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Réamhrá

“Forbróimid beartas um athrú aeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil a fhorbairt don 
Chomhairle Ealaíon agus tacú le heagraíochtaí ealaíon ina n-obair i dtreo sochaí inbhuanaithe atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol.”
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, Plean Trí Bliana 2020-2022

Agus í ar thús cadhnaíochta ó ghealltanais agus beartas aeráide na hÉireann, agus iarracht ar 
ghníomhú ar son na haeráide a chomhtháthú ar fud ranna agus gníomhaireachtaí rialtais, tá an 
Chomhairle Ealaíon ag forbairt a Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Beartas 
Comhshaoil agus um Chur i bhFeidhm, a bhfuil sé mar aidhm aici é a sheoladh go luath in 2023. 

Tá an beartas á fhorbairt i gcomhpháirtíocht le Julie's Bicycle AE - foireann a thugann Julie’s Bicycle 
na Ríochta Aontaithe, Native Events agus the Green Arts Initiative in Éirinn le chéile - agus i 
gcomhairle le foireann na Comhairle Ealaíon, ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus príomhpháirtithe 
leasmhara eile.

Tugtar achoimre sa tuarascáil seo ar an bpróiseas comhairliúcháin a rinneadh chun bonn eolais a 
chur faoi fhorbairt beartais - cé a bhí páirteach agus conas - príomhthorthaí agus conclúidí. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh. 



Príomhthorthaí an chomhairliúcháin agus conclúidí



Príomhthorthaí an chomhairliúcháin
1. Is ábhar mór imní é géarchéim na haeráide agus an dúlra do phobal na n-ealaíon. Tá an formhór ag 

iarraidh gníomhú ar son na haeráide a thógáil agus luas a chur faoi.  

2. Tá pobal na n-ealaíon ag freagairt cheana féin, go háirithe trí obair chruthaitheach, 
rannpháirteachas leis an bpobal agus tionscnaimh chlársceidealaithe, áit a raibh níos mó deiseanna 
maoinithe ann. 

3. Ar leibhéal praiticiúil agus oibríochtúil, is lú ar fad a fhorbartha is atá gníomhú ar son na haeráide 
agus dúlra – agus is beag tacaíocht earnála atá ann. 

4. Mar thoradh ar an easpa tacaíochta earnála tá réimse beart tacaíochta faoi stiúir na hearnála ann, 
léiriú go bhfuil pobal na n-ealaíon ag déanamh a leithéid dóibh féin. 

5. Is iad easpa cumais, tacaíochta, maoinithe agus infheistíochta caipitil na príomhbhacainní roimh 
ghníomhú, go háirithe ag tráth a bhfuil na healaíona ag déileáil leis an oiread sin dúshlán eile agus le 
tosaíochtaí iomaíocha. 

6. Is iad an taisteal agus an t-iompar an réimse is mó a bhíonn tionchar ar an gcomhshaol, arb ábhar 
imní é. 

7. In ainneoin na ndúshlán, creideann pobal na n-ealaíon go dtugann gníomhú ar son na haeráide agus 
an chomhshaoil deiseanna do na healaíona, agus gur féidir leis na healaíona deiseanna uathúla a 
chur ar fáil le haghaidh aistriú glas, cóir agus cuimsitheach. 



Príomhchonclúidí
• Táthar ag súil go ndéanfaidh an Chomhairle Ealaíon níos mó chun tacú leis na healaíona ina 

freagra ar an ngéarchéim aeráide agus dúlra. 

• Ní mór do thacaíocht do thionscnaimh chruthaitheacha, do chláir agus do rannpháirtíocht an 
phobail a bheith ann le tacaíocht d'ionaid ealaíon, d'fhéilte, do léiriúchán agus do chleachtas.

• Ní mór don Chomhairle Ealaíon oibriú i gcomhphlé agus i gcomhpháirtíocht le pobal na n-ealaíon 
chun tuiscint a fháil ar a chuid riachtanas agus conas an tslí is fearr tacú le hathrú.

• Beidh comhoibriú earnála ríthábhachtach chun scileanna, eolas, réitigh agus ceannaireacht 
laistigh den earnáil reatha a fhorbairt agus a mhéadú. 

• Ní mór maoiniú na Comhairle Ealaíon a fhorbairt mar ghríosaí agus mar chumasóir ar an 
ngníomhú araon. Beidh ar an gComhairle oibriú le húdaráis áitiúla agus le comhlachtaí maoinithe 
agus páirtithe leasmhara eile freisin chun deiseanna infheistíochta breise a dhíghlasáil. 

• Ní mór don Chomhairle Ealaíon ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla ar ghníomhú ar son na 
haeráide agus ar son an chomhshaoil trína gníomhartha corparáideacha.

• Ní mór do ghníomhú ar son na haeráide agus ar son an chomhshaoil a bheith bunaithe ar an 
gceartas, ar an gcothroime agus ar uileghabhálacht.



Comhthéacs agus próiseas an chomhairliúcháin



Comhthéacs
“Tá na healaíona dlúthnasctha le hathrú sóisialta agus cultúrtha agus beidh an Chomhairle Ealaíon 
feasach ar na deiseanna agus ar na freagrachtaí a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar chomhthéacsanna 
atá ag athrú.”  
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, 2016-2025

Níl aon chomhthéacs atá ag athrú níos mó ná an ghéarchéim aeráide agus chomhshaoil.

Tá gníomhaíocht dhaonna ag déanamh ina cúis le hathruithe tapa ar an aeráid agus ag athrú an domhain 
ina mairimid. Is féidir na hiarmhairtí a fheiceáil ar bhonn domhanda, náisiúnta agus áitiúla. Táimid ag 
róshaothrú agus ag déanamh dochair do na héiceachórais ar a bhfuilimid ag brath agus ag cailleadh 
bithéagsúlachta ar ráta nach bhfacthas riamh roimhe seo. Is iolraitheoir caillteanais é an t-athrú aeráide: 
bíonn níos mó tionchair athraithe aeráide mar thoradh ar chaillteanas éiceachóras agus bithéagsúlachta. 

Tá na hathruithe seo ag dul i bhfeidhm ar gach réimse dár ngeilleagar, ar ár sochaí agus ar ár bhfolláine 
cheana féin.  Beidh siad ina gcúis le díobháil mhór dhíreach agus indíreach d'Éirinn, agus do thíortha eile 
a bheidh níos nochta agus nach mbeidh in ann na tionchair ghaolmhara a sheasamh, ach an méid 
cruatain is troime á n-agair ar na pobail agus ar na daoine is boichte agus imeallaithe. 

Ní mór dúinn tabhairt faoin ngéarchéim, chun roghanna ciallmhara a dhéanamh, bunaithe ar a bhfuil ar 
eolas againn, agus freisin ar an méid is féidir linn a shamhlú don lá amárach. Le cruthaitheacht agus 
intleacht is féidir linn deis gan fasach a dhéanamh den nóiméad seo chun todhchaí níos fearr a chruthú, 
todhchaí nach bhfágtar aon duine inár ndiaidh, aistriú glas agus cóir i bhfocail eile.  Is é sin an fáth a bhfuil 
ról chomh tábhachtach sin ag na healaíona maidir le freagairt don ghéarchéim seo. 



Próiseas comhairliúcháin
Bhí Julie's Bike i gceannas ar an bpróiseas comhairliúcháin ag obair go dlúth leis an gComhairle Ealaíon. 
Bhí agallaimh, suirbhé ar líne agus cruinniú comhchéime i gceist. Bhí thart ar 400 duine rannpháirteach 
ann san iomlán, chomh maith le cruinnithe rialta le Grúpa Comhairleach Inmheánach ag an gComhairle 
Ealaíon agus leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.   

14 agallamh 
inmheánach

Bainisteoirí Ealaíon, 
foirne straitéise agus 

foirne corparáideacha

Bealtaine 2022

Suirbhé ar líne

314 freagra

Meitheamh 2022

An Chomhairle Ealaíon – Grúpa Comhairleach Inmheánach um Ghníomhú ar son na hAeráide

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

16 agallamh 
seachtrach

11 eagraíocht ealaíon, 2 
ealaíontóir, 3 

chomhlacht náisiúnta

Meitheamh 2022

Cruinniú 
comhchéime

44 rannpháirtí 
agus cuiditheoir

Iúil 2022



Freagróirí ar an suirbhé

• 314 freagra iomláine: 
- 149 eagraíocht ealaíon
- 130 ealaíontóir
- 35 oibrí ealaíon 

• Meascán leathan i dtéarmaí foirme ealaíne agus 
gníomhaíochta

• Tháinig an líon is mó freagraí de réir foirme ealaíne ó 
cheol, ó na healaíona trí chéile agus ó na hamharc-
ealaíona

• Tháinig an líon is mó freagraí de réir gníomhaíochta 
(eagraíochtaí amháin) ó fhéilte, ionaid agus 
eagraíochtaí acmhainní.

• Bhí 75% de na daoine a d'fhreagair thar ceann 
eagraíochtaí ealaíon ina stiúrthóir feidhmiúcháin/ina 
stiúrthóir nó ina ról bainistíochta sinsearach

Freagraí de réir foirme ealaíne 
(bunaithe ar 313 freagra)

Freagraí de réir gníomhaíochta 
(bunaithe ar 147 freagra)



Agallaimh sheachtracha
11 eagraíocht ealaíon, 2 ealaíontóir, 3 chomhlacht náisiúnta

Maeve Stone

Claire 
McCluskey



Cruinniú Comhchéime
44 rannpháirtí agus cuiditheoir

Cuideachtaí náisiúnta

EalaíontóiríEagraíochtaí ealaíon

Eagraíochtaí acmhainní

John 

Gerrard

Dochtúir Eileen 

Hutton

Emilie 

Conway

Claire 

McCluskey
Alice 

Kinsella

An Dochtúir 

Cathy 

Fitzgerald

Maeve 

Stone

Earnáil an chomhshaoilAn Chomhairle Ealaíon agus a comhpháirtithe



Rannpháirtithe ag an gCruinniú Comhchéime um Ghníomhú ar son na hAeráide, Scabhat Smock, 12 Iúil 2022

Grianghrafadóireacht: Scott Dagg



Torthaí an chomhairliúcháin níos mionsonraithe



Nóiméid amhairc
le 



1. Is ábhar mór imní é géarchéim na haeráide agus an dúlra do phobal na n-
ealaíon. Tá an formhór ag iarraidh gníomhú ar son na haeráide a thógáil 
agus luas a chur faoi.  

Cuireadh an imní i measc phobal na n–ealaíon faoin ngéarchéim aeráide in iúl go hard agus 
go soiléir i rith an chomhairliúcháin – ábhar imní atá pearsanta agus gairmiúil araon. 

Dúirt 72% de fhreagróirí an tsuirbhé go bhfuil gníomhú ar son na haeráide agus an dúlra 
thar a bheith tábhachtach dóibh go pearsanta. 

Bíodh go bhfuil frustrachas ann nach ndearnadh dul chun cinn níos mó, is léir go bhfuil 
gníomhú ar son na haeráide agus dúlra ina thosaíocht don chuid is mó den earnáil. 

D'aithin 63% de fhreagróirí an tsuirbhé gníomhú ar son na haeráide agus an dúlra mar 
thosaíocht:
• Dúirt 19% gur príomhthosaíocht é 
• Dúirt 44% gur ceann de roinnt tosaíochtaí é
D'aithin 26% eile mar thosaíocht atá ag teacht chun cinn é. 



2. Tá pobal na n-ealaíon ag freagairt cheana féin, go háirithe trí obair 
chruthaitheach, rannpháirteachas leis an bpobal agus tionscnaimh 
chlársceidealaithe, áit a raibh níos mó deiseanna maoinithe ann. 

Bhain roinnt tionscnamh tairbhe as maoiniú na Comhairle Ealaíon, as tacaíocht ó údaráis 
áitiúla agus as 'Brighter Future Arts Fund' de chuid ESB ar luach €0.25 milliún. Is é Clár um 
Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide de chuid Éire Ildánach ar fiú € 2 mhilliún é an 
phríomhfhoinse maoinithe do thionscnaimh rannpháirtíochta chruthaitheacha agus poiblí. 
Tá Eoraip na Cruthaitheachta ag cur roinnt deiseanna maoinithe ar fáil freisin do 
thionscadail chomhshaoil trí thionscnaimh chomhpháirtíochta Eorpacha.

Tá grúpa beag ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon ach atá ag teacht chun cinn ach a 
bhfuil dáimh mhór acu le saincheisteanna comhshaoil ar mhicrea-leibhéal agus tá siad ag 
feidhmiú mar ghníomhairí d'athruithe laistigh de phobal na n-ealaíon.

Is snáitheanna coiteanna de thionscnaimh reatha iad an ceartas aeráide agus sóisialta agus 
an uilechuimsitheacht, agus fócas dírithe ar an óige, ar fheirmeoirí agus ar phobail thailte 
móna.



CLÁR CRUTHAITHEACH AERÁIDE DO DHAOINE ÓGA

Comharghrúpa 
d'ealaíontóirí ó dhisciplíní 
éagsúla atá lonnaithe in 
Éirinn, ag freagairt go 
cruthaitheach don 
ghéarchéim aeráide agus 
iad spreagtha ag an dúlra

Flare (Oceania), John Gerrard 2021

Samplaí de fhreagairtí ó phobal na n-ealaíon ar an ngéarchéim aeráide agus dúlra

Feachtas náisiúnta a oibríonn le pobail 

ar fud na hÉireann chun réitigh ar 

dhúshláin áitiúla a chruthú agus a 

chomhdhearadh

THE FUTURE IS IN THE FIELDS, LISA FINGLETON

COIMISIÚN DE CHUID ÉIRE ILDÁNACH AGUS 

ÁRAS NUA-EALAÍNE NA hÉIREANN

INSTANT DISSIDENCE



3. Ar leibhéal praiticiúil agus oibríochtúil, is lú ar fad a fhorbartha is atá gníomhú ar 
son na haeráide agus dúlra. Is beag tacaíocht earnála atá ann. 

Dúirt 22% 'gur gearr go mbeidh siad' ar ghníomhú ar son na haeráide agus dúirt 47% go bhfuil 'dul 
chun cinn tosaigh á ndéanamh acu’. Dúirt 20% go bhfuil siad ag an ‘tús ar fad’.

Deir 79% de fhreagróirí an tsuirbhé nach raibh aon tacaíocht acu maidir le gníomhú ar son na 
haeráide. 

“Beidh Ormston House ina ionad cultúrtha comhlach do thionscadal Eoraip na Cruthaitheachta, 
'Rebuilding to Last', agus glacaimid páirt sa Mhol Inbhuanaitheachta nasctha. Táimid tar éis dul 
isteach sa tionscnamh idirnáisiúnta seo toisc nach féidir linn acmhainní ná maoiniú leordhóthanach 
a fháil in Éirinn chun idirghabháil a dhéanamh le saineolaithe (caomhnóirí ailtireachta, innealtóirí, 
comhairleoirí, mar shampla) nó chun dul i ngleic le hoiriúnuithe suntasacha praiticiúla inár n-
eagraíocht agus inár n-ionad. Agus mé ag déanamh taighde ar mhaoiniú um ghníomhú ar son na 
haeráide sna healaíona in Éirinn, chonacthas dom go mbíonn na deiseanna atá ann dírithe níos mó 
ar imeachtaí ar féidir a thabhairt i gcrích go gasta agus deiseanna poiblíochta maidir le múscailt 
feasachta, agus níos lú ar phleanáil fhadtéarmach agus athrú iompraíochta.” 
Mary Conlon - Stiúrthóir Ealaíne, Ormston House



Samplaí d'eagraíochtaí ealaíon atá i mbun gnímh



4. Mar thoradh ar an easpa tacaíochta earnála tá réimse beart tacaíochta faoi 
stiúir na hearnála ann, léiriú go bhfuil pobal na n-ealaíon ag déanamh a 
leithéid dóibh féin. 

Ba leis an earnáil agus ar son na hearnála a bhí an chuid is mó na bearta tacaíochta go dtí 
seo, faoi stiúir roinnt bheag eagraíochtaí acmhainní, ealaíontóirí, gairmithe ealaíon 
neamhspleácha agus eagraíochtaí ealaíon. 

“Bíodh go bhfuil seasamh uathúil ag na healaíona chun peirspictíochtaí nua a sholáthar 
agus lucht féachana/éisteacha a spreagadh chun dul in oiriúint do níos mó iompraíochtaí 
aeráide atá freagrach, níor cheart go mbeadh ar na healaíona trom na hoibre a dhéanamh -
ná níor cheart tosaíocht mhaoinithe a thabhairt d'ealaín a bhaineann go sainráite le 
saincheisteanna aeráide. Ina ionad sin, ba cheart tacú le gach cleachtas, beag beann ar 
'ábhar' téamach, chun feidhmiú chomh hinbhuanaithe agus is féidir ar bhonn 
uilechoiteann.”
Freagróirí ar an suirbhé, gan ainm



Tionscadal ‘Greening Venues Pilot’

Tionscadal ‘Greening Arts Centres’

Samplaí de thacaíocht earnála agus tionscnaimh oiliúna



5. Is iad easpa cumais, tacaíochta, maoinithe agus infheistíochta caipitil na 
príomhbhacainní ar ghníomhú, go háirithe ag tráth a bhfuil na healaíona 
ag déileáil leis an oiread sin dúshlán eile agus le tosaíochtaí iomaíocha. 

Bíodh go bhfuil méadú ag teacht ar na deiseanna maoinithe do thionscnaimh 
chruthaitheacha, do chláir agus do rannpháirtíocht an phobail a bhfuil téamaí comhshaoil 
ag baint leo, agus go bhfuil roinnt údarás áitiúil anois ag infheistiú in ionaid níos glaise, tá 
sé i bhfad níos deacra ar an iomlán do na healaíona maoiniú agus infheistíocht a fháil chun 
ionad, léiriúchán agus cleachtas na n-ealaíon a ghlasú. Ina theannta sin, níl go leor ar eolas 
go fóill maidir leis an infheistíocht chaipitil atá ag teastáil don aistriú go bonneagar ealaíon 
ísealcharbóin agus atá athléimneach ó thaobh na haeráide de. 

Leag an aighneacht réamhbhuiséid 2022 de chuid 'Feachtas Náisiúnta do na hEalaíona ’ 
béim ar an ngá atá le maoiniú agus tacaíocht, ag iarraidh ar an rialtas aghaidh a thabhairt 
ar an ngéarchéim aeráide trí infheistíocht agus oiliúint shuntasach a chur ar fáil chun a 
chur ar chumas na hearnála a cleachtais oibre agus a foirgnimh a oiriúnú ionas go mbeidh 
siad níos athléimní ó thaobh na haeráide de agus chun spásanna ealaíon a insliú ó 
neamhshláine fuinnimh.

I measc na ndúshlán eile a aithníodh i rith an chomhairliúcháin, bhí easpa scileanna 
agus eolais comhshaoil agus easpa costais agus costas méadaithe ar 
roghanna malartacha, táirgí agus seirbhísí ‘glasa'. 



“Tá gach eagraíocht ealaíon ar m'eolas faoi róbhrú agus ag streachailt le hualach 
oibre, ráta athraithe foirne, ag dul i dtaithí ar obair hibrideach, leibhéil mhaoinithe a 
choinneáil, a thuairisciú agus chomhlíonadh. Ní mór dúinn tús áite a thabhairt do 
cheisteanna comhshaoil cinnte, ach ní mór dúinn beartas cuimsithe, an Ghaeilge, 
tiomsú airgid, cumarsáid a bheith mar thosaíocht freisin. Tógann sé am é seo a 
dhéanamh i gceart agus beidh sé riachtanach do go leor eagraíochtaí rochtain a fháil 
ar chabhair má leantar le maoiniú chun acmhainne a fhorbairt."
Elaina Ryan - Leabhair Pháistí Éireann

“Tá roinnt iniúchtaí seachtracha déanta againn, d'oibrigh muid le comhairleoirí, 
chruthaigh muid beartas agus d'oibrigh muid ar phlean gníomhaithe an-soiléir. 
Tuigimid ár dtosaíochtaí agus an bealach is éifeachtaí chun lorg carbóin na 
hamharclainne a laghdú ach is í an phríomhcheist ná maoiniú toisc gurb iad na 
huasghráduithe a bhfuil an tionchar is dearfaí acu ná na cinn is costasaí freisin."
Jane Parsons - Bainisteoir Forbartha, Hawks Well Theatre



6. Is iad an taisteal agus an t-iompar an réimse is mó a bhíonn tionchar ar an 
gcomhshaol, arb ábhar imní é.  

I rith an chomhairliúcháin, tháinig méadú ar shaincheist na dtionchar taistil agus 
camchuairte aníos arís agus arís eile. Tá roinnt ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon ag 
obair ar an tsaincheist seo cheana féin, mar shampla an tionchar carbóin a bhíonn ag 
taisteal agus gníomhaíochtaí camchuairte ealaíontóirí a ríomh agus samhlacha camchuairte 
a fhorbairt nó a iniúchadh.

Is é an tionchar taistil agus iompair an réimse is dúshlánaí d'earnáil na n-ealaíon chun 
aghaidh a thabhairt air, i bhfianaise a thábhachtaí is atá sé oibriú go hidirnáisiúnta ar son 
na n-ealaíon agus na ndúshlán ollmhór atá roimh Éirinn maidir le haistriú go bonneagar 
iompair ísealcharbóin agus nialasacha. 



“Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do na deiseanna le hoibriú ar bhealach níos 
inbhuanaithe inár n-earnáil agus na teorainneacha a aithint ag an am céanna. Mar 
eagraíochtaí beaga agus daoine aonair atá le haghaidh a thabhairt ar réitigh theoranta 
atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, d'fhéadfadh sé a bheith deacair saothar 
a chruthú, a tháirgeadh agus a chur i láthair ar an mbealach is airdeallaí don aeráid. Tá 
sé seo fíor go háirithe nuair a chuirtear saothar i láthair i spásanna poiblí agus i bpobail 
gan rochtain ar iompar poiblí agus an cumas plugáil isteach ar an eangach. Bíodh is gur 
féidir linn ár gcion a dhéanamh, tá freagracht ar an rialtas freisin infheistíocht a 
dhéanamh i mbonneagar (iompar, fuinneamh) a ligfidh don earnáil rochtain a fháil ar 
réitigh nach bhfuil an tionchar céanna acu."
Culture Works

“Ní mór comhrá an-tromchúiseach a bheith ann maidir le camchuairteanna ag pobal 
idirnáisiúnta na n-ealaíon….. Mar náisiún oileánda, caithfimid tosú ag a bheith ag 
smaoineamh air seo ar shlí níos dáiríre, mar táimid ag brath an iomarca ar aerthaisteal 
faoi láthair. Ar an mbealach céanna a gcaithfimid smaoineamh ar na haermhílte den 
bhia a cheannaímid, caithfimid smaoineamh ar na haermhílte a bhaineann leis an 
ealaín a mbainimid taitneamh as.”
Freagróirí ar an suirbhé, gan ainm



7. In ainneoin na ndúshlán, creideann pobal na n-ealaíon go dtugann 
gníomhú ar son na haeráide agus an chomhshaoil deiseanna do na 
healaíona, agus gur féidir leis na healaíona deiseanna uathúla a chur ar fáil 
le haghaidh aistriú glas, cóir agus cuimsitheach. 

Creideann 74% de fhreagróirí an tsuirbhé gur féidir le gníomhú ar son na haeráide agus ar 
son an chomhshaoil deiseanna nua a chruthú, deiseanna cruthaitheacha, rannpháirtíochta 
agus maoinithe a chur ar fáil do shláinte agus d'fholláine fheabhsaithe. 

Aontaíonn 91% de fhreagróirí an tsuirbhé “Tá ról uathúil agus ríthábhachtach le himirt ag 
pobal na n–ealaíon maidir le freastal ar an uair chinniúna seo den ghéarchéim aeráide agus 
comhshaoil – trína ghníomhartha féin agus trína chumas dul i ngleic le daoine, eolas a chur 
ar athrú agus é a shlógadh.”

Tuigtear do phobal na n-ealaíon cheana féin an ról is féidir a bheith ann maidir le dul i 
ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus dúlra, go háirithe trína chumas nasc, cruthaitheacht 
agus guthanna agus peirspictíochtaí éagsúla a thabhairt chuig an gcomhrá agus na réitigh a 
theastaíonn uainn. Tuigtear dó an chéad rud eile atá le déanamh, a bheith cuimsitheach, 
ceangailte leis na daoine, na pobail agus na háiteanna ata buailte go trom. 



“Bhí pobal na n-ealaíon ar son an athraithe sa tsochaí i gcónaí. Is féidir linn a bheith 
inár ngríosóir i ngníomhú ar son na haeráide lenár sraith scileanna uathúil trí 
infheictheacht a thabhairt chuig an ngéarchéim.” 
Freagróirí ar an suirbhé, gan ainm

“Creidim go bhfuil ról ríthábhachtach ag ealaíontóirí maidir le hathrú iarmhartach a 
chruthú agus gur féidir le déileáil le taighde aeráide trí chleachtas ealaíon a bheith 
ríthábhachtach ó thaobh na ndeiseanna cearta agus na dtacaíochta cearta de.”
Freagróirí ar an suirbhé, gan ainm

“Dírigh ar chleachtóirí cruthaitheacha agus ealaíon a leabú sa chinnteoireacht ó 
chéim luath trí smaointeoireacht chruthaitheach, trí réitigh a shamhlú agus a chódú 
do phobail agus d'údaráis áitiúla/do chomhlachtaí maoinithe/déanta beartas eile atá 
ag obair le chéile ………. cuir na buntáistí a bhaineann le cur chuige cruthaitheach 
chun tógáil ar ábhair a bhfuil tábhacht phoiblí leo ina luí ar chinnteoirí, go háirithe 
iad siúd a bhaineann le hiompraíochtaí dúshlánacha agus athraitheacha chun 
comhthairbhí aeráide a thabhairt i gcrích." 
Nicola Matthews agus Nessa Roche, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta



John  Gerrard
Ealaíontóir

Emilie Conway
Ealaíontóir snagcheoil glórach, cumadóir, liriceoir agus 
ealaíontóir bunaidh de chuid 'Disabled and Disabled 
Academics Campaign for Human and Cultural Rights'

An Dochtúir Cathy Fitzgerald
Ealaíontóir éiceolaíochta, oideachasóir, taighdeoir, 
comhairleoir 
Bunaitheoir Stiúrthóir Haumea Ecoversity
Burren College of Art Comhalta Taighde 
Éiceolaíochta

Maeve Stone
Ealaíontóir téatair agus 
scannán

Catríona Fallon
Green Arts Initiative in Éirinn

Megan Best
Stiúrthóir Bainistíochta ar Native 
Events, Óstach ar Green Room ar 
Dublin City FM

Éist leis an 
méid a bhí le rá 
ag na cainteoirí 
ag an gCruinniú 
Comhchéime 
um Ghníomhú 
ar son na 
hAeráide

Dearcadh an 
ealaíontóra ar 
ghníomhú ar son 
na haeráide a 
éascú agus a 
thionscain -
físeán

Na rudaí is féidir 
leis na healaíona 
a dhéanamh 
chun gníomhú ar 
son na haeráide 
– físeán

Léargais ó 
‘greening arts 
centres’ agus ó 
‘venues pilot 
projects’ - físeán

Éicea-cumasachas 
agus gníomhú ar 
son na haeráide 
atá cuimsitheach 
- físeán

Athrú a 
dhéanamh agus 
comhghníomhaío
cht le aghaidh 
aistriú cóir agus 
glas - físeán

Alison Tickell
Bunaitheoir Stiúrthóir
Julie’s Bicycle

An fáth a bhfuil na 
healaíona agus an 
cultúr agus beartas 
cultúrtha 
ríthábhachtach do 
ghníomhú ar son na 
haeráide - físeán

Léargais ó éicea-litearthacht 
agus oiliúint Chairt Cruinne 
ESD UNESCO do ghairmithe 
cruthaitheacha agus 
cultúrtha, ó Haumea 
Ecoversity - físeán

https://vimeo.com/776145178/16887d7107
https://vimeo.com/juliesbicycle/aciroundtable-johngerrard
https://vimeo.com/juliesbicycle/aciroundtable-catrionafallon
https://vimeo.com/juliesbicycle/aciroundtable-emilieconway
https://vimeo.com/juliesbicycle/aciroundtable-meganbest
https://vimeo.com/775028819/f89d6a2552
https://vimeo.com/juliesbicycle/aciroundtable-cathyfitzgerald


“Ba mhór an t-ábhar misnigh dom é an lá inniu ó thosaigh an Chomhairle Ealaíon ag tabhairt 
fíorthosaíocht don inbhuanaitheacht agus idirghabháil a dhéanamh le heagraíochtaí ealaíon, le 
healaíontóirí agus le hoibrithe neamhspleácha ealaíon chun é sin a dhéanamh. Tá an-áthas orm gur 
tugadh cuireadh don oiread sin daoine agus go raibh go leor daoine ó gach cearn den earnáil anseo. 
Bhí sé go hiontach a lán d'fhoireann na Comhairle Ealaíon a fheiceáil i láthair, ag glacadh páirt, ag 
éisteacht agus ag cur leis freisin.”  
Aideen McCole - Bainisteoir Forbartha agus Abhcóideachta, The Ark 

“Bhí ríméad orm a bheith anseo chun léiriú mar ealaíontóir faoi mhíchumas leis an bhfíric go mbíonn 
gean ag daoine faoi mhíchumas ar ghníomhú ar son na haeráide freisin. Is minic a fhágtar as an bplé 
muid agus tagann éicea-cumasachas as sin dá réir. Mar sin de, bhí mé in ann na coincheapa seo a 
thabhairt anseo agus daoine a chur ar an eolas fúthu. Sílim go bhfuil sé an-tábhachtach go mbeidh 
ealaíontóirí agus gníomhaithe faoi mhíchumas páirteach ag an leibhéal tosaigh seo agus go leanfaidh 
siad de bheith comhtháite agus snáithithe trí gach plé agus gach gníomh as seo amach."
Emilie Conway - Ealaíontóir snagcheoil glórach, cumadóir, liriceoir agus ealaíontóir bunaidh de 
chuid 'Disabled and Disabled Academics Campaign for Human and Cultural Rights'

Roinnt machnaimh ar an gCruinniú Comhchéime 
um Ghníomhú ar son na hAeráide



“Is é an rud a thóg mé ón lá inniu ná go bhfuil suim mhór agus fuinneamh ollmhór ag 
daoine le hathrú éigin a bhaint amach, go mbeidh siad ag imeacht ón lá inniu le smaointe 
faoin gcaoi ar féidir linn go léir rud éigin a dhéanamh, go fiú murach ann ach rud beag, an 
chaoi a n-éiríonn na rudaí beaga seo ina rud mór agus conas gur féidir linn beartas agus 
torthaí a athrú má oibrímid le chéile agus má bhíonn comhoibriú eadrainn."
Nick Anton - Bainisteoir Teicniúil, Ionad Ealaíon Dhún Másc 

“Is é an rud a bhí thar a bheith tábhachtach ná daoine a thabhairt le chéile in aon seomra 
amháin - ealaíontóirí, daoine ó eagraíochtaí ealaíon, daoine ón rialtas - agus deis a bheith 
ag daoine nascadh agus éisteacht faoina bhfuil ag tarlú cheana féin. Tá i bhfad níos mó a ba 
chóir don Chomhairle Ealaíon agus don rialtas déanamh …. Is é atá ag teastáil uainn ná 
gníomh fiúntach ar leibhéal náisiúnta beartais, in éineacht lena bhfuil ag tarlú ag an 
gcosmhuintir."  
Deirdre Behan - Stiúrthóir Forbartha Straitéisí, an Chomhairle Ealaíon 

Roinnt machnaimh ar an gCruinniú Comhchéime 
um Ghníomhú ar son na hAeráide



Na chéim chéimeanna eile

Tá torthaí agus conclúidí an chomhairliúcháin seo mar threoir ag an 

bhforbairt de Phlean na Comhairle Ealaíon um Ghníomhú ar son 
na hAeráide agus um Beartas Comhshaoil agus um Chur i 
bhFeidhm a bhfuil sé beartaithe ag an gComhairle é a sheoladh go 
luath in 2023.



Tuilleadh eolais



Is féidir teacht ar an 
leagan Béarla den 
achoimre ar an 
gcomhairliúchán anseo

Is féidir leagan níos 
soléite de na miontuairiscí 
amhairc comhchéime a 
fháil anseo

Is féidir torthaí iomlána 
an tsuirbhé a fháil 
anseo

https://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/wwwartscouncilie/Content/Arts_in_Ireland/Strategic_Development/Arts Council Climate Action Policy Consultation Summary Final Eng.pdf
https://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/wwwartscouncilie/Content/Arts_in_Ireland/Strategic_Development/Arts Council Climate Action Policy Roundtable Visual Minutes Final.pdf
https://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/wwwartscouncilie/Content/Arts_in_Ireland/Strategic_Development/Arts Council Climate Action Policy Survey Results Final.pdf


Is eagraíocht cheannródaíoch neamhbhrabúsach 
í Julie’s Bicycle, a úsáideann na healaíona agus 
an cultúr chun gníomhú i leith na géarchéime 
aeráide agus éiceolaíochta.

Bunaithe ag an earnáil ceoil in 2007 agus ag obair 
anois ar fud na n-ealaíon agus cultúir, tá JB i 
gcomhpháirtíocht le níos mó ná 2000 eagraíocht sa 
Ríocht Aontaithe agus go hidirnáisiúnta. Agus 
saineolas cultúrtha agus comhshaoil á 
chomhcheangal, díríonn Julie’s Bicycle ar chláir 
ardtionchair agus ar athrú beartais chun freastal ar an 
ngéarchéim aeráide agus éiceolaíochta.

Tacaíonn JB leis na healaíona agus cultúr chun: 
● éirí neodracht ó thaobh an charbóin de agus 

an dúlra a athbhunú
● gníomh poiblí maidir leis an aeráid agus leis 

an éiceolaíocht a spreagadh
● réim an cheartais chomhshaoil agus na 

cothroime a chur chun cinn

Bunaíodh Native Events in 2017 mar fhreagra ar 

an easpa réiteach inbhuanaithe atá ar fáil don 

earnáil imeachtaí agus cultúir in Éirinn agus 

oibríonn siad anois le pobal leathan 

comhpháirtithe, lena n-áirítear féilte agus 

imeachtaí, comhairlí agus cliaint chorparáideacha, 

ag cinntiú aistriú ar fud an chórais i dtreo todhchaí 

níos inbhuanaithe agus ciorclach.

Creideann Native Events gur féidir le himeachtaí 

agus gníomhaíochtaí cultúrtha a bheith mar 

chatalaíoch ar son an athraithe sochaí. Le níos mó 

ná cúig bliana déag de thaithí i léiriúchán 

imeachtaí, bainistíocht comhshaoil agus 

comhairleoireacht, táimid suite go sainiúil chun 

cabhrú leis na hearnálacha imeachtaí, cultúrtha, 

ealaíon agus corparáideacha aistriú i dtreo fíor-

inbhuanaitheachta.

Is síneadh é 'Green Arts Initiative' in Éirinn ar Green 
Arts Initiative atá á fheidhmiú ag Creative Carbon 
Scotland agus tá sé mar aidhm aige na hacmhainní 
agus an tacaíocht a chur ar fáil d'eagraíochtaí 
ealaíon Éireannacha chun pobal ealaíon glas de 
chuid na hÉireann a thógáil. 

Á reáchtáil ag Theatre Forum agus Catríona Fallon, 
faoi threoir Creative Carbon Scotland, tá sé mar 
aidhm ag an Green Arts Initiative in Éirinn:
• a bheith ag tacú le heagraíochtaí ealaíon le 

comhairle phraiticiúil maidir lena lorg carbóin 
agus a dtionchair chomhshaoil fhoriomlána a 
laghdú

• deiseanna a thabhairt d'eagraíochtaí ealaíon a 
n-inniúlachtaí inbhuanaitheachta a fheabhsú trí 
oiliúint agus líonrú

• faisnéis a bhailiú faoina bhfuil á dhéanamh ag 
eagraíochtaí faoi láthair chun a n-
inbhuanaitheacht a fheabhsú

https://juliesbicycle.com/
https://www.nativeevents.ie/
https://theatreforum.ie/green-arts-initiative-in-ireland/

