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INTREOIR: 
 

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son 
na teanga ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne.  

Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáth-theanga na hÉireann.  

Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893 tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné 
de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.  

Tá Conradh na Gaeilge roghnaithe ag Foras na Gaeilge, an foras uile oileánda ag feidhmiú ar son an 
dá Rialtas thuaidh agus theas leis an nGaeilge a chur chun cinn, mar cheann de na sé 
cheanneagraíocht atá maoinithe acu leis an nGaeilge a fhorbairt ar oileán na hÉireann.  Go príomha, 
tá Conradh na Gaeilge roghnaithe le tabhairt faoi chosaint teanga, ionadaíocht agus ardú feasachta 
ar an Ghaeilge. 

Tá 180 craobh agus iomaí ball aonair ag Conradh na Gaeilge, agus bíonn baill uile an Chonartha ag 
saothrú go dian díograiseach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin.  Tá breis 
eolais faoi obair an Chonartha le fáil ag www.cnag.ie. 
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Fóram daonlathach phobal na Gaeilge ó 1893 Uimhir Charthanachta: CHY 3094 

da 

CÚLRA 

Ba mhaith linn an deis a thapú chun aighneacht a chur isteach maidir le dréachtú an Dara Stráitéis an Coimisiún 
na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.  Mar eagraíocht a chosnaíonn cearta teanga, ba mhaith 
linn a chinntiú go bhfuil aird á thabhairt ar chearta teanga sa chéad stráitéis eile. 

 

STAD NA GAEILGE INNIU 

 Sa lá atá inniu tar éis polasaithe díreach agus go hindíreach leanúnacha an Rialtais tá pobal na Gaeilge agus na 
Galetachta faoi bhrú.  Tá seo de bharr briseadh ceart teanga go rialta.  Tá thart ar 73,803 cainteoirí laethúla 
taobh amuigh den gcóras oideachais de réir an daonáireamh 2016, sin 1.6% den daonra.   
 

  

 

 

INIÚCHADH SOCHTHEANGEOLAÍOCHTA 

 Aon gnímh (stráitéis, polasaí, reachtaíocht a dréachtadh, srl.)a dhéanann an roinn a bhfuil tionchar ar 
an tuath, tá gá leis an roinn iniúchadh sochtheangeolaíochta a dhéanamh roimh a dhéantar an gnímh.  
Seo de bharr aon gnímh a dhéantar ar an tuaithe beidh tionchar ar seo ar an nGaeltacht, de bharr go 
bhfuil an Ghaeltacht uilig faoin tuath. 

 Aon gnímh (stráitéis, polasaí, reachtaíocht a dréachtadh, srl.)a dhéanann an roinn a bhfuil tionchar ar 
an bpobal, tá gá leis an roinn iniúchadh sochtheangeolaíochta a dhéanamh roimh a dhéantar an 
gnímh.  Seo de bharr aon gnímh a dhéantar ar an bpobal beidh tionchar ar seo ar an nGaeltacht agus 
pobal na Gaeilge.  Tá tionchar thar a bheith láidir ag bhur roinn ar pobal na Gaeltachta agus Gaeilge a 
fhorbairt. 

 Chun iniúchadh sochtheangeolaíochta ceart a dhéanamh caithfear breathnú agus cinntiú go bhfuil do 

ghnímh ag teacht leis an reachtaíocht agus stráitéisí atá ann i dtaobh na Gaeilge de.  Ina measc caithfear 

breathnú ar Airteagail 8, Bunreacht na hÉireann, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (mar chuid de seo, 

do Scéim Teanga féin), An Acht Pleanála 2000, Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus Plean 

Gníomhaíochta 2018 – 2022. 

 Aon gnímh a dhéanann an Roinn i dtaobh na tuaithe de, d’fhéadfadh tionchar sochteangeolaíochta a 

bheith ann, fiú amhain muna bhfuil sé teanga bunaithe.  Mar shampla má bhaintear seirbhís faoi leith ón 

nGaeltacht, beidh ar mhuintir na Gaeltachta an seirbhís sin a iarraidh ón mBaile Mór, nach bhfuil 

cinnteacht ann go mbeidh an seirbhís ar fáil trí Ghaeilge.  Freisin aon airgead a chuirtear isteach sa 

Ghaeltacht, cuirtear le borradh na Gaeltachta, aon airgead a bhaintear ón nGaeltacht, spreagann sé 

imirce ón gceantar agus laghdú ar phobal na Gaeltachta dá bharr.  
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