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4. Éalú ón tsáinn

Suáilcí coibhneasta aidhmeanna oifigiúla na Gaeilge
• Aitheantas do luach cultúrtha agus sibhialta na Gaeilge
• Rannpháirtíocht ilghnéitheach i mbeartais na Gaeilge
• Soláthar flaithiúil sna meáin, sna healaíona, san oideachas
• Acmhainní intleachtúla, liteartha – pleanáil chorpais
• Deiseanna foghlama ag gach réimse oideachais – meas ar líonraí
bisiúla T2
• Fad á chur le saolré na Gaeltachta, meas ar chúinsí éagsúla
sochthíreolaíochta na Gaeilge

An fhadhb go hachomair: Marbhsháinn na
Gaeltachta i marbhfháisc an Státchórais
• Acmhainn á caitheamh ar chothú na Gaelige in éagmais
chosaint an phobail urlabhra Ghaelaigh
• Cothú oifigiúil na Gaeilge ar bhealaí neamhshóisialta,
neamhshochaíoch

• Caitear airgead agus acmhainní na Gaeilge beag beann ar
mheasúnú a n-éifeacht (áiteamh Grin 2003 faoi luach an airgid)
• Aird ar an soláthar seachas ar an mbisiúlacht

• Teip na bpolasaithe Stáit á bronnadh ar an bpobal seachas ar
lucht deartha na bpolasaithe.

An Príomhdhúshlán do na Gaeil
• Stát na hÉireann ag bainistiú dhul i léig na Gaeltachta
• Polasaithe agus pleanáil don Bhéarla éifeachtach i ngach paróiste in
Éirinn, an Ghaeltacht san áireamh
• Polasaithe Gaeilge neamhábhartha don mhionlach Gaelach
• Iar-Athbheochan (1970dí →): folús fealsúnachta go náisiúnta
• Díréir chothú na Gaeilge i gcomhthéacs chreimeadh na Gaeltachta
(1980dí →): folús socheolaíochta
• An pobal spleách ar pholasaithe beagfhiúntais na bhforás Stáit
• Acmhainn lag ar an athnuachan straitéise, in ainneoin na fianaise ar
na riachtanais (Ó Giollagáin 2014a,b LPLP)

• Forlámhas uilíoch ag Polasaithe Béarla + cur i bhfeidhm roghnach na
bPolasaithe Siombalacha Gaeilge

An Fabht Struchtúrtha
• Impleachtaí na Straitéise 20-Bliain don Ghaeilge agus Acht na
Gaeltachta 2012 – Earcú Ghaeil na Gaeltachta ina ndul i léig fhéin
• Scaoileadh freagrachta: fochonradh nualiobrálach á bhronnadh orthu
siúd a ghlacfas freagracht dheonach – mímhorálta go polaitiúil

• Suaimhniú pholaitíocht na Gaeilge sa Stát:
• Laghdú acmhainn an phobail dul i ngleic lena gcinniúint
• Suanleigheas na hoifigiúlachta Gaeilge

An Fhadhb Shóisialta: SCT 2007, 2015
• Mionlach Gaelach i ndaonra na Gaeltachta (1 as 5): Na Gaeil
<20,000
• Sna pobail dhátheangacha ard-dlúis Ghaeilge: mionlach i measc
na hóige a labhraíonn an Ghaeilge go sóisialta; an Béarla ina
bhonn don phiarchultúr gach áit nach mór
• Srian shóisialta ar Ghaeil i ngach paróiste Gaeltachta gan aon
bhac ar fheidhm shóisialta na mBéarlóirí aonteangach / lucht
chleachtadh an Bhéarla – Labhairt na Gaeilge neamhbhisiúil go
sóisialta

A, B, C Gaeltacht Categories in Ó Giollagáin, Mac
Donnacha et al. 2007. Comprehensive Linguistic Study of
the Use of Irish in the Gaeltacht. Prepared by NIRSA.
Copyright # MP 8252 , © OSI / Government of Ireland.
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• Catagóir A ag dul i gcosúlacht le Cat. B agus
C (Nuashonrú: 2015) agus faoi thionchar an
dátheangachais éagroim (ICD: 2014)
• Dlús sóisialta na gcainteoirí Gaeilge gan
chosaint
• Folús socheolaíochta na mbeartas Stáit:
easpa gnímh i leith na géarchéime a léiríodh
i 2007
• Pobal tríghlúineach Gaelach - eisceachtúil
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1. Éagroime sa gcumas
dátheangach i measc ghlúin (T1)
óg na Gaeltachta
2. Cumas níos fearr sa mBéarla
3. Toradh ar an dátheangachas
comhuaineach: Gaeilge
laghdaithe na n-óg

Beartas Úr na nGael:
Dálaí na Gaeilge san Iar-NuaAoiseachas
• Stát – seachaint na
fianaise
• Indibhidiú nua-liobrálach
na nGael
• Status quo = imeacht as
an phobail Ghaelaigh
• Síceolaíocht shóisialta an
tseachghrúpa
11

Príomhaidhm Pholasaí Gaeilge an Stáit:
Cumadh comhthola
• Freagracht agus aird oifigiúil ar pholasaí Gaeilge a laghdú cúram fánach Stáit
• An teip a bhainistiú:
• Nach mbeidh imeacht as na Gaeltachta ina ábhar náire do
bhunaíocht pholaitiúil agus eagraíochtúil Stát na hÉireann
• Comhoibriú a mhealladh sa seachmall oifigiúil, in aimhréidh na
bpolasaithe i measc:
• Sciar den phobal, sciar de na Gaeil
• An aicme thagartha: Ceannairí eagraíochta agus ‘intleachtóirí
traidisiúnta’
• Gníomhaithe Gaeilge
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Gnéithe de mharbhsháinn an phobail faoi
smacht an Stáit
• Polaitíocht: Caitheamh i dtraipéisí chúram oifigiúil na
Gaeltachta
• Sochaíoch: Mórtheangachas sa mionteangachas
• Struchtúr: Earnálachas
• Cultúr idé-eolaíochtúil: Idé-eolaíocht neamhshochaíoch
• Sochtheangeolaíocht: Aird ar chultúr siombalach na Gaeilge

Caitheamh i dtraipéisí chúram oifigiúil na Gaeltachta
• Reg Hindley (1990)
• Gníomhaíocht pobail sa nGaeltacht, m.sh. Pléaráca →
• Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002) →
• Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta (2005) →
• Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch (2007) [Neamhaird
neamhcheilte ar Nuashonrú (2015) ] ...
• Briseadh sa bpróiseas:
• Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge (2010) →
• Acht na Gaeltachta (2012) →
• Coistí Pleanála Teanga sa nGaeltacht

Lámh cheilte, Díréir straitéise

Sochaíoch: Mórtheangachas sa mionteangachas:
pleanáil mhórtheanga i riocht polasaí mionteanga
• Seachantacht an
dátheangachais
uaillmhianaigh: Gaeilge
roghnach agus ócáideach,
Béarla riachtanach (An
Chonair Chaoch 2012)
• Mionteangú na Gaeilge i
limistéar na nGael (Ó
Curnáin 2009)

Struchtúr: Earnálachas beag beann ar an aistriú teanga
• Léiríonn na polasaithe Gaeilge cuid de phróiseas an aistrithe teanga:
• Béim ar an soláthair eagraíochtúil i ngeall ar lagthionchar na bpolasaithe
Gaeilge go sóisialta

• Cliantachas seachas straitéis shóisialta
• Stádas oifigiúil an chliaint níos tábhachtaí ná stádas sóisialta an
phobail

• Gníomhaíocht teanga státcheadaithe
• Umhlaíocht don tseachantacht

Cultúr idé-eolaíochtúil
• Réimsí sainspéise lucht proifisiúnta agus áineasa (T. Veblen
1899) na Gaeilge (‘Conspicuous consumption’ acmhainní
cultúrtha an phobail atá ag saothrú an bháis)
• Dioscúrsachas – plé poiblí neamhshochaíoch
• Cultúrachas – cultúr dífhréamhaithe
• Teangachas – beag beann ar phobal cainteoirí

• Cros-síolrú leis an tSochtheangeolaíocht iar-nua-aoiseach nualiobrálach
• Díchonstráid nó athléamh leamh ar phróiseas an aistrithe
teanga trí bhithin chúiteamh institiúideach na bhfoghlaimeoirí
T2 Gaeilge (Dioscúrsa éidreoireach idé-eolaithe na
Nuachainteoirí)

Sochtheangeolaíocht: Tosaíocht do chultúr
siombalach na bhfoghlaimeoirí
• Impleacht don Ghaeltacht – an teannas idé-eolaíochtúil a
eascraíonn as forlámhas idé-eolaíochtúil na bhfoghaimeoirí
Gaeilge
• An bhuntsraith do pholasaí teanga don ré iarshochaíoch
• Fishman (1991: 130) ‘leisure-time language use’ seachas
riachtanais shóisialta pobail urlabhra
• Díluacháil oifigiúil ar bhonn soch-thíreolaíoch an phobail
Ghaelaigh = glacadh leis an imeacht as

Rangú
Sóisialta
1.
2.
3.
4.
5.
----------6.
7.
8.
9.
=======
10.
11.
12
13.

Ról
Scoláirí cultúrtha agus fileolaithe
Lucht aestéite, cruthaitheachta
Lucht sinsearach na meán
Bainisteoirí stáit polasaithe teanga
Acadúlaithe polasaithe teanga
----------------------------------------------Daoine gairmiúla na meán
Feidhmeannaigh polasaithe teanga náisiúnta
Speisialtóirí teanga*
Feidhmeannaigh polasaithe teanga áitiúil
=============================
Meánaicme na ndúchasach†
Foghlaimeoirí T2 meánaicmeacha†
Foghlaimeoirí T2 sna gnáthaicmí†
Dúchasaigh sna gnáthaicmí†
* múinteoirí; aistritheoirí;
foilsitheoirí/eagarthóirí; lucht na
pleanála corpais, srl
†nach speisialtóirí iad

Aicme/Ordlathas/Grúpstádas
Aicme thagartha
Aicme thagartha
Aicme thagartha
Aicme thagartha
Aicme thagartha
-------------------------------Catagóir proifisiúnta
Catagóir proifisiúnta

Cumhacht/Tionchar
Ceapadh/Maoiniú

----------------------Lucht feidhme na
bpolasaithe

Catagóir proifisiúnta
Catagóir proifisiúnta
====================
Grúpa sóisialta
Grúpa sóisialta
Grúpa sóisialta
Grúpa sóisialta

Rangú sóisialta
ar Ghaeil a
eascraíonn as na
polasaithe
oifigiúla teanga:
Torthaí sóisialta
na struchtúr idéeolaíochtúil
Aicme thagartha:
•

===============
Margadh sóisialta

•

•
•
•

Múnlú dhearcadh
an phobail;
Tosaíochtaí a
roghnú;
Ceapadh
polasaithe;
Éifeacht ar
dháileadh maoine;
Bainistiú ar
mhianta an
phobail.

Cinseal Seirbhíse na Gaeilge ón Aicme Thagartha
• Ról na hAicme Tagartha: Múnlú dhearcadh an phobail;
Tosaíochtaí a roghnú; Ceapadh polasaithe; Éifeacht ar dháileadh
maoine; Bainistiú ar mhianta an phobail.

• Cinseal Seirbhíse comhdhéanta den dream is cumhachtaí san
Aicme Thagartha
• Cúnamh le cur i bhfeidhm na bpolasithe, na mbeartas Stáit Gaeilge

• I bhfianaise idé-eolaíocht cheannasach na bhfoghlaimeoirí
teanga agus riachtanais na hAicme Tagartha:
• Cá bhfuil daonlathas na nGael? Cinseal ionadaíoch ar an bpobal?
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Cur chuige ábhartha bunaithe ar dhiagnóis
• Suíomh, modh agus treo an tsealbhaithe (L-J. Calvet 2006: 60-61)
• Suíomh an tSealbhaithe (tarraingteacht i gcóras na dteangacha)
Linguistic Gravitational System – dinimic chumhachta idir
teangacha
• Teangacha lárnacha (cp. de Swaan 2001)
• Vs. Imeallach

• Modh an tSealbhaithe Sealbhú Spontáineach (m.sh. teaghlaigh
agus pobail)
• Vs. Eagraithe (programmed) (m.sh. scoileanna, cúrsaí, ranganna)

• Treo an tSealbhaithe Dátheangachas ingearach (m.sh. teangacha le
stádais, téagair éagsúla)
• Vs. Dátheangachas cothrománach (m.sh. ar comhstádas)

Diagnóis na Gaeilge
• Suíomh an tSealbhaithe:
• Teanga imeallach faoi bhagairt le pobal beag urlabhra (<20,000) ag dul
tríd an aistriú teanga, buntáistí tacaíochtaí oifigiúla

• Modh an tSealbhaithe:
• Sealbhú eagraithe ag teacht i dtreis, acmhainn spontáineach an
phobail ag dul i léig

• Treo an tSealbhaithe:
• Sealbhú éigeantach ingearach aníos ar an mBéarla sa bpobal Gaelach
• Sealbhú roghnach ingearach anuas i measc sealbhóirí T2,
foghlaimeoirí na Gaeilge

Prognóis na Gaeilge i gCothú Oifigiúil na Teanga in
éagmais Chosaint an Phobail Urlabhra Ghaelaigh
• Suíomh an tSealbhaithe:
• Teanga imeallach T2 d’uireasa pobal dúchais urlabhra
• Modh an tSealbhaithe:
• Sealbhú eagraithe
• Treo an tSealbhaithe:
• Sealbhú roghnach ingearach anuas ar theanga lag-stádais
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Bealach Éalaithe?
1. Polaiteoirí: an ghéarchéim, míthreoir a aithneachtáil – treo a
athrú
2. Státseirbhísigh shinsearacha: fonn orthu aithbhreithniú a
dhéanamh ar éifeachtach na bpolasaithe reatha, neamhoptamachas reatha a admháil
3. Pobal: go léireodh an pobal a míshástacht leis an gcur i gcéill
agus leis an mídhiagnóis oifigiúil i dtaobh a n-éigeanála go
follaiseach

An dóchúil go dtarlódh ceann ar bith acu?

Ag teacht amach as an marbhsháinn?
• Polaiteoirí: Coimisiún Éigeandála a bhunú (Beartas Úr 2016); iniúchadh ar
ról pholasaithe an Stáit san aistriú teanga sa nGaeltacht
• Rannóga Stáit: Cur ina luí ar cheannairí polaitiúla faoi riachtanais na
pleanála sóisialta do na Gaeil sula mbeidh cúrsaí rómhall sa nGaeltacht
• Eagraíochtaí pobail agus Gaeilge: Féincheistiú faoin gcaoi a ndearnadh
neadú orthu i modhanna oibre neamh-optamacha an Státchórais
• Acadúlaithe: Sos a ghlacadh ón dioscúrsachas le fairsinge a fhágáil ag an
bpobal meabhrú go sóisialta ar a gcinniúint
• Coistí Pleanála Teanga: Dúshlán a thabhairt don mhí-éifeacht; iarratas
tástála: athbhunú Scéim Labhairt na Gaeilge
• Iriseoirí: Iniúchadh a dhéanamh ar an droim láimhe a tugadh do phróiseas
an taighde 2007 →, fianaise á seachaint, cé a thug an treoir seo don Stát?

An pobal ag teacht amach as an marbhsháinn?
• Pobal: Brú a chur ar na Coistí Pleanála Teanga díriú ar riachtanais
shóisialta an phobail urlabhra Ghaelaigh:
•
•
•
•
•

Lonnaíochtaí
Costas réasúnta ar thithe
Sóisialú Gaelach na n-óg i dteaghlaigh, i bpiarghrúpaí Gaeilge
Deiseanna fostaíochta
Acmhainní a chuirfeas le buntáiste socheacnamaíochta na nGael agus
cumas comhoibrithe idir na Gaeil
• Riaradh daonlathach acmhainní na nGael
• Straitéis shóisialta seachas laissez-faire san aistriú teanga

• Diúltú comhoibriú le hócáidí neamhurchóideacha Gaeilge a chuirtear
ar bun in ainm na straitéise Gaeilge – díluacháil ar an bpróiseas
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