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Is é an bhliain seo chugainn 25ú Comóradh Chomhaontú Aoine an Chéasta, 
comhaontú a dhéanann foráil do reifreann ar Aontacht na hÉireann, agus 
creidimid go dtarlóidh sé sin sna deich mbliana atá amach romhainn.
Is tráth tábhachtach é seo maidir le todhchaí na hÉireann a mhúnlú. Am 
spreagúil agus dearfach atá ann, lán féidearthachtaí. Baineann Aontacht na 
hÉireann le deis. Tá na deiseanna sóisialta agus eacnamaíocha ollmhór.
Tá muintir na hÉireann réidh.
Ach ní mór dúinn a ullmhú. Ní mór do rialtas na hÉireann a bheith chun 
tosaigh i bpleanáil agus i mbainistiú an athraithe seo. Caithfidh siad dul i 
dteagmháil le rialtas na Breataine agus leis an phobal idirnáisiúnta faoin 
todhchaí agus caithfidh siad ligean do na daoine a dtuairimí a nochtadh 
maidir leis an chuma a bheadh ar Éirinn Aontaithe.
Tá an comhrá ar ár dtodhchaí bunreachtúil ar siúl ach díreach mar a tharla 
i reifrinn eile tá spás foirmiúil de dhíth orainn anois chun díospóireacht, plé 
agus múnla a dhéanamh ar an chuma a bheadh ar Éirinn aontaithe.
Anois an t-am ag Rialtas na hÉireann Tionól Saoránach a bhunú ar aontacht 
na hÉireann. Tabharfaidh sé seo fóram daonlathach agus cuimsitheach do 
mhuintir oileán na hÉireann chun a dtuairimí, a ndóchas agus a mianta don 
todhchaí a chur in iúl.
Seo an chéad chéim chinniúnach eile agus muid ag bogadh i dtreo Éire 
aontaithe agus nua a chruthú.
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Cad is Tionól Saoránach ann?
Is sampla é Tionól Saoránach de rannpháirtíocht na saoránach sa 
phróiseas cinnteoireachta.
De ghnáth, roghnaítear saoránaigh le bheith rannpháirteach ó ghrúpa 
ionadaíoch leathan den daonra.
Iarrtar ar na saoránaigh sin saincheist nó raon saincheisteanna a 
bhreithniú agus is féidir go bhfaighidh siad cur i láthair ó shaineolaithe 
chun cuidiú leo tuairimí a fhorbairt agus moltaí a dhéanamh.
Cuireann próiseas aighneachta ar chumas na ndaoine sin nach bhfuil 
baint dhíreach acu leis an Tionól Saoránach cur leis an scéál.
Cuirtear torthaí Thionól na Saoránach faoi bhráid Thithe an Oireachtais 
i dtuarascáil le moltaí. Tá dualgas ar an rialtas freagra a thabhairt ar na 
moltaí.

 

An raibh Tionóil Saoránach eile roimhe seo?
Bhí. In 2012 bhunaigh rialtas na hÉireann an Coinbhinsiún Bunreachtúil. Bhí 
66 saoránach agus 33 polaiteoir ann. I measc na n-ionadaithe polaitiúla bhí 
comhaltaí den Dáil, den Seanad agus de Thionól Stormont.
Phléigh an Coinbhinsiún Bunreachtúil téarma oifige an Uachtaráin, an 
aois vótála a ísliú go dtí 16 agus diaspóra na hÉireann a chumasú vótáil i 
dtoghcháin Uachtaránachta.
Reáchtáladh Tionól Saoránach ó 2016 go 2018. Phléigh a 99 comhalta agus 
cathaoirleach cúig shaincheist; athchóiriú ar ghinmhilleadh, an daonra ag dul 
in aois, athchóiriú parlaiminte, reifreann a bhainistiú agus athrú aeráide.
In 2019 tionóladh Tionól Saoránach ar Chomhionannas Inscne, agus bhí 99 
comhalta agus cathaoirleach ann freisin.
Ó thuaidh tionóladh Tionól Saoránach ina raibh 80 comhalta in 2018 chun 
cúram sóisialta aosach a bhreithniú.
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Tionóil Saoránach 2022
Seoladh dhá Thionól Saoránach in 2022 Tá siad ag plé le cailliúint na 
bithéagsúlachta agus ar Mhéara tofa go díreach do Bhaile Átha Cliath.
Dúirt rialtas na hÉireann go mbunóidh sé Tionóil Saoránach ar thodhchaí 
an oideachais agus ar bheartas drugaí, amach anseo.

 

Cad chuige Tionól Saoránach?
Is é athaontú na hÉireann an t-athrú is mó agus is bunúsaí dár dtír ó cuireadh 
críochdheighilt i bhfeidhm breis is 100 bliain ó shin.
Nuair a bhíonn na reifrinn ar aontacht na hÉireann ar siúl ba cheart go mbeadh an 
t-eolas is mó ag daoine faoi na ceisteanna a bhfuil siad ag vótáil orthu. Ní raibh an scéal 
amhlaidh sa reifreann ar an Bhreatimeacht agus tá blianta de chíor thuathail mar thoradh 
air – cíor thuathail nach mór a sheachaint.
Is mó ceist Aontacht na hÉireann ná aon pháirtí polaitíochta nó eagraíocht amháin 
agus rachaidh sé i bhfeidhm ar gach éinne a amharcann ar an oileán seo mar bhaile. Is 
iomchuí go dtabharfaí an cumas do shaoránaigh cur leis an phlé.
Tá scéal an-dearfach ag teacht ó na Tionóil Saoránach le déanaí. Tugann siad spás 
daonlathach do dhaoine ó chúlraí éagsúla chun teacht le chéile, cur i láthair saineolaithe 
a fháil, plé a dhéanamh agus moltaí a dhéanamh ar na saincheisteanna atá i gceist. 
“Bheadh tuairim an-mhíchothrom agam roimhe seo agus go leor barúlacha. Sílim 
go bhfuil mo thuairimí i bhfad níos eolasaí agus go bhfuil tuiscint níos fearr agam ar 
cad is cúis le hathrú agus athchóiriú.” - Rannpháirtí gan ainm i dTionól Saoránach 
Comhionannas Inscne 2021
“Ba mhór an oscailt súl é an Tionól ar cheisteanna nach raibh mórán ar eolas agam 
fúthu… chabhraigh a bheith éisteacht le daoine eile chun oideachas a chur orm beagán 
níos fearr…” – Rannpháirtí gan ainm i dTionól Comhionannas Inscne 2021 

Cé a bheidh páirteach?
Ba cheart go mbeadh an Tionól Saoránach comhdhéanta de mheascán 
ionadaíoch de shaoránaigh agus go mbeadh roinnt ionadaithe tofa ó ar 
fud an oileáin ar fad páirteach ann fosta.
Dhéanfaí na saoránaigh a roghnú trí úsáid a bhaint as faisnéis ó 
dhaonáirimh agus roghnófaí ionadaithe polaitiúla bunaithe ar a 
láidreachtaí polaitiúla.
Bheadh promhadh inscne agus comhionannais ann agus bheadh 
ionadaíocht ón diaspóra ann freisin. 
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Ag obair le chéile
Tá go leor aontachtaithe an-tiomanta don aontas. B’fhéidir go mbraitheann 
aontachtaithe polaitíochta go háirithe nár cheart dóibh dul i mbun aon phlé nó 
pleanáil don todhchaí.
Ach tá na príomhpháirtithe aontachtacha ar fad tiomanta anois do Chomhaontú 
Aoine an Chéasta agus tá formhór mór na n-aontachtaithe ag iarraidh go 
n-oibreoidh an comhaontú seo do chách.
Mar gheall ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear cíor thuathail an Bhreatimeachta, oibriú 
amach an Phrótacail, iompar rialtas na Breataine agus na hathruithe sochaíocha 
ollmhóra atá tarlaithe sa Deisceart, tá roinnt aontachtaithe, go háirithe iad siúd 
nach bhfuil tiomanta go polaitiúil do na príomhchúiseanna. páirtithe aontachtacha, 
anois ag amharc ar dhóigheanna a bhféadfaí an todhchaí a mhúnlú.
Ba chóir go mbeadh Tionól Saoránach ina spás a éascaíonn rannpháirtíocht gach 
duine – iad siúd a thacaíonn ar son aontacht na hÉireann, iad siúd a thacaíonn leis 
an Aontas a choinneáil agus iad siúd nach bhfuil seasamh seasta acu fós.
Tá gach duine i dteideal a dtuairimí a thabhairt do Thionól Saoránach.  

Ár dtodhchaí éagsúil
Is áit éagsúil agus ilchultúrtha í Éire. Tá daoine ó gach cearn den 
domhan ina gcónaí anseo anois. Tagann na daoine seo, daoine a 
amharcann ar Éirinn mar bhaile, ó chúlraí éagsúla le raon leathan taithí 
agus tuairimí éagsúla ar go leor saincheisteanna. Chuir siad go mór lenár 
sochaí.
Tá an éagsúlacht seo inár bpobail i ndiaidh smaointeoireacht agus 
fuinneamh úr a thabhairt do phlé ar an todhchaí.
Chuirfeadh Tionól Saoránach spás fáiltiúil ar fáil do dhaoine ó gach 
cultúr, cúlra agus féiniúlacht chun a dtuairimí a chur in iúl agus cuidiú 
lenár dtodhchaí chomhroinnte a leagan amach. 

 

Cad é mar a fheidhmeoidh sé?
Is trí rún ón Oireachtas a bhunófaí Tionól Saoránach. Leagfadh sé seo amach 
a théarmaí tagartha agus léireodh sé an fráma ama faoinar cheart tuarascáil 
agus moltaí a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais.
Thabharfadh an rún achoimre fosta ar an nós imeachta a leanfadh an rialtas 
chun freagra a thabhairt ar thuarascáil agus ar mholtaí Thionól na Saoránach.
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Bheadh sé maoinithe ag, agus thiocfadh acmhainní agus tacaíocht ó rialtas na 
hÉireann. Ar aon dul le Tionóil Saoránach roimhe seo, bheadh a rúnaíocht féin 
aige a dhéanfadh, i dteannta leis an chathaoirleach, sceideal na gcruinnithe agus 
clár oibre na gcruinnithe sin a bhainistiú.
Dhéanfaí próiseas aighneachtaí a fhorbairt chun comhairliúchán chomh leathan 
agus is féidir a chumasú le daoine aonair, grúpaí agus eagraíochtaí nach baill de 
Thionól Saoránach iad.
D’fhéadfaí iarraidh ar fhinnéithe saineolacha cur i láthair a dhéanamh do 
Thionól Saoránach agus d’fhéadfadh an rúnaíocht aon taighde a choimisiúnú a 
d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun cur ar a chumas a cuid oibre a dhéanamh.
Bhí cruinnithe deireadh seachtaine ag Tionól Saoránach roimhe seo agus 
d’úsáid siad córas vótála chun a chinneadh cad iad na moltaí a thabharfaí don 
Oireachtas.
Reáchtáladh seisiúin ar líne leo siúd a reáchtáladh le blianta beaga anuas chun 
gur féidir leanúint le hobair Thionól Saoránach trí phaindéim Covid 19. 
 

Cad iad na hábhair a dhéanfaidh Tionól Saoránach a mheas?
Ba cheart do Thionól Saoránach seo a phlé a dhíriú ar na reifrinn ar 
aontacht na hÉireann agus ar bhunghnéithe a bhainfeadh le hÉirinn nua 
agus aontaithe.
D’fhéadfaí a chur san áireamh:
• An saincheadúnas toghcháin
• Comhtháthú seirbhísí poiblí - cúram sláinte, oideachas agus cosaint 

shóisialta
• An dóigh le hacmhainneacht an gheilleagair uile-oileáin a uasmhéadú – gnó, 

infrastruchtúr, talmhaíocht, scileanna/taighde, fuinneamh in-athnuaite
• Cúrsaí cultúir, cearta agus féiniúlachta in Éirinn nua
• Rialachas in Éirinn nua, ról Chomhaontú Aoine an Chéasta agus a chuid 

institiúidí, an Bunreacht
Tá go leor gnéithe eile le breithniú roimh reifreann aontachtach. Is í obair 
rialtas na hÉireann a chinntiú go bhfuil an t-ullmhúchán riachtanach ar 
fad déanta roimh vóta, lena n-áirítear pleanáil sa tseirbhís phoiblí agus 
gníomhaireachtaí reachtúla.
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Cad é a tharlaíonn i ndiaidh Thionól na Saoránach?
Ag deireadh Thionól na Saoránach cuirfear tuarascáil agus moltaí isteach.
Is gnách go mbunófaí Comhchoiste Oireachtais chun déileáil le conclúidí 
Thionól Saoránach agus chun cuidiú leis an rialtas a mholtaí a chur i bhfeidhm.
Mar gheall ar nádúr na hoibre atá beartaithe ag an Tionól Saoránach ba cheart 
Coiste Oireachtais Speisialta a bhunú ina ionad sin chun ligean d’ionadaithe 
polaitiúla na saoránach sin ó thuaidh cuidiú leis an chéim thábhachtach seo 
den phróiseas.
Ba cheart go mbeadh idirbheartaíochtaí le rialtas na Breataine chun dáta a 
shocrú don Reifreann ar Aontacht na hÉireann ar siúl ar feadh an phróisis 
phleanála.
Cuirfear leis an phlé agus leis an chaibidlíocht le Rialtas na Breataine roimh na 
reifrinn trí phlé leis an Aontas Eorpach, na Stáit Aontaithe agus gníomhaithe 
idirnáisiúnta eile.
Beidh tuilleadh ullmhúcháin de dhíth ón rialtas. Ní mór plean comhleanúnach 
uilechuimsitheach a fhorbairt a thabharfaidh aghaidh ar phríomhcheisteanna 
mar; an feachtas reifrinn, socruithe idirthréimhseacha, comhtháthú na seirbhísí 
poiblí agus socruithe bunreachtúla amach anseo tar éis na haontachta.
Bunóidh rialtas atá faoi cheannas Shinn Féin Tionól Saoránach agus foilseoidh 
sé Páipéar Bán ina leagfar amach an bealach chuig aontacht na hÉireann.
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Cad é is féidir liom a dhéanamh chun   
tacú le feachtas Thionól na Saoránach?
•  Cuir tú féin ar an eolas faoin phlé ar Aontacht. Tá go leor alt, 

podchraoltaí agus ábhar eile le fáil ag www.sinnfein.ie/irish-unity
•  Bileog a dhéanamh le dáileadh ar bhonn áitiúil
•  Déan teagmháil le do TD, MP, MLA agus Comhairleoir áitiúil chun iad 

a spreagadh chun tacú leis an fheachtas
•  Scríobh chuig ceannairí na bpáirtithe polaitíochta ag iarraidh orthu 

tacú leis an moladh
•  Scríobh chuig rialtas na hÉireann; chuig an Taoiseach agus chuig an 

Tánaiste agus chuig Aire Gnóthaí Eachtracha; chuig Airí rialtais eile
•  Roinn ábhar ó fheachtas Thionól Saoránach ar na meáin shóisialta
•  Cuir póstaeir in airde i do cheantar
•  Spreag grúpaí pobail, ceardchumainn, eagraíochtaí spóirt, grúpaí 

ban agus eile chun plé poiblí a reáchtáil ar Aontacht na hÉireann 
agus ar Thionól Saoránach.
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Conclúid
Ba cheart do Rialtas na hÉireann Tionól Saoránach ar Aontacht na 
hÉireann a thionól a luaithe is féidir. Is cuid an-tábhachtach amháin 
é seo den phleanáil atá de dhíth sula reáchtálfar reifrinn ar aontacht 
na hÉireann.
Trí Thionól Saoránach a thionól ar aontacht na hÉireann léireodh 
rialtas Bhaile Átha Cliath a thiomantas do dhul i ngleic le saoránaigh 
chun an todhchaí is fearr a fhorbairt do mhuintir na hÉireann.
Ní hamháin gur todhchaí níos fearr a bheadh anseo dóibh siúd a 
thacaíonn le haontacht bheadh sé ina thodhchaí níos fearr do gach 
duine, beag beann ar thuairim pholaitiúil, creideamh, féiniúlacht nó 
cúlra.
Ní mór go mbeadh meas, uilechuimsitheacht agus cearta na 
saoránach mar chroílár na hÉireann nua a thiocfadh i ndiaidh an 
reifrinn rathúil ar aontacht na hÉireann. Tacófar le léiriú na gcultúr ar 
fad atá sa náisiún agus beidh rath ar shochaí flaithiúil oscailte.
Is é an chéad chéim sa phróiseas seo ná guth a thabhairt dár 
saoránach Tionól Saoránach uile-Éireann.
Tá dualgas ar rialtas na hÉireann é seo a bhunú agus tús a chur leis 
an phróiseas pleanála don todhchaí.
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Plécháipéisí eile  
maidir le hAontacht   
na hÉireann
Tá na plécháipéisí seo a leanas 
curtha le chéile ag Sinn Féin ina 
sraith ‘Uniting Ireland’. Tá na 
doiciméid seo, agus tuilleadh, le fáil 
ag www.sinnfein.ie/irish-unity
 Buntáistí Eacnamaíochta Éire 

Aontaithe
 Cuimsiú agus Athmhuintearas in 

Éirinn Nua
 Éire Nua – ár n-iris ráithiúil 

 

CUIMSIÚ
ATHMHUINTEARAS

AGUS

MÁRTA
2021 
MARCH

IN ÉIRINN NUA

FÓMHAR 
2021 
AUTUMN
EAGRÁN ISSUE 2

CLIMATE EMERGENCY: RESETTING OUR VISION OF IRISH 
UNITY - A DIFFERENT SHADE OF GREEN

IRISH UNITY ON THE HORIZON
IRISH UNITY A VERY REAL PROSPECT
WORKING TOGETHER MAKES SENSE

TAOBH
ISTIGH

Sinn Féin will formally launch an 
extensive island-wide and global 

initiative to begin in January 2022. This 
will involve an ambitious, 18 month long 
public and private consultation, open to 
everyone through ‘Peoples Assemblies.’ 

We want everybody to have their say 
on the political and constitutional 

future of the island of Ireland. 

SEE PAGE 4
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Iarscríbhinn
Comhaontú Aoine an Chéasta
SAINCHEISTEANNA BUNREACHTÚLA
1. Tacaíonn na rannpháirtithe leis an tiomantas a thug Rialtais na Breataine agus na 

hÉireann go ndéanfaidh siad, i gComhaontú nua na Breataine - na hÉireann a 
chuirfear in ionad an Chomhaontaithe Angla-Éireannaigh: ..... 

(i) aitheantas a thabhairt do dhlisteanacht cibé rogha fheidhmeoidh tromlach mhuintir 
Thuaisceart Éireann, dá ndeoin féin, maidir le stádas Thuaisceart Éireann, cibé acu 
is fearr leo leanúint orthu ag tacú leis an Aontacht leis an mBreatain Mhór nó tacú le 
hÉirinn aontaithe cheannasach;

(ii) a aithint gur faoi mhuintir oileán na hÉireann agus fúthu sin amháin atá sé, trí 
chomhaontú idir an dá chuid faoi seach agus gan bac ón taobh amuigh, a gceart 
féinchinnidh a fheidhmiú ar bhonn an toilithe, arna thabhairt dá ndeoin féin agus i 
gcomhthráth, Thuaidh agus Theas, chun Éire aontaithe a thabhairt i gcrích, más é 
sin is mian leo, ag glacadh leis go gcaithfear an ceart sin a bhaint amach agus a 
fheidhmiú trí chomhaontú agus thoiliú, thromhlach mhuintir Thuaisceart Éireann;

(iii) a admháil, cé gurb ionann mian dhlisteanach cuid shubstaintiúil de na daoine i 
dTuaisceart Éireann agus mian dhlisteanach thromhlach mhuintir oileán na hÉireann 
go mbeidh Éire aontaithe ann, gurb é is mian le tromlach mhuintir Thuaisceart 
Éireann faoi láthair, ar mian dhlisteanach arna feidhmiú dá ndeoin féin í, an Aontacht 
a choimeád ar bun agus, dá réir sin, go léiríonn stádas Thuaisceart Éireann mar 
chuid den Ríocht Aontaithe an mhian sin; agus go mbeadh sé mícheart aon athrú a 
dhéanamh ar stádas Thuaisceart Éireann ach amháin le toiliú thromlach a mhuintire;

(iv) a dheimhniú, más rud é, amach anseo, go bhfeidhmeoidh muintir oileán na 
hÉireann a gceart féinchinnidh, ar an mbonn atá leagtha amach in ailt (i) agus 
(ii) thuas, Éire aontaithe a thabhairt i gcrích, go mbeidh sé ina oibleagáid 
cheangailteach ar an dá Rialtas reachtaíocht a thabhairt isteach ina bParlaimintí faoi 
seach, agus tacú léi, chun éifeacht a thabhairt don mhian sin;  

(v) a dheimhniú, is cuma cén rogha a fheidhmeoidh tromlach mhuintir Thuaisceart 
Éireann, dá ndeoin féin, go ndéanfar cumhacht an rialtais cheannasaigh ag a bhfuil 
dlínse ann a fheidhmiú ar bhealach neamhchlaon docht thar ceann na ndaoine go 
léir in éagsúlacht a bhféiniúlachtaí agus a dtraidisiún agus go mbeidh an chumhacht 
sin bunaithe ar na prionsabail seo a leanas: lánurraim agus comhionannas go 
chearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta agus cultúir, saoirse ón leithcheal do gach uile 
shaoránach, cothroime gradaim agus déileáil go cóir comhionann le féiniúlacht, 
aetas agus toilmhianta an dá phobal.

(vi)  aitheantas a thabhairt do cheart oidhreachta mhuintir uile Thuaisceart Éireann 
iad féin a aithint mar Éireannaigh nó mar Bhriotanaigh, nó mar Éireannaigh agus 
Briotanaigh araon, de réir mar a roghnaíonn siad, agus go nglacfar leo sa cháil sin, 
agus dá réir sin a dhaingniú go nglacann an dá Rialtas lena gceart chun saoránacht 
d’Éirinn agus den Bhreatain a shealbhú agus nach ndéanfaí difear don cheart sin le 
haon athrú amach anseo ar stádas Thuaisceart Éireann.”
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