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RÉAMHRÁ

Bhunaigh Sinn Féin An Coimisiún um Thodhchaí na hÉireann i Samhain 2021. 
Is é a shainchúram dul i mbun comhairliúchán pobail le muintir na hÉireann 
agus go hidirnáisiúnta ar thodhchaí na hÉireann.

Bainfear é seo amach ar roinnt bealaí: trí Thionóil Shaoránach a eagrú ar fud 
na tíre agus go hidirnáisiúnta; trí aighneachtaí scríofa a bhailiú agus a chur le 
chéile; trí chruinnithe earnála a eagrú agus trí rannpháirtíocht phríobháideach.

Cuirfear tuarascáil dheiridh le chéile nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe.

Is tuairisc é seo ar an chéad chruinniú phoiblí ag Tionól Saoránach a tharla i 
Halla Cois Cuain i mBéal Feirste ar an 12 Deireadh Fómhair 2022. 

Ba iad Cathaoirleach Shinn Féin, Declan Kearney, Leas Uachtarán agus Céad-
Aire Tofa, Michelle O’Neill, agus cathaoirleach neamhspleách don oíche, Eilish 
Rooney ó Ollscoil Uladh, a labhair leis an chruinniú.

Bhí breis agus 300 duine sa Stiúideo Cois Cuain mar ar phléigh siad athrú 
bunreachtúil agus na céimeanna atá ag teastáil chun Éire nua a chruthú.

Ag an ócáid rinne 10 n-aoichainteoir aighneachtaí béil agus ina dhiaidh seo 
rinneadh plé leis an lucht féachana.

Bhí dhá sheisiún i gceist leis an chomhdháil. Chlúdaigh an chéad cheann ‘An 
Geilleagar agus Pobail in Éire Nua’ agus ba é teideal an dara ceann ‘Éire Nua 
do Chách’.

Ag deireadh na hoíche d’iarr an cathaoirleach neamhspleách Eilish Rooney 
comhaireamh lámh maidir leis an ghá go mbunóidh Rialtas na hÉireann Tionól 
Saoránach faoin Todhchaí. Ba léir go raibh an tromlach i bhfách leis seo.

Tá físeán ó Thionól Saoránach      
i mBéal Feirste ar fáil ar YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=B88dmep9SS4

Rinneadh 75 aighneacht tríd an leathanach gréasáin sa tréimhse roimh an 
Tionól Saoránach i mBéal Feirste.
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Tháinig deich n-aighneacht mhóra go díreach chuig seoladh ríomphoist an 
Choimisiúin.

Is tábhachtach a lua go bhfuil aighneachtaí go fóill ar oscailt agus go 
n-iarrtar ar ghrúpaí aighneacht a dhéanamh chuig an Choimisiún ag 
commission@sinnfein.ie nó tríd an leathanach gréasáin seo www.sinnfein.
ie/futureofireland

Ba é an fás atá ag teacht ar luas an phlé ar thodhchaí na hÉireann 
mar phríomhthéama in aitheasc Declan Kearney. Chuir sé síos air mar 
“thionscadal uaillmhianach a bhfuil sé d’aidhm aige cur go dearfach leis an 
chomhrá ar athrú bunreachtúil agus aontacht na hÉireann a dhoimhniú”.

Creideann Cathaoirleach an Pháirtí Náisiúnta, “Tá cás ann anois nach 
féidir a shéanadh do Rialtas na hÉireann Tionól Saoránach a bhunú ar 
athrú bunreachta”.

Dar le Kearney, tá “ról tábhachtach le himirt ag Tionól Saoránach chun an 
bhunobair a ullmhú roimh reifreann ar aontacht”. 

Dúirt sé gur “tráth spreagúil é dúinn go léir, lán de dheiseanna agus 
dóchais do thodhchaí níos fearr”.

Maidir leis an ghá atá le próiseas comhairliúcháin phoiblí a bhaineann le 
Tionól Saoránach, chuir Kearney in iúl, “Ba cheart go mbeadh baint ag 
ghnáthphobal ag tús an phróisis sin, ní ag an deireadh”.

Is féidir le Tionól Saoránach “cur go dearfach” le plé ar thodhchaí na 
hÉireann as seo amach, a dúirt sé.

Labhair an Chéad-Aire Tofa, Michelle O’Neill, leis an chruinniú agus mhol 
sí do dhaoine ó gach cúlra páirt a ghlacadh sa phlé ar Éire Nua. Dúirt sí:

“Is é seo baile s’againne. Gach duine a chónaíonn anseo. Déanaimis baile 
níos fearr do gach duine é.”

Dúirt O’Neill go raibh sí “ag obair chun sochaí a chruthú nach raibh 
Oráiste ná Glas, ach ina tuar ceatha de dhathanna agus den ilchultúrthas 
a léiríonn cé muid agus na luachanna atá againn inniu, luachanna ina 
gcuirtear fáilte roimh an éagsúlacht”.



“Ba mhian linn níos mó ná athaontú an oileáin seo - ba mhian linn 
aontacht na ndaoine. Ba mhian linn saol ina mbeidh deireadh leis an 
seicteachas agus inar féidir le gach saoránach - Éireannach, Briotanach, 
Tuaisceart Éireannach nó eile - cónaí le chéile faoi shíocháin agus go 
rathúil. Is féidir é a dhéanamh. Fiú muna n-aontaíonn tú leis, pléimis é.

“Is féidir linn Éire a bheith againn nach bhfágtar duine ar bith ar gcúl 
inti. Is féidir linn an deis a thapú chun Éire shíochánta, aontaithe agus 
daonlathach a chruthú.”
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PRÍOMHTHÉARMAÍ

D’ardaigh na rannpháirtithe réimse ceisteanna, a léirigh castacht an 
chaidrimh agus na n-institiúidí ar an oileán agus scála an dúshláin maidir 
le hÉire nua, chomhaontaithe a thógáil.

I MEASC NA GCEISTEANNA A ARDAÍODH AR AN OÍCHE BHÍ:

 Gnéithe lóistíochta fhóirdheontas státchiste na Breataine.

 Ról na gcoincheapa agus na dtionscadal praiticiúla, trasteorann, uile-oileáin 
a sheachadann agus a sholáthraíonn deiseanna fiúntacha do phobail 
rannpháirteacha.

 An gá le maoiniú éifeachtach a bheith ag pobail áitiúla.

 Is ionann Aontacht agus deis chun an tír a thógáil in athuair ón bhun aníos 
agus geilleagar cothrom a fhorbairt.

 Caithear plean ceart chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus straitéis 
eacnamaíoch atá éagsúil ó bhonn a bheith i gcroílár aon straitéis 
eacnamaíoch uile-Éireann.

 D’fhéadfadh straitéis um bhonneagar iompair uile-Éireann a bheith ina athrú 
mór ar gheilleagar an oileáin.

 Dúshlán lóistíochta a bheidh i ndaonra atá ag fás ar an oileán sna deich 
mbliana atá romhainn.

 Tá gá le seirbhís sláinte uile--oileáin, saor in aisce ag an bpointe seachadta.

 Ní mór cearta daoine faoi mhíchumas a bheith mar chroí-bhreithniú san Éire 
Nua.

 Caithfidh Éire nua díriú ar thithíocht ardchaighdeáin, inacmhainne agus 
pobail inbhuanaithe a mhaoiniú, mar aon le plean chun an tuath in Éirinn a 
atógáil agus infheistíocht a dhéanamh ann.

 Ba cheart breathnú ar an ghá atá le hoideachas imeasctha.

 Is ceist ríthábhachtach iad cearta saoránachta na n-imirceach.

 Caithfidh áit lárnach a bheith ag an Ghaeilge in Éirinn nua, Aontaithe, le 
cearta cinntithe go bunreachtúil.
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SEISIÚN 1:  
AN GEILLEAGAR AGUS POBAIL   
SAN ÉIRE NUA

ACHOIMHRÍ Ó NA PRÍOMHCHAINTEOIRÍ:

Seamus McGuinness, Ollamh Taighde san 
Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta (ESRI)

Dúirt an tOllamh McGuinness go bhfuil ag éirí 
níos fearr leis an gheilleagar i ndeisceart na 
hÉireann ná an tuaisceart ar roinnt príomh-
mhéadracht ar nós aschur táirgiúlachta agus riosca 
bochtaineachta. Tá an t-ioncam atá le caitheamh 
ag teaghlaigh agus ionchas saoil níos airde sa 

deisceart agus tá leibhéil níos airde gnóthachtála oideachais, easpórtáil 
níos airde agus leibhéil níos airde d’Infheistíocht Dhíreach Eachtrach ag an 
dlínse sin freisin. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil an cumas ag geilleagar 
an tuaiscirt fás agus bláthú in Éirinn Aontaithe.

Agus é ag plé leis an argóint faoi chostas na haontachta, léirigh 
McGuinness go dtiocfadh laghdú thart ar 25% ar fhigiúirí measta 
fóirdheontais 2017/18 in Éirinn Aontaithe, mar gheall ar chaiteachas 
áirithe nach mbeadh ag teastáil a thuilleadh i ndiaidh an athaontaithe.

D’áitigh sé go bhféadfadh costais na bpinsean (measta faoi láthair a bheith 
thart ar £3 billiún) fanacht ina dhliteanas ag an Bhreatain.

Thug McGuinness le fios freisin go bhfuil comhaontú ag méadú i measc 
taighdeoirí go bhfuil an leibhéal fóirdheontais reatha ann mar gheall ar 
tháirgiúlacht íseal an tuaiscirt. Mhol sé idirthréimhse i gcás vótaíochta 
teorann chun go bhféadfaí an fhreagracht oibriúcháin a aistriú go dtí an 
Phoblacht agus chun go bhféadfaí beartais a fhorbairt chun aghaidh a 
thabhairt ar tháirgiúlacht eacnamaíoch íseal an tuaiscirt, ag uasmhéadú na 
mbuntáistí eacnamaíocha a bhaineann le hathaontú agus ag fáil réidh le 
riachtanais fóirdheontais.
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Ruth Tallion,      
Stiúrthóir um Staidéar Trasteorann

Labhair Ruth faoin ghá atá le réitigh uile-oileáin a chur 
chun tosaigh ar shaincheisteanna sóisialta, comhshaoil 
agus eacnamaíocha a shásóidh riachtanais daoine 
ar bhealach níos éifeachtaí ná cur chuige ar leith 
ó dhá dhlínse. Áitíonn sí gur fearr is féidir a chur 
ina luí ar aontachtaithe nó saoránaigh amhrasacha 
Éireannacha an fiúntas a bhaineann le hÉirinn Aontaithe 

trí choincheapa agus tionscadail trasteorann uile-oileáin phraiticiúla a fhorbairt a 
sheachadann agus a sholáthraíonn deiseanna fiúntacha agus a mbíonn baint acu 
lena ndearadh agus cur i bhfeidhm.

D’áitigh Tallion go n-amharcann lucht tacaíochta Breatimeachta ar Chomhaontú 
Aoine an Chéasta mar chonstaic ar an Bhreatimeacht féin. Creideann sí 
nár thacaigh siad leis an chomhaontú riamh agus go n-amharcann siad ar 
Bhreatimeacht mar mheicníocht chun fáil réidh leis – chuige sin tá siad sásta 
tacú le scriosadh cosaintí chearta an duine agus le bochtaineacht a dtoghthóirí 
féin. Luaigh sí sampla cheannaire an DUP atá ag ullmhú chun glacadh leis go 
gcaillfear 40,000 post más teorainn chrua ar an oileán an toradh deiridh.

Leagann Ruth béim ar an Tionscnamh Oileán Comhroinnte, a bhfuil €1 billiún 
imfhálaithe aige i maoiniú do thionscadail uile-oileáin go dtí 2030, agus áitíonn 
sí gur cheart an leas is fearr a bhaint as gach deis chun institiúidí Shnáithe 2 agus 
3 a úsáid i gcás Stormont a bheith ann arís chun imeascadh uile-oileáin agus 
bunchúis comónta le forásaigh sa Bhreatain a fhorbairt. Tá sé seo tábhachtach do 
thorthaí an lae inniu agus chun an bonn a leagan le haghaidh aontú.

Áine Hargey, Cathaoirleach Chomhlachas 
Forbartha na Margaí

Thosaigh Áine ag insint don chomhthionól faoina taithí ar 
rugadh agus ar tógadh i gceantar Margaí an lucht oibre 
i mBéal Feirste. Dúirt sí go bhfuil na blianta de bheartas 
cúlchéimnithe eacnamaíoch agus sóisialta á stiúradh ag 
rialtais na Breataine agus na hAontachtacha i ndiaidh a 
chéile i ndiaidh an tionscal agus an bonneagar ar fad a 

bhaint as an cheantar, agus iarrachtaí le blianta fada a dhéanamh ar theorainneacha 
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ceantair a chrapadh, cúngú ar an talamh agus an pobal a bhogadh. Chuir sí in iúl gur 
infheistíodh £1.1 billiún i gceantar Laganside sna 10 mbliana i ndiaidh Chomhaontú 
Aoine an Chéasta, ach níor tháinig aon chuid den airgead sin chuig pobal na Margaí. 

Labhair Hargey faoi bhacainní eacnamaíocha a bheith ann anois in áit baracaidí 
míleata, agus sin ag scaradh an phobail ó na deiseanna rachmais agus eacnamaíocha 
a bhí timpeall air. D’áitigh sí gur eispéireas comónta é seo i bpobail lucht oibre ar fud 
an oileáin – daoine gafa i dtimthriall gan teorainn de thitim isteach agus amach as an 
bhochtaineacht agus na glúnta de theaghlaigh atá díshealbhaithe ag stát nach léiríonn 
meas orthu agus a dhéanamh neamhaird orthu. Dúirt sí go bhfuil sé seo ar fad mar 
bhonn agus mar thaca ag dícheangal iomlán leo siúd a rialaíonn i Westminster agus 
ag brath ar an teip thromchúiseach atá ar an chríochdheighilt.

Creideann sí gurb í an chríochdheighilt is bunchúis le gnáthfhadbanna an lae agus go 
gcaithfidh aon duine atá dáiríre faoi dheireadh a chur leis an neamhionannas a bheith 
dáiríre faoi dheireadh a chur leis an chríochdheighilt. Is ionann aontacht agus deis 
ár dtír a athchruthú ón mbun aníos agus geilleagar cóir a thógáil, dírithe ar thorthaí 
comhionanna agus ní ar chomhdheiseanna amháin. Ní mór do ghluaiseacht atá 
dáiríre faoi Éirinn nua a bheith dáiríre faoi chineál nua eacnamaíochta.

Labhair Áine faoin ghá atá le leas a bhaint as cumhacht agus na féidearthachtaí 
ata ag pobail lucht oibre chun Éire nua a thógáil, ag baint leasa as an teacht aniar, 
seiftiúlacht agus dlúthpháirtíocht chomh maith leis an bród agus neart, cruthaitheacht 
agus nasc, eolas, cumhacht agus traidisiún atá i gcroílár ag leor de phobail an lucht 
oibre. Sna Margaí, tá an pobal ag baint tairbhe as na scileanna seo go léir in iarracht 
a shamhaltú conas is féidir le pobal den lucht oibre smacht a ghlacadh ar a bhfuil i 
ndán dóibh ag leibhéal áitiúil. Tá na Margaí ag iarraidh an pobal a thógáil in athuair 
mar mhúnla den méid is féidir a bhaint amach do lucht oibre in Éirinn nua as seo 
amach.

Glynn Roberts,     
Príomhfheidhmeannach Retail NI

Ba í saincheist an bhonneagair iompair croí-théama Glynn 
Roberts. Leag sé béim go sonrach ar a thábhachtaí atá an 
tAthbhreithniú Straitéiseach Iarnróid Uile-Oileáin agus an 
gá atá le hinfheistíocht a dhéanamh i naisc iarnróid idir 
Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Corcaigh agus seirbhísí 
reatha a nuachóiriú trí leictriú agus naisc fheabhsaithe.
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Chuir sé in iúl go bhféadfadh forbairtí den sórt sin mar “an scéal a athrú ó bhonn” 
d’Éirinn, “an geilleagar a spreagadh go mór”, feabhas a chur ar nascacht agus 
pobail a athcheangal.

“Is í an earnáil mhiondíola an earnáil agus an fostóir is mó in Éirinn agus tá sí 
ríthábhachtach d’aon rathúlacht ar an oileán seo amach anseo. Sin an fáth a 
n-oibríonn Retail NI lámh ar lámh le comhghleacaithe ó dheas den teorainn, Retail 
Excellence Ireland, chun a chinntiú go gcloisfidh rialtais Thuaidh agus Theas glórtha ár 
mball…

“Oibrímid Thuaidh-Theas, Thoir-Thiar chun todhchaí níos fearr a chruthú dúinn go 
léir. Ach is é an phríomhtheachtaireacht atá agam duit anocht ná an tábhacht atá le 
hinfheistiú, feabhsú agus nuachóiriú infrastruchtúr iompair na hÉireann. Tá a fhios 
againn go léir gurb é an bonneagar an cnámh droma le fás an gheilleagair agus 
creidim go láidir i bpoitéinseal neamhúsáidte an iarnróid cur le forbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch ar fud oileán na hÉireann, ag soláthar nascacht níos tapúla agus níos 
minice, ag nascadh pobail, chomh maith le cuidiú linn ár gcuspóirí uaillmhianacha 
maidir le gníomhaíocht aeráide a bhaint amach.”

David Gavaghan, Stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin, Confederation of 
British Industry

Bhí an fás réamh-mheasta ar dhaonra an oileáin 
amach anseo ó 7 milliún go 10 milliún duine thar na 30 
bliain amach romhainn mar phríomhfhócas ag David 
Gavaghan.

Chuir Gavaghan béim ar an ghá atá le hinfheistíocht 
a dhéanamh i mbonneagar agus nascacht chun poist, leas agus riachtanais 
mhuintir oileán na hÉireann ar fad a chinntiú amach anseo.

Tharraing sé aird freisin ar an argóint go bhfuil gá le níos mó infheistíochta i 
gcathracha, áit a dtiocfaidh méadú ar dhlús an daonra, agus go bhfuil gá le 
cathracha ard-daonra a chinntiú le go mbeidh siad iomaíoch ar fud an domhain.

Dúirt sé:

“In 2010 d’fhoilsigh Intertrade Ireland tuarascáil a choimisiúnaigh sé ag 
Acadamh Innealtóireachta na hÉireann - Bonneagar do dhaonra oileánda 8 
milliún.
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“Seol Martin McGuinness é ar chéimeanna Stormont. Ráiteas fíor-suntasach 
muiníne a bhí ann maidir le todhchaí an oileáin, ag iarraidh na riachtanais 
bhonneagair amach anseo a aithint, atá bunúsach chun saol daoine a fheabhsú.

“Níos déanaí foilsíodh an dara tuarascáil ar an tábhacht a bhaineann le dorchla 
eacnamaíoch oirthear na hÉireann agus a nascacht. Bhí an tuarascáil tiomnaithe 
d’obair George Quigley. Fiosraíodh go sonrach ann a thábhachtaí atá sé a bheith 
iomaíoch ar bhonn domhanda. Gan é ní bheimid in ann jabanna, leas, agus 
riachtanais mhuintir oileán na hÉireann ar fad a tháirgeadh.

Fiosraíodh sa tríú tuarascáil – píosa oibre níos suntasaí – ar nascacht an oileáin.”

URLABHRAITHE ÓN URLÁR:

Cuntasóir Cairte i mBaile Átha Cliath 

“Is é fírinne an scéil gur theip ar an Chríochdheighilt le 100 bliain. Más 
féidir leis na 26 Chontae a bheith ina chumhacht ollmhór geilleagrach, 
is féidir linn tríd an athaontú rathúlacht a chruthú ní amháin don 10% is 
saibhre ach don tír iomlán.

“Ciallaíonn sé sin agus muid ag caint ar phoblacht go labhraíonn muid 
ní amháin faoi chearta daonlathacha a bheith againn ach go labhraíonn 
muid faoi saibhreas atá á chur ar ais sa phobal; sna seirbhísí sláinte; agus 
inár seirbhís oideachais ag cuidiú le gach féidearthacht.

“Thiocfadh leis an tír seo a bheith an-rathúil. Tá OIN an-ard ag na 26 
Chontae, OTI an-ard ach táimid fós ag tiomáint carr, gluaisteán, le trí roth 
agus tá ceann de na rothaí pollta.

“Ní gá dúinn léachtaí a ghlacadh ó dhaoine i Londain atá bancbhriste 
anois. Is Éireannaigh muid, daoine cumasacha a chuaigh amach agus a 
thóg an domhan. Cén fáth nach dtógfaimid ár dtír féin? Táimid níos mó ná 
ábalta.”

TUAIRIMÍ EILE A LÉIRÍODH

“Nuair a amharcaim ar an tuaisceart anseo agus an líon daoine atá ar 
frithdhúlagráin mar gheall ar an tráma a d’fhulaing muid ar fad le linn 
bhlianta na coimhlinte, creidim go bhfuil córas cúram sláinte riachtanach in 
Éirinn Nua ina gcuirtear cóir leighis ar gach duine ag an phointe seirbhíse 
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ag a dtéann siad ar a lorg.

“Tá paindéim mheabhairshláinte againn ar fud na hÉireann. Ní mór 
dúinn breathnú ar an dóigh a dtógaimid athléimneacht i bpobail 
agus i gcomhthéacs Éire Aontaithe, ní mór dúinn breathnú ar chostais 
mheabhairshláinte in Éirinn nua.

“Samhlaigh dul ó Dhún na nGall go dtí áit ar bith agus in ionad a bheith 
ag stopadh agus ag tosú i ngach baile beag i dtrucail mar shampla, 
d’fhéadfadh córas iarnróid a bheith againn. Tá súil agam go leagann 
an Tionól Saoránach seo plean soiléir, dearfach amach don chineál sin 
forbartha óir ní bheadh ciall ar bith leis gan é a dhéanamh.”
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SEISIÚN 2: 
ÉIRE NUA DO CHÁCH

ACHOIMRE AR NA PRÍOMHCHAINTEOIRÍ:

Greta Gurklyte - Oifigeach 
Rannpháirtíochta Poiblí, Disability Action

“Tá cineál nua rialachais agus cinnteoireachta de dhíth 
orainn a oibríonn do dhaoine faoi mhíchumas” a bhí 
mar chroíthéama d’aitheasc Greta Gurklyte: 

“Tá Daoine faoi Mhíchumas ag fanacht rófhada le 
hathrú. Níl na cosaintí agus na cearta céanna againn 
agus atá ag ár gcomhghleacaithe sa dlínse in aice linn 

agus atá i Sasana, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

“Dúirt Príomh-Choimisinéir an Choimisiúin Chomhionannais gurb ionann easpa 
dul chun cinn sa reachtaíocht chomhionannais go bhfuilimid inár gcónaí sna 
‘aoiseanna dorcha’ agus go bhfuil baol mór ann go dtitfidh muid ar gcúl, agus 
nach tír fhorbartha a bheidh inti.”

Cruthaíonn an ghéarchéim chostais mhaireachtála dúshlán breise faoi leith do 
dhaoine faoi mhíchumas, a bhfuil “roghanna dodhéanta le déanamh acu an 
geimhreadh seo idir análú agus ithe, mar gheall ar na costais mhéadaitheacha 
a bhaineann le hinnealra tarrthála a reáchtáil sa bhaile, agus gan gníomh 
gheobhaidh daoine faoi mhíchumas bás an geimhreadh seo”. .

“Tá daoine faoi mhíchumas fágtha ina ndiaidh ag Stormont, agus ag Westminster. 
Teastaíonn cineál nua rialachais agus cinnteoireachta uainn a oibríonn do dhaoine 
faoi mhíchumas. Is tubaisteach í an ghéarchéim pholaitiúil reatha. Bhí institiúidí 
inbhuanaithe ag teastáil uainn míonna ó shin chun ár saol a shábháil.

“Ccuid den dualgas atá romhainn anocht ná smaoineamh ar rudaí a n-éireoidh 
leo. Tá a fhios againn go n-oibríonn an chomhobair. Tá a fhios againn go mbíonn 
an toradh is fearr is féidir mar thoradh ar chomhpháirtíochtaí comhoibríocha. 
D’oibrigh mé ar an tionscadal trasteorann ONSIDE cuireadh le chéile le daoine 
faoi mhíchumas. Forbraíodh ONSIDE chun sláinte agus folláine daoine faoi 
mhíchumas a fheabhsú trí threalamh digiteach a chur do dhaoine faoi mhíchumas 
agus uas-sciliú a thabhairt dóibh agus trí aonrú sóisialta a laghdú. Shroich an 
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tionscadal seo 2,400 duine faoi mhíchumas, laghdaíodh aonrú sóisialta agus tá 
moil phobail bunaithe ag feidhmiú anseo agus i ndeisceart na hÉireann.

“Mar dhaoine faoi mhíchumas d’aontaigh muid go gcaithfimid a bheith ag obair 
le chéile chun fíor-athrú agus cearta agus comhionannas a sheachadadh do 
chách. Is féidir linn níos mó a bhaint amach trí oibriú le chéile.”

An tOllamh John Barry  - Scoil na Staire, 
na hAntraipeolaíochta, na Fealsúnachta 
agus na Polaitíochta, QUB

Léirigh an tOllamh Barry an rud ar ar thug sé 
“roinnt fíorscéalta bitheolaíochta agus fisiceacha 
míchompordacha”. Creideann sé go gcaithfidh fíorphlean 
chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus straitéis 
eacnamaíoch atá éagsúil ó bhonn a bheith i gcroílár 

aon straitéis eacnamaíoch uile-Éireann. Caithfidh muid 
glacadh le straitéis eacnamaíoch radacach don tréimhse iar-fháis.

Tá cothabháil an fháis thar na leibhéil inbhuanaithe ag brath ar ar “ró-obair, 
saothrú comhshaoil, ró-ídiú gan stad agus tomhaltachas” chomh maith le 
“príobháidiú ár seirbhísí poiblí agus soláthairtí neamh-mhargaidh”. D’áitigh Barry 
go bhfuil, “an fás i sochaithe rófhorbartha cosúil leis an tsochaí s’againne ag dul in 
olcas gan feabhas a chur ar ár gcaighdeáin mhaireachtála”.

“Ní léir ón OTI rud ar bith faoi na fíorchoinníollacha sóisialta inár sochaí nó faoi 
leas ár saoránach. Ní insíonn sé a dhath dúinn faoi neamhionannas, dáileadh 
ioncaim agus rachmais agus acmhainní nó go deimhin bochtaineacht agus cuimsiú 
sóisialta, agus ní insíonn sé aon rud dúinn faoi luach obair gan phá na mban.

“Tá argóintí ar son Aontacht na hÉireann atá bunaithe ar réamh-mheastachán 
eolaíoch gan bhunús ar gheilleagar iar-aontaithe bunaithe ar fhás geilleagrach ar 
fud an oileáin, neamhliteartha ó thaobh na heolaíochta de, contúirteach agus níl 
aon creidúint acu mar argóintí.”

Is é a bheidh i gceist leis seo, dar leis, ná “aontacht trí éiceathú”. Mar sin de, 
chun bonn eolaíoch daingean a chinntiú sa díospóireacht eacnamaíoch ar 
athaontú, caithfidh gach duine atá páirteach amach anseo dul i ngleic le réaltacht 
na géarchéime sa phláinéad agus leis na deiseanna is féidir a bhaint amach trí 
ghlacadh le geilleagar polaitiúil radacach i ndiaidh na tréimhse fáis.
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D’éiligh Barry go ndéanfaí “geilleagar a chuireann luach ar mheabhairshláinte 
a chuid saoránach, lánfhostaíocht in obair fhiúntach agus i seirbhísí poiblí 
uilechoitinne, agus é uile mar chuid de de sciar cothrom na hÉireann de dhomhan 
nádúrtha faoi bhláth agus de thimpeallacht chobhsaí”.

“Tá bealach nua smaointeoireachta agus bainistithe de dhíth ar Éire Nua i 
ngeilleagar iar-aontaithe, caithfear an plé ar fad maidir le hathaontú a bheith 
bunaithe ar mhúnla agus tuiscint iomlán difriúil ar gheilleagar polaitiúil”, a dúirt sé.

Dr Raied Al-Wassan - Northern Ireland 
Council for Racial Equality

Tháinig an Dr Al-Wassan go dtí an Tuaisceart 32 
bliain ó shin chun staidéar a dhéanamh in Ollscoil na 
Banríona rinne sé cinneadh fanacht. Dhírigh siad a 
chuid tuairimí ar imní na n-imirceach sna Sé Chontae, 
go háirithe a gceart ar shaoránacht Éireannach.

“Níor rugadh 6.5% de na daoine a chónaíonn sa 
tuaisceart sa RA ná in Éirinn. Tá an chuid is mó i dteideal vótáil agus caitheann 
siad vóta, ag bogadh idir páirtithe agus iarrthóirí ar bhealach beartach, go 
háirithe na páirtithe sin is mó a chuidíonn lena gcúiseanna.

“Tá pobalbhreith teorann ag teacht agus beidh imircigh i dteideal vóta a 
chaitheamh. Is iad na príomhcheisteanna dóibh ná NHS, a chuireann seirbhís 
mhaith ar fáil agus atá saor in aisce ag an phointe seachadta, cáin, an 
gheilleagair, agus leasanna gnó, ach níos tábhachtaí fós is ceist thábhachtach í 
saoránacht na hÉireann.

“Faoi láthair, níl na daoine atá ina gcónaí anseo i dteideal saoránacht 
Éireannach a bheith acu. Níl Rialtas na hÉireann sásta é seo a phlé. An mbeimid 
ag súil go vótálfaidh daoine i bpobalbhreith Éire Aontaithe a dhéanfadh 
saoránaigh den dara grád iad?”

Ar deireadh, agus é ag ardú ceisteanna maidir le coireanna fuatha, dúirt an Dr 
Al-Wassan go bhfuil “eagla ar mhionlaigh eitneacha go dtiocfaidh méadú ar 
choireanna fuatha i ndiaidh vóta faoi cheist na teorann, agus sula reáchtálfar 
vótaíocht teorann go gcaithfimid aghaidh a thabhairt ar choireanna fuatha agus 
plean soiléir a bheith againn do saoránacht”.
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Maighréad Ní Chonghaile, ó Bhéal 
Feirste thuaidh, gníomhaí teanga le fada, 
gníomhach ag leibhéal an phobail agus 
in earnáil na Gaelscolaíochta

“Chuaigh na mílte chun sráide arís eile ar na 
mallaibh i mBéal Feirste chun cearta teanga agus 
Acht Gaeilge a éileamh.

“Tá sé simplí domhsa. Bheinn ag dúil go huile agus 
go hiomlán go mbeadh teanga na nGael agus cearta na nGael iomlán 
im-leabaithe agus iomlán fréamhaithe go córasach sa dlí agus I mBunreacht 
nua na hÉireann arbith…”

“Rinneadh go leor leor ionsaí ar an teanga agus ar phobal labhartha na 
Gaeilge thar na blianta fada anseo sna 6 Chontae… Is cinnte nach bhfuil 
na tuairimí diúltacha i leith na Gaeilge teoranta do na 6 Chontae. Áfach, go 
deimhin, tá cás déanta ag go leor daoine go bhfuil seasamh na Gaeilge sna 
26 Chontae i bhfad siar óna bheith iomlán tacúil nó slán…”

“Feictear domhsa go gcaithfear pleanáil don athGhaelú anois mar chuid den 
athaontú…”

“Is léiriú speisialta maith den bhláthú a thagann as comhoibriú trasphobail 
bunaithe ar dhul chun cinn na Gaeilge amháin de, atá ann in Oirthear Bhéal 
Feirste…”

“Ba chóir go rachadh an caint ar aghaidh go Leitir Ceanainn ar an mhí seo 
chugainn agus chuig cibé áit ina dhiaidh sin – Coinneoidh na daoine sa 
seomra seo an Ghaeilge ar an chlár agus cearta teanga ar an tábla i rith 
ama – níl sé de cheart ag duine ar bith ár dteanga dúchais a chuir ar an 
mhearfhada, gan ligeán do cheist na Gaeilge bheith i lár an aonaigh, bíodh 
sé sin in imeacht de chuid Shinn Féin nó ag an leibhéal is airde sa dhá 
Rialtais…

“Caithfear go bhfuil ceist na Gaeilge, cearta teanga, oideachas lán-
Ghaeilge, seirbhísí trí mheán na Gaeilge, comharthaíocht agus feiceálacht 
na Gaeilge, uilig mar thosaíocht in Éire Nua Athaontaithe.”
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Ben Collins - Scríbhneoir & Comhairleoir 
Cumarsáide

Dúirt Ben Collins nach mór d’Éirinn nua díriú ar 
thithíocht inacmhainne ardchaighdeáin agus pobail 
inbhuanaithe a mhaoiniú, chomh maith leis an ngá 
atá le hath-thógáil agus infheistíocht a dhéanamh i 
gceantar tuaithe na hÉireann.

Dúirt sé: 

“Ní hionann an flaitheas agus bratach ar chuaille domsa. Is díon thar do 
cheann agus bia ar an tábla atá ann.

“Is í an tithíocht bunchloch na sochaí. Bíonn tionchar ag cáilíocht an tí ina 
gcónaíonn duine ar a fholláine fhisiciúil agus mheabhrach.

“Caithfidh muid aire a thabhairt do na daoine is mó i mbaol agus cuidiú 
leo maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir, chomh fada agus is 
féidir ina dtithe féin.

“Ba mhaith linn go mbeadh teacht ag gach duine ar theach 
ardchaighdeáin. Caithfidh fócas láidir a bheith ag Éirinn nua air seo. 
Is é an bealach is fearr chun é seo a bhaint amach ná cur chuige 
tionachta measctha ina gcuirtear tithíocht shóisialta, inacmhainne agus 
phríobháideach ar fáil le chéile. Cuidíonn sé seo le pobail inbhuanaithe a 
chruthú.”

Tá gá le cur chuige uile-Éireann le spriocanna sonracha leagtha síos do 
gach roinn rialtais ar fud na hÉireann lena chinntiú go soláthraíonn siad 
tithíocht ardchaighdeáin ar bhealach comhcheangailte.

“Ní mór dúinn a chinntiú go gcuirfimid leathanbhanda ardluais ar fáil 
ionas gur féidir linn leas a bhaint as an acmhainneacht seo, ár mbailte 
agus ár sráidbhailte a athnuachan agus astuithe carbóin a laghdú 
ó dhaoine a mbíonn orthu taisteal chuig ár n-ionaid uirbeacha. Ba 
cheart fáilte a chur roimh an chianobair agus í a spreagadh ar fud na 
n-earnálacha príobháideacha agus poiblí”, a dúirt Collins.

Lean sé ar aghaidh:

“Ní cheadaíonn an rialtóir tithíochta sa deisceart rialú taobh amuigh 
den stát. Ciallaíonn sé seo nach féidir le cumainn tithíochta ó thuaidh 
a gcuid sócmhainní a ghiaráil chun cuidiú le tithíocht a mhaoiniú agus 
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a thógáil sa deisceart. Ciallaíonn sé nach féidir le cumainn tithíochta 
sa tuaisceart a gcuid saineolais a úsáid i dtéarmaí foirne nó comhaltaí 
boird ar chomhlachtaí tithíochta ceadaithe sa deisceart, ar bhealach 
fíor-chomhcheangailte. Ní mór tithíocht a mheas mar phríomhchuid de 
bhonneagar na hÉireann agus ba cheart é seo ar fad a dhéanamh ar 
bhonn uile-Éireann.

“Roimh Bhreatimeacht bhí cumainn tithíochta an tuaiscirt in ann iasachtaí 
ar chostas íseal a fháil tríd an European Investment Bank. I sampla amháin 
bhí siad in ann €200m a tharraingt anuas do phainéil ghréine a cuireadh 
ar thithíocht shóisialta chun cuidiú le dul i ngleic leis an ghéarchéim 
aeráide agus fuinneamh saor agus sábháilte a chur ar fáil dá dtionóntaí. 
Níl an BEI ag próiseáil iarratais ó Thuaisceart Éireann chuige seo a 
thuilleadh agus níl maoiniú á chur ar fáil ag Banc Infheistíochta na RA 
ceaptha ach an oiread. Cuirfidh aontacht na hÉireann ar ár gcumas an dá 
chéim chúlaithe seo a aisiompú.

“Cuireann tógáil tithíochta nua éifeacht iolraitheora eacnamaíoch ar 
fáil don gheilleagar níos leithne agus mar sin trí dhíriú air seo táimid ag 
soláthar tithe agus poist.”

URLABHRAITHE ÓN URLÁR:

Dhírigh cainteoir fireann amháin ar an fhoirm aighneachta ar líne agus ar 
an cheist atá ann maidir le cearta a chosaint in Éirinn nua:

“An gcuirfinn faoi réir taispeántais bhliantúil fuatha i leith mo chultúir 
féin……tá moltaí ann faoi bhratach na hÉireann a athrú...ní mór dúinn brí 
na brataí agus cad a léiríonn an bán a thuiscint.”

Mhol Rachel, atá ag obair mar mhúinteoir, na cainteoirí sa seisiún agus 
d’inis sí don chruinniú nach raibh cara Caitliceach aici go dtí go raibh sí 
36:

“Rinne mé an cara sin nuair a bhí muid ag teagasc i scoil imeasctha le 
chéile… Beidh críochdheighilt i gcónaí ar ár n-oileán fad is a leanaimid ag 
scaradh ár bpáistí.”
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CONCLÚID
Ócáid faisnéiseach agus spreagúil a bhí sa Tionól Saoránach i 
mBéal Feirste, inar díríodh ar chuid mhór ábhar.

Is léir ón réimse leathan cainteoirí ó chúlraí éagsúla, go bhfuil 
fonn ann dul i mbun plé leis an Choimisiún ar Thodhchaí na 
hÉireann agus nach bhfuil an fonn seo teoranta dóibh siúd ó 
chúlra poblachtach ná náisiúnach.

Is í príomhtheachtaireacht an chruinnithe ná go dteastaíonn 
todhchaí níos fearr ó dhaoine agus go gcreideann siad go bhfuil 
todhchaí atá níos fearr ná an socrú atá ann faoi láthair indéanta 
agus inmhianaithe.

Bhí ceist chearta na saoránach mar chuid mhór den phlé – pléadh 
cearta tithíochta, cearta teanga, cearta imirceach agus cearta 
daoine faoi mhíchumas.

Bhí an geilleagar, táirgiúlacht íseal sa tuaisceart, beartais 
eacnamaíocha aice-bhunaithe agus forbairt infrastruchtúir uile-
oileáin mar bhealach chun forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn 
mar bhunús do rannpháirtithe eile.

Vótáil an cruinniú go mór i bhfabhar go mbunódh Rialtas na 
hÉireann Tionól Saoránach ar an Todhchaí. Creideann na daoine 
atá i láthair go soiléir go bhfuil gá tús a chur le pleanáil d’athrú 
bunreachtúil agus gur cheart do Rialtas na hÉireann é seo a 
threorú.

Léiríonn aiseolas uathu siúd a d’fhreastail go raibh na 
rannpháirtithe spreagtha as a bheith mar chuid den chomhrá 
agus go bhfuil éileamh ann chun an cineál seo cruinnithe a 
reáchtáil arís.

Tá coinní príobháideacha iarrtha ag daoine eile i ndiaidh an 
Tionól Saoránach i mBéal Feirste agus déanfaidh an Coimisiún 
freastal air sin.
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