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1. Réamhrá
Ní foláir don BAI faoi Alt 29 den Acht Craolacháin 2009 (“an tAcht”) Ráiteas Straitéise a
dhréachtú agus a ghlacadh gach trí bliana ina léirítear a fheidhmeanna reachtúla, agus
caithfidh siad chuige sin comhairliúchán poiblí a dhéanamh i leith a dhréacht-Ráitis
Straitéise. Ní mór don BAI faoin Acht freisin chun athbhreithniú a dhéanamh ar
éifeachtúlacht agus éifeachtach an Ráitis Straitéise reatha, Ráiteas Straitéise an BAI do
na blianta 2014-2016 sa chás seo.
Thug an tÚdarás faomhadh i mí Feabhra 2016 don chur chuige i leith athbhreithniú an
Ráitis Straitéise reatha agus i leith fhorbairt Ráitis Straitéise nua do na blianta 20172019. Ba tar éis próisis tairisceana poiblí a tugadh an conradh do Ipsos MRBI chun
taighde a sholáthar chun tacú leis na próisis athbhreithnithe agus forbartha i mí Aibreáin
2016. Foilsíodh an t-athbhreithniú d’éifeachtúlacht agus éifeachtacht an Ráitis Straitéise
reatha an 2 Samhain 2016, agus is féidir rochtain a fháil air ag www.bai.ie.
Sheol an BAI próiseas comhairliúcháin phoiblí i leith an Dréacht-Ráitis Straitéise do na
blianta 2017-2019 (“An Dréacht-Ráiteas”) an 2 Samhain 2016. Tugadh cuireadh do
pháirtithe leasmhara chun aighneachtaí a thaisceadh i leith ábhar na Dréacht-Straitéise
a cuireadh ar fáil ar fhormáidí éagsúla. Cuireadh an próiseas comhairliúcháin chun cinn
trí mheán na meán traidisiúnta agus sóisialta, agus glacadh le freagraí ar líne, trí
ríomhphost nó tríd an bpost. Ba é 1 Nollaig 2016 an spriocdháta d’aighneachtaí.
Fuarthas 22 aighneacht san iomlán agus liostaítear iad siúd ag Aguisín a hAon.
Thionóil an BAI le tacaíocht ó Ipsos MRBI Fóram Plé freisin lenar bhain sampla
ionadaíoch den phobal chun aiseolas a sholáthar i leith an Dréacht-Ráitis. Bhuail an
Fóram Plé le chéile ar feadh lá amháin, 15 Samhain 2016, agus measadh an tuairisc a
tháinig as mar aighneacht i gcomhthéacs an phróisis chomhairliúcháin.
Tugtar achoimre i gCuid 2 thíos de na haighneachtaí a fuarthas, agus leagtar amach i
gCuid 3 na torthaí ó phlé an BAI i leith na dtorthaí ón bpróiseas comhairliúcháin.
Tá Ráiteas Straitéise deiridh an BAI do na blianta 2017-2019 ar láithreán gréasáin
an BAI ag www.bai.ie.
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2. Forbhreathnú ar na Freagraí ag éirí as an gComhairliúchán Poiblí
Cé gur léirigh an chuid ba mhó de na freagróirí a dtacaíocht do struchtúr, ábhar agus
aird na Dréacht-Straitéise, b’amhlaidh a moladh roinnt leasuithe téacsúla sonracha
agus/nó roinnt breisithe.
Ina theannta sin, tugadh aníos roinnt saincheisteanna ginearálta le haird agus le raon
feidhme na Dréacht-Straitéise. Díríodh na saincheisteanna sin timpeall suntasacht na
Gaeilge, oibríochtaí reatha an BAI agus na dúshláin os comhair na hearnála craolacháin
faoi láthair. Sna cásanna inar bhain siad siúd le hábhar na Dréacht-Straitéise, ba é an
tÚdarás a bhreithnigh iad nuair a bhíothas ag cur bailchríche leis an Ráiteas. Ceapadh
na saincheisteanna nach raibh nasc díreach acu leis an Dréacht-Straitéis dá mbreithniú i
gcomhthéacs na gcomhphléanna oibriúcháin ábhartha i leith fhorfheidhmiú an Ráitis
Straitéise Dheireanaigh.
Mionsonraítear sna codanna seo a leanas na leasuithe agus/nó na breisithe a moladh
faoi na ceannteidil sa Dréacht-Ráiteas.

2.1 Fís: Ba é seo a leanas an téacs a moladh: ‘Tírdhreach na meán in Éirinn ina léirítear agus lena múnlaítear an cineál daoine atá
ionainn’
Bhí tacaíocht ghinearálta ann don ‘fhís’ mholta. Moladh leasú d'athrú ó ‘tírdhreach
na meán’ chuig ‘comhshaol na meán’. Ina theannta sin, moladh san Fhóram Plé go
gcuirfí ‘a léiríonn urraim do’ in ionad ‘a mhúnlaíonn’.

2.2 Misean: Ba é seo a leanas an téacs a moladh: ‘Chun craolachán a rialú, a chothú agus chun tacú leis ar mhaithe leis an bpobal
Chun iolracht glórtha, tuairimí, soláthraithe agus foinsí sna meáin Éireannacha a chur
chun cinn
Chun ábhar éagsúil den scoth arb ábhartha go cultúrtha é a chothú don lucht
féachana/éisteachta Éireannach’
Fuarthas tacaíocht fhorleathan do na trí ghné den ráiteas misin. Moladh aird ní
ba shonraí do na meáin chraolacháin.
Ina theannta sin, iarradh suntas ní ba mhó do ról an BAI chun úinéireacht agus
ceannas na seirbhísí meán a rialú.
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2.3 Luachanna: Ba é seo a leanas an téacs a moladh: ‘Bímid
Cóir inár bpróisis, nósanna imeachta agus cinntí;
Neamhspleách- ag feidhmiú mar rialtóir neamhchlaonta;
Saineolach- ag foghlaim dúinn féin trí rannpháirtíocht, thaighde agus tiomantas
don fhoghlaim ghairmiúil;
Freagrach- inár gcinntí, ár rialachas agus ár n-acmhainní’
Fiosraíodh áireamh ‘Neamhspleách’ óir go bhfacthas meascán idir é féin agus
‘Cóir’. Tháinig moladh ón bhFóram Plé go bhféadfaí ‘Saineolach’ a fheiceáil mar
nath éilíteach agus féinspéise. Moladh roinnt luachanna breise (‘Cuimsitheach
‘Réasúnta’, agus Praiticiúil agus Solúbtha’) freisin.

2.4 An Éagsúlacht agus an Iolracht a chur chun cinn
Ba é seo a leanas an téacs a moladh: Cuspóirí Straitéiseacha
1. Éascú do mheascán glórtha, tuairimí
agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha
sna meáin chlosamhairc lena
bhfeabhsaítear an díospóireacht
dhaonlathach agus an tsaoránacht
ghníomhach in Éirinn.
2. Táirgeadh agus infhaighteacht an
ábhair chlosamhairc arb ábhartha go
cultúrtha
é
don
lucht
féachana/éisteachta Éireannach.
3. Tírdhreach a chruthú sna meáin arb
ionadaíoch agus inrochtana
d’éagsúlacht sochaí na hÉireann é.

Torthaí faoin mbliain 2019
1. Fanann an meascán glórtha, tuairimí
agus foinsí nuachta agus ábhar
cúrsaí reatha go láidir don lucht
féachana/éisteachta.
2. Tá méadú tar éis teacht ar an réimse
agus foinsí d’ábhar closamhairc den
scoth lena mbaineann ábharthacht
chultúrtha a bhíonn ar fáil do lucht
féachna/éisteachta. go háirithe sa
Ghaeilge.
3. Tá
na
meáin
chlosamhairc
Éireannacha níos éagsúla ina nábhar agus i measc na ndaoine a
bhíonn páirteach ina dtáirgeadh.

Moladh go mba cheart ‘”Lucht Féachana/Éisteachta Éireannach’ i gCuspóir
Straitéiseach 2 a athrú chuig “Lucht Féachana/Éisteachta in Éirinn”.
Rinne roinnt freagróirí suntas den nasc idir an Téama Straitéiseach seo agus an
Téama “An Nuálaíocht agus An Inbhuanaitheacht Earnálach a Fheabhsú”, agus
mhol go n-áireofaí bearta forfheidhmithe sonracha leis.
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2.5 An Feabhas agus An Fhreagracht a Ghnóthú;
Ba é seo a leanas an téacs a moladh: Cuspóirí Straitéiseacha
1. Rialúchán chun earnáil chraolacháin
fhreagrach agus chuntasach a ghnóthú.
2. Ceannaireacht a léiriú san fhorbairt
inbhuanaithe ach caighdeáin arda sa
rialachas, sa chleachtadh comhshaoil agus
sóisialta a shamhaltú agus a chothú.
3. Comhshaol oibre nuálaíoch a chur chun
cinn lena n-inspreagtar, lena dtugtar
dúshlán agus lena bhforbraítear an
BAI.

Torthaí faoin mbliain 2019
1. Is rialtóir iontaofa do gach
geallsealbhóir é an BAI.
2. Aithnítear an BAI agus an earnáil
chraolacháin mar shamhlacha den
dea-rialachas agus den fhreagracht
chorparáideach.
3. Aithnítear an BAI mar eagras
nuálaíoch agus dinimiciúil atá tar éis a
phlean straitéiseach a sheachadadh.

Tughadh amhras ar an ngá do ‘chothú’ agus ‘samhaltú’ i gCuspóir 2. Moladh go
ndéanfaí machnamh faoi ‘chur chun cinn’ ina ionad sin.
Tugadh amhras freisin ar áireamh 'comhshaol' le Cuspóir 2 mura ndéanfadh sé
tagairt do chomhshaol na meán. Moladh an fhoclaíocht leasaithe seo a leanas do
Chuspóir 2 “chun ceannaireacht a léiriú don fhorbairt inbhuanaithe ach
caighdeáin arda comhshaoil, sóisialta agus cleachtais rialachais a shamaltú agus
a chothú".
Leasú Toradh Straitéiseach 3 chuig ‘aithnítear an BAI le ceannaireacht agus
cultúr feidhmíochta’ freisin.
2.6 Cumarsáid agus Tionchar a fheidhmiú
Ba é seo a leanas an téacs a moladh: Cuspóirí Straitéiseacha
1. An díospóireacht phoiblí agus an
beartas a mhúnlú chun éascú do
thírdhreach bríomhar dinimiciúil sna
meáin.

Torthaí faoin mbliain 2019
1. Feiceann na geallsealbhóirí an
BAI mar ghlór faisnéiseach,
údarásach agus a fheidhmíonn
tionchar ar chúrsaí na meán.

Moladh go mba cheart friotal úr a chuir leis an gcuspóir chuig ‘an díospóireacht
phoiblí agus an bearta a mhúnlú’.
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2.7 Lucht Féachana/Éisteachta a Chumhachtú
Ba é seo a leanas an téacs a moladh: Cuspóirí Straitéiseacha
1. Tuiscint, rannpháirtíocht agus
rannpháirteachas an phobail i
dtírdhreach éabhlóideach na meán
a fhorbairt.

Torthaí faoin mbliain 2019
1. Bíonn lucht féachana/éisteachta in
Éirinn níos nasctha, agus níos rannpháirtí
leis an ábhar closamhairc.
2. Tacaítear leis na luchtanna
féachana/éisteachta in Éirinn chun
tuiscint níos mó a fhorbairt ar
tháirgeadh agus leithdháileadh an
ábhair chlosamhairc, agus chun bheith
rannpháirteach ann.

Moladh go mba cheart go soláthrófaí aird ní ba shonraí leis sin ar an ábhar
Éireannach.
2.8 An Nuálaíocht agus An Inbhuanaitheacht Earnálach a Fheabhsú
Ba é seo a leanas an téacs a moladh: Cuspóirí Straitéiseacha
1. Spreagtar an chruthaitheacht agus an
nuálaíocht mar shainchomharthaí
d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.
2. Saothrú le geallsealbhóirí chun tacú le
gnóthú inbhuanaitheachta níos mó
d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.

Torthaí faoin mbliain 2019
1. Aithnítear an chruthaitheacht agus an
nuálaíocht mar shainchomharthaí
d’earnáil chlosamhairc na hÉireann.
2. Forbraítear samhlacha cistithe
inbhuanaithe don earnáil
chlosamhairc.

Bhí tacaíocht láidir ann don bhuntuiscint go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin suntasacha thar shaolré na Straitéise úire. Bhí na freagróirí ag áitiú go
raibh ‘an inbhuanaitheacht’, le haird faoi leith ar an gcistiú, ina saincheist
thábhachtach a gcaithfear aghaidh a thabhairt uirthi. Tháinig éileamh ard ar
ghníomh práinneach d’fhorfheidhmiú an téama sin.
Moladh maidir leis an bhfoclaíocht go bhféadfaí ‘an inbhuanaitheacht’ agus
‘inbhuanaithe’ a athchur le ‘marthanacht’/’’marthanach’ chun mearbhall a chosc
leis an téama ‘An Feabhas agus An Fhreagracht a Ghnóthú’. Ina theannta sin,
b’amhlaidh a moladh toradh nua: ‘Aird mhéadaithe ar an gcruthaitheacht agus ar
an nuálaíocht ar fud gach gníomhaíocht an BAI a chinntiú’.
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3. Idirphlé agus Comhphlé an BAI ina dhiaidh sin
Phléigh an BAI na heochair-shaincheisteanna a thug na freagróirí aníos agus
bhreithnigh na moltaí d’athruithe ag a chruinniú an 15 Nollaig 2016. Tugtar thíos torthaí
na gcomhphléanna sin:
3.1 ‘Misean’/’Fís’/’Luachanna’:
Tugadh faoi deara an tacaíocht ghinearálta don ‘fhís’, ‘mhisean’ agus ‘luachanna’.
Aontaíodh nach láidreofaí leis na hathruithe molta an dréacht-téacs ionas go
gceadófaí an téacs faoi mar ar moladh é. Tugadh faoi deara go gcuimsíonn an téacs
forlíontach i dteannta le gach aon ‘luach’ roinnt de mholtaí sonracha na bhfreagróirí.
3.2 An Éagsúlacht agus an Iolracht a Chur chun Cinn:
Aontaíodh go dteastóidh friotal níos dírí sa Ráiteas Straitéise deireanach ón tagairt
don Ghaeilge. Tugadh faoi deara gur shamhlaigh an BAI agus an téacs á fhorbairt
gur cumhdaíodh an Ghaeilge go ginearálta faoi na cuspóirí agus torthaí
straitéiseacha sin. Ba mar fhreagra don aiseolas a aontaíodh go gcuirfí cuspóir
breise leis faoin téama sin, .i. chun clárúchán den scoth a chothú agus a chur chun
cinn sa Ghaeilge. Ina theannta sin, is amhlaidh a dhéanfar tagairt i réamhrá an
Chathaoirligh don Ráiteas Straitéise don Ghaeilge, i gcomhthéacs an ábhair arb
ábhartha ó thaobh an chultúir é. Na trí chuspóir straitéiseacha reatha le roinnt
mionathruithe.
3.3 An Feabhas agus An Chuntasacht a Ghnóthú
Pléadh moltaí chun an cuspóir straitéiseach a leasú maidir le ‘ceannaireacht san
fhorbairt inbhuanaithe’, agus aontaíodh ar athrú mion d’fhoclaíocht an chuspóra chun
an rún leis a shoiléiriú. Aontaíodh freisin ar leasú molta don toradh straitéiseach a
bhaineann le comhshaol oibre an BAI.
3.4 Lucht Féachana/Éisteachta a Chumhachtú:
Ag féachaint d’aiseolas a fuarthas i leith na dtorthaí straitéiseacha molta, aontaíodh
go gcuirfí in iúl an raon feidhme do sheachadadh na dtorthaí úd i dtacar gníomhartha
gaolmhar, lena sheachadadh thar an tréimhse 2017-2019.
3.5 An Nuálaíocht agus An Inbhuanaitheacht Earnálacha a Fheabhsú:
Coinneofar úsáid ‘an inbhuanaitheacht’ agus an tagairt do ‘earnáil chlosamhairc na
hÉireann’. Áireofar cuspóir breise chun aird mhéadaithe ar an gcruthaitheacht agus
ar an nuálaíocht ar fud gach gníomhaíocht an BAI a chinntiú.
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AGUISÍN 1

Doiciméad Comhairliúcháin

AGUISÍN 2

Aighneachtaí Faighte

Cosantóir
1 8Radio Vision Limited
2 Amnesty International
3 CRAOL
4 Foras na Gaeilge
5 Gael Linn
6 Pobal - Heidi Kelly – Hogan
7 Pobal - Claire Lanigan
8 Easy Media
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Eimer Mc Govern - An Coiste Dámhachtainí um
Chonarthaí
Comhaltaí
Pobal
- Morris
Fitzgibbon
NCBI
Second City Radio
TG4
TV3
We Live On Air
181
Christmas FM
Conradh na Gaeilge

19
20
21
22

Cumann na Teilifíse Pobail
Element Pictures
Radio Nova
RTÉ
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