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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Réamhrá 

 

Go luath in 2021, reáchtáil RTÉ comhairliúchán poiblí inar tugadh cuireadh don phobal a dtuairimí i 
dtaobh RTÉ, agus gach a bhfuil siad ag súil leis uaidh, a roinnt linn. Beidh na tuairimí seo ina dtreoir 
d’obair RTÉ sna blianta atá amach romhainn.   

Is gá do RTÉ Ráiteas Seirbhíse Poiblí ("Ráiteas") a réiteach gach cúig bliana agus bíonn comhairliúchán 
poiblí ag teastáil le bonn eolais a chur faoin Ráiteas seo. Mar atá leagtha amach san Acht Craolacháin 2009 
(an "tAcht"), tá an Ráiteas ann le míniú a thabhairt don phobal ar na prionsabail a mbeidh RTÉ ag cloí leo 
1agus na gníomhaíochtaí a dtabharfaidh sé fúthu chun a shainchúram seirbhíse poiblí a chomhlíonadh.   

Rinne RTÉ Behaviour & Attitudes (B&A), an comhlacht taighde margaidh neamhspleách is mó in Éirinn, a 
choimisiúnú leis an gcomhairliúchán a riar thar a cheann agus chun anailís a dhéanamh ar na torthaí. 
Iarradh sa chomhairliúchán tuairimí an phobail maidir le:  

• cuspóir agus prionsabail dála neamhspleáchas, uilíocht, agus cuntasacht. 

• sainchúram ábhair ar nós ionchais seánra, agus an taithí agus an tionchar a bhíonn aige ar dhaoine  

Agus an tuarascáil seo á foilsiú, is mian le RTÉ torthaí an chomhairliúcháin a roinnt ar ais leis an bpobal. Dá 
bhrí sin, cuimsíonn an tuarascáil seo anailís ar na torthaí, agus leagtar amach inti freisin an bealach ar 
tugadh faoin gcomhairliúchán poiblí, chomh maith leis na chéad chéimeanna eile a ghlacfaidh RTÉ. Ina 
dhiaidh sin tugtar eolais maidir leis an modheolaíocht a bhí in úsáid don chomhairliúchán. Go hachomair, 
áfach, bhí dhá chleachtas i gceist, áit a raibh suirbhé comhairliúcháin phoiblí ar chuireadh oscailte, a 
roghnaigh an duine féin, in éineacht le suirbhé cainníochtúil a bhí ionadaíoch go náisiúnta. Díol suntais ab 
ea an fhreagairt ard a bhí ar an suirbhé féin-roghnaithe, ar chuireadh oscailte, le beagnach 10,000 ag 
glacadh páirte ann.  

 

 

 
1  http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/18/section/101/enacted/en/html#sec101 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/18/section/101/enacted/en/html#sec101
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Achoimre Feidhmiúcháin 

 
 

Bhí dhá chleachtas taighde i gceist leis an gcomhairliúchán a chuir bonn eolais faoi Ráiteas Seirbhíse Poiblí 
RTE: suirbhé cainníochtúil a bhí ionadaíoch go náisiúnta chomh maith le suirbhé comhairliúcháin phoiblí a 
bhí féin-roghnaithe agus ar chuireadh oscailte.  

Le tacaíocht ón bhfeachtas cuimsitheach 'Abair Leat’  de chuid RTÉ sna meáin, tugadh 9,826 freagra ar an 
suirbhé comhairliúcháin phoiblí, rud atá thar a bheith ard agus léiríonn sé a ghafa agus atá an pobal le ról 
RTÉ i saol na hÉireann. 

Freastalaíonn an cur chuige déthaighde ar an neart rannpháirtíochta seo:  nuair a bhíonn deis ag daoine 
féin-roghnú a dhéanamh, mar a bhí sa chomhairliúchán poiblí, is minic go mbíonn siad an-ghafa leis an 
ábhar áirithe atá i gceist; tá an suirbhé cainníochtúil náisiúnta deartha chun creat comparáideach a chur 
ar fáil a léiríonn, tríd is tríd, tuairimí an phobail i gcoitinne. 

Tugann na torthaí iad féin ón dá shuirbhé sainordú soiléir don chraoltóireacht seirbhíse poiblí: go háirithe, 
ag dearbhú a thábhachtaí atá sé go mbeadh fáil ‘ag an lucht féachana ar réimse leathan d'ábhar, ar ard 
chaighdeán, as Éirinn’; agus ag aontú go soiléir go bhfuil sé ‘tábhachtach go mbeadh meáin seirbhíse 
poiblí ag Éirinn'. 

Tugtar an-tacaíocht freisin don ról atá ag RTÉ ó thaobh an ábhair seo a sholáthar trí sheirbhísí teilifíse 
agus raidió saorchraolta; mar a thugtar don tábhacht fhoriomlán a bhaineann le RTÉ a bheith ag léiriú 
meascán de chláir agus d'ábhar. Maidir leis an meascán ábhar seo, tá sé suntasach go leagtar an-bhéim ar 
RTÉ mar staraí cultúir, áit a n-iarrtar go mbeadh ábhar cartlainne RTÉ ar fáil i ngach formáid. 

Rud atá chomh soiléir céanna sna suirbhéanna is ea an tacaíocht sheasmhach a tugadh do gach ceann de 
na prionsabail a cuireadh i láthair agus a bhain le hobair RTÉ mar eagraíocht meán seirbhíse poiblí a 
threorú:  

- A bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, tráchtála agus eile; Gníomhú ar mhaithe le leas 
na sochaí; A bheith ar son gach duine agus ar fáil do gach duine (uilíocht); Ag iarraidh barr 
feabhais a bhaint amach; Tacú leis an nuálaíocht agus leis an gcruthaitheacht; Éagsúlacht agus 
cultúr na hÉireann a chur chun cinn; agus a bheith cuntasach don phobal agus do na páirtithe 
leasmhara. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

D'ainneoin an leibhéil tacaíochta sin, as na prionsabail ar fad is é an 'Neamhspleáchas' a mheastar go láidir a 
bheith ar an gceann is tábhachtaí do RTÉ (bhí béim curtha air freisin i dtaighde den chineál céanna a rinneadh 
in 2015):  

- Leagtar béim ar a bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, thráchtála agus eile mar 
phríomhphrionsabal foriomlán do na meáin seirbhíse poiblí, ar chóir dó a bheith ina threoir don 
bhealach a bhfeidhmíonn RTÉ.  

- Tá sé suntasach chomh maith gur tháinig prionsabal eile chun cinn go mór sa suirbhé, is é sin:  
‘Clársceidil agus tuairisciú a bheadh cothrom, cóir agus macánta’. 

Léiríonn na torthaí mionsonraithe freisin go bhfuil an tábhacht a bhraitear a bhaineann le 
'Neamhspleáchas' dírithe go háirithe ar na gníomhaíochtaí sin de chuid RTÉ a bhaineann le nuacht agus 
cúrsaí reatha.   

- Is iad na ráitis aonair/ gníomhaíochtaí sa dá shuirbhé a leagtar an bhéim is mó orthu ná: go 
mbeadh RTÉ ag soláthar nuacht agus cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 
ardchaighdeán a bheadh cruinn, cothrom, neamhchlaonta agus oibiachtúil; agus an dream a 
bhfuil údarás acu a choinneáil cuntasach. 

- Chomh maith leis sin, is mó seans go leagfar béim sa chomhairliúchán poiblí ar an ndearbhthábhacht a 
bhaineann le go mbeadh RTÉ ag éascú díospóireacht ar thuairimí agus ar smaointe a chuidíonn le 
sochaí dhaonlathach. 

Deimhníonn na torthaí freisin an tábhacht a bhaineann le raon leathan gníomhaíochtaí a bheith ar bun ag  
RTÉ: i gcás an dá shuirbhé tá 10 ngníomhaíocht ar a laghad ann a mheasann 60% ar a laghad de na 

freagróirí a bheith an-tábhachtach ó thaobh RTÉ de. Anseo tá ceist na hinrochtaineachta agus an 
chuimsithe le feiceáil go láidir:  

Is é an tríú gníomhaíocht is airde a rátáladh sa suirbhé náisiúnta ná ‘a chinntiú go bhfuil teacht ag 
daoine faoi mhíchumas ar chláir agus ar sheirbhísí RTÉ; 

agus bhí ‘a chinntiú go bhfuil teacht chomh héasca agus is féidir ar ábhar agus ar sheirbhísí RTÉ’ agus  
‘cláir agus ábhar a sholáthar a chlúdaíonn réimse leathan ábhar spéise’ beagnach chomh hard 
céanna.  

Agus an-bhéim á leagan ar réimse chomh leathan de phrionsabail agus de ghníomhaíochtaí do na meáin 
seirbhíse poiblí, léiríonn an taighde tacaíocht don chineál RTÉ ina mbeadh clúdach nuachta láidir agus 
oibiachtúil, chomh maith le heagraíocht a dhéanfadh éascaíocht ar shochaí a bheadh cuimsitheach agus 
forásach. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

An Mhodheolaíocht 

Agus an comhairliúchán poiblí á leagan amach, bhí sé mar cuspóir ag RTÉ a bheith chomh hoscailte agus 
chomh cuimsitheach agus a d’fhéadfaí agus tuairimí an oiread den phobal agus ab fhéidir a bhailiú. 
Thacaigh feachtas náisiúnta sna meáin leis an gcomhairliúchán, feachtas a chuir in iúl don phobal go raibh 
sé ag tarlú agus a thug cuireadh dóibh páirt a ghlacadh agus 'a gcuid a rá': tá mionsonraí ina leith seo san 
áireamh sa chéad chuid eile.  

Bhí dhá chleachtas i gceist leis an modheolaíocht chomhairliúcháin: suirbhé comhairliúcháin phoiblí a bhí 
féin-roghnaithe agus ar chuireadh oscailte, in éineacht le suirbhé cainníochtúil a bhí ionadaíoch go 
náisiúnta. Tá an cur chuige éifeachtach agus éifeachtúil seo ag teacht le dea-chleachtas agus le treoirlínte 
náisiúnta an Rialtais maidir leis an mbealach le tabhairt faoi chomhairliúcháin phoiblí2. 

Riaradh an croí-cheistneoir céanna ar an dá shampla sa suirbhé, agus úsáid á bhaint as an modheolaíocht 
chéanna (sa chás seo, cur chuige CAWI). Rinneadh an suirbhé tagarmhairc náisiúnta trí Phainéal Acumen  
B&A, i measc sampla ionadaíoch de 1,000+ duine fásta os cionn 18 mbliana d'aois, agus bhí cur chuige ar 
líne i gceist freisin maidir leis an gcomhairliúchán poiblí ar chuireadh oscailte. Tháinig 9,826 freagra ar an 
suirbhé comhairliúcháin phoiblí oscailte.  

Chun go mbeadh teacht chomh héasca agus ab fhéidir ar an gcomhairliúchán ag gach duine aonair agus ag 
gach grúpa sa tír, bhí an suirbhé ar líne ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon, tástáladh é ó thaobh an 
tsoláimhsithe le bogearraí lagaithe infheictheachta, agus bhí fáil air mar chóip páipéir dóibh siúd nach 
raibh rochtain acu air ar líne.   

Bhí an comhairliúchán poiblí ar siúl ar feadh cúig seachtaine le linn na tréimhse 15 Feabhra go 21 Márta 
2021. Óstáladh an suirbhé ar leathanach tuirlingthe tiomnaithe ar rte.ie, agus bhí fáil air i nGaeilge agus i 
mBéarla: www.rte.ie/haveyoursay agus www.rte.ie/tabhairdothuairim. 

 

Próifíl shamplach 
Mar atá ráite, bhí an fhreagairt ar an suirbhé thar a bheith ard; chomh maith leis an 1,030 agallamh a 
bhain leis an suirbhé náisiúnta, bhí 9,826 freagra ar an Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí oscailte trí RTÉ.ie. 
Feictear dúinn go bhfuil an fhreagairt sé seo ar cheann de na freagairtí ab airde a fuair aon 
chomhairliúchán poiblí in Éirinn, a bhain leis na meáin nó le taighde.  

Is fiú na difríochtaí idir na samplaí a thabhairt faoi deara: is gnách go mbíonn na samplaí féin-roghnaithe 

mar a bhí  sa Chomhairliúchán Poiblí an- ghafa leis an ábhar agus iad níos spreagtha le bheith páirteach. Is 

féidir leis an suirbhé atá ionadaíoch ar bhonn náisiúnta cúiteamh a dhéanamh air seo mar go bhfuil sé 

ceaptha chun léargas a thabhairt ar thuairimí an phobail i gcoitinne, tuairimí a bheadh 'ionadaíoch' tríd is 

tríd. 

 

 

 
2  https://assets.gov.ie/5579/140119163201-9e43dea3f4b14d56a705960cb9354c8b.pdf 

file:///C:/Users/SineadNR/AppData/Roaming/HobanJ/Downloads/www.rte.ie/haveyoursay
http://www.rte.ie/tabhairdothuairim
https://assets.gov.ie/5579/140119163201-9e43dea3f4b14d56a705960cb9354c8b.pdf
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Bhí próifílí an dá shampla suirbhé seo an-chosúil lena chéile, in ainneoin an-difríochtaí a bheith eatarthu ó 
thaobh foinse de. Ó thaobh inscne de, bhí an dá shuirbhé beagnach mar an gcéanna agus bhí 
rannpháirtíocht na n-aoisghrúpaí éagsúla gar dá chéile freisin: bhí 28% d'fhreagróirí an tSuirbhé Náisiúnta 
faoi bhun 35 bliana d’aois, 27% a bhí i gceist sa Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí. Ó thaobh na réigiún de, 
bhí ionadaíocht beagán níos airde ag Baile Átha Cliath sa Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí ach taobh 
amuigh de sin bhí an phróifíl an-chosúil arís.  

Ba í an phríomhdhifríocht idir  na próifílí sa dá shampla ná go raibh níos mó ABC1 páirteach sa Suirbhé 
Comhairliúcháin Phoiblí; i gcás na gné seo tá an difríocht shuntasach agus 68% de na rannpháirtithe sa 
Chomhairliúchán Poiblí ag cur síos orthu féin mar ABC1, i gcomparáid leis an 50% a mbeifí ag súil leis sa 
Suirbhé Náisiúnta. 

Ar chuid de na tréithe eile a bhain le próifíl shamplach an Chomhairliúcháin Phoiblí bhí: 1% a líon isteach é 
i nGaeilge. Ghlac 1% páirt mar urlabhraí ar son ghrúpa nó eagraíocht (n= 128) - rinneadh na grúpaí a 
shonrú mar seo a leanas: Pobal 29%; Cuimsiú sóisialta nó comhionannas 13%; Gnó 9%; Na hEalaíona agus 
an Cultúr 7%; Timpeallacht 6%; Polaitiúil 5%; gach duine eile 4% nó níos lú – anuas air sin, chuir 48% de na 
grúpaí in iúl go raibh a ngníomhaíocht Náisiúnta; 22% Áitiúil; 16% Réigiúnach; agus 15% 'Eile'.  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Feachtas sna meáin 

 
D'fhorbair agus léirigh foireann margaíochta corparáidí RTÉ feachtas margaíochta agus cumarsáide 

ilardáin. Ba é an treoir a bhí tugtha dóibh ná feachtas a chruthú a chuirfeadh in iúl don phobal go raibh an 

comhairliúchán beo, go raibh an cuireadh chun páirt a ghlacadh oscailte do gach duine - beag beann ar a 

mhinice agus a d’úsáid siad seirbhísí RTÉ nó nár úsáid siad iad agus chun iad a chur ar an eolas maidir leis 

an mbealach a bhféadfaidís a dtuairim a thabhairt. Lean an feachtas ar aghaidh ar feadh na tréimhse 

comhairliúcháin cúig seachtaine, chun lucht féachana a mhealladh i dtreo an tsuirbhé, a bhí á óstáil ar 

RTÉ.ie.  

Bhain an feachtas úsáid as na meáin a bhí faoi úinéireacht RTÉ (raidió, teilifís, digiteach, ar líne agus 

sóisialta) chomh maith le feachtas ar íocadh as, taobh amuigh de RTÉ, ar chláir raidió, meáin shóisialta 

agus meáin dhigiteacha ar fud na tíre. Chomh maith leis sin, bhí an leagan Gaeilge den fhógra teilifíse á 

chraoladh ar TG4. Ba é aidhm an fheachtais an oiread den lucht féachana agus ab fhéidir a shroicheadh, ar 

fud na réigiún agus na n-aoisghrúpaí.  

 

Meáin faoi úinéireacht RTÉ:  

• Teilifís RTÉ: bhí réamhfhógrán teilifíse i nGaeilge agus i mBéarla á chraoladh ar feadh ceithre 

seachtaine (17 Feabhra go 17 Márta) ar RTÉ 1, RTÉ2, agus ar chainéal Nuachta RTÉ.  

• Raidió RTÉ: bhí réamhfhógrán raidió, 34 soicind, i mBéarla agus i nGaeilge araon á chraoladh ar 

feadh ceithre seachtaine (17 Feabhra go 17 Márta) ar RTÉ Radio 1, RTÉ2fm, RTÉ lyric fm, agus RTÉ 

RnaG.  

• RTÉ.ie: bhí MPU saincheaptha (aonad lárleathanach) ar fáil ar 'rith an láithreáin' thar thréimhse 

cúig seachtaine, chun úsáideoirí an láithreáin ghréasáin a threorú chuig leathanach tuirlingthe an 

tsuirbhé, áit a raibh an suirbhé óstáilte.  

• RTÉ sóisialta/digiteach: áiríodh leis sin réamhfhógrán 34 soicind i mBéarla agus i nGaeilge araon, 

agus leagan ciorraithe 10 soicind i mBéarla, a mhair ar feadh ceithre seachtaine (17 Feabhra go 17 

Márta). Bhí fotheideal ar na réamhfhógráin agus iad gearrtha i bhformáidí éagsúla chun an úsáid 

ab fhearr a bhaint astu. Bhí siad seo ar fáil ar RTÉ Twitter, RTÉ Facebook, RTE Instagram, RTÉ 

LinkedIn, agus ar leathanach YouTube RTÉ, le tacaíocht ó chuntais eile de chuid RTÉ.  

 

Taobh amuigh de mheáin RTÉ  

• TG4: bhí réamhfhógrán Gaeilge, 34 soicind, á chraoladh ar feadh ceithre seachtaine (17 Feabhra 

go 17 Márta).  

• Raidió náisiúnta: bhí réamhfhógrán raidio, 34 soicind, i mBéarla á chraoladh ar Today FM agus ar 

Newstalk ar feadh tréimhse seachtaine (22 Feabhra go 2 Márta).  

• Raidió réigiúnach agus áitiúil: bhí réamhfhógrán raidió, 34 soicind, á chraoladh i mBéarla ar feadh 

seachtaine (22 Feabhra go 2 Márta) ar na stáisiúin seo a leanas: 98FM, Spin1038, Spin SouthWest, 

iRadio, Class Hits, Beat102103, FM104, Q102, WLRFM, 96FM, C103, Live95FM, LMFM, Galway 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

BayFM, Clare FM, Highland Radio, KCLR 96, KMFM Radio, Midlands Radio, Midwest Radio, Ocean 

FM, Radio Kerry, Shannonside, South East Radio, agus Tipp FM.  

• Físeán ar éileamh: bhí físeán teilifíse 34 soicind agus físeán ciorraithe 10 soicind á chraoladh ar 

feadh ceithre seachtaine (17 Feabhra go 17 Márta) ar YouTube.  

• Na meáin shóisialta: bhí físeán teilifíse 34 soicind agus físeán ciorraithe 10 soicind á chraoladh ar 

feadh ceithre seachtaine (17 Feabhra go 17 Márta) ar Facebook agus Instagram.  

 

D'éirigh leis an bhfeachtas sna cuspóirí a bhí leagtha amach agus chabhraigh sé le ráta freagartha ollmhór 

de bheagnach 10,000 a bhaint amach don chomhairliúchán poiblí ar chuireadh oscailte. Tugadh 24,591 

cuairt ó 23,056 cuairteoir uathúil (nó ó ghléasanna) ar an leathanach www.rte.ie/haveyoursay . Tháinig 

28% de na cuairteoirí ó Facebook, 9% ó Twitter, agus 15% ó innill chuardaigh (Google den chuid is mó).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/SineadNR/AppData/Roaming/HobanJ/Downloads/www.rte.ie/haveyoursay
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Torthaí an tSuirbhé 

 
Agus an Suirbhé Náisiúnta agus an Comhairliúchán Poiblí idir lámha le haghaidh Ráiteas Seirbhíse Poiblí 

RTÉ, tugadh an croí-cheistneoir céanna don dá shampla suirbhé. Bhí an ceistneoir seo leagtha amach i 

gceithre phríomhchuid:  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Úsáid RTÉ & Dearcadh ina Leith 

 

 
 

Cé go bhfuil na cosúlachtaí idir na próifílí sa dá shampla luaite cheana féin, bhí 

cosúlachtaí freisin idir an dá shuirbhé mar a baineadh as RTÉ sna meáin 

éagsúla. Léiríonn an dá shuirbhé go mbaintear, tríd is tríd, an úsáid seo a 

leanas as RTÉ : 

 

• Féachtar ar chláir RTÉ nó ar ábhar eile beo nó ar éileamh 

• Éistear le cláir RTÉ nó le hábhar eile beo nó ar éileamh 

• Léitear aon ábhar de chuid RTÉ ar nós nuacht scríofa, blaganna, agus 

ailt eile, a bhfuil fáil orthu ar líne agus ar fhóin phóca 

• Úsáidtear aon seirbhís eile de chuid RTÉ 

 

Bhí an patrún úsáide i dtaca le RTÉ mar an gcéanna sa dá shuirbhé, go háirithe 

mar a bhain le breathnú ar ábhar nó é a léamh agus úsáid a bheith á bhaint as 

aon seirbhís eile de chuid RTÉ: mar shampla bhí an fhéachaint ar bhonn 

laethúil ar chláir de chuid RTÉ ag 54% agus 53% faoi seach sa Suirbhé Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán 

Poiblí. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Bhain an phríomhdhifríocht idir na samplaí i dtaca le húsáid RTÉ le héisteacht le cláir raidió: léirigh an 

Suirbhé Comhairliúcháin Phoiblí leibhéal éisteachta laethúil i bhfad níos láidre ag 47%, i gcomparáid le 

36% ón Suirbhé Náisiúnta. 

 
 
Chun comparáid bhreise a éascú ullmhaíodh próifíl úsáide comhiomlán chun teacht ar chéatadán na 

rannpháirtithe, sa dá shuirbhé, a d'fhéadfaí a chlárú mar úsáideoirí arda, meánacha nó ísle de chuid RTÉ.  

 

• Bhí na catagóirí úsáide bunaithe ar ríomh a bhí comhiomlánaithe agus ualaithe go cothrom ó 

thaobh minicíocht faire, éisteachta, léitheoireachta agus úsáid seirbhísí eile de chuid RTÉ. Seo mar 

a bhí an scóráil: Laethúil 25 / Seachtainiúil 15 / Míosúil 5 / Níos lú ná sin 2/ Riamh Ní rabhthas ar 

an eolas 0; Úsáideoir Íseal <35 / Úsáideoir Meánach 35-65 / Úsáideoir Ard 65 +. 

 

Léirigh na torthaí ina n-iomláine a ghafa agus atá an pobal leis an gcraoltóir seirbhíse poiblí RTÉ: sa dá 

shuirbhé d'fhéadfaí beagán faoi bhun 70% de na freagróirí a chlárú mar ard-úsáideoirí nó mar mheán- 

úsáideoirí de chuid RTÉ; thaispeáin an dá shampla patrún úsáide a bhí mar an gcéanna tríd is tríd agus 

beagán níos mó de na húsáideoirí arda i gceist sa Chomhairliúchán Poiblí ag 41%, i gcomparáid le 36% sa 

Suirbhé Náisiúnta.  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Nuair a chuirtear na próifílí seo le chéile go déimeagrafach, baineann an príomhphatrún le haois: shroich 

na hard-úsáideoirí de chuid RTÉ buaicphointe i measc na n-aoisghrúpaí is sine, atá os cionn 55 bliain. 

Taobh amuigh den phatrún aoise seo, ní raibh aon difríochtaí suntasacha le feiceáil sa phróifíl úsáideora ó 

thaobh inscne, aicme shóisialta nó réigiún de. 

 

 

 

 
Tar éis na gceisteanna maidir le húsáid, rinneadh suirbhé freisin ar an dearcadh i leith RTÉ. Bhí sé seo mar 

chuid de shraith níos leithne de ráitis a bhain le dearcadh i leith na meán seirbhíse poiblí. 

 

Léiríodh dearcadh dearfach sa dá shuirbhé maidir leis an dá ráiteas a bhaineann le coincheap na meán 

seirbhíse poiblí agus 2 ar a laghad as gach 3 sampla ag aontú go láidir leis an ráiteas, agus 72% ag an 

mbuaicphointe sa Chomhairliúchán Poiblí, i dtaobh:  fáil a bheith ag lucht féachana ar réimse leathan 

d'ábhar ar ardchaighdeán a thagann as Éirinn'.  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Bhain na príomhdhifríochtaí ó thaobh dearcadh idir an dá shuirbhé leis na meonta sin a raibh baint acu go  

sonrach le RTÉ agus bhí níos mó éiginnteachta léirithe sa Chomhairliúchán Poiblí. D'aontaigh 59% a ghlac 

páirt sa Chomhairliúchán Poiblí, áfach, gur 'cuid thábhachtach de shaol na hÉireann é RTÉ' i gcomparáid le 

76% sa Suirbhé Náisiúnta.  

 

Bhain na príomhdhifríochtaí ó thaobh dearcadh idir an dá shuirbhé leis na meonta sin a raibh baint acu go 

sonrach le RTÉ agus bhí níos mó éiginnteachta léirithe sa Chomhairliúchán Poiblí.  D'aontaigh 59% a ghlac 

páirt sa Chomhairliúchán Poiblí, áfach, gur 'cuid thábhachtach de shaol na hÉireann é RTÉ' i gcomparáid le 

76% sa Suirbhé Náisiúnta. Maidir leis an ráiteas meastóireachta, a bhféadfaí a rá ina thaobh go bhfuil sé 

níos dúshlánaí 'Is eagraíocht é RTÉ a bhféadfadh daoine in Éirinn a bheith bródúil as', ba 59% a d’aontaigh 

leis sa Suirbhé Náisiúnta i gcomparáid le 32% sa Chomhairliúchán Poiblí. Taispeánann an difríocht sa 

bhfreagra anseo na difríochtaí soiléire atá idir na samplaí sa dá shuirbhé agus go léirítear tuairimí níos 

láidre sa sampla ón gComhairliúchán Poiblí féin-roghnaithe.  Taispeánann sé chomh maith go raibh baint 

dhíreach ag na freagraí a tugadh ar an ráiteas seo le leibhéil úsáide RTÉ agus dearcthaí níos diúltaí á léiriú 

go háirithe i measc úsáideoirí ísle RTÉ sa Chomhairliúchán Poiblí. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Taobh amuigh de sin, cuireadh ceist ag an deireadh a thug deis don lucht freagartha aon tuairimí eile a 

mheas siad a bheith ábhartha don chomhairliúchán a chur in iúl agus rinneadh achoimre agus 

comhiomlánú ar na freagraí oscailte seo ag céim na hanailíse. Bhain trí réimse freagartha le thart ar 50% 

de na freagraí a fuarthas mar thoradh ar an deis seo tuairimí a léiriú agus seans go raibh siad bunaithe go 

díreach ar ábhar an cheistneora (i ngach cás thíos bhí na freagraí oscailte, tríd is tríd, diúltach / criticiúil i 

dtaobh fheidhmíocht RTÉ):  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

 

Sainchúram na Meán Seirbhíse Poiblí 
 

 
 

Dhírigh an chéad chuid eile den cheistneoir ar an tábhacht a bhraitear a 

bhaineann le go mbeadh cineálacha éagsúla ábhair a léiriú ag RTÉ.  

 

Rinneadh an suirbhé air seo ina dhá chuid, ar dtús ag lorg dearcadh 

ginearálta  maidir leis an tábhacht a bhaineann le go mbeadh RTÉ ag 

soláthar cineálacha éagsúla cláir agus ábhar; agus ansin ag iarraidh 

athbhreithniú níos mionsonraithe trí shé chineál ábhar a chur os comhair 

na bhfreagróirí agus fiafraí díobh a thábhachtaí agus a bhí sé go mbeadh 

gach cineál acu á soláthar ag RTÉ. 

 

Ó thaobh dearcadh ginearálta de, aontaíodh go láidir i dtaobh an tábhacht 

a bhaineann le RTÉ a bheith ag cur meascán de chláir agus d'ábhar ar fáil: 

shíl 96% sa Suirbhé Náisiúnta go raibh sé seo tábhachtach agus 89% sa 

Chomhairliúchán Poiblí. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

 
 

Tháinig níos mó éagsúlachta chun cinn nuair a bhí athbhreithniú le déanamh ar chineálacha éagsúla 

ábhair. Sa dá shuirbhé leagadh an-bhéim go háirithe ar an tábhacht a bhaineann le go mbeadh seirbhísí 

teilifíse agus raidió saorchraolta á gcur ar fáil ag RTÉ, agus 71% agus 72% den tuairim go raibh sé seo an-

tábhachtach sa Suirbhé Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán Poiblí faoi seach.  

 

Ina dhiaidh sin, bhí dhá chineál ábhair ar leith i gcomórtas le chéile don dara háit sa dá shuirbhé: ‘cláir 

agus ábhar eile chun féachaint orthu beo nó ar éileamh'; agus ‘go mbeadh fáil i ngach formáid ar ábhar 

cartlainne RTÉ ina ndéantar clárú ar oidhreacht agus ar ghnáthshaol na hÉireann’. Tacaíodh go láidir, sa 

dá shuirbhé, leis an tábhacht atá leis an dá chineál ábhar agus is é an difríocht is tábhachtaí eatarthu an 

bhéim bhreise a leagadh ar ábhar cartlainne RTÉ sa Chomhairliúchán Poiblí: sa chás seo mheas 56% go 

raibh ábhar cartlainne RTÉ an-tábhachtach i gcomparáid le 46% sa Suirbhé Náisiúnta. 

 

Is díol spéise é gur ceapadh níos mó tábhachta a bheith le dhá chineál ábhair sa Suirbhé Náisiúnta: cláir 

agus ábhar eile a bhféadfaí éisteacht leo beo nó ar éileamh - mheas 86% go raibh sé seo tábhachtach sa 

Suirbhé Náisiúnta i gcomparáid le 78% sa Chomhairliúchán Poiblí; agus ‘réimse leathan nuachta scríofa, 

blaganna, agus eile, a bheith ar fáil ar líne agus ar fhón póca' – shíl 76% tábhacht a bheith leis seo sa 

Suirbhé Náisiúnta i gcomparáid le 67% sa Chomhairliúchán Poiblí.  

 

Bhain an cineál deiridh ábhair le rochtain a bheith ar léirithe beo agus taifeadta óna cheolfhoireann féin: 

cé go bhfuair sé seo an scór tábhachta ab ísle laistigh den cheist áirithe seo, mar sin féin, mheas 52% sa 

Suirbhé Náisiúnta go raibh sé tábhachtach (agus níos mó ná sin fós i measc an dream ba sine). 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

 

Forbhreathnú ar Phrionsabail na Meán Seirbhíse Poiblí 

 

 
 

Agus an suirbhé á dhéanamh ar phrionsabail na meán seirbhíse poiblí, 

d'úsáid an ceistneoir arís cur chuige a bhí ina dhá chuid:  

o Seacht gcatagóir prionsabal a rangú maidir lena dtábhacht ó 

thaobh treoir a thabhairt don bhealach a bhfeidhmíonn RTÉ 

mar eagraíocht meán seirbhíse poiblí;  

o chomh maith le roinnt prionsabail eile a chur chun cinn lena 

meas. 

Ar an gcéad dul síos, cuireadh seacht gcatagóir de phrionsabal i láthair, agus 

iarradh ar na freagróirí rangú a dhéanamh ar a thábhachtaí ba chóir do gach 

prionsabal acu a bheith ó thaobh treoir a thabhairt maidir leis gcaoi a 

bhfeidhmíonn RTÉ mar eagraíocht atá ina meán seirbhíse poiblí.  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Cuirtear seacht gcatagóir na bprionsabal seo i láthair thall: Acting in the best interest of societ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar a léiríonn na torthaí thíos ba é 'a bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, thráchtála agus eile' 

a ceapadh go cinnte a bheith ar an bprionsabal ba thábhachtaí do RTÉ, thug 42% tús áite dó sa Suirbhé 

Náisiúnta agus 49% sa Chomhairliúchán Poiblí.  

 

A bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, tráchtála agus eile 

 

Ag gníomhú ar mhaithe le leas na sochaí 

 
A bheith ar son gach duine agus ar fáil do gach duine (uilíocht) 

 

Ag iarraidh barr feabhais a bhaint amach 

 

Ag tacú leis an nuálaíocht agus leis an gcruthaitheacht 

Ag cur éagsúlacht agus cultúr na hÉireann chun cinn 

 

A bheith cuntasach don phobal agus do na páirtithe leasmhara 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Tá an bhéim seo ar an Neamhspleáchas ag teacht leis an taighde a bhí déanta roimhe seo le haghaidh  

ráiteas seirbhíse poiblí RTÉ, a rinneadh in 2015, áit ar tugadh le fios freisin gurbh é a neamhspleáchas an 

prionsabal ba thábhachtaí do RTÉ.  

 

Taobh amuigh de 'neamhspleáchas', bhí na ranguithe eile scaipthe i measc na gcatagóirí a cuireadh i 

láthair; mar sin féin, bhí an dara sraith leathan le feiceáil sa dá shuirbhé agus sin iad: a bheith ar son gach 

duine agus a bheith ar fáil do gach duine; gníomhú ar mhaithe le leas na sochaí agus a bheith cuntasach 

don phobal agus do na páirtithe leasmhara. 

 

I ndearbhthéarmaí bhí difríocht ann ó thaobh an phrionsabail a tháinig sa dara háit: ‘uilíochas’ (ar fáil do 

gach duine) sa Suirbhé Náisiúnta agus ‘a bheith cuntasach don phobal agus dá pháirtithe leasmhara’ sa 

Chomhairliúchán Poiblí (áit ar rangaigh 34% de na freagróirí é ar an gcéad nó ar an dara prionsabal ba 

tábhachtaí dar leo, ó thaobh treoir a thabhairt maidir leis an mbealach a bhfeidhmíonn RTÉ). 

 

Ina theannta sin, tugadh deis do fhreagróirí aird a tharraingt ar aon phrionsabail eile ar cheart do RTÉ cloí 

leo, taobh amuigh díobh siúd a bhí curtha i láthair cheana féin, agus rinneadh na freagraí seo, focal ar 

fhocal, a achoimriú agus a chomhiomlánú ag céim na hanailíse. Cé gur tharla sé de ghnáth go raibh 

trasnáil idir na freagraí sin agus catagóirí a cuireadh i láthair roimhe sin, mar sin féin leag siad béim ar 

réimse a ceapadh a bheith an-tábhachtach: ‘clársceidealú agus tuairisciú a bheadh cothrom, cóir agus 

macánta’. Rinne beagán faoi bhun 30% de na freagróirí tagairt don phrionsabal seo sa Chomhairliúchán 

Poiblí. Bhain prionsabal eile a ndéantar tagairt ar leith dó sna tuairimí seo le 'Cuntasacht airgeadais - luach 

ar airgead a chur ar fáil’, agus tagairt á déanamh ag 14% de na rannpháirtithe dó sa Chomhairliúchán 

Poiblí. 



 

 

22 

 

 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Prionsabail na Meán Seirbhíse Poiblí Athbhreithniú Mionsonraithe 
 

 
 

Don athbhreithniú mionsonraithe ar phrionsabail na meán seirbhíse poiblí, sna seacht gcatagóir bhí 28 

ráiteas a roghnaíodh go cúramach agus a thug léiriú ar gach ceann de na prionsabail.  
 

 
 

Bhí idir 3 agus 6 ráiteas mionsonraithe i ngach catagóir agus iarradh ar fhreagróirí a chur in iúl a 

thábhachtaí a bhraith siad gach ceann acu a bheith, d’fhonn a chinntiú go mbainfeadh RTÉ prionsabal ar 

leith amach. Leagfar béim sa chuid seo den tuarascáil ar an bhfreagairt mhionsonraithe a tugadh i gcás  

gach ceann de na seacht bprionsabal. 

San athbhreithniú mionsonraithe leagadh béim arís ar thábhacht an phrionsabail go mbeifí neamhspleách 

ó thionchair pholaitiúla, thráchtála agus eile. Sa deireadh tháinig dhá cheann de na ráitis mhionsonraithe 

a bhain leis an bprionsabal seo sa chéad agus sa dara háit ó thaobh na ngníomhaíochtaí ba thábhachtaí do 

RTÉ ar an iomlán sa Suirbhé Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán Poiblí araon: nuacht agus cúrsaí reatha 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

náisiúnta agus idirnáisiúnta ar ardchaighdeán a sholáthar a bheadh cruinn, cóir, neamhchlaonta agus 

oibiachtúil; an dream ag a bhfuil údarás a choinneáil cuntasach.  

 

Chun béim bhreise a leagan ar thábhacht phrionsabal an neamhspleáchais, bhí an oiread tábhachta tugtha 

don ráiteas deireanach ‘a bheith féinrialaitheach i ngach réimse den chlársceidealú agus den 

chinnteoireacht eagarthóireachta' le go raibh sé i measc na 10 ngníomhaíocht ab airde ar an iomlán sa dá 

shuirbhé. 

 

 
 

Tarraingíodh aird sna gníomhaíochtaí mionsonraithe a bhain leis an bprionsabal gur cheart gníomhú ar 

mhaithe le leas na sochaí, ar an áit a bhféadfadh difríochtaí suntasacha a bheith idir an freagra a tugadh sa 

dá shuirbhé. 

 

Leagadh i bhfad níos mó béime ar an bprionsabal ‘díospóireacht ar thuairimí agus ar smaointe a éascú, 

rud a chuirfeadh le sochaí dhaonlathach' sa Chomhairliúchán Poiblí, áit ar thug 72% le fios go raibh sé an-

tábhachtach, i gcomparáid le 59% sa Suirbhé Náisiúnta; ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, go raibh an 

tábhacht fhoriomlán a dúradh a bhain leis an ngníomhaíocht seo an-chosúil lena chéile sa dá shuirbhé.  

 



 

 

24 

 

 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Is ábhar spéise é gur leagadh níos mó béime sa Suirbhé Náisiúnta ar, 'eispéiris chomhroinnte a chruthú trí 

ábhar agus seirbhísí a chabhraíonn leis an bpobal a thabhairt le chéile’.  

 

 
 

 

Ó thaobh na ngníomhaíochtaí bhain le huilíocht, a raibh breithiúnas le tabhairt orthu, bhí difríocht 

shuntasach le tabhairt faoi deara taobh istigh de na suirbhéanna féin agus trasna na suirbhéanna. 

B'fhéidir gurbh fhiú go háirithe tagairt don chaoi ar cuireadh béim ar leith sa dá shuirbhé ar an 

ngníomhaíocht a bhaineann le daoine atá faoi mhíchumas; go deimhin, ba í an ghníomhaíocht seo an tríú 

ceann ab airde a rangaíodh ó thaobh tábhachta de do RTÉ sa Suirbhé Náisiúnta.  

 

Bhí difríocht ann ó thaobh an tábhacht a síleadh a bhain le meascán de chláir bhunaidh agus d'ábhar 

bunaidh a sholáthar do leanaí, bunaithe ar an staid ina saol ag a raibh na daoine: dúirt 45% sa Suirbhé 

Náisiúnta go raibh an-tábhacht leis, d’ardaigh sé seo go dtí 52% i measc tuismitheoirí.  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Mheas 67% de na rannpháirtithe sa dá shuirbhé go raibh sé tábhachtach meascán de chláir agus d'ábhar i 

mBéarla agus i nGaeilge araon a bheith á sholáthar; ach thug an céatadán sin rangú sa cheathairíl 

íochtarach don ghníomhaíocht áirithe seo i gcás an dá shuirbhé. 

 

 

 

Cheap 85% nó níos mó de na freagróirí sa dá shuirbhé go raibh na ráitis a bhaineann leis an bprionsabal go 

ndéanfaí iarracht barr feabhais a bhaint amach ina rud tábhachtach do RTÉ.   

 

Leagadh an bhéim ba mhó ar an ráiteas a dúirt gur cheart a chinntiú go gcloíonn déantóirí clár leis na 

caighdeáin is airde i gcás gach cuid d’ábhar RTÉ: mheas 69% sa Suirbhé Náisiúnta go raibh an-tábhacht leis 

seo agus 76% sa Chomhairliúchán Poiblí. Go deimhin, tá an ráiteas seo rangaithe sa chúigiú háit ar an 

iomlán i ngach ceann de na ráitis sa Chomhairliúchán Poiblí. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Cé nach leagtar béim sa dá shuirbhé ar an ráiteas a bhaineann leis na daoine is cumasaí a mhealladh agus 

a fhorbairt chun ábhar a chruthú do lucht féachana/éisteachta na hÉireann, mheas 90% sa Suirbhé 

Náisiúnta go raibh tábhacht leis seo. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Maidir le tacú leis an nuálaíocht agus an chruthaitheacht, tá dhá shraith i gceist ó thaobh na rátála a 

tugadh don chúig ráiteas mionsonraithe.  

 

Cuimsíonn an chéad sraith na ráitis cláir agus ábhar ar ardchaighdeán agus ábhartha a sholáthar, meascán de 

chláir agus d'ábhar a sholáthar chun siamsaíocht a chur ar fáil nó chun gáire a bhaint asainn, agus cláir 

faisnéise ar ardchaighdeán a sholáthar a chuireann daoine ag caint. 

 

Taobh istigh den tsraith seo, is fiú a thabhairt faoi deara go leagtar i bhfad níos mó béime ar an ráiteas 

gáire a bhaint asainn sa Suirbhé Náisiúnta, áit ar mheas 60% go raibh sé an-tábhachtach, ach sa 

Chomhairliúchán Poiblí gur 50% a shíleann go bhfuil sé an-tábhachtach. 

 

Tugtar rangú beagán níos ísle ó thaobh iad a bheith an-tábhachtach don dara sraith atá laistigh den 

phrionsabal seo, a chuimsíonn nuálaíocht, turgnamh, agus úrnuacht a spreagadh, agus comhoibriú leis an 

earnáil léiriúcháin neamhspleách. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Rinneadh athbhreithniú ar shé ráiteas i dtaca leis an bprionsabal éagsúlacht agus cultúr na hÉireann a 

chur chun cinn agus bhí difríochtaí suntasacha le feiceáil ó thaobh an tábhacht a chonacthas a bhain leo 

seo. Taobh istigh den phrionsabal sin tugadh an marc ab airde ó thaobh na ngníomhaíochtaí a raibh  

tábhacht leo do RTÉ don ráiteas clúdach a sholáthar ar imeachtaí a bhfuil spéis go náisiúnta iontu i gcúrsaí 

spóirt, polaitíochta, cultúir agus réimsí eile. 

 

Áiríodh sa chatagóir seo freisin an ráiteas ar tugadh an tábhacht ábhartha ab ísle ar fad dó as na ráitis go 

léir a cuireadh i láthair sa suirbhé: léargas a thabhairt ar éagsúlacht an tsaoil reiligiúnaigh in Éirinn. 

 
 

Bhí difríochtaí suntasacha i gceist freisin sa bhreithiúnas a tugadh ar na ráitis a cuireadh isteach le 

haghaidh prionsabal na cuntasachta. Mheas 81% de na rannpháirtithe sa Chomhairliúchán Poiblí gur 

bhain an-tábhacht le ‘an deis a chur ar fáil don phobal aiseolas a thabhairt’, rud a chiallaíonn go bhfuair sé 

seo an tríú marc ab airde ar an iomlán sa suirbhé sin. Léirigh an fhreagairt i dtaca leis an ráiteas seo freisin 

difríocht shuntasach idir an dá shuirbhé agus gan an bhéim chéanna á chur air sa Suirbhé Náisiúnta (61% 

=An-tábhachtach).  
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Go deimhin, leagadh níos mó béime sa Chomhairliúchán Poiblí ar gach ceann de na ráitis a thagair do 

phrionsabal na cuntasachta; ach in ainneoin na ndifríochtaí sin, bhí a chinntiú go ndéantar RTÉ a 

bhainistiú de réir an dea-chleachtais rátáilte sa cheathrú háit ar an iomlán ó thaobh tábhachta de sa 

Suirbhé Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán Poiblí araon. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Tríd is tríd, tá seasmhacht shuntasach ann maidir leis an mbealach a ndéantar athbhreithniú ar na ráitis 

mhionsonraithe sa dá shuirbhé. Sa tábla thíos cuirtear i láthair an grúpa de na ráitis aonair ar leagadh 

tábhacht a bhí difriúil go leor óna chéile sa dá shuirbhé.  

 

Chun cáiliú don liosta thíos ba ghá go mbeadh difríocht 10% ar a laghad idir an dá shuirbhé ó thaobh An-

tábhachtach a bheith tugtha mar rátáil. Is féidir leis na ráitis féin aird a tharraingt ar dhifríochtaí a mbeifí 

ag súil leo idir na suirbhéanna: agus an sampla sa Comhairliúchán Poiblí ag léiriú níos mó tacaíochta don 

tábhacht a bhaineann le deiseanna a chur ar fáil don phobal aiseolas a thabhairt agus a riachtanaí atá sé 

go ndéanfaí straitéisí agus cuspóirí a fhoilsiú. 
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Achoimre agus Conclúidí 

I bhfianaise a fhairsinge a bhí na mionsonraí ar díríodh orthu sa suirbhé, rinneadh anailís achomair chun 

go mbeadh sé níos éasca comparáid a dhéanamh idir an bealach a ndearna an dá shuirbhé  

athbhreithniú ar na catagóirí foriomlána ó thaobh phrionsabail na meán.  

 

Ar an gcéad dul síos tá an tábla thíos bunaithe ar an meántábhacht a tugadh (réasúnta tábhachtach nó 

an-tábhachtach) i gcás gach ráiteas in aghaidh na catagóire san athbhreithniú mionsonraithe. 

 

Deimhníonn an achoimre an chosúlacht ó thaobh meon a bhí idir an dá shuirbhé, in ainneoin gur dhá chur 

chuige éagsúla a bhí i gceist: 

 

- Tá an rátáil a fuair prionsabail na meán seirbhíse poiblí mar an gcéanna den chuid is mó sa Suirbhé 

Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán Poiblí agus tacaíocht sheasmhach le feiceáil in ngach catagóir.  

- Ag an leibhéal seo, is í an chatagóir ina bhfeictear an difríocht is mó idir an dá shuirbhé ná an 

ceann a bhaineann le éagsúlacht agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn, cé nach bhfuil an 

difríocht anseo suntasach ó thaobh staitistice de.  

- Tá an t-athbhreithniú foriomlán seo i dtaca le tábhacht seasmhach freisin i measc na 

bpríomhghrúpaí déimeagrafacha, ní thagann ach ardú de bheagán ar an tábhacht a bhraitheann 

na haoisghrúpaí níos sine a bheith leis.   
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Ar an dara dul síos, tá tuilleadh scrúdaithe déanta ar dhifríochtaí idir na samplaí, rinneadh athbhreithniú 

ar  chatagóirí na bprionsabal bunaithe ar an leibhéal is airde tábhachta (An-tábhachtach). Nuair a 

rinneadh an cineál seo comparáide, tháinig difríochtaí chun cinn maidir leis an tábhacht a tugadh do na 

prionsabail sna suirbhéanna: 

- Go háirithe, leagadh béim choibhneasta sa Chomhairliúchán Poiblí ar phrionsabail an 

neamhspleáchais, na cuntasachta agus a bheith ag gníomhú ar mhaithe le leas na sochaí. 

- Is dócha go léiríonn sé seo rannpháirtíocht agus mothúcháin níos láidre maidir leis an ábhar i 

measc na rannpháirtithe sa Chomhairliúchán Poiblí; agus níor cheart é seo a fheiceáil mar rud a 

laghdaíonn an bhéim a leagtar air sa Suirbhé Náisiúnta.  Cé nach féidir aon chomparáidí 

tagarmharcála éasca a dhéanamh, mar gheall ar an gcineál sainiúil taighde atá i gceist anseo, mar 

sin féin,  beag beann ar an difríocht ó thaobh rátála de, is léir go bhfuil leibhéal ard tábhachta ann i 

ndírththéarmaí mar a bhaineann le gach ceann de na prionsabail. 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Tugtar léargas soiléir ar na cosúlachtaí idir an dá shuirbhé nuair a chuirtear i láthair na 10 ráiteas aonair ar 

tugadh an rátáil is airde 'An-tábhachtach' dóibh sa Suirbhé Náisiúnta agus sa Chomhairliúchán Poiblí 

araon; feictear seacht gcinn de na ráitis aonair sna liostaí den 10 gcinn is airde i gcás an dá shuirbhé acu.  

 

Is é an ráiteas/gníomhaíocht aonair a leagtar an bhéim is mó air sa dá shuirbhé ó thaobh tábhachta ná  

RTÉ a bheith ag cur nuacht agus cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar ardchaighdeán ar fáil, a 

bheadh cruinn, cóir, neamhchlaonta agus oibiachtúil. (Tá sé seo ag teacht le taighde in 2015 inar tugadh le 

fios go raibh 'Nuacht & Cúrsaí Reatha' ar an ngné ba thábhachtaí de shainchúram RTÉ). 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Nuair a dhéantar athbhreithniú ar an anailís chéanna i dtaca leis na ráitis sin ar tugadh ráta réasúnta íseal 

dóibh, ba chóir dúinn smaoineamh ar dtús go bhfeictear, i ndearbhthéarmaí, sa dá shuirbhé tábhacht a 

bheith le go leor de na ráitis seo; rátáil os cionn 40% de na freagróirí sa suirbhé ar ghlac siad páirt ann 

seacht gcinn de na ráitis sa tábla thíos ó cheachtar den dá shuirbhé mar ráitis a raibh an-tábhacht leo.  

I measc na ráiteas ar tugadh an leibhéal tábhachta ab ísle dóibh i dtéarmaí coibhneasta tá:  meascán de 

chláir agus d'ábhar a chur ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge araon; agus léargas a thabhairt ar éagsúlacht 

an tsaoil reiligiúnaigh in Éirinn. (Tá sé seo ag teacht freisin le taighde in 2015 inar tugadh le fios go raibh 

cláir Ghaeilge agus clúdach ar imeachtaí reiligiúnacha ar na gnéithe ba lú tábhachta ó thaobh shainchúram 

RTÉ de). Ach arís, is fiú a thabhairt faoi deara i ndearbhthéarmaí, gur thug 23 – 36% de na freagróirí an 

leibhéal ab airde tábhachta do na prionsabail seo. 

 

 
 

Tríd is tríd, is iad seo a leanas na príomhthorthaí a d’eascair as an taighde: 

 

Bhí dhá chleachtas taighde i gceist leis an gcomhairliúchán chun bonn eolais a chur faoi Ráiteas Seirbhíse 
Poiblí RTÉ: suirbhé cainníochtúil a bhí ionadaíoch go náisiúnta in éineacht le suirbhé comhairliúcháin 
phoiblí féin-roghnaithe ar chuireadh oscailte.  

Le tacaíocht ó fheachtas cuimsitheach de chuid RTÉ sna meáin 'Abair Leat', bhí 9,826 freagra ar an suirbhé 
comhairliúcháin phoiblí, rud atá thar a bheith ard agus léiríonn sé a ghafa atá an pobal maidir le ról RTÉ i 
saol na hÉireann. 



 

 

35 

 

 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

Freastalaíonn an cur chuige déthaighde ar an neart rannpháirtíochta seo: nuair a bhíonn samplaí le féin-
roghnú, mar a bhí sa chomhairliúchán poiblí, is minic go mbíonn na freagróirí thar a bheith gafa leis an 
ábhar sin; agus bíonn an suirbhé cainníochtúil náisiúnta deartha chun creat comparáideach a chur ar fáil a 
léireodh tuairimí an phobail i gcoitinne, tríd is tríd.  

Tugann na torthaí ón dá shuirbhé sainordú soiléir don chraoltóireacht seirbhíse poiblí: thar rud ar bith eile 
cuirtear in iúl go láidir a thábhachtaí atá sé go mbeadh fáil ar réimse leathan d'ábhar ardchaighdeáin as 
Éirinn; agus aontaítear go láidir go bhfuil sé ‘tábhachtach go mbeadh meáin seirbhíse poiblí ag Éirinn'. 

Tacaítear go láidir freisin le ról RTÉ ó thaobh an ábhair seo a sheachadadh trí sheirbhísí teilifíse agus 
raidió saorchraolta; chomh maith leis an tábhacht a bhaineann, tríd is tríd, le RTÉ a bheith ag léiriú 
meascán de chláir agus d'ábhar. Maidir leis an meascán ábhair seo, is díol suntais é an tábhacht a 
bhraitear a bheith le RTÉ mar staraí cultúir agus le go mbeadh ábhar cartlainne RTÉ ar fáil i ngach 
formáid. 

Chomh soiléir céanna sna suirbhéanna tá an tacaíocht sheasmhach atá ag gach ceann de na prionsabail a 
chuirtear i láthair mar phrionsabal a threoródh obair RTÉ ag é ag feidhmiú mar eagraíocht meán seirbhíse 
poiblí:   

- A bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, thráchtála agus eile; Gníomhú ar mhaithe 
le leas na sochaí; A bheith ar son gach duine agus a bheith ar fáil do gach duine (uilíocht); a 
bheith ag iarraidh barr feabhais a bhaint amach; Tacú leis an nuálaíocht agus leis an 
gcruthaitheacht; Éagsúlacht agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn; agus a bheith 
cuntasach don phobal agus do pháirtithe leasmhara. 

In ainneoin an leibhéil tacaíochta sin, as na prionsabail ar fad is é 'Neamhspleáchas' a thagann chun cinn mar 

an prionsabal is tábhachtaí ar fad ó thaobh RTÉ (béim atá le feiceáil chomh maith i dtaighde den chineál 
céanna ó 2015):  

- Dírítear aird ar A bheith neamhspleách ar thionchair pholaitiúla, thráchtála agus eile mar 
phríomhphrionsabal foriomlán do na meáin seirbhíse phoiblí, prionsabal a mheastar gur cheart dó 
treoir a thabhairt don bhealach a bhfeidhmíonn RTÉ.  

Is díol suntais é chomh maith go bhfuil prionsabal breise curtha chun cinn go feiceálach sa suirbhé, 
is é sin:  ‘Clársceidil agus tuairisciú a bheadh cothrom, cóir agus macánta’.  

Tarraingíonn na torthaí mionsonraithe aird freisin ar go bhfuil an tábhacht a bhraitear a bheith le 
'Neamhspleáchas' dírithe go háirithe ar na gníomhaíochtaí sin de chuid RTÉ a bhaineann le nuacht agus 
cúrsaí reatha.   

- Sa dá shuirbhé is iad na ráitis/ gníomhaíochtaí aonair a mheastar a bheith ar na cinn is tábhachtaí 
ar fad ná: RTÉ a bheith ag cur nuacht agus cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 
ardchaighdeán ar fáil a bheadh cruinn, cothrom, neamhchlaonta agus oibiachtúil; agus an dream 
a bhfuil údarás acu a choinneáil cuntasach. 

- Anuas air sin, is mó seans go dtarraingeoidh an comhairliúchán poiblí aird ar an bhfíorthábhacht a 
bhaineann le go mbeadh RTÉ ag éascú díospóireacht ar thuairimí agus ar smaointe a chuireann le 
sochaí dhaonlathach. 

Deimhníonn na torthaí freisin an tábhacht a shíltear a bheith le go mbeadh raon leathan gníomhaíochtaí  
ar bun ag RTÉ: sa dá shuirbhé tá ar a laghad 10 ngníomhaíocht a cheapann íosmhéid de 60% de na 
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 Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ, Tuarascáil Comhairliúcháin Phoiblí 

freagróirí a bheith an-tábhachtach ó thaobh ghníomhaíochtaí RTÉ de. Anseo tá téama na 
hinrochtaineachta agus an chuimsithe le feiceáil soiléir:  

- Is í an ghníomhaíocht a fuair an tríú rangú ab airde sa suirbhé náisiúnta ná ‘a chinntiú gur féidir le 
daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar chláir agus ar sheirbhísí RTÉ;  

- agus bhí ‘a chinntiú go mbíonn teacht chomh héasca agus is féidir ar ábhar agus ar seirbhísí RTÉ’ 
agus ‘cláir agus ábhar a sholáthar a chlúdaíonn réimse leathan ábhar spéise’ beagnach chomh 
hard céanna.  

Agus béim chomh mór á chur ar a thábhachtaí atá réimse leathan prionsabail agus gníomhaíochtaí do na 
meán seirbhíse poiblí, tá an taighde ag moladh RTÉ den chineál a bheadh ag cur ar fáil clúdach nuachta 
láidir agus oibiachtúil, chomh maith le bheith ina eagraíocht a d’éascódh sochaí cuimsitheach agus 
forásach. 

 

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/18/section/101/enacted/en/html#sec101 

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/18/section/101/enacted/en/html#sec101
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Na chéad chéimeanna eile  

 
Tá RTÉ ag déanamh a mhachnamh ar thorthaí an chomhairliúcháin phoiblí agus á roinnt le raon de 

pháirtithe leasmhara. Déanfaidh na torthaí eolas do chéad Ráiteas Seirbhíse Poiblí eile RTÉ (“an ráiteas"), 

atá mar a bheadh cairt nó sainordú ann ón bpobal, lucht féachana RTÉ. Treoróidh an ráiteas seo an obair a 

bheidh ar bun ag RTÉ sna na blianta amach romhainn agus cuirfidh sé le straitéis fadtéarmach na 

heagraíochta.  

 

Nuair a bheidh dréachtráiteas faofa ag Bord RTÉ níos déanaí in 2021, cuirfear ansin é chuig an Aire 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán lena fhaomhadh, faoi réir comhairliúcháin 

le hÚdarás Craolacháin na hÉireann. Nuair a bheidh toiliú an Aire tugtha do ráiteas RTÉ, foilseofar é ar an 

rte.ie in éineacht leis na torthaí comhairliúcháin seo.  

 

 


