ALBA 2030

A’ Ghàidhlig – Buaidh is Piseach
Pàrlamaid na h-Alba, Dihaoine 6 Dùblachd 2019

Ro-ràdh
Tha Gàidhlig cudromach. Tha i na pàirt de ar
dearbh-aithne agus mar phàirt de dhearbh-aithne
chultarach bheairteach na h-Alba.
Mar phàirt de bheachdachadh air Alba ann an 2030, stiùir Coinneach Mac
an Tòisich BPA, Oifigear Riaghlaidh Phàrlamaid na h-Alba agus
neach-cathrach Fòram Alba air Thoiseach, deasbad air cò ris a bhiodh
soirbheachadh coltach airson aon de chànain oifigeil na h-Alba ann an 2030.
Le beachdan gan toirt seachad ann an Gàidhlig, Beurla agus Gaeilge, dh’iarr an
tachartas ioma-cànanach seo air luchd-compàirt meòrachadh air staid na Gàidhlig
san latha an-diugh agus air na dùbhlain is cothroman a bhios roimhpe, agus
smaoineachadh gu cruthachail air na tha san dàn dhi suas gu 2030 agus nas fhaide.

Buill a’ Phanail
An t-Àrd-ollamh Wilson McLeod
Tha Wilson na stiùiriche rannsachaidh ann an Ceiltis is Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn
Èideann. Rinn e taisbeanadh air staid na Gàidhlig an-dè, an-diugh agus a-màireach,
stèidhichte air an rannsachadh aige air eachdraidh poileasaidh na Gàidhlig agus iomairtean
thar nan 150 bliadhna a dh’fhalbh.

Màiri Anna NicUalraig
Tha Màiri Anna na neach-ciùil is na craoladair. Thogadh i ann an teaghlach Gàidhlig ann an
Glaschu agus tha i nis na co-stiùiriche air a gnìomhachas chruthachail fhèin air taobh siar na
Gàidhealtachd. Bhruidhinn i air na tha ri teachd don chànan, bho shealladh neach-ealain.

An t-Àrd-ollamh Tadhg Ó hIfearnáin
Tha Tadhg na Àrd-ollamh ann an Nua-Ghaeilge ann an Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann ann
an Gaillimh. Bhruidhinn e bho shealladh na h-Èireann agus an t-eòlas aca air taic is dìon a
thoirt do chànan dùthchail, agus air na dh’fhaodas Alba ionnsachadh bho Èirinn.

Deasbad Panail
Taisbeanadh:
an t-Àrd-ollamh Wilson McLeod
Bha Wilson ag amas air an fhìrinn innse
seach a bhith dòchasach. Thòisich e le
cunntas dubhach air cor na Gàidhlig iomadh
deichead air ais. Ann an 1958, thuirt
an t-eòlaiche air na cànain Cheilteach,
an t-Àrd-ollamh Coinneach Jackson:
“Bidh a’ Ghàidhlig air a dhol uile gu lèir à
bith ro mheadhan na h-ath-linne, mura tig
factar ùr a nì cruth-atharrachadh air an
t-suidheachadh a th’ ann an-dràsta”.
Dh’innis Wilson mar a thàinig
eadar-dhealachadh air inbhe na Gàidhlig
bho na 1970an a-mach, le cuideachadh bho
iomairtean aiseirigh aig Comhairle nan
Eilean. Aig deireadh nan 1970an, thuirt
an Dr Fionnlagh MacLeòid, a bha, a rèir
Wilson, na ailtire air foghlam dà-chànanach:
“Tha e a-nis na ghnìomh poilitigeach do
phàrantan nan eileanan a bhith a’ togail an
cuid cloinne sa Ghàidhlig.”

Foghlam
Tha foghlam air a bhith aig cridhe iomairtean
leasachaidh Gàidhlig bho na 1970an, agus
bha Wilson an dùil gun leanadh sin. Mhìnich
e cinn-uidh a dh’fhaodadh sinn ruigsinn ro
2030:
> Àrdachadh 50% anns an àireamh de
sgoilearan bun-sgoile ann am foghlam tro
mheadhan na Gàidhlig.
> 66% de sgoileran nan Eilean Siar ann
an FtG.
> Àrdachadh anns an àireamh de
bhun-sgoiltean Gàidhlig bho 7 gu 14.
> Àrdachadh de 75 sa cheud anns an
àireamh de sgoilearan àrd-sgoile ann
an GME.
> Leudachadh anns an àireamh de
dh’àrd-sgoiltean Gàidhlig bho aon
gu trì no ceithir, agus àrdachadh eadar
33% is 50% anns an àireamh de
luchd-ionnsachaidh Gàidhlig ann
an àrd-sgoiltean gu h-iomlan.

Mar a mhìnich Wilson, thòisich
ath-bheothachadh na Gàidhlig airson gun
do ghairm luchd-iomairt gu robh an cànan
ann an staid èiginn. Chunnaic na 1980an
poileasaidh na Gàidhlig ga chur air stèidh
dhaingeann, a chaidh a neartachadh uidh air
n-uidh, mar clachan gan cur air càrn, thar nan
30 bliadhna a chaidh lean. Ach, a dh’aindeoin
sin, ann an 1992, cha robh fiù 20% de chlann
bun-sgoile anns na h-Eileanan an Iar fileanta
sa Ghàidhlig.

> Cruthachadh siostam teisteanais
deuchainn Gàidhlig airson
luchd-ionnsachaidh inbheach stèidhichte
air Frèam Coitcheann Chànanan
na h-Eòrpa.

Seach a bhith a’ toirt dhuinn tuairisgeul air an
t-suidheachadh as dòchasaich a dh’fhaodadh
tighinn gu bith airson na Gàidhlig, thug
Wilson ro-shealladh air suidheachadh a bha
glè mhath, gun a bhith fìor mhath (‘very good
case scenario’), ged a mhìnich e gur mathaid
nach tigeadh sin fhèin gu buil. Chuimsich e air
trì prìomh raointean: foghlam, craoladh agus
an structar planaidh is leasachaidh.

> Stèidheachadh cho-ionadan cànain
coimhearsnachd gus cothrom a thoirt do
dhaoine a’ Ghàidhlig a chleachdadh;
bhiodh na h-ionadan diofraichte a rèir
fheumalachdan gach coimhearsnachd
fa leth.

A bharrachd air sin, is dòcha gum faiceadh
sinn:

> Cruthachadh pròiseict a’ buntainn ri
comas labhairt sa Ghàidhlig, le
ath-stèidheachadh nan cùrsaichean
bogaidh air feadh na h-Alba.

Meadhanan
Thuirt Wilson gum biodh e na bu duilghe
toraidhean soirbheachail a chomharrachadh
airson Gàidhlig anns na meadhanan, oir
tha teicneòlas a’ gluasad cho luath. Tha e
riatanach gum bi meadhanan Gàidhlig a’
cumail suas ris an teicneòlas a tha daoine,
gu sònraichte daoine òga, a’ cleachdadh.
Ann an 2030, bu chòir a’ Ghàidhlig a
bhith ga faighinn agus ga cleachdadh
gu cruthachail anns na meadhanan as
cudromaiche den latha, ged a shaoil e
nach biodh sin furasta a choileanadh.

Structar dealbhaidh
is leasachaidh
Dh’fhaighnich Wilson am bu chòir Achd na
Gàidhlig (Alba) 2005 agus Bòrd na Gàidhlig
> an cumail mar a tha iad
> an leasachadh tuilleadh
> no rudeigin gu tur ùr a chur nan àite
Dh’ainmich e an aithisg sgrùdaidh a rinn
Deloitte o chionn ghoirid air riaghladh
agus stiùireadh Bhòrd na Gàidhlig, a
chomharraich grunn laigsean bunaiteach.
Thug e fa-near, ged a tha mòran dhaoine
an dòchas agus an dùil gun tèid
leasachaidhean a bhuileachadh mar
fhreagairt don aithisg, gum feum sinn
fuireach a dh’fhaicinn dè thig à sin.
Thug e iomradh air dìth comais (capacity)
Bhòrd na Gàidhlig mar phrìomh laigse a
tha, gu ìre, a’ tighinn bho dhìth airgid. Ach,
bha e ag argamaid gum faodar am Bòrd a
leasachadh ann an dòighean eile, agus gun
gabh mòran a bharrachd a dhèanamh leis
an reachdas a tha ann an-dràsta. Na
bheachd-san, feumaidh am Bòrd:
> a bhith nas làidire, nas dainginn agus
nas fosgailte.
> a bhith nas fhaisge air a’ choimhearsnachd,
gu sònraichte ann an coimhearsnachdan
far a bheil Gàidhlig làidir.
> barrachd oifigearan Gàidhlig fhastadh
aig ìre coimhearsnachd.

Shaoil e, mura tachradh atharrachadh
bunaiteach mar fhreagairt do aithisg
Deloitte, gur dòcha gun tigeadh feum air
Achd Gàidhlig ùr. Thog e cuideachd beachd
mu dhreuchd ùr a stèidheachadh de
choimiseanair Gàidhlig, co-ionann ris an
dreuchd a th’ aig Coimiseanair na Cuimris
sa Chuimrigh an-dràsta, ged a thuirt e nach
biodh sin furasta.
Ann a bhith a’ beachdachadh an gabhadh
dòigh-obrach nas adhartaiche agus nas
dàna a chleachdadh, mhìnich Wilson trì
prìomh lèirsinn airson slighe ùr don
Ghàidhlig, ged a thuirt e nach robh e
cinnteach an tigeadh gin dhiubh gu bith.

Lèirsinn 1
Gheibh Alba neo-eisimeileachd anns
na 2020an, ag adhbharachadh
cruth-atharrachadh air àite na Gàidhlig.
Thuirt Wilson nach robh mòran fianais ann
an clàr Riaghaltais an SNP bho 2007 no
anns na chaidh a ghealltainn ann an iomairt
reifreinn 2014 gus misneachd a thogail gun
tachradh a leithid de dh’atharrachadh nam
biodh neo-eisimeileachd ann.

Lèirsinn 2
Adhbharaichidh taic eaconamach is
sòisealta mòran nas làidire dha na
h-Eileanan an Iar poileasaidhean cànain
nas làidire, a’ togail na cuinge bho na
daoine agus a’ dùsgadh an spioraid gus
a’ Ghàidhlig ath-bheothachadh. A-rithist,
thuirt Wilson nach fhaca e fianais sam
bith gus taic a thoirt don bheachd sin.

Lèirsinn 3
Bidh fèin-aithne Ghàidhlig ùr a’ tarraing
dhaoine chun a’ chànain agus a’ toirt
lùths agus spionnadh do ghluasad
farsaing, buadhmhor ag adhbharachadh
an t-seòrsa cruth-atharrachaidh a tha air
tachairt ann an Dùthaich nam Basgach
thairis air na beagan dheicheadan a
dh’fhalbh. Ach, thug Wilson fa-near nach
urrainnear a leithid de dhearbh-aithne a
chruthachadh le deagh rùn a-mhàin.

Co-dhùnadh
Bha Wilson ag argamaid, ged a bha na fàisneachdan aige
beagan dubhach, gu feumaidh sinn tòiseachadh le sealladh is
tuigse onarach air an t-saoghal sa bheil sinn beò. Cho-dhùin e,
gus gluasad air adhart, gum feum sinn sùil a thoirt air poilitigs
agus na feartan sòisealta aig coimhearsnachdan ann an Alba
agus anns na coimhearsnachdan Gàidhlig.

Taisbeanadh:
Màiri Anna NicUalraig
A’ coimhead air staid na Gàidhlig bho
shealladh neach-ealain, thòisich Màiri Anna
le bhith a’ gabhail an tionndaidh aice fhèin
de dhàn Aonghais Dhuibh MhicNeacail
“Sìth na Coille”:
“Bitheamaid gu moiteil cinnteach gu bheil
duais am miannach stàth – ged nach ruig
sinn cinn nam fireach, faic an dùrachd fhèin
mar bhàrr”
Thuirt i gu robh i a’ creidsinn anns an
t-suidheachadh glè mhath air an tug Wilson
iomradh, agus thuirt i nach urrainn dhuinn
smaoineachadh air càite am bi sinn ann an
10 bliadhna gun a bhith a’ beachdachadh air
ciamar a ruigeas sinn e. Thuirt i nach eil e
faoin a bhith dòchasach, ach gu feum sinn
a bhith dùbhlanach agus gnìomhach.
Chomharraich Màiri Anna gu bheil an
saoghal mì-chinnteach, don Gàidhlig cho
math ri cùis sam bith eile; tha a h-uile dad
eadar-cheangailte. Cha robh i den bheachd
gun dèanadh poilitigs taobhach mòran
eadar-dhealachaidh don Ghàidhlig
an-diugh, a-màireach no an ceann 10
bliadhna. Dhaingnich i nach eil buannachd
ann a bhith a’ dèanamh sgaradh eadar an
fheadhainn a tha a’ fuireach anns a’ bhaile
agus an fheadhainn a tha a’ fuireach ann an
sgìrean dùthchail – is e saoghal beag a
th’ ann agus tha sinn uile an urra ri chèile.

Thuirt i mar as làidire am poball, gur ann
as làidire an t-ùghdarras aca, agus sin
far a bheil an cothrom. Tha gluasad
saor-thoileach air a bhith ann bhon
fhreumh, bhon choimhearsnachd, a tha air
cothroman a chruthachadh do dhaoine
faighinn a-steach do shaoghal na Gàidhlig.
Chaidh Màiri Anna air adhart a bhruidhinn
mu fheòragan glasa agus feòragan ruadha
– an samhladh a chleachd an t-Àrd-ollamh
Dòmhnall MacIllEathain aig Oilthigh
Ghlaschu gus eadar-dhealachadh a
dhèanamh eadar an dòigh-obrach
stèidhichte air ro-innleachd san t-saoghal
mhòr agus an dòigh nàdarra sam bi daoine
ag obair ann am buidhnean nas lugha.
Tha an fheòrag ghlas air a stiùireadh le
calpachas: bidh e a’ mùchadh a h-uile càil
ann an ro-innleachdan agus a’ cumail na
feòraig ruaidh fodha - samhladh a bhuineas
ri mion-chànanan cuideachd.
Thog i gu bheil barrachd sùbailteachd ann
aig ìre coimhearsnachd, agus cheasnaich
i a bheil sinn dha-rìribh ag iarraidh air
coimhearsnachdan a bhith nas coltaiche ris
na feòragan glasa, nuair as e na feòragan
sin a dh’fheumas atharrachadh.
An àite seo, feumaidh sinn aithneachadh
luach gluasadan an t-sluaigh airson na
Gàidhlig, oir tha iad cudromach agus làidir.
Tha fios aig na feòragan dearga ciamar
a choimheadas iad às an dèidh fhèin
agus gheibh iad a’ chuid as fheàrr
às an t-saoghal sa bheil iad beò.

Thug Màiri Anna iomradh cuideachd air
gluasadan coimhearsnachd, agus innleachdan
leithid an app ùr Duolingo airson a bhith ag
ionnsachadh Gàidhlig agus an Daily Gael.
Dhaingnich i gu bheil mòran iomairtean a’
tachairt gun taic bhon Riaghaltas. Ged nach
eil fios againn dè na ceumannan a thèid a
ghabhail anns na 10 bliadhna a tha romhainn,
thig iad gu nàdarra le freumhaichean ceart
anns na coimhearsnachdan, agus bidh na
h-atharrachaidhean maireannach.
Thuirt i, ged a chaidh iarraidh oirre a beachd
a thoirt seachad air càite am biodh a’
Ghàidhlig ann an 10 bliadhna, gur e sin a

bhiodh na feòragan glasa a’ faighneachd,
ach gur e feòrag ruadh a th’ inntese: tha a’
Ghàidhlig aice, agus tha i a’ leantainn slighe
Ghàidhlig.
Thuirt Màiri Anna gu bheil i a’ faicinn na
h-aon dòigh-obrach aig mòran dhaoine
eadar-dhealaichte a tha a’ tighinn don
Ghàidhlig – na ginealach fhèin, anns na
daoine a chaidh roimhpe agus anns an
fheadhainn a leanas an-diugh agus a chumas
an gluasad a’ dol air adhart san àm ri teachd.
Sin far am bi an saoghal Gàidhlig ann an
2030, ma tha sinn airson slighe ùr a leantainn
no – mar a chì i fhèin e – tilleadh chun na
seann shlighe.

Taisbeanadh: an t-Àrd-ollamh Tadhg Ó hIfearnáin
Thòisich Tadhg le bhith a’ bruidhinn air na
rudan a tha coltach eadar Alba agus Èirinn, a
tha dlùth a thaobh cànan agus a tha coltach
a thaobh eaconamaidh. Dhaingnich e cho
cudromach sa bha gnìomhachd sa Ghaeilge
thar nan 120 bliadhna a dh’fhalbh.

An do shoirbhich le
poileasaidh Gaeilge?
Chuir Tadhg an aghaidh a’ bheachd nach do
shoirbhich le poileasaidh cànain ann an Èirinn,
ag argamaid gur e an duilgheadas nach eil e
mionaideach no adhartach gu leòr. Chan eil
Gaeilge ga bruidhinn leis a h-uile duine anns
a h-uile pàirt de dh’Èirinn, agus san t-seagh
sin cha do shoirbhich leis a’ phoileasaidh, ach
a dh’aindeoin sin bhiodh farmad air mòran
de luchd-labhairt mhion-chànanan air feadh
na Roinn Eòrpa agus air feadh an t-saoghail
ri inbhe na Gaeilge an-diugh. A bharrachd air
sin, mar a thuirt Tadhg, tha tòrr ri ionnsachadh
bho na h-eileamaidean poileasaidh a tha air
a bhith soirbheachail. Fhreagair e na trì
cuspairean farsaing air an do bhruidhinn
Wilson, a’ tòiseachadh le structaran agus
an stàit.

Ròl na stàite
A rèir Tadhg, is e nàdar ar comann-sòisealta
an-diugh a’ cheist as motha. Feumaidh sinn
coimhead air na tha comasach agus dè nach
eil, agus beachdachadh air na cnapan-starra
structarail a tha romhainn. Ann an Èirinn,
chunnaic a’ chiad leth den linn poileasaidhean
àrd-amasach gan cur an gnìomh leis gu robh
ùghdarras aig an stàit gus gnìomhan mòra a
ghabhail os làimh. An-diugh, ge-tà, chan eil
leithid a dh’ùghdarras aig an stàit ann oir
sheasadh coimhearsnachdan nan aghaidh.
A’ togail air argamaid Màiri Anna gu bheil
barrachd cumhachd aig coimhearsnachd
làidir na th’ aig an stàit, thuirt Tadhg gum
feum an stàit, ann an comann-sòisealta an
latha an-diugh, coimhearsnachdan a thàladh
gus a phoileasaidhean a leantainn seach a
bhith a’ toirt orra sin a dhèanamh. Mar sin
’s i a’ cheist mhòr dè as urrainn do
choimhearsnachdan a dhèanamh agus dè
as urrainn don stàit a dhèanamh. Tha tòrr
cumhachd fhathast aig an stàit, agus mar
sin chan eil e ceart nach biodh i a’ tabhann
ceannas idir air ceistean cànain.

A’ choimhearsnachd chànanach:
ceistean toinnte

> An urrainn dhaibh a bruidhinn gu fileanta
nuair a dh’fhàgas iad an sgoil?

Shaoil Tadhg gur e an t-amas as cudromaiche
dèanamh cinnteach nach eil e cho duilich
do phàrantan a bhith a’ togail clann le
mion-chànan. Dh’ainmich e rannsachadh
ann an Èirinn air cia mheud teaghlach a tha
a’ togail an cuid chloinne le Gaeilge, agus
chan ann air thuiteamas a thachras e, ach
le co-dhùnadh deimhinnte.

> A bheil ideòlas cànanach làidir aca a
bhrosnaicheadh iad gus an cànan a
chleachdadh air an ceann fhèin às dèidh
na sgoile?

Thog e gu bheil a’ chuibhreann de
theaghlaichean a tha a’ togail clann tro
Ghaeilge anns na prìomh choimhearsnachdan
air a bhith gu ìre mhath seasmhach thar nan
30 bliadhna a dh’fhalbh. Ach a dh’aindeoin
sin, tha coltas gu bheil an àireamh de
luchd-labhairt fa-leth a’ tuiteam. Thuirt e
gum feum sinn smaoineachadh mun
t-siostam phoilitigeach gu lèir agus fòcas a
chur air a’ choimhearsnachd chànanach gu
h-iomlan, a’ toirt a-steach na sgìrean as laige,
air neo chan bhi ann ach cumail suas seach fàs.

An suidheachadh ann an Alba
Thog Tadhg gu bheil na h-eileanan agus na
sgìrean air tìr-mòr ann an Alba far a bheilear
a’ bruidhinn Gàidhlig ann an suidheachadh
coltach ri Èirinn. Tha dualchas na Gàidhlig air
leth cudromach, ach tha rudan eile cudromach
do na daoine a tha a’ fuireach ann. Tha e
cudromach gum bi dearbh-aithne Ghàidhlig
na phrìomh phàirt den dearbh-aithne ionadail,
agus bu chòir sin a bhith a’ toirt a-steach
daoine le diofar ìrean de chomas cànain.

Foghlam
A thaobh foghlam, chomharraich Tadhg na
rudan a tha coltach eadar Èirinn agus Alba,
ged a thug e fa-near gu bheil foghlam
Gaeilge nas leasaichte leis gu bheil an roinn
tòrr nas motha. Thog e cuid de cheistean a
thaobh àireamh dhaoine ann an sgoiltean a
tha a’ teagasg ann am mion-chànan:
> A bheil na daoine sin ag ionnsachadh
a’ chànain gu soirbheachail?

Craoladh
A thaobh craoladh, thog Tadhg ceist mhòr
mu àite na stàite agus ùghdarrasan poblach.
Thuirt e nach bi a’ mhòr-chuid de
dh’oileanaich a tha ag ionnsachadh Gaeilge
aig an oilthigh aige ag èisteachd ri rèidio
Gaeilge no a’ coimhead ri telebhisean
Gaeilge, ’s ann a bhios iad a’ faighinn nam
meadhanan tro phod-chraoladh agus
làraichean-lìn. Bheachdaich e air ciamar a
b’ urrainn don stàit obrachadh san roinn,
a tha spionnmhor agus a’ gluasad gu
luath, agus dhaingnich e gum feum
eadar-theachdan a bhith èifeachdach.
Rinn e luaidh an uair sin air cuid de rudan
brosnachail ann an Èirinn:
> Tha a’ Ghaeilge an ìre mhath làidir anns
na meadhanan.
> Tha na mìltean de chloinn ag
ionnsachadh a’ chànain san sgoil.
> Tha Gaeilge na cànan oifigeil as urrainn
agus a bhios daoine a’ cleachdadh anns
na h-oilthighean, rianachd phoblach agus
Pàrlamaid na h-Eòrpa.
Cho-dhùin Tadhg le bhith a’ daingneachadh
nach eil am poileasaidh cànain ann an Èirinn
air fàilligeadh gu tur. Tha leasachaidhean
mòra air tachairt ann am poileasaidh agus
inbhe a’ chànain nach b’ urrainn do dhaoine
a bhith air a’ sùileachadh 120 bliadhna air ais.
A’ coimhead a dh’ionnsaigh 2030 agus air
suidheachadh na Gàidhlig ann an Alba,
thuirt Tadhg gum feum sinn a bhith
fìrinneach agus na dùbhlain a tha romhainn
aithneachadh gus an urrainn dhuinn a bhith
sùbailte gus faighinn seachad orra.

Deasbad – Ceistean
is Freagairtean
Prìomhachasan poilitigeach
B’ e planadh poilitigeach cuspair a’ chiad
deasbaid. Ann an co-theacsa na ciad
lèirsinn a mhìnich Wilson, anns an robh
Alba neo-eisimeileach, bheachdaich
com-pàirtichean an robh planaichean
aig pàrtaidhean a bha airson neoeisimeileachd airson poileasaidh cànain
èifeachdach. Shaoil cuid nach robh
Pàipear Geal Riaghaltas na h-Alba ann an
2014 “Scotland’s Future” air dòigh-obrach
gu tur ùr a ghabhail a thaobh na Gàidhlig.
Chaidh a thoirt fa-near gu bheil a’
mhòr-chuid de raointean co-cheangailte
ris a’ Ghàidhlig air an tiomnadh do Thaigh
an Ròid mu thràth, agus mar sin gu bheil
cumhachd aig Riaghaltas na h-Alba
gluasad air adhart le mòran de na
gnìomhan a tha a dhìth. Thuirt daoine gu
bheil na duilgheadasan ag èirigh bho
dhìth structair agus buileachaidh

Ge bith cò a tha ann an cumhachd, is
dòcha gum feum sinn reachdas nas làidire
nach eil a’ tabhann shlighean teichidh
don Riaghaltas. Chaidh a ràdh nach toir
Riaghaltas na h-Alba a-riamh prìomhachas
don Ghàidhlig san aon dòigh ri slàinte,
mar eisimpleir.
Thuirt com-pàirtichean, ged a tha gu leòr
ann an Achd 2005, gur dòcha nach eil
luchd-obrach gu leòr aig Bòrd na Gàidhlig.
Chaidh coimeas a dhèanamh ris a’
Chuimrigh, far an robh ceithir uiread de
luchd-obrach agus 500 plana cànain aca
aig Bòrd na Cuimris nach maireann. Ann
an Alba, chan eil ann ach 60 plana, agus
tha an ìre fàis gu math slaodach.
Ach, chaidh agairt gur mathaid nach bi
geallaidhean air barrachd maoineachaidh
don Bhòrd a’ toirt piseach air cùisean
leotha fhèin, agus gum feumar dèiligeadh
ris na puingean a chaidh a thogail ann an
aithisg Deloitte.

Ge bith cò a tha ann an cumhachd, is
dòcha gum feum sinn reachdas nas
làidire nach eil a’ tabhann shlighean
teichidh don Riaghaltas.

feum daoine smachd a ghabhail den chànan
iad fhèin, oir is ann an sin a tha an neart.
Ròlan is dleastanasan

A’ tomhas soirbheachas

A’ bruidhinn air gnìomhan an Riaghaltais,
dh’èirich deasbad mu ròlan is dleastanasan
na stàite agus nan coimhearsnachdan fa leth.
Chaidh a ràdh, ma chumas ùghdarrasan
agus Riaghaltasan a’ cruthachadh ìrean
obrachaidh os cionn ìre an t-sluaigh, gum bi
coimhearsnachdan air am mùchadh agus
air am bacadh.

Bheachdaich com-pàirtichean air ciamar a
ghabhas soirbheachadh ann am poileasaidh
Gàidhlig a thomhas. Mar eisimpleir, am bi
sinn a’ coimhead air na h-àireamhan dhaoine
a tha a’ frithealadh foghlam tro mheadhan na
Gàidhlig no a tha dha rìreabh a’ bruidhinn
Gàidhlig?

Ach, bhiodh e mì-chothromach nam biodh an
stàit dìreach ag iarraidh air coimhearsnachdan
fuasglaidhean a lorg agus an cànan a
shàbhaladh iad fhèin; chaidh a ràdh gu bheil
feum air ceannas bhon mhullach sìos cho
math ri bhon a’ bhonn suas. Mar an ceudna,
chaidh a ràdh gu bheil uallach air a’
choimhearsnachd a bhith ag obair a thaobh
a’ chànain le taic iomchaidh bhon stàit.
Chaidh bruidhinn air èifeachdas phlanaichean
Gàidhlig ionadail, agus chaidh a ràdh gum
faod iad a bhith feumail. Ach, chaidh a thoirt
fa-near nach eil an siostam ann an Èirinn fo
Achd na Gaeltacht 2012, a tha ag iarraidh air
coimhearsnachdan am planaichean fhèin
a chruthachadh, air a bhith uabhasach
soirbheachail leis nach eil am bun-structar
agus na sgilean aig coimhearsnachdan aig
ìre ionadail.
Tha sin a’ ciallachadh gu bheil an reachdas
dìreach na dhòigh don stàit uallach a
ghluasad do choimhearsnachdan gun a bhith
a’ toirt cumhachd dhaibh dad èifeachdach
a dhèanamh.
Thug com-pàirtichean eisimpleirean seachad
air mar a tha an ginealach as òige a’ gluasad
rudan air adhart gu saor-thoileach san dòigh
as miann leotha. Chaidh a ràdh gum feum
daoine smachd a ghabhail den chànan iad
fhèin, oir is ann an sin a tha an neart.

Chaidh a ràdh, ged a tha ionnsachadh tro
FtG na bhuannachd, gum bu chòir an
àireamh de dhaoine a bhruidhneas an cànan
a bhith na dhragh. Chaidh a dhaingneachadh
gum bu chòir an t-amas as motha a bhith air
labhairt na Gàidhlig àbhaisteachadh, gus am
faigh daoine air bruidhinn sa chànan aca
fhèin gun chead no leisgeul.
Chaidh goireasan daonna a dheasbad mar
chuspair mòr an dà chuid ann an Alba agus
ann an Èirinn. Chaidh a thoirt fa-near, ma tha
sinn airson sgoiltean fhaicinn anns a h-uile
àite far a bheil Gàidhlig ga bruidhinn, a’ toirt
a-steach sgìrean dùthchail – chaidh ceist
sgoil ùr do na h-Eileanan an Iar a thogail –
feumaidh sinn faighneachd cò a lìonas na
dreuchdan teagaisg sin.
Chaidh am beachd a chur air adhart le aon
neach a bha a’ gabhail pàirt sa cho-labhairt
gum feum inbhich a tha ag ionnsachadh na
Gàidhlig a bhith fileanta taobh a-staigh
bliadhna, air neo bidh mu 80% dhiubh air an
call do chànan. Thug com-pàirtichean
fa-near cuideachd gum feum sinn dòigh a
lorg gus a’ Ghàidhlig a thoirt a-steach don
dachaigh, leis gu bheil dachaighean a’
cruthachadh choimhearsnachdan.
Thuirt e cuideachd gum bu chòir teagasg
cànain a bhith ag amas air bruidhinn seach
leughadh, sgrìobhadh, eadar-theangachadh
agus gràmar. Bha cuid de dhaoine a’
faireachdainn gu bheil an suidheachadh ann
an Alba air an rathad cheàrr – feumaidh sinn
toirt air daoine bruidhinn an toiseach ma tha
sinn airson coimhearsnachdan làidir Gàidhlig
a thogail.

Bùithtean-obrach
Às dèidh seisean Ceist is Freagairt, chaidh na
com-pàirtichean a chur ann am buidhnean
beaga a bheachdachadh air ciamar a
dh’fhaodadh Alba atharrachadh thar nan
deich bliadhna ri thighinn, agus, le sùil ri sin,
na bha iad an dòchas a bhiodh an dàn don
Ghàidhlig.

ar beatha-obrach. Tha cothrom aig a h-uile
duine ann an Alba air ceangal eadar-lìn fìor-luath.

Tha na prìomh phuingean a dh’èirich rim
faighinn anns na notaichean a leanas, cho
math ri suirbhidh às dèidh an tachartais sam
faodadh com-pàirtichean am beachdan a
thoirt seachad gun urra.

Ann an 2030, tha mu 40% de dhaoine ann an
Alba ro throm ach tha daoine nas òige ag ithe
biadh nas fallaine agus a’ dèanamh barrachd
eacarsaich na am pàrantan.

Alba ann an 2030
An toiseach chaidh iarraidh air daoine
beachdachadh ciamar a dh’atharraicheadh
Alba thar nan deich bliadhna ri thighinn agus
air dè na h-atharrachaidhean a bheireadh a’
bhuaidh as motha air leasachadh na Gàidhlig.
Chaidh an co-theacsa a leanas a lìbhrigeadh
gus deasbad a bhrosnachadh:
Ann an 2030, tha àireamh-sluaigh na h-Alba
mun ìre aig a bheil e an-dràsta, ach le aois
chuibheasach nas sine agus barrachd dhaoine
thar 80, mòran dhiubh a’ fulang
dhuilgheadasan meidigeach toinnte leithid
seargadh-inntinne (dementia).
Ann an 2030, tha barrachd amannan ann
nuair a tha an t-sìde ann an Alba fìor dhona,
le stoirmean tric agus a’ ghaoth anabarrach
làidir, tuiltean, agus geamhraidhean nas fuaire.
Tha turasachd eadar-nàiseanta air crìonadh
mar thoradh air cìsean carboin, ach tha
turasachd dhachaigheil air a dhol am meud.
Ann an 2030, tha teicneòlas a’ toirt buaidh air
gach raon beatha, le càraichean gun dràibhear
agus drònaichean cumanta air feadh na
dùthcha, co-dhùnaidhean mu sheirbheisean
poblach air an gabhail le tuigse inntealta
(artificial intelligence), agus mion-ròbotan a’
toirt cruth-atharrachadh air ar dachaigh agus

Ann an 2030, tha a’ mhargaidh cosnaidh ann
an Alba air atharrachadh, le barrachd dhaoine
ag obair pàirt-ùine no le dreuchdan portfolio
anns am bi iad a’ gluasad gu tric eadar
cùmhnantan goirid.

Ann an 2030, coltach ri eaconamaidhean
leasaichte eile, tha fàs eaconamach, agus an
teachd-a-steach cìse air a bheil e stèidhichte,
fhathast slaodach – ged a tha tomhasan
soirbheachais eile seach GDP nas cudromaich
san deasbad phoilitigeach.

Thog com-pàirtichean na prìomh raointean
atharrachaidh a leanas a bheireadh buaidh
air Gàidhlig

Atharrachadh àrainneachd
Bidh atharrachadh clìomaid na phrìomh
fhactar anns na deich bliadhna a tha romhainn.
Bheir seo dùbhlan do choimhearsnachdan
iomallach is dùthchail, a’ toirt a-steach
coimhearsnachdan traidiseanta Gàidhlig air
a’ Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan.
Feumaidh daoine an giùlan atharrachadh
gus dèiligeadh ri samhraidhean nas blàithe,
tiorama agus geamhraidhean nas fliche agus
nas fiadhaich, agus chaidh iomradh a thoirt
air àirde mara ag èirigh cuideachd – ciamar
a bheir sin buaidh air na h-eileanan agus air
coimhearsnachdan cladaich eile?
Leis a’ chomann-shòisealta a’ rannsachadh
bith-beò nas seasmhaiche, is dòcha gum bi
barrachd aire air àrainneachd nàdarra na
h-Alba. Leis a’ cheangal làidir eadar a'
Ghàidhlig agus ar dualchas nàdarra, a bheil
cothrom ann don Ghàidhlig?

Atharrachaidhean ann
an teicneòlas
Faodaidh leasachaidhean teicneòlach
cothroman adhartach is buaireasach a
thoirt seachad. Leanaidh teicneòlas
eadar-theangachaidh a’ leasachadh, agus
bidh e nas fhasa goireasan Gàidhlig
a leasachadh agus a sgaoileadh, an dà
chuid do luchd-ionnsachaidh agus
luchd-cleachdaidh.
Ach, am bi fiù feum againn air
eadar-theangairean ann an 2030? An dèan
teicneòlas dhuinn e? Agus, ma tha e nas
fhasa conaltradh ann an diofar chànanan
gun a bhith gan tuigsinn, càite a bheil sin a’
fàgail leasachadh cànain mar a’ Ghàidhlig?
Is dòcha gum faic sinn agus gun cluinn sinn
Gàidhlig nas fharsainge às aonais daoine a
bhith ag ionnsachadh mar a bhruidhneas iad,
a leughas iad agus a sgrìobhas iad i.
Ciamar a bheir robotics agus fèin-ghluasad
buaidh air a’ chomann-shòisealta? Am bi
sinn air gluasad gu obair trì latha san
t-seachdain agus seòrsa air choreigin de
theachd-a-steach bunaiteach uile-choitcheann?
Am bi barrachd ùine shaor aig daoine agus,
ma tha, an toir e barrachd ùine dhaibh a
bhith ag ionnsachadh Gàidhlig?

Atharrachaidhean sòisealta
Mar a dh’atharraicheas co-theacsa ar beatha,
atharraichidh an comann-sòisealta. Is dòcha
gum bi fèin-aithne Albannach a’ fàs nas
làidire – agus fèin-aithne roinneil taobh
a-staigh na h-Alba – a tha an dà chuid
ceangailte ri agus air leth bhon iomairt airson
neo-eisimeileachd.
Mar a tha iomadachd a sìor dhol am meud
ann an Alba, bidh cothrom ann gus
coimhearsnachdan ùra na h-Alba a thàladh
gu bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig. Is dòcha
gum bi cothrom ann cuideachd ceangal a
dhèanamh ri Albannaich thall thairis, a
dh’fhaodadh a bhith nas brosnachail
mun chànan.

Bidh atharrachadh sa chomann-shòisealta
ga riochdachadh anns na meadhanan a
chleachdas sinn. Mar a gheibh barrachd
againn cothrom ar beachdan a sgaoileadh
air-loidhne agus luchd-èisteachd a lorg an
sin, is dòcha gum fàs stuth Gàidhlig
air-loidhne le daoine fa leth ga chruthachadh
agus na daoine a bheir buaidh air na
meadhanan sòisealta a’ fàs nas proifeiseanta.
Ach, ma bhriseas na meadhanan ann am
bloighean beaga, ciamar a ruigeas an stuth
Gàidhlig luchd-èisteachd ùr?

Seirbheisean poblach
Tha e glè choltach gun atharraich nàdar nan
seirbheisean poblach gu mòr thar nan deich
bliadhna a tha romhainn. Mar a shaoilear,
bidh cothroman is dùbhlain an lùib seo don
Ghàidhlig.
Is dòcha gum bidh coltas gu tur ùr air
foghlam, a’ gabhail a-steach Foghlam tro
Mheadhan na Gàidhlig, le cothroman gus
barrachd cheangalan a thogail eadar
daoine san t-siostam foghlaim agus na
coimhearsnachdan ’s a bheil iad a’ fuireach.
Mar a bhios obraichean ag atharrachadh
agus a’ dol à bith, bidh barrachd aire air
foghlam inbheach agus ath-thrèanadh,
is dòcha a’ toirt seachad stòr ùr de
luchd-ionnsachaidh cànain.

Cò ris a bhiodh
soirbheachadh coltach
airson na Gàidhlig ann
an 2030?
Àireamhan is bun-structar
Ann an 2030, tha barrachd dhaoine a’
bruidhinn a’ chànain, tha barrachd dhaoine
a’ cluinntinn a’ chànain, agus tha barrachd
dhaoine ag ionnsachadh a’ chànain. Tha
leudachadh ann an comas, litearrachd agus
briathrachas luchd-cleachdaidh Gàidhlig,
gach cuid luchd-ionnsachaidh agus
fileantaich.
Tha na h-innealan beatha rim faighinn anns
a’ Ghàidhlig: seirbheisean poblach,
goireasan foghlaim is ionnsachaidh agus
innealan IT leithid Microsoft Windows.
Tha Gàidhlig nas fhaicsinnich anns na
roghainnean a tha an roinn phrìobhaideach
a’ tabhann cuideachd.
Tha àiteachan fiosaigeach ann – foirmeil
agus neo-fhoirmeil – far am faod daoine
a’ Ghàidhlig a chleachdadh: làthaireachd
airson Bòrd na Gàidhlig ann an Dùn
Èideann, barrachd chlasaichean do
luchd-ionnsachaidh air feadh na dùthcha,
agus ionadan Gàidhlig le bùthan cofaidh a
bhios a’ tàladh luchd-turais cuideachd.

Gàidhlig nar beatha
Tha sinn eòlach air a’ Ghàidhlig – tha sinn ga
fhaicinn, ga cluinntinn agus ga h-aithneachadh
air feadh na h-Alba, ann an suidheachaidhean
foirmeil agus neo-fhoirmeil.

Tha barrachd phàrantan agus
theaghlaichean a’ cleachdadh Gàidhlig san
dachaigh. Bidh pàrantan a’ togail an
teaghlaichean tron Ghàidhlig, le caraidean
a bhios a’ dèanamh an aon rud, a’ toirt
chothroman nàdarra do dhaoine a’ Ghàidhlig
a chleachdadh leis na teaghlaichean aca ann
an dòigh neo-fhoirmeil. Is i a’ Ghàidhlig an
roghainn neo-chomharraichte eadar clann
agus eadar ginealaichean, agus chan eil i
dìreach air a cuingealachadh gu àiteachan
sàbhailte agus eagraichte.
Chì sinn Gàidhlig anns an ùine dheth
againn, agus bidh daoine a’ gabhail pàirt
ann an tachartasan sòisealta anns na
coimhearsnachdan aca ann an Gàidhlig –
cèilidhean, cùrsaichean ciùil, buidhnean
leabhraichean agus obair shaor-thoileach.
Tha Gàidhlig mar aon de chànanan nam
meadhanan ùra, le briathrachas ùr air a
leasachadh taobh a-muigh nan gnìomhan
traidiseanta gus nochdadh nan
atharrachaidhean sa chomann-shòisealta
a tha air an stiùireadh le teicneòlas.
Tha spòrs againn anns a’ Ghàidhlig: a’ cluich
agus a’ coimhead spòrs agus ceòl, agus
air film agus telebhisean. Tha rudan nas
cruthachail, nas bragail is nas èibhinn ann
leithid Graficanna, an Daily Gael agus Peat
and Diesel, bidh sinn ag èisteachd ri
cleasairean èibhinn Gàidhlig, agus tha
mòran dhaoine air feadh an t-saoghail
dèidheil air dràma Gàidhlig air telebhisean.

Gàidhlig sa bheatha phoblaich

Gàidhlig ann am foghlam

Chithear is cluinnear Gàidhlig sa bheatha
phoblaich, le Gàidhlig ga cleachdadh gu
cunbhalach airson chùisean nach eil
co-cheangailte gu dlùth ris a’ chànan.
Bidh sinn tric a’ cluinntinn Gàidhlig ga
cleachdadh anns a’ bheatha phoblaich, le
BPA air an telebhisean, mar eisimpleir, aig
stèiseanan trèana is bus, agus àiteachan
poblach eile.

Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig
a’ fàs gu cunbhalach anns gach ceàrnaidh
de dh’Alba, le luchd-obrach gu leòr airson
barrachd sgoiltean a tha fileanta sa Ghàidhlig.

Thathas a’ sireadh Gàidhlig nas trice ann
an sanasan obrach. Tha obraichean far an
robh Gàidhlig ga cleachdadh ann an 2019
fhathast gan dèanamh le daoine a’
cleachdadh Gàidhlig ann an 2030 agus,
a bharrachd air sin, tha obraichean nach
deach a dhèanamh ach le luchd-labhairt
aon-chànanach na Beurla roimhe a-nis air an
dèanamh le luchd-labhairt na Gàidhlig –
obraichean ann an teicneòlas, turasachd,
slàinte, ealain agus reic.
Tha a’ Ghàidhlig air a h-àbhaisteachadh ann
an iomadh àite-obrach air feadh na dùthcha,
leis a h-uile buidheann a’ gabhail ris gum
feum iad Gàidhlig a thoirt a-steach do obair
no leasachadh sam bith a bhios iad
a’ dèanamh. Tha luchd-labhairt agus
eadar-theangairean gu leòr ann gus taic a
thoirt do na buidhnean sin, le lìonra sgilean
proifeasanta Gàidhlig agus sgeama
meantorachd a’ toirt taic do bhuidhnean
san roinn phoblaich agus phrìobhaidich air
feadh na dùthcha.
Tha leasachadh na h-Alba mar
às-mhalairtear de lùth ath-nuadhachail
ceangailte ris an dualchas nàdarra agus
ris a' Ghàidhlig, le aire eadar-nàiseanta
air a tharraing chun chànain. Tha teicneòlas
eadar-theangachaidh air cuideachadh gus
a' chiad mhilleanair Gàidhlig a chruthachadh
mar influencer air na meadhanan sòisealta.

Tha foghlam aig ìre àrd-sgoile a’ toirt
cothrom do sgoilearan sgilean saidheans,
innleadaireachd, teicneòlais agus matamataig
[STEM] a leasachadh ann an Gàidhlig airson
an oilthigh agus obair. Tha goireasan cànain
air an ùrachadh gu cunbhalach, agus tha
cothroman tric ann an cànan a chleachdadh
ann an coimhearsnachdan bhiortail.
Ann am foghlam adhartach, tha àireamh
a tha a’ sìor fhàs de chùrsaichean air an
teagasg ann an Gàidhlig, a’ gabhail a-steach
cuspairean STEM, agus tha oilthighean na
h-Alba air an comharrachadh tro an
dearbh-aithne cànanach Albannach, le
Gàidhlig agus Beurla air an toirt a-steach.
Tha cùrsaichean an Oilthigh Fhosgailte agus
aplacaidean mar Duolingo a’ toirt cothrom
do dhaoine na sgilean aca a leasachadh
aig gach ìre.

Misneachd agus pròis
San fharsaingeachd, thathar a’ gabhail ris
nach e a-mhàin gu bheil ioma-chànanas math
ach gur e an staid nàdarra don a h-uile duine
a tha a’ fuireach ann an Alba agus gur i
Gàidhlig aon de na cànanan as cudromaiche
a thathas a’ cleachdadh an seo.
Tha a’ choimhearsnachd Ghàidhlig a’ stiùireadh
agus a’ toirt buaidh air poileasaidh agus a’
lìbhrigeadh prìomh phrògraman, agus chan
eil iad a’ dèanamh leisgeul no a’ sireadh dìon a
thaobh a bhith ag iarraidh roghainnean Gàidhlig.
Tha e ga mheas reusanta a’ Ghàidhlig a chur
air thoiseach, agus bidh daoine aig nach eil a’
Ghàidhlig toilichte leis an t-suidheachadh sin.
Tha an sluagh nach eil a’ bruidhinn Gàidhlig
comhfhurtail a’ toirt taic don chànan gu
poblach agus moiteil às a’ Ghàidhlig, a cultar
agus a dualchas.
Tha sinn misneachail agus comhfhurtail a
bhith a’ bruidhinn Gàidhlig uair sam bith agus
ann an àite sam bith a thogras sinn.

Ceistean a nochd san deasbad
Ged a bha mòran ag aontachadh mun amas
gum biodh Gàidhlig ga cluinntinn agus ga
faicinn barrachd, mar a thuigear bha
eas-aonta ann mu chuid de chùisean. Nochd
na ceistean a leanas anns na còmhraidhean
agus san t-suirbhidh.
Is dòcha nach bi na fuasglaidhean colg dhìreach
an aghaidh a chèile ach tha iad a’ comharradh
nan co-dhùnaidhean a dh’fheumar a dhèanamh
ma thig e gu bhith a’ cleachdadh stòrasan gann
san dòigh as èifeachdaiche.

Cò air am bu chòir dhuinn a bhith ag
amas a thaobh cleachdadh na Gàidhlig?
Gus cleachdadh na Gàidhlig ann an Alba a
mheudachadh, feumaidh àireamh an
luchd-ionnsachaidh ùir a dhol an-àirde agus
sgilean luchd-ionnsachaidh a leasachadh.
Chomharraich cuid de chom-pàirtichean luach
cultar beò air bilean nan daoine, a dh’fhaodadh
barrachd spèis a tharraing na rudan air
pàipear. Bha cuid eile an dòchas gum biodh
comasan litearrachd aig an aon ìre ri comasan
labhairt, a’ toirt fa-near don bhuannachd ann a
bhith a’ leudachadh comas dhaoine.

Ann a bhith a’ leasachadh a’ chànain,
dè as cudromaiche: sgilean litearrachd
foirmeil no comas dhaoine an cànan a
bhruidhinn agus a chleachdadh ann an
suidheachaidhean neo-fhoirmeil?

Seòrsa eadar-theachd: taic structarail
v gnìomh coimhearsnachd
Dh’aontaich a h-uile duine gu feum a’ Ghàidhlig
taic gus a bhith beò agus soirbheachadh, ach
bha ceistean ann mun t-seòrsa eadar-theachd
as fheàrr. Chomharraich com-pàirtichean raon
farsaing de bheachdan: a’ cur nan inbhean
co-ionannachd an sàs a taobh mion-chànanan,
a’ sgaoileadh innleachdan gus misneachd
a thoirt do dhaoine a bhith a’ cleachdadh
Gàidhlig, agus a’ leasachadh ro-innleachdan
airson dèiligeadh ri luchd-buairidh air-loidhne.

Chaidh a mholadh cuideachd gum faodadh
barrachd buaidh a bhith aig iomairtean
nam biodh iad air an stiùireadh leis a’
choimhearsnachd – tha cruthachadh an app
DuoLingo Gàidhlig na dheagh eisimpleir.

Tha maoineachadh seasmhach agus
iomchaidh deatamach do na h-amasan
uile, ach ciamar as urrainn dhuinn
cothromachadh a dhèanamh eadar gum
feum inbhe fhoirmeil a bhith aig a’
Ghàidhlig ann an cuid de raointean, agus
cho cudromach ’s a tha e taic a thoirt
do choimhearsnachdan gus na
fuasglaidhean aca fhèin a chruthachadh?

Ròl foghlaim
Gus àireamh an luchd-labhairt a
mheudachadh – gach cuid luchd-ionnsachaidh
agus fileantaich – tha feum air foghlam aig
gach ìre. Tha diofar luchd-amais ann: clann
is daoine òga, gach cuid san sgoil agus air
an taobh a-muigh; am pàrantan agus an
luchd-cùraim; luchd-tòiseachaidh inbheach aig
aois obrach agus daoine a tha a’ leasachadh;
agus àireamh a tha a’ sìor fhàs de sheann
daoine a tha air an dreuchd a leigeil dhiubh.
Tha feumalachdan agus adhbharan
eadar-dhealaichte aig gach buidheann: mar
eisimpleir, a bheil barrachd ùine gus a bhith ag
ionnsachadh aig teaghlaichean far nach eil ach
inbhich na an fheadhainn le clann?

Ciamar as urrainn dhuinn foghlam a
dhèanamh ruigsinneach dhaibhsan a tha
ga iarraidh agus a tha feumach air – ann
an dòigh a tha freagarrach dhaibh agus
a tha gan dèanamh nas dualtaiche
soirbheachadh?

Eaconamaidh v eachdraidh: dè cho
cudromach ’s a bhios cultar don
Ghàidhlig san àm ri teachd?
Mar a dh’atharraicheas comann-sòisealta
na h-Alba, is dòcha gun lean
coimhearsnachdan anns an robh Gàidhlig
làidir gu traidiseanta a’ crìonadh, agus tha
cunnart ann gun tèid a’ Ghàidhlig a chall ann
an ‘obraichean traidiseanta’ leithid iasgach,
croitearachd agus an Eaglais.
Chaidh iomradh a thoirt cuideachd air àite
cultar na Gàidhlig – agus Gàidhlig mar
dhòigh-beatha – mar phrìomh phàirt de
dh’fhoghlam meadhain Ghàidhlig. Mar an
ceudna, chomharraich com-pàirtichean
comas don Ghàidhlig (ath)-leasachadh ann
an diofar raointean agus cho cudromach’s
a tha e Gàidhlig a bhith aig cridhe roinnean
eaconamach ùra leithid teicneòlas agus lùth
ath-nuadhachail.

Tha ceangal làidir eadar a’ Ghàidhlig
agus àrainneachd nàdarra na h-Alba,
ach a bheil e nas cudromaiche
Gàidhlig san àm ri teachd a cheangal
ri roinnean eaconamach ùra?

Càite am bu chòir eadar-theachd
a dhèanamh?
Is e aon cheist leantainneach dè na
h-àiteachan sam biodh taic don chànan as
èifeachdaiche: ann an sgìrean traidiseanta
Gàidhlig no anns na bailtean mòra, a tha am
measg nan sgìrean far as luaithe a tha an
cànan a’ fàs.
Tha a’ Ghàidhlig cugallach anns na
coimhearsnachdan traidiseanta, agus sa
chumantas tha dùbhlain fa chomhair nan
coimhearsnachdan a thaobh eilthireachd
agus atharrachadh clìomaid. Ach, is iad sin
na h-àiteachan far a bheil i fhathast air a
bruidhinn mar chànan coimhearsnachd,
agus tha mòran den bheachd gur ann sna
sgìrean sin a thèid an strì airson a’ Ghàidhlig
a shàbhaladh a bhuannachd no a chall.
Dh’fhaodte gum bi cothroman ann
cuideachd le in-imrich gu sgìrean Gàidhlig
agus coimhearsnachdan ùra a’ gabhail
ris a’ chànan.
Mar an ceudna, is dòcha gum faigh na
coimhearsnachdan Gàidhlig ann am bailtean
mòra buannachd bhon bhun-structar a tha ri
fhaighinn annta. Thug feadhainn eile fa-near
cho cudromach ’s a bha e an ‘lìon’ a thilgeil
nas fhaide na Alba. Bu chòir sanasan-obrach
a sgaoileadh ann an Sasainn agus nas fhaide
air falbh, mar eisimpleir, agus is dòcha gu
bheil ùidh anns a’ chànan air feadh an
t-saoghail a chuidicheas le bhith a’ togail
misneachd ann an Alba.

Le sùil air sin, dè na h-àiteachan sam
bu chòir taic don Ghàidhlig a
chuimseachadh?

Prìomh tèaman na co-labhairt
A’ toirt còmhla na seiseanan fios-air-ais agus an
t-suirbhidh às dèidh an tachartais, nochd na
prìomh chuspairean a leanas bhon cho-labhairt seo.

Chan e uil-ìoc a th’ ann am foghlam
Gus an cànan fhàs, feumaidh barrachd dhaoine
Gàidhlig ionnsachadh tro dhòighean foirmeil.
Mar sin tha foghlam air leth cudromach agus bu
chòir a leasachadh le tuilleadh taic, goireasan
nas fheàrr agus barrachd thidsearan. Ach, cha
dèanar saoghal cinnteach don Ghàidhlig san àm
ri teachd tro fhoghlam a-mhàin.

Tha atharrachadh a’ tighinn
Tha e riatanach gum bi Gàidhlig aig cridhe
gach iomairt eaconamach mar a bhios Alba ag
atharrachadh mar fhreagairt air na dùbhlain
a tha an lùib atharrachadh clìomaid agus
mòr-chaochladh teicneòlais. Dh’fhaodadh
leasachadh nach eil ag àbhaisteachadh agus a’
toirt prìomhachas don Ghàidhlig barrachd cron
a dhèanamh na feum. Mar sin bu chòir dhuinn
barrachd impidh a chur air gnìomhachas gus
dèanamh cinnteach gu bheil a’ Ghàidhlig ga
bruidhinn ann an roinnean leithid turasachd,
aoigheachd agus leigheas. Chan eil e math
gu leòr a bhith a’ faicinn Gàidhlig mar
“bhuannachd”; bu chòir dhi a bhith “riatanach”.

Lìonra sòisealta
Tha teaghlaichean deatamach – tha sgaoileadh
a’ chànain eadar ginealaich deatamach airson
àm ri teachd dòchasach – agus tha feum air
lìonraidhean coimhearsnachd do na
teaghlaichean cuideachd. Feumar bun-structar
a thogail bho na freumhan an-àirde, agus
feumaidh coimhearsnachdan taic,
maoineachadh agus stiùireadh bhon taobh
a-muigh gus seo a dhèanamh gu h-èifeachdach
– bhon Riaghaltas, oilthighean agus buidhnean
poblach, saor-thoileach is prìobhaideach eile.
Le sluagh a tha a’ fàs nas sine, feumaidh sinn
cuideachd ullachadh a dhèanamh airson
seann daoine.

A' chumhachd a th’ aig sgeulachdan
Gus am bi àite ceart aig a’ Ghàidhlig sa
chomann-shòisealta, feumar na diofar
mheadhanan a tha rim faighinn a-nis a
chleachdadh cho èifeachdach sa ghabhas.
Cha bu chòir ach toiseach tòiseachaidh a bhith
ann an BBC Alba – bu chòir STV agus
seanailean eile a’ BhBC a bhrosnachadh gu
prògraman a chraoladh sa Ghàidhlig cuideachd.
Bu chòir cuideachd barrachd leabhraichean,
filmichean agus podcastan Gàidhlig a bhith ann,
agus feumaidh sinn barrachd luchd-buaidh aig
a bheil Gàidhlig sna meadhanan sòisealta. A
bharrachd air a bhith a’ tàladh luchd-labhairt
agus luchd-ionnsachaidh, cuidichidh seo le bhith
a’ togail misneachd am measg coimhearsnachd
labhairt na Gàidhlig agus a’ cuideachadh
dhaoine gus am beatha a stiùireadh sa
Ghàidhlig uiread ’s a ghabhas.

Pàirt de bheatha na h-uile
Tha e cudromach gum bi Gàidhlig air a
dèanamh àbhaisteach ann an seirbheisean,
poileasaidh agus ro-innleachd. Feumaidh seo
taic leantainneach bho luchd-poilitigs de gach
seòrsa. Tha a’ Ghàidhlig na cànan don a h-uile
duine – ge bith dè na beachdan aca air
neo-eisimeileachd, Brexit no cùis phoilitigeach
sam bith eile – agus cumaidh Buidheann
Thar-phàrtaidh Pàrlamaid na h-Alba air a’
Ghàidhlig oirre a bhith na fòram deasbaid air
leth cudromach.

Thigibh còmhla mar choimhearsnachd
Chan urrainnear a’ Ghàidhlig a shàbhaladh ann
an dà mhionaid: tha an suidheachadh toinnte,
agus tha feum air lèirsinn, eadhon nas fhaide na
2030. Feumaidh a h-uile buidheann le ùidh obair
nas dlùithe gus àm ri teachd dòchasach a
thogail don Ghàidhlig. Feumaidh tachartasan
mar seo a bhith ann nas trice, a’ toirt a-steach
daoine òga a bhios nam prìomh phàirt de
shaoghal na Gàidhlig san àm ri teachd.

Mar a thuirt aon chom-pàirtiche às dèidh an tachartais

is iad na diofar phìosan a th’ againn (mar
fhoghlam, na meadhanan, tachartasan, agus an
lagh) freumhan craobh na Gàidhlig beò. Cha
mhair a’ chraobh mura bi sinn ag uisgeachadh ach
aon fhreumh a-mhàin. Is e a’ choimhearsnachd
an talamh fon chraoibh, agus is e an riaghaltas
an t-uisge: ma bhios an t-uisge ag ùrachadh
na craoibhe gu lèir, bidh i tòrr nas fallaine.
Chan urrainn do aon fhreumh fa leth ar cànan
a shàbhaladh: feumaidh iad uile a chèile.
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