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Údarás Craolacháin na hÉireann 

Comhairliúchán ar Dhréachtbheartas um Meáin 

Phobail  

1. Réamhrá  

 

D’fhoilsigh an BAI Plean Gníomhaíochta um Meáin Phobail (“an Plean) sa Mhárta 2019, plean a 

ndearnadh a fhorbairt tar éis comhairliúchán leis na hearnálacha raidió agus teilifíse le linn 2018. 

Forbraíodh an plean i gcomhthéacs Tháirgí Insoláthartha an BAI sa Ráiteas Straitéise 2017-2019 

faoi Inbhuanaitheacht Earnála a fheabhsú agus Cur le Rannpháirtíocht an Phobail sna Meáin 

Phobail. Chuimsigh an plean naoi ngníomh a chlúdaigh raon gníomhaíochtaí agus tá achoimre 

ar an staid maidir le gach gníomh curtha ar fáil in Aguisín a hAon. 

 

D’fhaomh an tÚdarás gníomh breise faoin bplean a raibh i gceist leis athbhreithniú ar an struchtúr 

beartais reatha do chraoladh pobail a choimisiúnú. Tháinig sé seo aníos i gcomhthéacs an creat 

sainmhínitheach nua do shochar sóisialta a forbraíodh faoi Ghníomh a hAon den Phlean agus 

na dúshláin a raibh an earnáil ag tabhairt aghaidh orthu.  

 

2. An tAthbhreithniú Beartais agus an Dréachtbheartas  

Ceapadh Comharchumann Taighde Nexus chun tabhairt faoin athbhreithniú agus tá an dréacht-

thuarascáil a tháinig as “Beartas Meáin Phobail agus Rialachas don Todhchaí” (An Tuarascáil) 

foilsithe. Scrúdaíonn an Tuarascáil staid reatha na meáin phobail in Éirinn agus déanann sé 

iniúchadh ar dheiseanna d’fhonn earnáil mheáin phobail a bheadh níos inbhuanaithe a fhorbairt 

in Éirinn.  Ina theannta sin, chuimsigh an Tuarascáil Dréachtbheartas um Meáin Phobail a 

forbraíodh i gcomhairliúchán leis an earnáil agus léirigh sé struchtúr bheartas an BAI atá ann do 

Raidió Pobail.  

Tar éis an Tuarascáil a chur isteach, rinne an BAI an Tuarascáil agus an dréachtbheartas a 

mheas. Thug an BAI ábhair na Tuarascála ar aird agus bhreathnaigh siad air mar cháipéis 

úsáideach chun bonn eolais a chur faoi phléite sa todhchaí ar fhorbairt na hearnála. Shocraigh 

an BAI gur chuir an dréachtbheartas bonn úsáideach ar fáil chun Dréachtbheartas um Meáin 

Phobail an BAI a fhorbairt chun cur in ionad an Bheartais Raidió Pobail nár tháinig ach athrú 

fánach air ó 1997. Cuirtear an cháipéis seo i láthair in Aguisín a hAon agus léiríonn sí beartas, 

cleachtas agus taithí an BAI maidir le seirbhísí meáin phobail a rialáil. Rinneadh athstruchtúrú ar 

mhíreanna chun béim níos mó a chur ar ábhar agus an tábhacht a bhaineann le próisis rialachais 

láidre. Tá an BAI ag lorg tuairimí i dtaobh an dréacht seo leis an intinn bonn eolais a chur faoi 

Bheartas Deiridh an BAI ar Mheáin Phobail a fhoilseofar níos deireanaí i mbliana.  
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3. An Próiseas Comhairliúcháin  

Iarrtar ar pháirtithe a bhfuil suim acu ann an dréachtbheartas a mheas agus tuairimí a chur 

isteach ar gach ceann de na míreanna ar leith. Más mian leat aon leasú nó aon bhreiseán a 

mholadh leag amach an leasú a mholann tú agus an réasúnaíocht maidir leis an leasú 

agus/breiseán. Chomh maith le haighneachtaí i scríbhinn a lorg tionóladh an  BAI ceardlann do 

pháirtithe a bhfuil suim acu ann chun an beartas atá molta a phlé. Má tá suim agat páirt a 

ghlacadh anseo lean an nasc clárúcháin thíos le do thoil. (CUIRFIDH MÉ CNAIPE CLÁRÚCHÁIN 

ISTEACH.  

Déanfaidh an BAI gach aighneacht a fhaightear a mheas leis an intinn beartas deiridh a fhoilsiú 

níos deireanaí i mbliana.      

 

BAI  

Márta 2021 

 

 

 

DRÉACHTbheartas an BAI um Mheáin Phobail  
 
 

Réamhrá  
 
Thaispeáin taithí na hÉireann gur féidir le meáin phobail cuidiú suntasach a thabhairt chun 
éagsúlacht a chinntiú sa tírdhreach meáin móriomlán. Taispeánann sé freisin go bhfuil gá le 
leibhéal suntasach tiomantais agus tacaíocht leanúnach ó na páirtithe leasmhara ar fad, go 
háirithe ó ghníomhaireachtaí stáit agus na pobail ar a bhfreastalaíonn siad chun an 
fhéidearthacht seo a bhaint amach. Cé go bhfuil tuiscint mhaith ar luach an ábhair a chuireann 
cleachtóirí meáin phobail ar fáil, teastaíonn struchtúir agus cleachtais oibríochta agus 
rialachais láidre   chun tacú leis seo. Ní féidir oibriúcháin rathúla agus inbhuanaithe a bhaint 
amach dá n-uireasa agus d’fhéadfadh sé sin cur as do thionscadail aonair agus don earnáil 
ar fad. Tá an BAI tiomanta oibriú leis na páirtithe leasmhara ar fad chun a chinntiú go 
mbainfear amach féidearthacht earnáil na meáin phobail agus ag an am céanna a bheith 
dírithe ar a riachtanas reachtaíochta go gcomhlíonann oibreoirí meáin phobail a bhfuil 
ceadúnais acu riachtanais Acht Craolacháin 2009.  
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Tá sé i gceist leis an gcáipéis seo páirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil suim acu ann 
a chur ar an eolas maidir leis na meáin phobail in Éirinn. Cuireann Beartais agus Ráitis eile 
de chuid BAI, ar a n-áirítear a Straitéis Seirbhíse Craolacháin,   Beartas Úinéireachta & 
Smachta an BAI,  Ráiteas Straitéise an Údaráis agus Pleananna Ceadúnaithe bonn eolais 
faoi gach gné d’obair an Údaráis maidir le meáin phobail ar a n-áirítear ceadúnú agus oibriú 
an Chiste Craolacháin.   
  
Tá an cháipéis seo roinnte sna míreanna seo a leanas:  
 
 

1. Sainmhíniú a Thabhairt ar Mheáin Phobail  
 

2. Sochar Sóisialta Mheáin Phobail  
 

3. Ábhar Mheáin Phobail  
 

4. Úinéireacht, Rialachas agus Bainistíocht ar Mheáin Phobail  
 

5. Cistiú agus Maoiniú Mheáin Phobail  
 

6. Foireann agus Oiliúint a chur ar fáil do Mheáin Phobail  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Sainmhíniú a thabhairt ar Mheáin Phobail  
 
Deimhníonn scór blianta nó tuilleadh de thaithí na hÉireann sna meáin phobail traidisiún 
domhanda níos leithne na hearnála. Is gné thábhachtach den éiceachóras meáin ar fud an 
domhain agus gné atá ag fás é meáin phobail agus tá sé nasctha trí chumainn náisiúnta agus 
idirnáisiúnta amhail CRAOL agus AMARC. Tá traidisiúin daonlathach rannpháirtíochta agus 
chumasaithe atá domhain ag na meáin phobail1. Agus iad ag tógáil ar Alt 19 den Dearbhú 
Uilechoiteann Chearta an Duine bíonn na meáin phobail ag dréim leis an gceart cumarsáid a 
dhéanamh2. Deimhníonn sé sin ceart gach duine ar rochtain chothrom ar an deis tú féin a chur 

 
1 Tá litríocht leathan ann ar éiteas mheáin phobail, ina measc tá: Howley, K. (2005) Community Media: People, Places, and 
Communication Technologies, Cambridge University Press; Rodriguez, C. (2001). Fissures in the mediascape: An international 
study of citizens' media. Hampton Press (NJ). Downing, J. D. (2000). Radical media: Rebellious communication and social 
movements. Sage. Foilsítear an Journal of Alternative & Community media go rialta: féach 
https://www.intellectbooks.com/journal-of-alternative-community-media  
2 Luann CRAOL agus CTA araon an ceart cumarsáid a dhéanamh, faoi seach, i gCairt Raidió Pobail AMARC don Eoraip (féach 
Aguisín 1), agus i gCairt Theilifís Phobail CTA 2011.   

https://www.intellectbooks.com/journal-of-alternative-community-media
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in iúl, a meáin féin a chruthú agus a scaipeadh agus cumarsáid le daoine eile gan bhac. 
Glacann cearta cumarsáide leis an tuairim struchtúir meáin a dhaonlathú mar 
phríomhbhealach chun páirt ábhair na meáin do cheartas sóisialta a athneartú agus chun an 
t-eolas agus an tuiscint a bhfuil gá leis d’inbhuanaitheacht domhanda a ghiniúint agus a 
scaipeadh3. 
 
Taispeánann an taithí in Éirinn go soiléir freisin go bhfuil meáin phobail leabaithe go domhain 
i struchtúir agus i ndinimic pobal de réir mar atá siad ag éabhlóidiú, ag forbairt agus ag 
déanamh athnuachan orthu féin. Mar chuid den bhonneagar pobail déanann siad teagmháil 
dhíreach lena gcuid pobal i bpróiseas léirithe agus scaipeadh na meáin, agus cuireann siad 
le hiarrachtaí eagraíochtaí go leor sa phobal agus san earnáil dheonach agus athneartaíonn 
siad iad. Tugann an tAcht Craolacháin 2009 aitheantas do raidió pobail agus teilifís phobail 
mar shnáithe uathúil meáin in Éirinn. Is iad an dá shnáithe eile a aithníodh san Acht ná meáin 
seirbhíse poiblí agus meáin tráchtála neamhspleách. Léiríonn sé sin an staid a chuireann 
rialachán meáin neamhspleách in Éirinn in iúl ó 1997. Cé go bhféadfadh oibríocht 
eagraíochtúil meáin forluí ar shnáithe amháin nó ar an dá shnáithe, caithfidh gach ceann díobh 
a bheith mar chuid de shnáithe amháin.     
 
Déanann an tAcht Craolacháin 2009 foráil ar chonarthaí craolacháin fuaime Pobail (Alt 64) 
agus conarthaí ar ábhar Pobail a chur ar fáil (Alt 72). Éilíonn an tAcht go mbeadh na seirbhísí 
sin faoi úinéireacht bheirt nó níos mó  ón bpobal áitiúil a bheadh mar ionadaithe ar an bpobal 
a dtugann siad seirbhís dóibh agus go mbeidís freagrach dóibhsean. Éilíonn sé freisin go 
dtugann na seirbhísí a chuirtear ar fáil “aghaidh ar ábhair spéise an phobail sin agus go 
bhféachann siad le sochar sóisialta a chur ar fáil dóibh”. Ar deireadh, éilítear go n-oibríonn na 
seirbhísí  “ar bhonn costais a fháil ar ais”.   
 
Ghlac réamhtheachtaí an BAI, an IRTC, le Cairt Raidió Pobail AMARC don Eoraip i 1994 mar 
ráiteas ar an aidhm ar chóir do stáisiúin phobail a bheith ag dréim leis. Athneartaíonn taithí na 
hÉireann tábhacht na Cairte seo d’fhiontair meáin phobail go ginearálta in Éirinn, agus 
d’ainneoin athruithe ollmhóra agus leanúnacha in earnáil na meáin ar fud an domhain tá sé 
úsáideach i gcónaí mar phointe tagartha do na meáin phobail ar fad. Tá an Chairt greamaithe 
mar aguisín don cháipéis seo.  
 
Tá glacadh ag an Údarás leis an sainmhíniú seo a leanas ar mheáin phobail, i gcomhthéacs 
na hÉireann leis an gcreat rialacháin thuas a léiriú, agus chun soiléireacht níos fearr a 
thabhairt ar an rud a dhéanann meáin phobail uathúil.  
 
"Is sainghné d’eagraíocht mheáin phobail ná a struchtúir úinéireachta, a léiriúchán ábhar 
agus/nó a ghníomhaíochtaí scaipthe, agus an gaol atá aige leis an bpobal a bhfuil ceadúnas 
aige chun seirbhís a thabhairt dóibh. Tá sé faoi úinéireacht agus faoi smacht eagraíocht   
neamhbhrabúis a bhfuil struchtúr ann chun gur baill den phobal a bheadh ina gcomhaltaí agus 
i mbun bainistíochta go bunúsach. Tá a léiriúchán ábhar agus/nó a ghníomhaíochtaí scaipthe 
bunaithe ar rochtain agus rannpháirtíocht bhaill den phobal agus léiríonn sé leas agus 
riachtanais ar leith an phobail sin. Féachann an gaol atá aige leis an bpobal eagraíochtaí agus 

 
3 Tá an cúlra ar an gceart le cumarsáid a dhéanamh le fáil anseo: https://ccrvoices.org/background-on- communication-rights/ 

https://ccrvoices.org/background-on-%20communication-rights/
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gníomhaíochtaí eile a athneartú a bhfuil sé mar aidhm acu an pobal sin a chumhachtú agus a 
fhorbairt.” 
  
Baineann an tÚdarás úsáid as na trí chritéir seo a leanas freisin chun ‘nádúr pobail’ 
eagraíochtaí agus ghrúpaí ábhartha a mheas. Bítear ag súil go ndéanfaidh aonáin a 
chuimsítear sa snáithe craolacháin phoiblí:  
 

• cur síos go soiléir ar an bpobal nó an pobal comhchoiteann tíreolaíochta ar a ndéantar 
freastal; 

• rannpháirtíocht ghníomhach an phobail seo a spreagadh agus tacú leis ag gach 
leibhéal den oibríocht; 

• oibriú ar bhealach a thagann go sainiúil le héiteas an chórais luacha atá mar thaca ag 
gníomhaíocht phobail agus gníomhaíocht mheáin.  

  
Aithníonn an tÚdarás go n-oibreoidh eagraíochtaí agus  bealaí meáin phobail ar leith ag 
leibhéil dhifriúla ó thaobh forbartha de agus thar ardáin dhifriúla de réir mar a fhorbraíonn an 
earnáil mheáin phobail sa timpeallacht meáin nua. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh na 
sainghnéithe atá aitheanta thuas le feiceáil go soiléir in aonáin mar sin agus go háirithe ba 
chóir go dtacódh an córas luacha atá mar thaca ag na heagraíochtaí sin le forbairt agus 
cumhachtú pobail i dtéarmaí struchtúir, rialachais agus oibríochtaí.  
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2. Sochar Sóisialta Mheáin Phobail  
 
Sonraíonn an tAcht Craolacháin 2009 go gcaithfidh meáin phobail féachaint le sochar sóisialta 
a chur ar fáil dá bpobail. Agus iad ag tógáil ar thaithí fhíorúil raidió pobail, thacaigh an BAI le 
dearadh agus forbairt an Chreata d’fhonn Sochar Sóisialta na Meáin Phobail a Mheas4. Is mar 
seo a leanas a bhí an sainmhíniú ar shochar sóisialta, ar thángthas air tríd an bpróiseas 
comhairliúcháin:  
 
“Sochair do dhaoine aonair nó do chomhghníomhaithe sa phobal a chuireann feabhas ar a 
saol ón taobh sóisialta, cultúrtha nó eacnamaíochta de, nó i dtéarmaí forbartha, 
cumhachtaithe agus/nó folláine, nach dtarlódh dá uireasa.” 
 
Tá sé chineál sochar sóisialta a bhaineann le meáin phobail aitheanta:  
 
1. Tá muinín agus cruthaitheacht dhaoine aonair, go háirithe mionlaigh agus iad siúd atá 
imeallaithe ag dul i dtreis agus/nó tá  tuiscint chómhuintearais á neartú díreach trína bheith 
rannpháirteach leis an Stáisiún  
 
2. Tá daoine aonair ag cur feabhas ar a n-ionchais fhostaíochta, trí scileanna agus muinín 
a fháil agus aitheantas pobail a athneartú  
 
3. Tá baill den phobal ar an eolas agus feasach maidir lena bhfuil ag tarlú ina bpobal   
 
4. Tá baill den phobal ag tabhairt freagra níos éifeachtaí ar cheisteanna -áitiúil agus 
domhanda- mar go bhfuil rochtain acu ar dhearcthaí éagsúla agus ar eolas níos fearr agus 
níos mó eolais  
 
5. Déantar éascaíocht agus athneartú ar chomhghníomhaithe (CBOnna, NGOnna), 
maidir lena gcumas a gcuid spriocanna a bhaint amach   
 
6. Cuirtear feabhas ar thuiscint aitheantais agus comhtháiteachta pobail trí 
idirghníomhaíocht agus comhghníomhaíocht.  
 
Tagann modheolaíocht shonrach leis an gCreat agus is féidir le heagraíochtaí meáin phobail 
é a chur i bhfeidhm chun leibhéal agus nádúr na sochar sóisialta a ghintear a  mheas5.  
 
Glacann an earnáil meáin phobail ceadúnaithe, raidió agus teilifís araon, go forleathan leis an 
gcoincheap sochair sóisialta seo, agus baineann an BAI feidhm as chun an luach a 
chruthaíonn eagraíochtaí meáin phobail ina gcuid pobal a mheas. Tá sé tábhachtach a 

 
4 http://www.bai.ie/en/media/sites/2/dlm_uploads/2020/06/Community-Radio-Delivering-Social-Benefit-.pdf   
5 http://www.bai.ie/en/download/134920  

http://www.bai.ie/en/media/sites/2/dlm_uploads/2020/06/Community-Radio-Delivering-Social-Benefit-.pdf
http://www.bai.ie/en/download/134920
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thabhairt faoi deara nach gá go mbeadh na sochair go léir chomh soiléir céanna agus go bhfuil 
sé níos éasca cuid díobh a thomhas thar a chéile.  
  

 

3. Ábhar Mheáin Phobail  
 
Éilíonn an sainmhíniú ar mheáin phobail i gCuid a hAon gur chóir an t-ábhar a léirítear agus 
a scaiptear a bheith bunaithe ar rochtain an phobail agus go léireodh sé spéiseanna agus 
riachtanais speisialta an phobail ar a ndéantar freastal. Cuireann taithí na hÉireann in iúl go 
mbraitheann forbairt ar earnáil mheáin phobail inmharthana ar chleachtóirí fóram cumarsáide 
nua agus sainiúil a chur ar fáil idir dhaoine aonair agus ghrúpaí laistigh den phobal ar a 
bhfreastalaíonn siad.   
 
Tá ábhar i gcroílár meáin phobail agus leanfaidh deiseanna ar ábhar meáin ón sainmhíniú ar 
mheáin phobail. Níl aon teorainn ar nádúr ná ar éagsúlacht an ábhair ar féidir le heagraíochtaí 
pobal a tháirgeadh ach amháin a n-acmhainneacht chun an sochar sóisialta seo a ghiniúint 
dá bpobal. Tá gá le hacmhainní do gach gné den phróiseas léiriúcháin agus scaipthe chun 
sochar sóisialta a ghiniúint trí ábhar a sholáthar. Cuimsíonn sé sin próisis rialachais agus 
mheasúnaithe láidre chun a chinntiú go mbíonn na hacmhainní atá ar fáil lonnaithe go 
héifeachtach chun ábhar a léiriú a chuirfidh le seachadadh shochar sóisialta do na pobail ar a 
ndéantar freastal. Tá sé léirithe ag taithí na hÉireann nach mór do mheáin phobail an luach a 
chruthaíonn siad trína gcuid gníomhaíochtaí don phobal ar a bhfreastalaíonn siad agus i 
measc páirtithe leasmhara eile a léiriú go forghníomhach.   
 
Tá athrú as éadan  curtha ag forbairtí agus cóineasú ar na bealaí ar a ndéantar ábhair a léiriú 
agus a scaipeadh agus níl aon difríocht ann maidir le hábhar pobail. Mar sin féin tugann sé 
seo dúshláin nua maidir lena chinntiú go ndéanfadh pobail ábhar a sholáthraíonn sochar 
sóisialta a aithint, a rochtain agus rannpháirtíocht dhearfach a dhéanamh leis.  Ní mór do 
mheáin phobail a chinntiú go gcuirtear béim ar shaintréithe sainiúla a gcuid ábhar chun a 
chinntiú go bhfuil luach sainiúil a gcuid gníomhaíochtaí agus an sochar sóisialta a chuirtear ar 
fáil le feiceáil go soiléir ag gach páirtí leasmhar.  
 
Tá sé fíorthábhachtach freisin go bhfuil rochtain fhíorúil agus féideartha ag an bpobal, agus tá 
tábhacht anseo le coincheaptha amhail soiléireacht agus ‘infhaighteacht’ thar ardáin a 
chinntiú. Déanann neodracht ardáin éascaíocht chun ábhar pobail a ghineann sochar sóisialta 
do raon níos leithne saoránach laistigh den phobal agus lasmuigh a scaipeadh. Chun an 
fhéidearthacht seo a chur i gcrích ní mór do shaoránaigh a bheith in ann an t-ábhar sin a fháil, 
a aithint, a rochtain agus dul i ngleic leis go héasca i dtírdhreach meáin atá ag athrú go 
sciobtha. Tá an BAI tiomanta oibriú le hearnáil na meáin phobail chun a chinntiú go ndéantar 
féidearthacht ábhar meáin phobail chun sochar sóisialta a ghiniúint a choimeád agus a 
fheabhsú de réir mar atá earnáil na meán agus na teicneolaíochtaí ag athrú.    
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4.   Úinéireacht, Rialachas agus Bainistíocht ar Mheáin 
Phobail  

 
Sonraíonn an tAcht Craolacháin 2009 gur féidir leis an BAI conarthaí a dhéanamh le baill de 
phobal “a dhéanann ionadaíocht ar agus atá freagrach don phobal atá i gceist” agus gurb é 
an t-aon chuspóir ba chóir a bheith ann ná “luach saothair airgid nach bhfuil níos mó an mhéid 
a theastaíonn go réasúnach chun íoc as na costais… ” (Codanna 64 agus 72 faoi seach do 
raidió agus teilifís) a bhaint amach. Cuireann sé sin taca faoi phríomhghnéithe sa reachtaíocht 
faoin sainmhíniú ar mheáin phobail mar a bhfuil achoimre air i gcuid a haon den cháipéis seo, 
a tharraingíonn aird ar struchtúir úinéireachta agus bainistíochta eagraíochtaí mheáin phobail. 
Sonraíonn an sainmhíniú gur chóir go mbeadh úinéireacht agus smacht ag aonáin 
neamhbhrabúis ar eagraíochtaí meáin phobail. Ina theannta sin, ba chóir go mbeadh foráil ina 
gcuid struchtúr chun go mbeadh ballraíocht, bainistíocht agus oibriú na heagraíochta faoi 
bhaill den phobal ar a ndéantar freastal.  
 
Cuireann an BAI an tsamhail neamhordlathach seo a leanas i bhfeidhm:  
 
 

 
 
 

Pobal

Struchtúr 
Úinéireachta 

Meáin Phobail

Oibríocht 
mheáin phobail

Eagrú & Bainistiú 
Eagraíocht 

Mheáin Phobail
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Cuireann an tsamhail seo béim ar an tábhacht a bhaineann le sainmhíniú soiléir a bheith ann 
ar an bpobal ábhartha agus struchtúir a fhorbairt chun a rannpháirtíocht a éascú agus a chur 
chun cinn ag gach leibhéal. Mar a bhfuil achoimre air i gCuid a hAon, d’fhéadfadh sé seo a 
bheith mar phobal tíreolaíochta, nó mar phobal comhchoiteann, a oibreoidh le chéile chun 
tacú lena bhforbairt féin laistigh den éiteas luach pobail a chruthú. Is comhbhaill 
ríthábhachtacha de na meáin phobail é an fócas seo ar fhorbairt pobail agus luach pobail.  
   
Nuair a bhíonn cúinsí díreach ceart, bíonn an pobal ar a ndéantar freastal rannpháirteach go 
cothrom ag gach leibhéal. Tá an eagraíocht agus an oibríocht freagrach don phobal agus tá 
smacht ag baill den phobal air, agus mar sin tá freagracht acu faoin aonán. Admhaíonn sé go 
dteastaíonn cothromaíocht ag leibhéal bainistíochta idir na daoine atá gníomhach san 
eagraíocht agus an pobal ar a ndéantar freastal. Níor chóir go mbeadh aon difríocht 
shuntasach idir na hionadaithe bainistíochta a cheaptar ag leibhéal eagraíochtúil ná ag 
leibhéal úinéireachta. Is ionadaithe iad ar fad de na pobail ar a ndéanann siad freastal. Cé 
gurb é an bealach is fearr leis seo a dhearbhú gan dabht ná go mbeadh úinéireacht dhíreach 
ag an bpobal ar a ndéantar freastal, ní féidir úinéireacht agus smacht a dheighilt óna chéile. 
Taispeánann taithí na hÉireann go mb’fhéidir nach mbeadh sé réalaíoch i ngach cúinse go 
mbunódh grúpaí struchtúr úinéireachta dlíthiúil ar leithligh go háirithe le linn céim thosaigh na 
forbartha. Mar sin féin, tá sé tábhachtach ar uaireanta mar sin go gcoimeádann an pobal ar a 
ndéantar freastal smacht ar an oibríocht.      
 
Cuirtear béim freisin sa tsamhail ar an idirspleáchas idir oibríocht rathúil meáin phobail agus 
struchtúir úinéireachta agus bainistíochta. Is téama a thagann aníos arís is arís eile san earnáil 
raidió agus teilifís phobail in Éirinn thar na 25 bliain atá thart ná an tábhacht a bhaineann le 
beartais agus cleachtais láidre rialachais. Taispeánann taithí na hÉireann gur féidir le laigí ag 
leibhéal úinéireachta agus bainistíochta dochar a dhéanamh d’inmharthanacht oibríochtaí 
meáin phobail aonair agus do cháil agus creidiúnacht na hearnála ina iomláine. Ní ag earnáil 
meáin phobail amháin atá an dúshlán seo agus tá forbairt déanta ag eagraíochtaí meáin 
phobail agus ag an earnáil phobail go forleathan ar thacaíochtaí agus samhlacha cleachtais 
is fearr. Is sampla maith de sin ná an Cód Rialachais do Charthanais nach foláir d’eagraíochtaí 
pobail a chomhlíonadh más carthanachtaí iad freisin.       
  
Tá ról gníomhach ag an BAI le cleachtais rialachais mhaithe a chothú agus a choinneáil san 
earnáil mheáin phobail i gcomhpháirt le heagraíochtaí meáin agus a bhforais ionadaíochta. 
Leanfaidh an BAI ag leagan béime ar an réimse seo agus é ag idirghníomhú le hoibreoirí go 
háirithe próisis ceadúnaithe agus comhlíonta, mar go bhfuil seachadadh shochar sóisialta 
bunaithe ar chleachtais láidre rialachais agus bainistíochta. Leanann an BAI a bheith tiomanta 
oibriú leis na páirtithe leasmhara go léir chun a chinntiú go mbeidh an earnáil mheáin phobail 
mar shamhail ar an gcleachtas is fearr don earnáil phobail go forleathan.    
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5. Cistiú agus Maoiniú Mheáin Phobail  
 
Cé nach féidir cistiú a dheighilt ó aon réimse eile, feiceann go leor é mar an fócas lárnach 
maidir le aon phlé ar mheáin phobail a fhorbairt. Taispeánann taithí na hÉireann cé go bhfuil 
earnáil mheáin phobail inmharthana ar an iomlán, mar atá sainithe i gCuid a hAon, is dúshlán 
leanúnach d’oibreoirí agus do na pobail ar a ndéantar freastal é cistiú a dhéanamh ar 
eagraíochtaí meáin aonair, a bhfuil nádúir agus méideanna difriúla acu.  
 
Is é beartas an BAI é gur chóir go bhfaigheadh eagraíochtaí meáin phobail cistiú ó fhoinsí 
éagsúla, agus ceadaíonn an earnáil mheáin phobail é seo. Taispeánann taithí na hÉireann 
nach amháin gurb é seo an cur chuige is réadúla, ach go bhfuil sé riachtanach má tá aonán 
meáin phobail lena chinntiú go ndéanann an pobal ar a ndéantar freastal cinneadh go príomha 
maidir lena chuid gníomhaíochta agus a chuid clár. Sa chomhthéacs seo, caithfidh an pobal 
ar a ndéantar freastal freagracht áirithe a ghlacadh i gcónaí maidir le tacú le hoibríocht a n-
eagraíocht mheáin phobail. Tá forbairt déanta ar chur chuige éagsúil chun tacaíocht 
airgeadais a chumasú ón bpobal ar a ndéantar freastal, ar a n-airítear táillí ballraíochta, díol 
seirbhísí, bailiúcháin, tiomsú ginearálta airgid agus gníomhaíocht tráchtála ar an aer. Tugann 
taithí na hÉireann le fios go bhfuil gá leo sin ar fad agus go mbeidh éagsúlacht ar an meascán 
ag brath ar chúinsí aonair aon eagraíocht mheáin phobail. 
 
Taispeánann taithí na hÉireann go mbeadh tairbhe don earnáil agus do na gníomhaireachtaí 
stáit ábhartha ag cur chuige níos comhordaithe ó fhoinsí agus ó ghníomhaireachtaí 
reachtaíochta ábhartha chun tacú leis an earnáil mheáin phobail agus acmhainní a chur ar fáil 
di. Is féidir é sin a cheangal leis na cineálacha sochar sóisialta a dhéantar a ghiniúint do 
dhaoine aonair, do bhaill den phobal agus comhaisteoirí sa phobal mar a bhfuil achoimre air i 
gCuid 2 thuas. Cuireann an Creat Sochair Sóisialta agus an Lámhleabhar a ghabhann leis 
struchtúr ar fáil chun an éagsúlacht ghníomhaíochtaí lena dtabharfaí tacaíocht agus 
seachadadh rathúil do mheáin phobail a shainiú agus a mheas. D’éirigh go maith leis an 
earnáil go dtí seo i gcuid mhaith de na réimsí sin ar a n-airítear oiliúint struchtúrtha, cumhachtú 
pobail agus litearthacht meáin. Tá an tÚdarás tiomanta ar oibriú leis na páirtithe leasmhara ar 
fad chun a chinntiú go bhfuil cuspóir atá ailínithe níos fearr ann maidir le tacaíochtaí atá ann 
cheana agus creideann sé go bhfuil páirt thábhachtach ag an earnáil mheáin phobail maidir 
leis an gcaoi a mbainfear amach é seo go teoiriciúil agus go réalaíoch.   
 
Tacaíonn an tÚdarás freisin le hiarrachtaí chun méid a chur ar na hacmhainní atá ar fáil 
d’eagraíochtaí meáin phobail, agus déantar tionscnaimh ar leith sa réimse seo a mheas ar 
bhonn leanúnach i gcomhthéacs shainchúram reachtúil an Údaráis agus a staid mhaoinithe 
féin sa todhchaí.  
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6. Foireann agus Oiliúint a Chur ar Fáil do Mheáin Phobail  
 
Taispeánann taithí na hÉireann gur féidir rannpháirtithe gníomhacha sna stáisiúin phobail a 
roinnt tríd is tríd i gceithre chineál. Is iad sin:  
 

1. Oibrithe deonacha  
2. Iad sin a fhaigheann íocaíocht as acmhainní na heagraíochta féin  
3. Iad sin atá ag glacadh páirt i scéimeanna fostaíochta/oiliúna   
4. Daoine eile, daoine a fhaigheann íocaíocht ó eagraíocht tacaíochta chun tascanna 

ar leith a dhéanamh amhail obair chuntasaíochta agus riaracháin  
 
Cé go bhfuil páirt shuntasach ag daoine i ngach catagóir, athneartaíonn taithí na hÉireann an 
tábhacht atá le rannpháirtíocht phobail ar bhealach deonach. Mar a fheiceann an tÚdarás é is 
príomhtháscaire ar a rath cé chomh fada is atá baill den phobal toilteanach a gcuid ama a 
thabhairt ar bhealach deonach chun cabhrú lena n-eagraíocht mheáin phobail. Ós rud é go 
raibh sé soiléir go raibh oiliúint oiriúnach a thabhairt ar leibhéal foirmiúil agus neamhfhoirmiúil 
ríthábhachtach maidir le dul chun cinn sa réimse seo, is é beartas an Údaráis gealltanais a 
lorg maidir le hoiliúint ó ghrúpaí a bhfuil suim acu ann.   
 
Tá gá ag gníomhaíochtaí ceadúnaithe, a chuimsíonn faoi láthair stáisiúin raidió pobail atá ag 
freastal ar phobal tíreolaíochta réasúnta mór nó cainéal teilifíse atá ag craoladh ábhar pobail 
thar chábla, le híosleibhéal foirne lánaimseartha áirithe. Cuireann taithí na hÉireann in iúl go 
mbeadh sé mar mhian go hiondúil leibhéal foirne a bheith ann arb ionann agus beirt a bheadh 
ag obair go lánaimseartha ar phá más rud é go mbeadh aonán meáin phobail ag dréim leis 
an méid is lú a bheadh ar a chumas agus oibriú seasta a bhaint amach. Cuireann taithí na 
hÉireann in iúl freisin gur chóir go hidéalach go mbeadh scileanna bainistíochta ag an 
fhoireann chomh maith le roinnt taithí roimh ré sna meáin agus i bhforbairt pobail.   
  
Tá inmhianaitheacht agus luach leanúnachas eagraíochtaí/oibríochtaí meáin phobail le 
feiceáil freisin ón taithí náisiúnta agus idirnáisiúnta go dtí seo. Feiceann muid moil a bhíonn 
rannpháirteach in iliomad gníomhaíocht agus a fhostaíonn roinnt mhaith daoine ar oibríochtaí 
níos lú dírithe ar ghníomhaíocht amháin agus a bhíonn á rith go huile ag oibrithe deonacha 
ag teacht chun cinn in Éirinn. Cé go bhfuil moil níos mó in ann sroicheadh amach sa phobal 
agus raon níos leithne de shochair sóisialta a sholáthar is féidir le haonáin atá níos lú agus 
níos dírithe tacaíocht mar an gcéanna a thabhairt do thorthaí láidre ar fhorbairt phobail agus 
luach a chruthú.  
 
Admhaíonn an tÚdarás an pháirt thábhachtach a thugann scéimeanna fostaíochta/oiliúna a 
fhaigheann tacaíocht ón rialtas d’fhorbairt eagraíochtaí meáin phobail. Cuireann siad sin 
acmhainní luachmhara daonna agus airgeadais ar fáil, a chabhraíonn le forbairt ghinearálta 
oibríochtaí pobail, nuair a bhaintear úsáid éifeachtach astu. Tá na tairbhí ar féidir le 
rannpháirtithe a bhaint astu suntasach freisin mar go bhfaigheann roinnt oiliúnaithe obair 
lánaimseartha ina dhiaidh sin. Cé go mbaineann tionscadail ghníomhaíochta pobail úsáid as 
scéimeanna mar sin go náisiúnta agus idirnáisiúnta, taispeánann taithí na meán phobail nach 
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mór na scéimeanna féin a dhearadh nó a chur in oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar 
shainghnéithe ar leith na hearnála, agus nach mór d’eagraíochtaí meáin phobail a chinntiú go 
gcoinnítear cothromaíocht idir rannpháirtithe scéime agus oibrithe deonacha i ngach réimse 
gníomhaíochta.   
 

 
Aguisín 
 

Cairt Raidió Pobail AMARC don Eoraip  
 
Cé gur táirgeadh é seo ar dtús do raidió pobail, is féidir é a chur i bhfeidhm do mheáin phobail 
níos ginearálta.  
 
Tugann an Chairt seo aitheantas gur bealach iontach é raidió pobail  chun an tsaoirse a chothú 
le tú féin a chur in iúl agus eolas a fháil, cultúr a fhorbairt, a bheith saor chun tuairimí a thabhairt 
agus seasamh i gcoinne tuairimí agus páirt ghníomhach a bheith agat sa saol áitiúil; tugann 
sé ar aird go dtagann cineálacha éagsúla raidió pobail ó chultúir agus ó thraidisiúin dhifriúla; 
aithníonn an Chairt  cuspóirí atá i gcoiteann ag stáisiúin raidió pobail agus gur chóir dóibh a 
bheith ag dréim lena mbaint amach.  
  
Stáisiúin Raidió Pobail: 
 

1. An ceart cumarsáid a dhéanamh a chur chun cinn, cabhrú le sruth saor eolais agus 
tuairimí, cur in iúl cruthaitheach a spreagadh agus páirt a ghlacadh sa phróiseas 
daonlathach agus sa tsochaí iolarthachta; 

2. Rochtain a chur ar fáil d’áiseanna oiliúna, léiriúcháin agus dáilte; tallann áitiúil 
chruthaitheach a spreagadh agus traidisiúin áitiúla a chothú; agus cláir a chur ar 
fáil ar mhaithe le leas, siamsaíocht, oideachas agus forbairt an lucht éisteachta;             

3. Féachaint go mbeidh an úinéireacht ionadaíoch ar phobail áitiúil a bhféadfaí a 
aithint ó thaobh tíreolaíochta de nó ar phobail le leas comhchoiteann;          

4. Atá neamhspleách ó thaobh eagarthóireachta maidir le hinstitiúidí rialtais, 
thráchtála agus reiligiúnacha agus ar pháirtithe polaitiúla nuair atá siad ag 
déanamh cinnidh maidir lena mbeartas clár;  

5. Ceart rochtain a chur ar fáil do mhionlaigh agus do ghrúpaí atá imeallaithe agus 
éagsúlacht cultúir agus teanga a chur chun cinn agus a chosaint;  

6. Féachaint lena lucht féachana a chur ar an eolas go hionraic ar bhonn eolais a 
fhaightear ó fhoinsí éagsúla agus an ceart chun freagra a thabhairt a chur ar fáil 
d’aon duine nó d’aon eagraíocht faoi réir mhífhaisnéis thromchúiseach; 

7. Atá bunaithe mar eagraíochtaí nach bhfuil á rith leis an intinn brabús a dhéanamh 
agus a neamhspleáchas a chinntiú trí mhaoiniú a fhail ó fhoinsí éagsúla;  

8. Aitheantas agus ómós a thabhairt do pháirt oibrithe deonacha, aitheantas a 
thabhairt do cheart oibrithe a fhaigheann pá dul isteach i gceardchumainn agus 
coinníollacha oibre sásúla a chur ar fáil don dá dhream;   
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9. Cleachtais bhainistíochta, clár agus fostaíochta a oibriú a chuireann in aghaidh 
idirdhealú agus a bhfuil fáil ag lucht tacaíochta, lucht foirne agus oibrithe deonacha 
uile orthu agus atá freagrach dóibh;   

10. Malartú idir craoltóirí raidió pobail a chothú chun forbairt níos fearr a dhéanamh ar 
chumarsáid  


