
 

  



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 agus na Turasóireachta. 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 Idirphléití maidir le hOileán Comhroinnte 2020-

2021”, ar féidir í a léamh anseo. 

Reáchtáladh an naoú Idirphlé maidir le hOileán Comhroinnte an 24 Feabhra 2022 in Airéine 

Náisiúnta na Spórt Faoi Dhíon faoin téama “Constaicí a Bhriseadh Síos agus Aghaidh a Thabhairt ar 

Dhúshláin Chomhroinnte: Comhoibriú i leith Spórt ar an Oileán”. D’fhreastail breis agus 40 duine ar 

an Idirphlé i bpearsa agus ghlac 100 duine eile páirt ar líne don chéad idirphlé hibrideach den sraith 

Idirphléití maidir le hOileán Comhroinnte.  

Bhí an lucht éisteachta comhdhéanta de réaltaí reatha agus iar-réaltaí spóirt, eagraíochtaí spóirt, 

clubanna, grúpaí pobail agus gairmithe sláinte agus folláine ó cheann ceann an oileáin a tháinig le 

chéile chun iniúchadh a dhéanamh ar an ról atá ag spórt chun caidreamh pobail a fhorbairt agus a 

fheabhsú, agus rinneadh plé ar an mbealach chun comhoibriú a fheabhsú trí spórt ar fud an oileáin. 

Ghlac an tAire Spórt agus Gaeltachta, Jack Chambers TD páirt thar ceann an Rialtais inar thug sé an  

aitheasc tosaigh agus inar ghlac sé páirt i bplé leantach Ceisteanna agus Freagraí. Chuir an tAire  

deireadh leis an Idirphlé agus thug sé freagra ar tráchtanna a rinneadh sa dá dhíospóireacht phainéil.  

Thug an tIarchuradh Cleitmheáchain Domhanda agus Dámhachtaí Idirnáisiúnta na Laoch, Barry 

McGuigan, aitheasc aoichainteora, inar díríodh ar an gcumhacht a bhaineann le spórt chun 

caidreamh idir daoine agus pobail a fhorbairt. 

Ba í an scríbhneoir spóirt san Irish Times, Joanne O’Riordan a rinne modhnóireacht ar an Idirphlé ina 

raibh dhá dhíospóireacht phainéil agus inar tugadh aghaidh ar na topaicí Caidreamh Pobail a 

Fhorbairt trí Spórt agus Aghaidh a Thabhairt ar an Laghdú i Rannpháirtíocht na hÓige i Spórt – céard 

is féidir a dhéanamh?. 

Mar chuid den díospóireacht a rinneadh le linn an Idirphlé, díríodh ar an ról dearfach atá ag spórt 

chun constaicí a shárú agus caidreamh a fhorbairt idir pobail ó Thuaidh agus ó Dheas; an bealach is 

fearr atá againn le go mbeadh daoine rannpháirteach i spórt, go háirithe daoine óga agus daoine ó 

phobail mhionlaigh; agus na deiseanna atá ann le haghaidh comhoibriú níos fearr idir clubanna, 

eagraíochtaí agus pobail ar an oileán. 

https://www.gov.ie/en/speech/c70b3-online-address-by-an-taoiseach-on-shared-island/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/idirphle-maidir-le-hoilean-comhroinnte/
file:///C:/Users/Olwillb/Downloads/206769_c8965657-8597-4143-85ff-628938b6f0b8.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues#breaking-down-barriers-and-tackling-shared-challenges-sport-cooperation-on-the-island
https://www.gov.ie/en/publication/3eb3c-shared-island-dialogues/?referrer=http://www.gov.ie/sharedisland/dialogues#breaking-down-barriers-and-tackling-shared-challenges-sport-cooperation-on-the-island
https://youtu.be/a6N5mfkq4hM
https://www.youtube.com/watch?v=WNgjK-M1qgs
https://youtu.be/ElGLIzRnZVU
https://youtu.be/TLvLm-cRgS0
https://www.youtube.com/watch?v=ngfwAxhFIwU
https://www.youtube.com/watch?v=ngfwAxhFIwU
https://www.youtube.com/watch?v=8IV2Dhwy32Y
https://www.youtube.com/watch?v=8IV2Dhwy32Y


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 faoin 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/ga/foilsiuchan/idirphle-maidir-le-hoilean-comhroinnte/#turasoireacht-ar-an-oilean-comhroinnte-ag-cur-le-rathulacht-an-ama-ata-caite-chun-todhchai-inbhuanaithe-a-chruthu


Tuarascáil:  Constaicí a Bhriseadh Síos agus Aghaidh a Thabhairt ar Dhúshláin Chomhroinnte: 

Comhoibriú i leith Spórt ar an Oileán 

Achoimre: 

Le linn an Idirphlé, tháinig líon téamaí barrthábhachtacha chun cinn as na díospóireachtaí a 

tionóladh: 

 Le linn na ndíospóireachtaí ar fad, aithníodh spórt mar bhealach chun constaicí a shárú agus 

daoine a thabhairt le chéile ó chúlraí éagsúla ina ndírítear aird ar chosúlacht seachas éagsúlacht 

ó thaobh iomaíochta agus tacaíochta de. Cuireadh samplaí ar fáil den bhealach trínar baineadh é 

sin amach ar feadh an lae agus aithníodh an gá atá le comhroinnt eolais agus comhoibriú 

Thuaidh Theas d’fhonn an clár oibre seo a chur chun cinn. 

 Tháinig an tsaincheist maidir le céard is spórt ann chun cinn le linn an dá dhíospóireacht phainéil 

agus chomhaontaigh an painéalaithe gur chóir an tsainmhíniú a leathnú le go n-áireofaí gach 

gníomhaíocht fhisiceach. Cuireadh béim ar chinnte a dhéanamh de go mbeadh spraoi ag baint le 

rannpháirtíocht i spórt agus gur trí sin a dhéanfar daoine a thabhairt isteach agus a choinneáil i 

mbun spóirt ar feadh tréimhse níos faide ar deireadh thiar. Chomh maith leis sin, labhair 

painéalaithe ar an ngá atá le bheith nuálach agus bealaí nua do rannpháirtíocht i spóirt a 

fhorbairt trí ghníomhaíochtaí eile a chur ar fáil do dhaoine óga agus pobail. Sa dá phainéal, 

labhraíodh ar an tábhacht atá le hionchuimsiú i spórt.  

 Bhí infheistíocht i saoráidí ina théama coiteann eile le linn an idirphlé. Bhraith an dá phainéal go 

spreagtar páirtíocht agus rannpháirtíocht trí shaoráidí ardchaighdeáin bheith ar fáil, ach go 

bhfuil infheistíocht i saoráidí ar fud an oileáin ag teastáil chun riachtanais na bpobal a bhfuil siad 

beartaithe ina leith a chomhlíonadh. Thug an tAire Spóirt Jack Chambers achoimre ar thosaíocht 

an Rialtais chun comhroinnt saoráidí spóirt a fheabhsú ar an oileán agus d’fhógair sé go dtacófaí 

leis sin trí infheistíocht €150m faoin gClár Caipitiúil Spóirt. 

 Le linn na seisiún ar fad, luadh an tábhacht atá le páirtíocht agus rannpháirtíocht i spórt a 

mhéadú, agus leagadh béim ar leith ar dhaoine óga agus mionlaigh. Rinneadh plé ar an 

riachtanas a chinntiú go ndéantar cláir rannpháirtíochta a leagan amach ón mbonn aníos le 

hionchur ó na daoine dá bhfuil siad beartaithe lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach don 

fheidhm. Thagair an tAire don Fhóram Óige maidir le rannpháirtíocht i spórt atá beartaithe 

d’fhonn tuiscint na Roinne a mhéadú maidir leis an tsaincheist. Leagan béim freisin ar an 

tábhacht atá le comhroinnt eolais agus meantóireacht idir spóirt agus eagraíochtaí ar fud an 

oileáin chun cad a oibríonn a aithint. 

 Ar aon dul leis an méid thuas, bhí an tábhacht atá le constaicí i leith rannpháirtíocht ina théama 

choiteann eile. Leagadh béim ar an gcaoi go gcaithfidh eagraíochtaí, clubanna agus cóitseálaithe 

am a ghlacadh chun tuiscint a fháil ar na dúshláin agus cláir a leagan amach i dtaca leis sin. 

Rinneadh plé air sin i gcomhthéacs rannpháirtíocht mionlaigh eitneacha agus daoine faoi 

mhíchumas a mbíonn easnamh eolais ar na saincheisteanna sin uaireanta. Leagadh béim freisin 

ar na dúshláin ar leith atá roimh chailíní i spórt le linn an Idirphlé. 

 Chomh maith leis sin, tháinig na scileanna saoil inaistrithe agus na tairbhí ceilte a bhaineann le 

rannpháirtíocht i spórt chun cinn le linn an phlé. Luadh forbairt phearsanta, ceannaireacht, 

dúthracht, muinín, féinmhuinín, agus an cumas chun dul i dteagmháil le daoine eile sa 

chomhthéacs seo. 

 Measadh spórt i gcoitinne bheith ina dhóigh chun daoine agus pobail a thabhairt le chéile. 

Leagadh béim ar an tábhacht atá le spórt a chur ar fáil agus fáilte a chur roimh chách, gan 

bheann ar chúlra, le linn na díospóireachta ar fad. Labhair na painéalaithe ar fad ar na tionchair 



dhearfacha a bhí ag spórt ar a saol agus ar na pobail a dtéann siad i dteagmháil leo trí spórt. 

Labhraíodh air mar bhealach chun daoine a thabhairt le chéile agus aird a dhíriú ar chosúlacht 

seachas éagsúlacht.  

Ionchur an Aire 

 Ina aitheasc tosaigh, labhair an tAire Spóirt agus Gaeltachta, Jack Chambers, TD ar an stair fhada 

atá ag spórt ó thaobh comhoibriú de, á lua go bhfeidhmíonn thart ar dhá thrian (46) de 

chomhlachtaí náisiúnta spóirt ar bhonn uile-oileáin. Labhair sé freisin faoi mar a thugann spórt 

daoine le chéile ar fud an oileáin trí iomaíocht agus trí thacaíocht, ag leibhéal an phobail agus na 

scothaicme. 

 Thagair an tAire do thaighde uile-oileáin CSSPA 2019 ina bhfuarthas amach nach bhfuil ach 13% 

de leanaí idir aois 10 agus 18 ar fud an oileáin ag comhlíonadh na dtreoirlínte atá molta maidir le 

gníomhaíocht fhisiceach agus labhair sé ar an acmhainn atá ann i leith comhoibriú 

Thuaidh/Theas chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán comhroinnte seo. 

 Maidir le haghaidh a thabhairt ar an ngealltanas sa Plean Gníomhaíochta Spóirt nua chun 

gníomhú go dearfach ar bhonn Thuaidh-Theas d’fhonn éascaíocht a dhéanamh ar spórt agus 

gníomhaíocht fhisiceach a chur ar fáil do chách ar an oileán agus chun comhroinnt dea-

chleachtais agus teacht a bheith ar shaoráidí a chumasú, d’fhógair an tAire an bealach ina 

gcuirfear an gealltanas sin chun cinn:  

- Iarradh ar Spórt Éireann gníomhú le Sport NI chun bealaí a aithint chun níos mó imeachtaí 

spóirt a chruthú idir clubanna spóirt ar an oileán, agus béim ar leith á leagan ar ionchuimsiú. 

- Tabharfar tús áite do chomhoibriú ar thaighde. D’fhonn forbairt a dhéanamh ar an méid atá 

bainte amach ag an Irish Physical Activity Research Collaboration (IPARC), cuirfear maoiniú breise 

ar fáil le haghaidh comhdháil bhliantúil i bpearsa IPARC an bhliain seo chugainn. 

- Comhroinnt saoráidí spóirt níos fearr ar an oileán. Tacófar leis sin trí infheistíocht €150m faoin 

gClár Caipitiúil Spóirt. 

 Le linn an tseisiúin Ceisteanna & Freagraí ina dhiaidh, labhair an tAire ar an tábhacht atá le spórt 

chun constaicí idir pobail a shárú ó Thuaidh agus ó Dheas agus tuiscint, muinín agus caidrimh a 

fhorbairt idir féiniúlachtaí agus traidisiúin éagsúla ar an oileán. 

 D’aithin an tAire an tábhacht atá le saoráidí maidir le spórt gnáthdhaoine a fhorbairt agus luaigh 

sé gealltanas agus uaillmhian an Rialtais sa réimse seo faoin gClár Caipitiúil Spóirt. Labhair sé ar 

an rath a bhí air sin go dtí seo ag leibhéal na scothaicme maidir le saoráidí spóirt a chomhroinnt 

ach luaigh sé go bhfuil deis ar fheabhsú sa réimse seo ag leibhéal na háite agus an phobail agus 

tharraing sé aird ar choincheap bardasach na hEorpa mar shamhail fhéideartha a bhféadfaí 

leanúint leis i dtaca leis sin.  

 Maidir le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin i dtaca le rannpháirtíocht na hóige agus páirt a 

ghlacadh i spórt, labhair an tAire faoi fhóram óige agus idirphlé le daoine óga atá beartaithe don 

bhliain seo chun dul i dteagmháil go díreach le daoine óga maidir leis an gcaoi ina bhféadfaí 

páirtíocht agus rannpháirtíocht a láidriú. Labhair an tAire ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt 

ar an mbearna rannpháirtíochta le taobh réimse táscairí lena n-áirítear inscne, míchumas, 

eitneacht  agus stádas geilleagrach agus d’aithin sé an ról tábhachtach atá ag cóitseálaithe chun 

an bhaint atá ag daoine óga le spórt a choinneáil. Thagair an tAire freisin don obair a rinne Spórt 

Éireann faoi Spórt do Chách chun obair sa réimse seo a chur chun cinn. 

 Maidir le bonneagar spóirt a fhorbairt ar an oileán chun freastal ar riachtanais éagsúla pobail, 

chuir an tAire in iúl le linn an Idirphlé go bhfuil a roinn i mbun bunachar sonraí a fhorbairt chun 

https://youtu.be/a6N5mfkq4hM
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/13c9b-an-plean-gniomhaiochta-don-sport-2021-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=WNgjK-M1qgs


saoráidí spóirt agus áineasa a mhapáil ar an oileán chun cuidiú le bonn eolais a chur faoi 

infheistíocht a dhéanamh i saoráidí amach anseo ar tríothu sin is fearr a mbeifear in ann aghaidh 

a thabhairt ar bhearnaí rannpháirtíochta agus béim á leagan ar cheantair agus pobail faoi 

mhíbhuntáiste. 

 Ag deireadh an imeachta, agus deireadh á chur leis an Idirphlé, d’aithin an tAire na hionchuir ón 

dá dhíospóireacht phainéil agus thagair sé do dhíospóireachtaí maidir leis an gcumhacht atá ag 

spórt daoine a aontú trí ghníomhaíocht, rannpháirtíocht agus mothú ar chuspóir 

comhchoiteann, agus don tábhacht atá le hinfheistíocht réigiúnach chun dul i ngleic le dúshláin 

maidir le rannpháirtíocht na hóige, lena n-áirítear tríd an tsainmhíniú ar a bhfuil i gceist le spórt 

a leathnú.  

https://youtu.be/ElGLIzRnZVU


Ionchur Aíonna 

Mar chuid den Sraith Idirphléití maidir le hOileán Comhroinnte, fuarthas ionchur ón aoi Barry 

McGuigan, Iarchuradh Cleitmheáchain Domhanda agus Dámhachtaí Idirnáisiúnta na Laoch. Labhair 

Barry ar a eispéireas i spórt agus ar an mbealach ina bhfuil dornálaíocht ina léiriú ar mhuinín, 

dílseacht, meas, disciplín agus comhbhá, a ndearna sé cur síos orthu mar na bunluachanna atá  i 

gcroílár caidrimh láidre a fhorbairt sa phobal.  

Áiríodh le roinnt de na príomhphointí ina aitheasc: 

 Labhair Barry faoi dhornálaíocht bheith ar cheann de na “catalaígh is fearr chun dea-

chaidrimh a chothú, go háirithe ag leibhéal an phobail”. Labhair sé ar a eispéireas le linn na 

dTrioblóidí, agus é i mbun dornálaíochta i ngach aon taobh den teorainn agus an oscailteacht 

a bhain leis an spórt do lúthchleasaithe agus a gcóitseálaithe gan bheann ar chreideamh ná 

traidisiún. 

 Labhair sé ar an tábhacht atá le deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga chun dul i 

dteagmháil le daoine eile ó chúlraí ilchineálacha agus éagsúla agus comrádaíocht a 

fhorbairt leo d’fhonn oileán comhroinnte a fhorbairt. 

 Labhair sé ar an rath a bhí ar dhornálaíocht le fada mar spórt chun dul i dteagmháil le pobail 

imeallaithe ó Thuaidh agus ó Dheas. Maidir leis an spórt, dúirt sé gur bhain “cur chuige 

fáilteach do chách” leis, agus thagair sé don rath a bhí ar bhaill den lucht siúil, pobail ghorma 

agus daoine faoi mhíchumas sa spórt ag an leibhéal amaitéarach agus gairmiúil araon agus 

faoi mar a d’éirigh leis an spórt “spás comhroinnte a chruthú inar féidir leat do luachanna 

agus prionsabail féin bheith agat ach meas a bheith agat ar dhaoine eile”.    

 Chomh maith leis sin, leag Barry amach an muinín a bhí aige le fada i gcaidreamh 

trasphobail ar an oileán de réir mar atá léirithe ina shaol pearsanta trína phósadh 

idirchreidmheach agus a chairdeas fad saoil le teaghlaigh ó gach cúlra ó gach aon taobh den 

teorainn. Agus é ag cur deireadh lena aitheasc, labhair sé faoi mar atá grá, meas, muinín, 

dílseacht, disciplín agus comhbhá ina luachanna trínar féidir “briseadh trí gach bacainn agus 

teorainn” agus ciall ceart a thabhairt d’oileán comhroinnte. 

  



Díospóireacht Phainéil 1 

Caidreamh Pobail a Fhorbairt trí Spórt  

Na Príomhtheachtaireachtaí: 

Ba í Joanne O’Riordan a rinne modhnóireacht ar an bpainéal seo ina raibh na painéalaithe seo a 

leanas: 

- Maura McMenamin, Bainisteoir Sláinte agus Folláine Pobail, CLG Uladh 

- Elaine Nolan, Stiúrthóir Rannpháirtíochta, Cruicéad Éireann 

- Jim Roddy, Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cumann Peile Chathair Dhoire 

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 faoi mar is féidir le spórt bheith ina chúis le caidreamh pobail a 

chur chun cinn agus faoin taithí air sin ó Thuaidh agus ó Dheas. Chomh maith leis sin, rinne na 

painéalaithe iniúchadh ar mar is féidir le rannpháirtíocht i spórt caidrimh a fhorbairt agus 

feasacht idirchultúir agus cóimheas níos fearr a spreagadh agus ar an mbealach inar féidir an 

rannpháirtíocht seo a spreagadh. Ar deireadh, bhreathnaigh na painéalaithe ar dheiseanna ar 

chomhoibriú Thuaidh/Theas níos fearr idir clubanna, eagraíochtaí agus pobail 

 Labhair na painéalaithe ar fad faoi mar a chuireann spórt conaire rannpháirtíochta ar fáil idir 

dhaoine ó chúlraí agus pobail éagsúla. Labhair Maura McMenamin faoi mar atá tionscnaimh 

Sláinte agus Folláine ón CLG a chur daoine nua i dteagmháil leis an gCumann agus labhair Elaine 

Nolan faoi thaithí Chruicéad Éireann ar spórt a úsáid chun dul i dteagmháil le daoine atá ag 

maireachtáil i Soláthar Díreach. Labhair Jim Roddy ar a thaithí le Cathair Dhoire, áit a raibh sé 

páirteach i dtionscadail chun rannpháirtíocht thrasphobail a chruthú sa chathair trí shacar.  

 Labhair Jim Roddy faoin gcumas atá ag spórt teannas a shárú agus daoine a thabhairt le chéile  

ar fud scoilteanna trí eispéireas agus taitneamh comhroinnte. Agus tagairt á dhéanamh dá 

thaithí féin, labhair sé faoi Linfield FC a thabhairt chuig Cathair Dhoire le haghaidh cluiche peile 

agus faoina iarrachtaí chun sraith peile uile-oileáin a bhunú. Dúirt sé, i gcás lucht leanúna sacair,  

agus i bhfianaise gur minic go mbíonn tacaíocht don chlub náisiúnta tánaisteach don tacaíocht a 

thugtar don fhoireann chlub, gur cheap sé go gcuirfí deiseanna suntasacha ar fáil do lucht 

leanúna casadh le daoine ó chúlraí éagsúla agus dul i dteagmháil leo agus taisteal chuig codanna 

den oileán nach rachadh siad chucu murach sin trí shraith náisiúnta bheith ann ina dtugtar na 

clubanna ó Thuaidh agus ó Dheas ar fad le chéile. 

 Chomh maith leis sin, labhair na painéalaithe ar an tábhacht atá le cláir nuálacha a fhorbairt 

chun rannpháirtíocht pobail a leathnú agus daoine nua a spreagadh a bheith páirteach i spóirt 

agus i ngníomhaíocht. Luaigh Maura go bhfuil an CLG anois a chur gníomhaíochtaí ar fáil atá 

lasmuigh de shainchúram traidisiúnta an spóirt. D’inis sí faoi mar atá clubanna a chur Zumba, 

ióga, siúl agus reathaíocht ar fáil mar aon le tacaíocht a chur ar fáil maidir le saincheisteanna ar 

nós aclaíocht mheabhrach, bia sláintiúil, deireadh a chur le caitheamh tobac agus andúil in alcól 

agus i ndrugaí, a bhfuil rannpháirtíocht an phobail i gcoitinne ina thoradh orthu ar fad.  

 D’aithin na painéalaithe go bhfuil am agus iarracht i gceist le rannpháirtíocht a mhéadú agus 

caidrimh trasphobail agus idirphobail a fhorbairt trí spórt. Aithníodh an tábhacht atá le 

comhoibriú san obair seo freisin. Labhair Maura agus Elaine ar an obair ar thug a n-eagraíochtaí 

fúithi le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí spóirt eile chun an tuiscint atá acu ar 

shaincheisteanna a mhéadú agus a gcláir rannpháirtíochta a fhorbairt. Leagadh béim ar theacht 

https://youtu.be/ngfwAxhFIwU


aniar, solúbthacht agus oscailteacht i ndáil le cliseadh bheith bunriachtanach sa chomhthéacs 

seo. 

 Dúirt Elaine Nolan gurbh é ceann de na chéad teipeanna a bhain le clár for-rochtana Chruicéad 

Éireann le pobail mhionlaigh nach raibh tuiscint acu ar na bacainní ar rannpháirtíocht a bhí 

rompu. Labhair sí faoin mbealach inar oibrigh an eagraíocht le gníomhaireachtaí chun na 

bacainní a thuiscint agus faoi mar a úsáideadh an t-eolas seo chun cruth nua a chur ar an gclár. 

Labhair Maura faoin obair a rinne CLG Uladh le PeacePlayers, an IRFU agus an IFA chun freastal 

ar phobail nua agus faoi mar a d’oibrigh siad in éineacht chun dul i dteagmháil le daoine nua 

ina raibh baint ag gach spórt, agus inar leagadh béim ar leith ar rannpháirtíocht na hóige.  

 Labhair Jim ar an tábhacht atá le rannpháirtíocht na hóige i spórt a chaipitliú chun 

athmhuintearas agus caidreamh a fhorbairt ar an oileán agus ar an ngá atá le spórt a úsáid chun 

cuidiú le daoine óga a fhorbairt mar shaoránaigh d’fhonn “sochaí níos saibhre agus níos 

bríomhaire a fhorbairt inar féidir le daoine maireachtáil, oibriú agus imirt in éineacht lena 

chéile”. 

 Leagadh béim ar an luach a ghnóthaítear trí oibriú le chéile agus foghlaim óna chéile freisin. 

Moladh freisin go bhféadfadh tairbhí bheith i gceist le comhoibriú idir spóirt agus le 

heagraíochtaí níos seanbhunaithe bheith ag déanamh meantóireacht ar spóirt níos lú. D’aithin 

Elaine Nolan go bhfuil gá le heagraíochtaí agus clubanna spóirt eolas a chomhroinnt de réir mar 

a fhorbraíonn siad cláir chun mionlaigh a ionchuimsiú, agus luaigh sí go bhfuil sé ina tosaíocht ag 

Spórt Éireann agus Sport NI aghaidh a thabhairt ar thearcionadaíocht agus go bhfuil go leor 

deiseanna ag clubanna agus eagraíochtaí teacht le chéile ar fud an oileáin chun gníomhú i leith 

na ndúshlán coiteann seo. 

 Téama coitianta le linn na díospóireachta ab ea mionlaigh a ionchuimsiú agus luadh go bhfuil 

easpa tuisceana ar na héagsúlachtaí cultúir atá ar an oileán agus go bhfuil bacainní ar 

rannpháirtíocht ann i gcónaí do dhaoine ó phobail mhionlaigh. D’aontaigh Elaine leis an bpointe 

sin agus dúirt sí go bhfuil gá le tuiscint níos fearr a fháil ar phobail mhionlaigh ó Thuaidh agus ó 

Dheas le go n-éireodh linn athmhuintearas a dhéanamh idir pobail trí spórt. Labhair sí faoi mar a 

chuireann Cruicéad Éireann oiliúint ar fáil i réimsí ar nós claontuairim neamh-chomhfheasach, 

oiliúint cheannaireachta agus idirchultúir, mhíchumais agus ionchuimisithe mar chuid dá 

rannpháirtíocht le Soláthar Díreach. Labhair Jim freisin ar an ngá atá le breathnú ar ionchuimsiú 

ón mbarr anuas agus luaigh sé gur dlúthchuid de spórt is ea ionchuimsiú agus gurb iad riarthóirí 

a dhéanann bacainní a chur in airde i ngan fhios dóibh féin uaireanta. Chomh maith leis sin, 

leagadh béim ar an tábhacht atá le forbairt cumais laistigh de phobail mhionlaigh chun a 

gclubanna féin a fhorbairt agus bheith rannpháirteach i spórt. 

 Pléadh an tábhacht atá le maoiniú agus infheistíocht fadtéarmach agus straitéiseach freisin. 

Labhair Maura ar an ról tábhachtach a bhí ag PEACE funding chun tacú le hobair for-rochtana 

agus rannpháirtíochta trasphobail an CLG agus leis an gclár Sláinte agus Folláine a fhorbairt agus 

labhair Elaine faoi mar atá maoiniú ó Chiste Nuálaíochta Spórt Éireann ag tacú le rannpháirtíocht 

le hIonaid Soláthar Díreach. Luadh go bhfuil am i gceist le muinín a fhorbairt agus dul i 

dteagmháil le grúpaí agus pobail nua agus go bhfuil maoiniú straitéiseach ag teastáil chun tacú 

leis sin. Labhair Jim ar an ngá atá le hinfheistíocht a dhéanamh i saoráidí oiriúnacha ina 

gcomhlíonfar riachtanais na bpobal a bhfuil teacht acu orthu. 

 Cuireadh an tábhacht atá le gníomhaíocht fhisiceach in iúl le linn na díospóireachta freisin. Le 

linn ionchuir ón urlár, dúradh gur minic go ndéantar daoine nach mbeadh an scil acu dul in 

iomaíocht ag leibhéil scothaicme nó iomaíocha a choinneáil amach mar gheall ar bhéim ar 

iomaíocht agus buachan i spórt. Moladh go bhféadfaí sraitheanna iomaíochta éagsúla a chruthú 



chun freastal ar leibhéil scileanna éagsúla. Chomhaontaigh na painéalaithe nach mór go mbeadh 

rannpháirtíocht agus spraoi ar an bpríomhghné a bhaineann le spórt agus bealaí a chur ar fáil 

do dhaoine a bhfuil an scil acu dul in iomaíocht ag leibhéal na scothaicme. Labhair Jim ar an 

tábhacht atá le hionchuimsiú i spórt agus go gcruthaítear spás trí spórt ina mbraitheann daoine 

go bhfuil meas orthu agus go bhfuil fáilte rompu.  

 Le linn na díospóireachta, thagair painéalaithe don réimse tairbhí níos leithne a fhaigheann 

daoine trí rannpháirtíocht i spórt ar nós forbairt phearsanta, ceannaireacht, dúthracht agus an 

cumas dul i dteagmháil le daoine eile.  

 Sa trácht deireanach don phainéal, dúradh gur trí spórt is féidir cuspóirí Chomhaontú Aoine an 

Chéasta maidir le caoinfhulaingt, cóimheas agus athmhuintearas a bhaint amach. 

Díospóireacht Phainéil 2 

Aghaidh a Thabhairt ar an Laghdú i Rannpháirtíocht na hÓige i Spórt – céard is féidir a dhéanamh? 

Na Príomhtheachtaireachtaí: 

Ba í Joanne O’Riordan a rinne modhnóireacht ar an bpainéal seo ina raibh na painéalaithe seo a 

leanas: 

- Chloe Magee, Imreoir Badmantain Oilimpeach Trí hUaire 

- An tOllamh Niall Moyna, Ollamh le Fiseolaíocht na hAclaíochta Cliniciúla, Ollscoil Chathair 

Bhaile Átha Cliath  

- Jason Smyth MBE, Rábálaí Parailimpeach Ceithre hUaire (ar líne) 

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: 

 Rinne na painéalaithe iniúchadh ar dheiseanna ar chomhoibriú Thuaidh/Theas chun aghaidh 

a thabhairt ar dhúshláin choiteanna i spórt ar nós an fáth a bhfuil rátaí ard d’éirí as i measc 

daoine óga. Cuireadh bonn eolais faoin díospóireacht trí staidéar uile-oileán a rinneadh sa 

bhliain 2019 maidir le Rannpháirtíocht i Spórt agus Gníomhaíocht Fhisiceach i measc Leanaí, 

ina bhfuarthas amach nach bhfuil ach 13% de leanaí ag comhlíonadh na dtreoirlínte maidir le 

gníomhaíocht fhisiceach agus go bhfuil laghdú ar rannpháirtíocht i spórt ar fud an oileáin 

follasach agus leanúnach. D’aithin an painéal céimeanna is féidir a ghlacadh chun 

rannpháirtíocht daoine óga, go háirithe cailíní, a choinneáil i spórt agus pléadh an tábhacht 

atá le rannpháirtíocht i spórt maidir le sláinte ginearálta daoine óga agus déagóirí. 

 Labhair an tOllamh Niall Moyna ar an tábhacht atá leis an tuiscint ar céard is spórt ann a 

athrú. Go traidisiúnta, den chuid is mó, is i gcomhthéacs spórt na scothaicme a breathnaíodh 

ar spórt. Ní mór sainmhíniú níos leithne a thabhairt ar spórt ina leagtar níos mó béime ar 

ghluaiseacht agus gníomhaíocht. Caithfear ceannach isteach níos fearr bheith ann ó 

sholáthraithe spóirt, go háirithe scoileanna, mar aon le toilteanas chun cineálacha aclaíochta 

neamhthraidisiúnta a cheadú agus a spreagadh nuair is cuí. Mar shampla, d’fhéadfaí 

breithniú a dhéanamh ar láithreacha siúil agus clárscátála laistigh de scoileanna.  

 Labhair painéalaithe ar an ngá go gcuirfí réimse leathan spóirt ar fáil do leanaí ag aois óg 

ionas go mbeidís in ann an spórt nó spóirt a fheileann dóibh a aimsiú. Tá sé tábhachtach go 

mbeadh leanaí rannpháirteach ag aois óg. Ar an dóigh seo, tá seans i bhfad níos mó ann go 

mbeidh siad gníomhach agus rannpháirteach i spórt ar feadh a saoil. 

 Labhair painéalaithe ar an ngá atá le saoráidí a scaipeadh ar fud na tíre ar bhealach níos 

cothroime, ó thaobh bonneagair agus foireann cóitseála de araon. Labhair Jason Smyth 

https://www.youtube.com/watch?v=8IV2Dhwy32Y


agus Chloe Magee ar a dtaithí féin ina raibh orthu bogadh le go mbeadh teacht acu ar na 

saoráidí a bhí uathu chun dul chun cinn a dhéanamh ina spóirt faoi seach ag leibhéal na 

scothaicme. Ba chóir go mbeadh saoráidí lonnaithe in áiteanna ina bhfuil daoine ag cur 

fúthu, agus gan iad ar fad bheith lonnaithe sna príomhchathracha ar an oileán amháin. 

 Labhair Jason Smyth ar na dúshláin atá roimh sholáthraithe spóirt maidir dul i dteagmháil le 

daoine faoi mhíchumas agus an tacaíocht chuí a chur ar fáil dóibh. Baineann go leor de na 

deacrachtaí le faitíos roimh an rud anaithnid. Tá gá le tuiscint níos fearr agus cur chuige 

saincheaptha a chuirtear in oiriúint don duine aonair. Bhain a chás féin le réimse leathan 

spóirt a imirt agus gan a bheith curtha ina luí air riamh go raibh sé difriúil. 

 Labhair na painéalaithe ar na dúshláin ar leith atá roimh chailíní i spórt, go háirithe an ráta 

éirithe as agus iad a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide ná an chéad bhliain sa 

mheánscoil. Labhair Chloe Magee ar a taithí féin ar chailíní a chóitseáil agus leag sí béim ar 

an tábhacht atá le cóitseálaithe agus pearsana údarásacha baineanna a chur ar fáil do 

chailíní. Féadann íomhá colainne agus athruithe colainne tionchar ollmhór a imirt ar 

acmhainn cailíní spórt a imirt agus sult a bhaint as, ach is féidir go leor de na fadhbanna seo 

a shárú. Tá sé an-tábhachtach freisin go gcuirfí saoráidí ar ardchaighdeán ar fáil. Tá cuid 

mhaith ag brath ar na daoine cearta a bheith in áit ag an am ceart, go háirithe sa staid 

thábhachtach seo ag tús na ndéaga. 

 Labhair painéalaithe ar na fadhbanna a bhaineann le rannpháirtíocht daoine óga agus iad a 

choinneáil i gcoitinne. Tá soláthraithe spóirt in iomaíocht le réimsí spéise eile ar nós na 

meáin shóisialta, agus ní spóirt eile amháin. Mar mhalairt ar chur chuige ón mbarr anuas a 

bhrú ar leanaí, ba chóir a riachtanais a chur san áireamh. Nuair a dhéantar suirbhé ar leanaí, 

deir an formhór díobh gurb é an rud is mó ar mhaith leo go mbainfeadh siad spraoi as spórt 

agus é sin a chur ar fáil bheith mar aidhm. Ní mór do sholáthraithe dul in oiriúint agus bheith 

cruthaitheach, agus a aithint nach féidir an cur chuige céanna ‘oireann an toise céanna do 

gach duine’ a chur i bhfeidhm orthu sin a d’fhéadfadh bheith ina lúthchleasaithe scothaicme 

agus iad sin ar mhian leo spraoi bheith acu. Ní féidir na tairbhí sláinte, corpacmhainne agus 

sláinte a fhíorú mura bhfuil na leanaí rannpháirteach ar dtús. 

 Labhair Chloe Magee ar an tábhacht atá le cóitseáil ardchaighdeáin agus eiseamláirí chun 

leanaí a spreagadh. Tá a taithí féin ar fhilleadh ar cheantar tuaithe in Éirinn i ndiaidh gairm 

fhada ar shiúl ón mbaile in léiriú di ar chomh ríthábhachtach is atá an dá rud araon. Trí 

chóitseálaí bheith ann a mhúsclaíonn spéis an lúthchleasaí óig, is féidir difear an domhain a 

dhéanamh dóibh, agus maidir leo sin a bhfuil ardchumas acu, trí eiseamláir a d’éirigh leo 

agus a tháinig ó chúlra den chineál céanna a fheiceáil, is féidir a mian a spreagadh chun páirt 

a ghlacadh, dul in iomaíocht agus bheith rathúil. 

 Labhair na painéalaithe ar an gcumas atá ag spórt pobail a aontú. Ba chóir go mbeadh spórt 

ar fáil do chách lena imirt agus ba chóir go mbeifí fáilteach roimh chách, gan bheann ar 

chúlra agus is féidir leis bheith ina bhealach chun daoine a thabhairt le chéile agus béim a 

leagan ar chosúlacht seachas éagsúlacht. 

 Cé gur chóir an tsainmhíniú ar spórt a leathnú agus béim a leagan ar spórt mar 

ghníomhaíocht spraíúil agus thaitneamhach, tá gá le tuilleadh tacaíochta freisin do dhaoine 

óga atá ag iarraidh páirt a ghlacadh ag ardleibhéal, go háirithe toisc go mbaineann sé sin leo 

agus iad ag aimsiú cothromaíocht idir spórt agus oideachas. D’fhéadfadh an córas 

Meiriceánach teimpléad de shaghas éigin a chur ar fáil ina leagtar i bhfad níos mó béime ar 

rath i spórt. Labhair duine den lucht éisteachta ar a taithí féin inar bhraith sí go raibh uirthi 

tús áite a thabhairt dá staidéar seachas spórt nuair a bhí sí ag freastal ar an ollscoil, ach bhí 



ar Chloe Magee taisteal thar lear i ndeireadh a déaga agus creideann sí gur thit caighdeán a 

hoideachais mar gheall ar thosaíocht a thabhairt do spórt. Creideann an tOllamh Niall Moyna 

gur chóir daltaí a chúiteamh as ucht rath i spórt scothaicme. Éiríonn go leor daoine as spórt 

ag céimeanna deiridh na meánscoile agus is minic a bhíonn sé an-deacair iad a fháil ar ais ina 

dhiaidh sin. 

 Labhair an tOllamh Niall Moyna ar an ngá atá le litearthacht sláinte na sochaí ar an iomlán a 

fheabhsú. Tá sé de nádúr ionainn go smior bheith gníomhach, agus mar gheall ar an gcaoi 

ina bhfuil an tsochaí eagraithe anois, is sinne an chéad ghlúin nach mór smaoineamh ar 

bhealach le bheith gníomhach i gcónaí. Níor chóir go mbeadh lá neamhghníomhach ina 

ghnáthlá, go háirithe ar scoil agus ba chóir iarrachtaí a dhéanamh chun gníomhaíocht rialta a 

chinntiú ag croílár an churaclaim acadúil. Baineann sé seo leis an díospóireacht níos luaithe 

maidir leis an tsainmhíniú ar spórt a leathnú. Ar deireadh thiar, caithfear aghaidh a 

thabhairt ar seo sula bhfíoraítear na héifeachtaí fadtéarmacha a bhaineann le sciar mhór den 

daonra bheith ag caitheamh saol neamhghníomhach i riocht drochthorthaí sláinte agus 

ualach neamh-inbhuanaithe ar an gcóras sláinte. 

 Labhair na painéalaithe ar na scileanna saoil inaistrithe agus tairbhí ceilte is féidir a 

thabhairt do leanaí trí spórt. Labhair Jason Smyth go háirithe ar an muinín agus féinmhuinín 

a fuair sé trí spórt agus mheabhraigh sé ar an éifeacht chlaochlaitheach a d’fhéadfadh sé 

bheith aige ar an tsochaí dá mbainfeadh níos mó leanaí leas as sin. 

 Cé gur díríodh cuid mhaith den díospóireacht ar an dóigh chun rannpháirtíocht a fheabhsú, 

níl an cás reatha ina dhrochscéal ar fad. Tá Éire ar an iomlán sa 10% is fearr i ndáil leis na 

leibhéil de ghníomhaíocht fhisiceach san Eoraip. Mar sin féin, tá laghdú ollmhór i 

ngníomhaíocht i gceist nuair a bhreathnaítear ar an 25% íochtair den daonra. Is é an grúpa 

seo ar chóir díriú orthu ionas go mbeadh an éifeacht is mó ar shláinte agus folláine na sochaí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


