A Chairde agus a dhaoine uaisle,
RÉAMHRÁ
Cuireann sé an-áthas orm a bheith in bhur gcomhluadar d’ócáid na hoíche anocht agus ba
mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComharcharchumann as cuireadh a thabhairt dom
labhairt libh faoi chúrsaí cearta teanga san ionad bhreá seo, ionad a dhéanann ceiliúradh
agus comóradh ar shaol oileánaigh an Bhlascaoid. Thar na mblianta tá a fhios agam go
bhfuil ról ceannródaíochta glactha ag an gComharchumann agus ag eagraíochtaí eile ar nós
Oidhreacht Chorca Dhuibhne i gcur chun cinn an phobail seo agus go deimhin i gcur chun
cinn na Gaeilge. Tá moladh mór tuillte agaibh as an méid atá bainte amach agaibh le
beagnach leathchéad bliain.
Mar dhuine Gaeltachta uaireanta ní bhíonn an oiread sin fonn orainn labhairt faoi chúrsaí
cearta teanga sa Ghaeltacht. Ach is dóigh liomsa gur ábhar é seo ar chóir dúinn níos mó plé
agus díospóireacht a dhéanamh fúithi. Mar ní ábhar teibí é cearta teanga, is ábhar é a
bhaineann le gach cuid dár saol bíodh muid inár gcónaí sna ceantair Ghaeltachta nó taobh
amuigh den Ghaeltacht. Baineann sé le cúrsaí oideachais, le cúrsaí sláinte, le seirbhísí
sóisialta, leis na Gardaí, leis na cúirteanna, leis an tseirbhís poist, leis an iliomad seirbhísí a
chuireann an stát ar fáil dúinn mar shaoránaigh agus inár gcás mar shaoránaigh gurbh í an
Ghaeilge ár dteanga cumarsáide. Ní chóir go mbeadh leisce ná drogall orainn plé oscailte a
dhéanamh ar na riachtanais teanga atá againn.
Thuig mise go maith agus mé ag glacadh leis an onóir a bheith molta mar Choimisinéir
Teanga gur ról thar a bheith dúshlánach a bhí amach romham. Bhí an cás déanta go láidir go
raibh an córas polaitiúil agus an státchóras ag loic ar a cuid dualgais i leith na teanga. Bhí
daoine tar éis a míshástacht a léiriú ar na sráideanna. Den chéad uair le blianta fada bhí
cúrsaí cearta teanga curtha i lár an aonaigh arís. Ní cheart go mbeadh aon chúlú anois ón
seasamh a tógadh roinnt míonna ó shin, mar tá na héilimh a rinneadh ag an am sin chomh
fíor céanna i gcónaí. Tá sé geallta anois go bhfoilseofar an Bille nua do leasú Act na
dTeangacha Oifigiúla roimh dheireadh na bliana seo. Beidh sé sin cinniúnach dár liom agus
muid ag faire amach do shlat-tomhais maidir le toil an stáit chun cearta teanga shaoránaigh
na tíre seo a dhaingniú.
SÚIL SIAR
Fillfidh mé ar an ábhar sin níos deireanaí sa chaint seo ach is í an téama na hoíche anocht
ná: “10 mbliana do reachtaíocht teanga - Súil Siar : Súil chun cinn”. Is fiú mar sin, b’fhéidir,
cúpla nóiméad a chaitheamh ag scrúdú an éabhlú a bhain le hAcht na dTeangacha Oifigiúla.
Is i mBunreacht na hÉireann a leagtar síos stádas oifigiúil na teanga. Faoi Airteagal a hocht
den Bhunreacht, deimhnítear gurbh í an Ghaeilge an teanga náisiúnta agus as sin, gurbh í,

an príomhtheanga oifigiúil. Glactar leis an mBéarla mar theanga oifigiúil eile agus
ceadaítear de réir an Bhunreachta gur féidir socrú a dhéanamh le dlí do na seirbhísí Stáit a
chuirfear ar fáil sa dá theanga oifigiúil.
Roimh theacht Acht na dTeangacha Oifigiúla bhí roinnt cúram déanta don Ghaeilge i
reachtaíocht na tíre seo, leithéid An Acht Iompair,1950, Acht an Gharda Síochána 1924 agus
ar ndóigh an tAcht Oideachais 1998. Ach cé is moite de dhualgais dlíthiúla sonrach i bhí i
bpíosaí aonaracha reachtaíochta bhí ar shaoránaigh dul i muinín na gcúirteanna má mheas
siad go raibh a gcearta teanga faoin mBunreacht á shárú.
I gceann de na cásanna cúirte is mó a bhfuil cáil air, cás Uí Bheoláin a héistíodh sa Chúirt
Uachtarach, rinne an Breitheamh Hardiman roinnt tagairtí ina bhreithiúnas a bhí thar a
bheith suntasach.
De bharr seasamh na Gaeilge sa Bhunreacht ba é a thuairim nach bhféadfaí an Ghaeilge a
chur go leataobh ó aon chuid de dhioscúrsa poiblí an náisiúin nó ó aon ghnó oifigiúil de
chuid an Stáit. Dúirt sé chomh maith nach bhféadfaí caitheamh leis an nGaeilge ar shlí ar
bith nach raibh chomh fabhrach leis an tslí a gcaitear leis an dara teanga oifigiúil. Le cur leis
an bpointe sin thug sé le fios nach bhféadfaí iad siúd gurbh í an Ghaeilge a dteanga, a chosc
nó a fhágáil faoi mhíbhuntáiste.
Ag léamh an bhreithiúnais sin ní fhéidir gan suntas a thabhairt den chúram a bhí an
Bunreacht ag leagan ar an Stát maidir le freastal ar lucht labhartha na Gaeilge. Ag tráth an
bhreithiúnais sin ní raibh aon dlí déanta faoi Airteagal 8 den Bhunreacht agus ní raibh aon
chóras reachtúil leagtha síos ag an Stát chun riaradh a dhéanamh ar sholáthar seirbhísí trí
Ghaeilge.
Tar éis an breith cúirte sin, a tugadh i mí Aibreán 2001, agus an feachtasaíocht a bhí ar siúl
d’Acht Teanga ba ghearr in dhiaidh gur tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla ar an bhfód.
Bhí sé spéisiúil freisin go raibh an riachtanas d’Acht Teanga nó seirbhísí stáit trí Ghaeilge
luaite i gcúig cinn as na 19 moltaí a rinne Coimisiún na Gaeltachta i dtús na bliana 2002.
Nuair a tháinig an tAcht bhí sí féin múnlaithe ar reachtaíocht teanga a bhí in áit cheana féin i
gCeanada agus sa Bhreatain Bheag.
Is Acht í seo atá réasúnta casta agus a dhéileálann le húsáid na dteangacha oifigiúla i





dTithe an Oireachtais
Achtanna an Oireachtais
Sna Cúirteanna agus
I measc Eagraíochtaí Stáit

Faoin Acht seo freisin déantar soláthar d’úsáid logainmneacha agus is fúithi a bhunaítear ról
an Choimisinéara Teanga agus ról m’Oifige.
Ach is é an bealach a leagann an tAcht dualgas ar eagraíochtaí stáit maidir le soláthar
seirbhísí trí Ghaeilge an chuid is suntasaí b’fhéidir den Acht. Thógfadh sé an iomarca ama
dul tríd na dualgais seo go mion agus níl sé i gceist agam é sin a dhéanamh ach míneoidh mé
ar an mbealach seo é. Tá ar bheagnach gach eagraíocht stáit sa tír seo bunsheirbhísí a chur
ar fáil trí Ghaeilge, leithéid freagra i nGaeilge a thabhairt ar chomhfhreagras i nGaeilge,
comharthaíocht agus stáiseanóireacht a bheith i nGaeilge nó go dátheangach, cumarsáid a
dhéantar leis an bpobal i gcoitinne a bheith i nGaeilge nó go dátheangach agus roinnt
foilseacháin teoranta a chur ar fáil sa dá theanga oifigiúil. Ina dhiaidh sin braitheann sé ar
ghealltanais a bhíonn tugtha in aon scéim teanga a dhaingníonn an tAire Ealaíon
Oidhreachta agus Gaeltachta leis an eagraíocht stáit. Is furasta a fheiceáil mar sin gurbh iad
na scéimeanna teanga an chroí uirlis atá in úsáid chun seirbhísí stáit a chur ar fáil i
nGaeilge. A láidre a bhíonn an scéim teanga is ea is fearr a bhíonn na cearta teanga ach más
lag a bhíonn an scéim teanga is ar éigin gur fiú an tairbhe an trioblóid.
Tá roinnt leasaithe déanta ar fhorálacha áirithe de chuid an Achta in imeacht na mblianta.
Bheadh sé go deas a rá gur chun sochar cearta teanga a chuaigh na leasaithe sin ach faraor
ní bheadh sé sin cruinn. Sa bhliain 2011 leasaíodh an riachtanas a bhí ann go mba ghá
Achtanna an Oireachtais a fhoilsiú go comhuaineach sa dá theanga oifigiúil. Is féidir anois
iad a fhoilsiú go leictreonach i dteanga oifigiúil amháin. Cheana féin tá bearna cruthaithe
agus tugaim faoi deara ó shuíomh gréasáin Thithe an Oireachtais gur foilsíodh 29 Acht ó
thús na bliana seo agus gan ach ceann amháin acu sin curtha ar fáil i nGaeilge go dtí seo. An
bhliain seo caite foilsíodh 51 Acht Oireachtais agus níl ach 26 acu seo atá fáil i nGaeilge go
fóill. Ní chuirimse aon locht ar an tseirbhís aistriúcháin maidir leis seo. Go deimhin,
b’fhéidir nach cás le mórán go mbeadh leagan Gaeilge d’Achtanna Oireachtais ar fáil ag an
am céanna leis an Béarla. Mar sin féin tugann sé léargas áirithe dúinn ar stádas na teanga
agus an tionchar is féidir a bheith ag leasaithe a laghdaíonn cearta teanga, an ceart sa chás
seo go mbeadh reachtaíocht na tíre ar fáil sa dá theanga oifigiúil ag an am céanna.
Le deich mbliana anuas tá m’Oifig tar éis déileáil le os cionn 6,000 gearán, sa tréimhse sin tá
beagnach 100 imscrúdú foirmiúil tugtha chun críche againn agus breis agus 200 léirmheas
nó iniúchadh déanta againn maidir le cur i bhfeidhm scéimeanna teanga. Aithnímse an
ualach mhór oibre atá curtha i gcrích ag m’oifig le 10 mbliana anuas. Oifig dála an scéil atá
ar cheann de na hoifigí stáit is lú sa tír. Mar dhuine nach bhfuil i bhfad sa ról seo tá sé níos
éasca dom a rá, gur chruthaigh Seán Ó Cuirreáin agus obair na hOifige sainiúlacht do chúrsaí
cearta teanga le 10 mbliana anuas. Léiríonn na staitisticí a thug mé go bhfuil lucht labhartha
na Gaeilge, bíodh siad sa nGaeltacht nó taobh amuigh den Ghaeltacht tar éis a muinín a chur
ionainn agus leanfar leis an muinín sin tá súil agam.

AN STAID REATHA
In imeacht na ndeich mbliana ó saolaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla is féidir a rá, le
roinnt muiníne, go bhfuil an tAcht tar éis cur le réimsí áirithe seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge
ón státchóras. Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil an Ghaeilge níos feiceálaí anois ná mar a
bhí sí riamh roimh seo i bhfoirgnítí Rialtais, a bhuíochas sin den dualgas a bhaineann le
comharthaíocht, stáiseanóireacht agus fógairtí taifeadta béil. Tá an státchóras níos feasaigh
ar chúrsaí cearta teanga ná mar a bhí sí roimhe seo. Is lú an seans anois go bhfreagrófar litir
i nGaeilge trí Bhéarla, ní shin le rá nach dtarlaíonn sé fós ó am go chéile, ach is eisceacht é
sin anois seachas gnáth imeacht.
Ní féidir a oiread céanna muinín a chuir in éifeacht ná i dtionchar na scéimeanna teanga. In
áit gur tugadh gealltanais fiúntacha tá toradh dá réir le feiceáil ar an méid sin. Faraor níor
tharla sé seo ach i líon bheag cásanna. I dtús aimsire tuigeadh na dúshláin a bhaineann go
minic le haon chóras nua a chuirtear i bhfeidhm. Ba léir tar éis tamaill gur bhain easpa cur
chuige straitéiseach le córas na scéimeanna teanga agus níos measa fós go raibh folús á
chruthú in aontú scéimeanna teanga nua. Tá iarracht á dhéanamh in athuair anois le bunús
nua a chur faoi chóras na scéimeanna teanga. Ní bheidh sé sin éasca mar is deacair
athbheochan nó athnuachan a dhéanamh ar chóras a fágadh ar an trá fholamh ar feadh
tréimhse ró-fhada. An méid sin ráite tá níos mó scéimeanna teanga aontaithe i mbliana ná
mar a rinneadh le roinnt blianta anuas, is comhartha dóchais an méid sin. Ach caithfidh
fiúntas a bheith leis na scéimeanna teanga, is beag an mhaith scéim teanga mura mbeidh
inti ach cáipéis gan brí ná leas.
Caithfear i gcónaí a bheith aireach nach mbaintear úsáid as córas na scéimeanna teanga le
daingniú reachtúil a dhéanamh ar sholáthar an íosmhéid seirbhísí trí Ghaeilge gur mian le
heagraíochtaí stáit a chur ar fáil do shaoránaigh.
Is teachtaireacht simplí atá agam maidir le córas na scéimeanna teanga: Mura féidir
scéimeanna teanga fiúntacha a aontú le heagraíochtaí stáit bhfearr gan a thuilleadh
fuinneamh a chur amú leo agus córas a chur in áit a chinntíonn go bhfreastalaítear mar is
ceart ar riachtanais teanga phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.
Ní cheart ach an oiread go mbeadh muid ag cur aon dallamullóg orainn féin maidir le cumas
an stáit seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge. Go bunúsach braitheann cumas an stáit na
seirbhísí sin a sholáthar ar dóthain daoine a bheith ar fáil dí atá in acmhainn é sin a
dhéanamh. Nuair a fheictear an dua a bhaineann uaireanta le bunsheirbhísí a fháil trí
Ghaeilge ní féidir ach a bheith den tuairim nach bhfuil dóthain daoine le Gaeilge sa
státchóras atá in ann freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Ba chóir
go scrúdófaí é seo go cuimsitheach trasna an státchórais, nó ar a laghad ar bith i measc na neagrais sin is mó a bhíonn i dteagmháil leis an bpobal. Nuair nach eol dúinn cé as go bhfuil
muid ag tosaigh, cén chaoi gur féidir linn pleanáil do riachtanais an lae inniu agus do
riachtanais an lae amáraigh.

SÚIL CHUN CINN
ACHT LEASUITHE
Mar atá ráite agam roimhe seo ba píosa reachtaíochta ceannródaíoch a bhí in Acht na
dTeangacha Oifigiúla. Ach ar nós aon reachtaíocht níl sé gan locht. Ó thús aimsire bhí
roinnt daoine den bharúil nach raibh sé sách láidir mar phíosa reachtaíochta agus roinnt eile
a mheas gur éiligh sé an iomarca ó státchóras nach raibh an acmhainn nó bhféidir an toill
aici chun réimse leathan seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.
Bhí sé mar sprioc i gClár an Rialtais seo go ndéanfaí athbhreithniú ar Acht na dTeangacha
Oifigiúla. An chuspóir a bhí luaite leis an athbhreithniú ná “chun a chinntiú go mbainfear an
leas is fearr as caiteachas ar an teanga chun an teanga a fhorbairt agus chun a chinntiú go
bhforchuirtear dualgas go cuí de réir éilimh ó shaoránaigh”.
Is deacair easaontú leis an gcuspóir sin inti féin agus ní aon locht go ndéanfaí athbhreithniú
ar Acht a bhí mar phíosa úr nua reachtaíochta. Go cinnte tá ceachtanna foghlamtha le deich
mbliana anuas agus ba chóir na ceachtanna sin a chur san áireamh agus athbhreithniú á
dhéanamh ar an Acht. Ach níor cheart gur cur chuige aontaobhach a bheadh ag baint leis an
bpróiseas seo. Bhain próiseas chomhlairiúcháin phoiblí leis an athbhreithniú, lorgaíodh
tuairimí na ndaoine agus cuireadh na tuairimí sin ar fáil go tréan. Anois agus foilsiú an Bhille
nua ar leic an dorais againn is cosúil, ní féidir neamhaird a dhéanamh do mhianta an
phobail, an mhian is treise acu sin go mbeadh Acht againn atá oiriúnach dá feidhm.

AN GHAELTACHT
Ceacht suntasach eile a bhí le foghlaim dar liom ná gur beag soláthar a rinneadh ón tús in
Acht na dTeangacha Oifigiúla do chearta teanga na bpobal Ghaeltachta. Is ábhar cainte inti
féin í staid na Gaeilge sa Ghaeltacht ach ba mhaith liomsa déileáil leis ó thaobh cúrsaí cearta
teanga an stáit.
Ba cheart go mbeadh ar chumas an Stáit seirbhísí ar chomhchaighdeán a chur ar fáil trí
Ghaeilge do phobal na Gaeltachta. In imeacht na mblianta tá imscrúduithe go leor déanta
ag m’Oifig a léirigh easpa chumais an Stáit seirbhísí a chur fáil trí Ghaeilge sa Ghaeltacht,
leithéidí maor pobail gan Ghaeilge i nGaeltacht Chonamara, seirbhís cigireachta réamhscoile
a bhí i mBéarla amháin, cur chuige an chórais oideachais i leith na Gaeltachta agus líon
suntasach Gardaí i nGaeltacht Ghaoth Dobhair gan Ghaeilge.
Má aithníonn an Stát an stádas teangeolaíochta a bhaineann le ceantair Ghaeltachta nár
cheart mar sin go gcosnódh an reachtaíocht teanga cearta na bpobal sin a gcuid seirbhísí a
fháil trí Ghaeilge? D’fhéadfaí an cás a dhéanamh nach raibh cúram mar is ceart déanta ón
tús de sheachadadh seirbhísí Stáit trí Ghaeilge sa Ghaeltacht nuair a tháinig an tAcht i

bhfeidhm an chéad lá riamh. Cé is moite de riachtanais logainmneacha ní luaitear an
Ghaeltacht ach faoi dhó in Acht na dTeangacha Oifigúla agus is i gcomhthéacs scéimeanna
teanga atá an dá thagairt sin déanta. Ní leor sin dár liom. Tá an deis ann anois, ach an toil a
bheith ann chuige, é sin a chur ina cheart.
Tá sé spéisiúil, dar liom, gur faoi mhír a bhí in Acht an Gharda Síochána a d’éirigh le m’Oifig
déileáil go cuimsitheach le gearán a léirigh nach raibh ach Gaeilge ar a dtoill ag Garda
amháin as naoinúr i stáisiún Gardaí An Bhun Bhig. Ó shin i leith agus mar thoradh ar
imscrúdú tá an Garda Síochána tar éis glacadh leis gur trí phróisis earcaíochta is fearr is féidir
a chinntiú go mbeidh líon dóthanach foirne ar fáil dí chun freastal ar riachtanais teanga na
bpobail Ghaeltachta.
Bíonn socraithe déanta frieisin ag roinnt eagraíochtaí stáit maidir ceapacháin foirne do
cheantair Gaeltachta nó baill foirne a bhíonn ag cur seirbhísí ar fáil sna ceantair sin. Ach
nuair a thagann an crú ar an táirne is beag seasamh a bhíonn ag na socraithe sin mura bhfuil
siad daingnithe le dlí.
An gníomh is suntasaí a theastaíonn anois ná go mbeadh prionsabal soiléir leagtha síos i
bpríomhreachtaíocht teanga na tíre seo go gcaithfidh Gaeilge ar a dtoil a bheith ag fostaithe
an Stáit a bhíonn lonnaithe i gceantair Ghaeltachta nó a bhíonn ag tabhairt seirbhís don
phobal sna ceantair aitheanta sin. Chuideodh dualgas soiléir reachtúil den chineál seo le
cultúr a bhuanú sa Státchóras go gcaithfear aird faoi leith a thabhairt ar an mbealach a
gcuirtear seirbhísí ar fáil sna ceantair Ghaeltachta. Ba chóir seo a dhéanamh sa reachtaíocht
féin seachas mar chuid d’aon scéim teanga. Mura dtugtar faoi seo anois d’fhéadfadh 10
mbliana eile a bheith caite sula mbreathnófar ar an gceist seo arís. Go simplí níl an t-am sin
againn.
Faoi Acht na Gaeltachta 2012 beidh ar na pobail Ghaeltachta pleananna teanga a ullmhú
más ann go bhfuil siad chun a stádas Gaeltachta a choinneáil. Más í an chuspóir atá againn
go mbeidh an Ghaeilge in uachtar mar theanga labhartha pobail sna ceantair Ghaeltachta ní
féidir glacadh le haon bheartais, nó go deimhin easpa beartais, a fhágann gur trí Bhéarla
amháin a chuirfeas an stát seirbhísí ar fáil sna pobail sin. Ar feadh tréimhse ró-fhada bhí ar
na pobail Ghaeltachta glacadh le seirbhís ón Stát a bhí tairgthe i dteanga réamhshocraithe
an Bhéarla amháin. Ní hé gurbh é sin a mian ach níor tairgíodh a mhalairt dóibh.
Más mall féin é caithfidh an stáit a cuid a dhéanamh chun nach laigítear an Ghaeilge sa
Ghaeltacht thar mar atá sí lagaithe cheana féin. Má tá an Ghaeilge chun maireachtáil, mar is
eol dúinn anois í, luíonn sé le réasún go gcaithfidh an Ghaeltacht maireachtáil mar cheantar
shainniúl teanga freisin.

OIDEACHAS
Céad bliain ó shin i mbliana a tógadh Scoil Naomh Gobnait i nDún Chaoin agus insíonn an
stair dom nach gá domsa nó d’aon duine eile cur in luí ar mhuintir na háite seo an tabhacht
a bhaineann le h-oideachas trí Ghaeilge. Aon bhlian déag agus scór tar éis do dhaoine
mairseáil ar Bhaile Átha Cliath chun a cinntiú nach ndúnfaí na doirse ar Scoil Dhún Chaoin
deir tuarsacálacha éagsúla go bhfuil todhchaí na Gaeltachta mar limistéar ina maireann an
Ghaeilge mar theanga bheo an phobail go mór i gcontúirt. Agus léirigh staidear a rinne An
Chomhairle um Oidechais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta dár teideal Staid Reatha na
Gaeltachta go bhfuil “todhchaí na Gaeltachta fite fuaite le todhchaí an chórais oideachais sa
Ghaeltacht.” Ní cheart gur ábhar iontais a bheadh ann mar sin go bhfuil i gceist agam neart
béime a leagadh ar an nGaeilge sa gcóras oidechais le linn mo thréimhse mar Choimisinéir
Teanga; mar a rinne an chéad Choimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin.
Tá ról lárnach ag an Roinn Oideachais in aon áit chaint, plé nó polasaí a bheidh á chur chun
cinn maidir leis an nGaeilge san am amach romhainn. Tá sé rí thábhachtach go séasfaí le haidhmeanna agus spriocanna oifigiúla an stáit i leith na Gaeilge. Níor cheart go mbeadh
teachtaireachtaí éagsúla á thabhairt. Ar lámh amháin ag cur cás na Gaeilge chun cinn; ar an
lámh eile, mar a léirigh imscrudú a rinne m’Oifig, ag iarraidh tabhairt ar scoil Ghaeltachta a
fheidhmíonn trí Ghaeilge glacadh le hath-imlonnú múinteora nuair nár chreid údaráis na
scoile, nó go deimhin na múinteoirí féin, go raibh oiread líofacht ag na múinteoirí i nGailge
lena gcuid oibre a dhéanamh go cuí sa teanga sin.

CRÍOCH
Ó thosaigh mé sa bpost seo tá an cheist curtha orm roinnt uaireanta, céard is féidir leatsa
mar Choimisinéir Teanga a dhéanamh, ceist mhaith a deir tú !
An rud is mó gur féidir liom a dhéanamh ná tabhairt ar eagraíochtaí stáit a gcuid dualgais
teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus faoi achtacháin eile a chomhlíonadh. Mura
ndéanann siad sin is féidir liom an méid sin a thuairisciú do Thithe an Oireachtais.
Tabharfaidh mise faoin obair seo gan fuacht gan faitíos, go dionghbháilte agus go
díograsach. Ach tógfadh sé bhur dtacaíocht freisin, bhur dtacaíocht gur lorgaíonn sibh bhur
gcearta teanga ó eagraíochtaí stáit agus má cheiltear na cearta sin oraibh go dtéann sibh i
dteagmháil linne.
Níl mé in ann a gheallúint go mbeidh ar mo chumas réiteach a fháil ar chuile dheacracht a
bhíonn agaibh agus sibh ag éileamh seirbhísí trí Ghaeilge ón státchóras. Beidh uaireanta ann
go mbeidh orm a rá nach bhfuil aon dualgas seirbhísí áirithe a chur ar fáil faoin Acht. Ní
chóir go gcuirfeadh sé sin aon lag mhisneach oraibh, mar gach uair a lorgaítear seirbhísí trí
Ghaeilge sea is mó a thuigfear go bhfuil daoine ann a dteastaíonn uathu a gcuid gnó a
dhéanamh i bpríomhtheanga oifigiúil an stáit seo agus nach bhfuil aon leisce orthu an méid
sin a éileamh.

