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An lampa ag Áras an Uachtaráin, agus é mar rabhchán siombalach ag lasadh an bhealaigh le haghaidh 
eisimirceach Éireannach agus a sliochtaigh, ag cur fáilte rompu chuig a dtír dhúchais 
Grianghraf: Áras an Uachtaráin

‘Tá ár ndiaspóra ar cheann 
de na hacmhainní is mó 
atá ag Éirinn: tríd an méid 
a chuireann ár muintir leis 
na náisiúin a dtéann siad ar 
imirce chucu; trí na naisc a 
chothaíonn siad le pobail 
na dtíortha sin, tugann na 
himircigh deis d’Éirinn naisc 
dhomhanda a chruthú atá i 
bhfad níos mó ná méid na  
tíre againn.,
An tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn
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Éire Dhomhanda Straitéis Diaspóra na hÉireann 2020–2025

Éire Dhomhanda:  
Straitéis Diaspóra na hÉireann 2020–2025

Is pobal domhanda 
ilghnéitheach agus spleodrach 
é diaspóra na hÉireann sa lá atá 
inniu ann, agus é ceangailte le 
hÉirinn trí naisc shaoránachta, 
oidhreachta agus dháimhe. Tá 
féiniúlacht láidir le hÉireann acu 
agus iad ag mothú mar sin le 
blianta fada anuas.

Tá sainmhíniú leathan agus cuimsitheach ag Éirinn ar 

dhiaspóra na hÉireann, ceann a léiríonn ilghnéitheacht 

shaibhir ár bpobail dhomhanda. Tá daoine ó gach 

cúlra as pobail i ngach cearn den domhain sa diaspóra 

comhaimseartha comhdhéanta. Áirítear ann saoránaigh 

Éireannacha atá ina gcónaí thar lear, idir dhaoine a rugadh 

in Éirinn agus daoine a rugadh thar lear i dteaghlaigh 

Éireannacha, chomh maith leis an diaspóra oidhreachta,  

na milliúin daoine sin de bhunadh na hÉireann ar fud  

na cruinne.

Cuimsítear ann freisin an diaspóra droim ar ais de dhaoine 

a chónaigh, a rinne staidéar nó a d’oibrigh in Éirinn sular 

fhill siad ar a dtíortha dúchais, chomh maith leis an diaspóra 

dáimhe a bhfuil meas mór acu ar ár muintir, ar ár n-áiteanna 

agus ar ár gcultúr. Le chéile, is ionann na daoine sin agus 

Éireannaigh an Domhain.

Mar aitheantas don ghá le nasc fónta lenár ndiaspóra a 

chothabháil agus a athnuachan, tá cur chuige straitéiseach 

nua á ghlacadh ag an Rialtas, maidir le tacú lenár saoránaigh 

thar lear agus leis na líonraí diaspóra go hidirnáisiúnta. 

Sa bhliain 2019, rinne an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála comhairliúcháin phoiblí chuimsitheacha faoi 

thodhchaí bheartas diaspóra na hÉireann. Bhí tionchar ar 

an straitéis sin ag na céadta daoine agus eagraíochtaí in 

Éirinn agus i bpobail Éireannacha ar fud an domhain.

Léirítear sa straitéis dálaí agus riachtanais athraitheacha 

Éireannaigh an Domhain agus leagtar amach roinnt 

treoirphrionsabal agus tionscnamh chun an caidreamh  

idir Éire agus ár ndiaspóra a neartú.Comhairliúchán Poiblí don Straitéis Diaspóra 
Grianghraf: Fearghal Ó Maolagháin/DFAT
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ÁR BHFÍS
Tacú le leas na

 nÉireannach thar lear agus naisc 
lenár ndiaspóra a dhaingniú agus a neartú

Is le tacaíochtaí Rialtais a chuirtear an straitéis seo chun feidhme, lena n-áirítear 
an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as an Diaspóra, an Coiste Idir-Rannach ar na 

hÉireannaigh Thar Lear agus an Clár Tacaíochta Eisimirceach

Ráiteas Físe agus Cuspóirí Straitéiseacha

Cuspóirí Straitéiseacha

1. Muintir na hÉireann: Cinnteoidh Éire go mbeidh 

leas na nÉireannach thar lear ag croílár ár 

dtacaíochta don diaspóra fós.

2. Ár gCuid Luachanna: Oibreoidh Éire lenár 

ndiaspóra chun ár luachanna a chur chun cinn  

thar lear agus chun ilghnéitheacht ár ndiaspóra  

a cheiliúradh.

3. Ár Rathúnas: Tógfaidh Éire naisc eacnamaíocha 

leis an diaspóra, chun tairbhe an dá thaobh.

4. Ár nIonad san Eoraip: Tacóidh Éire le léiriú 

cultúrtha i measc ár ndiaspóra.

5. Ár dTionchar: Méadóidh Éire ár láithreacht 

dhomhanda trí nasc a dhéanamh leis an gcéad 

ghlúin eile.
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Muintir na hÉireann 

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Tacú le bearta agus le heagraíochtaí a chosnaíonn 

dínit agus folláin eisimirceach Éireannach

» Aitheantas a thabhairt don ghá go leigheasfaí an 

caidreamh leis na heisimircigh a d’fhág Éire de  

bharr géarchéime mar thoradh ar idirdhealú nó  

mar íospartaigh drochíde institiúidí

» Cabhrú le grúpaí gnó atá in ann tacaíocht 

meantóireachta a sholáthar d’eagraíochtaí  

leasa pobail

Rannpháirtíocht saoránach thar 
lear inár ndaonlathas

Nuair a bhíonn rannpháirtíocht níos mó lenár saoránaigh 

lasmuigh den Stát, neartófar an nasc idir an diaspóra agus 

Éire. Má bhíonn an diaspóra rannpháirteach i dtoghcháin 

uachtaránachta, neartófar an nasc idir an Uachtaránacht, 

an oifig is airde sa Stát, agus an diaspóra.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Reifreann a reáchtáil ar an toghchóras maidir 

le toghcháin uachtaránachta a shíneadh chuig 

saoránaigh a chónaíonn lasmuigh den Stát

Conairí don Imirce Dhlíthiúil

Is é aidhm na hÉireann a bheith mar ghuth do shaoránaigh 

Éireannacha ar mian leo conairí don imirce dhlíthiúil a 

aimsiú, agus é sin mar bhonn taca faoi na naisc stairiúla 

láidre atá againn agus ag aithint na gceanglas domhain 

pearsanta agus muinteartha a roinnimid.

Cinnteoidh Éire go mbeidh leas 
na nÉireannach thar lear ag croílár 
ár dtacaíochta don diaspóra fós. 

 
Leas  

Beidh cúram a thabhairt do na heisimircigh Éireannacha 

is leochailí agus is imeallaí mar phríomhfhócas de 

Chlár Tacaíochta Eisimirceach an Rialtais i gcónaí. 

Tá ról ríthábhachtach ag eagraíochtaí leasa agus 

pobalbhunaithe Éireannacha ó thaobh tacaíocht a 

sholáthar d’eisimircigh Éireannacha. Cinnteoimid go 

ndéanfaidh ár líonra misean thar lear monatóireacht agus 

measúnú ar a riachtanais, ionas go dtabharfar an cúnamh 

is fearr is féidir dóibh trí na bearta leasa a chuirtear ar 

fáil faoin gClár Tacaíochta Eisimirceach. Tabharfaimid 

tacaíocht do chéimeanna chun a n-athléimneacht a 

neartú agus chun a n-inbhuanaitheacht a fhorbairt,  

agus iarmhairtí na paindéime Covid-19 rompu.

1

Fóram Éireannach Luton 
Grianghraf: Fóram Éireannach Luton
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Naisc dhigiteacha

Is é an sprioc atá againn ná cumhacht a thabhairt do 

phobail bhríomhara atá nasctha lena chéile agus le hÉirinn. 

Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ár misin 

thar lear gníomhach ó thaobh rannpháirtíocht an diaspóra 

a fhorbairt, trí úsáid níos mó a bhaint as teicneolaíochtaí 

cumarsáide nua agus as cainéil na meán sóisialta. Tá sé 

i gceist againn ár gcuid cumarsáide leis an diaspóra a 

fheabhsú agus tacú le bealaí don diaspóra nascadh lena 

chéile sa spás digiteach. 

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» For-rochtain dhigiteach na hÉireann a leathnú 

amach chun ceangal a dhéanamh le daoine sa 

diaspóra nach raibh rannpháirteach roimhe seo

» Ardán digiteach amháin a fhorbairt chun inneachar 

agus acmhainní a chur ar fáil do na grúpaí diaspóra 

ar fad

» Eolaire ar líne den diaspóra a thabhairt 

cothrom le dáta le go mbeidh eagraíochtaí agus 

gníomhaíochtaí níos sofheicthe, agus acmhainn 

cumarsáide a chur ar fáil do ghrúpaí pobail 

Éireannacha

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Oibreoimid chun conairí a bhunú le haghaidh imirce 

dhlíthiúil saoránaigh Éireannacha chuig na Stáit 

Aontaithe, leanfaimid ar aghaidh ag tacú leis an 

mBille Víosa E3.

» Réitigh a lorg le haghaidh saoránaigh Éireannacha 

sna Stáit Aontaithe nach bhfuil cáipéisí inimirce acu 

chun a stádas a thabhairt chun rialtachta

Ag tacú leis na hÉireannaigh a 
chónaíonn thar lear

Tá Éireannaigh ag taistil na cruinne le blianta fada anuas  

agus tá siad ag taisteal níos minice ná riamh sa lá atá 

inniu ann. Lenár misin thar lear, cuirtear líontán sábhála 

tábhachtach ar fáil dár saoránaigh a chónaíonn thar lear  

agus is minic gur pointe fócais iad do rannpháirtíocht 

an diaspóra. Tá seirbhísí consalachta ar fáil d’eisimircigh 

Éireannacha, fiú do na saoránaigh sin a roghnaigh cur fúthu  

i dtír eile. Tá mar aidhm leis an straitéis diaspóra cur 

le straitéis consalachta na hÉireann, TravelWise, lena 

soláthraítear creat an Rialtais maidir le tacú le saoránaigh 

Éireannacha atá ag taisteal thar lear.

 Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Cur leis an líonra consal oinigh i réigiúin ina bhfuil 

pobail mhóra den diaspóra agus treoir a chur ar fáil  

do gach consal oinigh faoi bhealaí le pobal an  

diaspóra a mhealladh

» Tacú le níos mó rannpháirtíochta idir líonra misean  

na hÉireann thar lear agus na hÉireannaigh thar lear 

» Oibriú le heagraíochtaí a thugann cúnamh 

ríthábhachtach do shaoránaigh Éireannacha 

atá i gcruachás thar lear, ag teacht le straitéis 

consalachta na hÉireann

“Arrival” le John Behan, Plás na NA 
Grianghraf: Kim Haughton/RGE
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Ár gCuid Luachanna Ár ndiaspóra ilghnéitheach a 
cheiliúradh

Tá ár ndiaspóra ag éirí níos ilchultúrtha i gcónaí; 

féadfaidh féiniúlacht le hÉirinn a bheith mar ghné 

amháin den chúlra cultúrtha níos leithne atá ag duine. 

Ní mór dár rannpháirtíocht leis an diaspóra a bheith 

freagrúil dá riachtanais athraitheacha agus leanúint 

de chur chuige oscailte agus cuimsitheach i leith 

rannpháirtíocht an diaspóra a chur chun cinn.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Aitheantas a thabhairt don obair a rinne daoine 

a chónaíonn thar lear d’Éirinn nó d’eisimircigh 

Éireannacha, trí Ghradaim an Uachtaráin do 

na hÉireannaigh Thar Lear, agus trí ghradaim a 

fhorbairt chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí 

ár bpobal diaspóra ar fud an domhain

» For-rochtain a mhéadú le grúpaí a bhí faoi 

ghannionadaíocht roimhe seo sa diaspóra, 

amhail Lucht Siúil na hÉireann agus daoine 

Éireannacha de bhunadh oidhreacht mheasctha

» Tacú lenár ndiaspóra LADTACI trí thionscnaimh 

a cheaptar chun ionchuimsiú, caoinfhulaingt 

agus meas ar an ilghnéitheacht a chur chun cinn

» Imeachtaí ionchuimsitheacha do phobail 

diaspóra na hÉireann a chur chun cinn, 

imeachtaí ina gcuirtear fáilte roimh dhaoine 

den teaghlach nach Éireannaigh iad, nó roimh 

dhaoine as pobail áitiúla ar mian leo a bheith 

rannpháirteach, agus ina léirítear meas ar na 

daoine sin

2

Oibreoidh Éire lenár ndiaspóra 
chun Ár gCuid Luachanna a  
chur chun cinn thar lear agus  
chun ilghnéitheacht ár ndiaspóra  
a cheiliúradh.

Aiteach agus Éireannach, an Astráil 
Grianghraf: Kate Rawlins
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Saoránaigh Breitheanna Coigríche 
na hÉireann

Aithnítear in Airteagal 2 den Bhunreacht an coibhneas 

speisialta atá ag náisiún na hÉireann le daoine de bhunadh 

na hÉireann a chónaíonn ar fud an domhain. Déanfaimid 

iarracht mhór nascadh le daoine a rugadh lasmuigh d’oileán 

na hÉireann atá i dteideal saoránacht Éireannach.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Tacú le himeachtaí ar aidhm leo nascadh le 

saoránaigh Éireannacha a rugadh lasmuigh d’oileán 

na hÉireann chun fáilte a chur rompu mar chuid de 

dhiaspóra na hÉireann

» Faisnéis a chur ar fáil, mar chuid den Chlárú 

Breitheanna Coigríche, faoin gcaoi le nascadh 

le hÉirinn agus bheith rannpháirteach le pobail 

diaspóra ar fud an domhain

» Searmanais a thabhairt isteach chun fáilte a chur 

roimh ár saoránaigh nua a bhfuil teastais Cláraithe 

Breitheanna Coigríche á bhfáil acu i suíomhanna 

thar lear

Mná sa diaspóra

Is gníomhairí cumhachtacha athraithe iad mná agus cailíní 

ina bpobail féin agus cabhraíonn siad le comhionannas 

inscne agus cumhachtú na mban a chur chun cinn i measc  

ár ndiaspóra.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Lá Fhéile Bríde (1 Feabhra) a chur chun cinn mar lá 

bliantúil ar a ndéantar tallann agus cruthaitheacht 

mhná na hÉireann san iliomad réimse den saol  

a cheiliúradh

» Tacú le taighde chun an tuiscint ar ról agus 

rannchuidiú na mban sa diaspóra a fheabhsú

» Tacú le líonraí de mhná gnó sa diaspóra a chruthú,  

a dhíreofar ar phiarmheantóireacht a chothú

Lá Fhéile Bríde, Londain 
Grianghraf: Malcolm McNally/RGE
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Rannpháirtithe faoi 12 bhliain d’aois ag an bhFleadh Cheoil Uile-Bhreataine, Kirby Lonsdale, Cumbria 
Grianghraf: CCÉ/Ena Doocey

Paráid Lá Fhéile Pádraig taobh leis an Abhainn, San Antonio, Texas 
Grianghraf: RGE
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CLG Mhuintir na nGael san Afraic Theas 
Grianghraf: Mhuintir na nGael san Afraic Theas
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Ár Rathúnas

Tógfaidh Éire naisc 
eacnamaíocha leis an 
diaspóra, chun tairbhe an 
dá thaobh.

3

Clár meantóireachta “Back for Business” le haghaidh fiontraithe atá ag teacht ar ais 
Grianghraf: Orla Murray/ Coalesce

Líonraí gnó

Tá saineolas agus léargas luachmhar ag ár ndiaspóra ar  

thrádáil, tionscal agus nuálaíocht ar fud na cruinne agus tá  

ról lárnach acu le fada an lá maidir le naisc eacnamaíochta  

le hÉirinn a chruthú agus a dhaingniú. Féadfaidh ár  

ndiaspóra meantóireacht agus treoir straitéiseach a chur  

ar fáil do chuideachtaí Éireannacha agus iad ag dul sa tóir  

ar dheiseanna trádála agus infheistíochta i margaí thar  

lear. Féadfaidh naisc thar lear i réimse na nuálaíochta cur  

le hearnáil taighde agus forbartha na hÉireann freisin.

Déanfaimid an méid seo a leanas: 

» Tacú le fóraim ghnó réigiúnacha a chur ar bun  

san Afraic, san Aigéan Ciúin/an Áise, san Eoraip,  

i Meiriceá Laidineach agus i Stáit Aontaithe  

Mheiriceá agus i gCeanada

» Tacaíocht a sholáthar a cheaptar chun tosaíochtaí  

trádála agus infheistíochta na hÉireann a chur chun cinn

» Tacú le líonraí diaspóra Éireannacha a bhaineann le 

hearnálacha sonracha i measc pobail taighde, forbartha 

agus iad siúd a bhaineann le nuálaíocht, agus i measc 

eolaithe agus lucht nuálaithe Éireannacha thar lear
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Filleadh ar Éirinn

Beireann eisimircigh a fhilleann ar Éirinn na scileanna 

agus an t-eolas a fuair siad thar lear leo, nithe atá in ann 

cabhrú leis na geilleagair áitiúla agus náisiúnta. Aithníonn 

an Rialtas an gá leis na dúshláin roimh dhaoine aonair agus 

roimh theaghlaigh a fhilleann ar Éirinn a íoslaghdú.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Monatóireacht a dhéanamh ar bhacainní ar 

fhilleadh agus bearta a ghlacadh chun deireadh a 

chur leo nuair is féidir sin

» Comhaontuithe frithpháirteacha a idirbheartú 

le tíortha ina bhfuil pobail mhóra de dhiaspóra 

na hÉireann, amhail cánachas dúbailte agus 

comhaontuithe maidir le slándáil shóisialta

» Feabhas a chur ar an soláthar faisnéise ar fhilleadh 

go hÉirinn agus faisnéis a chur ar fáil do shaoránaigh 

Éireannacha a chónaíonn thar lear, lena n-áirítear 

faisnéis a scaipeadh faoi riachtanais scileanna

» Aitheantas frithpháirteach do cháilíochtaí 

acadúla nó gairmiúla a fhaightear thar lear a 

mhéadú, agus iad a dhéanamh níos inaistrithe

Grúpa Léitheoireachta “Finnegans Wake” Austin, Texas 
Grianghraf: RGE

Líonraí alumni

Féadfaidh naisc alumni le hinstitiúidí ardoideachais na 

hÉireann ceangal a chruthú do mhuintir an diaspóra, 

agus seans go mbeidh mic léinn idirnáisiúnta a ndearna 

staidéar anseo ag iarraidh nasc le hÉirinn a choimeád. 

Tacaíonn straitéis oideachais idirnáisiúnta na hÉireann 

le líonraí alumni idirnáisiúnta a chruthú. 

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Tacú le comhlachais dhomhanda alumni a 

chruthú agus rannpháirtíocht le comhlachais 

atá ann cheana féin a dhaingniú

» ‘Ambasadóirí alumni’ deonacha a cheapadh le 

labhairt ar son an Oideachais in Éirinn, tríd an 

taithí a bhí acu féin in Éirinn a roinnt

» Naisc a fhorbairt idir líonraí alumni agus líonraí 

cultúrtha, pobail agus gnó Éireannacha
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Tacóidh Éire le léiriú  
cultúrtha i measc ár  
ndiaspóra.

Ár nIonad San Eoraip

4

Na healaíona

Is cuid bhunúsach dár bhféiniúlacht é cultúr na hÉireann 

agus an ghné comhchoiteann a cheanglaíonn diaspóra  

na hÉireann le chéile. Aithníonn an Rialtas gur gné lárnach 

é tacú le cultúr na hÉireann ó thaobh Éire a nascadh  

lenár ndiaspóra. 

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Tacú le heagraíochtaí, comhlachais agus féilte 

Éireannacha ar fud an domhain a cheiliúrann ár 

gcultúr agus ár n-oidhreacht chomhroinnte

» Oibriú lenár ndiaspóra chun cultúr na hÉireann a 

roinnt níos leithne ar fud an domhain

» Glacadh le raon ilghnéitheach de léiriú 

cultúrtha agus ealaíonta, idir thraidisiúnta agus 

chomhaimseartha

An Ghaeilge

Tá an Rialtas tiomanta don Ghaeilge a chur chun cinn agus 

a mhúineadh thar lear tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta 

agus Gaeltachta agus tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha 

agus Trádála. Tá béim faoi leith ar thacú le múineadh na 

Gaeilge i gcoláistí tríú leibhéal ar fud an domhain. Anuas 

air sin, tá pobail an diaspóra ag baint níos mó agus níos mó 

leasa as acmhainní foghlama digiteacha.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Acmhainní chun an Ghaeilge a fhoghlaim a chur 

chun cinn agus feasacht a ardú ar ghrúpaí a 

thacaíonn le foghlaim na Gaeilge thar lear

» Ardáin dhigiteacha ar féidir teacht ar an nGaeilge 

orthu thar lear a chur chun cinn

» Deiseanna a lorg chun cur le foghlaim na Gaeilge in 

institiúidí tríú leibhéal thar lear

Preab Ghaeltacht Londain 
Grianghraf: Conradh na Gaeilge Londain
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Spórt

Cuireann ár n-oidhreacht spóirt shaibhir agus uathúil, 

chomh maith le luachanna na rannpháirtíochta pobail, 

ceangal le hÉirinn ar fáil dár ndiaspóra.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Feasacht ar chluichí Gaelacha a chur chun 

cinn thar lear agus tacú lena bhforbairt go 

hidirnáisiúnta trí Chiste Forbartha na  

gCluichí Domhanda

» Imeachtaí spóirt a reáchtáiltear in Éirinn le foirne 

de chuid an diaspóra a chur chun cinn

» Tacú le rannpháirtíocht agus stádas na mban  

agus na gcailíní sa spórt i measc an diaspóra,  

i gcomhréir le Straitéis Náisiúnta na mBan agus  

na gCailíní

» Aird a tharraingt, i measc phobail an diaspóra, 

ar rannpháirtíocht foirne agus lúthchleasaithe 

Éireannacha in imeachtaí spóirt idirnáisiúnta

Féile Éireannach Dhún Éideann 
Grianghraf: Féile Éireannach Dhún Éideann

Oidhreacht na hÉireann agus 
rannpháirtíocht áitiúil

Aithnítear in Airteagal 2 den Bhunreacht gur mhór ag 

náisiún na hÉireann a choibhneas speisialta le daoine de 

bhunadh na hÉireann atá ina gcónaí ar an gcoigríoch agus 

arb ionann féiniúlacht agus oidhreacht chultúir dóibh agus 

do náisiún na hÉireann.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Oibriú le húdaráis áitiúla chun a mbeartais féin 

ó thaobh an diaspóra a fhorbairt, agus tacú le 

tionscnaimh réigiúnacha a dhíríonn ar an diaspóra 

agus a thógann ar Shraith Féilte Éireannaigh  

an Domhain

» Ceangail le diaspóra na hUltaise a chothú, ag obair 

le comhpháirtithe as Tuaisceart Éireann agus ar  

fud an domhain

» An nasc atá againn le daoine a bhfuil oidhreacht  

na hÉireann níos faide amach ina leith a threisiú, 

lena n-áirítear na pobail Afrai-Mheiriceánacha agus 

Easpáinneacha sna Stáit Aontaithe, agus daoine  

de bhunadh na hÉireann san Afraic, i Muir Chairib, 

i Meiriceá Laidineach agus in áiteanna eile ar  

fud an domhain

» Cur leis an bhfeasacht ar acmhainní ginealais  

atá ar fáil don phobal mar áis do dhaoine atá ag  

fiosrú an chaoi ar de bhunadh na hÉireann iad  

trí naisc mhuintire
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Ár dTionchar

5

An Chéad Ghlúin Eile a rochtain

Beidh for-rochtain leis an gcéad ghlúin eile de dhiaspóra 

na hÉireann ina thiomantas leanúnach d’fhonn naisc nua a 

chruthú leis an diaspóra.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Acmhainní a leithdháileadh ar thionscnaimh 

rannpháirtíochta na hóige

» Cláir staidéar thar lear agus comhaontuithe saoire 

oibre a chur chun cinn d’fhonn deiseanna oideachais 

agus oibre in Éirinn a chur ar fáil don tríú agus don 

cheathrú glúin de dhiaspóra na hÉireann

» Feasacht ar na cláir atá ann cheana féin a mhéadú, 

cláir a cheaptar chun daoine de bhunadh na 

hÉireann a thabhairt go hÉirinn ar feadh tréimhsí 

gearra le bheith ag staidéar nó ag obair

» Fóram óige de dhaoine fásta óga den diaspóra a 

thionól chun plé a dhéanamh ar an gcaoi le cabhrú 

leo naisc bhuanseasmhacha le hÉirinn a fhorbairt

» Caidreamh a dhéanamh le grúpaí daonchairdiúla 

chun tionscnaimh fónta a bhunú a dhíreoidh ar an 

gcéad ghlúin eile den diaspóra a nascadh le hÉirinn

Méadóidh Éire ár láithreacht 
dhomhanda trí nasc a dhéanamh 
leis an gcéad ghlúin eile.

An Léann Éireannach

Féadfaidh cláir sa léann Éireannach ról ríthábhachtach a 

imirt maidir le feasacht níos fearr ar shaol agus ar chultúr 

na hÉireann a fhorbairt i measc na chéad ghlúine eile den 

diaspóra agus maidir leis an diaspóra dáimhe a fhorbairt. 

Féadfaidh an Léann Éireannach léargais nua ar eispéireas 

an eisimircigh Éireannaigh in áiteanna éagsúla sa domhan 

a sholáthar, chomh maith le feasacht ar na féiniúlachtaí 

uathúla i measc an diaspóra a fheabhsú.

Ár dtosaíochtaí:

» Teagasc agus taighde i réimse an Léinn Éireannaigh 

a chur chun cinn ar fud an domhain

» Tacú le gníomhaíochtaí ionaid Léinn Éireannaigh 

tríú leibhéal thar lear

» Tacú le comhlachais agus líonraí an Léinn 

Éireannaigh agus tionscadail ina leith

Comórtas CLG na hÓige, An Háig 
Grianghraf: An Háig, CLG
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Caidreamh idir-diaspóra

Ag tógáil ar thaithí na hÉireann ar chaidreamh a 

dhéanamh lena diaspóra, féachfaidh Éire lena tuiscint 

ar rannpháirtíocht phobal an diaspóra a mhéadú agus 

féachfaidh sí lenár dtaithí a roinnt le tíortha eile ag a bhfuil 

pobail mhóra diaspóra.

Ár dtosaíochtaí:

» Éire a chur chun cinn mar mhol saineolais do 

rannpháirtíocht an diaspóra

» Ár bhfor-rochtain agus ár gcaidreamh le pobail 

diaspóra eile a mhéadú

» Ceangail leis an diaspóra dáimhe san Afraic, 

san Aigéan Ciúin, i Muir Chairib agus i Meiriceá 

Laidineach a fhorbairt agus a athnuachan

» Tógáil ar stádas breathnóra na hÉireann ag 

L’Organisation internationale de la Francophonie 

don fhor-rochtain pobail den diaspóra a labhraíonn 

Fraincis san Afraic, san Aigéan Ciúin, i Muir Chairib 

agus i Meiriceá Thuaidh

Féile Éireannach Hong Cong 
Grianghraf: RGE

Ag Cur Rannpháirtíocht an Diaspóra Chun Cinn 
Grianghraf: Fearghal Ó Maolagháin/ RGE
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Cur chun feidhme  
na Straitéise

An Coiste Idir-rannach ar Éireannaigh Thar Lear

Is é an Coiste Idir-rannach ar Éireannaigh Thar Lear, faoi  

chathaoirleacht an Aire Stáit ar a bhfuil freagracht ar leith  

as an Diaspóra, a dhéanfaidh comhordú éifeachtach ar chur  

chun feidhme na straitéise seo ar fud an Rialtais. Déanfaidh  

an Coiste monatóireacht ar chur chun feidhme na Straitéise  

seo agus tabharfaidh aghaidh ar na saincheisteanna a  

thiocfaidh chun cinn a mbíonn tionchar acu ar ár ndiaspóra. 

An Clár Tacaíochta Eisimirceach

Tugann an Clár Tacaíochta Eisimirceach, a bhainistíonn 

an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, tacaíocht do 

phobail Éireannacha ar fud an domhain.

Is é príomhchuspóir an Chláir tacú leis na heisimircigh 

Éireannacha is leochailí agus is imeallaí ar fud an domhain. 

Ina theannta sin, tacaíonn an Clár Tacaíochta Eisimirceach 

le líonraí a bhunú ar fud an diaspóra, amhail ghrúpaí agus 

thionscnaimh a dhíríonn ar naisc le hÉirinn a chur chun cinn, 

bunaithe ar chultúr, spórt, oidhreacht, oideachas agus gnó.

Tógadh sinn ar amhráin agus ar scéalta, Tyneside, an Bhreatain 
Grianghraf: Simone Rudolphi/ Tógadh sinn ar amhráin agus ar scéalta 
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Cluichí Domhanda CLG 
Grianghraf: Sportsfile/ CLG

Déanfaimid an méid seo a leanas:

» Acmhainní a leithdháileadh ar thionscnaimh ar 

aidhm leo tacú le cumhachtú na mban agus le 

rannpháirtíocht na hóige i measc an diaspóra

» Tionscnaimh mhaoinithe ilbhliantúla a thabhairt 

isteach, bunaithe ar threoirthionscadail

» Féachaint ar iarratais ar an gClár Tacaíochta 

Eisimirceach i gcomhthéacs inscne, óige agus 

ilghnéitheachta

» Comhiarratais ó eagraíochtaí a spreagadh, chun 

tuilleadh comhoibrithe agus rannpháirtíochta i 

measc ghrúpaí diaspóra a chothú, lena n-áirítear 

tionscadail lena mbaineann cur chuige uile-oileáin

» Nósanna imeachta a chuíchóiriú maidir le hiarratais 

ar an gClár Tacaíochta Eisimirceach agus tuairisciú 

faoin gClár

» Gníomhaíochtaí a cheaptar chun rialachas agus 

éifeachtacht eagraíochtúil níos fearr a neartú i 

measc grúpaí a fhaigheann cúnamh faoin gClár 

Tacaíochta Eisimirceach a chur chun cinn

» Comhroinnt dea-chleachtais maidir le 

rannpháirtíocht éifeachtach eagraíochtaí atá ag 

obair le pobail diaspóra a spreagadh
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