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Tá Éire ag teacht chun cinn ó dheich mbliana a chuaigh amú ar chuid mhór de shaoránaigh 
na tíre agus is léir domsa go bhfuiltear ag brú chun cinn anois le muinín agus misneach níos 
mó asainn féin agus le haidhmeanna níos airde maidir lenar féidir linn a bhaint amach mar 
thír.

Ciallaíonn an muinín sin ag an náisiún as féin nach mór dúinn a bheith seasta síoraí 
uaillmhianach, feiceálach agus gníomhach i mbun leas na tíre a chur chun cinn sa saol mór 
go hidirnáisiúnta. 

Tá gach duine ar an eolas faoin obair a dhéanann ambasáidí na tíre, Óglaigh na hÉireann 
agus lucht foirne na ngníomhaireachtaí rialtais i mbun an mhisin sin agus is ábhar mór 
mórtais domsa a bhfuil á dhéanamh acu. 

Tá buntábhacht lena gcuid saothairsean á chinntiú, cé gur beag an réimse talún atá faoin 
tír, go gciallaíonn an caidreamh leis an Eoraip agus go hidirnáisiúnta ar fud an domhain 
mhóir gur féidir le fírinne an tír a cheapadh le hoileán atá i gcroílár an domhain.  D’fhonn an 
ardaidhm a bhaineann leis sin a thabhairt i gcrích, ní mór dúinn cur go mór le teacht i láthair 
na tíre go hidirnáisiúnta. 

Cibé rud a tharlaíonn i rith na mblianta beaga seo romhainn, tá aon rud amháin cinnte.  
Beidh Éire i gcónaí i gcroílár áras mór cónaithe na hEorpa ar chuidíomar lena thógáil.  Is ar 
an gcúis sin atá tábhacht le páirt ghníomhach a ghlacadh i múnlú na díospóireachta faoina 
bhfuil i ndán don Eoraip agus tionchar a imirt ar phlé na ceiste sin.

Tá feabhas agus dul chun cinn i ndán leis an AE ó thús, ach ní thiocfaidh sin i gcrích gan 
saothrú ar a shon.  Beidh orainn oibriú ar mhaithe lena chruthú. 

Nuair a bheidh Brexit tarlaithe, beidh caidreamh domhain dlúth againne i gcónaí leis an 
gcomharsa béal dorais, an Ríocht Aontaithe, agus leis na codanna comhpháirte inti.  Beidh 
mar bhonn daingean faoi sin an Comhlimistéar Taistil agus Comhaontú Aoine an Chéasta. 
Beifear ag treisiú freisin leis an gcaidreamh dlúth atá idir an tír seo agus na Stáit Aontaithe 
agus Ceanada.

De réir mar atá an chumhacht eacnamaíochta agus polaitíochta ar fud an domhain ag athrú 
soir agus ó dheas, déanfaidh Éire beart dá réir trí chairdeas nua a chothú agus feabhas a 
chur ar chaidreamh seanbhunaithe le tíortha éagsúla ar fud na hÁise agus Dheisceart an 
Domhain. 

Taoiseach, Leo Varadkar



I gcás na hÉireann, is neartú seachas lagú ar an neamhspleáchas, ar an bhféinmhuinín agus 
ar shlándáil na tíre a thagann de thoradh ar an mballraíocht san Aontas Eorpach agus ar an 
gcomhpháirtíocht dhlúth oibre leis na ballstáit eile.

Cé gur oileán beag ar imeall na hEorpa atá in Éirinn ó thaobh na tíreolaíochta de, tá muintir 
na tíre ar fud an domhain agus dearcadh domhanda acu mar gheall ar an gceangal atá 
cothaithe le daoine agus le hócáidí ar fud na cruinne. 

An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney
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Réamhrá

Is tionscnamh Éire Domhanda 2025 a chuideoidh le dearcadh hÉire Domhanda na linne seo 
agus ar dhomhan na nglúnta atá le theacht a thabhairt chun suntais.

Caibidil eile arís atá ann d’aisling maidir leis an tír atá ina spreagadh ag fir agus mná na 
hÉireann leis na cianta.

D’fhéach Éire riamh lena bheith ina dea-shaoránach de chuid an domhain. Ó cuireadh 
an Stát ar bun, táthar dúthrachtach gníomhach i measc phobal an domhain. Tamall gairid 
roimh a bhás sa bhliain 1922, d’fhógair Micheál Ó Coileáin go raibh d’aidhm ag an náisiún 
a theacht ar bhealach chun na saoirse a bhí bunaithe ar an tír a bheith ina ‘lóchrann eolais i 
ndorchadas an domhain’.

Dhá scór bliain dar gcionn, leag Seán Lemass amach an bealach a bhí romhainn chun 
rachmas náisiúnta a bhaint amach agus dúirt sé go raibh mar chuid de sin a thuiscint gur 
féidir le heachtraí a thiteann amach in áit ar bith ar domhan agus le smaointe agus cora nua 
a thagann chun cinn i ngach áit ar domhan a bheith ina ábhar spéise, go díreach agus go 
tobann, ag muintir na hÉireann. 

Bhí ag baint lena aislingsean go mbeadh ról níos tréine ag Éirinn san Eoraip nua a thiocfadh 
chun cinn, sna Náisiúin Aontaithe agus sa saol mór i gcoitinne.  Mar a deir sé, is saoránaigh 
de chuid an domhain iad muintir na hÉireann, chomh maith le bheith ina saoránaigh de 
chuid na hÉireann.  

Tá á leagan amach againn in ‘Éire Domhanda 2025’, an chaoi a dtabharfar caidreamh na 
hÉireann leis an domhan mór ar an gcéad leibhéal eile.  Tiocfaidh de thoradh air go mbeidh 
a dhá oiread tionchair againn ar an domhan trí rudaí a dhéanamh ar mhalairt bealaí agus trí 
rudaí a dhéanamh ar bhealaí níos fearr.  Ó thaobh cúrsaí praiticiúla, ciallaíonn sin:  

• ambasáidí agus consalachtaí nua a oscailt in ionaid thábhachtacha ar fud an domhain;
• leathnú a dhéanamh ar roinnt de na misin atá ar bun cheana féin;
• infheistíocht níos mó a dhéanamh i ngníomhaireachtaí na tíre, mar shampla, an IDA, 

Fiontar Éireann, Bord Bia agus Turasóireacht Éireann; 
• cultúr na hÉireann a scaipeadh lena chur ar fáil níos fairsinge ar fud an domhain agus 

an ceangal le muintir na hÉireann ar fud an domhain a neartú;
• ionaid do mhodhanna ceangail nua ar an aer agus ar farraige a thógáil; agus
• glacadh le líon níos mó mac léinn idirnáisiúnta in Éirinn.

Is léir agus is follas na cúiseanna práinneacha leis seo a dhéanamh. 

Tá athrú ar shaol an duine mar gheall ar chora teicneolaíochta atá ina siocair le hathrú 
i ngach coirnéal den domhan.  Tá an chumhacht geopholaitíochta agus eacnamaíochta 
ag teannadh soir agus ó dheas.  Tá cúrsaí trádála ar fud an domhain corraitheach agus 
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deacrachtaí á gcruthú do na córais bunaithe ar rialacha a bhfuilimid ag brath orthu.  Níos 
gaire do bhaile, tá an Ríocht Aontaithe, an comharsa béal dorais agus an páirtnéir trádála is 
mó atá againn, ag ullmhú leis an Aontas Eorpach a fhágáil.

Táimse den tuairim gur seifteanna cuimsitheacha iltaobhacha a theastaíonn chun tabhairt 
faoi na réimsí dúshláin a chuirtear roimh an domhan sa lá atá inniu ann, athrú aeráide, 
cúrsaí slándála, cúrsaí cánachais sa réimse digiteach agus imirce. 

Táthar, ó thaobh stair an domhain, sa chaoi is go bhféadfaí díriú isteach orainn féin go dtí 
nach mbeadh aon tábhacht linn, nó amach ionas go dtapaítear deiseanna seachas mar a bhí 
romhainn ar fud an domhain riamh roimhe seo.  

Saothrófar an deis seo a bheith ar an bhfód ar an domhan mór mar go bhfuilimid cinnte go 
bhfuil cion mór tairbhe a dhéanfaimis don saol.  Tá beart le déanamh againn agus seo é an 
t-am.

Is mian liomsa go mbeadh ar chumas na hÉireann tionchar a imirt ar dhíospóireachtaí agus 
imeachtaí cinniúnacha idirnáisiúnta na linne seo.  Is mian liom go mbeifí in ann margaí 
tábhachtacha nua a thapú ó thaobh na heaspórtála.  Is mian liom go ndéanfadh an tír cion 
tairbhe don domhan, arna bhunú ar thraidisiúin shainiúla agus trí chultúr beo saibhir na tíre 
a chur sa timpeall.

Ní mór teacht i láthair tréan éifeachtúil go hidirnáisiúnta, go fisiciúil agus go fíorúil, ag 
saoránach de chuid dhomhan an 21ú Céad.  Leagtar amach in Éire an Domhain 2025 na 
bunchlocha maidir leis sin a thabhairt i gcrích.

Táim dearfa de gurb é seo uair na cinniúna.  Níorbh é deireadh an scéil é neamhspleáchas 
a bhaint amach, ba é an tús é.  Is féidir le hÉirinn sa lá atá inniu ann cur ar son na síochána, 
an iltaobhachais, na slándála, na saorthrádála, na saormhargaí, na himharthanachta agus an 
cheartais shóisialta ar fud an domhain.

Céad bliain ó shin, oileáinín beag ar imeall Iarthar na hEorpa a bhí ionainn.  As seo go ceann 
céad bliain eile, beidh Éire ina náisiún i gceartlár áras mór cónaithe na hEorpa ar chuidíomar 
lena thógáil; ina hoileán i gcroílár an domhain.

Leo Varadkar 
Taoiseach

Meitheamh 2018
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Achoimre Feidhmiúcháin

Ó bunaíodh an Stát, tá Éire dúthrachtach díograiseach ina tír ghníomhach de chuid 
chomhphobal idirnáisiúnta thíortha an domhain. Inár náisiún oileánda dúinn i gceartlár 
an domhain, is mór againn ceangal caidrimh den éifeacht le rialtais thíortha eile agus le 
gnólachtaí, údaráis riaracháin agus saoránaigh sna tíortha sin.

Táthar ar cheann de na náisiúin is mó a thugann aghaidh amach agus a ligeann saol an 
domhain isteach.  Tá borradh tréan faoin easpórtáil agus is beag tír is fearr a dhéanann 
iomaíocht maidir le hinfheistíocht isteach le líon is mó ná 210,000 duine fostaithe i 
mbeagnach 1,400 comhlacht ilnáisiúnta is cliant de chuid an IDA. Meastar 70 milliún duine 
ar dhiaspóra na hÉireann ar fud an domhain agus is díol suime agus suntais i ngach áit ar 
domhan cultúr agus oidhreacht shainiúil na hÉireann.

Is i dtimpeallacht idirnáisiúnta lena mbaineann níos mó idirspleáchais agus níos mó 
éiginnteachta atá an caidreamh seachtrach á sheoladh sa lá atá inniu ann.

Fágann an t-ábhar dúshláin ó thaobh cúrsaí geopholaitíochta, sóisialta, timpeallachta, 
eacnamaíochta agus teicneolaíochta a chuirtear roimh Éirinn agus an chuid eile den 
domhan gur gá a bheith níos forghníomhaí arís ag cur leas agus meon na tíre chun tosaigh.  
Fágann, go háirithe, socrú na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas Eorpach ár ndúshlán 
á thabhairt margaí nua agus deiseanna nua a aimsiú, chomh maith le dlús breise agus 
athnuachan a chothú maidir le caidreamh agus comhghuaillíocht san Eoraip agus níos faide 
ó bhaile.

Trí Thionscadal Éireann 2040, tá infheistíocht á dhéanamh ag an Rialtas i gcóirí na tíre sa 
bhaile don am atá le theacht.  Trí Éire an Domhain 2025, tá na bearta is gá á ndéanamh 
againn chun a chinntiú gur féidir leanúint de leasa agus de mheon na hÉireann a chur chun 
cinn agus a chosaint go hidirnáisiúnta. 

Tar éis tréimhse cúlaithe le linn na géarchéime i gcúrsaí eacnamaíochta, tá forás arís faoi 
ionadaíocht na hÉireann go hidirnáisiúnta. Ina ainneoin sin, i ndáil le gnéithe éagsúla 
mórthábhachta, níl ionadaíocht na hÉireann chomh fairsing le hionadaíocht thíortha 
inchomórtais, go háirithe nuair a thugtar san áireamh a mhéid atá rath na tíre san am atá 
romhainn ag brath ar thosca seachtracha.

Is é Éire Domhanda 2025  straitéis an Rialtais chun dúbailt a thabhairt ar scóip agus ar 
thoradh ionadaíocht na hÉireann ar fud an domhain i rith na mblianta amach romhainn.  Is 
é an t-athnuachan agus an fairsingiú is leathanréimsí riamh ar theacht i láthair na hÉireann 
go hidirnáisiúnta ar tugadh faoi riamh.
Fágfaidh sé gur féidir le hÉirinn a bheith níos ardaidhmí maidir le cuspóirí straitéiseacha 
idirnáisiúnta a chur chun cinn, meon na tíre a chur chun tosaigh agus tionchar a imirt ar 
chúrsaí taobh istigh den Aontas Eorpach agus taobh amuigh de. Brostófar leis an dul chun 
cinn maidir le héagsúlacht níos mó ar mhargaí easpórtála na hÉireann chomh maith le 
méadú ar an méid a easpórtáiltear, le hinfheistíocht isteach agus le turasóireacht, go mór 
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mór agus a gcuirtear de dheacrachtaí romhainn mar gheall ar imeacht na Ríochta Aontaithe 
as an Aontas Eorpach.  Treiseofar le caidreamh na hÉireann leis an diaspóra 70 milliún 
duine, agus cuirfear dlús breise leis an iarracht cultúr agus oidhreacht na hÉireann a chur i 
láthair don domhan mór.  Cuirfear bonn treise faoi chuspóirí pholasaí eachrach na hÉireann, 
lena n-áirítear forbairt idirnáisiúnta, an tsíocháin, dí-armáil agus an tslándáil.

Tá socruithe tábhachtacha déanta ag an Rialtas cheana féin maidir le nithe áirithe, ina 
measc a ambasáidí nua a chur ar bun sa tSile, sa Cholóim, sa Nua-Shéalainn agus san 
Iordáin agus consalachtaí nua a oscailt i Vancouver agus Mumbai.

Faoi Éire Domhanda 2025 leagtar amach bearta breise eile a dhéanamh, ar a n-áirítear:

• Leathnú agus neartú a dhéanamh ar ionadaíocht taidhleoireachta agus ar ionadaíocht 
na ngníomhaireachtaí fiontraíochta ar fud an Aontais Eorpaigh agus chomharsanacht an 
Aontais 

• Treisiú le hionadaíocht na hÉireann sna Stáit Aontaithe, lena n-áirítear Áras na hÉireann 
nua i Los Angeles ar leibhéal suaitheantais, agus leathnú ar an ionadaíocht in áiteanna 
eile i Meiriceá Thuaidh, Theas agus Láir

• Leathnú ar an ionadaíocht i réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin, Áras na hÉireann 
nua ar leibhéal suaitheantais i Tóiceo san áireamh

• Treisiú le teacht i láthair na hÉireann i dTuaisceart agus in Iarthar na hAfraice agus athrú 
ón mbéim sheanbhunaithe ar chúnamh agus tosú ar pháirtnéireacht nua ilghnéitheach 
a chothú 

• Treisiú le teacht i láthair na hÉireann sa Mheán-Oirthear agus i réigiún na Murascaille
• Ealaín, oidhreacht agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn i measc glúnta nua agus 

lucht féachana agus éisteachta nua ar fud an domhain 
• Leathnú le lorg digiteach na hÉireann trí straitéis dhomhanda cumarsáide a chur i 

bhfeidhm maidir le breis feiceálachta, tuisceana agus dea-chlú i gcás na hÉireann
• Páipéar Bán maidir le Forbairt Idirnáisiúnta a fhoilsiú, lena ndeimhnítear arís eile a 

thugtha atáthar do chaiteachas 0.7% den OIN ar chúnamh forbartha a bhaint amach 
faoi 2030 agus

• Meon na hÉireann i leith na síochána, an daonchairdis, an chomhionannais agus an 
chirt a chur chun tosaigh, tríd an bhfeachtas toghchánaíocht i ndáil le comhaltach ar 
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe chomh maith leis na gnáthbhealaí eile.

Beidh réimse buntáistí éagsúla a thiocfaidh de bharr an tionscnaimh, iad seo a leanas ina 
measc:

• Ar a laghad 26 misean taidhleoireachta nua a chuirfidh le tionchar na hÉireann maidir le 
polasaithe, buiséid, cláir agus reachtaíocht an AE san am atá romhainn chomh maith le 
leibhéal an tionchair in institiúidí iltaobhacha de leithéid na Náisiún Aontaithe

• Leathnú suntasach ar na bearta cúnta maidir le healaín agus cultúr na hÉireann a chur 
chun cinn go hidirnáisiúnta 
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• Brostú le héagsúlacht margaí maidir le foinsí don infheistíocht dhíreach choigríche, 
dúbailt ar an bhforás ar infheistíocht i dtionscnaimh le cúnamh ón IDA as margaí taobh 
amuigh de na Stáit Aontaithe i rith na mblianta 2018-2024

• Brostú le héagsúlacht margaí easpórtála ag comhlachtaí is cliaint de chuid Fhiontar 
Éireann, d’fhonn:
• dúbailt i gcomórtas le bonnlíne na bliana 2015 ar luach iomlán na heasportála a 

dhéanann cliaint de chuid Fhiontar Éireann taobh amuigh den Ríocht Aontaithe 
faoin mbliain 2025;

• dúbailt ar an easpórtáil go dtí crios airgeadra an Euro faoin mbliain 2025; agus  
• méadú ar an éagsúla maidir le heaspórtáil chomhlachtaí is cliant de chuid Fhiontar 

Éireann go dtí margaí nua le 70% ar a laghad den easpórtáil ag dul níos faide ná an 
Ríocht Aontaithe faoin mbliain 2025.

• Forbairt ar earnáil na turasóireachta, lena n-áirítear a thrí oiread ioncaim ó mhargaí 
atá i mbéal forbartha, an tSín san áireamh, go mbíonn €600 milliún ag teacht isteach 
faoin mbliain 2025, agus a dhá oiread ioncaim ó mhargadh na Stát Aontaithe agus ó 
mhargadh na Gearmáine araon faoin mbliain 2025

• Ardú ar an luach eacnamaíochta a shaothraítear ón oideachas idirnáisiúnta 
d’eacnamaíocht na hÉireann go dtí €2.7 billiún in aghaidh na bliana faoin mbliain 2025, 
agus dúbailt go dtí 120 in aghaidh na bliana ar líon scoláireachtaí Rialtas na hÉireann 
faoin mbliain 2025

• Polasaí nua agus cur chuige nua straitéiseach a thabhairt chun cinn maidir le cuidiú le 
saoránaigh na hÉireann thar lear agus le craobhchórais an diaspóra go hidirnáisiúnta, an 
seandiaspóra traidisiúnta, daoine a bhfuil luí acu le hÉirinn agus daoine a d’fhill ar a dtír 
féin tar éis tréimhse a chaitheamh ina gcónaí in Éirinn san áireamh, agus straitéis nua 
maidir le cúrsaí diaspóra a fhoilsiú sa bhliain 2020 mar chuid de seo; 

• Straitéis cumarsáide nua de chuid Mheitheal na hÉireann a chur sa siúl ionas go 
gcuirtear íomhá amháin d’Éirinn i láthair mar ionad breá maireachtála agus oibre agus 
mar áit bhreá chun gnó, infheistíocht nó turasóireacht a dhéanamh ann. 
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Ról na hÉireann i
nDomhain atá ag
Athrú
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Déantar caidreamh idirnáisiúnta na hÉireann 
a riaradh i dtimpeallacht lena ritheann 
níos mó den idirspleáchas domhanda agus 
níos mó éiginnteachta.  Éilítear, mar gheall 
ar chúinsí dúshlánacha geopholaitíochta, 
sóisialta, comhshaoil, eacnamaíochta 
agus teicneolaíochta, go mbeadh Éire go 
gníomhach agus go feiceálach i mbun 
caidrimh leis an gcomhphobal idirnáisiúnta 
ionas gur féidir leasa straitéiseacha náisiúnta 
na tíre a chur chun cinn agus a chosaint go 
héifeachtúil.

I measc na n-athruithe iomadúla, 
réigiúnacha agus domhanda, a mbeadh i 
ndán go dtarlódh tionchar acu ar Éirinn, 
tá:  an chumhacht geopholaitíochta agus 
eacnamaíochta a bheith ag athrú i dtreo na 
hÁise; forás ar an acmhainn eacnamaíochta 
i dtíortha na hAfraice; deacrachtaí a 
eascraíonn ó imeacht na Ríochta Aontaithe 
as an Aontas Eorpach; an gá ata le seiftiú 
iltaobhach i leith dheacrachtaí domhanda, 
mar shampla athrú aeráide, imirc agus an 
tslándáil idirnáisiúnta, agus an éiginnteacht 
atá ag teacht chun cinn maidir le trádáil 
idirnáisiúnta. 

Ó bunaíodh an Stát, tá léirithe ag Éirinn 
gur féidir tionchar a imirt agus cion 
tairbhe faoi leith a dhéanamh ar an stáitse 
idirnáisiúnta.  Is iomaí rud a chuidigh linn: 
an cheannródaíocht a rinneamar maidir 
le síochánaíocht agus slándáil; an cháil 
atá le fada orainn mar gheall ar chuidiú le 
tíortha leochaileacha agus iad ag féachaint 
le forbairt eacnamaíochta, sóisialta agus 

timpeallachta a thabhairt chun cinn go 
fadtéarmach; diaspóra mór fairsing de 
dhaoine dúthrachtacha de bhunadh na 
hÉireann thar lear; a fheabhas a d’éirigh 
linn infheistíocht eachtrach dhíreach a 
mhealladh agus earraí agus seirbhísí a 
easpórtáil ar fud an domhain; agus, an 
meas atá go hidirnáisiúnta ar shaoithiúlacht 
chultúr sainiúil na hÉireann.  Snáithe atá fite 
fuaite trí na tosca sin uilig is ea an ról atá 
le hionadaithe na hÉireann agus an cumas 
atá iontu caidreamh a chothú agus tionchar 
a imirt le heagraíochtaí iltaobhacha, le 
páirtnéirí idirnáisiúnta agus le líonraí.

Inár náisiún oileánda dúinn i gceartlár an 
domhain, is mór againn ceangal caidrimh 
den éifeacht le rialtais thíortha eile agus 
le gnólachtaí, údaráis riaracháin agus 
saoránaigh sna tíortha sin.  Braitheann 
a fheabhas a éiríonn linn caidreamh 
nua a cheangal agus dlús a chur leis 
an gcaidreamh atá ar bun cheana féin 
ar a fheabhas a éiríonn linn a theacht i 
láthair agus seasamh ar ár son féin go 
hidirnáisiúnta.  Ós náisiún sinn a thugann 
aghaidh amach agus atá páirteach le fada 
sa chomhar iltaobhach agus sa trádáil 
idirnáisiúnta, is é leas na hÉireann é leanúint 
ag seasamh le córais atá bunaithe ar 
rialacha, san Aontas Eorpach agus i bhforais 
iltaobhacha idirnáisiúnta eile, ina measc 
na Náisiúin Aontaithe, an Eagraíocht um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta, an 
Eagraíocht Dhomhanda Trádála, etc.

Ionas go mbeadh Éire dáiríre á ceapadh ag 

An Comhthéacs
Ó d’éirigh le hÉirinn teacht ón ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíochta le deich 
mbliana anuas, an dea-chlú go hidirnáisiúnta ar an tír a chothú an athuair agus forás 
inmharthana eacnamaíochta a chur ar bun arís, tá an tír misniúil uaillmhianach arís 
maidir lenar féidir a bhaint amach mar chuid den chomhphobal idirnáisiúnta.
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daoine eile le hoileán i gceartlár an domhain, 
ní foláir cur go mór leis an tionchar agus leis 
an éifeacht a bhíonn ag ár dteacht i láthair 
go hidirnáisiúnta.  Ciallaíonn sin dlús breise 
a chur leis an gcomhthuiscint agus leis an 
gcaidreamh le páirtnéirí príomhthábhachta 
idirnáisiúnta, go déthaobhach agus go 
hiltaobhach, chomh maith le caidreamh 
nua a chothú – i gcúrsaí taidhleoireachta, 
tráchtála agus idir dreamanna daoine. Ar 
sin a dhéanamh, is féidir linn a bheith níos 
uaillmhianaí arís ag cur ár gcuid aidhmeanna 
idirnáisiúnta chun tosaigh, ag cur mheon na 
hÉireann chun cinn, ag imirt tionchair agus 
ag seasamh leis an leas náisiúnta. 

In Éirinn féin, tá forás tréan eacnamaíochta 
á thuar go gearrthéarmach agus go 
meántéarmach.  De réir na meastacháin 
reatha, tiocfaidh ardú faoi 5.6% sa bhliain 
2018 agus 4.0% sa bhliain 2019 ar an 
Olltáirge Intíre (OTI).  Cé nach i ngach 
cás a bhíonn OTI ar an táscaire is oiriúnaí 
maidir le cúrsaí eacnamaíochta na hÉireann, 
tá comharthaí eile – an t-éileamh intíre, 
forás bunaithe ar easpórtáil, infheistíocht 
isteach, fostaíocht, pá agus caighdeáin 
mhaireachtála – a bhfuil forbairt 
eacnamaíochta thréan inmharthana go 
meántéarmach le meas orthu ar fad.  Tá 
infheistíocht á dhéanamh ag an Rialtas in 
athnuachan ar bhonneagar sóisialta agus 
eacnamaíochta na tíre.  Tá Tionscadal 
Éireann 2040 agus an Plean Forbartha 
Náisiúnta 2018-2027 ina bhonn treise faoi 
sin agus infheistíocht beagnach €116 billiún 
i ngnéithe den bhonneagar poiblí as seo go 
ceann deich mbliana leagtha amach.

I bhfianaise a thábhachtaí atá d’Éirinn 
go mbeifí ábalta cúrsaí an domhain a 
mhúnlú agus a stiúradh ar mhaithe le leas 
na tíre seo, is den tábhacht go ndéantar, 
de réir mar a dhéantar ullmhúchán agus 
infheistíocht don am atá romhainn in Éirinn 
féin, athbhreithniú agus athnuachan den 
chineál céanna maidir leis an teacht i láthair 

go hidirnáisiúnta thar lear. 

Faoi thionscnamh Éire an Domhain, tá 
an Rialtas tugtha do dhúbailt a thabhairt 
ar scóip agus ar éifeacht theacht i láthair 
na hÉireann ar fud an domhain idir seo 
agus an bhliain 2025.  Is trí na pleananna 
a leagtar amach sa cháipéis seo, cuid 
mhór, a dhéanfar maith den gheallúint 
sin chomh maith le tionscnaimh agus 
straitéisí gaolmhara de chuid an Rialtais, 
lena n-áirítear an Plean Forbartha Náisiúnta 
2018-2027, an Páipéar Bán atá á ullmhú 
maidir le Forbairt Idirnáisiúnta agus feachtas 
na hÉireann ag féachaint le suíochán a 
ghnóthú ar Chomhairle Slándála na Náisiún 
Aontaithe, nithe a mbeadh i ndán go 
mbeadh tionchar suntasach ag gach ceann 
faoi leith acu ar éifeacht na hÉireann ar fud 
an domhain. 

Faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-
2027, tá cistíocht shuntasach leagtha 
amach ag an Rialtas do ranna agus do 
ghníomhaireachtaí.  Tá mar chuid de sin 
leithroinnt caipitil €70 milliún don Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i rith na 
mblianta 2018-2022.

Anuas air sin, tá an Rialtas tugtha go mór 
don aidhm a bhaint amach maidir le 0.7% 
den OIN a chur i leith Chúnamh Oifigiúil 
Forbartha faoin mbliain 2030. Chun na 
críche, foilseofar Páipéar Bán maidir le 
Forbairt Idirnáisiúnta a mbeidh mar chuid 
de bearta chun cur lena mhéid a thagtar 
i láthair agus leis an tionchar a bhíonn 
againn sna réimsí sin den domhan ina bhfuil 
Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann á 
dhíriú.

I mí Iúil 2018, seolfaidh an Rialtas feachtas 
na hÉireann don toghchán do shuíochán ar 
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe 
i rith na mblianta 2021-2022. Má éiríonn 
leis an bhfeachtas sin, beidh Éire i lár an 
aonaigh maidir le déanamh na gcinntí sna 
Náisiúin Aontaithe faoi chúrsaí a bhfuil 
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Siocracha le hAthrú

Tá an saol faoi athrú níos tréine ná mar a 
chonacthas riamh cheana i stair an duine.  
Tá naisc nua ceangail agus deiseanna nua á 
gcruthú gach lá.  Tá claochlú, mar gheall ar 
chora nua teicneolaíochta, ar na bealaí ina 
mbíonn caidreamh ag daoine le chéile agus 
leis an domhan mór ina dtimpeall.

Cé go bhfuil leathnú go fóill ar 
eacnamaíocht an domhain, tá athrú ar an 
áit agus ar an scaipeadh atá ar an bhforás, 
agus ar an gcumhacht eacnamaíochta a 
ghabhann leis sin.  Ainneoin an ghéarchéim 
airgeadais le tamall anuas, táthar á thuar go 
mbeidh dúbailt ar an aschur eacnamaíochta 
ar fud an domhain idir seo agus an bhliain 
2030, le borradh faoin éileamh ar bhia, ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní nádúrtha.

An tráth céanna, tá borradh faoi dhaonra an 
domhain.  De réir mheastacháin na Náisiún 
Aontaithe, beidh beagnach 8.5 billiún duine 
ar an domhan faoin mbliain 2030, ardú 
22% ón mbliain 2010.  Tarlóidh an chuid is 
mó den bhorradh sin i réigiúin agus i réimsí 
eacnamaíochta atá i mbéal forbartha agus 
meastar go mbeidh daonra 7.1 billiún duine 
i réigiúin den sórt sin faoin mbliain 2030.  
Táthar ag tuar gur timpeall is 6% de dhaonra 
an domhain a bheidh i dtíortha an Aontais 
Eorpaigh an bhliain chéanna sin, ísliú ó 8.9% 
sa bhliain 1990.

Tá daonra an domhain ag dul in aois agus 
níos mó de ina gcónaí i réimsí foirgníochta.  
Tá níos mó ná leath de dhaoine an domhain 
ina gcónaí i gceantair uirbeacha cheana féin 
agus tá an OECD ag tuar go mbeidh níos 
mó ná 60% ag maireachtáil i limistéir den 
sórt sin faoin mbliain 2030. Táthar ag tuar 
go dtiocfaidh beagnach dúbailt, go dtí 1.4 
billiún, ar líon na ndaoine os cionn 60 bliain 
d’aois ar fud an domhain faoin mbliain 2030 
agus go mbeidh 70% den aoisghrúpa sin 
lonnaithe i réigiúin atá i mbéal forbartha. 
Tá an t-athrú aeráide agus réimsí eile 
dúshláin maidir leis an timpeallacht ag cur 
isteach níos mó ná mar a bhí riamh cheana 
ar an bpláinéad seo agus ar a maireann air.  
Tá tús áite á thabhairt anois don fhorbairt 
inmharthana maidir le ceapadh beartais ar 
an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
iltaobhach, go háirithe trí phróiseas na 
Náisiún Aontaithe maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe.
Tá athmhúnlú á thabhairt ar shaol an 
duine lena thréine atá an nuáil i gcúrsaí 
teicneolaíochta ag teacht i dtreis.  Tá níos 
mó ná trí bhilliún duine ar fud an domhain 
a úsáideann an t-idirlíon sa lá atá inniu 
ann, dhá thrian acu sin ina gcónaí i dtíortha 
atá i mbéal forbartha.  Tá an forás ar an 
líon sin á bhrú chun cinn go mór ag córais 
leathanbhanda so-iompair, ar tháinig ardú 
níos mó ná 40% orthu san Afraic i rith na 
mblianta 2011-2014. An tráth céanna, 
tá líon na gcuntas maidir le fón póca ag 
teannadh le líon na ndaoine ar domhan, 
agus níos mó ná a leath i réigiún na hÁise 
agus an Aigéin Chiúin. 
Tá na milliúin á dtabhairt ón mbochtaineacht 
mar gheall ar fhorbairt eacnamaíochta ar fud 
an domhain agus an rachmas breise ag cur 
athrú ar phátrúin tomhaltóireachta ionas gur 
mó éileamh atá ar oideachas, taisteal, bia 
agus earraí agus seirbhísí don tomhaltóir.  
Tá ardú ar an OTI ag cur le leathnú an 
mheánaicme ar fud an domhain agus é á 
thuar go mbeidh 4.9 billiún duine den aicme 

ríthábhacht leo, an tsíocháin, an tslándáil 
agus an fhorbairt idirnáisiúnta san áireamh.  
Tiocfaidh de thoradh ar an bhfeachtas seo 
chomh maith gur fearr go mór an aird agus 
an tuiscint a bheidh ar Éirinn – an tír agus 
seasamh na tíre – i measc an chomhphobail 
idirnáisiúnta.
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sin ar fáil faoin mbliain 2030, i gcomórtas 
le 1.8 billiún duine sa bhliain 2009. Faoin 
mbliain 2030, meastar go mbeidh cónaí ar 
66% de mheánaicme an domhain san Áise.
Fágann an leathnú seo ar eacnamaíocht an 
domhain deiseanna dáiríre ar fáil d’Éirinn 
agus don easpórtáil ar earraí agus seirbhísí 
na hÉireann.  Tagann, os a choinne sin, 
iomaíocht níos géire maidir le margaí, 
fostaíocht agus infheistíocht, dá réir. 
Agus sinn ag ullmhú don ré atá le theacht 
in Éirinn, le hathnuachan ar ghnéithe den 
bhonneagar agus pleanáil do dhaonra níos 
mó, ní mór freisin a chinntiú go mbítear 
ullamh don ré atá i ndán ar fud an domhain.  
Ní mór dúinn athchothú a dhéanamh ar an 
gcaidreamh leis na tíortha agus na réigiúin 
is mó a raibh caidreamh againn leo riamh 
anall – go háirithe leis an Eoraip, an Ríocht 
Aontaithe agus na Stáit Aontaithe – agus sin 
a dhéanamh ar bhealach lena dtugtar cora 
nua san áireamh, Brexit ina measc. 
Cé go mbeidh an rath ar thíortha sna 
réigiúin sin i gcónaí agus tionchar acu ar 
chúrsaí an domhain, is léir go leanfaidh 
teacht chun cinn na dtíortha in oirthear 
agus i ndeisceart domhain ó thaobh cúrsaí 
polaitíochta agus eacnamaíochta.  Beidh ról 
níos tábhachtaí i gcúrsaí an domhain ag na 
tíortha atá ag teacht chun cinn de réir mar 
is mó an chumhacht a bhíonn acu maidir le 
cúrsaí eacnamaíochta agus teicneolaíochta 
agus de réir mar is tréine a bhíonn siad ag 
cur a leas straitéiseach féin chun tosaigh.
Ní mór d’Éirinn a chinntiú go mbítear 
ullamh do na hathruithe dáiríre a tharlaíonn 
agus réidh chun deiseanna nua a thapú, 
an tráth céanna a mbíonn caidreamh 
iomlán á choinneáil ar bun leis na páirtnéirí 
seanbhunaithe agus le páirtnéirí eile níos 
nua ná sin. 

An Tábhacht atá le Teacht i Láthair 
Tréan go hIdirnáisiúnta

Braitheann rachmas leanúnach na hÉireann, 
ina tír bheag di le córas geilleagair bunaithe 
ar thrádáil oscailte, ar an gcumas earraí agus 
seirbhísí a dhíol ar mhargaí idirnáisiúnta 
agus ar an gcumas infheistíocht agus 
turasóirí a mhealladh chun na tíre.  Cuirtear 
bonn faoi sin le straitéis trádála na hÉireann, 
Éire Cheangailte: Trádáil agus Infheistíocht i 
nDomhan Dinimiciúil, cur chuige Mheitheal 
na hÉireann agus réimse de straitéisí 
maidir le hearnálacha faoi leith, trádáil, 
turasóireacht, infheistíocht, acmhainn 
iomaíochta, eolaíocht, teicneolaíocht, 
teicneolaíocht agus nuálaíocht, cultúr, 
oideachas etc., atá dírithe ar fhorbairt 
eacnamaíochta a chothú. Gach uile lá, 
bíonn ionadaithe an rialtais agus na 
ngníomhaireachtaí thar lear, le cúnamh 
taca ó mheithle sa bhaile, ag obair chun 
deiseanna nua d’Éirinn a thabhairt chun 
suntais agus a thapú.

Is fearr an toradh a bhíonn ar an dea-
shaothar a dhéanann sin má bhíonn cur 
chuige bunaithe ar rialacha ar leibhéal an 
domhain ina bhonn treise faoi, agus sin á 
chur chun cinn ag forais agus eagraíochtaí 
iltaobhacha atá tréan éifeachtúil, mar 
shampla, an tAontas Eorpach, na Náisiúin 
Aontaithe, an Eagraíocht Dhomhanda 
Trádála (WTO) agus an Eagraíocht um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 
(OECD), a chuidíonn le dlús agus téagar a 
chur le hiarrachtaí domhanda treisiú leis an 
tsíocháin, leis an tslándáil agus le forbairt 
eacnamaíochta.  Ionas go gcinntítear go 
dtagann na rialacha idirnáisiúnta sin chun 
cinn ar bhealach a thagann le haidhmeanna 
náisiúnta na hÉireann, ní mór dúinn a bheith 
éifeachtúil críochnúil i mbun tionchar a imirt 
ar cheapadh an bheartais ar an leibhéal 
idirnáisiúnta.
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Caitheann Éire dá bhrí sin am agus dua le 
caidreamh a chothú agus a fhorbairt leis 
na tíortha, na rialtais agus na dreamanna 
a fhéadann cuidiú linn ár n-aidhmeanna 
a bhaint amach.  Déantar sin le tíortha a 
bhfuil ceangal láidir eacnamaíochta agus 
sóisialta againn leo, mar shampla an Ríocht 
Aontaithe agus na Stáit Aontaithe; le 
ballstáit eile an AE agus le hinstitiúidí an 
AE; in eagraíochtaí domhanda, na Náisiúin 
Aontaithe san áireamh; agus, le daoine 
i réimsí gnó, sa tsochaí shibhialta agus i 
réimsí an léinn a mbíonn tionchar mór á 
imirt acu.

Is cuid lárnach an bhallraíocht in Aontas na 
hEorpa den chlaochlú ar eacnamaíocht agus 
ar shochaí na hÉireann le breis agus dhá 
scór bliain.  Chuidigh ballraíocht san AE leis 
an araíocht a thabhairt chun cinn ar bhealaí 
ar dheacair iad a thuar, teorainneacha a 
thabhairt de leataobh, daoine a tharraingt 
le chéile agus slánchóiriú a thabhairt ar 
eacnamaíocht thíortha éagsúla.  Is mór 
an leas a rinne an margadh inmheánach a 
chruthú, ról an AE mar phríomhbhloc trádála 
an domhain, Cistí Struchtúrtha an AE agus 
an Comhbheartas Talmhaíochta don tsochaí 
agus don eacnamaíocht in Éirinn.  Ní trí 
sheans a thit amach mar sin.  Déanann Éire 
infheistíocht mhór i gcinntiú go mbítear 
rannpháirteach go héifeachtúil mar bhallstát 
den Aontas Eorpach.

Agus Éire agus an tAontas Eorpach 
ag ullmhú anois d’imeacht na Ríochta 
Aontaithe as an Aontas, tá tús curtha 
chomh maith le feachtas tábhachtach 
chun a bhfuil i ndán don Eoraip a leagan 
amach agus a chóiriú.  Rachaidh na 
leasuithe agus na hathruithe a thugtar 
isteach i rith na mblianta seo romhainn i 
bhfeidhm go mór ar chás na hÉireann san 
AE agus ar an gcaidreamh a bhíonn againn 
leis an Aontas.  De réir mar a bhíonn dlús 
breise á chur leis an díospóireacht, is den 

bhunriachtanas maidir le leas náisiúnta na 
hÉireann go leanann an tír de bheith ina 
ballstát éifeachtúil lán tionchair den Aontas 
Eorpach.

Tá córas taidhleoireachta na hÉireann, 
chomh maith le hoifigigh agus lucht foirne 
na ngníomhaireachaí thar lear, dírithe 
ar chuidiú le cúrsaí eacnamaíochta a 
chur chun cinn.  De thoradh ar an obair 
taidhleoireachta a rinneadh go hoilte maidir 
le cúrsaí eacnamaíochta le hinstitiúidí 
agus rialtais ar fud an AE agus níos faide 
ó bhaile, tá curtha leis an tuiscint ar 
théarnamh tréan na hÉireann maidir le 
cúrsaí eacnamaíochta, gur thángthas amach 
go sásúil ó chlár an AE/IMF san áireamh, 
agus tá muinín cothaithe in athuair in 
eacnamaíocht na hÉireann.  Ag teacht le 
hÉire Cheangailte: Trádáil agus Infheistíocht 
i nDomhan Dinimiciúil, tugtar tús áite sna 
hambasáidí don chaidreamh le daoine 
mórthábhachtacha maidir le ceapadh 
beartais, déanamh cinntí agus cothú 
tionchair i réimse na heacnamaíochta ionas 
go mbíonn an tuiscint is fearr is féidir ar na 
nithe is mó a bhfuil tábhacht leo d’Éirinn 
maidir le cúrsaí eacnamaíochta agus oiread 
bá agus is féidir le cás na tíre seo.

Tá tábhacht rímhór le clú idirnáisiúnta 
na hÉireann chomh maith.  Is fada a 
bhíonn dea-chlú á ghnóthú, ach is éasca a 
mhilleadh.  Oibríonn ionadaithe na hÉireann 
go dícheallach ag cur íomhá tairbheach 
d’Éirinn a chur chun cinn agus i dtreis 
mar áit mhaith ag daoine chun cónaí, gnó, 
infheistíocht nó staidéar a dhéanamh 
ann agus le cuairt a thabhairt air.  Tá clú 
agus ‘branda’ á chruthú, á bhuanú agus á 
fhorbairt níos mó agus níos minice ar líne 
anois.  Tá tábhacht chinniúnach dá bhrí 
sin le hÉirinn a theacht chun cinn go tréan 
sna réimsí digiteacha, de réir mheon agus 
aidhmeanna na tíre, ionas go gcuirtear bonn 
treise faoin obair atá ar siúl chun leas agus 
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rachmas mhuintir na hÉireann a dheimhniú.
Tá de thraidisiún seanbhunaithe ag 
Éirinn a bheith páirteach gníomhach go 
hidirnáisiúnta ar mhaithe le cúrsaí síochána, 
slándála, cirt agus comhionannais agus 
leanann sin sa lá atá inniu ann le daoine 
d’Óglaigh na hÉireann atá ag freastal 
go barrmhaith le misin síochánaíochta 
de chuid na Náisiún Aontaithe agus an 
Aontais Eorpaigh, sa Liobáin agus i Mailí 
mar shampla, agus ar mhisin daonchairdis, 
i mbun imirceoirí a tharrtháil ar an 
Meánmhuir mar shampla.  Tá Éire tugtha 
do leanúint den chúnamh maidir le misin 
daonchairdis agus síochánaíochta faoi 
choimirce na Náisiún Aontaithe agus an 
Aontais Eorpaigh a choinneáil ar bun agus a 
leathnú.

Tá an Cúnamh Oifigiúil Forbartha (ODA), a 
chuirtear ar fáil trí Chúnamh Éireann agus 
cláir eile i gcomhar le páirtnéirí idirnáisiúnta 
agus eagraíochtaí neamhrialtais eisceachtúla 
na hÉireann, ina bhonn treise faoin ról 
ceannródaíochta atá ag an tír maidir le 
forbairt idirnáisiúnta mar chuid de lorg 
forleathan na hÉireann ar an domhan.

Is léir dúthracht na hÉireann ó thaobh 
toradh níos mó a bheith ar an obair maidir 
le forbairt idirnáisiúnta ón gcaiteachas 
€707 milliún a dhéanfar sa réimse sin i 
rith na bliana 2018.  Tá an cheist maidir 
le modhanna chun maith a dhéanamh 
den gheallúint an caiteachas a ardú go 
dtí 0.7% den OIN faoin mbliain 2030 á 
meas faoi láthair ag an Rialtas.  Bunaithe 
ar na réamh-mheastacháin reatha, bheadh 
caiteachas isteach is amach le €2,459 
milliún in aghaidh na bliana i gceist faoin 
mbliain 2030. Chomh maith leis an mbéim 
sheanbhunaithe a bhíonn againn ar 
bhochtaineacht a mhaolú agus ar chúnamh 
daonchairdis, táthar ag cur béim níos mó 
le tamall anuas ar bhearta a fhéadann 
athrú a chur ar shaol an phobail, oideachas 

agus cumhacht do chailíní san áireamh. 
Tá Éire ina balla d’Institiúidí Idirnáisiúnta 
Airgeadais (IFI) éagsúla, ina measc an Ciste 
Airgeadais Idirnáisiúnta (IMF), an Banc 
Domhanda, Banc Forbartha na hÁise, 
Banc Infheistíochta Bhonneagar na hÁise, 
an Banc Eorpach Infheistíochta, an Banc 
Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, 
agus Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa. 
Ligeann an bhallraíocht in institiúidí den sórt 
sin dúinn páirt ghníomhach a bheith againn 
i bplé shuntasach ar chúrsaí polasaí agus an 
ceangal polaitíochta agus eacnamaíochta le 
réigiúin atá ag éirí níos tábhachtaí a threisiú. 
Tá an-mheas ar Éire mar gheall ar a bheith 
ina crann seasta ag cur chearta an duine 
agus uilíocht agus neamhroinnteacht 
na gceart sin chun cinn agus ag cosaint 
na ndaoine a agraíonn na ceart sin agus 
a sheasann an fód ina leith. Táthar go 
gníomhach ag brú tionscnaimh chun cinn a 
ndearnadh ceannródaíocht ina leith le linn 
téarma na hÉireann ar Chomhairle Chearta 
an Duine na Náisiún Aontaithe (2013-15), 
go háirithe ról na sochaí sibhialta a chosaint 
agus a chur chun cinn.  Tá teist mhaith 
ar Éirinn sna Náisiúin Aontaithe maidir le 
cearta na mban agus na gcailíní a chur chun 
tosaigh agus táthar ag brú ar aghaidh leis sin 
faoi láthair le Cathaoirleacht a dhéanamh 
ar an gCoimisiún maidir le Stádas na mBan, 
an príomheagraíocht idir-rialtais ar fud an 
domhain ar fad atá dírithe go hiomlán ar 
chomhionannas inscne a chur chun cinn.

Tá tábhacht ollmhór freisin le diaspóra 
mhuintir na hÉireann, an 70 milliún duine 
ar fud an domhain ar cuid d’Éireannaigh 
an domhain iad, maidir le teacht i láthair 
na hÉireann ar fud na cruinne, mar atá 
freisin leo siúd a bhfuil luí acu le hÉirinn 
mar gheall ar chúrsaí cultúir, oideachais, 
turasóireachta nó ar chaidreamh le pobal na 
hÉireann nó lucht gnó na hÉireann.  Bíonn 
i ndán go mbeadh dreamanna eile mar sin 
den diaspóra, iad siúd a bhfuil ‘luí acu le 
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hÉirinn’ nó ‘a d’fhill as Éirinn’ (a rinne cónaí 
in Éirinn ar feadh tamaill agus a d’fhill ar a 
dtír dúchais), tábhachtach maidir le labhairt i 
bhfabhar na hÉireann thar lear.

Déantar freisin, ar ndóigh, cuidiú le 
hÉireannaigh a dtarlaíonn i gcruachás iad 
agus iad thar lear.  Is cuid ríthábhachtach 
den obair a dhéanann craobhchóras 
ambasáidí na tíre ar ár son an cúnamh 
consalachta a chuirtear ar fáil do dhaoine 
aonair agus do theaghlaigh tráth a mbíonn 
siad faoi strus mór go minic, más bás, gortú, 
príosúnacht nó míthapa eile.  Tráth a bhfuil 
daoine anois ag taisteal achar níos faide ar 
feadh tréimhse níos faide, éiríonn sé níos 
deacra an cúnamh ríthábhachtach seo a 
chur ar fáil.

Tá réimse na turasóireachta ar cheann 
de na hearnálacha dúchasacha is mó in 
Éirinn –  tarraingíodh buaiclíon 8.98 milliún 
cuairteoir sa bhliain 2017, rud a chuir 
bonn faoi 235,000 post i ngach cuid den 
tír agus a chruthaigh luach €4.9 billiún de 
ghníomhaíocht eacnamaíochta.  Cuireann 
Turasóireacht Éireann – ceann de na 
comhlachtaí Thuaidh-Theas a bunaíodh faoi 
Chomhaontú Aoine an Chéasta – Éire chun 
cinn mar ionad turasóireachta ar bhonn 
uile-oileáin.  Tá ionadaíocht idirnáisiúnta 
na hÉireann – lena n-áirítear baill foirne, 
margaíocht, teacht i láthair comhthaobhach 
agus teacht i láthair digiteach – 
bunriachtanach maidir le forbairt bhreise 
ar earnáil turasóireachta na hÉireann ar na 
margaí reatha agus ar mhargaí atá ag teacht 
chun cinn.

Tá cuid mhór deiseanna eile ag Éirinn 
tionchar tréan a imirt ar fud an domhain mar 
gheall ar chaidreamh maidir le cúrsaí cultúir.  
Tá an cultúr tábhachtach mar mhodh 
ceangail ag lucht an diaspóra.  Is bealach 
é chun nasc a cheangal le daoine den dara 
agus den tríú glún de bhunadh Éireannach 

agus le gach duine a bhfuil luí acu le hÉirinn.  
Cuidíonn sé le margaí nua a chruthú san áit 
a mbeadh cúrsaí teanga ina bhac.  Cuirtear 
an cultúr chun cinn go feiceálach le linn 
cuairteanna oifigiúla agus cuairteanna stáit 
thar lear.  

Tá an Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta 
(2016- 2020) ag cur go mór le seasamh 
na hÉireann ar cheann de na tíortha is mó 
le rá maidir le hoideachas idirnáisiúnta 
ar ardchaighdeán.   Déanann mic léinn 
idirnáisiúnta in Éirinn cion tairbhe 
cinniúnach maidir leis an bhforbairt ar an 
gcóras oideachais, le cúrsaí eacnamaíochta 
na tíre, agus leis an teacht isteach 
airgid ag na forais breisoideachais agus 
ardoideachais.  Taobh amuigh de sin, ligeann 
an ról maidir le hoideachas a chur ar mhic 
léinn idirnáisiúnta dúinn cairdeas agus 
comhthuiscint a chothú ar leibhéal an duine 
aonair a mhaireann i bhfad níos faide ná an 
tréimhse a chaitheann an mac léinn sa tír 
seo.  

Is gnás tábhachtach seanbhunaithe in Éirinn 
an táirgíocht talmhaíochta atá sa lá atá inniu 
ann ina bhonn faoi phobail éagsúla agus faoi 
fhostaíocht agus a chuidíonn leis an iarracht 
an dúshlán a bhaineann le táirgíocht bia 
inmharthana ar fud an domhain a shárú.

De réir mar a bhíonn borradh suas le aon 
trian ag teacht ar dhaonra an domhain 
as seo go ceann scór go leith bliain, ó 7.2 
billiún sa lá atá inniu ann go dtí 9 billiún 
mar a mheastar faoin mbliain 2050, beidh 
ag géarú freisin ar an ngá le táirgíocht 
inmharthana bia agus ar an mbrú ar 
acmhainní nádúrtha atá teoranta, mar 
shampla ithir agus uisce.  Tá ceannródaíocht 
á dhéanamh in Éirinn maidir le bia agus 
comhábhar bia a tháirgeadh ar bhealaí 
trína ndéantar na hacmhainní nádúrtha 
sin a chosaint seachas a ídiú. Tá tábhacht 
ó thaobh forás eacnamaíochta leis an 
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easpórtáil ar earraí bia agus talmhaíochta 
na hÉireann. Faoi Food Wise 2025, an 
plean náisiúnta deich mbliana d’earnáil 
an bhia agus na talmhaíochta, feictear go 
dtiocfaidh forás 85%, go dtí €19 billiún, 
ar luach na n-earraí bia agus talmhaíochta 
a easpórtáiltear faoin mbliain 2025. Tá 
tábhacht breise tagtha leis sin mar gheall ar 
chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas 
Eorpach a fhágáil, rud a threisíonn leis an 
ngá maolú lena mhéid a bhítear ag brath ar 
mhargadh na Ríochta Aontaithe maidir le 
hearraí bia agus talmhaíochta a easpórtáil.  
Tá an sprioc foráis sin a shásamh ag brath ar 
a fheabhas a éiríonn le dícheall díolacháin 
agus margaíochta na hÉireann ar na margaí 
reatha agus ar mhargaí nua idirnáisiúnta.
Ós náisiún ar oileán atá in Éirinn, tá 
bunriachtanas le ceangal maith idirnáisiúnta 
ó thaobh acmhainn iomaíochta go 
hidirnáisiúnta, trádáil earraí agus seirbhísí 
agus tarraingteacht mar ionad don 
infheistíocht eachtrach dhíreach agus don 
turasóireacht.  Tá tábhacht chinniúnach le 
leibhéal an cheangail a choinneáil agus a 
fheabhsú, le hinfheistíocht leanúnach sna 
calafoirt agus sna haerfoirt, go háirithe 
ó tharlaíonn Brexit.  Tá an Rialtas tugtha 
don fhorbairt ar acmhainn taistil agus 
iompair idirnáisiúnta na hÉireann.  Déantar 
soláthar sa Phlean Forbartha Náisiúnta 
2018-2027 d’infheistíocht €4.8 billiún i 
gcúrsaí bonneagair, calafoirt agus aerfoirt 
san áireamh.  Leanfaidh an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt, i gcomhar 
le Turasóireacht Éireann, den obair le 
calafoirt, aerfoirt agus oibritheoirí tráchtála 
chun bealaí taistil a fhorbairt a bhfuil 
tábhacht straitéise leo maidir leis an trádáil 
idirnáisiúnta, le turasóireacht, le ceangal 
oideachais agus le ceangal cultúir. 
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Lá ar bith den tseachtain, bíonn na nithe 
is tábhachtaí don tír seo ó thaobh cúrsaí 
polaitíochta, eacnamaíochta, sóisialta, 
cultúir agus slándála á gcur chun cinn ag líon 
is mó ná 1,000 seirbhíseach poiblí agus líon 
is mó ná 600 duine d’Óglaigh na hÉireann 
agus de bhaill foirne slándála atá ag fónamh 
thar lear.

Le cúnamh taca óna gcuid comhghleacaithe 
ag obair sa bhaile in Éirinn, bíonn na 
taidhleoirí, oifigigh, lucht airm agus 
seirbhísigh poiblí eile seo ag obair ar 
mhaithe le leas náisiúnta na hÉireann, le 
meon na hÉireann a chur chun cinn, le 
cúnamh a thabhairt do shaoránaigh na 
tíre, le hinfheistíocht agus turasóireacht 
a tharraingt go hÉirinn, leis na margaí 
do tháirgí na hÉireann a fhorbairt agus 
a leathnú agus le cúnamh a thabhairt 
d’fhiontraithe agus do lucht gnó a 
chruthaíonn fostaíocht in Éirinn.

Cothaíonn siad gach gné den dea-chlú 
atá ar Éirinn go hidirnáisiúnta, idir chúrsaí 
inmharthanachta agus cáilíochta maidir 
leis an mbia, réimse scileanna agus 
cruthaitheacht na ndaoine agus an cumas 
nuáil a dhéanamh agus a spreagadh, 
agus dhúthracht na tíre maidir le forbairt, 
síocháin agus slándáil idirnáisiúnta.  Déantar 
sin trí chomhpháirtíocht dhlúth le lucht 
fiontraíochta na hÉireann, le heagraíochtaí 
neamhrialtais na hÉireann, go háirithe an 
chuid a oibríonn maidir le cúrsaí forbartha 
agus cearta an duine, agus leis an diaspóra.

Tá beagnach 700 duine ag obair le córas 
taidhleoireachta na hÉireann thar lear in 
80 misean (61 ambasáid, 12 consalacht 
agus seacht gcinn de mhisin eile ar a 

n-áirítear ionadaíocht bhuan na hÉireann 
leis an Aontas Eorpach agus leis na Náisiúin 
Aontaithe).  Bíonn cúnamh maidir leis an 
obair sin ó chóras 94 consal onórach a 
oibríonn in 59 tír.

Tá craobhchóras leitheadach d’oifigí 
idirnáisiúnta á rith ag gníomhaireachtaí stáit 
na hÉireann, 33 ag Fiontar Éireann, 21 ag 
an IDA, 15 ag Turasóireacht Éireann agus 
13 ag Bord Bia.  Ar a n-áireamh le chéile, tá 
níos mó ná 400 duine ag obair thar lear ag 
na gníomhaireachtaí seo.  Déantar oifigigh 
ó Ranna éagsúla a cheapadh mar chuid 
d’fhoireann na hÉireann thar lear chomh 
maith in ambasáidí agus i misin eile, an 
Roinn Airgeadais, an Roinn Gnó, Fiontar 
agus Nuálaíochta, an Roinn Talmhaíochta, 
Iascaigh agus Mara, an Roinn Oideachais 
agus Scileanna, an Roinn Cosanta, an Roinn  
Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus 
daoine den Gharda Síochána.

Mar chuid de na hionaid atá ag Éirinn ar 
fud an domhain, tá ceithre cinn d’Árais na 
hÉireann ina mbíonn obair na dtaidhleoirí 
agus obair lucht foirne na ngníomhaireachtaí 
á déanamh ar bhealach slánchóirithe faoi 
aon díon amháin, iad ar fad ag obair ar 
mhaithe le leas na hÉireann.  Tá 15 ionad 
eile ina bhfuil taidhleoirí agus lucht foirne na 
ngníomhaireachtaí ar an aon láthair ionas go 
gcinntítear sinéirge agus luach ar an airgead.

 Tá páirtnéireacht straitéiseach le hionaid 
chultúir ina chuid den teacht i láthair ar fud 
an domhain freisin, leis an Centre Culturel 
Irlandais i bPáras agus leis an Irish Arts 
Center i Nua-Eabhrac mar shampla. Tá an 
Rialtas tugtha d’fhorbairt agus do leathnú 
a dhéanamh go foirmeálta ar mhúnla 

Tá lorg idirnáisiúnta na hÉireann ar fud an domhain uile inniu.  Tá caidreamh 
idirnáisiúnta ag Éirinn le 178 tír trí chraobhchóras domhanda na n-ambasáidí, trí 
chonsalachtaí agus trí oifigí ghníomhaireachtaí stáit in 96 ionad thar lear. 
 



Éire Domhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

24

Áras na hÉireann, branda comhleanúnach 
aonchineálach maidir le hÉirinn thar lear 
san áireamh, agus treisiú leis an gcoincheap 
maidir le seirbhísí agus áiseanna i gcomhar 
ar Foireann Éireann chomh maith le gnáis 
chomharoibre.
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duine de chuid 
Óglaigh na hÉireann agus

ball foirne Slándála
ag fónamh thar lear

600+

Tír ina n-oibríonn 
Cúnamh Éireann

80+

Consal Onórach 
i 59 Tír 

94

ionad ina bhfuil Oifig de 
chuid Ghníomhaireacht Stáit

41

Oifig Taidhleoireachta
agus Consalachta

80

Lorg Domhanda na hÉireann

duine de
Dhiaspóra

70
MILLIÚN
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Tagarmharcáil ar Theacht i Láthair 
na hÉireann

Cé go bhfuil níos mó á bhaint amach le níos 
lú acmhainní cheana féin ag Éirinn ná mar 
atá ag tíortha iomaíochta, is den tábhacht 
go gcoinnítear ag cruthú go sármhaith ar 
an gcaoi sin san am atá romhainn agus go 
ndéantar forbairt bhreise.  

Tar éis tréimhse cúlaithe le linn na 
géarchéime eacnamaíochta, tá Éire ag 
teacht i láthair níos mó ar fud an domhain 
arís.  Ina ainneoin sin, ó thaobh roinnt 
gnéithe tábhachtacha, tá teacht i láthair 
na hÉireann thar lear éadrom i gcomparáid 
le tíortha eile, go háirithe nuair a chuirtear 
san áireamh a mhéid a bhíonn Éire ag brath 
ar thosca seachtracha maidir le leas agus 
rachmas na tíre san am atá romhainn.

80 misean taidhleoireachta atá ag 

Éirinn, rud a fhágann ar an 29ú tír as 
35 tír an OECD í maidir le hionadaíocht 
taidhleoireachta, de réir líon iomlán na 
n-ambasáidí, consalachtaí agus misin 
ionadaíochta eile.  Níl de thíortha le líon is 
lú misin ná Éirinn ach an Nua-Shéalainn, an 
tSlóivéin, an Laitvia, an Eastóin, Lucsamburg 
agus an Íoslainn.

Ní féidir a rá go bhfuil gnáthchineál 
ambasáide nó misin ag Éirinn.  An 
ionadaíocht bhuan leis an Aontas Eorpach 
sa Bhruiséil an ceann is mó le timpeall is 65 
oifigeach ó Ranna éagsúla Rialtais lonnaithe 
ann.  Tá misin eile nach bhfuil iontu ach 
an t-aon taidhleoir amháin.  Tá an chuid is 
mó de na misin beag go leor, gan iontu ach 
taidhleoir nó dhó maille le líon beag ball 
foirne a earcaítear go háitiúil.  Deich gcinn 
de mhisin atá taobh leis an aon taidhleoir 
amháin.

MISIN LÍON SA BHAILE LÍON I MISIN

COMPARÁID LE TÍORTHA INCHOMÓRTAIS
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Is léir ó bheart neamhfhoirmeálta 
tagarmharcála gur iondúla ambasáidí agus 
misin na hÉireann níos lú ná na misin ag 
tíortha eile den mhéid chéanna.  I gcás na 
Fionlainne mar shampla, tá 1,503 ball foirne 
ag obair in 89 misean taidhleoireachta nuair 
is 678 ball foirne atá in 80 misean ag Éirinn.

Le 8.4 ball foirne ar an meán in aghaidh 
an mhisin, is cosúil gur lú go mór na 
hacmhainní foirne i misin taidhleoireachta 
na hÉireann ná mar atá i misin na Sualainne, 
an Fionlainne agus na Danmhairge, le 
timpeall is 17 duine ar an meán, nó i misin 
na Nua-Shéalainne, le timpeall is 13 ball 
foirne ar an meán.

Ar an gcaoi chéanna, is cosúil go 
bhfuil teacht i láthair ghníomhaireacht 
fiontraíochta na hÉireann íseal go leor 
i gcomórtas le hEacnamaíochtaí Beaga 
Forbartha eile a mbítear in iomaíocht leo 
de ghnáth.  Isteach is amach le 275 líon 
iomlán na mball foirne atá in oifigí thar lear 
ag Fiontar Éireann, IDA (an Comhlachas 
Forbartha Idirnáisiúnta) agus Bord Bia. I gcás 
na Danmhairge, tá 300 fostaithe thar lear trí 
Chomhairle Trádála na Danmhairge amháin, 
eagraíocht a bhaineann go huile agus go 
hiomlán le forás a chur ar an easpórtáil 
as an tír. Cé go bhfuil líon na ndaoine a 
oibríonn do ghníomhaireachtaí fiontraíochta 
na hÉireann thar lear ar aon dul, a bheag 
nó a mhór, lena bhfeidhmíonn ar son 
na Fionlainne agus na Nua-Shéalainne, 
tá beagnach 50% níos mó easpórtála á 
dhéanamh as Éirinn ná mar atá ón dá thír sin 
ar a n-áireamh in éineacht.

I gcás UK Trade and Investment (UKTI), 
tá 1,340 ball foirne thar lear in 100 tír – 
beagnach cúig oiread an líon atá ag obair 
thar lear i ngníomhaireachtaí fiontraíochta 
na hÉireann.  Cé go bhfuil UKTI ag feidhmiú 
ar son eacnamaíocht is mó go mór ná 
eacnamaíocht na hÉireann, is minic a bhíonn 

Éire in iomaíocht go díreach leis an Ríocht 
Aontaithe maidir le hinfheistíocht agus is 
dócha gur géire a bheidh an iomaíocht sin 
ar fhágáil an Aontais Eorpaigh don Ríocht 
Aontaithe.
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Dúbailt ar Lorg
Domhanda na
hÉireann
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Réamhrá
Arna thuiscint don Rialtas chomh tábhachtach agus atá teacht  i láthair Lorg
Domhanda na hÉireann ar fud an domhain do rachmas na tíre san am atá romhainn 
agus do mheon na tíre a chur chun tosaigh ar fud an domhain, tá leagtha amach 
dúbailt a thabhairt ar lorg na hÉireann ar fud an domhain faoin mbliain 2025. 

Beidh cumas breise, acmhainní breise agus scileanna breise, a dteastaíonn am 
lena ngnóthú agus lena dtabhairt i gcrích, de dhíth chun cur leis an scála.  Ní mór, 
agus leathnú á dhéanamh ar chraobhcórais idirnáisiúnta, treisiú le hacmhainn na 
ceanncheathrú i Ranna agus i ngníomhaireachtaí stáit ó thaobh seirbhísí corparáide, 
ceapadh beartais agus seirbhísí comhairle. 

Leagtar amach sa phlean seo pacáiste de spriocanna agus d’aidhmeanna 
gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha lena gcinnteofar dúbailt ar 
lorg na hÉireann ar fud an domhain faoin mbliain 2025. 

LEATHNÚ AR MHISIN TAIDHLEOIREACHTA AGUS AR THEACHT I 
LÁTHAIR GHNÍOMHAIREACHTAÍ STÁIT THAR LEAR: 

Dearcadh Réigiúnach

An Eoraip

Oibríonn Éire go gníomhach agus go torthúil 
chun tionchar a imirt ar an gclár oibre 
beartais agus reachtaíochta taobh istigh den 
AE, ag cur leas cinniúnach na hÉireann chun 
cinn agus á chosaint.  Déantar sin tríd an 
ionadaíocht bhuan leis an Aontas Eorpach 
sa Bhruiséil, trí chaidreamh éifeachtúil 
le hinstitiúidí an AE – ar a n-áirítear an 
Chomhairle Eorpach, an Coimisiún agus 
an Pharlaimint  – agus trí fheidhmiú 
chraobhchóras ambasáidí na hÉireann 
i bpríomhchathracha ar fud an Aontais 
Eorpaigh.

Ina ballstát tairbheach dea-mhéine di, 
d’éirigh le hÉire tuiscint níos fearr a chothú 
i measc na bpáirtnéirí ar na deacrachtaí faoi 

leith a chuirtear roimh oileán na hÉireann 
mar gheall ar Brexit agus deimhníodh go 
gcuideoidís leis na seifteanna oiriúnacha 
éifeachtúla a thabhairt i gcrích san 
idirbheartaíocht leis an Ríocht Aontaithe.  
Déantar cion mór tairbhe freisin maidir le 
beartas eachtrach an AE, agus an polasaí 
seanbhunaithe neodrachta i gcúrsaí míleata 
á chur in iúl, agus maidir le síocháin agus 
slándáil i gcomharsanacht na hEorpa.

Tá an Rialtas agus muintir na hÉireann 
tugtha go mór don Aontas Eorpach.  De 
réir phobalbhreitheanna le tamall anuas, tá 
níos mó ná 90 faoin gcéad de mhuintir na 
hÉireann i bhfabhar ballraíocht leanúnach 
san AE.  Tuigtear, ós tír bheag sinn, gur fearr 
a chuirtear leas agus meon na hÉireann 
chun cinn, agus a chosnaítear iad, trí 
chomhaontas 500 milliún duine ná inár 
gcadhan aonraic. 

Is mór a mhúnlaigh an bhallraíocht san 



Éire Domhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

30

Aontas Eorpach an tír atá ar fáil inniu, ar 
bhealach ár leasa.  Chuir sé bonn faoin 
gclaochlú ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta 
agus sóisialta le fiche bliain anuas. Tá Éire, 
dá thoradh sin, ina tír níos oscailte, níos 
nua-aimseartha agus níos dírithe ar an 
domhan mór. Is den ríthábhacht maidir le 
leas straitéiseach na hÉireann go leanfaí 
de thionchar a imirt ar chlár oibre an AE 
sna réimsí is mó tábhacht dúinn, agus dá 
mhúnlú.

Tar éis géarchéim eacnamaíochta seachas 
mar a chonacthas cheana riamh a sheasamh, 
tá pátrún foráis faoin Aontas Eorpach arís 
maidir le cúrsaí eacnamaíochta.  Táthar ag 
ullmhú do ré gan an Ríocht Aontaithe ar na 
ballstáit agus tá clár oibre níos forleitheadaí 
á leagan amach don am atá romhainn ná 
mar a bhí riamh roimhe seo.

Tá brú agus teannas de chineálacha nua le 
sárú ag an Aontas freisin agus éagsúlacht 
idir tuairimí maidir lenar cheart a dhéanamh 
san am atá romhainn.  Tá roinnt taobh istigh 
den AE ar chomhdhlús breise ba mhian leo a 
fheiceáil ar an Aontas.  Roinnt eile a áitíonn 
gur chóir réimsí éagsúla den chumhacht a 
theacht ar ais go dtí an leibhéal náisiúnta 
nó réigiúnach nó gur chóir prionsabal na 
coimhdeachta a bheith i bhfeidhm níos 
mó agus níos minice maidir le beartas a 
cheapadh agus polasaithe a chur i bhfeidhm, 
i réimsí san áireamh atá ar leibhéal an AE le 
fada, mar shampla cúrsaí talmhaíochta.  Bhí 
teannas breise le tabhairt faoi deara taobh 
istigh den Aontas le blianta beaga anuas, 
agus an brú a bhain leis an ngéarchéim 
eacnamaíochta agus borradh faoin imirce 
ó thíortha taobh amuigh mar shiocair 
leis sin.  Tá sin ina spreagadh le borradh 
faoi pholaitíocht pobalóireachta agus 
sceipteachas maidir leis an Aontas Eorpach 
i mballstáit áirithe a fhágann breis teannais 
idir cuid de na ballstáit agus institiúidí an 
AE.

Tá deimhnithe go soiléir ag an Rialtas 
go bhfuil Éire ina ballstát lárnach, gafa, 
gníomhach de chuid an AE, agus go leanfar 
mar sin, ag oibriú ar mhaithe leis an Eoraip a 
bheith tréan aontaithe.  Ina ainneoin sin, ní 
mar a chéile a bheidh an AE nuair a fhágann 
an Ríocht Aontaithe.  Beidh comhghuaillí 
tábhachtach maidir le ceisteanna go leor 
a bhfuil leas tábhachtach náisiúnta ag 
baint leo caillte ag Éirinn.  Ní foláir dá réir 
sin a dhá oiread díchill arís a chaitheamh 
le caidreamh a chothú agus le ceangal 
agus comhthuiscint níos treise a nascadh 
le ballstáit eile, ballstáit ina measc nach 
mbíodh caidreamh chomh leitheadach sin 
leo go dtí seo.

Tá obair mhór déanta air sin cheana 
féin.  Neartaigh an Rialtas an ionadaíocht 
bhuan sa Bhruiséil agus na hambasáidí 
i bpríomhchathracha éagsúla, Beirlín 
agus Páras san áireamh, mar chuid den 
ullmhúchán maidir le Brexit.  Tá clár breise 
maidir le caidreamh forfheabhsaithe ar 
leibhéal airí agus ar leibhéal oifigeach 
ar bun ó tharla pobalbhreith na Ríochta 
Aontaithe maidir leis an AE a fhágáil.  Is mór 
an tairbhe a rinne an cinneadh ambasáid a 
choinneáil i ngach Ballstát de chuid an AE, 
fiú amháin nuair a bhí acmhainní an-ghann 
le linn na géarchéime i gcúrsaí airgeadais 
agus eacnamaíochta.  Níl aon bhallstát beag 
eile a choinníonn ionadaíocht den sórt sin 
ar bun agus ba mhór an acmhainn dúinn é 
agus sinn ag obair ar sheasamh na mballstát 
eile linn i ndáil leis na deacrachtaí sainiúla 
a chuirtear roimh an tír sin mar gheall ar 
Brexit a chothú.

Táthar tugtha do leanúint d’infheistíocht a 
dhéanamh i gcothú breise ar an gcaidreamh 
leis na páirtnéirí san AE agus leis na 
hinstitiúidí, neartú breise ar an ionadaíocht 
bhuan leis an AE sa Bhruiséil san áireamh 
agus ar ionadaíocht taidhleoireachta 
agus ionadaíocht na ngníomhaireachtaí 
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Ríocht Aontaithe a dhaingniú – ina gné 
thábhachtach den dícheall náisiúnta torthaí 
chun dochair Brexit ar an tír seo a mhaolú. 
Tá an dícheall sin éagsúlacht margaí a 
chothú don trádáil agus don infheistíocht á 
dhéanamh cheana féin.  Beidh treisiú breise 
le hionadaíocht na hÉireann san Eoraip ina 
chabhair maidir leis an díograis sin ionas gur 
fearr is féidir linn deiseanna maidir le margaí 
nua a thabhairt chun suntais agus a thapú. 
Tá d’aidhm ag Fiontar Éireann an sciar den 
easpórtáil a dhéanann cliaint de chuid na 
gníomhaireachta go dtí an Ríocht Aontaithe 
a ísliú go dtí 33% d’iomlán na heaspórtála 
faoin mbliain 2020, agus é mar aidhm mar 
chuid den iarracht sin ardú 50% a thabhairt 
i gcrích ar an easpórtáil go tíortha eile i 
gcrios an Euro idir an bhliain 2017 agus an 
bhliain 2020. Faoi Éire an Domhain 2025, 
tabharfaidh Fiontar Éireann éagsúlacht 
bhreise maidir le heaspórtáil go dtí margaí 
nua i gcrích agus sin d’fhonn 70% den 
easpórtáil a bheith á dhéanamh le margaí 
taobh amuigh den Ríocht Aontaithe faoin 
mbliain 2025.

Ó thaobh infheistíocht dhíreach choigríche, 
tá, agus beidh, an Ríocht Aontaithe ina 
mhargadh ríthábhachtach maidir le foinsí 
infheistíochta in Éirinn.  Ina ainneoin 
sin, faoi Thionscnamh Éire an Domhain 
2025, leanfaidh an IDA den bhrostú le 
héagsúlacht foinsí ar líon níos mó margaí, 
ionas go dtugtar dúbailt ar an infheistíocht 
i dtionscadail ó mhargaí taobh amuigh de 
na Stáit Aontaithe i rith na mblianta 2018-
2024.

Leanfaidh Turasóireacht Éireann den 
straitéis éagsúlachta maidir le margaí a 
chur chun tosaigh a bhfuil de thoradh air 
cheana féin go bhfuil ardú suntasach ar 
a saothraítear ó mhargadh Mhór-Roinn 
na hEorpa agus ó mhargadh Mheiriceá 
Thuaidh.  Os a choinne sin, beidh tábhacht 
mhór i gcónaí leis an mBreatain Mhór mar 

fiontraíochta i dtíortha páirtnéireachta. 

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• An ionadaíocht bhuan sa Bhruiséil a 
neartú le hoifigigh taidhleoireachta 
breise agus le hoifigigh as ranna eile ar 
fud na státseirbhíse 

• Na hambasáidí sa Ghearmáin, sa 
Fhrainc, sa Spáinn, san Iodáil, san Ísiltír, 
sa Pholainn agus sna tíortha Nordacha/
Baltacha a neartú (2018)

• Consalacht nua a oscailt i Frankfurt na 
Gearmáine (2019)

• Leanúint leis an bpolasaí ambasáid a 
choinneáil i ngach ballstát, de réir mar 
a tharlaíonn leathnú ar an AE chomh 
maith 

• Leathnú ar ionadaíocht an IDA i 
bPáras agus i Frankfurt mar a bhfuil 
ceanncheathrú nua na heagraíochta san 
Eoraip

• Cur le hionadaíocht Fhiontar Éireann 
i mBeirlín, i mBúdaipeist, i Liospóin, i 
Maidrid, in Amstardam agus i Vín

• Cur le hionadaíocht Bhord Bia i Stócólm, 
i Vársá agus in Amstardam 

• Cur le líon na n-oifigeach in ambasáidí 
atá taobh le hoifigeach taidhleoireachta 
amháin faoi láthair nó le beirt

Tá an bhallraíocht san AE lárnach maidir le 
múnla eacnamaíochta na hÉireann. Cuirtear 
margadh aonair 500 milliún tomhaltóir ar 
fáil dúinn don easpórtáil agus fágtar gur 
áit tarraingteach Éire le hinfheistíocht a 
dhéanamh inti.

Mar atá dearbhaithe ag an Rialtas, tá 
leathnú go dtí margaí éagsúla níos mó 
ná margadh na Ríochta Aontaithe – an 
tráth céanna a n-oibrítear chun an 
easpórtáil a dhéantar faoi láthair go dtí an 
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mhargadh turasóirí go hÉirinn i bhfianaise a 
gcuireann an margadh sin ó thaobh cúrsaí 
eacnamaíochta le turasóireacht sna réigiúin 
agus le haidhmeanna maidir le síneadh a 
chur leis na séasúir turasóireachta. 

Ó tharla go mbeidh an tAontas Eorpach 
ar an margadh is tábhachtaí d’earraí 
na hÉireann, ní mór a bheith ábalta 
tionchar a imirt ar chora nua beartais 
agus aontú le seasamh na hÉireann a 
chothú i bpríomhchathracha na mballstát 
agus in institiúidí an AE.  Beifear ag cur 
leis an teacht i láthair ó thaobh réimse 
na taidhleoireachta agus réimsí na 
ngníomhaireachtaí fiontraíochta de ar 
fud an AE, ag neartú na n-ambasáidí i 
dtíortha ‘d’aon mheon linn’, mar shampla 
na tíortha Nordacha/Baltacha, agus i 
bpríomhchathracha eile, agus ag méadú 
misin atá taobh le haon taidhleoir amháin.  
Seasann Éire go láidir ar son leathnú an 
Aontais Eorpaigh ionas go dtugtar tíortha 
as réigiún thíortha na mBalcán Thiar 
isteach, ach na coinníollacha riachtanacha 
a shásamh, mar mhodh tábhachtach chun 
cuidiú le síocháin, cobhsaíocht agus forbairt 
eacnamaíochta a dheimhniú sa réigiún sin.

An Ríocht Aontaithe

Níl cinnteacht go fóill faoi na téarmaí ar a 
bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas 
Eorpach.  Beidh sí, ina dhiaidh sin is uile, ar 
an gcomharsa is gaire againn, ar an margadh 
is mó do chuid mhór dá n-easpórtáiltear as 
Éirinn, agus ar an áit ina bhfuil cuid mhór 
den diaspóra  –  ár ngaolta agus ár gcairde 
– ina gcónaí, i mbun staidéir nó i mbun 
oibre.

Ní thiocfaidh athrú de bharr Brexit ar 
an ról atá le rialtas na Breataine agus le 
rialtas na hÉireann ina gcomhurraiteoirí 

maidir le Comhaontú Aoine an Chéasta, an 
bhunchloch faoin bpróiseas lenar tugadh 
an tsíocháin i gcrích i dTuaisceart Éireann, 
faoin gcomhroinnt cumhachta agus faoin 
gcomhoibriú Thuaidh-Theas.

Beidh sé an-tábhachtach againn a chinntiú 
go gcaomhnaítear an pháirtíocht dhlúth 
dhaingean a bhfuil tairbhe againn as leis an 
Ríocht Aontaithe le blianta anuas agus go 
neartaítear leis sa chomhthéacs nua.
Tá acmhainní breise curtha i leith na 
hambasáide i Londain ag an Rialtas 
cheana féin chun treisiú leis an obair 
seo.  Tá níos mó le déanamh agus luach a 
n-easpórtáiltear go dtí an Ríocht Aontaithe 
a choinneáil ar an leibhéal reatha san 
áireamh, chomh maith lena chinntiú go 
ndéantar gach gné de leas na hÉireann a 
chur chun cinn go héifeachtúil agus lena 
chinntiú go mbíonn an leibhéal ionadaíochta 
ar aon dul le tábhacht agus le doimhne an 
chaidrimh idir an dá thír.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Athbhreithniú ar na gnéithe uile 
a bhaineann le teacht i láthair na 
hÉireann sa Ríocht Aontaithe agus 
na foirne i réimsí na taidhleoireachta 
agus na fiontraíochta a neartú. Ar an 
gcéad chéim, treiseofar arís eile leis an 
ambasáid i Londain agus le hionadaíocht 
na ngníomhaireachtaí i Londain, i 
Manchain agus i nGlaschú. 

• Osclófar consalacht nua i gCaerdydd 
(2019) agus consalacht eile in ionad eile 
sa Ríocht Aontaithe tar éis na bliana 
2019, le háiseanna Áras na hÉireann sa 
dá ionad ionas go mbíonn Meitheal na 
hÉireann faoin aon díon amháin. 
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Tíortha Garchóngais (Páirtnéireacht 
Limistéar an Oirthir, Réigiún na 
mBalcán Thiar, etc.)

Tá an caidreamh leis na neaschomharsana 
á chothú taobh istigh de Pháirtnéireacht 
Limistéar an Oirthir, comhthionscnamh lena 
mbaineann an AE, na ballstáit agsu sé cinn 
de thíortha páirtnéireachta (an Airméin, an 
Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, 
Poblacht na Moldóive agus an Úcráin) agus 
faoi scáth chaidreamh an AE le tíortha 
Réigiún na mBalcán Thiar (an tSeirbia, 
Montainéagró, Iar-Phoblacht Iúgslavach na 
Macadóine, an Albáin, an Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin, agus an Chosaiv).

Treisíonn an AE le dearcadh Eorpach 
thíortha Réigiún na mBalcán Thiar agsu tá 
geallta dlús breise a chur leis an gcaidreamh 
agus neartú leis d’fhonn treisiú leis an 
gclaochlú ar fud an réigiúin.  Aontaíonn 
Éire go mór le próiseas leathnaithe an AE 
faoi réir ag na critéir ar fad a shásamh go 
hiomlán. 

Faoi Pháirtnéireacht Limistéar an Oirthir, 
ar cuid é de Bheartas Comharsanachta na 
hEorpa (ENP), féachtar le comhlimistéar 
daonlathais, rachmais, cobhsaíochta agus 
breis comharoibre a chruthú agus le naisc a 
chothú a chuidíonn le seasmhacht an stáit 
agus seasmhacht an phobail a neartú.  Tá an 
caidreamh leis an Úcráin á mhúnlú freisin trí 
Chomhaontú Comhlachais na hÚcráine agus 
an AE a tháinig i bhfeidhm go foirmeálta 
ar an 1 Meán Fómhair 2017.  Tá an Úcráin, 
ina bhfuil daonra 44 milliún duine, ina 
páirtnéir príomhthábhachta faoi scáth an 
EAP agus, ón 1 Eanáir 2016 i leith, ina 
páirtí i gComhaontú Saorthrádála Domhain 
Cuimsitheach (DCFTA) leis an AE.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Ambasáid nua a oscailt i gCív na 
hÚcráine (taobh istigh de thréimhse 
gairid ón mbliain 2019 ar aghaidh)
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Tá éagsúlacht ag baint le tréine agus dlús 
an chaidrimh idir Éire agus tíortha éagsúla 
i Meiriceá Thuaidh, Theas agus Láir.  
Baineann an caidreamh le cineálacha lena 
n-áirítear caidreamh idirnáisiúnta, trádáil 
agus infheistíocht, cultúr, oideachas agus 
forbairt inmharthana.

Faoin tionscnamh Éire an Domhain 2025, 
beidh Straitéis nua maidir le Meiriceá 
Thuaidh, Theas agus Láir á cur romhainn 
agus á foilsiú againn i rith na bliana 2018 
lena gcinnteofar cur chuige cuimsitheach 
comhleanúnach maidir leis an gcaidreamh 
le tíortha ar fud na mór-réigiún sin agus ina 
leagfar amach na bearta príomhthábhachta 
maidir leis an gcaidreamh i rith ré feidhme 
an tionscnaimh.

Na Stáit Aontaithe

Leanfaidh méadú agus athrú ag teacht 
ar chaidreamh na hÉireann leis na Stáit 
Aontaithe, faoi mar atá ag tarlú ó baineadh 
saoirse agus neamhspleáchas amach céad 
bliain ó shin.

Tá na seanghnéithe ceangail – daoine 
muinteartha, cúrsaí polaitíochta agus gnó – 
tréan tábhachtach i gcónaí.  Tugann daoine 
den diaspóra atá ag maireachtáil sna Stáit 
Aontaithe léargas breise agus a bheith 
istigh dúinn agus cuireann siad le deiseanna 
tairbheacha eacnamaíochta ar fud na Stát 
Aontaithe. 

Cé go bhfuil tábhacht straitéiseach i gcónaí 
leis an gcaidreamh eacnamaíochta idir Éire 

agus na Stáit Aontaithe, tá castacht agus 
éiginnteacht breise leis an gcomhthéacs 
beartais ina leith.  Tá timpeall is 150,000 
duine fostaithe in Éirinn ag 700 cuideachta 
de chuid na Stát Aontaithe atá lonnaithe 
anseo agus is as na Stáit Aontaithe a 
thagann 70% den Infheistíocht Dhíreach 
Choigríche isteach go hÉirinn. Ar an taobh 
eile den scéal, tá níos mó ná 100,000 duine 
fostaithe i bhfiontair de chuid na hÉireann 
atá lonnaithe i ngach ceann de 50 stát na 
Stát Aontaithe.

Ina ballstát daingean de chuid an AE di, 
le teacht gan stró ar an margadh aonair, 
beidh Éire an-tarraingteach i gcónaí, 
agus an Ríocht Aontaithe ag fágáil an AE, 
mar ionad tábhachtach ag cuideachtaí 
de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá ar 
mian leo infheistíocht a dhéanamh san 
Eoraip.  Beidh a bhfuil le tairiscint ag Éire 
don lucht infheistíochta, infheisteoirí 
as na Stáit Aontaithe san áireamh, 
mealltach tarraingteach agus an rath atá 
ar fhiontraíocht den sórt seo le fada anuas 
mar bhonn treise faoi, chomh maith lena 
bhfuil de dhaoine sárchumasacha ar fáil sa 
tír agus an réimeas cánachais inchomórtais i 
ndáil le hinfheistíocht i gcúrsaí taighde agus 
nuálaíochta agus eile.

Ina ainneoin sin, ní foláir a bheith san 
airdeall agus sochomhairle maidir le 
hathruithe ar pholasaithe agus le cora nua 
eile a bhfuil tábhacht leo don tír seo – 
cora nach móide gur chun sochair iad san 
áireamh.

Tá leathnú curtha cheana féin ag Éirinn 
ar an gcraobhchóras sna Stáit Aontaithe 
ionas nach i gcathracha seanbhunaithe an 
chórais, mar shampla Washington, Bostún, 
Nua-Eabhrac, Chicago agus San Francisco, 
amháin atáthar feasta ach i lárionaid 
eacnamaíochta in Austin agus Atlanta 
freisin. Ní foláir cur leis sin arís anois trí 

Meiriceá Thuaidh, 
Theas agus Láir
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neartú ar an ionadaíocht sna láithreacha 
sin agus leathnú amach go dtí ionaid eile 
fós, ionaid ar mór a d’fhéadfadh a theacht 
uathu ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta san 
áireamh. 

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Athdhearadh a thabhairt ar Ambasáid 
na hÉireann i Washington DC mar 
láthair suaitheantais ag ionadaíocht na 
hÉireann sna Stáit Aontaithe 

• Na consalachtaí in Austin, Atlanta agus 
Nua-Eabhrac a neartú

• Áras na hÉireann nua, ar leibhéal 
ionad suaitheantais, a sheoladh i Nua-
Eabhrac

• Áras na hÉireann nua maille le 
consalacht a oscailt i Los Angeles le 
béim láidir ar chúrsaí eacnamaíochta 
ionas gur féidir cur leis an gcaidreamh 
leis an diaspóra agus deiseanna 
straitéiseacha eile den tábhacht a 
thapú 

• An Ambasáid i Washington a neartú, 
go háirithe ionas go dtreisítear leis an 
gcumas tionchar a imirt ar athruithe 
polasaí maidir le cúrsaí eacnamaíochta 
ar an leibhéal feidearálach agus cur 
leis an tuiscint ar athruithe den chineál 
sin agus go dtreisítear leis an gcumas 
cumarsáide ar fud na Stát Aontaithe

• Ionadaíocht an IDA a neartú i 
Washington DC, Nua-Eabhrac, Seattle, 
Raleigh Durham i North Carolina, agus 
Mountain View in California

• Cur le  hionadaíocht Fhiontar Éireann i 
Nua-Eabhrac agus i mBostún ionas gur 
fearr is féidir cuidiú le hearpórtálaithe 
na hÉireann agus fairsingiú a dhéanamh 
ar oifigí na heagraíochta i Seattle, Miami 
agus Los Angeles agus ar an gcumas 
eolas bealaigh a aimsiú

• Ionadaí thar ceann Fondúireacht 

Eolaíochta Éireann a cheapadh sna Stáit 
Aontaithe 

• Treisiú le Turasóireacht Éireann maidir 
le scaipeadh níos fairsinge ar na cláir 
margaíochta sna Stáit Aontaithe agus sin 
ag teacht le hathrú ar an éileamh agus le 
seirbhísí nua taistil go hÉirinn

Ceanada

Tá caidreamh na hÉireann le Ceanada 
bunaithe ar dhlúthcheangal cultúrtha agus 
ar chaidreamh pearsanta idir daoine sa 
dá thír leis na céadta bliain anuas.  Tá 4.5 
milliún duine i gCeanada sa lá atá inniu 
ann ar de shliocht Éireannach iad, 14% de 
dhaonra na tíre.

Tá caidreamh tréan taidhleoireachta agus 
polaitíochta idir Éire agus Ceanada ó 
bunaíodh an Stát. Cuireadh an caidreamh 
sin ar bhonn daingean nuair a cuireadh 
misin cónaithe ar bun i mBaile Átha Cliath 
agus in Ottawa sa bhliain 1939.

I bhfianaise ceangal aerthaistil níos fairsinge 
agus níos minice, pobal Éireannach atá 
bríomhar gníomhach, an Comhaontú 
Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála 
(CETA) nua idir Ceanada agus an AE agus 
a fheabhas atá eacnamaíocht Cheanada ag 
déanamh, tá deis shuntasach ann cur leis 
an gceangal eacnamaíochta idir an dá thír.  
Tá Ceanada ar cheann de thíortha ghrúpa 
eacnamaíochta an G7 le OTI is airde ná 
€1.3 trilliún agus tá luach is mó ná  €2.75 
billiún cheana féin leis an trádáil bhliantúil le 
hÉirinn.

Rinne Éire daingniú sealadach ar 
chomhaontú CETA i mí Meán Fómhair 2017 
agus tá formhór na bhforálacha a thagann 
faoina scáth i bhfeidhm faoin tráth seo.  
Déantar 98% de na taraifí idir Ceanada agus 



Éire Domhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

36

Meiriceá Laidineach agus Réigiún 
Mhuir Chairib

Tá 33 tír ar fad i réigiún Mheiriceá 
Laidineach agus Mhuir Chairib ina bhfuil 
cónaí ar 650 milliún people.

Bhain luach €3.25 billiún leis an trádáil 
earraí anonn agus anall idir Éire agus 
Meiriceá Laidineach agus réigiún Mhuir 
Chairib sa bhliain 2016.  Tá comhaontú 
saorthrádála socraithe idir an AE agus 
Meicsiceo, an tSile, an Cholóim, Peiriú, 
Eacuadór, Meiriceá Láir agus mórchuid 
mhór réigiún Mhuir Chairib agus tá 
idirbheartaíocht ar siúl faoi láthair le  
MERCOSUR (an Airgintín, an Bhrasaíl, 
Paragua agus Uragua). Nuair atáthar á thuar 
go leanfaidh na rátaí foráis beagnach 5% 
atá sa réigiún le deich mbliana anuas, tá 
deiseanna maithe ag Éirinn dlús breise a 
chur leis an gcaidreamh ar fud an limistéir 
seo.  

Faoin tionscnamh seo, déanfar:
• Neartú le hionadaíocht na hambasáide 

agus na ngníomhaireachtaí i Meicsiceo 
• Leathnú le hionadaíocht na 

ngníomhaireachtaí agus le córas eolas 
an bhealaigh a aimsiú sa Bhrasaíl, sa 
tSile, sa Cholóim agus san Airgintín  

• Ambasáidí nua a oscailt sa Cholóim agus 
sa tSile sa bhliain 2019 lena leathnófar a 
mhéid a thagtar ar an bhfód ar na margaí 
atá ag teacht chun cinn i Meiriceá 
Laidineach 

• Ambasáidí nua eile a oscailt i Meiriceá 
Laidineach agus i Réigiún Mhuir Chairib/
Meiriceá Láir i ngeall ar dheiseanna nua 
agus ord tábhachta nua sa réigiún 

• Cur isteach ar stádas breathnóra maidir 
le Comhaontas an Aigéin Chiúin, an bloc 
trádála atá curtha ar bun ag an tSile, an 
Cholóim, Meicsiceo agus Peiriú

an AE a chur ar neamhní faoin gcomhaontú 
agus fágtar gur fusa do ghnólachtaí na 
hÉireann an margadh seo a thapú.  
Meastar infheistíocht de chuid Cheanada 
in Éirinn a bheith cothrom le €9 billiún 
agus infheistíocht de chuid na hÉireann i 
gCeanada a bheith ar luach €4 billiún. Bhí 
níos mó ná 400 comhlacht Éireannach 
gníomhach ar mhargadh Cheanada 
i rith na bliana 2016 agus tá ardú ar 
an líon comhlachtaí a bhfuil oifigí nó 
eile i gCeanada féin acu, go háirithe in 
earnálacha maidir le seirbhísí airgeadais 
agus teicneolaíocht airgeadais, oideachas, 
bogearraí, meáin dhigiteacha agus 
anamúlacht, innealtóireacht agus bia. 

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Consalacht a oscailt i Vancouver 
chun teacht i dtír ar na deiseanna nua 
eacnamaíochta agus chun cuidiú le 
pobal an diaspóra in iarthar Cheanada, 
daoine a rinne imirce le tamall anuas san 
áireamh

• Neartú le hionadaíocht na 
ngníomhaireachtaí fiontraíochta i 
gCeanada (Toronto agus Montréal) 
ionas gur féidir an leas is fearr d’Éirinn 
as na deiseanna nua a eascraíonn 
ón gComhaontú Cuimsitheach 
Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) nua 
idir Ceanada agus an AE a thabhairt i 
gcrích 

• Treisiú le hiarrachtaí Thurasóireacht 
Éireann an aird a tharraingíonn an 
dícheall margaíochta a leathnú ar fud 
Cheanada agus teacht i láthair níos fearr 
sa tír ionas go mbaintear buntáiste as 
an bhfeabhsú ar cheangal taistil agus 
cumarsáide idir an dá thír
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An Áise

Tá méadú ag teacht ar thábhacht agus 
ar thionchar na hÁise maidir le cúrsaí an 
domhain.  Is cuid den domhan sin ar lú 
caidrimh ag Éirinn leis ó thaobh na staire 
agus inar lú an t-eolas agus an tuiscint 
atá ag daoine ann ar Éirinn – muintir na 
hÉireann, a bhfuil ar fáil sa tír seo agus a 
seasann Éireannaigh ar a shon.

Tá iléagsúlacht leathan ag baint leis mar 
mhór-réigiún lena mbaineann eacnamaíocht 
sheanbhunaithe na Seapáine atá chun cinn 
go mór maidir le cúrsaí teicneolaíochta agus 
tíortha de leithéid na Síne agus na hIndia 
a bhfuil ollchumhacht eacnamaíochta agus 
geopholaitíochta i ndán dóibh. Tá measta ag 
an OECD go mbeidh 35% d’Olltáirge Intíre 
(OTI) uile an domhain i gceist leis an tSín 
agus an India ar a n-áireamh le chéile faoin 
mbliain 2030, an tráth céanna a dtiocfaidh 
ísliú 10% ar sciar thíortha an OECD.

Ar an taobh eile den scéal, tá tíortha eile sa 
réigiún nach bhfuil chomh forbartha céanna 
agus náisiúin ar oileáin bheaga arb iad is 
túisce agus is géire a mbuailfidh an t-athrú 
aeráide agus an téamh domhanda iad. 

Bhí claonadh teacht i láthair na hÉireann 
a bheith níos tréine sna réimsí sin den 
domhan is mó a raibh ceangal againn leo, go 
háirithe san Eoraip (sa Ríocht Aontaithe go 
mór mór) agus sna Stáit Aontaithe.

Ní mór an cheist maidir leis an modh 
caidrimh is fearr le háiteanna eile ar an 
domhan nach bhfuiltear chomh heolasach 
céanna iontu ar Éirinn, ar mheon na tíre ná 

ar a mbeadh le tairiscint ag an tír, a mheas 
go staidéarach. Leagfar amach creatchóras 
don chaidreamh leis an mór-réigiún 
tábhachtach seo i rith na mblianta seo 
romhainn i Straitéis Réigiún na hÁise agus 
an Aigéin Chiúin, atá á hullmhú faoi láthair.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Straitéis chuimsitheach uile-rialtais 
maidir le Réigiún na hÁise agus an 
Aigéin Chiúin a leagan amach i rith na 
bliana 2018 ina leagfar síos cuspóirí i 
ndáil le méadú ar thionchar na hÉireann 
agus ar an aird a bhíonn ar Éirinn sa 
mhór-réigiún sin 

• Consalacht nua a oscailt in Mumbai, 
príomhchathair tráchtála na hIndia sa 
bhliain 2018 nó 2019

• Leathnú agus daingniú a dhéanamh ar 
ionadaíocht Fhiontar Éireann sa tSín, san 
India agus in Oirdheisceart na hÁise 

• Neartú gan mhoill ar na hambasáidí i 
dTóiceo agus i mBangkok chun treisiú 
leis an gclár oibre eacnamaíochta agus 
freastal do riachtanais shaoránaigh de 
chuid na hÉireann 

• Anuas air sin, Áras na hÉireann den 
chéadscoth a sheoladh i dTóiceo – 
ceann de na tionscadail is mó ar thug 
Éire faoi thar lear riamh 

• Ambasáid nua a oscailt sna hOileáin 
Fhilipíneacha chun an ceangal 
seanbhunaithe a dhaingniú agus bonn 
treise a chur faoi dheiseanna trádála 
anonn is anall (go luath-thráthúil ón 
mbliain 2019 amach)

• Consalacht nua a oscailt sa tSín an tráth 
céanna a mbíonn scrúdú á dhéanamh ar 
láithreacha maidir le hambasáid eile san 
Áise a chuirfeadh leis an líon foirne sna 
hambasáidí atá sa réigiún againn cheana 
féin
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2017 in ionad sármhaith i gceantar Yotsuya i lár 
Tóiceo agus tá tús curtha leis an obair maidir le 
hÁras na hÉireann a thógáil ansin. 

Beidh togha na dearthóireachta as Éirinn 
agus togha na teicneolaíochta as an tSeapáin 
á gcur le chéile in Áras na hÉireann, Tóiceo 
ionas go sáraítear na deacrachtaí sonracha a 
bhaineann le hobair thógála i gcomhthéacs 
na háite féin an tráth céanna a mbíonn blas 
sainiúil na hÉireann le tabhairt faoi deara sa 
tSeapáin.  Beidh na caighdeáin tógála is fearr 
maidir le cúrsaí timpeallachta agus foirgníocht 
inmharthana le sonrú go mór ar an obair 
dearthóireachta chomh maith, nithe a bhfuil clú 
go hidirnáisiúnta ar Éirinn ina leith.  Beidh na 
gnáis is deireanaí agus is nuálaí maidir le spáis 
in úsáid agus leas á bhaint as na gnéithe is fearr 
den dearadh oifige agus foirgnimh as Éirinn 
agus as an tSeapáin.

Is comhartha follasach tionscadal Áras na 
hÉireann ar an gcaidreamh idir an dá thír a 
bheith á chur ar leibhéal nua againn agus is 
díol suntais é maidir le dúthracht na hÉireann i 
leith dhlús breise a chur leis an bpáirtnéireacht 
straitéiseach leis an tSeapáin.  Cuideoidh sé go 
mór le hÉirinn maidir leis an tionchar agus an 
caidreamh le páirtnéirí mórthábhachta a chur 
chun cinn.

CÁS FAOI LEITH: 
Áras na hÉireann, Tóiceo

I bhfianaise an tSeapáin a bheith ar an bpáirtnéir trádála is tábhachtaí ag Éirinn san 
Áise cheana féin maidir le seirbhísí agus forás a bheith ar an margadh sin maidir le 
heaspórtáil bia, d’fhógair an Rialtas i mí Deireadh Fómhair 2017 go raibh cistí á gcur 
ar fáil chun tús a chur leis an obair ar Áras na hÉireann nua den chéadscoth i dTóiceo a 
chuideoidh linn tairbhe a bhaint as na deiseanna sin.

Tá Áras na hÉireann nuathógtha de dhearadh 
na linne seo i gceist leis an tionscadal, ina 
mbeidh spás oifige, áras cónaithe oifigiúil 
agus spás mór bolscaireachta inar féidir le 
cuideachtaí is cliaint de chuid Fhiontar Éireann 
agus cuideachtaí eile a gcuid earraí a chur ar 
taispeáint agus a gcuid seirbhísí a léiriú.  Beidh 
imeachtaí gnó agus ócáidí pobail ar siúl san 
áras agus ardán ann ar féidir beocht ealaín agus 
chultúr na hÉireann a chur i láthair.

Is leis an tSeapáin, an t-aonú páirtnéir trádála is 
mó de chuid na hÉireann, a bhaineann an tríú 
eacnamaíocht is mó ar domhan.  Daonlathas 
buan socair ar aon mheon le hÉirinn atá sa 
tSeapáin a bhfuil olltábhacht léi ó thaobh 
cúrsaí eacnamaíochta agus polaitíochta ar 
fud an réigiúin.  Tá de rún ag Éirinn agus ag 
an tSeapáin treisiú arís leis an gcaidreamh 
polaitíochta agus eacnamaíochta i rith na 
mblianta seo romhainn, maidir le gnóthaí 
trádála, infheistíochta, taighde, oideachais, 
turasóireachta agus eile.  

Sa bhliain 2017 a seoladh an tionscadal seo, 
cothrom 60 bliain ó bunaíodh caidreamh 
cairdiúil déthaobhach idir an dá náisiún.  Fuair 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 
talamh ó rialtas na Seapáine i mí na Nollag 
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Beidh an chonsalacht breise a oscailt i 
Mumbai, príomhchathair tráchtála na hIndia, 
ina neartú ar ionadaíocht na hÉireann 
i gceann de pháirtnéirí straitéiseacha 
na hÉireann sa réigiún.  Rinneadh luach 
€16 billiún d’earraí agus de sheirbhísí a 
easpórtáil go dtí an India sa bhliain 2016 
agus fágfaidh an chonsalacht nua gur féidir 
linn Áras na hÉireann a chur ar bun agus 
soirbhiú do chaidreamh níos fearr arís ag 
na gníomhaireachtaí stáit ar fud iarthar na 
hIndia.  Tá Turasóireacht Éireann ag cur leis 
na hacmhainní i gcónaí i ndáil le margaí 
nua agus le margaí atá i mbéal foráis san 
Áise de réir mar is furasta taisteal eitilte a 
dhéanamh agus cora tairbheacha eile.

Tá acmhainní á gcur ag an Rialtas i leith Áras 
na hÉireann nua den chéadscoth i dTóiceo 
sa tSeapáin – an páirtnéir is mó a ndéanann 
Éirinn trádáil seirbhísí leis san Áise agus 
margadh a bhfuil borradh faoi maidir le 
heaspórtáil, go háirithe easpórtáil bia – agus 
i leith fhorás breise  a bhunú ar an araíocht 
foráis a bhainfeadh leis an gComhaontú nua 
maidir le Páirtnéireacht Eacnamaíochta nua 
idir an AE agus an tSeapáin.

Treiseoidh an ambasáid nua sna hOileáin 
Fhilipíneacha leis an gceangal tréan idir 
mhuintir na n-oileán sin agus mhuintir na 
hÉireann agus cothófar borradh breise faoin 
trádáil déthaobhach, maidir le bia agus 
deoch agus réimsí eile.

Le blianta beaga anuas, lean Éire den 
infheistíocht maidir le teacht i láthair sa 
tSín.  Faoin tionscnamh seo, déanfar sin a 
dhaingniú agus a thabhairt chun cinn arís 
eile de réir mar is tréine an ceangal idir an 
dá thír agus is mó a thagann forbairt agus 
forás ar bhearta comhleasa.

Eacnamaíocht shárfhorbartha atá san Astráil 
agus sa Nua-Shéalainn, tíortha lena bhfuil 
ceangal dlúth seanbhunaithe ag Éirinn agus 
an ceangal idir daoine ina bhonn treise faoi. 
Feictear go gcuirfear dlús breise leis an 
gcaidreamh leis an dá thír i gcomhthéacs 
idirbheartaíocht faoi chúrsaí trádála atá ar 
bun faoi láthair leis an AE. 
Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Ambasáid nua a oscailt sa Nua-
Shéalainn níos deireanaí sa bhliain 2018

• Cur leis an ionadaíocht taidhleoireachta 
san Astráil  

• Treisiú le hionadaíocht Fhiontar Éireann 
san Astráil  

Tá isteach is amach le 450 milliún duine 
ina gcónaí sa Mheánoirthear, a shíneann ó 
Thuaisceart na hAfraice go dtí réigiúin na 
Leiveainte agus na Murascaille, limistéar 
lena mbaineann borradh mór faoin daonra 
agus ceantair áirithe a bhfuil aighneas ina 
leith.  

Tá an díláithriú is mó ar dhaoine ó aimsir 
an Dara Cogadh Domhanda tagtha de 
thoradh ar an aighneas sa tSiria agus cur 
isteach dá réir ar na tíortha a síneann a 
gcuid teorainneacha leis an tSiria.  Sa bhliain 
2017, shonraigh na Náisiúin Aontaithe gur 
eascair 50% den riachtanas daonchairdis 
ar fud an domhain ón Meánoirthear i 

An Astráil agus sa Nua-
Shéalainn

An Meánoirthear, Réigiún 
na Murascaille agus 
Tuaisceart na hAfraice
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gcomparáid le beagán os cionn 10% sa 
bhliain 2012; de réir mheastacháin na 
Náisiún Aontaithe sa bhliain 2018, tá 
cúnamh daonchairdis de dhíth ar 53 milliún 
duine sa Mheánoirthear.  Chuir Éire luach 
€25.5 milliún de chúnamh daonchairdis ar 
fáil don tSiria sa bhliain 2017 agus luach €8 
milliún don Éimin. Tá clár forbartha freisin ag 
Éirinn sa Phalaistín (€11m sa bhliain 2017).

Tá an t-aighneas idir Iosrael agus an 
Phalaistín ina thoisc le míshocracht ón 
mbliain 1948 i leith agus díol mór spéise 
ann ó thaobh straitéise ag an AE agus díol 
mór spéise ann ag an bpobal in Éirinn. 

Mar atá soiléirithe ag an Rialtas, táthar 
tugtha d’aitheantas a thabhairt do Stát 
na Pailistíne mar chuid de réiteach buan 
ar an aighneas.  Tá seancheangal freisin 
ag Éirinn leis an Liobáin ina bhfuil daoine 
d’Óglaigh na hÉireann ag fónamh i mbun 
síochánaíochta le blianta fada anuas. Tá 
tábhacht straitéiseach don domhan ar fad 
ag baint le réigiún na Murascaille agus tús 
curtha ansin le forbairt ar an acmhainn 
eacnamaíochta i réimsí is forleithne ná 
earnáil an fhuinnimh ar a mbíodh an bhéim 
uilig le fada.  Ó thaobh cúrsaí trádála, 
is margaí maithe na tíortha i réigiún na 
Murascaille ina bhfuil rachmas mar gheall 
ar chúrsaí fuinnimh maidir le hearraí 
agus seirbhísí a easpórtáil as Éirinn agus 
is mó go mór a easpórtáiltear chucu ná 
a iompórtáiltear astu.  Sa bhliain 2016, 
bhain luach €3.77 billiún le heaspórtáil na 
hÉireann go tíortha réigiún na Murascaille.

Treiseoidh ambasáid nua i Maracó le teacht 
i láthair na hÉireann i réigiún tábhachtach 
buailte ar theorainneacha na hEorpa.  Tá 
an príomhthábhacht atá á leagan ag an 
AE ar fhorbairt inbhuanaithe chothrom sa 
réigiún le sonrú air chomh maith le fonn 
treisiú leis an gcaidreamh polaitíochta agus 
eacnamaíochta déthaobhach.  Tá ceangal 

láidir ag Maracó leis an Eoraip chomh 
maith le tíortha eile réigiún na tíre féin.  
Tá idirbheartaíocht maidir le Comhaontú 
Domhain Cuimsitheach Saorthrádála ar 
siúl ag an AE le Maracó faoi láthair, an 
chéad pháirtnéir i réigiún na Meánmhara 
lena bhfuil idirbheartaíocht den sórt sin 
curtha ar bun ag an AE, agus fágfaidh sin 
acmhainn níos fairsinge cur leis an trádáil 
dhéthaobhach.
Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Ambasáid a oscailt san Iordáin ionas go 
mbíonn ionadaíocht straitéiseach níos 
éifeachtúla ag Éirinn sa Mheánoirthear 
chomh maith le deiseanna nua 
eacnamaíochta a chothú agus treisiú 
leis an obair fhorbartha a dhéantar sa 
réigiún

• An Ambasáid in Aontas na nÉimíríochtaí 
Arabacha a neartú

• Ambasáid a oscailt i Maracó chun treisiú 
leis an teacht i láthair in iarthuaisceart 
na hAfraice agus an trádáil agus 
infheistíocht dhéthaobhach a neartú, 
i dtíortha an réigiúin máguaird chomh 
maith (go luath-thráthúil ón mbliain 
2019 amach)

• Athbhreithniú agus neartú a dhéanamh 
ar chórais eagrúcháin sa Roinn 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ionas 
go gcinntítear bonn taca iomlán le 
craobhchóras nua na misean, i réigiún an 
Mheánoirthir agus na Murascaille mar 
shampla

• Cur le hionadaíocht Fhiontar Éireann ar 
mhargaí an Mheánoirthir

• Páirt a ghlacadh in Expo 2020 in Dubai 
ionas go gcuirtear Éire i láthair do lucht 
airdill domhaanda agus sin a dhéanamh 
mar thionscadal de chuid Mheitheal 
na hÉireann leis na Ranna agus na 
gníomhaireachtaí ar fad a bhaineann 
le hábhar.  Éire an Domhain - Lorg na 
hÉireann ar fud an Domhain go dtí an 
bhliain 2025
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Tháinig méadú ar an easpórtáil go dtí an 
réigiún ó €290 milliún sa bhliain 2013 go dtí 
buaicleibhéal €407 milliún sa bhliain 2017, 
ardú 40% in imeacht ceithre bliana. Tháinig 
forás níos mó ná dúbailt ar an easpórtáil go 
dtí Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha i rith 
na mblianta sin agus tá sé ar cheann den líon 
beag margaí taobh amuigh den Aontas Eorpach 
ina mbíonn uibheacha, iógart, milseogra 
sárchaighdeáin, gránach bricfeasta, criospaí 
agus táirgí saor ó ghlútan de chuid na hÉireann 
ar fáil ar sheilfeanna na bpríomhshiopaí 
miondíolacháin faoi bhrandaí na hÉireann.  
Bíonn mairteoil agus bia mara na hÉireann 
ar na príomhroghanna comhábhair i gcuid 
mhór de na hóstáin agus de na bialanna a 
bhfuil cáil mhór ar fud an domhain ar Dubai 
ina leith. Tá infheistíocht déanta ag Bord Bia i 

dtaighde ar an margadh ar fud an réigiúin agus 
i dtionscadail léargais maidir leis na tomhaltóirí 
d’fhonn deiseanna breise a thabhairt chun 
suntais. 

Ó osclaíodh an oifig i Dubai, d’oibrigh Bord 
Bia i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, le misin áitiúla agus le Fiontar 
Éireann ar mhisin trádála faoi leith go dtí an 
Araib Shádach, go hAontas na nÉimíríochtaí 
Arabacha agus don Iaráin, agus suas le 20 
cuideachta á dtabhairt go dtí an réigiún ar 
gach misean acu sin.  Tá ardú suntasach ar 
líon na gceannaitheoirí isteach a socraítear 
cuairteanna dóibh agus tá Gulfood, an tAonach 
Trádála bliantúil i Dubai, ar cheann de na 
hócáidí a bhfreastalaíonn Bord Bia gach bliain 
dó faoin tráth seo.

CÁS FAOI LEITH: 
Easpórtáil Bia as Éirinn go dtí an Meánoirthear

Cuireadh oifig de chuid Bord Bia ar bun i Dubai i mí Eanáir 2014 chun an deis a thapú 
a bhí ag teacht chun cinn ag easpórtálaithe bia as Éirinn ar fud Aontas na nÉimíríochtaí 
Arabacha agus réigiún an Mheánoirthir máguaird.  Comhionad atá san oifig ar Bhóthar 
Sheikh Zayed i Dubai idir Fiontar Éireann agus Oifig Consalachta de chuid na Roinne 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (ceangailte leis an Ambasáid in Abú Daibí).  Cheap 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála attaché talmhaíochta sa réigiún freisin sa 
bhliain 2016 chun cuidiú le deis ar an margadh agus le gnéithe teicniúla den trádáil.
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Tá Éire tugtha d’oibriú i gcomhar leis na 
rialtais agus na daoine i náisiúin de chuid 
na hAfraice de réir mar a leanann forbairt 
eacnamaíochta, polaitíochta agus sóisialta 
ag teacht ar an mór-roinn sin.  Tá níos mó 
béime á cur anois ar pháirtnéireacht a 
chothú agus ar threisiú leis an gcaidreamh 
déthaobhach agus leis an trádáil, seachas 
an bhéim a bheith á leagan mar a bhíodh á 
dhéanamh ar fhorbairt idirnáisiúnta agus ar 
chúnamh idirnáisiúnta.

Ina ainneoin sin, beidh dúthracht leanúnach 
na hÉireann maidir le cúnamh forbartha, 
a mbeifear ag treisiú leis chomh maith 
ina chabhair maidir leis an gcaidreamh a 
leathnú taobh amuigh de réimsí an Bhéarla 
a ndírítí orthu de ghnáth agus d’oirthear na 
hAfraice.  Ligfidh sin dúinn léargas a fháil 
agus páirtnéireacht a chothú le réimse níos 
leithne de thíortha agus de gheallsealbhóirí 
na hAfraice, ionas gur féidir caidreamh níos 
iomláine agus níos ilghnéithí a bheith againn 
le tíortha na mór-roinne sin.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Neartú gan mhoill leis an ionadaíocht sa 
Nigéir agus sa Chéinia

• An Ambasáid nua suaitheantais sa Nigéir 
a thabhairt i gcrích agus sin a cheangal 
le neartú ar an teacht i láthair in Iarthar 
na hAfraice de réir mar a leathnaítear 
clár oibre Chúnamh Éireann

• Cur le teacht i láthair Fhiontar Éireann 
sa Afraic Theas, sa Nigéir agus sa 
Chéinia trí chur leis an líon foirne i 
margaí eile de chuid na hAfraice agus 
leathnú leis an gcóras maidir le heolas 
an bhealaigh a aimsiú 

An Afraic fho-Shahárach
• Dhá ambasáid a oscailt in Iarthar na 

hAfraice, go háirithe chun freastal do 
leas na hÉireann maidir leis an tSaiheil 
agus le Limistéar na Fraincis in Iarthar na 
hAfraice 

• Ambasáid iomlán a chur ar bun sa 
Libéir (a thiocfaidh in ionad na hOifige 
Forbartha sa tír sin) 

• Féachaint le buntáiste a bhaint as 
comhlachtaí ilnáisiúnta a bheith ar 
an láthair in Éirinn chun treisiú le 
hobair na hÉireann maidir le forbairt 
eacnamaíochta a chur chun cinn san 
Afraic, úsáid nuálaíochta as gnéithe den 
teicneolaíocht san áireamh, agus sin a 
thabhairt san áireamh sa Pháipéar Bán 
maidir le Forbairt Idirnáisiúnta atá á 
ullmhú faoi láthair 

• Forbairt agus treisiú a thabhairt ar 
cheangal na hÉireann le hinstitiúidí 
na hAfraice, lena mbainfidh na 
hiarratais maidir le ballraíocht i 
mBanc Forbartha na hAfraice agus 
comhaltacht breathnóra in Organisation 
Internationale de  La Francophonie – 
eagraíocht thíortha na Fraincise 

Ligfidh teacht i láthair níos fairsinge i 
dTuaisceart na hAfraice d’Éirinn cúnamh 
taca de chineálacha níos forleithne a chur ar 
fáil do shaoránaigh na hÉireann agus bonn 
a chur faoi aidhmeanna na tíre maidir le 
forbairt eacnamaíochta agus aidhmeanna 
polasaí níos forleithne ná sin ar fud an 
réigiúin. 

Ligfidh teacht i láthair níos treise in Iarthar 
na hAfraice, go háirithe, d’Éirinn tionchar 
níos mó a imirt in ionaid éagsúla, an tSaiheil 
san áireamh (crios na dtíortha ó Iarthar na 
hAfraice go hOirthear na hAfraice ó dheas 
den Sahára) agus dul i ngleic leis na réimsí 
deacrachta a chuirtear roimh thíortha na 
Fraincise in Iarthar na hAfraice.
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Leathnú ar 
Lorg

na hÉireann

Cúnamh Forbartha & 
Caidreamh Iltaobhach 

Cultúr agus Oidhreacht 
na hÉireann

a Léiriú ar fud 
an Domhain

Diaspóra na 
hÉireann &

Saoránaigh na 
hÉireann thar lear

Ceangal

Meitheal na hÉireann  - 
Bonn Treise faoin Trádáil, 

faoin Turasóireacht & 
faoin Infheistíocht

CumarsáidCúrsaí Slándála 
& Cosanta

Oideachas



Éire Domhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

44

comhionann 260 post lánaimseartha 
d’ealaíontóirí de chuid na hÉireann thar 
lear leis an infheistíocht seo a rinne Cultúr 
Éireann. 

Tá bearta tionscanta áirithe á gcur chun cinn 
ag Cultúr Éireann chun ealaín agus cultúr 
na hÉireann a chur chun cinn le dreamanna 
nua agus le glúnta nua den lucht féachana 
agus éisteachta.  I Meiriceá Thuaidh, táthar 
i mbun caidrimh le líon is mó ná 60 ionad 
cultúir Éireannach chun craobhchóras a 
chur ar bun chun ealaín agus ealaíontóirí 
na hÉireann a chur chun tosaigh taobh 
amuigh de na príomhionaid cultúir.  Táthar 
ag cur GB18 chun cinn freisin, clár chun 
ceiliúradh agus athnuachan a dhéanamh 
ar an gceangal sainiúil cultúir idir Éire agus 
an Bhreatain Mhór, rud a leathnaíonn ar an 
aird ar chultúr na hÉireann i measc lucht 
féachana agus éisteachta nua i gcathracha 
agus i mbailte móra taobh amuigh de na 
príomhionaid cultúir.

Leis an gclár Éire Ildánach, táthar ag 
féachaint le cur i láthair spéisiúil lán 
samhlaitheachta ar Éirinn a chruthú 
bunaithe ar chultúr agus ar chruthaitheacht 
na tíre ionas go gcuirtear leis an dea-chlú 
go hidirnáisiúnta agus leis an tionchar ar 
fud an domhain.  Léirigh na himeachtaí 
idirnáisiúnta a ghabh le Comóradh an Chéid 
sa bhliain 2016 an tairbhe breise atá le 
baint as cur chuige straitéiseach faoi stiúir 
coimeádaí nó léiritheora i leith chur i láthair 
an chultúir thar lear.  Beidh modhanna 
oibre á bhforbairt againn a chinntíonn 
go mbíonn cláir léiritheoireachta agus 
coimeádaíochta dírithe ar réimsí a bhfuil 
tairbhe straitéiseach leo.

Tá modhanna iontacha againn le sinn féin 
a chur i láthair mar gheall ar chultúr agus 
oidhreacht shainiúil na hÉireann – ealaín, 
litríocht, spórt, teanga, ceol agus damhsa na 
tíre. Is minic gur ar an gcaoi sin a thagann 
daoine i áiteanna eile ar fud an domhain 
trasna ar Éirinn agus ar Éireannaigh den 
chéad uair.  Is ceangal dlúth tréan leis an 
diaspóra atá ann chomh maith.

Tá brí agus tairbhe le ceangal cultúir agus 
oidhreachta astu féin.  Is minic a chuidíonn 
a leithéid linn sinn féin a chur in iúl do 
dhaoine eile agus teacht ar chomhthuiscint 
níos géire – ach sa saol a bhfuil géarú 
seasta ann ar an iomaíocht ó gach cuid 
den domhan maidir le hinfheistíocht, 
turasóireacht agus margaí easpórtála, is 
féidir leis an gcultúr agus leis an oidhreacht 
a bheith ina bhealach chun Éire a dhealú ón 
mórgóir ar bhealach soicheallach spreagúil.

Cultúr agus Oidhreacht na hÉireann 
a Léiriú ar fud an Domhain

uireann Cultúr Éireann cúnamh taca ar fáil 
d’ealaíontóirí de chuid na hÉireann agus 
iad i mbun cur i láthair go hidirnáisiúnta.  I 
rith na bliana 2016 amháin, cuidíodh le 
healaíontóirí ag líon ba mhó ná 450 ócáid 
i 60 tír le níos mó ná 4.5 milliún duine 
de lucht féachana agus éisteachta beo 
ar an láthair agus 15.5 milliún ar chainéil 
ar líne, raidió agus teilifíse.  Cruthaíodh 

LEATHNÚ AR LORG DOMHANDA NA HÉIREANN:
Dearcadh Téamatúil 

Cultúr agus Oidhreacht 
na Tíre a chur i láthair don 
Saol Mór 
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Scannánaíocht

Tá Éire ag teacht chun cinn níos mó 
mar lárionad barr feabhais maidir le 
scannánaíocht, anamúlacht agus léiriúchán 
teilifíse, rud a bhíonn ina oscailt súl ag 
dreamanna nua den lucht féachana agus 
ag turasóirí na linne seo romhainn agus 
a chruthaíonn deiseanna fostaíochta do 
lucht ealaíne agus teicniúlachta in Éirinn.  
Tá moladh agus dea-chlú idirnáisiúnta 
gnóthaithe ag earnáil na scannánaíochta 
in Éirinn le blianta anuas, ainmniúcháin do 
Ghradaim Oscar san áireamh.  Oibríonn Fís 
Éireann i gcomhar leis na gníomhaireachtaí 
fiontraíochta chun bonn a chur faoin 
bhforbairt ar earnáil na scannánaíochta in 
Éirinn, earnáil a tharraingíonn sciar mór 
den infheistíocht isteach sa tír agus a 
chruthaíonn tionchar mór maidir le hÉirinn 
a chur i láthair ar fud an domhain.  Tá de 
pholasaí ag an Rialtas bonn treise a chur 
faoin earnáil le faoiseamh cánach faoi 
Alt 481, conarthaí idirnáisiúnta maidir le 
comhléiriú scannán, clár bliantúil d’fhéilte 
idirnáisiúnta dírithe ar scannánaíocht na 
hÉireann agus trí dhaoine cumasacha 
a bhfuil ardcháil orthu a cheapadh 
chun íomhá tairbheach d’Éirinn a chur 
chun cinn agus Éire a léiriú ina háit don 
chruthaitheacht.

An Ghaeilge

Síltear go bhfuil an Ghaeilge, ceann de na 
teangacha is sine san Eoraip díobh sin atá 
in úsáid go fóill, á labhairt in Éirinn le breis 
agus 2,500 bliain. Cuireann an Roinn Cultúir, 
Oidhreachta agus Gaeltachta cistí ar fáil 
maidir le múineadh na Gaeilge i líon is mó 
ná ceathracha ollscoil thar lear, sna Stáit 
Aontaithe, i gCeanada, sa Bhreatain Mhór, 
san Ostáir, sa Ghearmáin, i bPoblacht na 
Seice, sa Pholainn, sa Fhrainc, sa tSualainn 
agus sa tSlóvaic.
Tá ardú in aghaidh na bliana ar líon na mac 

léinn a dhéanann na cúrsaí sin agus líon is 
mó ná 2,000 i gceist faoi láthair.  Is é cuspóir 
atá leis an gcistíocht go gcruthófaí agus go 
gcothófaí dea-thoil i leith na Gaeilge thar 
lear agus go gcuirfí bealach ar fáil inar féidir 
an Ghaeilge a thapú agus a chur chun cinn 
mar theanga idirnáisiúnta.

Is féidir le forais tríú leibhéal thar lear ar 
mian leo cúrsaí Gaeilge a thairiscint mar 
chuid den chlár léinn cur isteach ar an 
gcistíocht.  Déanann an Coimisiún Fulbright 
(www.fulbright.ie) agus Fondúireacht 
Ollscoileanna na hÉireann agus Cheanada 
(www.icuf.ie) riarachán thar ceann na 
Roinne ar an gcistíocht i Stáit Aontaithe 
Mheiriceá agus i gCeanada faoi seach.  
Cuireann an Roinn cistíocht ar fáil go 
díreach d’fhorais san Eoraip agus níos faide 
ó bhaile.

Spórt

Tugann spórt léargas ar Éirinn do dhaoine ar 
fud an domhain chomh maith le deis iontach 
a thabhairt d’Éireannaigh in Éirinn agus 
thar sáile iad féin a chur in iúl ar an stáitse 
idirnáisiúnta.  Tá oidhreacht bhreá shainiúil 
spóirt na hÉireann, cumas iomaíochta 
lúthchleasaithe agus fhoirne na hÉireann go 
hidirnáisiúnta agus an tarraingt atá in Éirinn 
i gcónaí mar ionad ag lucht spóirt ar cuairt, 
ina ndeiseanna ag Éirinn cur leis an toradh 
a bhíonn ar ár dteacht i láthair ar fud an 
domhain.

Beidh plé sa straitéis náisiúnta spóirt nua 
atá le foilsiú ar na bearta trína leanfaidh an 
Rialtas de chuidiú le lucht spóirt na hÉireann 
i mbun iomaíocht idirnáisiúnta a dhéanamh 
chomh maith leis na bealaí ina ndéanfar 
turasóireacht spóirt a fhorbairt mar earnáil 
foráis maidir le cúrsaí eacnamaíochta.
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Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• A chur ar chumas Chultúr Éireann clár 
seacht mbliana maidir le healaín agus 
cultúr na hÉireann a chur chun cinn go 
hidirnáisiúnta a chur i bhfeidhm, béim a 
leagan ar mhargaí foráis maidir le trádáil 
agus turasóireacht san áireamh 

• Clár GB18 Chultúr Éireann, atá dírithe 
ar cheiliúradh a dhéanamh ar an 
gcaidreamh sainiúil cultúir idir Éirinn 
agus an Bhreatain Mhór, a chur chun 
cinn 

• Na haidhmeanna idirnáisiúnta maidir 
le polasaí an Rialtais i leith an Chultúir, 
na Teanga agus na hOidhreachta a 
thabhairt i bhfeidhm faoi mar a leagtar 
amach sa phlean nua deich mbliana 
d’infheistíocht caipitil €1.2 billiún i 
ndáil le cúrsaí Cultúir, Teanga agus 
Oidhreachta faoi Tionscadal Éireann 
2040, chomh maith leis an aidhm a 
luaitear go dtabharfaí dúbailt ar an 
gcaiteachas ar chúrsaí ealaíne  

• Oifigeach cultúir atá lonnaithe go háitiúil 
a cheapadh i Nua-Eabhrac, i Londain, 
i bPáras, i mBeirlín, i mBéising agus i 
Los Angeles, agus ceapacháin eile a 
dhéanamh i réigiúin eile de réir a chéile, 
ceapachán i dTóiceo san áireamh

• Aisteoirí agus ealaíontóirí sárcháiliúla a 
cheapadh ina nAmbasadóirí Cultúrtha ar 
son na hÉireann

• Comhdháil a thionóil do gheallsealbhóirí 
cultúir chun plé a dhéanamh ar an gcaoi 
is fearr chun cláir cultúir straitéiseacha 
faoi stiúir choimeádaithe agus 
léiritheoirí a chur ar bun a tharraingíonn 
aird níos mó agus a threisíonn le 
caidreamh na hÉireann le daoine ar fud 
an domhain

• An Irish Arts Center i Nua-Eabhrac a 
oscailt

• Cuidiú le Irish Arts Centre a bhunú i 
Londain 

• Craobhchóras a chur ar bun idir ionaid 

éagsúla maidir le cultúr na hÉireann 
ar fud na hEorpa agus Mheiriceá 
Thuaidh ionas go gcuirtear ealaín agus 
ealaíontóirí na hÉireann chun cinn 
sna príomhchathracha cultúir agus in 
áiteanna eile, agus forbairt bunaithe ar 
chóras stairiúil Choláistí na nGael ar fud 
na hEorpa mar chuid de sin

• Clár gearrthéarmach maidir le hearcú 
céimithe a chur ar bun i gcathracha 
móra, Nua-Eabhrac, Londain, Béising 
agus Sydney san áireamh, chun cur leis 
an tuiscint ar obair Chultúr Éireann agus 
le toradh na hoibre sin 

• Leathnú le réimse conarthaí idirnáisiúnta 
na hÉireann maidir le comhléiriú 
scannán, conradh leis an tSín san 
áireamh, agus cur leis na deiseanna 
a bhíonn ag léiritheoirí na hÉireann 
comhléiriú a dhéanamh ar bhealach níos 
éifeachtúla le léiritheoirí, le comhlachtaí 
meán cumarsáide agus le stiúideónna 
móra thar lear

• Dúbailt a thabhairt ar earnáil na 
scannánaíocht ain Éirinn trí Fhís Éireann 
a ndearnadh athbhrandáil air le gairid 
agus a bhfuil €200 milliún curtha ina 
leith faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 
do chlár 10 mbliana d’infheistíocht 
chaipitil 

• Cur le teacht i láthair Fhís Éireann i Los 
Angeles

• MOOC (cúrsa ar líne atá dírithe ar 
rannpháirtíocht neamhshrianta) a 
sheoladh lena ngabhann cáilíocht 
chreidiúnaithe sa Ghaeilge agus i gCultúr 
Traidisiúnta na hÉireann a tharraingíonn 
idir 15,000 agus 20,000 rannpháirtí ar 
an gcéad uair a ritear an cúrsa, an chuid 
is mó de na rannpháirtithe sin thar lear 

• Clár bliantúil d’fheachtais idirnáisiúnta 
dírithe go sonrach ar réigiúin faoi leith 
a chur i bhfeidhm maidir le cultúr agus 
meáin chumarsáide na hÉireann a 
chur chun cinn ar mhargaí nua agus ar 
mhargaí foráis agus le dreamanna nua 
den lucht féachana agus éisteachta.



Éire Domhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí 2025

47

CÁS FAOI LEITH: 
An Irish Arts Center i Nua-Eabhrac

Is comhartha an tionscadal seo ar an tábhacht 
atá le hobair i gcomhar idir an Rialtas agus 
pobal na hÉireann agus eagraíochtaí cultúir 
thar lear agus sinn ag féachaint lena dhá oiread 
lorg a fhágáil ar fud an domhain.  Chomh maith 
le hoifigí an Stáit féin ar fud an domhain, is 
féidir le forais cultúir na hÉireann ar fud an 
domhain tairbhe mhór a dhéanamh maidir 
le dúbailt ar an aird a bhíonn ar Éirinn agus 
an tionchar a bhíonn aici.  Tá ról bunúsach le 
cultúr na hÉireann maidir le daoine óga agus na 
glúnta atá le theacht i ndiaspóra na hÉireann a 
spreagadh, gné lárnach de pholasaí na hÉireann 
i leith an diaspóra, agus maidir le leathnú ar an 
aird a bhíonn ar Éirinn i measc dreamanna nua, 
glúnta nua agus ar fud réimsí nua tíreolaíochta.

Beidh íomhá bríomhar den tír seo agus 
den Ghael-Mheiriceánachas á chur chun 
tosaigh ag an Irish Arts Center nua ar fud na 
Stát Aontaithe agus beidh áis á dhéanamh 
ann do chláir iomadúla cultúir agus pobail 
maidir a bhaineann le hÉirinn.  Cuirfear i 
láthair cultúr na linne seo le gach cineál 

ealaíne ar an gcaighdeán is airde agus beidh 
an t-ionad freisin ina acmhainn luachmhar 
ag pobal imirceánach na hÉireann agus 
ag diaspóra na hÉireann ar fad sna Stáit 
Aontaithe.  Ionad mórshuntais cultúir i gcathair 
mhórthábhachta ar fud an domhain a bheidh 
san Irish Arts Center nua a ligfidh d’ealaíontóirí 
seanbhunaithe agus d’ealaíontóirí nua atá ag 
teacht chun tosaigh as Éirinn bunáit bhuan a 
bheith acu sna Stáit Aontaithe.  Tabharfaidh 
sin bealach isteach dóibh chun dul i gcion ar 
lucht éisteachta agus féachana den tábhacht 
i Nua-Eabhrac agus sna Stáit Aontaithe 
chomh maith le deis ceangal le healaíontóirí 
eile agus le forais cultúir eile i gceann de 
phríomhchathracha cultúir an domhain agus 
aird a tharraingt ar na meáin chumarsáide a 
chuirfidh lena gclú go hidirnáisiúnta ionas go 
gcruthaítear deiseanna eile arís dóibh thar 
lear – sa chaoi is go gcuirtear, le cúnamh 
tábhachtach ón Rialtas, leis an tionchar a 
bhíonn ag cultúr na hÉireann agus an aird a 
bhíonn air ar bhealach follasach dáiríre.

Bunaíodh an Irish Arts Center i Nua-Eabhrac sa bhliain 1972 agus cuirtear cultúr na 
hÉireann chun i láthair ann le seónna, taispeántais agus ranganna.  Le cúnamh láidir 
agus cabhair airgid ón Rialtas, táthar ag tabhairt faoi thionscadal ardaidhmeach 
athfhorbartha d’fhonn Irish Arts Center nua de scoth an domhain a thógáil.
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Oideachas Idirnáisiúnta

Is gné thábhachtach de theacht i láthair 
na hÉireann ar fud an domhain an 
t-oideachas idirnáisiúnta.  Cuidíonn sin le 
dea-chlú na hÉireann a chur chun tosaigh 
go hidirnáisiúnta, cuirtear go suntasach 
le cúrsaí eacnamaíochta intíre agus leis 
na teacht isteach ag forais ardoideachais, 
cuirtear ar chumas earnáil an oideachais 
in Éirinn agus fhorais faoi leith leathnú 
a dhéanamh ar an bpáirtnéireacht 
idirnáisiúnta agus dlús breise a chur leis, 
cuirtear leis an iléagsúlacht i measc na mac 
léinn, agus fairsingítear ceangal foirmeálta 
agus neamhfhoirmeálta le hÉirinn ar fud an 
domhain.

Leagtar amach sa straitéis reatha cúig 
bhliana maidir le hoideachas idirnáisiúnta 
go bhfuil de chuspóir ag an Rialtas go 
mbeadh de cháil go hidirnáisiúnta ar 
Éirinn go ndéantar saoránaigh an domhain 
a thabhairt chun cinn ann trí chóras 
oideachais idirnáisiúnta agus go bhfuiltear 
i dtús cadhnaíochta maidir le mic léinn 
idirnáisiúnta den chéad scoth a mhealladh.
Tá dul chun cinn sármhaithe déanta 
ag Éirinn maidir le cáil idirnáisiúnta go 
bhfuiltear i dtús cadhnaíochta maidir le 
hoideachais idirnáisiúnta ardchaighdeáin 
a chur ar fáil.  Tá de chuspóir go 
meántéarmach agus go fadtéarmach, 
ag teacht leis an sárchleachtas go 
hidirnáisiúnta, dul chun cinn chomh mór 
agus gur mic léinn idirnáisiúnta 15% de na 
mic léinn lánaimseartha in Éirinn.
Faoin straitéis reatha, táthar ag díriú ar 
an luach eacnamaíochta le hOideachas 
Idirnáisiúnta in Éirinn a mhéadú go dtí  €2.1 

billiún in aghaidh na bliana faoin mbliain 
2020, agus meastar go leanfaidh méadú ag 
teacht ar an gcion tairbhe ó thaobh cúrsaí 
eacnamaíochta go meántéarmach agus go 
fadtéarmach, go háirithe tar éis do Brexit 
teacht i bhfeidhm. 

Tá géarú ar an iomaíocht ar fud an 
domhain maidir le gach gné den oideachas 
idirnáisiúnta.  Tá an bhuntáiste a bhíodh ag 
tíortha an Bhéarla maidir le cláir oideachais 
a chur ar fáil á thabhairt isteach ag tíortha 
nach bhfuil an Béarla ina theanga dúchais 
iontu trí chláir a chur ar fáil trí mheán 
an Bhéarla.  Tá géarú freisin ar an mbrú 
iomaíochta i réimsí eile den oideachas 
idirnáisiúnta, mar shampla leibhéal na dtáillí, 
rialacha inimirce agus deiseanna fostaíochta.  
Tá cora nua teicneolaíochta, modhanna nua 
cur i láthair agus soláthar trasnáisiúnta ag 
cur athrú mór ar chúrsaí. 

Táthar ag cur chuig Éire a chur chun cinn 
mar ionad don oideachas idirnáisiúnta trí 
bheartaíocht uile-rialtais faoi mhaoirseacht 
na Roinne Oideachais agus Scileanna.  Tá an 
tionscnamh Oideachas Éireann á fheidhmiú 
ag Fiontar Éireann chun Éire a chur chun 
cinn i margaí reatha agus i margaí nua atá ag 
teacht chun cinn.

Faoin tionscnamh Éire an Domhain 2025, 
déanfar dul chun cinn maidir leis an 
sprioc dhúshlánach 15% d’iomlán na mac 
léinn a bheith ina mic léinn idirnáisiúnta 
a bhaint amach trí bheart éagsúla a 
dhéanamh, ina measc leathnú ar scéim 
Scoláireachtaí Rialtas na hÉireann; cur leis 
an mbolscaireacht ar Éirinn i dtíortha faoi 
leith (mar shampla Vítneam, an tSéalainn, an 
Chóiré Theas agus tíortha na hAfraice agus 
Mheiriceá Theas), feachtais margaíochta 
agus daoine a fhostú go háitiúil chun an 
bealach chun an mhargaidh a aimsiú; 
leathnú ar an gCiste Gluaisteachta don 
Lucht Léinn, agus tionchar níos mó a imirt 
ó thaobh comharobair agus páirtnéireacht 
idirnáisiúnta i gcúrsaí taighde. 

Oideachas
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Teangacha Iasachta

Tá lorg na hÉireann ar an domhan ag brath 
go mór ar chumas shaoránaigh, ghnólachtaí 
agus oifigigh na tíre cumarsáid agus gnó 
a dhéanamh i dteangacha iasachta.  Tá 
sin ar cheann de na bearta  dúshlánacha  
fadtéarmacha  a chuirtear roimh an gcóras 
oideachais.

Leagtar amach straitéis an Rialtais maidir 
leis na blianta 2017- 2026 in Déanann 
Teangacha Nasc, Straitéis do Theangacha 
Iasachta san Oideachas in Éirinn.  Tá 
bearta san áireamh maidir le feabhas a 
chur ar líofacht teangacha, leathnú ar líon 
na ndaoine a thugann faoi theangacha a 
fhoghlaim agus faoi líon na dteangacha 
a fhoghlaimítear, agus cur le páirt na 
bhfostóirí i dteangacha don trádáil a 
fhorbairt agus a úsáid.  Tá de chuspóir 
leis an straitéis cur le líon na ndaltaí dara 
leibhéal agus na mac léinn tríú leibhéal a 
dhéanann staidéar ar theangacha iasachta 
mar chuid den churaclam agus cur le líon na 
ndaoine as Éirinn a ghlacann páirt i gcóras 
Erasmus.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Mandairínis a thabhairt isteach 
mar ábhar iomlán ar churaclam na 
hArdteistiméireachta agus sonraíocht 
curaclaim a thabhairt isteach do 
dhaoine a bhfuil labhairt na Polainnise, 
na Liotuáinise, nó na Portaingéilise le 
hoidhreacht acu, agus sin á thabhairt 
i bhfeidhm sa bhliain 2020 le cur faoi 
scrúdú den chéad uair mar chuid den 
Ardteistiméireacht sa bhliain 2022

• Méadú a thabhairt i gcrích maidir le 
líon na scoileanna iarbhunoideachais 
ina dtairgtear dhá theanga iasachta nó 
níos mó ná sin, agus cur 25% le líon 
na ndaltaí a théann faoi scrúdú i dhá 
theanga iasachta faoin mbliain 2026

• Cur 20% faoin mbliain 2026 leis an 
sciar de na mic léinn ardoideachais a 
dhéanann staidéar, de chineál ar bith, ar 
theanga iasachta mar chuid dá gcúrsa

Tá ag éirí thar cionn, tríd an obair sa bhaile 
agus thar lear, le Foireann na hÉireann 
– craobhchóras na n-ambasáidí agus na 
ngíomhaireachtaí stáit ag obair go dlúth 
i gcomhar lena chéile – ag cur leis an 
easpórtáil go dtí margaí reatha agus go dtí 
margaí nua agus ag tarraingt beartaíocht 
eacnamaíochta, infheistíochta agus 
turasóireachta go hÉirinn.  

Tá curtha leis an tuiscint ar théarnamh tréan 
na hÉireann i gcúrsaí eacnamaíochta, a 
theacht amach go sásúil as clár an AE/IMF 
san áireamh, mar gheall ar thaidhleoireacht 
eacnamaíochta a rinneadh ar fud an AE agus 
le páirtnéirí straitéiseacha i rialtais (i Stáit 
Aontaithe Mheiriceá san áireamh) agus tá 
muinín go hidirnáisiúnta in athuair i riocht 
eacnamaíochta na hÉireann.

Leagtar amach i straitéis trádála na 
hÉireann, Éire Cheangailte: Trádáil agus 
Infheistíocht i nDomhan Dinimiciúil, an 
bealach ina mbeifear ullamh chun tabhairt 
faoi thimpeallachtaí seachtracha chomh so-
athraithe agus chomh dúshlánach agus a bhí 
romhainn leis na scórtha bliain.

Beifear ag neartú Foireann na hÉireann sa 
bhaile agus thar sáile ionas go gcinntítear 
go dtugtar an leas is fearr as acmhainn na 
ranna Rialtais, na ngníomhaireachtaí, na 
n-ambasáidí agus na gcomhlachtaí poiblí 
ar fad, ag obair i gcomhar, i gcrích sa chaoi 
is go mbaintear amach an chuspóir maidir 

Foireann na hÉireann – Bonn 
treise faoin Turasóireacht, 
faoin Trádáil agus faoin 
Infheistíocht
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le forás eacnamaíochta na hÉireann agus 
lánfhostaíocht inbhuanaithe.

Agus forbairt bhreise á tabhairt ar chur 
chuige Mheitheal na hÉireann, leanfar 
ag cur le gluaisteacht na n-oifigeach ar 
fud na seirbhíse taidhleoireachta agus 
na státseirbhíse, gluaisteacht idir an 
Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an 
Roinn Airgeadais agus an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála san áireamh.  
Leanfar freisin leis an gcomhdháil bhliantúil 
ag Foireann na hÉireann ar cuireadh tús léi 
le gairid agus ar gné phríomhthábhachtach 
í den chur chuige uile-rialtais.  Beidh 
craobhchóras níos cuimsithí d’Árais na 
hÉireann á thabhairt i bhfeidhm de réir a 
chéile ar fud na margaí is tábhachtaí mar 
mhodh chun an tionchar is fearr is féidir 
a d’fhéadfadh a bheith ag an gcomhar a 
thabhairt i gcrích.
Turasóireacht Éireann an comhlacht 

Thuaidh-Theas ar a leagtar de fhreagracht 
margaíocht a dhéanamh ar oileán na 
hÉireann thar lear.  Déanann Rialtas na 
hÉireann agus Feidhmeannacht Thuaisceart 
Éireann comhchistíocht ar an gcomhlacht a 
fheidhmíonn faoi choimirce na Comhairle 
Aireachta Thuaidh Theas (NSMC). Déanann 
Turasóireacht Éireann margaíocht thar lear 
ar oileán na hÉireann mar ionad laethanta 
saoire agus mar ionad turasóireachta 
gnó agus cuirtear cláir margaíochta ar 
bun faoi láthair i 23 margadh thar lear a 
tharraingíonn aird lucht féachana agus 
éisteachta suas le 600 milliún in aghaidh 
na bliana.  Tá an turasóireacht faoin tráth 
seo ar cheann de na tionscail dhúchais is 
mó in Éirinn, í ina bonn treise faoi líon is 
mó ná 235,000 post ar fud na tíre agus ina 
cúis le hioncam €4.9 billiún a chruthú sa 
bhliain 2017 ó bhuaiclíon cuairteoirí 8.98 
milliún.  Tá deis forás suntasach breise a 
ghnóthú ó mhargaí na Stát Aontaithe, mhór-

IOMLÁN NA BHFOSTAITHE I GCOMHLACHTAÍ 
IS CLIAINT DE CHUID AN IDA  
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roinn na hEorpa agus ó mhargaí nua agus 
margaí atá ag teacht chun cinn á shonrú 
ó athbhreithniú straitéiseach a rinneadh 
le gairid agus tá Turasóireacht Éireann 
ag feidhmiú ar mhaithe le brostú leis an 
bhforás ar na margaí sin.

Oibríonn IDA Éireann chun infheistíocht 
dhíreach choigríche (FDI) a mhealladh go 
hÉirinn.  Gnóthaíonn Éire, atá taobh le 
1.8% d’OTI an AE, 4.5% den infheistíocht 
eachtrach don Eoraip agus 7.5% den 
infheistíocht as réigiúin a ndíríonn an IDA 
orthu.  Le sé bliana anuas, tá Éire chun 
tosaigh san ord reatha maidir leis an tír is 
fearr ar domhan maidir le FDI ardluacha a 
mhealladh.  Tá níos mó ná 200,000 duine 
in Éirinn ag obair sa lá atá inniu ann ag líon 
is mó ná 1,300 de chuideachtaí is cliant de 
chuid an IDA – duine as gach deichniúr atá 

fostaithe – (féach Fíor 2). Tá ionad in Éirinn 
ag gach comhlacht den 10 gcomhlacht 
cógaisíochta is mó ar domhan agus ag 14 
den 15 comhlacht is mó maidir le feistí 
leighis a tháirgeadh. Maidir le hearnáil na 
teicneolaíochta, tá ionad sa tír seo ag gach 
ceann den 15 comhlacht teicneolaíochta 
is mó sna Stáit Aontaithe agus ag 8 
gcomhlacht as na 10 gcomhlacht bogearraí 
is mó ar domhan.

Oibríonn Fiontar Éireann chun cuidiú le 
comhlachtaí de chuid na hÉireann atá i 
mbun easpórtála go dtí gach cuid den 
domhan.  Cuidítear leo tús a chur leis an 
mbeartaíocht, méadú a thabhairt i gcrích, 
nuálaíocht a dhéanamh agus margaí 
easpórtála a ghnóthú i dtimpeallacht ina 
bhfuil géarú seasta ar an iomaíocht.  Tá 
209,000 duine fostaithe ar fud na hÉireann 
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ag na comhlachtaí a n-oibríonn Fiontar 
Éireann leo agus gnóthaíodh luach €21.6 
billiún d’easpórtáil sa bhliain 2016 (féach 
Fíor 3).

Oibríonn Fondúireacht Eolaíochta Éireann, 
an fhondúireacht náisiúnta maidir le 
hinfheisitíocht i dtaighde eolaíochta 
agus innealtóireachta, chun sochaí agus 
eacnamaíocht na hÉireann a chur chun cinn 
trí chuidiú leis an obair taighde eolaíochta 
agus innealtóireachta is fearr an tráth 
céanna a gcuirtear leis an tuiscint ar an ról, 
an tionchar agus na deiseanna a eascraíonn 
ón eolaíocht.  Oibrítear ar an leibhéal 
idirnáisiúnta chun cur leis an gcomhoibriú 
agus leis an gcomhar taighde, chun bonn 
a chur faoi infheistíocht in Éirinn agus 
chun oibriú le fondúireachtaí agus grúpaí a 
chuireann cistí ar fáil do shaothair taighde ar 
díol suime iad ó thaobh cúrsaí straitéise in 
Éirinn.

Déanann an Roinn Airgeadais bainistíocht ar 
chaidreamh na hÉireann le Forais Airgeadais 
Idirnáisiúnta (IFI), rud a fhágann cead 
cainte ag Éirinn ag fóraim thábhachtacha 
maidir le cúrsaí eacnamaíochta an 
domhain agus ceisteanna faoin bhforbairt 
idirnáisiúnta.  Tá ballraíocht ag Éirinn ar 
an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta 
(IMF), ar Ghrúpa an Bhainc Dhomhanda 
(WBG), ar Ghrúpa Bhanc Forbartha 
na hÁise (ADB), ar Bhanc Bonneagair 
agus Infheistíochta na hÁise(AIIB), ar an 
mBanc Eorpach Infheistíochta (EIB), ar an 
mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus 
Forbartha (EBRD), agus ar Bhanc Forbartha 
Chomhairle na hEorpa (CEB). Tá tús curtha 
ag Éirinn le hidirbheartaíocht fhoirmeálta 
faoi bhallraíocht ar Bhanc Forbartha na 
hAfraice (AfDB), agus déanfar an cheist 
maidir le ballraíocht ar bhancanna forbartha 
eile, mar shampla an Banc Forbartha 
Idir-Mheiriceánach (IADB) agus Banc 
Forbartha Réigiún Mhuir Chairib (CDB) á 
mheas. Chuideodh sin le fairsingiú breise 

a thabhairt i gcrích ar réimse na hÉireann 
maidir le forbairt idirnáisiúnta.

Treisíonn an Roinn Talmhaíochta agus 
Mara agus Bord Bia leis an bhforbairt ar 
earnálacha an bhia, na ndeochanna agus 
na gairneoireachta in Éirinn, earnálacha 
a bhfuil mórthábhacht leo maidir le forás 
eacnamaíochta agus le cúrsaí fostaíochta.  
Baineadh buaicleibhéal easpórtála €12.6 
billiún amach sa bhliain 2017 atá táthar 
ag díriú ar fhorás go dtí €19 billiún faoin 
mbliain 2025 faoin straitéis Food Wise 
2025. Cé go bhfuil an Ríocht Aontaithe 
agus an tAontas Eorpach ar na margaí 
príomhthábhachta i gcónaí, tá éagsúlacht 
bhreise ag baint leis an réimse margaí don 
easpórtáil bia.  Tháinig ardú tréan ar an 
easpórtáil go dtí tíortha taobh amuigh den 
AE ó €1.75 billiún sa bhliain 2010 go dtí €4 
billiún sa bhliain 2017.

Tá margaí nua easpórtála d’earraí 
talmhaíochta agus bia na hÉireann a aimsiú 
agus a fhorbairt ar cheann de na bearta is 
tábhachtaí maidir le forbairt straitéiseach 
ar an earnáil sin.  Fágann socrú na Ríochta 
Aontaithe an AE a fhágáil go bhfuil ábhar 
nua baoil agus dúshláin i gceist ar díol 
suntais é d’earnáil na talmhaíochta agus an 
bhia go háirithe. 
Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Brostú leis an éagsúlacht margaí don 
trádáil, don turasóireacht agus don 
infheistíocht isteach ar fud réigiúin uile 
an domhain 

• Cur leis an teacht isteach ó mhargaí 
turasóireachta príomhthábhachta agus 
ó mhargaí turasóireacht atá ag teacht 
chun cinn 

• Breis baill foirne taidhleoireachta agus 
gníomhaireachta a cheapadh in ionaid 
faoi leith, mar a leagtar amach sa 
cháipéis straitéise seo  

• Níos mó baill foirne ó ranna éagsúla 
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Tugtar cúnamh suntasach gach bliain don Ionad 
faoi Chlár Rialtas na hÉireann maidir le Cúnamh 
Taca d’Eisimircigh.  Chuidigh an cúnamh 
sin le hIonad na hÉireann i Londain freastal 
ar riachtanais athraitheacha chasta phobal 
iléagsúil na nÉireannach i Londain. 

Breis agus trí scóir bliain ó osclaíodh an 
t-ionad, tá an carthanas i gcroílár phobal 
na hÉireann i Londain go fóill, ag freastal ar 
Éireannaigh Londain seacht lá na seachtaine, 
gach seachtain den bhliain.  Is é an carthanas 
leasa is mó d’Éireannaigh é sa Bhreatain agus 
an t-ionad is mó ag pobal na hÉireann in aon tír 
taobh amuigh d’Éirinn féin.  Le blianta anuas, 
tá tuiscint láidir ar phobal na hÉireann agus ar 
an gceangal le hÉirinn á chothú don líon mór 
daoine a fhreastalaíonn iad le clár imeachtaí 
an ionaid, imeachtaí cultúir agus imeachtaí 
sóisialta. 

Cúram don duine is cúram don ionad.  
Cuidíonn an carthanas leis na daoine is 
mó a bheadh i mbaol den diaspóra ar fud 
Londain ar fad.  Bíonn seirbhísí comhairle 
chomh maith le cúnamh i gcás géarchéime 
i gceis leis an gcúnamh sin, chomh maith le 
caidreamh sonrach, abhcóidíocht agus oibrithe 
cáis ar mhaithe le daoine aosta de chuid na 
nÉireannach, seirbhísí lae le béilí folláine, 
grúpaí sóisialta ar furasta iad a thaobhú agus 
gníomhartha chun cur in aghaidh an uaignis, 
deontais bheaga a chur ar fáil i gcásanna 
géarchéime, daoine muinteartha a aimsiú agus 
cúnamh le filleadh ar Éirinn.

Déanann an carthanas bainistíocht ar an gclár 
cultúir is mó i Londain maidir le cultúr na 
hÉireann, agus cuirtear fáilte ann roimh líon 
is mó ná 20,000 duine in aghaidh na bliana.  
Cuirtear spás agus cúnamh ar fáil maidir le níos 
mó ná 400 ócáid de chuid phobal na hÉireann 

agus cuirtear cúnamh agus comhairle ar fáil do 
réimse leathan ealaíontóirí agus eagraíochtaí 
cultúir de chuid na hÉireann.  Tá níos mó 
ná 6,000 leabhar sa leabharlann agus clár 
oideachais ar ardchaighdeán ar bun a bhfuil 
borradh tréan faoi.

Cuirtear ceangal breá soicheallach le pobal beo 
cuiditheach na hÉireann  – ar fud Londain ar 
fad – ar fáil tríd an ionad.  Bíonn fáilte roimh 
rannpháirtíocht an uile dhuine trí chórais 
ar líne, an clár imeachtaí, deiseanna obair 
dheonach a dhéanamh agus cairdeas a nascadh 
agus tríd an ionad pobail féin.  

www.londonirishcentre.org

www.facebook.com/londonirishcentre

www.twitter.com/LDNIrishCentre

www.instagram.com/londonirishcentre

CÁS FAOI LEITH: 
Ionad na hÉireann - Lárionad na nGael i Londain 

Sa bhliain 1955, osclaíodh Ionad na hÉireann i Londain chun freastal ar imircigh tar éis 
dóibh a theacht as Éirinn.  Seirbhísí lóistín agus leas a bhí á gcur ar fáil ar dtús ach ba 
ghairid go raibh tábhacht leis an áit mar ionad sóisialta agus cultúir.  
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a cheapadh i bpostanna attaché sna 
hambasáidí in ionaid straitéiseacha agus 
san ionadaíocht bhuan leis an AE sa 
Bhruiséil 

• Ionadaithe de chuid Bord Bia a 
cheapadh ar conradh i margaí thar lear, 
ina measc Tuaisceart na hAfraice, Iarthar 
na hAfraice agus Deisceart na hAfraice, 
an tSeapáin, an Chóiré Theas agus an 
Araib Shádach 

• Leathnú a dhéanamh ar chlár 
Chomhaltacht Bhord Bia agus ar chlár 
Bhord Bia do Chéimithe in ionaid 
éagsúla, ina measc an Fhrainc, an 
Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, an 
Pholainn, an Spáinn, an tSualainn, 
an Ríocht Aontaithe, Stáit Aontaithe 
Mheiriceá, an tSín, Singeapór, an Rúis, 
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an 
Afraic, an tSeapáin, Vínteam agus an 
Astráil 

• Leanúint de dhlús breise a chur le cur 
chuige Mheitheal na hÉireann, in Éirinn 
agus thar lear, lena n-áirítear forbairt 
bhreise ar chóras Áras na hÉireann, 
comhdháil bhliantúil Mheitheal na 
hÉireann, agus straitéis cumarsáide agus 
ardán digiteach Mheitheal na hÉireann a 
chur i bhfeidhm

Ceangal leis an diaspóra

Meastar go bhfuil isteach is amach le 70 
milliún duine ar dhiaspóra na hÉireann. 
Leagtar amach i bpolasaí na hÉireann 
maidir leis an diaspóra an aisling atá ag an 
Rialtas maidir le pobal bríomhar iléagsúil 

Éireannach ar fud an domhain atá ceangailte 
le hÉirinn agus lena chéile. 

I mí Márta 2017, cheadaigh an Rialtas 
i bprionsabal reifreann a rith chun an 
Bunreacht a leasú sa chaoi is go mbeadh 
cead vótála i dtoghcháin uachtaránachta 
ag saoránaigh de chuid na hÉireann a 
bhfuil cónaí orthu taobh amuigh den Stát, 
saoránaigh a bhfuil cónaí orthu i dTuaisceart 
Éireann san áireamh.  Tá an Rialtas tugtha 
do reifreann maidir leis an gceist sin a rith 
agus tá tugtha le fios go mbeidh sé ar siúl i 
mí Meitheamh 2019.

Déantar ceiliúradh ar mhuintir na hÉireann 
thar lear a bheith, cuid mhór, ina ndaoine 
rathúla, acmhainneacha, cruthaitheacha a 
bhfuil sé de chumas iontu agus de mhianach 
iontu cuidiú le forbairt eacnamaíochta 
agus shóisialta na hÉireann agus dea-
chlú idirnáisiúnta mhuintir na hÉireann a 
chaomhnú agus a fheabhsú.

Oibríonn an Rialtas chomh maith chun leas 
dhiaspóra na hÉireann a chur chun cinn, 
arna thabhairt san áireamh go bhfuil tairbhe 
bhunúsach le caidreamh na tíre leis an 
diaspóra agus gur cheart an caidreamh sin a 
chothú agus a neartú.

Táthar tugtha d’fhorbairt, do threisiú 
agus do nuachóiriú a thabhairt ar na 
craobhchórais caidrimh atá againn leis an 
diaspóra.  Bíonn an ceangal seo, a chothaítí 
trí na hambasáidí agus na misin eile ar na 
seanbhealaí agus a chothaítear níos minice 
agus níos rialta anois sa réimse digiteach 
ina chabhair againn maidir le bonn treise 
a chur faoi leas agus faoi ghníomhartha 
dhreamanna den diaspóra, tuiscint ar an 
gceangal a choinneáil ar bun, bonn treise 
a choinneáil faoi bheartaíocht dá gcuid ar 
mhaithe le cúrsaí an náisiúin agus iniúchadh 
a dhéanamh ar dheiseanna nua gnó. 

Diaspóra na hÉireann 
agus Saoránaigh na 
hÉireann thar 
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Cúrsaí Slándála agus 
Cosanta

Tá sochaí an-iléagsúil in Éirinn le blianta 
beaga anuas, le hardú mór ar an inimirce.  Tá 
cuid mhór de na hinimircigh nua atá ag cur 
fúthu go buan in Éirinn agus a roghnaigh 
a bheith ina saoránaigh de chuid na tíre.  
Bíonn siadsan ag cur go gníomhach leis an 
saol i measc phobal a gcomharsanachta féin 
agus le cúrsaí eacnamaíochta in Éirinn.

De thoradh ar an ngné bhreise seo den 
idirnáisiúnachas, is féidir le hÉirinn anois 
‘athdhiaspóra’ a chomhaireamh ar dhiaspóra 
na tíre chomh maith – an líon daoine a 
chaith tamall ina gcónaí, i mbun staidéir 
nó i mbun oibre in Éirinn agus a d’fhill ina 
dhiaidh sin ar a dtír dúchais, le leanaí go 
minic a rugadh in Éirinn. Is mian linn go 
gcoinneodh na hÉireannaigh óga sin an 
ceangal le hÉirinn agus go mbeadh siad 
mórtasach as saoránacht na hÉireann agus 
táthar ag déanamh scrúdú ar bhealaí nua 
chun caidreamh a choinneáil ar bun le 
dreamanna nua den diaspóra.

Cuidiú le Saoránaigh na hÉireann 
thar lear 

Tá muintir na hÉireann i mbun taistil níos 
minice, ar feadh tréimhsí níos giorra, go 
dtí áiteanna níos éagsúla agus níos faide ó 
bhaile ná mar a bhíodh riamh cheana.  Tá 
méadú faoi thrí le fiche bliain anuas ar líon 
na gcuairteanna a thugann Éireannaigh thar 
lear le 7.9 milliún turas amach as an tír sa 
bhliain 2017. Meastar go leanfaidh an forás 
sin agus go mbeidh go maith os cionn an 
8 milliún turas sa bhliain á thabhairt faoin 
mbliain 2020.

De réir mar atá líon níos mó daoine as 
Éirinn ag taisteal go dtí ionaid nua níos 
faide ó bhaile, tá méadú ag teacht ar an 
éileamh ar Chosaint Consalachta (Beart 
Géarchéime agus Cúnamh Consalachta).  

Bíonn na misin thar lear tábhachtach mar 
chúl taca sábháilteachta ag saoránaigh 
na hÉireann, maidir le comhairle agus 
cúnamh a chur ar fáil i bpáirteanna éagsúla 
den domhan.  Trí dhaoine ar an láthair 
agus sa bhaile, Ionad Géarchéimeanna 
Consalachta cúltaca i mBaile Átha Cliath 
san áireamh, déileálann an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála leis na mílte agus 
na mílte iarratas ar chúnamh gach bliain – 
cásanna tromchúiseacha éigeandála san 
áireamh agus cásanna ina dtarlaíonn gortú 
d’Éireannach thar lear, Éireannach a chur in 
ospidéal nó bás Éireannaigh thar lear. 

I rith na bliana 2017, tháinig an Roinn i 
gcabhair i ndáil le cruachás níos mó ná 
3,000 saoránach de chuid na hÉireann 
thar lear,  bás níos mó ná 320 saoránach 
de chuid na hÉireann san áireamh. B’ardú 
mór sin ar leibhéal na bliana 2016, ardú 
21% ar chásanna báis thar lear, ardú 13% ar 
chásanna inar cuireadh saoránaigh de chuid 
na hÉireann ar a gcoinneáil thar lear, agus 
ardú 17% ar líon na gcásanna casta a bhain 
le daoine a raibh deacrachtaí acu maidir le 
sláinte mheabhrach.  De réir meastacháin, is 
ardú seasta a thiocfaidh an éileamh i rith na 
mblianta seo romhainn.

Is trí pháirt na hÉireann i bhforais, i gcláir 
agus i dtionscnaimh de chuid na Náisiún 
Aontaithe agus de chuid an Aontais 
Eorpaigh is mó a oibríonn Éire ar mhaithe 
le haidhmeanna na tíre maidir le cúrsaí 
slándála agus cosanta idirnáisiúnta.  Fágann 
an nós seanbhunaithe páirt a ghlacadh in 
obair síochánaíochta agus sa bhainistíocht 
ar chásanna géarchéime, gur mó an aird a
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bhíonn orainn agus an tionchar a bhíonn 
againn leis na Náisiúin Aontaithe agus leis 
an Aontas Eorpach, rud a chuidíonn le 
hÉirinn an meon maidir leis an gceart agus 
an chóir agus an chaoinfhulaingt a chur 
chun cinn agus leas straitéiseach náisiúnta 
na tíre a chur chun cinn.
Tá Éire faoi láthair ag féachaint le suíochán 
ar Chomhairle Slándála na Náisiún 
Aontaithe a bhaint amach i rith na mblianta 
2021- 22. Dá n-éireodh linn sa toghchán, 
bheadh Éire i gceartlár dhéanamh na gcinntí 
ar cheisteanna mórthábhachta sna Náisiúin 
Aontaithe, an tsíocháin idirnáisiúnta, an 
tslándáil idirnáisiúnta agus cúrsaí forbartha 
san áireamh.  Cuideoidh feachtas tréan 
bríomhar le haird agus tuiscint ar Éirinn – 
an tír agus an meon lena seasann muintir 
na tíre – a neartú ar fud thíortha uile na 
Náisiún Aontaithe. Cuideofar freisin le 
leasa straitéiseacha idirnáisiúnta na tíre 
a chur chun tosaigh trí Éire a chur ar a 
súile do thíortha eile agus cur le clú na tíre 
mar pháirtnéir sármhaith i gcúrsaí trádála, 
infheistíochta agus turasóireachta.

Sa bhliain 2018, tá ceiliúradh á dhéanamh 
ar chothrom 60 bliain ó ghlac Éire páirt i 
misean síochánaíochta de chuid na Náisiún 
Aontaithe den chéad uair. Beidh ócáidí in 
onóir dhaoine d’Óglaigh na hÉireann a bhí ar 
fónamh thar lear, 86 fear agus bean a fuair 
bás lena linn sin san áireamh, ar chuid de na 
himeachtaí comórtha.

I mí Meitheamh 2018, tá 639 duine 
d’Óglaigh na hÉireann ag fónamh le naoi 
gcinn de mhisin éagsúla faoi stiúir na 
Náisiún Aontaithe, an Aontais Eorpaigh 
agus NATO san Afraic, san Eoraip agus sa 
Mheánoirthear agus le réimse eagraíochtaí 
idirnáisiúnta agus dreamanna ionadaíochta 
náisiúnta.  Is iad Fórsa Eatramhach na 
Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL), 

Fórsa Breathnóireachta Díscoir na 
Náisiún Aontaithe (UNDOF) sa tSiria agus 
misean cabhlaigh an Aontais Eorpaigh sa 
Mheánmhuir na misin is mó a bhfuil daoine 
d’Óglaigh na hÉireann ar fónamh leo thar 
lear faoi láthair.

Déantar soláthar faoin bPlean Forbartha 
Náisiúnta (NDP) do leithroinnt caipitil €541 
milliún i ndáil le cúrsaí Cosanta i rith na 
mblianta 2018 – 2022. Leagtar béim leis an 
leithroinnt sin ar an tábhacht atá ag Éirinn 
lena chinntiú go mbíonn ar chumas Óglaigh 
na hÉireann na rólanna ar fad a leagann an 
Rialtas orthu a chur i gcrích, Oibríochtaí 
Tacaíocht Síochána san áireamh.  Fágtar 
gur féidir clár leanúnach maidir le forbairt 
trealaimh agus bonneagair a choinneáil ar 
bun ar fud an Airm, an Aerchóir agus na 
Seirbhíse Cabhlaigh, faoi mar a shonraítear 
agus a leagtar príomhthábhacht air i 
bPáipéar Bán na bliana 2015 maidir leis an 
gCosaint ina leagtar amach an creatbheartas 
maidir le forbairt ar chúrsaí cosanta anonn 
go dtí an bhliain 2025.

Oibríonn Éire ar mhaithe leis na hiarrachtaí 
cur leis an gcumas eadrána sna Náisiúin 
Aontaithe, san Aontas Eorpach agus in 
eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.  Tá an 
taithí a gnóthaíodh ó Phróiseas Síochána 
Thuaisceart Éireann á chur ar fáil againn 
do thíortha agus do dhreamanna eile atá 
ag féachaint le haighneas a réiteach nó a 
sheachaint; mar shampla tríd an gcúnamh 
ilghnéitheach i ndáil leis an bpróiseas 
síochána sa Cholóim.  Bítear go mór chun 
tosaigh freisin sna hiarrachtaí caighdeáin 
dhomhanda a thabhairt chun cinn d’fhonn le 
dul i ngleic leis na bunchúiseanna a bhíonn 
le haighneas agus le teannas i ndáil le cearta 
an duine, comhionannas inscne, díarmáil 
agus neamhleathadh airm, chomh maith leis 
an sásra maidir le maoirseacht a dhéanamh 
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ar an gcur i bhfeidhm.

Ar cheann de na príomhaidhmeanna leis an 
bPáipéar Bán, bhí bonn daingean a chur faoi 
chaidreamh na hÉireann le heagraíochtaí 
idirnáisiúnta, go háirithe leis na Náisiúin 
Aontaithe agus leis an AE.  Luaitear go 
sonrach sa Pháipéar Bán go leanfadh 
caidreamh forghníomhach na hÉireann leis 
na Náisiúin Aontaithe, an AE, an OSCE agus 
le Comhpháirtíocht na Síochána de chuid 
NATO (PfP), ag féachaint le forbairt bhreise 
ar an gcaidreamh agus dlús breise. Tar éis 
fhoilsiú an Pháipéir Bháin sa bhliain 2015, 
sonraíodh 88 tionscadal le cur i bhfeidhm. 
Tá roinnt acu sin a bhfuil suntas faoi leith 
leo go hidirnáisiúnta, an chuid seo a leanas 
ina measc:

• Cumas agus acmhainn a fhorbairt a 
fhágann gur féidir treisiú le cur chuige 
cuimsitheach i leith bhainistíocht 
géarchéime, tionscnaimh i gcomhar le 
stáit eile ar aon mheon linn san áireamh 

• Athbhreithniú ar chion tairbhe na 
hÉireann faoi mar a dhearbhaítear 
maidir le Córas Ullmhacht Acmhainne 
na Náisiún Aontaithe i ndáil le 
Síochánaíocht  

• Treisiú le socruithe déthaobhacha 
reatha trí mhalartú foirne, Meabhráin 
Comhthuisceana déthaobhacha agus 
scrúdú a dhéanamh maidir leis an rogha 
attaché cosanta a cheapadh maidir le 
tíortha áirithe 

• Caidreamh a chothú le NATO trí 
Thionscnamh na bhFórsaí Nasctha 
(CFI), an Próiseas Pleanála agus 
Athbhreithnithe (PARP) agus Coincheap 
an Chumas Oibríochta (OCC)

• Deiseanna a aimsiú chun cur le 
rannpháirtíocht na hÉireann i 
dtionscadail ilnáisiúnta maidir le 

forbairt cumais faoi scáth chóras na 
Gníomhaireachta Eorpaí Cosanta 

• Caidreamh a chothú le geallsealbhóirí 
eile chun scrúdú a dhéanamh ar an leas 
a bhíonn as bearta dírithe ar chúrsaí 
inscne le linn na síochánaíochta 

• Foras Síochána agus Ceannródaíochta 
a fhorbairt a mbeadh seasamh 
idirnáisiúnta leis 

Chomh maith le páirt a ghlacadh i 
misin ar mhaithe leis an tsíocháin, tá 
Óglaigh na hÉireann páirteach i mbearta 
daonchabhrach thar lear le blianta fada 
anuas.  Is é an ciste a chuireann Cúnamh 
Éireann ar fáil an phríomhfhoinse airgid 
maidir leis an obair daonchabhrach seo.  Ó 
chuaigh Cathlán na hÉireann ar ais le UNIFIL 
i lár na bliana 2011, chuir Cúnamh Éireann 
airgead ar fáil maidir le tionscadail faoi leith 
arb iad cathláin na hÉireann a thug chun 
suntais iad agus a chuir bonn treise fúthu. 

I gcás thionscadail a bhaineann le UNIFIL, 
is féidir le Cúnamh Éireann cistíocht suas le 
€80,000 in aghaidh na bliana a chur ar fáil 
– suas le €40,000 d’aon mheitheal amháin 
– i ndáil le beartaíocht ar mhiontionscadail 
a dhéanann meitheal de chuid Óglaigh na 
h Éireann, nó a gcuidíonn meitheal den 
sórt sin leis, agus iad ar fónamh le UNIFIL.  
Gné faoi leith den chur chuige maidir le 
hoibríochtaí idirnáisiúnta ar mhaithe leis an 
tsíocháin is ea caidreamh a chothú idir baill 
foirne Óglaigh na hÉireann agus pobal na 
háite ar gach leibhéal.  Fágann an chistíocht 
breise (arna ardú ó €40,000 in aghaidh na 
bliana) gur féidir le hÉirinn a bheith níos 
suntasaí agus níos gníomhaí sa Liobáin i 
rith na mblianta seo romhainn.  Neartaítear 
ar an gcaoi sin an ceangal cairdis idir an dá 
thír agus an caidreamh sármhaith atá idir 
saighdiúir na hÉireann agus pobal na háite, 
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rud a bhfuil bunriachtanas leis maidir leis an 
dualgas síochánaíochta a chur i gcrích.

Bhí Éire chun tosaigh riamh i mbun 
ceannródaíochta maidir leis na hiarrachtaí 
idirnáisiúnta rialú a dhéanamh ar 
airm núicléacha, cheimiceacha agus 
bitheolaíochta, laghdú orthu agus deireadh 
a chur leo.  Bítear chun tosaigh freisin sna 
hiarrachtaí rialú a dhéanamh maidir le hairm 
den ghnáthchineál a bheith go neamhairdiúil 
ag dreamanna daoine (rud a chothaíonn 
teannas agus a fhágann gur féidir le 
haighneas géar millteach tarlú), laghdú ar 
a líon agus deireadh a chur leo.  Tá Éire ar 
cheann den sé náisiún atá sa ghrúpa lárnach 
a bhfuil gradam idirnáisiúnta bronnta air 
mar gheall ar an idirbheartaíocht a bhrú 
chun cinn ba chúis leis an gConradh maidir 
le Toirmeasc ar Airm Núicléacha a aontú 
sa bhliain 2017.   Cuireann an conradh sin 
leis an gConradh maidir le Neamhleathadh 
Arm Núicléach (NPT) 1968, conradh eile a 
tháinig de thoradh ar thionscnamh de chuid 
na hÉireann. 

Bítear seasta i mbun iarrachtaí brú chun 
cinn le comhaontuithe idirnáisiúnta maidir 
le rialú ar airm de ghnáthchineál a chur i 
bhfeidhm, agus is díol suntais ina leith sin 
an Coinbhinsiún  maidir le Cnuas-Mhuinsin 
a aontaíodh ag Comhdháil Pháirc an 
Chrócaigh, faoi chathaoirleacht na hÉireann, 
sa bhliain 2008.
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Is é Fórsa Eatramhacha na Náisiún Aontaithe 
sa Liobáin (UNIFIL) an misean is mó lena bhfuil 
daoine d’Óglaigh na hÉireann ag fónamh thar 
lear faoi láthair. Cuireadh an misean sin ar bun 
sa bhliain 1978 chun maoirseacht a dhéanamh 
ar tharraingt siar fhórsaí na hIosraeile agus 
chun cúrsaí síochána agus slándála a chur 
ar bun in athuair tar éis ionradh Iosrael sa 
Liobáin.  Ceathracha bliain dár gcionn, tá ról 
ríthábhachtach leis an misean i gcónaí maidir 
le cobhsaíocht i ndeisceart na Liobáine, go 
háirithe sa limistéar atá buailte ar Iosrael.

Ón mbliain 2000 i leith, le tarraingt siar 
fhórsaí Iosrael, lean UNIFIL den obair i 
ndeisceart na Liobáine.  Sa bhliain 2006, 
de thoradh ar aighneas briseadh amach idir 
Iosrael agus an Liobáin, shocraigh Comhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe síneadh a 
chur le sainordú UNIFIL agus líon na dtrúpaí 
a ardú ó tuairim is 2,000 saighdiúir go dtí 
uaslíon 15,000.  Cuireadh le ról an mhisin 
go dtagann monatóireacht ar an sos cogaidh 
faoina scáth chomh maith le cúnamh taca a 
thabhairt d’fhórsaí armtha na Liobáine agus 
cúnamh a thabhairt ionas go gcinntítear deis 
ag lucht daonchabhrach cuidiú le dreamanna 
sibhialtacha agus ag daoine easáitithe filleadh 
go sábháilte ar a n-áit féin.

Tá tuairim is 10,500 saighdiúir agus níos mó ná 
800 ball foirne sibhialtach, as 40 tír, le UNIFIL 
faoi láthair, faoi cheannas an Mhaorghinearáil 
Mike Beary de chuid Óglaigh na hÉireann, 
Ceannasaí an Fhórsa.

Tá isteach is amach le 380 duine de chuid 
Óglaigh na hÉireann ar fianas leis an misean 
faoi láthair agus d’fhéadfadh go gcuirfí leis an 
líon sin.  Tá an 111ú Cathlán Coisithe lonnaithe 
i Limistéar Thiar cheantar oibríochta UNIFIL, 

cóngarach do At Tiri, agus tá dhá phost ar 
an Líne Ghorm idir an Liobáin agus Iosrael.  
Patról, faire agus oibriú i bpoist sheasta is mó a 
leagtar ar an gcathlán a fheidhmíonn go dlúth, 
ó thaobh comhordúcháin agus comhoibre, 
le fórsaí armtha na Liobáine i Limistéar Thiar 
cheantar oibríochta UNIFIL. 

Tá níos mó ná 32,000 seal dualgais déanta 
ag daoine d’Óglaigh na hÉireann le UNIFIL le 
ceathracha bliain anuas.  Fuair 47 Éireannach 
bás ag obair ar son na síochána agus iad ar 
fónamh le UNIFIL.

CÁS FAOI LEITH: 
Obair Síochánaíochta le Fórsa Eatramhach na 
Náisiún Aontaithe sa Liobáin 

Cheangail Éire leis na Náisiúin Aontaithe sa bhliain 1955 agus táthar páirteach gan scor 
i misin síochánaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe ón mbliain 1958 i leith. 
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Cúnamh Forbartha agus 
Caidreamh Iltaobhach

Ainneoin dul chun cinn i gcúrsaí 
eacnamaíochta ar fud an domhain, tá 
éagothromaíocht agus bochtaineacht 
dhoghlactha le sonrú ar phríomhthréithe an 
domhain i gcónaí.  Tá stáit shochloíte agus 
foréigean idir stáit ina gcúis go rómhinic 
le heaslándáil, rud a chuireann isteach ar 
chearta an duine, smacht reachta agus 
forbairt.

Mar léiriú ar mheon na tíre agus ar stair 
a muintire, tá Éire tugtha i gcónaí don 
mhuintearas leis na daoine is boichte ar 
domhan, rud a léirítear tríd an gclár maidir le 
comhoibriú forbartha agus an bheartaíocht 
a dhéantar i gcásanna géarchéime.

Tabharfaidh Páipéar Bán nua maidir le 
Forbairt Idirnáisiúnta deis dúinn a mbeadh 
i gceist le timpeallacht dhomhanda atá faoi 
mhórathrú a chur faoi mheas agus an an 
t-ord tábhachta maidir leis an ról a bheidh 
againne ina bhfuil i ndán a leagan amach. 
Féachfar le leanacht den cheannródaíocht 
agus den rannpháirtíocht maidir le cuspóirí 
domhanda saol níos fearr a chruthú, mar 
a chuirtear in iúl leis na Spriocanna don 
Fhorbairt Inbhuanaithe.  Tá aisling na 
hÉireann maidir leis an saol sin bunaithe 
ar mheon mhuintir na hÉireann, oibriú ar 
mhaithe le saol atá níos cothroime, níos 
síochánta agus níos inbhuanaithe.  Beifear 
ag saothrú ar mhaithe leis an aidhm a 
leagtar amach san Agenda 2030 maidir leis 
na Spriocanna Domhanda don Fhorbairt 
Inbhuanaithe, nach bhfágfaí aon duine ar 
lár, a thabhairt i gcrích.

Déanfar mar shampla forbairt de réir 

na taithí sa tír seo féin ar thionchar an 
athraithe chun sochair a d’eascair ón 
oideachas agus stair na forbartha ar an tír 
seo féin.  Seastar leis an oideachas a bheith 
ina cheart bunúsach agus táthar den tuairim 
go mbíonn toradh leathanréimseach ar 
oideachas a chur ar chailíní go háirithe ionas 
go dtugtar cumhacht do chailíní agus do 
mhná agus go dtugtar claochlú ar an bpobal.
Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Páipéar Bán faoi chlár na hÉireann 
don chomhar forbartha idirnáisiúnta a 
fhoilsiú

• Geallúint a thabhairt maidir le 0.7% den 
OIN a bheith á chur i leith chúnamh 
forbartha faoin mbliain 2030

• Bonn treise a chur faoin mbeartaíocht 
sin trí dhlús breise a chur faoin 
gcaidreamh leis na Náisiúin Aontaithe 
agus leis an Aontas Eorpach maidir le 
cúrsaí forbartha agus teacht i láthair na 
hÉireann a neartú sna forais iltaobhacha 
a bhaineann le hábhar 

• Páirtnéirí príomhthábhachta lenar féidir 
ár bpríomhpholasaithe a thabhairt 
i gcrích a aimsiú, mar shampla an 
gheallúint dúbailt a thabhairt ar an 
ranníocaíocht leis an gComhpháirtíocht 
Dhomhanda ar mhaithe leis an 
Oideachas (ionas go n-ardaítear cion na 
hÉireann go dtí  €25 milliún i rith na dtrí 
mbliana seo romhainn), agus an cúnamh 
sin a choinneáil ar bun agus a leathnú i 
rith na mblianta dár gcionn 

• Cur leis an acmhainn oibriú le tíortha 
agus le forais atá ar aon mheon linn 
i ndáil le ceisteanna forbartha agus 
cúrsaí daonchabhrach de réir mar a 
leathnaítear le clár na hÉireann don 
chomhar forbartha 

• Neartú ar an ionadaíocht san AE agus 
sna Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac 
agus sa Ghinéiv 
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As Karamoja in Uganda é Munyes, áit ina 
bhfuil ceathrar as gach cúigear duine fásta 
gan scríobh ná léamh.  Tá beagnach leath 
na ndaoine a bheadh in aois scoile, idir sé 
bliana d’aois agus ceithre bliana fichead, 
nach bhfaca lá scoile riamh.  Cuid mhór de na 
leanaí a fhreastalaíonn an scoil, fágann siad 
sula mbíonn bunoideachas nó oideachas dara 
leibhéal críochnaithe acu.  Tá Karamoja ar an 
gceantar is dearóile agus is iargúlta sa tír, ag 
teacht aniar anois ó bhlianta fada aighnis. 

Fuair Munyes comhaltacht tráth faoi Chlár 
Comhaltachtaí Chúnamh Éireann.  Le deich 
mbliana anuas, cuidíodh faoin gclár sin le líon 
is mó ná 2,000 dalta, a bhí faoi mhíbhuntáiste 
shocheacnamaíochta, dul faoi oideachas 
iarbhunleibhéil trí tháillí scoile, leabhair scoile 
agus ábhar scoile a chur ar fáil chomh maith le 
meantóireacht agus comhairle gairme.  I gcás 
Munyes, chuir an clár seo de chuid Chúnamh 
Éireann athrú ar a shaol. 

“Bhí an saol an-chrua sular thosaigh mé ar 
an ardscoil.  Thug mé faoin Scrúdú Cinn 
Bunoideachais (PLE) trí bliana as a chéile - 
2004, 2005 agus 2006. Cé go raibh marcanna 
maithe á ngnóthú agam, ní raibh an teaghlach 
in acmhainn mé a chur chuig an meánscoil.  
Le linn dom a bheith ag dul ar an mbunscoil, 
bhíodh mo mháthair ag dó fioghuail le hábhar 
scoile a chur ar fáil dom.  Bhínn féin ag obair 
do dhaoine freisin ag tarraingt uisce, ag bailiú 
adhmaid don tine, ar mhaithe le híocaíocht 
bheag éigin.  D’athraigh an saol agam an tráth 
a bhfuair mé scoláireacht ó Chúnamh Éireann.  
Ní raibh aon ghanntan feasta orm ó bhí mo 
chuid táillí scoile á n-íoc.  Bhíodh an t-ábhar 
scolaíochta uilig á chur ar fáil dom.  Ag an 
ollscoil, thugtaí airgead póca dúinn, costas 
taistil ón mbaile agus ar ais, d’íoctaí an lóistín… 
murach clár na gcomhaltachtaí, ní bheinnse 
inniu mar atá mé.”

I gceantar ar lú ná leanbh amháin as gach 
deichniúr a théann faoi oideachas dara leibhéal, 
tá cúnamh Éireann ag cuidiú le leanaí dul ar 
aghaidh ón mbunoideachas go dtí an scolaíocht 
dara leibhéal agus sin a leanúint ceann cúrsa.  
Cuireann sin ar chumas na ndaoine óga bun 
a dhéanamh sa saol sa chaoi is mbíonn rogha 
níos leithne acu agus deiseanna margadh na 
fostaíochta a thapú.

Tá béim láidir faoi chlár forbartha na hÉireann 
in Uganda ar fheabhas a chur ar an deis 
a bhíonn ag leanaí ar oideachas agus ar 
chaighdeán an oideachais. Beidh isteach 
is amach le €4.5 milliún á chaitheamh ar 
oideachas sa bhliain 2018. Chomh maith 
le comhaltachtaí a chur ar fáil, oibríonn 
Cúnamh Éireann i gcomhar le UNICEF agus le 
páirtnéirí eile chun bonn a chur faoi fheabhas 
ar bhainistíocht scoileanna agus ar chumas 
múinteoirí agus chun foréigean in aghaidh na 
leanaí sna scoileanna a mhaolú.  

CÁS FAOI LEITH: 
Dul go Ceann Cúrsa: Cuidiú le daltaí fanacht níos faide 
ar scoil

Cás eisceachta é Munyes Michael. Tá sé 24 bliain d’aois, Bunchéim aige i Staidéar 
Gnó chomh maith le hOideachas agus é ag obair faoi láthair ina Áisitheoir Pobail le 
heagraíocht áitiúil cearta talún i Uganda.
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Ós oileán atá in Éirinn, tá modhanna taistil 
agus iompair idirnáisiúnta bunriachtanach 
maidir leis an acmhainn iomaíochta 
idirnáisiúnta, leis an trádáil ar earraí agus 
ar sheirbhísí, agus leis an tír a bheith 
tarraingteach mar ionad don infheistíocht 
dhíreach choigríche agus don turasóireacht.

Tá riachtanas cinniúnach leis na modhanna 
ceangail a chaomhnú agus a fhorfheabhsú 
le hinfheistíocht leanúnach i gcalafoirt agus 
in aerfoirt, go háirithe sa saol tar éis Brexit 
a theacht i gcrích.  Tá an Rialtas tugtha do 
dheiseanna foráis a thapú le modhanna 
ceangail idirnáisiúnta trí infheistíocht a 
dhéanamh i ngnéithe den bhonneagar is 
gá chun a chinntiú go mbíonn Éire tar-
raingteach inmharthana mar ionad ag 
oibritheoirí tráchtála.

Admhaítear an tábhacht atá le ceangal 
taistil ardchaighdeáin sa Phlean Forbartha 
Náisiúnta 2018-2027 ina ndéantar soláthar 
d’infheistíocht €4.8 billiún i rith ré feidhme 
an phlean, chun roinnt de na bearta 
príomhthábhachta faoin mBeartas Náisiúnta 
Calafoirt agus faoin mBeartas Náisiúnta 
Eitlíochta a bhaint amach.  Áirítear orthu sin 
tionscadail suaitheantais a bhfuil tús curtha 
leis an obair orthu cheana féin, an dara 
ruaidbhealach ag Aerfort Bhaile Átha Cliath 
agus an Athfhor-bairt ar Chalafort Chorcaí-
Rinn an Scídigh san áireamh.

Tháinig níos mó ná 34.7 milliún paisinéir 
trí aerfoirt na hÉireann sa bhliain 2017 
agus meastar go mbeidh tuairim is 45 
milliún paisinéir in aghaidh na bliana ag 
dul tríd an gcóras faoin mbliain 2027. Tá 

Ceangal
• Baill foirne faoi leith sa tseirbhís 

taidhleoireachta a cheapadh chun oibriú 
in éineacht le gníomhaireachtaí na 
Náisiún Aontaithe i Nairobi agus leis an 
OECD i bPáras, ag cur le hoifigeach faoi 
leith a cheapadh i ndáil leis an Aontas 
Afracach in Addis Ababa sa bhliain 2018

Tá de rún ag Éirinn ballraíocht a bhaint 
amach i bhForais Airgeadais Idirnáisiúnta 
ar a n-áirítear Banc Forbartha na hAfraice, 
an Banc Forbartha Idir-Mheiriceánach agus 
Banc Forbartha Réigiún Mhuir Chairib, rud 
a chuirfidh leis an gcion tairbhe a dhéantar 
agus leis an tionchar a imrítear sa chaoi is go 
gcuirtear go sochrach le lorg na hÉireann ar 
fud an domhain agus le forás ar chlár oibre 
na tíre maidir leis an gcomhar forbartha 
idirnáisiúnta.  

Faoi chlár leathnaithe don chomhar 
forbartha idirnáisiúnta, déanfar caidreamh 
níos dlúithe a chothú le páirtnéirí na 
hEorpa in Oirthear na hEorpa agus sa 
Mheánoirthear agus féachfar leis sin a 
dhéanamh freisin le stáit bheaga oileánda 
i réigiún Mhuir Chairib agus i réigiún an 
Aigéin Chiúin atá i mbéal forbartha.
Leanfar freisin den obair agus den 
chaidreamh dlúth le heagraíochtaí 
neamhrialtais de chuid na hÉireann – mar 
shampla Concern agus Trócaire – maidir le 
cúrsaí daonchabhrach agus forbartha.

Tá an obair a dhéanann na heagraíochtaí 
Éireannacha seo, agus an obair a dhéanann 
Éireannaigh a oibríonn dóibh agus leo ar fud 
an domhain, ina cuid thairbheach den lorg 
a fhágann an tír seo ar an domhan.  Is ábhar 
mórtais againn é.
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fairsingiú ar na seirbhísí bunriachtanach 
maidir le ceangal trádála, turasóireachta, 
oi-deachais agus cultúir idir Éire agus an 
domhan a neartú.  Tá ardú ag teacht bliain 
i ndiaidh bliana ar Líon na Suíochán le líon 
is mó ná 480,000 suíochán in aghaidh na 
seachtaine ar fáil go hÉirinn ó na margaí uile 
i rith shamhradh na bliana 2018, ardú 6% i 
gcomparáid le líon na suíochán a bhí ar fáil 
samhradh na bliana 2017 (féach Fíor 4).

Leanfaidh an Roinn Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt, chomh maith le Turasóireacht 
Éireann, ag obair go dlúth leis na haerfoirt 
agus leis na haerlínte maidir le bealaí 
taistil a bhfuil tábhacht straitéiseach leo.  
Cé gur cúrsaí tráchtála is mó is siocair le 
cinntí faoi eitilt díreach ó thír amháin go 
tír eile, beidh na bearta is gá á ndéanamh 
chun an comhthéacs is fearr a chinntiú 
ina bhféad-fadh ceangal níos fearr, agus 

ceangal díreach nuair is féidir sin, idir Éirinn 
agus réigiúin áirithe a chur ar fáil.  Sa chás 
go bhfógraítear ceangal díreach eitilte, 
féachfar leis an toradh is fearr maidir le breis 
turasóireachta agus trádála ó na hionaid 
sin a thabhairt i gcrích trí bheartaíocht 
bolscaireachta saindírithe.

Tá ceangal eitleáin ar bhonn tráchtála 
díreach ó réigiún na hÁise agus an Aigéin 
Chiúin go hÉirinn ar fáil anois den chéad 
uair le sceideal eitilte idir Baile Átha Cliath 
agus Béising agus Hong Kong.

Tá sin ar cheann de na cora is suntasaí 
maidir le hÉirinn agus an réigiún sin le 
blianta anuas.

Tá feabhas ó thaobh ceangal aeir 
bunriachtanach freisin maidir le feabhas 

CEANGAL TAISTIL
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breise ar chúrsaí trádála agus turasóireachta 
trasna an Atlantaigh.  Baineann an feabhas 
le tamall anuas ar bhealaí taistil idir Éirinn 
agus Meiriceá Thuaidh le méadú ar an 
gceangal déthaobhach ó thaobh cúrsaí gnó 
agus turasóireachta de.  Tá seirbhísí eitleáin 
díreach idir Éirinn anois agus cathracha 
Washington DC, Nua-Eabhrac, Chicago, 
Bhostúin, Providence, Los Angeles, San 
Francisco, Atlanta, Charlotte, Hartford, 
Philadelphia, Seattle, Miami, Montréal, 
Toronto, St John’s agus Vancouver. Déanfar 
scrúdú maidir le ceangal díreach a chur 
ar bun go dtí ionaid eile freisin, Texas ina 
measc.  Cé go bhfuil tábhacht mhór le bealaí 
taistil go Meiriceá Thuaidh a choinneáil ar 
bun, agus le cur leo, ní mór béim a leagan 
freisin ar thús a chur le bealaí taistil go dtí 
áiteanna eile trasna an Atlantaigh.  Seasfar 
leis na haerlínte ina gcuid iarrachtaí tús a 
chur le bealaí nua, agus oibreofar ar mhaithe 
le leathnú ar an gceangal eitlíochta idir Éire 
agus áiteanna i Meiriceá, le béim faoi leith 
ar thús a chur le bealaí chun eitilt díreach go 
Meiriceá Laidineach.

Is léir faoin tráth seo freisin an bhuntáiste 
atá le ceangal eitlíochta níos furasta 
leis an Meánoirthear agus le Réigiún na 
Murascaille.  Téann 35 eitilt in aghaidh na 
seachtaine anonn agus anall díreach idir 
Éirinn agus na réigiúin sin de réir sceidil faoi 
láthair, cúig eitilt in aghaidh an lae isteach 
is amach.  Tá ardú mór ar líon na bpaisinéirí 
atá ag teacht go hÉirinn as an Afraic freisin 
ó cuireadh tús le heitilt díreach as Addis 
Ababa.
 
I gcomhthéacs Brexit, beidh na bealaí taistil 
agus iompair ar farraige á gcoinneáil faoi 
ath-bhreithniú againn, chomh maith leis an 
“droichead” tríd an mBreatain a bhfuil oiread 
tábhachta leis don easpórtáil agus don 
iompórtáil.

Tá infheistíocht €350 milliún á dhéanamh 
in áiseanna nua sna Calafoirt lena bhfuil 
Suntas Náisiúnta (Aicme 1) – Baile Átha 
Cliath, Corcaigh agus Faing. Cuirfidh sin leis 
an gceangal id-irnáisiúnta ar muir chomh 
maith le soláthar a dhéanamh d’ardú san am 
atá le theacht ar an méid trádála a dhéantar 
agus a fhágáil gur mó na soithí is féidir a 
thabhairt isteach sna calafoirt.  Anuas ar 
an infheistíocht sin atá á dhéanamh ag 
comhlachtaí na gcalafort, tá infheistíocht 
á dhéanamh ag an Stát maidir le ceangal 
iompair agus taistil leis na calafoirt ar an 
talamh tirim ionas gur lú ama a theastaíonn 
do thuras agus gur fearr an ceangal idir na 
calafoirt agus na ceantair agus na réigiúin 
máguaird.  Áirítear ar an infheistíocht sin 
an fhorbairt leanúnach ar Mhótarbhealach 
an M11 go dtí Ros Láir, Mótarbhealach 
beartaithe an M28 idir Corcaigh agus Rinn 
an Scidígh agus na háiseanna calafoirt ansin, 
agus bealach an N21/N69 idir Luimneach/
Áth Dara/Faing, an bealach a cheanglaíonn 
áiseanna an chalafoirt i bhFaing le córas 
náisiúnta na mbóithre.  

Tá ceangal maith idir Éire agus an Ríocht 
Aontaithe agus mór-roinn na hEorpa maidir 
le báid farantóireachta.  Tá seirbhísí á rith 
go minic agus iomaíocht eatarthu agus 
buntábhacht leo maidir le trádáil agus 
turasóireacht.  Tá sé cinn de chomhlachtaí 
loingis a chuireann seirbhísí paisinéirí agus 
seirbhísí ro-ro ar fáil faoi láthair.  Tráthanna 
éagsúla den bhliain, bíonn suas le 226 
seoladh as Éirinn go dtí an Bhreatain agus 
go mór-roinn na hEorpa.  Anuas orthu sin, 
tá 15 seirbhís lo-lo am-háin ag obair le 64 
seoladh in aghaidh na seachtaine as Éirinn.  
Sa bhliain 2017-2018, cuireadh breis 
acmhainn iompair lastais leis na seirbhísí 
idir Rotterdam-Zeebrugge-Baile Átha Cliath.  
Cuireadh tús sa bhliain 2018 le seirbhísí 
nua paisinéirí/lastais idir Corcaigh agus 
Santander. Feic-tear go ndéanann lucht 
loingis freastal d’éileamh an mhargaidh.  
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Cinntítear in Éirinn nach mbíonn bacainn 
ard iontrála i bhfeidhm maidir le hearnáil an 
loingis agus na gcalafort ionas gur furasta 
tús a chur le bealaí nua farraige agus méadú 
ar an acmhainn iompair i gcás bhealaí 
atáthar a sheo-ladh cheana féin.

Tá na calafoirt agus na comhlachtaí loingis 
ag scrúdú an dóigh go n-oibreodh bealaí 
nua farraige díreach go mór-roinn na hEorpa 
faoi láthair, go háirithe i gcomhthéacs 
Brexit, chomh maith le hacmhainn iompair 
breise a chur ar fáil ar na bealaí atá á 
n-oibriú cheana féin.
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Lorg Digiteach na hÉireann 

Le fiche bliain anuas, tá méadú ar thábhacht 
theacht i láthair na hÉireann ar na meáin 
dhigiteacha, suíomhanna idirlín agus na 
meáin shóisialta, mar chuid de lorg na 
hÉireann ar fud an domhain.  I gcás na 
milliúin daoine gach bliain, is é an chéad 
tuiscint riamh a fhaigheann siad ar Éirinn, 
nó an tuiscint is deireanaí, an ceann a 
chruthaítear mar gheall ar ábhar digiteach 
agus ar sheirbhísí digiteacha.  Tá an 
scéalaíocht maidir le híomhánna láidre ar 
cheann de na buanna is mó a bhaineann 
le hÉirinn ar an idirlíon agus beidh sin ina 
hacmhainn ag an tír an fhaid is a leantar dár 
scéal a chur in iúl.

De réir mar atá borradh leanúnach 
faoi úsáid agus faoi thapú dheiseanna 
digiteacha, beidh an margadh digiteach níos 
plódaithe agus níos tranglamaithe.  Ní mór 
d’Éirinn iomaíocht a dhéanamh ar bhealach 
stuama ionas go leantar ag dul i gcion ar na 
margaí a ndírítear orthu.

Tá dea-chlú na hÉireann go hidirnáisiúnta 
ar na gnéithe is cinniúnaí maidir leis an 
gcumas tionchar a imirt agus aidhmeanna 
an bheartais idirnáisiúnta a chur chun cinn.  
Déantar bainistíocht i ndáil le clú na tíre a 
chruthú agus a chothú ar bhealaí éagsúla 
ar fud an domhain, ag brath ar thosca 
áitiúla éagsúla.  Nuair atá cúrsaí na meán 
cumarsáide faoi athrú níos tréine agus níos 
minice, ní mór a bheith cinnte go mbíonn na 
hacmhainní ar fáil againn agus sinn ábalta 
tionchar a imirt ar chúrsaí agus scéal na 
hÉireann a chur in iúl, do na daoine is mó a 

imríonn tionchar, chomh maith le cách.
De réir mar a bhí méadú ar theacht i 
láthair na hÉireann go hidirnáisiúnta, 
bhí comhlachtaí éagsúla stáit ag aimsiú 
dreamanna éagsúla den lucht féachana 
agus éisteachta le teachtaireachtaí éagsúla 
de réir mar a d’oir díriú orthu.  Le himeacht 
aimsire, tháinig creatchóras digiteach 
scaipthe de thoradh air sin agus fágtar go 
bhfuil deiseanna suntasach anois ann oibriú 
i gcomhar ar fud na n-earnálacha éagsúla 
agus barainneacht scála a thabhairt i gcrích. 

Ag teacht leis an dea-chleachtas go 
hidirnáisiúnta (e.g. an tSualainn, an 
Fhionlainn, an Eastóin, an Danmhairg), 
beidh cur chuige níos sainiúla in úsáid ag 
Éirinn maidir leis an gcumarsáid idirnáisiúnta 
agus lorg na tíre ar an réimse digiteach.  
Déanfar teacht i láthair soirfe, bunaithe 
ar mheon agus ar thréithe na hÉireann 
go forghinearálta, a thabhairt chun cinn, 
bunaithe ar an saineolas forleathan ar 
earnálacha agus ar thionscail éagsúla atá sna 
gníomhaireachtaí stáit agus sna hambasáidí.

Faoin tionscnamh seo, déanfar:

• Straitéis dhomhanda cumarsáide a 
chur i bhfeidhm ionas go gcuirtear le 
feiceálacht na hÉireann, leis an tuiscint 
ar Éirinn agus le dea-chlú na hÉireann.  
Beidh meon na hÉireann agus cuspóirí 
na hÉireann mar spreagadh leis an 
straitéis cumarsáide seo a chuideoidh 
le haon íomhá cuimsitheach tairbheach 
amháin d’Éirinn a chur chun tosaigh mar 
áit mhaith le maireachtáil inti, gnó nó 
infheistíocht a dhéanamh inti agus le 
cuairt a thabhairt uirthi.  Beidh na bearta 
seo a leanas ina gcuid den straitéis:
• Cur chuige comhordaithe idir-

rannach idir-ghníomhaireachtaí a 
chur i bhfeidhm chun teachtaireacht 
na hÉireann a chur in iúl go 
hidirnáisiúnta 

Cumarsáid
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• Múnla forfheabhsaithe slánchóirithe 
d’Áras na hÉireann a thabhairt chun 
cinn ar an idirlíon (www.ireland.
ie) agus leis na misin ábhartha, ina 
measc Tóiceo, Nua-Eabhrac agus 
Los Angeles

• Éire an Domhain a fhorbairt ar na meáin 
dhigiteacha le straitéis shlánchóirithe 
a threisíonn le cuspóirí idirnáisiúnta na 
hÉireann a bhaint amach agus cúnamh 
taca áitiúil a chinntiú maidir le hardáin 
dhigiteacha Mheitheal na hÉireann 

• An tairseach nua idirnáisiúnta, www.
ireland.ie, a oibriú mar mhol digiteach 
don Chumarsáid Dhomhanda maidir 
le heolas a bhaineann le caidreamh 
idirnáisiúnta an Rialtais, agus é 
ceangailte leis na hambasáidí agus na 
gníomhaireachtaí ar fad i dtíortha thar 
lear. Tá ardán ar fáil leis an tairseach seo 
maidir le hÉire a léiriú agus caidreamh 
a chothú le dreamanna sonracha den 
lucht éisteachta agus féachana thar lear 
maidir le cúrsaí turasóireachta, trádála, 
oideachais agus cultúir a chur chun 
cinn, chomh maith leis an gcaidreamh 
leis an diaspóra, beartas eachtrach na 
hÉireann agus bearta príomhthábhachta 
na hÉireann i ndáil leis an bhforbairt 
idirnáisiúnta a chur chun tosaigh.

• Clár oibre maidir leis na meáin shóisialta 
a chur i bhfeidhm, an tráth céanna le 
páirtnéireachtaí faoi leith i réimse na 
meán cumarsáide, chomh maith le clár 
maidir leis an teacht i láthair ar na meáin 
chumarsáide, chun Éire a chur chun cinn 
go hidirnáisiúnta

• Clár oibre a thabhairt chun cinn agus 
a chur i bhfeidhm chun an leas is fearr 
a bhaint as cló aitheantais faoi leith 
d’ambasáidí, do chonsalachtaí agus do 
mhisin taidhleoireachta eile de chuid na 
hÉireann thar lear agus don chumarsáid 
agus don chur i láthair a ghabhann 
le misin trádála thar lear, agus sin ag 

teacht leis an gcaomhchóiriú ar an gcló 
aitheantais maidir le Rialtas na hÉireann 
sa tír féin

• Scrúdú a dhéanamh maidir le deiseanna 
cur leis an tionchar a bhíonn ag bearta 
cumarsáide na hÉireann ar fud an 
domhain agus ag beartaíocht sa réimse 
digiteach chomh maith le haird agus 
tuiscint níos fearr ar an mbeartaíocht 
sin a chothú in Éirinn trí chomhar 
páirtnéireachta nó comhoibre le lucht na 
meán cumarsáide

• Leas a bhaint as sonraí agus ábhar 
léargais faoin dearcadh a bhíonn ag 
daoine i leith na hÉireann, agus as córas 
na meán cumarsáide ar fud an domhain, 
ionas go gcinntítear íomhá agus 
teachtaireachtaí comhleanúnacha maidir 
le hÉirinn á gcur in iúl

Caidreamh leis an Saoránach

Déanfar clár oibre a leagan amach agus a 
chur i bhfeidhm maidir le caidreamh leis an 
saoránach ionas go ndéantar cumarsáid go 
seasta leanúnach le saoránaigh na hÉireann 
sa tír féin agus thar lear faoi aidhmeanna 
bheartas idirnáisiúnta na hÉireann.  Beidh 
an bhéim is mó maidir leis an gclár oibre sin 
ar chomhar páirtnéireachta le hearnáil an 
oideachais, ar leibhéal an bhunoideachais, 
ar an dara leibhéal agus an tríú leibhéal, 
d’fhonn daltaí agus mic léinn a bheith 
páirteach sa díospóireacht ghinearálta 
maidir le hionad na hÉireann sa domhan 
mór agus cur chuige na hÉireann maidir le 
gnóthaí idirnáisiúnta.  Bainfear leas tríd an 
obair chaidrimh seo freisin as na hacmhainní 
suntasacha, go háirithe ar an tríú leibhéal, a 
d’fhéadfaí a chur i leith na haidhme maidir 
le dúbailt ar a dtagann de shliocht ar lorg na 
hÉireann ar fud an domhain.
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Dúbailt ar an
toradh ar Lorg
Domhanda
na hÉireann  
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Scoláireacht de chuid 
Rialtas na hÉireann 
in aghaidh na bliana 

120

Líon na mac léinn thar lear
i mbun staidéir ar an nGaeilge

4000

Ioncam Turasóireachta 
as Margaí Nua-fhorbartha

€600m

Méadú X2 ar an Infheistíocht 
as margaí taobh amuigh de Stáit 

Aontaithe Mheiriceá

x2

Méadú X2 ar an Ioncam 
Turasóireachta as SAM

& an Ghearmáin 

x2

Láthair faoi Dhath
Uaine Lá Fhéile Pádraig600

Plean maidir le hInfheistíocht Chaipitil

€1.2bn
i gcúrsaí cultúir, teanga agus 

oidhreachta a chur i bhfeidhm

DÚBAILT AR AN TORADH AR LORG DOMHANDA NA hÉIREANN

Treisiú in athuair 
leis an 
Dea-chlú ar 
Éirinn go 
hIdirnáisiúnta

Oifigeach Cultúir

Nua Eabhrac
Londain
Páras
Beirlín
Béising
Los Angeles

Misean Nua
Taidhleoireachta

26
Ar a laghad

0.7%
den OIN a chur 
i leith Chúnamh Forbartha
thar lear faoin mbliain 2030

Dúbailt ar Luach a  
n-easpórtálann Cliaint 
Fhiontar Éireann

€€

Lorem ipsum

Luach an oideachais idirnáisiúnta
don eacnamaíocht in Éirinn

€2.7Bn

in aghaidh na bliana
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An Dul chun Cinn agus an Tionchar a Mheas
Tiocfaidh buntáistí tábhachtacha do thír agus do mhuintir na hÉireann de thoradh 
ar an tionscnamh seo a chur i bhfeidhm.  Ionas go gcinntítear an cur chuige a 
bheartaítear a bheith ar an gcur chuige is cirte, le himeacht aimsire agus i bhfianaise 
cora nua titim amach, is den tábhacht súil a choinneáil, ní amháin ar líon na mbeart 
agus na ngníomhartha a dhéantar ach ar an toradh agus an tionchar a thagann dá 
mbarr.  Tugtar san áireamh leis sin a chinntiú go mbíonn tábhacht leo i gcónaí agus 
go mbíonn luach airgid ag gabháil leo.  Agus sin á bhaint amach, beidh béim ar 
thagarmharcáil agus ar bhuntáistí mar a leagtar amach thíos a thabhairt i gcrích.

Fairsingiú ar na Misin

• Ar a laghad 26 misean nua 
taidhleoireachta a oscailt faoi mar a 
leagtar amach sa cháipéis seo

• Tionchar níos mó a chinntiú maidir le 
dul i gcion ar an stiúir a bheidh faoin 
AE san am atá romhainn, ar na beartais, 
na buiséid, na cláir oibre agus an 
reachtaíocht i réimsí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach leo i gcás na hÉireann 

• Seasamh na bpáirtnéirí idirnáisiúnta 
linn a choinneáil maidir leis an ábhar 
buartha faoi leith a bhaineann leis an 
idirbheartaíocht faoi Brexit i gcás na 
hÉireann – an próiseas síochána agus 
Tuaisceart Éireann san áireamh – agus 
an leas atá againn as caidreamh dlúth 
cuimsitheach leis an Ríocht Aontaithe 
san am atá romhainn 

• Caidreamh dlúth a choinneáil 
leis an Ríocht Aontaithe agus le 
comhpháirteanna na tíre sin agus an AE 
á fhágáil aici – ionas go maolaítear ar 
aon tionchar chun dochair don tír seo 

• Cur leis an éagsúlacht maidir le 
sruthanna trádála agus infheistíochta 
ionas go gcruthaítear deiseanna 
eacnamaíochta níos fearr d’Éirinn agsu 
sin a dhéanamh freisin sna tíortha agus 
sna réigiúin nach mbeadh oiread eolais 
ar Éirinn ionta san am i láthair 

• Lea na hÉireann i gcúrsaí eacnamaíochta 
agus trádála a chur chun cinn i 
gcomhthéacsanna iltaobhacha, an WTO 
agus an OECD san áireamh, seasamh 
níos tréine le comhthéacs bunaithe 
ar rialacha don trádáil dhomhanda a 
thabhairt i gcrích rud a chuideodh le 
lucht easpórtála na hÉireann, leis an 
infheistíocht dhíreach choigríche isteach 
agus le deiseanna breise a chruthú 
do lucht fiontair na hÉireann agus do 
mhuintir na tíre

Forbairt Idirnáisiúnta

• Meon na hÉireann agus polasaithe 
suntasacha gnóthaí eachtracha na 
hÉireann a chur chun cinn, ar a n-áirítear 
an tsíocháin, díarmáil, cearta an duine, 
comhionannas, an ceart agus an 
chóir, leas straitéiseach na hÉireann a 
thabhairt chun cinn i saol is síochánta, 
is cothroime agus is rathúla; agus bonn 
a chur faoi fheachtas sásúil sa toghchán 
do shuíochán ar Chomhairle Slándála na 
Náisiún Aontaithe.

• Cion oibre a dhéanamh ag cur in 
aghaidh na bochtaineachta agus an 
ocrais agus ag cur an chomhionannais, 
an chirt agus na forbartha inbhuanaithe 
chun cinn, arna leathnú an tráth céanna 
a ndéantar fairsingiú dea-riartha ar chlár 
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cúnaimh na hÉireann go dtí go mbíonn 
0.7% den OIN á chur ina leith faoin 
mbliain 2030 

An Lorg sna Réimsí Digiteacha

• Straitéis cumarsáide dhomhanda a chur 
i bhfeidhm, arna chomhordú ar fud na 
ngeallsealbhóirí ar fad a bhaineann le 
hábhar, ionas go gcuirtear aon íomhá 
amháin d’Éirinn chun cinn mar áit bhreá 
le maireachtáil inti agus oibriú inti, gnó 
agus infheistíocht a dhéanamh inti nó 
cuairt a thabhairt uirthi 

• Múnla forfheabhsaithe slánchóirithe 
d’Áras na hÉireann a thabhairt chun cinn 
ar an idirlíon (www.ireland.ie) agus leis 
na misin ábhartha, agus www.ireland.
ie a bhunú mar mhol lárnach digiteach 
eolais maidir le caidreamh idirnáisiúnta 
an Rialtais agus é ina ardán chun Éire a 
chur i láthair

• Forbairt a dhéanamh ar Éire an Domhain 
sa réimse digiteach, lena mbainfidh clár 
oibre cuimsitheach maidir leis na meáin 
shóisialta a chur i bhfeidhm, an tráth 
céanna le clár cumarsáide in éineacht 
le páirtnéirí faoi leith i réimse na meán 
cumarsáide, chun Éire a chur chun cinn 
go hidirnáisiúnta

• Clár oibre a chur i bhfeidhm ionas go 
mbíonn an cló aitheantais is fearr in 
úsáid maidir le hambasáidí, consalachtaí 
agus misin eile de chuid na hÉireann 
agus sin ag teacht go hiomlán leis 
an gcaomhchóiriú nua ar an gcló 
aitheantais maidir le Rialtas na hÉireann 
sa tír féin

• Íomhá agus teachtaireachtaí 
comhleanúnacha maidir le hÉirinn 
a thabhairt i gcrích trí leas a bhaint 
as sonraí agus ábhar léargais faoi 
dhearcadh dhaoine i leith na hÉireann 

• Leathnú ar an aird a bhíonn ar Éirinn ar 
na meáin dhigiteacha i ndeich gcinn de 
mhargaí nua turasóireachta 

• Leathnú, leis an bhfeachtas Buntáiste 
na hÉireann a ritheann Fiontar Éireann, 
ar an aird a tharraingíonn comhlachtaí 
easpórtála ar na meáin dhigiteacha go 
dtí 40+ earnáil agus 70+ margadh

• Feabhas a chur ar chlú ‘bhranda’ na 
hÉireann agus ar a sho-aitheanta a 
bhíonn sin maidir le hinnéacsanna 
bhrandaí tíortha agus innéacsanna 
earnálacha faoi leith (e.g. clú maidir 
le FDI, clú maidir le Turasóireacht, clú 
maidir le hearraí talmhaíochta agus bia, 
etc.)

• Dúbailt ar líon na dtíortha agus na 
láithreacha faoi leith ina dtarlaíonn Dath 
Uaine ar áit shuntasach mar gheall ar Lá 
Fhéile Pádraig gach bliain ó 45 go dtí 90 
agus ó 300 go dtí 600 faoi seach

Cúrsaí Cultúir agus Ealaíne

• Cur le bearta a mbíonn cúnamh ó 
Chultúr Éireann leo go hidirnáisiúnta 
ionas go mbíonn air 5 milliún de lucht 
féachana agus éisteachta in aghaidh 
na bliana orthu agus air 20 milliún 
in aghaidh na bliana ar na meáin 
chumarsáide/ar líne

• Craobhchóras Ionaid Cultúir na 
hÉireann a chur ar bun i ngach margadh 
mórthábhachta 

• Treisiú le hIonaid Ealaíne na hÉireann i 
Nua-Eabhrac, i bPáras agus i Londain 

• Clár bliantúil d’fheachtais idirnáisiúnta 
dírithe ar réigiúin faoi leith a chur i 
bhfeidhm maidir le cultúr agus meáin 
chumarsáide na hÉireann a chur chun 
cinn ar mhargaí nua agus ar mhargaí 
foráis agus le dreamanna nua den 
lucht féachana agus éisteachta i rith na 
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mblianta 2018-2025
• Dúbailt a thabhairt ar líon na mac léinn 

thar lear a dhéanann staidéar ar an 
nGaeilge go mbíonn 4,000 in aghaidh na 
bliana ina bhun sin faoin mbliain 2025

Turasóireacht, Trádáil agus 
Infheistíocht

• Brostú leis an éagsúlacht maidir le foinsí 
FDI, dúbailt ar an bhforás maidir le 
tionscadail le cúnamh an IDA as margaí 
seachas Stáit Aontaithe Mheiriceá i rith 
na mblianta 2018-2024

• Brostú leis an éagsúlacht maidir le 
margaí easpórtála ag cliaint de chuid 
Fhiontar Éireann, d’fhonn:
• dúbailt i gcomparáid le bonnlíne 

na bliana 2015 a thabhairt ar luach 
iomlán a n-easpórtálann cliaint de 
chuid Fhiontar Éireann go dtí tíortha 
seachas an Ríocht Aontaithe faoin 
mbliain 2025;

• dúbailt a thabhairt ar a 
n-easpórtáiltear go dtí tíortha chrios 
an Euro faoin mbliain 2025; agus

• cur leis an éagsúlacht maidir le 
heaspórtáil a dhéanann cliaint go 
dtí margaí nua, le 70% ar a laghad 
den easpórtáil ag dul níos faide ná 
na Ríocht Aontaithe faoin mbliain 
2025.

• Forbairt a dhéanamh ar earnáil na 
turasóireachta, méadú faoi thrí, go dtí 
€600 milliún in aghaidh na bliana ar an 
ioncam as margaí nua-fhorbartha, an 
tSín san áireamh, faoin mbliain 2025 
agus dúbailt ar an ioncam as margadh 
na Stát Aontaithe agus as margadh na 
Gearmáine faoin mbliain 2025

Oideachas

• Brostú leis an dul chun cinn maidir leis 
an sprioc 15% d’iomlán na mac léinn 
lánaimseartha in Éirinn a bheith ina mic 
léinn idirnáisiúnta

• Ardú go dtí €2.7 billiún in aghaidh 
na bliana ar an luach maidir le táirge 
eacnamaíochta a bhaineann le 
hoideachas idirnáisiúnta i gcúrsaí 
eacnamaíochta na hÉireann faoin 
mbliain 2025

• Dúbailt ar líon scoláireachtaí Rialtas na 
hÉireann go dtí 120 in aghaidh na bliana 
faoin mbliain 2025

• Ardú ar líon na mac léinn ardoideachais 
a thapaíonn deis gluaisteachta faoin 
gclár Erasmus+ ó 3,700 sa bhliain 2017 
go dtí 5,400 sa bhliain 2026

• Mapáil a dhéanamh ar an ionad ina 
bhfuil alumni idirnáisiúnta a  mbeidh 
príomhthábhacht leo maidir le córais 
caidrimh a chruthú a mbeidh díol spéise 
iontu d’Éirinn de réir mar is fairsinge lorg 
na hÉireann ar fud an domhain 

• Sonraíocht curaclaim a thabhairt isteach 
d’fhoghlaimeoirí nua Mandairínise don 
Ardteistiméireacht agus sonraíocht 
curaclaim a thabhairt isteach do 
dhaoine a bhfuil labhairt na Polainnise, 
na Liotuáinise, nó na Portaingéilise le 
hoidhreacht acu agus sin á thabhairt 
i bhfeidhm sa bhliain 2020 le cur faoi 
scrúdú den chéad uair mar chuid den 
Ardteistiméireacht sa bhliain 2022 

• Méadú a thabhairt i gcrích maidir le 
líon na scoileanna iarbhunoideachais 
ina dtairgtear dhá theanga iasachta nó 
níos mó ná sin, agus cur 25% le líon 
na ndaltaí a théann faoi scrúdú i dhá 
theanga iasachta faoin mbliain 2026

• Cur 20% faoin mbliain 2026 leis an 
sciar de na mic léinn ardoideachais a 
dhéanann staidéar, de chineál ar bith, ar 
theanga iasachta mar chuid dá gcúrsa
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An Diaspóra

• Polasaí nua agus cur chuige 
straitéiseach nua a thabhairt chun 
cinn maidir le cúnamh a thabhairt do 
shaoránaigh na hÉireann thar lear agus 
do chraobhchórais an diaspóra go 
hidirnáisiúnta, an diaspóra traidisiúnta, 
daoine a bhfuil luí acu le hÉirinn agus 
daoine a bhfuil taithí acu ar chónaí in 
Éirinn san áireamh 

• Athbhreithniú ar chur i bhfeidhm an 
pholasaí reatha maidir leis an diaspóra 
a thabhairt chun críche sa bhliain 2018. 
Tosófar an obair ar straitéis nua sa 
bhliain 2019 le súil is go seoltar é i dtús 
na bliana 2020.

• Clár infheistíochta caipitil a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm maidir le 
hinfreastruchtúr cultúir i gcathracha 
móra ar fud an domhain mar mhodh 
straitéiseach chun bonn treise a chur 
faoi dhiaspóra na hÉireann 

• Leathnú agus treisiú le modhanna ina 
gcuidíonn an Rialtas le líonraí gnó de 
chuid an diaspóra in ionaid faoi leith 
agus maidir le hearnálacha faoi leith 

• Tionscadal caidrimh leis an diaspóra 
a thabhairt i gcrích lena mbaineann 
deiseanna teicneolaíochta ionas go 
gceanglaítear diaspóra na hÉireann 
ar fud an domhain le pobal áite nó le 
dreamanna sainspéise in Éirinn
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Cur i bhfeidhm agus Maoirseacht

Beidh gá le comhordú trasrialtais bliain i ndiaidh bliana leis na Ranna agus na 
gníomhaireachtaí uile a bhaineann le hábhar chun Éire an Domhain 2025 a chur i bhfeidhm 
go sásúil.

Déanfaidh Grúpa d’Oifigigh Sinsearacha faoi chathaoirleacht Roinn an Taoisigh maoirseacht 
ar an gcur i bhfeidhm chomh maith le tuarascáil ar an dul chun cinn a ullmhú gach bliain 
don Rialtas ina luaifear freisin na tionscnaimh phríomhthábhachta don bhliain dár gcionn.  
Cuirfidh Grúpa na nOifigeach Sinsearach na tuarascálacha ar an dul chun cinn faoi bhráid 
Choiste Comhaireachta.

Ní mór an tionscnamh a bheith beo sochóirithe ionas gur féidir dul in oiriúint do chora nua 
in Éirinn agus thar lear agus go gcinntítear go ndéantar an fhorbairt maidir le teacht i láthair 
na hÉireann ar an mbealach is fearr a oireann do riachtanais na tíre seo.

Tá an Rialtas lántugtha don athrú suntasach a dtugtar cuntas air sa tionscnamh seo a 
thabhairt i gcrích, eadhon, a dhá oiread de thoradh a bheith ar theacht i láthair na hÉireann 
ar fud an domhain idir seo agus an bhliain 2025. Admhaíonn an Rialtas go mbeidh cuid 
mhór acmhainní breise, idir dhaoine agus chistí, de dhíth lena aghaidh sin agus nach mór 
ullmhú chuig an tionscnamh agus a thabhairt i gcrích ar bhealach eagraithe. 

Is cuid den phróiseas leanúnach maoirseachta agus monatóireachta a chinntiú go mbíonn 
na hacmhainní riachtanacha ar fáil agus cuid freisin, faoi réir ag plé idir na Ranna cuí agus 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, de phróiseas bliantúil na Meastachán.
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Aguisín – Liosta táscach 
d’eagraíochtaí idirnáisiúnta a 
bhfuil Éire ceangailte leo

Grúpa ABIS (An Ostáir, an Bheilg, an Chróit, 
Éire, Lucsambarg, an Ísiltír, an Phortaingéil 
agus an Eilbhéis)
An Coimisiún Riaracháin maidir le 
Comhordú idir Córais Slándála Sóisialaí 
An Lárionad Comhairleach maidir le Dlí 
WTO
Banc Forbartha na hÁise
Banc Infheistíochta Bhonneagar na hÁise
Grúpa na hAstráile
An Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta
Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú 
Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha 
Guaiseacha agus a nDiúscairt 
Comhaontú Bonn
British-Irish Council Sectoral Group on the 
Misuse of Substances (BIC)
CANCON (Treoir Eorpach maidir le Feabhsú 
Caighdeán i ndáil le Rialú Cuimsitheach 
ar Ailse) – cuid de Ghníomhaíocht 
Chomhpháirteach Eorpach maidir le hIonad 
agus Líonra i leith Theicneolaíocht Aeráide 
(CTCN)
An Comhbheartas Slándála agus Cosanta 
Comhphobal na Stát Daonlathach
Clár Forbartha Cuimsitheach maidir le 
Talmhaíocht na hAfraice (CAADP)
An Grúpa Comhairliúcháin maidir le Taighde 
Idirnáisiúnta Talmhaíochta (CGIAR)
An Coinbhinsiún maidir le hEarraí de 
Mhiotail Lómhara a Rialú agus a Mharcáil 
Comhairle na hEorpa
Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa 
Coiste Chomhairle na hEorpa maidir le 
Bitheitic
Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta 
an Aontais Eorpaigh

ELIXIR
Rúnaíocht na Cairte Fuinnimh
EUCARIS (An Córas Eorpach Faisnéise 
maidir le Feithiclí agus Ceadúnais Tiomána)
EUREKA! (an Ghníomhaireacht Eorpach um 
Chomhordú Taighde)
An Chomhairle Comhpháirtíochta Eor-
Atlantach
Eurocontrol (an Eagraíocht Eorpach um 
Shábháilteacht na hAerloingseoireachta)
Eagraíocht Shábháilteacht Eitlíochta na 
hEorpa (EASA)
An Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus 
Forbartha
Aontas Craolacháin na hEorpa
An Banc Ceannais Eorpach
An Chomhdháil Eorpach um Eitlíocht 
Shibhialta (ECAC)
Grúpa Saineolais an Choimisiúin Eorpaigh 
maidir le Rialú Ailse
An Cuibhreannas Eorpach maidir le Druileáil 
Taighde Mara (ECORD)
Comhoibriú Eorpach maidir le hEolaíocht 
agus Teicneolaíocht (COST)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
Ciste Forbraíochta na hEorpa
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí
An Banc Eorpach Infheistíochta
An Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht Mhuirí
An Líonra Eorpach Micreamhaoiniúcháin 
An Chomhdháil Eorpach um Bitheolaíocht 
Mhóilíneach (EMBC)
An tSaotharlann Eorpach um Bitheolaíocht 
Mhóilíneach (EMBL)
An Coiste Eorpach Monatóireachta maidir le 
Drugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil 
Líonra & Faisnéise (ENISA)
An Fhaireachlann Eorpach maidir le Córais 
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agus Beartais Sláinte
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa
An tAontas Eorpach
Eurostat
An Tascfhórsa um Ghníomhaireacht 
Airgeadais (FATF)
An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO)
Lárionad na Ginéive maidir le Rialú 
Daonlathach ar Fhórsaí Armtha (DCAF) / An 
Mheitheal Comhairle maidir le hEarnáil na 
Slándála Idirnáisiúnta (ISSAT)
An Comhaontas Domhanda maidir le Drugaí 
Eitinne a Fhorbairt (TB Alliance)
An Comhaontas Domhanda maidir le 
hImdhíonadh Vaicsíní (GAVI)
An tSaoráid Dhomhanda maidir le Faisnéis 
Bithéagsúlachta
An Áis do Thimpeallacht na Cruinne
An tSaoráid Dhomhanda maidir le Maolú 
Tubaiste agus Teacht ó Thubaiste (GFDRR)
An Ciste Domhanda chun SEIF, Eitinn agus 
Maláire a Chomhrac (GFATM)
An Chomhpháirtíocht Dhomhanda ar 
mhaithe leis an Oideachas (GPE)
An Ciste Glas don Aeráid
Comhthionól Ginearálta & Coiste Teicniúil 
ILAC (Comhoibriú Idirnáisiúnta maidir le 
Creidiúnú Saotharlann) agus IAF (An Fóram 
Creidiúnaithe Idirnáisiúnta)
An tÚdarás Idir-Rialtais maidir le Forbairt 
(IGAD)
An tAontas Idirpharlaiminteach
An Coimisiún Idir-Rialtais Aigéaneolaíochta 
An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do 
Fhuinneamh Adamhach (IAEA)
An Banc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus 
Forbartha
An Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí 
Infheistíochtaí a Shocrú (ICSID)
An Comhlachas Tráchtála Idirnáisiúnta
An Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta 

Idirnáisiúnta
Comhairle Idirnáisiúnta na nAltraí
An Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta (ICJ)
An Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta (ICC)
An Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta
An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh
An Fóram Idirnáisiúnta Fuinnimh
An Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta
An Ciste Idirnáisiúnta um Fhorbairt 
Talmhaíochta (IFAD)
An Eagraíocht Hidreagrafach Idirnáisiúnta 
(IHO)
An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO)
An Grúpa Staidéir Idirnáisiúnta maidir le 
Luaidhe agus Sinc (ILZSG)
An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta
An Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
Coiste Idirnáisiúnta na gCluichí Oilimpeacha
An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM)
Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán
Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge 
agus an Chorráin Dheirg
An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um 
Fhuinneamh In-athnuaite (IRENA)
Cumann Idirnáisiúnta na Slándála Sóisialaí
An tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide
Cónaidhm Idirnáisiúnta na gCeardchumann 
(ITUC)
An Fóram Iompair Idirnáisiúnta 
Interpol
ISO/CASCO WG 42 (Eagraíocht 
Idirnáisiúnta na gCaighdeán)
MINURSO (Misean na Náisiún Aontaithe 
don Reifreann sa Sahára Thiar)
Réimeas um Rialú Teicneolaíocht Diúracán 
(MTCR)
MONUSCO (Misean Cobhsúcháin 
Eagraíocht na Náisiún Aontaithe i bPoblacht 
Dhaonlathach an Chongó)  
An Ghníomhaireacht Iltaobhach Ráthú 
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Infheistíochta
An Líonra um Measúnú Feidhmíochta 
Eagraíochtaí Iltaobhacha (MOPAN)
Fóram Gharda Cósta Thuaisceart an 
Atlantaigh
An Ghníomhaireacht um Fhuinneamh 
Núicléach
Grúpa na Soláthraithe Núicléacha 
Grúpa Oibre OECD maidir le Nana-ábhar 
Déantúsaíochta
Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe 
um Chearta an Duine (OHCHR)
Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe 
le haghaidh Dhídeanaithe (UNHCR)
An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta (OECD)
Coiste Turasóireachta na hEagraíocht um 
Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 
(OECD) 
An Eagraíocht maidir le hAirm Cheimiceacha 
a Thoirmeasc (OPCW)
An Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar 
san Eoraip (OSCE)
Eagraíocht na Stát Meiriceánach
Club Pháras 
Comhpháirtíocht na Síochána
An Chúirt Bhuan Eadrána
PESCO
Grúpa Pompidou 
Grúpa Forbartha na Scéime Dearbhú  
Cáilíochta
An Chomhairle um Chomhar Réigiúnach
RESPER (Réseau permis de conduire / Córas 
na gCeadúnas Tiomána)
Scaling Up Nutrition Movement
Tionscnamh na nGeilleagar Beag 
Sárfhorbartha 
Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin 
Orgánacha Mharthanacha (POP)
Grúpa Oibre Phríomhaltraí na Ríochta 
Aontaithe/Thuaisceart Éireann/Phoblacht 

na hÉireann
Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún 
Aontaithe do Leanaí (UNICEF)
Comhchiste na Náisiún Aontaithe maidir le 
Tráchtearraí 
Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le 
Trádáil agus Forbairt (UNCTAD)
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le 
Bithéagsúlacht
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le 
Dlí na Farraige (UNCLOS)
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le 
Gaineamhlú a Chomhrac (UNCCD)
Ciste Daonlathais na Náisiún Aontaithe 
(UNDEF)
Roinn na bhFeachtas Síochánaíochta sna 
Náisiúin Aontaithe (UNDPKO)
Roinn na nGnóthaí Polaitíochta sna Náisiúin 
Aontaithe (UNDPA)
Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP)
Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún 
Aontaithe don Eoraip (UNECE)
Eagraíocht Oideachais Eolaíochta agus 
Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO)
Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe 
(UNEP)
Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC)
Buiséad Ginearálta na Náisiún Aontaithe 
Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún 
Aontaithe (UNIDO)
Straitéis Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe 
maidir le Baol Tubaiste a Mhaolú (UNISDR)
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Ghnóthaí Daonnúla (OCHA) / Ciste Lárnach 
Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe 
(CERF)
Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis 
an bPobal (UNFPA)
Saorálaithe na Náisiún Aontaithe (UNV)
UN Women (Eintiteas na Náisiún Aontaithe 
maidir le Comhionannas Inscne agus 
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Cumhachtú na mBan)
UNAIDS (Clár Comhpháirteach na Náisiún 
Aontaithe maidir le VEID/SEIF)
UNDOF (Fórsa Breathnóireachta Díscoir na 
Náisiún Aontaithe)
UNECE (Coimisiún Eacnamaíochta na 
Náisiún Aontaithe don Eoraip) – Meitheal 
Oibre 15 maidir le ADR
UNESCO (Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta 
agus Chultúir na Náisiún Aontaithe)
Na Náisiúin Aontaithe
UNIFIL (Fórsa Eatramhach na Náisiún 
Aontaithe sa Liobáin) 
Misean na Náisiún Aontaithe maidir leis an 
Reifreann sa Sahára Thiar
Misean na Náisiún Aontaithe i bPoblacht 
Dhaonlathach an Chongó 
Fochoiste Saineolaithe na Náisiún Aontaithe 
maidir le CLP (UNSCE – CLP)
Eagras na Náisiún Aontaithe maidir le 
Maoirseacht ar Shos Cogaidh
An tAontas Poist Uilechoiteann
UNRWA (Gníomhaireacht na Náisiún 
Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha)
Coinbhinsiún Vín maidir leis an gCiseal 
Ózóin a Chosaint / Prótacal Montréal um 
Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin
Grúpa an Bhainc Dhomhanda (WBG) – IDA, 
IBRD, etc.
An Eagraíocht Dhomhanda Custaim
An Clár Domhanda Bia (WFP)
An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO)
An Eagraíocht Dhomhanda um Maoin 
Intleachtúil (WIPO)
An Eagraíocht Dhomhanda 
Meitéareolaíochta (WMO)
An Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO)
Coiste Zangger
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