
 



Réamhrá 

Ba é an Taoiseach, Micheál Martin a sheol an tsraith Idirphléití maidir le hOileán Comhroinnte ar an 

22 Deireadh Fómhair 2020 mar chuid de Thionscnamh Oileán Comhroinnte an Rialtais chun idirphlé 

sibhialta tairbheach agus ionchuimsitheach a chothú maidir le gach gné de thodhchaí chomhroinnte 

ar an oileán atá buntacaithe le Comhaontú Aoine agus Chéasta. 

Tríd an tSraith Idirphléití, tugtar daoine ó cheann ceann an oileáin le chéile chun plé a dhéanamh ar 

phríomhchúraim amach anseo, deiseanna maidir le foghlaim agus tuiscint trasteorann, mar aon le leas 

iomlán a bhaint as comhoibriú trí chreat Chomhaontú Aoine an Chéasta. 

Trí na hIdirphléití, déantar iarracht gníomhach réimse dearcthaí agus taithí chomh leathan agus is 

féidir a lorg ón tsochaí shibhialta ar an oileán agus a chinntiú go gcuirtear guthanna san áireamh nach 

ndearnadh a dóthain ionadaíochta orthu sa Phróiseas Síochána, lena n-áirítear mná, daoine óga agus 

pobail nua ar an oileán. 

In Idirphléití roimhe seo, díríodh ar na téamaí Glúnta Nua agus Guthanna Nua maidir le Comhaontú 

Aoine an Chéasta; aeráid agus comhshaol; comhoibriú sa tsochaí shibhialta; saincheisteanna 

comhionannais; téarnamh geilleagrach ar an oileán; comhoibriú maidir le sláinte; agus todhchaí an 

oideachais. Tá tuarascálacha agus físeáin ar idirphléití roimhe seo ar fáil ar líne anseo.  

Chomh maith leis sin, gabhadh na príomhphointí ó na pléití seo i dtuarascáil ilchodach: “Ag féachaint 

i dtreo todhchaí chomhroinnte: Tuarascáil ar an tsraith Idirphleití maidir le hOileán Comhroinnte 2020-

2021”, ar féidir é a léamh anseo. 

Reáchtáladh an t-ochtú Idirphlé maidir le hOileán Comhroinnte an 20 Eanáir 2022 maidir leis an 

téama “Turasóireacht ar an oileán comhroinnte: Ag cur lenar baineadh amach roimhe seo chun 

todhchaí inbhuanaithe a bhaint amach”. Ghlac breis agus 160 páirtí leasmhar turasóireachta agus na 

sochaí sibhialta ó cheann ceann an oileáin páirt san imeacht ar líne chun rathúlacht maidir le 

comhoibriú ar thurasóireacht a phlé agus iniúchadh a dhéanamh ar an mbealach is fearr deiseanna a 

fheabhsú do chuairteoirí intíre agus idirnáisiúnta sna blianta atá amach romhainn.   

Ba í Catherine Martin, TD, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a 

d’oscail an t-imeacht, agus a thug aitheasc tosaigh agus a ghlac páirt i bplé ina dhiaidh sin. 

Labhair an Dr Howard Hastings OBE, Cathaoirleach Hastings Hotels, leis na rannpháirtithe, agus thug 

sé aitheasc aoichainteora ag an imeacht inar leag sé amach na deiseanna a fheiceann sé maidir le 

tuilleadh comhoibriú ó Thuaidh agus ó Dheas chun borradh a chur faoi thurasóireacht ar fud an 

oileáin. 

Rinne an scríbhneoir ábhar taistil agus craoltóir Fionn Davenport modhnóireacht ar an Idirphlé inar 

cuimsíodh dhá dhíospóireacht phainéil inar tugadh aghaidh ar na hábhair 20 Bliain de chomhoibriú 

ar thurasóireacht ar an oileán agus Ag féachaint i dtreo na todhchaí maidir le turasóireacht ar an 

oileán. 

I gcaitheamh an imeachta, díríodh an plé ar na tairbhí a baineadh amach do dhaoine mar gheall ar 

chomhoibriú Thuaidh/Theas ar thurasóireacht trí chreat Chomhaontú Aoine an Chéasta lena n-

áirítear comhoibriú tionscail agus pobail ar an oileán agus Éire a chur ar an margadh mar cheann 

scríbe do thurasóirí ó thar lear. Chomh maith leis sin, rinne painéalaithe iniúchadh ar bhealaí le 

haghaidh tuilleadh comhoibrithe agus comhair amach anseo lena n-áirítear turasóireacht 

inbhuanaithe a mhéadú ar an oileán agus an bealach go bhféadfadh cúinsí reatha na paindéime 

bheith ina dheis chun turasóireacht trasteorann ar an oileán a fhorbairt agus a mhéadú. 

https://www.gov.ie/en/speech/c70b3-online-address-by-an-taoiseach-on-shared-island/
https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues
https://assets.gov.ie/206731/b3b0f5c0-e107-4295-8f25-481871a99ba6.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues#tourism-on-the-shared-island-building-on-past-success-to-create-a-sustainable-future
https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues#tourism-on-the-shared-island-building-on-past-success-to-create-a-sustainable-future
https://www.youtube.com/watch?v=B845bIeAMXM
https://youtu.be/6rIgHHztc2c
https://www.youtube.com/watch?v=v_HnM1hhAsw
https://www.youtube.com/watch?v=v_HnM1hhAsw
https://www.youtube.com/watch?v=zXA0WdqZ-EU


Is é an t-aonad um Oileán Comhroinnte i Roinn an Taoisigh a eagraíonn na hIdirphléití trí oibriú i 

ndlúthchomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha de chuid 

an Rialtais agus i gcomhairle le páirtithe leasmhara den tsochaí shibhialta ar an oileán. 

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an tsraith Idirphléití maidir le hOileán Comhroinnte, lena n-áirítear 

físeáin de na seisiúin iomlánacha ó na himeachtaí seo ar fáil ag an láithreán gréasáin gov.ie. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues


Tuarascáil:  Turasóireacht ar an oileán comhroinnte: Ag cur lenar baineadh amach roimhe seo 

chun todhchaí inbhuanaithe a bhaint amach 

Achoimre: 

Le linn an Idirphlé, tháinig líon téamaí barrthábhachtacha chun cinn as na pléití a tionóladh: 

 Tá comhoibriú sa turasóireacht i bhfeidhm le breis agus 50 bliain agus tá méadú suntasach 

tagtha air sin le fiche bliain anuas ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta agus ó bunaíodh 

Turasóireacht Éireann. Tá naisc láidre trasteorann ann cheana féin ar an oileán idir 

gníomhaireachtaí turasóireachta agus gnónna turasóireachta agus aithníodh go forleathan an 

deis chun na naisc thairbhiúla seo a fhorbairt tuilleadh. 

 Ardaíodh é mar théama sa dá phainéal an tábhacht a bhaineann le nascacht láidir agus 

bonneagar dea-fhorbartha chun tacú le turasóireacht idirnáisiúnta agus intíre araon. 

 Tá turasóireacht ina cúis shuntasach le rathúnas geilleagrach ar an oileán. Mar thionscadal, 

gineann turasóireacht níos mó ná €5.8 billiún don dá gheilleagar agus tacaítear le 325,000 post 

ar an oileán. Tá turasóireacht ina tiomantóir bunriachtanach agus uathúil do réigiúin ar fud an 

oileáin ar fad, agus bíonn tionchar dhearfach aici ar earnálacha nasctha ar nós na n-earnálacha 

talmhaíochta, bia agus deochanna, cultúir agus gníomhaíochtaí agus miondíola.  

 Cé gur tugadh aird ar na dúshláin atá roimh an earnáil mar thoradh ar an bpaindéim COVID-19, 

pléadh na deiseanna freisin. Áirítear leo sin ailíniú agus naisc níos fear idir tionscnaimh 

thurasóireachta ar an oileán ar nós Bhealach Cósta Chlochán an Aifir agus Slí an Atlantaigh 

Fhiáin; an turasóireacht ar an oileán ar tháinig méadú uirthi mar thoradh ar shrianta taistil na 

paindéime a chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh; agus turasóireacht inbhuanaithe atá 

ceangailte leis a fhorbairt ar an oileán. Beidh rannpháirtíocht agus comhoibriú níos fearr sa 

tionscal ríthábhachtach maidir leis na deiseanna trasteorann seo a chur i gcrích. 

 Baineann na príomhdhúshláin atá roimh an earnáil faoi láthair le soláthar foirne agus fostaíocht 

agus an earnáil a dhigitiú. Tá acmhainn shuntasach ann oibriú lena chéile ar bhonn trasteorann 

chun réitigh a fhorbairt i leith na ndúshlán sin, a bhfuil struchtúr iontu atá cosúil lena chéile ó 

Thuaidh agus ó Dheas araon. 

 De réir a chéile, tá turasóireacht ag athrú ina tionscal atá dírithe níos mó ar eispéireas, rud a 

d’fhéadfadh tairbhe a dhéanamh do réigiúin atá suite lasmuigh de na ‘príomhláithreacha’ 

traidisiúnta turasóireachta. Mar gheall ar an athrú seo, cuirtear deis ar fáil braislí tionscail a 

chruthú atá ceangailte trí ábhair shuime ar nós bia, a bhféadfaí iad a fhorbairt ar bhealach níos 

éifeachtaí mar tháirgí uile-oileáin. Tugadh aird ar thaithí na Nua Shéalainne maidir le cur chuige 

dá leithéid a chur ar an margadh le linn an phlé. 

 Tá sé ríthábhachtach do thurasóireacht a mhéadú ar an oileán moil faisnéise a bhfuil teacht ag 

turasóirí orthu go héasca a chruthú. Aithníodh an obair atá ar bun ag Tourism Northern Ireland 

agus Fáilte Éireann i ndáil leis sin bheith ina céim dhearfach sa treo ceart. 

 Pléadh an tábhacht atá le hinbhuanaitheacht do thodhchaí na turasóireachta ag pointí éagsúla 

le linn an Idirphlé agus tugadh aird ar an acmhainn bhreise atá ann maidir le comhoibriú ag 

leibhéal an tionscail agus an rialtais araon. Trí na gealltanais chomhchoiteanna atá tugtha ag an 

dá Rialtas ar an oileán le bheith neodrach ó thaobh fuinnimh de agus mar gheall ar athrú i 

ndearcadh tomhaltóirí sa réimse seo, cuirtear bonn láidir ar fáil i leith comhoibriú agus 

comhroinnt eolais san earnáil ar fud an oileáin.  

  



Ionchur an Aire 

 Ina haitheasc, leag an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 

Catherine Martin, TD béim ar na tairbhí geilleagracha a chruthaítear ar an oileán mar gheall ar 

thurasóireacht, á lua gur thug níos mó ná 11 milliún turasóir, an líon ba mhó riamh, cuairt ar an 

oileán sa bhliain 2019 roimh an bpaindéim. Tríd an turasóireacht seo, gineadh níos mó ná €5.8 

billiún don dá gheilleagar agus tacaíodh le 325,000 post. 

 D’aithin an tAire go ndearnadh tairbhe do Thurasóireacht mar thoradh ar chomhoibriú reatha 

Thuaidh/Theas agus Soir/Siar lena n-áirítear trí obair Thurasóireacht Éireann agus feidhmiú an 

Chomhlimistéir Taistil agus Scéim um Tharscaoileadh Víosa na Breataine agus go raibh níos mó 

cuairteoirí ag teacht chun an oileáin mar thoradh ar an gcomhoibriú seo.  

 D’aithin sí réimsí comhoibrithe eile san earnáil freisin, lena n-áirítear an tionscnamh ‘Taste the 

Island’ a d’fhorbair Fáilte Éireann agus Tourism NI i gcomhar lena chéile, na tionscadail chultúir 

trasteorann a maoiníodh trí Chomhoibriú a Roinne le Scéim Thuaisceart Éireann agus comhoibriú 

trasteorann idir údaráis áitiúla maidir le deiseanna turasóireachta ar feadh na teorann a 

mhéadú. Sa chomhthéacs seo, luadh na deiseanna atá ann tacú le comhoibriú trasteorann 

maidir le turasóireacht inbhuanaithe tríd an gclár PEACE PLUS. 

 I gcomhthéacs na ndúshlán a bhí roimh an earnáil mar thoradh ar an bpaindéim COVID-19, 

luaigh an tAire na deiseanna chun turasóireacht níos áitiúla agus níos inbhuanaithe a mhéadú 

ar an oileán agus sreafaí turasóirí sa dá threo a mhéadú d’fhonn an margadh turasóireachta ar 

an oileán a fhorbairt tuilleadh. 

 Chomh maith leis sin, labhair an tAire faoi ghealltanais ó Rialtas na hÉireann maidir le 

bonneagar turasóireachta a fhorbairt ar an oileán de réir mar atá leagtha amach sa Phlean 

Forbartha Náisiúnta agus le tacaíocht ón gCiste um Oileán Comhroinnte. Ar na tionscadail dár 

tagraíodh, airítear Canáil Uladh, an Droichead Caol Uisce, líonra glasbhealaí ar fud an oileáin ar 

fad a fhorbairt, Slí an Atlantaigh Fhiáin a nascadh le Bealach Cósta Chlochán an Aifir. 

 Leag sí amach bearta atá á nglacadh ag gníomhaireachtaí turasóireachta chun turasóireacht 

inbhuanaithe a chur chun cinn faoi Phlean Gnímh Eatramhach um Thurasóireacht Inbhuanaithe 

an Rialtais. Áirítear leo sin áireamháin charbóin a fhorbairt chun cuidiú le turasóirí agus gnónna 

turasóireachta an tionchar a imríonn a lorg carbóin ar an gcomhshaol a mheas; tacaíochtaí a 

leathadh amach chun cuidiú leis an tionscal dea-chleachtais inbhuanaitheachta a chur i 

bhfeidhm; agus cláir mhargaíochta a chur in oiriúint chun díriú ar tháirge turasóireachta 

inbhuanaithe. 

 Le linn an iarphlé leis an modhnóir, labhair an tAire Martin faoi mar is féidir tairbhe a dhéanamh 

don earnáil turasóireachta trí chur chuige oileáin chomhroinnte á lua go mbreathnaíonn 

cuairteoirí ó thar lear ar an oileán mar cheann scríbe amháin agus go bhfuil deiseanna ann 

forbairt a dhéanamh ar an obair reatha a d’éirigh le Turasóireacht Éireann a chur i gcrích. 

 Chomh maith leis sin, pléadh an tábhacht a bhaineann leis an earnáil do gheilleagair réigiúnacha 

agus áitiúla lena n-áirítear an tábhacht a bhaineann léi maidir le poist a chur ar fáil do dhaoine 

óga, ó Thuaidh agus ó Dheas. 

 Tharraing an tAire aird ar an gcomhoibriú a bhí ar bun idir Ranna agus Gníomhaireachtaí ar an 

oileán chun gníomhú i leith na paindéime COVID-19 agus ar an rannpháirtíocht leanúnach atá ar 

siúl maidir le gníomhú i leith na ndúshlán coiteann reatha ar nós an ghanntanais scileanna san 

earnáil.  

https://www.seupb.eu/PEACEPLUS


 Chomh maith leis sin, labhair an tAire faoi dheiseanna i ndáil le comhoibriú maidir le 

turasóireacht inbhuanaithe a fhorbairt agus ceannaire a dhéanamh den oileán agus den tionscal 

ina leith sin. Agus an bhéim níos mó atá á leagan ag turasóirí ar inbhuanaitheacht, bhraith sí gur 

réimse é a bhféadfaí tairbhe mhór a dhéanamh dó trí chur chuige comhtháite Thuaidh/Theas.  

  



Ionchur Aíonna 

Mar chuid den Idirphlé maidir le hOileán Comhroinnte, fuarthas ionchur ón aoi an Dr Howard 

Hastings OBE, Cathaoirleach Hastings Hotels. Ina aitheasc, labhair Howard faoin rath a bhí ar 

Thurasóireacht ar an oileán mar gheall ar Thurasóireacht Éireann agus thug sé aghaidh ar dhúshláin 

agus deiseanna i ndáil leis an margadh turasóireachta ar an oileán. Áiríodh le roinnt de na 

príomhphointí ina aitheasc: 

 Thug an Dr Hastings achoimre ar an ról tábhachtach a bhí ag comhoibriú Thuaidh/Theas trí 

Thurasóireacht Éireann maidir leis an earnáil turasóireachta a mhéadú ar an oileán. Luaigh 

sé gur chruthaigh turasóireacht ar an oileán níos fearr ná margaí domhanda ó bunaíodh 

Turasóireacht Éireann, agus labhair sé faoi na tionscnaimh rathúla éagsúla ar thug an 

ghníomhaireacht fúthu d’fhonn líon níos mó cuairteoirí chun an oileáin a bhaint amach. 

 Cé gur thug an Dr Hastings aitheantas do rath Thurasóireacht Éireann, labhair sé freisin ar 

dheiseanna a cailleadh ar nós ‘Tóstal Éireann’ a theorannú don Phoblacht agus mhol sé cur 

chuige uile-oileáin maidir le tionscnaimh amach anseo. 

 Chomh maith leis sin, labhair sé faoi na deiseanna atá ann acmhainn an oileáin a fhorbairt 

mar cheann scríbe bia agus comhoibriú níos fearr a dhéanamh idir an Tuaisceart agus an 

Deisceart d’fhonn deiseanna tráchtála nua a chruthú atá dírithe ar thaisteal comhdhála agus 

dreasachta. 

 Labhair an Dr Hastings freisin an ngá atá le hailíniú níos fearr idir an rialtas agus tionscal  i 

ndáil le turasóireacht i dTuaisceart Éireann agus an ar an ngá atá le maoiniú ón 

bhFeidhmeannas do Thurasóireacht Éireann a mhéadú chun cuidiú le hacmhainn iomlán 

Thuaisceart Éireann mar cheann scríbe turasóireachta a bhaint amach. 

 Sa dara leath dá aitheasc, dhírigh an Dr Hastings ar shreafaí turasóirí ar an oileán, á lua gur i 

dtreo amháin is mó a bhíodh sreafaí turasóirí ag dul, ón Tuaisceart go dtí an Deisceart. Thug 

sé suntas don mhéadú a tháinig ar an líon turasóirí a tháinig ón Deisceart go dtí Tuaisceart 

Éireann mar thoradh ar an bpaindéim agus faoi mar a chuirtear deis ar fáil an margadh 

turasóireachta ar an oileán a fhorbairt. 

 Áiríodh leis na moltaí a tugadh chun na críche sin, Slí an Atlantaigh Fhiáin a Nascadh le 

Bealaí Cósta Chlochán an Aifir; Inis Ceithleann agus Ard Mhacha a chur san áireamh i 

gCroíthailte Ceilte na hÉireann; agus uainíocht a dhéanamh ar Chraobhchomórtas Oscailte 

Gailf na hÉireann timpeall an oileáin. 

 Labhair an Dr Hastings freisin ar an ngá go smaoineodh eagraíochtaí uile-oileáin ar níos mó 

imeachtaí a reáchtáil i dTuaisceart Éireann. Thagair sé don rath a bhí ar an bhFleadh Cheoil i 

nDoire agus d’iarr sé ar eagraíochtaí eile céimeanna den chineál céanna a ghlacadh agus a 

“gcáilíochtaí uile-oileáin” a léiriú.  

 Mar fhocal scoir, agus é ag cur críoch lena aitheasc, leag an Dr Hastings béim ar an tábhacht 

a bhaineann leis an earnáil turasóireachta don tsochaí ar fad, ní hamháin mar thiomántóir 

do ghníomhaíocht gheilleagrach i gceantair thuaithe agus i gceantair nach bhfuil teacht 

éasca orthu, ach mar fhoinse do chomhtháthú sóisialta agus mar léiriú ar na traidisiúin agus 

féiniúlachtaí cultúir éagsúla atá ar an oileán.  

  



Díospóireacht Phainéil 1 

20 bliain de chomhoibriú ar thurasóireacht ar an oileán  

Na Príomhtheachtaireachtaí: 

Ba é Fionn Davenport a rinne modhnóireacht ar an bpainéal seo ar a raibh na painéalaithe seo a 

leanas: 

- Ruth Andrews, Príomhfheidhmeannach, Cumann Tionscnóirí Turas Isteach (ITOA) & 

Cathaoirleach, Cónaidhm Thionscal Turasóireachta na hÉireann (ITIC)  

- Niall Gibbons, Príomhfheidhmeannach, Turasóireacht Éireann 

- Judith Owens MBE, CEO, TBL Idirnáisiúnta (Titanic Belfast, SS Nomadic, Ionad Taispeántais 

Titanic) 

 

Tá an painéal seo ar fáil ar líne agus is féidir breathnú siar air anseo. 

 

Áirítear leis na príomhthéamaí a tháinig chun cinn mar gheall ar an díospóireacht: 

 Sa phainéal seo, rinneadh plé ar an gcomhoibriú reatha Thuaidh/Theas maidir le turasóireacht ar 

an oileán agus faoi mar a tháinig sí chun cinn ó síníodh Comhaontú Aoine an Chéasta. Rinne na 

painéalaithe iniúchadh ar mhéadú na hearnála le fiche bliain anuas; ar an mbealach ar 

forbraíodh turasóireacht ó Thuaidh agus ó Dheas mar gheall ar chomhoibriú tionscail agus 

pobail; agus ar na tairbhí a tabhaíodh trí mhargaíocht a dhéanamh ar an oileán thar lear mar 

cheann scríbe amháin. 

 Thug an painéal ar aird go raibh comhoibriú turasóireachta Thuaidh/Theas ann roimh 

Chomhaontú Aoine an Chéasta agus go mbaineann a bhunchloch leis na cainteanna idir Lemass 

agus O’Neill sna 1960í, ar tríothu sin a cuireadh tús le comhoibriú idir an dá bhord turasóireachta 

ar an oileán. Forbraíodh é sin tuileadh sna 1980í, le tacaíocht ón gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn 

agus le spreagadh an tionscail freisin a thosaigh ar an oileán a chur ar an margadh mar cheann 

scríbe amháin. Tá méadú suntasach tagtha ar chomhoibriú le 20 bliain anuas agus Turasóireacht 

Éireann (TI) á cur ar bun mar cheann de na gníomhaireachtaí Thuaidh/Theas faoin gComhairle 

Aireachta Thuaidh/Theas (NSMC). 

 Ón tráth a bunaíodh Turasóireacht Éireann i leith, tá méadú as cuimse tagtha ar an earnáil 

turasóireachta ar an oileán ó Thuaidh agus ó Dheas araon. Tá gnó ag TI i mbreis agus 20 tír ar 

fud an domhain faoi láthair agus roimh an bpaindéim, bhíothas ag díriú ar mhargaí cianaistir sa 

tSín agus san Áis a mhéadú. Mar gheall ar an gcomhoibriú seo, rangaíodh Éire sa tríú háit ar 

domhan i ndáil le héifeachtacht mhargaíochta agus brandála chun turasóirí a mhealladh.   

 Chomh maith leis sin, pléadh forbairt na hearnála i dTuaisceart Éireann i gcoitinne ó síníodh 

Comhaontú Aoine an Chéasta. Tugadh aitheantas freisin do na táirgí ar fad ar chaighdeán 

idirnáisiúnta a forbraíodh do thurasóirí, ar nós an Titanic experience, Experience the Giant Spirit 

agus an t-eispéireas cuairteora nua £40 milliún Game of Thrones i nDroichead na Banna mar 

nithe is díol spéise barrthábhachtacha trínar tugadh cúis eile do chuairteoirí cuairt a thabhairt ar 

an oileán. Chomh maith leis sin, luaigh Judith Owens MBE, go ndearnadh infheistíocht níos mó 

ná £800 milliún le deich mbliana anuas i dTuaisceart Éireann chun óstáin a thógáil agus go bhfuil 

breis agus 40 forbraíocht fós ar siúl faoi láthair. 

 Thug na painéalaithe faoi deara an tábhacht atá le comhoibriú trasteorann idir institiúidí agus 

tionscail chun an méadú seo a bhaint amach. Labhair Niall Gibbons ar comhoibriú uile-oileáin trí 

ghrúpa lárnach comhpháirtíochta an TI maidir le margaíocht, atá ina struchtúir comhoibríoch idir 

https://www.youtube.com/watch?v=v_HnM1hhAsw


Turasóireacht Éireann, comhghníomhaireachtaí agus tionscal a aithníonn treochtaí a thagann 

chun cinn sa turasóireacht d’fhonn tacaíocht a thabhairt do fhreagra an oileáin ina leith sin. 

Labhair Judith Owens MBE, ar an méadú mear atá tagtha ar thurasóireacht i dTuaisceart Éireann 

le deich mbliana anuas mar thoradh ar chomhoibriú ó thionscal, oifigigh agus polaiteoirí agus 

luaigh sí an cur chuige a glacadh do Chomóradh Céad Bliain an Titanic chun ní is díol spéise do 

thurasóirí idirnáisiúnta a fhorbairt bheith ina éacht mór maidir le cur chuige dá leithéid a 

ghlacadh. 

 Labhair Ruth Andrews ar an méadú atá tagtha ar chomhoibriú sa tionscal ar an oileán le 20 bliain 

anuas. Labhair sí ar na deiseanna atá ann gnónna turasóireachta a mhéadú mar gheall ar 

chomhoibriú uile-oileáin i ndáil le turasóireacht agus ar an mbealach go raibh sé ina chuidiú leis 

an tionscal a spreagadh agus a mhúnlú nithe aitheanta is díol spéise agus eispéiris chinn scríbe a 

fhorbairt, ar gné bunriachtanach a bhí ann chun dlús a chur le méadú san earnáil le deich 

mbliana anuas. 

 Thug na painéalaithe ar fad aird ar an tábhacht atá le bonneagar agus naisc iompair uile-oileáin  

chun tacú le turasóireacht a fhorbairt ar an oileán. Rinneadh é seo a phlé i gcomhthéacs na 

turasóireachta idirnáisiúnta agus i gcomhthéacs turasóireacht ar an oileán a fhorbairt. Luaigh 

Ruth Andrews na deiseanna atá ann turasóireacht a mhéadú trí nascacht níos fearr ar an oileán. 

Luadh an tábhacht atá le naisc iompair mhaithe freisin chun tionscadail turasóireachta áitiúla, 

réigiúnacha agus trasteorann a fhorbairt.  

 Thug na painéalaithe aird freisin ar na deiseanna atá ar fáil don earnáil i ndiaidh COVID. Áirítear 

leo sin forbairt a dhéanamh ar an méadú atá tagtha ar thurasóireacht uile-oileáin le dhá bhliain 

anuas. Labhair Niall Gibbons ar an méadú atá tagtha ar thurasóirí ag dul ón bPoblacht go dtí 

Tuaisceart Éireann ó tháinig srianta taistil i bhfeidhm. Luaigh sé freisin go bhféadfaí tacú leis an 

méadú seo tuilleadh mar gheall ar athruithe i sreafaí trádála i ndiaidh an Bhreatimeachta de réir 

mar a thagann gnónna trasteorann agus sreafaí trádála nua chun cinn.  

 Téama coitianta le linn na díospóireachta freisin ab ea an t-athrú i dtreo tionscal atá dírithe ar 

eispéiris. Labhair Judith Owens MBE ar insint scéalta atá le fáil ar fud an oileáin bheith ina gné 

dhíolacháin bharrthábhachtach do mhargaí idirnáisiúnta agus intíre. Labhair Niall Gibbons ar an 

spéis mhór atá ag turasóirí i ngníomhaíochtaí lasmuigh. Mar fhreagra ar cheist maidir le staid 

Loch nEathach, luaigh sé an comhoibriú atá ar siúl idir Fáilte Éireann agus Tourism NI chun na 

gormbhealaí atá ar an oileán a chur ar an margadh agus luaigh sé an acmhainn atá ann na 

huiscebhealaí ar fad a cheangal le chéile ar fud an oileáin sna chéad deich mbliana eile. 

 Tugadh aitheantas don rath a bhí ar Chomhpháirtíochtaí Poiblí-Príobháideacha i ndáil le 

comhoibriú Thuaidh/Theas a fhorbairt ó thaobh infheistíocht a chur ar fáil don earnáil agus ó 

thaobh tacaíocht a thabhairt do tháirgí a fhorbairt ar an oileán. Labhair Ruth Andrews faoi mar a 

raibh infheistíocht chaipitil ina cúis le táirge turasóireachta níos fearr ar an oileán a chuidíonn le 

níos mó turasóirí a mhealladh agus luaigh sí an éifeacht iolraitheora a bhí aige seo ar thionscail 

agus earnálacha eile ar nós na n-earnálacha talmhaíochta, bia agus deochanna agus cultúir agus 

gníomhaíochtaí mar aon leis an earnáil mhiondíola, a ndéantar leas dóibh ar fad nuair atá ag éirí 

go maith le turasóireacht. 

 Luadh an acmhainn atá ann i leith braisliú san earnáil maidir le deiseanna a chur ar fáil do 

phobail agus tionscal oibriú lena chéile chun eispéiris mhéadaithe trína spreagfar an turasóir 

tuilleadh ama a chaitheamh agus leas a bhaint as gach rud atá ar fáil i gceantar. Chomh maith 

leis sin, luadh an acmhainn atá ann braislí a chruthú atá ceangailte trí ábhair spéise ar nós bia, a 

bhféadfaí iad a fhorbairt mar tháirgí uile-oileáin. Aithníodh comhoibriú pobail bheith 

ríthábhachtach do rathúlacht tionscnaimh dá leithéid agus d’eispéiris uathúla don chuairteoir. 



Tugadh aird freisin ar an tairbhe a bheadh i gceist le cur chuige dá leithéid chun turasóireacht 

inbhuanaithe a fhorbairt. Chomh maith leis sin, cuireadh in iúl an tábhacht atá le moil faisnéise a 

bhfuil teacht ag turasóirí orthu go héasca agus tugadh aitheantas don obair atá ar bun ag  

Tourism Northern Ireland agus Fáilte Ireland i ndáil leis sin. 

 Agus clabhsúr á chur leis an seisiún, luaigh Niall Gibbons roinnt réimsí praiticiúla ina bhféadfadh 

comhoibriú Thuaidh/Theas níos fearr bheith ann chun an eispéireas do chuairteoirí ar an oileán a 

fheabhsú. Áirítear leo sin riachtanais cheadúnais a chuíchóiriú chun tacú le heispéiris 

iascaireachta trasteorann agus deireadh a chur le táillí a bhaineann le carr a fháil ar cíos i 

gcomhthéacs trasteorann. Luadh mar ghníomhaíochtaí tosaíochta freisin aghaidh a thabhairt ar 

éiginnteacht maidir leis an mBreatimeacht agus tionscnaimh rathúla a chosaint ar nós an Scéim 

Víosa idir an Bhreatain agus Éire agus Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchuairte na RA. 

Díospóireacht Phainéil 2 

Ag féachaint i dtreo na todhchaí 

Na Príomhtheachtaireachtaí: 

Ba é Fionn Davenport a rinne modhnóireacht ar an bpainéal seo ar a raibh na painéalaithe seo a 

leanas: 

- René de Monchy, Príomhfheidhmeannach, Tourism New Zealand 

- Paul Kelly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fáilte Éireann 

- Brenda Morgan MBE, Cathaoirleach, NI Tourism Alliance 

 

Tá an díospóireacht seo ar fáil ar líne agus is féidir breathnú siar air anseo. 

 

Áirítear leis na príomhthéamaí a tháinig chun cinn mar gheall ar an díospóireacht: 

 Labhair na painéalaithe ar na deiseanna agus dúshláin atá roimh an earnáil turasóireachta 

don deich mbliana atá amach romhainn. Tugadh chun suntais gur cruthaíodh 

comhpháirtíochtaí an-láidir idir na húdaráis turasóireachta agus ionadaithe tionscail mar 

thoradh ar an bpaindéim COVID-19. Beidh rannpháirtíocht níos fearr ón tionscal agus 

comhoibriú ríthábhachtach amach anseo. Tá deiseanna iontacha againn oibriú lena chéile ar 

bhonn uile-oileáin chun na dúshláin seo a réiteach agus na deiseanna a ghiaráil. 

 Tá soláthar foirne agus fostaíocht ina ndúshláin mhóra roimh an earnáil faoi láthair. Chun 

dul i ngleic leis sin, tá sé bunriachtanach go mbeadh tionscal againn atá an-tarraingteach 

d’fhostaithe ionchasacha. Mar fhreagra ar cheist faoi mar is féidir dul i ngleic leis na dúshláin 

maidir le hoibrithe, labhair Paul Kelly ar thaighde suntasach maidir le baill foirne a fhostú 

agus a choinneáil a rinne Fáilte Éireann ina bhfuarthas amach go bhfuil a bhformhór mór de 

dhaoine san earnáil turasóireachta sásta lena bpost. Is iad roinnt de na saincheisteanna a 

ardaíodh le linn an taighde ná: pá, caighdeán na beatha, pleanáil níos fearr a dhéanamh ar 

shealanna oibre agus bheith chomh solúbtha agus is féidir maidir le huaireanta oibre daoine 

le bheith fóirsteanach dá stíl mhaireachtála. Aontaíodh go bhfuil an réimse seo ar fad casta 

agus dúshlánach agus nár bhain sé le rátaí pá amháin. Tá sé bunriachtanach coinníollacha 

fostaíochta fónta a chruthú le go mbeadh earnáil inbhuanaithe againn. 

 Labhair an painéal ar na dúshláin dhigiteacha atá roimh an earnáil turasóireachta de réir 

mar a ghlacann an domhan le teicneolaíocht ach ar an gcuma chéanna, d’aithin siad na 

deiseanna ollmhóra do thionscail atá toilteanach tabhairt faoin dúshlán seo.  

https://www.youtube.com/watch?v=zXA0WdqZ-EU


 Ar nós an chéad phainéil, bhí comhaontú forleathan ann maidir le nascacht agus rochtain 

bheith fíorthábhachtach do thurasóireacht, ní hamháin ó thar lear ach  maidir le rochtain ar 

fud an oileáin freisin ó thaobh taisteal trasteorann saoráideach a chur chun cinn. Cuireadh 

an gá atá ann tacú le bealaí aeir Dún na nGall/Baile Átha Cliath, Doire/Baile Átha Cliath agus 

Béal Feirste/Corcaigh in iúl.   

 Phléigh an triúr painéalaithe ar fad an tábhacht atá le turasóireacht intíre, agus an bealach 

go bhféadfaí gur measadh faoina luach í roimh COVID. D’aontaigh na painéalaithe ar fad go 

bhfuil turasóireacht intíre ríthábhachtach ó thaobh réigiúin de agus ó thaobh séasúrachta de 

freisin. Luaigh Paul Kelly agus Brenda Morgan leibhéil sástachta an-ard i measc turasóirí 

intíre a chuaigh ar thurais le linn COVID. Dúirt Paul Kelly freisin go raibh go leor deiseanna 

ann oibriú lena chéile ar thionscnaimh trasteorann, mar shampla, bhí Fáilte Éireann agus 

Tourism Northern Ireland ag obair ar Shlí Mhuir Éireann atá beartaithe – ar slí í a 

fheidhmíonn mar nasc idir Doire agus Corcaigh ar feadh an chuid thoir den tír, agus a 

dhéanann nasc idir an chuid eile den imeallbhord le Slí an Atlantaigh Fhiáin. Luadh 

glasbhealaí rothaíochta freisin i ndáil leis an acmhainn atá iontu cur le táirge turasóireachta 

an oileáin. 

 Labhair René de Monchy faoi idirghabhálacha na Nua-Shéalainne agus faoi thacaíochtaí 

maidir le sócmhainní straitéiseacha a chosaint d’fhonn inmharthanacht na Turasóireachta  

amach anseo a chosaint.   

 Pléadh an tsaincheist maidir le turasóireacht bheith ina tuilleamhlathas seachas ina 

daonlathas (i.e. tóir a bheith ag cuairteoirí ar phríomhláithreacha seachas ceantair nach 

bhfuil an oiread sin tóir orthu nó ceantair iargúlta) agus mhol Brenda Morgan go mbaineann 

sé le cothromaíocht a aimsiú idir na príomhnithe is díol spéise agus na príomhchathracha 

agus é seo a leathnú chuig láithreacha eile trí ‘eispéiris’ dhifriúla agus tharraingteacha. Tá an 

tsaincheist ina léiriú ar an luach atá le comhoibriú trasteorann. D’fhonn bheith 

cruthaitheach amach anseo, ní mór don tionscal bheith gníomhach agus ullamh le tacaíocht 

ón Rialtas agus ó ghníomhaireachtaí turasóireachta. Dúirt René de Monchy go ndéantar an 

Nua-Shéalainn a chur chun cinn i réimse margaí ina bhfuil ábhair spéise difriúla ar trí sin ar 

fad a mbaintear an leas is mó agus is féidir ó thaobh turasóirí a mhealladh chuig gach cuid 

den tír. 

 Rinne na painéalaithe plé mion ar inbhuanaitheacht maidir leis an gcuma a bheidh ar 

inbhuanaitheacht ar fud an éiceachórais turasóireachta ar fad ó thaobh an chomhshaoil, na 

sochaí agus an gheilleagair de.  

 Luaigh rannpháirtí amháin leis an díospóireacht go léiríonn taighde margaidh go bhfuil níos 

mó ná 50% de thurasóirí ag súil go ndéanfadh a gcuairteanna leas do na daoine, láithreacha 

agus pobail a dtugann siad cuairt orthu seachas a luach turasóireachta féin a bhaint astu.  

 Labhair René de Monchy faoi mar a thug Rialtas na Nua-Shéalainne buiséad Folláine isteach 

le roinnt blianta anuas agus gur athraigh sé sin an tuairim atá ag muintir na Nua-Shéalainne 

maidir le turasóireacht agus an éifeacht atá aici, ar dá réir sin a saibhríodh ní hamháin 

geilleagar na Nua-Shéalainne ach a comhshaol agus pobail freisin.  

 Dúirt Paul Kelly gur éirigh le hÉirinn in áiteanna éagsúla sa réimse seo, ar nós Líonra 

Éiceathurasóireachta na Boirne agus Glasbhealaí éagsúla a forbraíodh le blianta beaga 

anuas. Luaigh sé freisin go gcuimsíonn samhail inbhuanaitheachta Fáilte Éireann gné 

cuairteora, tionscail, pobail agus comhshaoil agus go gcuirtear é sin i bhfeidhm i ngach 

forbairt, idirghabháil agus infheistíocht. Chuir siad monatóireacht chomhshaoil i gcrích ar Shlí 



an Atlantaigh Fhiáin ón tús i gcásanna ina bhfuil níos mó cuairteoirí ag teacht chuig ceantair 

áirithe, lena chinntiú go bhfuil sé sin inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 

 Rinneadh plé freisin maidir leis an nGrúpa Oibre Turasóireachta Inbhuanaithe a d’fhoilsigh a 

chéad tuarascáil an bhliain seo caite in éineacht le sraith gníomhartha atá á gcur chun cinn 

faoi láthair. Chuimsigh an grúpa oibre sin ionadaithe ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Fáilte Éireann, Turasóireacht Éireann agus páirtithe 

leasmhara an tionscail, agus forbairtí agus faisnéis á roinnt le comhghleacaithe i dTuaisceart 

Éireann agus vice versa.  

 Cuireadh in iúl an gá atá le deimhniú neamhspleách chun cáilíochtaí a chruthú i ndáil le 

turasóireacht inbhuanaithe agus athghiniúnach. 

 Labhair René de Monchy faoi mar a rinne Rialtas na Nua-Shéalainne sprioc dhian a leagan 

síos ina mbeadh fuinneamh na Nua-Shéalainne 100% in-athnuaite faoin mbliain 2030 agus 

baineann an sprioc seo le gach cuid den earnáil phoiblí, earnáil na turasóireachta san 

áireamh. As seo amach, ní mór do gach gníomhaireacht de chuid an Rialtais sa Nua-

Shéalainn tuairisc a thabhairt maidir lena lorg carbóin iomlán mar aon leis na bearta 

maolaithe atá i bhfeidhm chun é a laghdú. Tá Rialtas na Nua-Shéalainne ag déanamh 

infheistíochta chun an tseirbhís phoiblí a athrú, lena n-áirítear caighdeáin foirgníochta, foinsí 

fuinnimh níos glaine agus feithiclí leictreacha d’fhonn an sprioc sin a bhaint amach. 

Aontaíodh go bhfuil tomhas ina gné bharrthábhachtach ionas go dtuigfeadh 

gníomhaireachtaí poiblí an lorg carbóin atá acu agus an bealach ina ndéanfaidh siad é sin a 

laghdú. 

 Mar fhreagra ar ionchur ó Bhantracht na Tuaithe faoi mar is féidir le pobail a thugann faoi 

fhorbairt táirgí e.g. ceardaíocht, bia a ullmhú agus a chur i láthair etc. cur le todhchaí na 

turasóireacht inbhuanaithe ar an oileán, labhair Paul Kelly ar an dúil atá i measc cuairteoirí i 

leith eispéiris fhíora agus ar an ngá atá le heispéiris agus nithe indíolta nua a fhorbairt i 

gcónaí chun cur le tarraingteacht ceantair.  Luaigh sé freisin go mbíonn Fáilte Éirinn ag 

féachaint i gcónaí le táirgí agus cinn scríbe micreathurasóireachta a fheabhsú agus tá siad 

chun ICA a fhiosrú ina leith sin. 

 Bhí an oiread sin moltaí agus ionchuir don díospóireacht nach raibh a dhóthain ama iad a 

iniúchadh ar bhealach níos mionsonraithe le linn an phainéil. Áiríodh leo sin tacaíocht níos 

fearr chun láithreacha i ngach aon taobh den oileán a chur san áireamh i mbrandaí 

turasóireachta seanbhunaithe agus nua ar nós Slí an Atlantaigh Fhiáin agus Croíthailte Ceilte 

na hÉireann; an tábhacht atá le taisteal trasteorann saoráideach a chinntiú; agus, scéim 

dearbháin agus feachtas margaíochta trasteorann a thabhairt isteach, atá cómhaoinithe ag 

an dá Rialtas chun níos mó taistil agus turasóireachta ar an oileán a spreagadh. Chomh maith 

leis sin, ardaíodh ceisteanna maidir le maoiniú do straitéisí nua turasóireachta. 

 

 

 

 

 

 

 



 


