí mar
seo isteach ar shaol an teaghlaigh chomh maith mar gheall
ar iad a bheith treallach.

Bhí comhairleoirí de chuid Shinn Féin ar thús cadhnaíochta,
agus beidh i gcónaí, sa troid le cosc a chur ar na conarthaí
dúshaothraithe seo.
In 2018 mhol agus rithe comhairleoirí Shinn Féin i gComhairle
Cathrach Bhéal Feirste rún ar chonarthaí náid uaireanta a
chosc. Mhol an rún seo go gcuirfí deireadh, de réir a chéile,
le conarthaí náid uaireanta agus ina n-áit conarthaí ina bhfuil
bandaí uaireanta a chur i bhfeidhm.
Thabharfadh conarthaí ina bhfuil bandaí uaireanta níos mó
soiléireachta d’oibrithe mar tugann siad dearbhú maidir lena
n-íosmhéid agus uasmhméid uaireanta oibre.
D’éiligh an rún seo chomh maith ar ghnólachtaí áitiúla
freagracht a ghlacadh as a chinntiú go gcuirfidh siadsan
chomh maith deireadh, de réir a chéile, le conarthaí náid
uaireanta.
Cé gur cuireadh tús leis an rún seo i mBéal Feirste glacfaidh
agus faomhfaidh ár gcomhairleoirí ar fud an tuaiscirt é.
Tríd na tionscnaimh seo creideann Sinn Féin gur féidir le
comhairlí, trí airgead na n-íocóirí rátaí a infheistiú, cuidiú
an bhochtaineacht agus and míbhuntáiste a mhaolú agus
áiteanna níos fearr le bheith ag obair iontu a dhéanamh de
gach ceantar comhairle.
Tá an chumhacht ag comhairlí chomh maith uaireanta trádála
an Domhnaigh a choigeartú chomh maith. Chuir Sinn Féin i
gcoinne miondíoltóirí móra a bheith in ann iallach a chur ar
oibrithe uaireanta níos faide a oibriú Dé Domhnaigh. Seo ár
seasamh i gcónaí, nó is cosúil go mbaineann sin amach an
toradh is cothroime d’oibrithe is mian leo a bheith ag obair
agus do mhiondíoltóirí beaga, a bhraitheann ar thrádáil an
Domhnaigh le go mairfidh siad.
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AN GHAEILGE
Tá Sinn Féin tiomanta do chur chun cinn
agus d’úsáid na Gaeilge sa saol poiblí agus
príobháideach. Táimid tiomanta dá cosaint
sa reachtaíocht agus d’fheidhmiú Acht
Gaeilge sna 6 chontae.
Tá Sinn Féin tiomanta chomh maith ár
neart a úsáid lena chinntiú go gcuirfidh
comhairlí áitiúla seirbhísí agus cosaintí ar
fáil le cearta Gaeilgeoirí a chur i gcrích.
Áirítear leis seo cur i bhfeidhm gealltanas
reatha idirnáisiúnta agus baile, cosúil leo
siúd a rianaítear in: An Chairt Eorpach do
Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh;
an Creat-Choinbhinsiún do Chosaint
Mionlach Náisiúnta; Comhaontú Aoine
an Chéasta; Comhaontú Chill Rímhinn;
agus an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta
Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha.
Creideann Sinn Féin go gcaithfidh rialtas
áitiúil an ‘gníomh diongbháilte’ a ghealltar
i gComhaontú Aoine an Chéasta a
sholáthar go réamhghníomhach. Ba chóir
do chomhairlí áitiúla soláthar Gaeilge
a chur i gcrích ar bhealach pleanáilte
agus straitéiseach; ag comhoibriú agus i
gcomhairliúchán le pobal na Gaeilge agus
gníomhaireachtaí Gaeilge.

BA CHÓIR GO N-ÁIREOFAÍ LEIS AN ‘GNÍOMH DIONGBHÁILTE’
SEO:
■ Polasaí Gaeilge i ngach comhairle
■ Oifigeach forbartha Gaeilge i ngach comhairle
■ Soláthar seirbhíse trí mheán na Gaeilge
■ Soláthar dóthanach acmhainní ar son chur chun cinn, shofheictheacht
agus fhoghlaim na Gaeilge i ngach comhairle.
■ Pleananna gníomhaíochta le dul i ngleic leis an gclaontacht agus an
chaoinfhulaingt a chur chun cinn i leith na Gaeilge.
■ Réamhghníomhaíocht le leatrom a chosc agus le soláthar Gaeilge a
chosaint is cuma faoi chomhdhéanamh polaitiúil comhairlí.
■ Polasaí ainmnithe sráide mar an gcéanna ar fud áiseanna rialtas
áitiúil a éascaíonn saoránaigh is mian leo sráidainmneacha Gaeilge
nó dátheangacha. Dearbhaímid an dearcadh gur chóir é seo a bheith
bunaithe ar mhianta 50% + 1 de fhreagróirí, ag glacadh páirte i suirbhé
déanta ag cónaitheoirí áitiúla nó i suirbhé déanta ag comhairle.
Tá Sinn Féin go daingean den bharúil gur le gach duine an Ghaeilge. Ní
bagairt do dhuine ar bith nó do phobal ar bith í. Is acmhainn dár bpobal,
agus don rialtas áitiúil, í le tuiscint, meas agus comhionannas a chur chun
cinn.
Tá cearta ag Gaeilgeoirí – mar shaoránaigh agus mar íocóirí rátaí. Caithfidh
rialtas áitiúil seasamh leis na cearta seo, iad a chur chun cinn agus a
chosaint.
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PÓILÍNEACHT

PHOBAIL
Caithfidh péas áitiúil a bheith ag
obair i gcónaí le pobail áitiúla mar
tá caidreamh láidir mar seo ag
croílár na dea-phóilíneachta ar
fud an oileáin.
Cé go bhfuil dul chun cinn
déanta ag SPTÉ ag obair le
gníomhaireachtaí reachtúla eile,
leithéid na mbord sláinte agus
seirbhísí sóisialta, le torthaí níos
fearr a chur ar fáil do dhaoine
soghonta, tá imní orainn nach
bhfuil péas ag dul i dteagmháil
mar is ceart le pobail áitiúla agus
eagraíochtaí pobail le teacht ar
réitigh ar fhadhbanna.
Caithfear acmhainní dóthanacha
a chur ar fáil don phóilíneacht
áitiúil/chomharsanachta
agus
le go bhfanfaidh péas áitiúil ina
gceantar féin i bhfad níos faide,
le ligean dóibh na caidrimh
riachtanacha a thógáil agus a
choinneáil.
Caithfear na cumhachtaí pleanála
pobail nua do chomhairlí a úsáid
le cur chuige ón mbonn aníos a
chur ar fáil i leith na póilíneachta
agus na sábháilteachta pobail.
Díríonn polasaithe éifeachtacha
leis an gcoiriúlacht a laghdú
– na cinn a bhfuil de chumas
acu sábháilteacht phobail san
fhadtéarma a chur ar fáil – ar
chosc roimh ré. Pléifidh cuid
de na bearta seo níos faide ná an
phóilíneacht, go réimsí polasaí
níos leithne lena n-áirítear sláinte,
dlí agus ceart, oideachas agus an
geilleagar.

TÁ SEIRBHÍS PÓILÍNEACHTA DE DHÍTH ORAINN A DHÉANANN A LEANAS
■ dul i dteagmháil go réamhghníomhach agus go leanúnach le, agus atá freagrúil ar
riachtanais na bpobal éagsúil a bhfreastalaíonn sí orthu
■ dearcadh ar phobail mar shócmhainn thábhachtach agus ríthábhachtach ag cuidiú
le réitigh maidir le póilíneacht agus sábháilteacht phobail ag obair i gcomhpháirt
leis na péas.
■ ‘póilíneacht leis an bpobal’ a bheith mar chroíphrionsabal acu le réitigh
comhdheartha idir pobail agus péas

TÁ A LEANAS DÉANTA AG SINN FÉIN
■ D’oibrigh siad go héifeachtach déanta inár gceantair áitiúla ar shábháilteacht
phobail lena n-áirítear coiriúlacht faoin tuath, drugaí, iompraíocht fhrithshóisialta
agus sábháilteacht daoine níos sine
■ Chuaigh siad i ngleic le tosaíochtaí póilíneachta trí bheith ag obair i gcomhpháirt
agus réiteach fadhbanna i gcomhpháirt le heagraíochtaí pobail agus san earnáil
phoiblí
■ D’oibrigh siad le dul i dteagmháil le daoine óga agus iad a dhéanamh páirteach
maidir le saincheisteanna sábháilteachta pobail
■ Chuir siad chun cinn tionscadail agus tosaíochtaí tiomanta ag an bpobal
■ Rinne siad monatóireacht ar fheidhmíocht na bpéas agus thug siad, nuair ba ghá,
dúshlán láidir

DÉANFAIDH SINN FÉIN A LEANAS
■ Grinnscrúdú ar phleananna SPTÉ lena chinntiú go gcosnaíonn siad póilíneacht ar
an líne thosaigh
■ A chinntiú go gcosnaítear agus go bhforbraítear múnla Patten na póilíneachta
■ Leanúint ar aghaidh ag forbairt comhpháirtíocht phobail agus ilghníomhaireachta,
ag obair leis na péas agus gníomhaireachtaí reachtúla eile agus gníomhaireachtaí
pobail
■ Leanúint ar aghaidh ag tabhairt dúshláin ar aon iompraíocht mhíchuí ag na péas
agus aon teip sa dualgas
■ A chinntiú go léirítear tosaíochtaí póilíneachta sa phlean pobail áitiúil, ionas go
bhforbraítear pleananna ón mbonn aníos
■ Leanúint ar aghaidh ag obair le Comhpháirtíochtaí Póilíneachta agus Sábháilteachta
Pobail (CPSP) áitiúla
■ Bacainní ar mhuinín an phobail sa phóilíneacht a aithint agus plé leo
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POBAIL
TUAITHE
Creideann Sinn Féin go bhfuil pobail tuaithe, feirmeoirí agus cónaitheoirí na tuaithe ag croílár ár sochaí. Is cuid lárnach
de chosaint ár n-éiceolaíochta chomh maith lena chinntiú ní hamháin go bhfuil ardchaighdeáin bhia ar fáil go háitiúil ach,
chomh maith, trína gcuid iarrachtaí go bhfuil earnáil bhisiúil agraibhia againn. Is fostóir mór an earnáil sin go háitiúil chomh
maith le príomhchuiditheoir le fás an gheilleagair.
Sa chomhthéacs polaitiúil reatha tá todhchaí an-éiginnte roimh phobail na tuaithe, le bagairtí ar a slite beatha mar gheall ar
Brexit agus caillteanas maoiniú Eorpach.
Tuigeann Sinn Féin gur féidir tionchar mór a bheith ag cinntí a dhéantar ag leibhéal na comhairle ar inbhuanaitheacht
shóisialta agus eacnamaíoch ár bpobal tuaithe amach anseo.
Cinnteoidh comhairleoirí Shinn Féin go gcomhlíonfaidh gach comhairle go hiomlán agus go cuimsitheach a ndualgais reachtúla
faoi Acht na Riachtanas Tuaithe 2016. Caithfear promhadh tuaithe a bheith ina ábhar machnaimh lárnach i bpolasaithe agus
i gcinnteoireacht comhairle. Caithfidh an próiseas a bheith cuntasach, trédhearcach agus infheidhmithe lena chinntiú go
dtugtar meáchan cuí do ghlór na tuaithe nuair atáthar ag comhlíonadh a riachtanais shóisialta agus eacnamaíocha.
Tá inbhuanaitheacht ár dtuaithe ag brath ar dhaoine agus ar theaghlaigh a bheith in ann cónaí ansin. Tá Sinn Féin ag iarraidh
go mbeidh athbhreithniú ar an bpolasaí pleanála straitéisí PPS 21 lena chinntiú go bhfuil sí ag riar ar an éileamh ar thithíocht
tuaithe agus ag an am céanna ag cosaint na tuaithe oscailte agus an chomhshaoil.
Tá Sinn Féin ag iarraidh go mbeidh comhairlí a bhfuil ceantair agus pobail mhóra thuaithe acu ag obair le chéile chun
mórleasa do na pobail sin. Táimid ag iarraidh go n-éileoidh comhairlí go mbeidh gnéithe den mhaoiniú reatha i gcónaí
i maoiniú amach anseo do phobail áitiúla. Tá sé ríthábhachtach go leanfaidh íocaíochtaí ar son, Limistéir faoi Shrianta
Nádúrtha, go gcoinneofar creatlach na hÍocaíochta Coitianta Talmhaíochta agus go mbeidh na Grúpaí Ceantair Áitiúla (GCÁ)
mar chuid den mheicníocht soláthraithe do phacáistí airgeadais amach anseo.
Tá Sinn Féin ag iarraidh go mbunóidh comhairlí coiste talmhaíochta a bheidh ag iarraidh a bheith ag obair le chéile le
dreamanna eile ar fud an oileáin. Creidimid gur chóir go mbeadh sé mar chuid dá gcuid oibre Parlaimint Tuaithe UileÉireann a bhunú, a thabharfadh le chéile ionadaithe na dtáirgeoirí bia, chomh maith le daoine eile ag déanamh ionadaíochta
ar ghlór na tuaithe, lena chinntiú ní hamháin go gcloistear riachtanais na bpobal tuaithe ach go ndéantar gníomh dá réir.
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LEATHANBHANDA
FAOIN TUATH
Tá cuid de na luasanna leathanbhanda is measa ar oileán
na hÉireann ag ceantair comhairle Fhear Manach agus
na hÓmaí, an Iúir Mhúrn agus an Dúin agus Chósta an
Chlocháin agus na nGleannta. Ní féidir le 19% d’áitribh i
bhFear Manach agus an Ómaigh luasanna 10mbps a bhaint
amach.

Tá leathanbhanda anois ina chuid ríthábhachtach den saol
sa 21 haois.
Is fada Sinn Féin ag áitiú gur chóir tabhairt faoin éagothroime
réigiúnach atá ann i dtuaisceart na hÉireann. Tabharfaidh
mórthionscadail cosúil leis an A5 agus A6 buntáistí móra
do na pobail tuaithe sin ar an taobh thiar den Bhanna, ní
hamháin maidir le sábháilteacht ar bhóithre ach buntáistí
eacnamaíocha chomh maith. Ach tá ár n-infreastruchtúr
digiteach lán chomh tábhachtach agus caithfear tabhairt
faoin easnamh atá tar éis forbairt idir pobail uirbeacha
agus tuaithe.

Aithníonn Sinn Féin gurb é an sprioc trí infheistíocht
nua leathanbhanda na Roinne Geilleagair “Tionscadal
Stratum”, 98% d’áitribh a bhaint amach le luasanna
leathanbhanda profa don todhchaí níos mó ná 30mbps sna
chéad 5 bliana eile. Ciallóidh sé sin go ndíreofar ar chuid
mhór de na háitribh sin a bhfuil drochluasanna acu i gcuid
dár gceantair chomhairle áitiúla faoin idirghabháil seo.

Cuimsíonn an gá le luas dóthanach leathanbhanda rochtain
ar sheirbhísí poiblí ar líne, leanaí agus mic léinn ina dhíth
don obair bhaile, siopadóireacht ar líne, orduithe gnó a
chur isteach agus tuarastail a íoc. Tá sé tábhachtach don
áit chónaithe faoin tuath ach lán chomh tábhachtach dár
ngeilleagar faoi tuath agus don iliomad gnólachtaí beaga
agus meánmhéide atá spréite tríd ár mbailte agus ár
bpobail tuaithe.

Ach, trínár gcomhairlí leanfaidh Sinn Féin ar aghaidh ag
dul i dteagmháil le Ofcom agus an Roinn Geilleagair le
brú ar son leibhéil chuí leathanbhanda sna ceantair sin is
meas a gcuireann drochluasanna isteach orthu. Tá sé de
cheart ag gach baile a iarraidh go bhfaighidh siad rochtain
ar 10mbps ar a laghad faoin Oibleagáid Uilíoch Seirbhíse.
Feicimid féidearthacht ar fud ár gcomhairlí leis an
gcomhoibriú a mhéadú le soláthraithe seirbhíse agus an
rialtóirí seirbhísí. Tá ár gceantair chomhairle san áit is
fearr le spotsolas a chur ar na ceantair atá i ndíth agus le
cuidiú le hidirghabháil amach anseo.

Faoi láthair tá os cionn 100,000 áitreabh ar fud thuaisceart
na hÉireann nach féidir leo rochtain a fháil ar luas
dóthanach leathanbhanda thar 30mbps nó níos mó, a
nglactar leis mar bhonnlíne do nasc sa lá atá inniu ann. Sa
21ú haois níl sé seo inghlactha agus rud is iontaí fós is each
nach féidir le cuid ceantar luas 3mbps a bhaint amach.
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ILGHNÉITHEACHT
CHULTÚRTHA
Tá Sinn Féin tiomanta a chinntiú go gcosnaítear cearta
cultúrtha gach duine inár sochaí. Oibreoimid lena chinntiú
go ndéanfaidh comhairlí cinntí a chuireann san áireamh go
bhfuil cultúir éagsúla ag codanna éagsúla dár sochaí agus
go gceiliúrann siad a gcultúr ar a mbealach féin. Ní féidir
leithcheal a bheith ann ar chuid ar bith dár sochaí.

Ar an drochuair is é an fhírinne do chuid mhór nach féidir
an deis a thapú a gcultúr agus a dtraidisiúin a bheith acu
mar gheall ar scoilt dhigiteach ar an oileán. Bhí Sinn Féin
ar thú cadhnaíochta ag troid lena chinntiú go bhfuil rochtain
cheart ag daoine, cosúil le híocóirí ceadúnais teilifíse, ar a
gcultúr agus traidisiúin.

Aithníonn Sinn Féin an ról tábhachtach a imríonn na
healaíona agus an cultúr inár sochaí. Imríonn ealaíona
pobail ról ollmhór agus aithnímid mar sin an tábhacht
a bhaineann le hiad a mhaoiniú i gcónaí agus éilímid go
gcuirfear níos mó maoinithe ar fáil do na cláir seo. Ní
bhaineann tábhacht na n-ealaíon pobail le healaíon agus
cultúr amháin, baineann sí le dul i ngleic le bochtaineacht
agus le leithlisiú. Tugann ealaíona pobail cultúr, ealaíona
agus spórt go dtí na ceantair is mó míbhuntáiste inár sochaí
agus imríonn siad tionchar tábhachtach i gcruthú post.

Creideann Sinn Féin gurb ionann easpa CLG ar an BBC agus
leithcheal orthu siúd a dtaitníonn na cluichí Gaelacha leo,
go háirithe nuair a fhaigheann spóirt mhóra agus bheaga
eile clúdach mór.
Creidimid gur chóir do gach comhairle, agus iad ag gníomhú
chun leasa do chách a ndéanann siad ionadaíocht orthu,
seasamh a ghlacadh brú a chur ar údaráis chraolacháin
deireadh a chur leis an leithcheal seo.
Tá ceist eile ann a bhaineann le brú a chur ar na páirtithe
leasmhara bainteacha ar an gceist a bhaineann le
geobhlocáil clár spóirt agus eile sa tuaisceart. Tá an
lucht féachana ó thuaidh mar chuid den oileán ar fad agus
tá de fhreagracht ar stáisiúin mar RTÉ atá daingnithe
ina gconarthaí a seirbhísí a chraoladh ar fud oileán na
hÉireann. Creideann Sinn Féin gur chóir do gach comhairle
a bheith ag brú ar son deireadh a chur le geobhlocáil.

Tá ról ag comhairlí chomh maith ag cinntiú go bhfuil an
oiread deise agus is féidir agus tacaíocht ag daoine áitiúla
a bhfuil bua acu a bheith rathúil agus gairm bheatha a
dhéanamh dóibh féin a bhaint as a mbuanna ealaíne. Ba
chóir do chomhairlí leanúint ar aghaidh ag cur chun cinn
printíseachtaí agus deiseanna maoinithe dá n-ealaíontóirí
óga áitiúla. Tá Sinn Féin ag iarraidh na daoine is leochailí
sa tsochaí a chosaint agus creidimid gur bealach amháin is
ea seo a bhaint amach deiseanna réadúla a thairiscint dár
n-ealaíontóirí óga. Cuideoidh na cláir seo, má mhaoinítear
mar is ceart iad, dul i ngleic le bochtaineacht agus le
leithlisiú na ndaoine is leochailí sa tsochaí.

Ag deireadh 2018 lainseáil Comhairle Cathrach Bhéal
Feirste cairt ceart an Mhéara acu a bhfuil d’aidhm aici
cearta gach saoránaigh a chosaint, lena n-áirítear a gcearta
cultúrtha, ina gcónaí sa cheantar áirithe comhairle sin. Tar
éis an tionscnaimh an-tábhachtach seo beidh d’aidhm ag
Sinn Féin seo a rolladh amach ar fud ceantair comhairle
eile.
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ÉIRE AONTAITHE
Tógfaidh Sinn féin Éire aontaithe
nua, chomhaontaithe, bunaithe
ar cheartas, cothroime agus
comhionannas. In Éirinn ina bhfuil
gach duine ar chomhchéim, tá Sinn
Féin tiomanta sochaí rathúil agus
chuimsitheach a thógáil.
Ar fud na hÉireann beidh obair gach
comhairleoir Shinn Féin treoraithe
ag an tiomáint i dtreo aontacht na
hÉireann.
Tá éiginnteacht nach raibh a leithéid
riamh ann cruthaithe ag géarchéim
Brexit ar fud an oileáin go léir.
Ná ceadaítear do shaoránaigh
sa tuaisceart a vótáil fanacht a
tharraingt amach as an AE in éadan
a dtola. Cuirfidh Sinn Féin chun cinn
an comhoibriú ar fud comhairlí ó
thuaidh agus ó dheas, lena chinntiú
go seastar le mianta daonlathacha
mhuintir na sé chontae.
De thoradh ar Brexit tá deis uathúil
tugtha d’Éirinn le deireadh a chur
le tráma na críochdheighilte agus
le sochaí chothrom agus chóir a
fhreastalaíonn ar riachtanais a cuid
saoránach go léir. Brúfaidh Sinn Féin
chun cinn leis an bhfeachtas ar son
reifreann aontachta, beidh siad ar
thús cadhnaíochta agus cuirfidh siad
chun cinn comhráite náisiúnta agus
idirnáisiúnta ar aontacht na hÉireann
agus tosóidh siad an phleanáil
phraiticiúil ar son athaontú ár dtíre
faoi dheireadh.

Níor
fhreastail
geilleagar
críochdheighilte go maith ar mhuintir
na hÉireann. Tá Sinn Féin tiomanta
d’fhorbairt gheilleagar uile-Éireann
ina dtógfaimid ar chomhoibriú
agus comhtháthú reatha seirbhísí
ar fud na n-oileán, go háirithe sna
réimsí sláinte, oideachas, iompar,
talmhaíocht agus turasóireacht.
Tabharfaidh pleanáil uile-Éireann
don tsláinte torthaí níos fearr mar
comhroinntear agus forbraítear
seirbhísí ar bhealach éifeachtach.
Ligfidh córas oideachais uileÉireann do chomhroinnt acmhainní
agus saineolais ar fud an oileáin,
neartóidh sé an taighde agus an
fhorbairt agus cuirfidh sé le fás
agus le hinbhuanaitheacht an
gheilleagair uile-Éireann. Bogfaidh
Éire aontaithe a bhfuil córas iompair
nua-aimseartha éifeachtach aici
daoine, earraí agus seirbhísí ar fud an
oileáin, ag tógáil caipiteal polaitiúil,
eacnamaíoch agus sóisialta i measc
na saoránach go léir. Laghdóidh
tionscal talmhaíochta uile-Éireann
na bacainní agus an téip dhearg a
bhaineann le bheith ag obair in dhá
dhlínse éagsúla. Mar cheann scríbe
den scoth do thurasóirí, bainfidh gach
réigiún, ó thuaidh agus ó dheas, a
bhféidearthacht iomlán amach trí
dheis fostaíochta agus eacnamaíoch
a chruthú.
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Beidh
SF
ag
iarraidh
comhpháirtíochtaí trasteorann a
thógáil sa bhreisoideachas agus
san ardoideachas, agus úsáid an
MOU idir IT Leitir Ceanainn, Coláiste
Réigiúnach an Iarthuaiscirt agus
Ollscoil Uladh Mhig Aoidh mar
mhúnla don chomhoibriú éifeachtach.
Go háirithe i réigiúin na teorann
beimid ag iarraidh comhpháirtíochtaí
a fhorbairt ag obair chun sochair do
shaoránaigh ó thuaidh agus ó dheas.
Beidh cearta vótála don uachtarán do
gach saoránach Éireannach go hard
ar an gclár oibre do gach gníomhaí de
chuid Shinn Féin. Leanfaidh Sinn Féin
ar aghaidh ag stocaireacht le rialtas
na hÉireann le reifreann a reáchtáil in
2019 ar chearta vótála don uachtarán
a shíneadh go saoránaigh atá ina
gcónaí sa tuaisceart (agus thar sáile),
ionas go dtabharfaimid guth do gach
saoránach Éireannach agus sinn ag
obair le chéile le tionchar a imirt ar
charachtar Éireann aontaithe agus le
sin a mhúnlú.
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