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Lá Idirnáisiúnta na mBan á cheiliúradh ag
Údarás Craolacháin na hÉireann
Seo cuid de na bealaí a chuidíonn Údarás Craolacháin na hÉireann
le hionadaíocht na mban in earnáil na meán closamhairc in Éirinn
a thacú agus a mhéadú.
Mná i bPríomhróil Chruthaitheacha – Scéim Fuaime agus Físe
In 2018, mar chuid de na gealltanais a shonraítear i bPlean
Gníomhaíochta Inscne Údarás Craolacháin na hÉireann, thug
Údarás Craolacháin na hÉireann critéar Inscne isteach sa
phróiseas measúnaithe le haghaidh Fuaim agus Fís, an Scéim
um Maoiniú Craolacháin dá chuid. Ó shin i leith, tháinig méadú
ar líon na n-iarratais rathúil ina bhfuil príomhról cruthaitheach
ag Mná.
67%

60%

Tá Scríbhneoirí Ban ag 60 % de na
hiarratais rathúla a bhfuil Scríbhneoir de
dhíth orthu

50%

Tá Eagarthóirí Ban ag 50% de na
hiarratais rathúla a bhfuil Eagarthóir de
dhíth orthu

69%

AR AN IOMLÁN - tá príomhról léirithe
ag beirt Bhan nó níos mó ag 69 % de
na hiarratais rathúla (Léiritheoir,
Stiúrthóir, Scríbhneoir, Eagarthóir)

Ardú

15%

Léiritheoir
2018

Anuas air sin, tá príomhróil chruthaitheacha eile ag Mná sna
hiarratais ar bronnadh maoiniú orthu i mBabhta 37 chomh maith.
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Ardú
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60%

Ardú

5%

Scríbhneoir

Stiúrthóir
2021

ACH - is féidir feabhas a chur air sin i gcónaí. Ó bhí 2018 a
nn, maidir le hiarratais ar mhaoiniú Fuaime agus Físe le ha
ghaidh cláir a raibh Stiúrthóir Fótagrafaíochta de dhíth, ní
raibh an ról sin ag Mná ach i 20% de na hiarratais sin.

Mná laistigh d’Údarás Craolacháin na hÉireann
Mna

Fir

Tá cóimheas 60:40
idir fir agus mná i
gcomhaltas Bhord
Údarás Craolacháin
na hÉireann

40%
60%

Tá cóimheas 50:50
idir fir agus mná
san Fhoireann
Ardbhainistíochta

50% 50%

Dealú inscne
67:33 ag leibhéal
bainistíochta

33%
67%

Tacaíocht Maoinithe Údarás Craolacháin na hÉireann do
Mhná Cruthaitheacha

X-Pollinator INCUBATOR
Tionscnamh forbartha faoi stiúir ban le haghaidh mná in earnáil
na teilifíse agus na scannán.

Díreoidh an t-imeacht ‘Ag Briseadh Isteach
agus ag Briseadh Tríd’ (Breaking In and
Breaking Through)
De chuid Women in Film and Television & Writers Guild of
Ireland, ar scríbhneoirí ban i dtionscal scannán agus teilifíse
agus beidh ionchur díreach ó rannpháirtithe a dhéanfaidh plé
ar an tionscal closamhairc agus a leagfaidh treochlár amach le
haghaidh tionscal atá níos cothroime agus níos éagsúla - beidh
an t-imeacht ar siúl i mí Mheán Fómhair 2021.

6 thionscnamh

14 príomhról cruthaitheach
(Mná a bhí i 13 acu)

Lean @X_Pollinator_ chun an nuacht is déanaí a fháil.

 Lean @WFTIreland chun an nuacht is déanaí a fháil.

Writers Guild of Ireland

Women On Air media database

Ag cur le d’Inniúlachtaí - ‘Adding to
your toolbox’ ceardlann le haghaidh
scríbhneoirí ban atá le tionól i mí
Aibreáin 2021.

Bunachar sonraí le haghaidh na meán a bhfuil os cionn 300
saineolaí ban cláraithe leis cheana féin agus a bhfuil i bhfad
níos mó ban á gcur a sonraí leis. Is saineolaithe iad na mná sin
thar réimse leathan ábhar agus tá siad ar fáil cur le cláir teilifíse
agus raidió.

Tabhair cuairt ar www.script.ie chun an nuacht is déanaí
a fháil.

Tabhair cuairt ar www.womenonair.ie

Cláir a fuair tacaíocht faoin mbabhta ‘Scéalta Ban’ mar chuid
den Scéim um Maoiniú Craolacháin

Dating Amber (RTÉ)

Women’s Bits (WLRFM)

Scéalta Grá na hÉireann (TG4)

A Handful of Women
(RTÉ Junior/Chill)

Dóchas – A place of hope
(Virgin)

GAA for Mas
(Dublin City FM)

The Curragh Wrens (KFM)

After a Woman’s
Heart (RTÉ)
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