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A’ filmeadh faisg air Tarsgabhaig, An t-Eilean Sgitheanach

B’ e prìomh amais ann rannsachaidh
beachdachadh, measadh agus dearbhachd
làidir a dhèanamh air cleachdadh na Gàidhlig,
gu làithreach agus gu comasach, mar
so-mhaoin do dh’eaconamaidh agus
chomann-shòisealta na Gàidhealtach is
nan Eilean agus na h-Alba gu lèir.
Chaidh coimisean a thoirt do DC Research (ag
obrachadh ann an com-pàirteachas le Oilthigh
Cailleanach Ghlaschu, Cogent Strategies
Eadar-nàiseanta Earr. agus Pirnie Earr.) le
Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE)
ann an com-pàirteachas le Bòrd na Gàidhlig,
Alba Cruthachail, Dualchas Nàdair na h-Alba,
Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle
Earra-Ghàidheal agus Bhòid, agus Comhairle
nan Eilean Siar gus pròiseact rannsachaidh
a ghabhail os làimh: Luach na Gàidhlig mar
So-mhaoin Eaconamach is Shòisealta.
Gu h-iomlan, tha an rannsachadh air
feuchainn ri measadh a dhèanamh air dreuchd
na Gàidhlig mar so-mhaoin eaconamach
is shòilsealta, agus tha raon-ùghdarrais
an rannsachaidh air aithneachadh mar
chiad cheum chudromach ann a bhith a’
rannsachadh is a’ dèanamh measadh air
an raon seo de leasachadh na Gàidhlig.

Mar sin, bu chòir coimhead air an
rannsachadh seo mar rannsachadh tùsail,
bunasach a tha air sireadh sgrùdadh is
measadh a dhèanamh air dreuchd na Gàidhlig
gu làithreach (agus gu comasach) mar somhaoin eaconamach agus shòisealta agus, far
a bheil sin comasach, cainneachadh luach na
Gàidhlig mar so-mhaoin.
Chan eil seo a’ ciallachadh, ge-tà, gu bheil an
rannsachadh ioma-chuimseach, no gu bheil e
na chunntas-sluaigh den h-uile neach a tha
a’ cleachdadh na Gàidhlig mar so-mhaoin.
Chaidh aig an rannsachadh, ge-tà, air
dèiligeach ri chuibhreann mhath den
choimhearsnachd gnothachais is sòisealta
iomchaidh, agus bha e comasach stèidh
fianais a chur ri chèile co-cheangailte ri
dreuchd na Gàidhlig mar so-mhaoin, cho math
ri raon de dh’eisimpleirean sgrùdaidh-cùise a
chruthachadh le gnothachasan is buidhnean
far a bheil Gàidhlig a’ cur ri luach agus air a
cleachdadh mar so-mhaoin. Chan eil teagamh
an, ge-tà, gu bheil mòran a bharrachd
eisimpleirean ann nach eil air an gabhail
a-steach/air dèiligeadh riutha san rannsachadh
seo, far a bheil Gàidhlig air a cleachdadh mar
so-mhaoin gus luach a chur ri gnothach –
sòisealta agus/no eaconamach.
Ionad Chaluim Chille, Bogh Mòr, Ìle

2

Fòram Gnìomh Geàrrloch agus Loch Iùbh

AITHISG DEIREANNACH

A’ TUIGSINN
DREUCHD NA
GÀIDHLIG

Tha a’ Ghàidhlig air tapachd iongantach
a shealltainn mu choinneamh dhùbhlain a
bha na h-aghaidh gu h-eachdraidheil agus
anns an latha an-diugh, agus tha coltas ann
gu bheil seallaidhean de dh’ùrachadh a’
nochdadh ann an sluaigh-thomhais àraid.
A rèir cunntas-sluaigh 2011, tha 57,375
neach-labhairt Gàidhlig ann an Alba
(timcheall air 1.1% den t-sluagh). Tha
an dùmhlachd as motha, gun teagamh,
ann an Innse Gall, an uair sin san Eilean
Sgitheanach is Loch Aillse, ann an eileanan
far-chladaich Earra-Ghàidheil is Bhòid
agus ann an sgìrean sònraichte ann an
ùghdarrasan eile.
Air sgàth gluasad fad-ùineil a dh’ionnsaigh
sgìrean bailteil, tha a-nis timcheall air 10,000
neach-labhairt Gàidhlig ann a’ sgìre bhaile
Ghlaschu agus mar an ceudna, deagh
àireamh ann an sgìre Dhùn Èideann (faisg

air 6,000). Gu h-iomlan, a rèir a’ chunntaissluaigh, bha 87,000 neach a’ cumail a-mach
gun robh ‘tomhas de dh’aithne aca air
Gàidhlig’ ann an 2011.
Tha faireachdainn susbainteach de dheaghghean ann a dh’ionnsaigh na Gàidhlig bhon
mhòr-chuid de mhuinntir na h-Alba, mar a
chaidh a chur an cèill ann an suirbhidhean
air beachdan a’ phobaill (m.e. Beachdan
a’ Mhòr-shluaigh air Gàidhlig 2011). San
fharsaingeachd tha seo cuideachd ga chur
an cèill san dòigh anns a bheil a’ Ghàidhlig
air a deasbad anns na meadhanan sgrìobhte.
Thathar cuideachd a’ faicinn barrachd aithne
ga thoirt do bhuannachdan na Gàidhlig ann a
bhith a’ tuigsinn eachdraidh na h-Alba agus,
san fharsaingeachd, do bhuannachdan dàchànanais taobh a-staigh comann-shòisealta
na h-Alba.
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Fìdhlearan Chill Tighearna, Cùirt an Aodainn, Inbhir Nis

Tha Planaichean Cànain a-nis a’ ceadachadh
tharraingean ionadail a thaobh na Gàidhlig
a dheasbad ged a tha fhathast mòran ri
dhèanamh a thaobh a bhith a’ leasachadh
agus a’ buileachadh ro-innleachdan
shoirbheachail co-cheangailte ri neartachadh
chomasan. Tha an dòigh sa bheil
coimhearsnachdan Gàidhlig ag atharrachadh
ann an Alba, taobh a-staigh agus a-muigh
na Gàidhealtachd thraidiseata, a’ nochdadh
dhùbhlain ùra a thaobh poileasaidhean agus
cuideachd cothroman ùra am measg nan
‘Gàidheal Ùra’ ann an Alba.

Tha an dreuchd dhearbhach is urrainn don
Ghàidhlig a ghabhail ann an gnìomhan
eaconamach, gu sònraichte ann an
gnìomhan ealain is cultarail na Gàidhlig, agus
gu h-àraid anns na meadhanan agus ann
an tachartasan leithid Celtic Connections,
a-nis a’ faighinn aithne bho luchd-dèanaimh
phoileasaidh, ged a tha mòran a bharrachd
a dh’fheumar a dhèanamh airson an aithne
seo a mheudachadh is a leudachadh. Tha
ceistean a thaobh barrantachadh sgilean
fhathast gun fhuasgladh, cho math ri ceistean
mu bheachdan a thaobh raointean far nach
eil a’ Ghàidhlig fhathast ga faicinn mar somhaoin, no le comas a bhith na so-mhaoin.

Chan eil na duilgheadasan a tha mu
choinneamh na Gàidhlig, mar mhion-chànan
ann an co-theacsa far a bheil a’ Bheurla air
a cleachdadh leis a’ mhòr-chuid, a’ bualadh
air a’ Ghàidhlig a-mhàin, oir tha mionchànain eile leithid Cuimris agus Gàidhlig
na h-Èireann anns an aon suidheachadh.
A dh’aindeoin seo, gabhaidh frèam
dearbhach a chur air bhonn co-cheangailte
ri ‘eaconamaidh leasachaidh cànanach
poileataigeach’ far an tig cànan, cultar
is leasachadh beò còmhla ann an dòigh
dhearbhach agus obraichidh iad le chèile.

“Tha a’ Ghàidhlig air tapachd iongantach a
shealltainn mu choinneamh dhùbhlain a bha
na h-aghaidh gu h-eachdraidheil agus anns an
latha an-diugh.”

57,365

luchd-labhairt na
Gàidhlig ann an Alba
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Farpais òran à mion-chànain Cheilteach, Cùirt an Aodainn, Inbhir Nis

AITHISG DEIREANNACH

PRÌOMH
THORAIDHEAN

Gu h-iomlan, rinn an rannsachadh
co-chomhairle le, no fhuair e freagairt bho,
còrr is 300 gnothachas, iomairt no buidheann
– timcheall air dà-thrian (còrr is 200) bho na
suirbhidhean agus còrr is aon-trian (120)
bho na buidhnean fòcais agus agallamhan.
Chaidh aig a’ phrìomh rannsachadh air
dèiligeadh ris na prìomh àiteachan cruinneòlais, na prìomh raointean (le fòcas air na
prìomh raointean far an robh rannsachadh a
chaidh a dhèanamh roimhe a’ sealtainn gur
dòcha gun robh a’ Ghàidhlig air a cleachdadh
mar so-mhaoin), agus tha e air dèiligeadh
ris an dà chuid tomhasan eaconamach is
sòisealta den Ghàidhlig mar so-mhaoin. Tha
tuilleadh fiosrachaidh mu cho riochdachail
sa bha an luchd-freagairt ri fhaotainn ann
an Leas-phàipear 1 den aithisg.

Tha toradh an rannsachaidh a’ leigeil
cuideam air sgèile cleachdaidh na Gàidhlig
le gnothachasan (còrr is 60% de luchdfreagairt a’ cleachdadh na Gàidhlig mar
phrìomh eileamaid), luach a tha cleachdadh
na Gàidhlig a’ cur ri buidhnean gnothachais
is coimhearsnachd (70% de ghnothachasan
san t-suirbhidh a’ faicinn a’ Ghàidhlig mar
so-mhaoin dhan cuid gnothachais), agus
an seòrsa buannachd a tha cleachdadh na
Gàidhlig a’ tabhann do ghnothachasan (a’
cur ri cho sònraichte/àraid ’s a tha stuthan is
seirbheisean, a’ cur ri aithneanas a thaobh
cinnteachd is tùs, agus a’ meudachadh
agartais a thaobh stuthan/sheirbheisean
do mhargaidhean air targaid).

THUIRT FAISG AIR 70%
de na gnothachasan sa cho-chomhairleachaidh gu bheil a’
Ghàidhlig an-dràsta na so-mhaoin dhan phrìomh ghnìomh
gnothachais.
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–

–

Thuirt còrr is leth de ghnothachasan
(60%) agus 85% de bhuidhnean
coimhearsnachd gun robh Gàidhlig
air a cleachdadh, no a’ nochdadh,
mar phrìomh eileamaid de phrìomh
ghnìomhan, stuthan no sheirbheisean
na buidhne.
Mhìnich faisg air dà-thrian ris an deach
co-chomhairle a dhèanamh gun robh
a’ Ghàidhlig glè chudromach, fìor
chudromach no riatanach, agus thuirt còrr
is leth de na buidhnean coimhearsnachd
gun robh a’ Ghàidhlig riatanach

–

–

Tha na gnothachasan a chomharraich a’
Ghàidhlig mar riatanach sa chumantas
anns na raointean de ghnìomhachsan
cruthachail (m.e. ceòl, ealain, dealbhadh,
luchd-cluiche, taighean-cluiche, na
meadhanan, foillseachadh, ditigiteachd/
ICT). Tha na buidhnean eile a tha
a’ comharrachadh na Gàidhlig mar
riatanach a’ gabhail a-steach feadhainn
a th’ anns na raointean dualchais is
ionnsachaidh.
Thuirt faisg air 70% de na gnothachasan
sa cho-chomhairleachaidh gu bheil a’
Ghàidhlig na so-mhaoin dhan phrìomh

ghnìomh gnothachais/iomairt aca, leis
an riochdachadh a b’ àirde dhiubh
seo anns na raointean gnìomhachais
cruthachail, foghlaim/ionnsachaidh
agus coimhearsnachd.
–

Tha na raointean a tha sa chumantas a’
nochdadh anns an 84% de bhuidhnean
coimhearsnachd a tha a’ cur an cèill
gu bheil a’ Ghàidhlig a’ cur fìor luach
ris a’ bhuidheann a’ gabhail a-steach
gnìomhachasan cruthachail (gu h-àraid
ceòl). cho math ri ionnsachadh Gàidhlig
is foghlam eile, agus leasachadh
coimhearsnachd is buidhnean dualchais.

THUIRT CÒRR IS LETH

de na gnothachasan is gnìomhachasan san t-suirbhidh gun robh Gàidhlig
air a cleachdadh, no a’ nochdadh, mar phrìomh eileamaid de phrìomh
ghnìomhan, stuthan no sheirbheisean na buidhne.

Faodadh gu bheil an luach eaconamach comasach aig a’
Ghàidhlig mar so-mhaoin do dh’eaconamaidh na h-Alba eadar

£82M - £149M

MHÌNICH FAISG AIR DÀ-THRIAN

ris an deach co-chomhairle a dhèanamh gun robh a’ Ghàidhlig glè chudromach, fìor
chudromach no riatanach a thaobh soirbheas an cuid gnothachas no gnìomhachas.
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Fàs aig Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach

Tha na dòighean sa bheil a’ Ghàidhlig
air a cleachdadh le gnothachasan is
gnìomhachasan gu math eadar-dhealaichte,

eadar a bhith mar fhòcas sa ghnìomhachas
gu bhith a’ tabhann beagan a bharrachd do
fheartan àraid den ghnìomhachas.

Dòighean sa bheil a’ Ghàidhlig air a cleachdadh le gnothachasan is gnìomhachasan:
A’ Ghàidhlig gu follaiseach aig
cridhe/bun a’ ghnothachais
– far a bheil a’ Ghàidhlig (mar
chànan, cho math ri ceòl
Gàidhlig, dualchas Gàidhlig,
tachartasan Gàidhlig,
m.s.a.a.) bunaiteach dhan
ghnìomhachas.

A’ Ghàidhlig mar fheart
dualach/fillte den
ghnothachas – far an robh
buaidh is misneachadh aig
a’ Ghàidhlig (cànan, cultar
is dualchas) a thaobh a’
ghnìomhachais no neachseilbh a’ ghnothachais.

A’ Ghàidhlig air a
cleachdadh airson cur ri
fèin-fhiosrachadh a thaobh
seirbheis no stuthan –
airson luchd-tadhail (m.e.
gu taighean-tasgaidh agus
làraich dualchais), luchdceannach, m.s.a.a.

A’ Ghàidhlig air a cleachdadh
ann an soidhnichean airson
a’ ghnothachais – leatha
fhèin no ann an soidhe
dà-chànanach.

Cleachdadh na Gàidhlig ann
an sanasachd, adhartachadh
agus margaidheachd – leatha
fhèin no gu dà-chànanach.

A’ Ghàidhlig mar chànan
an aite-obrach – far a
bheil a’ Ghàidhlig na cànan
conaltraidh eadar luchdobrach taobh a-staigh a’
ghnothachais.

A’ Ghàidhlig air a cleachdadh
airson tachartasan,
cuirmean, m.s.a.a. a
dhèanamh dà-chànanach –
m.e. a’ Ghàidhlig mar phrìomh
phàirt de thachartasan,
chuirmean, fhèisean, m.s.a.a.

A’ Ghàidhlig air a cleachdadh
taobh a-staigh a’
ghnothachais no air ainmean
stuthan - a’ gabhail a-steach
ainmean gnothachais,
ainmean stuthan no
seirbheisean, branndadh,
suaidheachantasan
companaidh, m.s.a.a.

A’ Ghàidhlig mar chànan
airson chonaltradh ris an
taobh a-muigh – far a bheil
a’ Ghàidhlig air a cleachdadh
ann an conaltradh eadar
luchd-obrach is luchdceannach, luchd-obrach is
luchd-solair, m.s.a.a.
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Tha an rannsachadh a’ leigeil cuideam air
an eadar-dhàimh (dà-thaobhach) a tha
eadar Gàidhlig agus leasachadh sòisealta is
eaconamach – an dreuchd aig a’ Ghàidhlig
ann a bhith a’ cur taic ri leasachadh
eaconamach is sòisealta agus cuideachd
an dreuchd aig leasachadh eaconamach
is sòisealta ann an bhith a’ cur taic ris a’
Ghàidhlig. Tha na prìomh chuspairean a tha
a’ nochdadh co-cheangailte ris na ceistean
sin, agus mu na h-eadardhàimhean nas
fharsainge eadar a’ Ghàidhlig is leasachadh
eaconamach, a’ gabhail a-steach na leanas:

–

Cudromachd a bhith a’ làimhseachadh
na Gàidhlig gu dearbhach mar so-mhaoin
eaconamach is shòisealta.

–

Aithne gur e obraichean agus an
eaconamaidh a chuidicheas gus
leasachadh na Gàidhlig a stiùireadh air
adhart, nas motha nas urrainn do
chleachdadh naGàidhlig a-mhàin an
eaconamaidh a neartachadh.

–

Cudromachd àbhaisteachadh a’ chànain,
a’ gabhail a-steach cleachdadh na

Gàidhlig taobh a-staigh ghnothachasan,
ach cuideachd san fharsaingeachd (m.e.
anns na meadhanan), ann am foghlam
(i.e. Foghlam Meadhan Gàidhlig) agus
sa chomannshòisealta nas fharsainge.
–

Tha creideas a tha a’ sìor fhàs
a’ nochdadh ann an gnothachasan is
buidhnean a tha a’ cleachdadh na
Gàidhlig gu bheil seo fhèin (cleachdadh
na Gàidhlig le gnothachasan is
buidhnean) a’ sìor dhaingneachadh
gu dearbhach na buaidhean taobh
a-staigh choimhearsnachdan Gàidhlig.

’S iad na trì feartan as cumanta a tha nam prìomh bhuannachdan do
ghnothachasan bho bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig mar so-mhaoin gu bheil i a’:

1
Cur ri cho sònraichte/
àraid ’s a tha stuthan is
seirbheisean.
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2
Cur ri aithneanas a
thaobh cinnteachd
is tùs nan stuthan/
seirbheisean.

3
Meudachadh agartais
a thaobh stuthan/
sheirbheisean do
mhargaidhean air
targaid.

Bha a’ Ghàidhlig na feart/adhbhar deatamach
ann a bhith a’ stèidheachadh beagan
a bharrachd air aon-còigeamh de na
gnothachasan/iomairtean ris an do rinnear
co-chomhairle, agus còrr is leth de na
buidhnean coimhearsnachd.

–

Ag àrdachadh luach sòisealta a’ chànain
(52% de luchd-freagairt ag aontachadh
gu làidir).

–

Ag àrdachadh pròis anns na
coimhearsnachdan (51% de luchdfreagairt ag aontachadh gu làidir).

Thuirt còrr is 60% de ghnothachasan gun
robh cleachdadh na Gàidhlig/ceangal ris
a’ Ghàidhlig a’ cur ri luach na Gàidhlig sa
choimhearsnachd. Tha am pàtran nas
làidire buileach taobh a-staigh bhuidhnean
coimhearsnachd.

A thaobh luach sòisealta na Gàidhlig, tha
a’ phrìomh rannsachadh air cuideam a
leigeil air dreuchd na Gàidhlig san t-seadh
seo, agus air fianais a bharrachd a thoirt
seachad a tha a’ cur taic ri cuid de na prìomh
thomasan sòisealta den Ghàidhlig a chaidh
a chomharrachadh ann an rannsachadh
mar-thà – leithid fèin-earbsa (gu pearsanta
agus aig ìre coimhearsnachd); pròis ann
an coimhearsnachdan; an ceangal a th’ aig
daoine ri coimhearsnachdan; agus àrdachadh
ann an cothroman cosnaidh co-cheangailte ris
a’ Ghàidhlig.

Tha an t-eadar-dhàimh eadar cleachdadh na
Gàidhlig le gnothachasan agus leasachadh
na Gàidhlig ri fhaicinn anns an rannsachadh,
a tha a’ sealltainn gu bheil cleachdadh na
Gàidhlig le gnothachasan:
–

–

Ag àrdachadh ìomhaigh a’ chànain
(70% de luchd-freagairt ag aontachadh
gu làidir).
Ag àrdachadh mothachadh a thaobh
a’ chànain (70% de luchd-freagairt ag
aontachadh gu làidir).

60%
72%

Cuideachd, am measg nan sgrùdaidheancùise tha eismimpleirean far a bheil luach
sòisealta na Gàidhlig an dà chuid na phrìomh
adhbhar aig iomairt airson Gàidhlig a
chleachdadh cho math ri bhith na thoradh air
cleachdadh na Gàidhlig leis a’ bhuidheann no
ghnothachas.

Tha an t-suirbhidh air buidhnean
coimhearsnachd cuideachd a’ tabhann fianais
de dhiofar fheartan co-cheangailte ri luach
sòisealta na Gàidhlig – le còrr is trì-chairteal
de luchd-freagairt an t-suirbhidh a’ cur an
cèill gu bheil an cleachdadh den Ghàidhlig
ag àrdachadh ìomhaigh, mothachaidh,
cleachdaidh, meas agus luach sòisealta
a’ chànain.
Cuideachd, bha a’ mhòr-chuid de luchdfreagairt bho bhuidhnean coimhearsnachd ag
aontachadh no ag aontachadh gu làidir gun
robh cleachdadh na Gàidhlig le buidhnean
coimhearsnachd ag àrdachadh pròis ann
an coimhearsnachdan ionadail (72%); ag
àrdachadh an ceangal a th’ aig daoine ri
coimhearsnachdan (64%); agus ag àrdachadh
nan cothroman cosnaidh co-cheangailte ris a’
Ghàidhlig (61%). Cuideachd, bha còrr is leth
de na gnothachasan a fhreagair an t-suirbhidh
gnothachais a’ creidsinn gun robh cleachdadh
na Gàidhlig a’ cuideachadh le bhith ag
àrdachadh luach sòisealta a’ chànain.

thuirt còrr is 60% de ghnothachasan gun robh cleachdadh
na Gàidhlig/ceangal ris a’ Ghàdhlig a’ cur ri luach na Gàidhlig
sa choimhearsnachd.
àrdachadh 72% pròis ann
an coimhearsnachdan ionadail
le buidhnean cleachdadh na Gàidhlig.
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Làrach Inbhir Nis

AITHISG DEIREANNACH

COTHROMAN
GÀIDHLIG A
CHLEACHDADH
MAR SO-MHAOIN

Far an robh an t-suirbhidh cuimseach aig
Chalmers is Sproull (2006) mun iarrtas airson
stuthan is seirbheisean Gàidhlig a’ dèiligeadh
gu h-àraid leis na h-ealain, tha e coltach
gun robh ìre de dh’iarrtas ann nach deach a
bhuileachadh airson stuthan is seirbheisean
Gàidhlig san fharsaingeachd, air a
chuingealachadh na bu mhotha air sgàth dìth
faotainn na air sgàth nithean leithid fileantachd
sa Ghàidhlig aig luchd-cleachdaidh.
Tha seo ag innse dhuinn gur dòcha nach bu
chòir margaidh air targaid, gu h-àraid airson
stuthan ealain ach gun a bhith cuibhrichte
ris a’ mhargaidh sin, a bhith air fhaicinn air a
chuingealachadh do dhaoine a tha gam meas
fhèin mar luchd-labhairt na Gàidhlig.
A thaobh cothroman a bharrachd airson
Gàidhlig a chleachdadh mar so-mhaoin –
tha a’ mhòr-chuid a tha mar-thà a’ meas
Gàidhlig mar so-mhaoin cuideachd a’
faicinn chothroman a bharrachd airson an
gnothachasan adhartachadh, ged nach eil (air
an làimh eile) a’ mhòr-chuid nach eil an-dràsta
a’ meas Gàidhlig mar so-mhaoin a’ faicinn
chothroman airson feum a dhèanamh den
Ghàidhlig airson an gnothachas adhartachadh.
Tha na roinnean a tha nas dualtaiche
aithneachadh gu bheil cothroman ann a’
gabhail a-steach gnìomhachasan cruthachail,
foghlam is ionnsachadh, dualchas agus
turasachd.
–
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Tha mòran den fheadhainn sa chochomhairle a’ meas turasachd, agus na
diofar chothroman taobh a-staigh an raoin
seo, mar aon de na prìomh raointean
far a bheil comas làidir ann dreuchd na

Gàidhlig mar so-mhaoin eaconamach is
shòisealta adhartachadh is a leasachadh.
Faodaidh cothroman san raon turasachd
a bhith a’ bualadh air dà mhargaidh
shònraichte, margaidh luchd-labhairt/
ionnsachaidh na Gàidhlig (i.e. turasachd
Ghàidhlig a-staigh), agus cuideachd
margaidh nas coitcheann (nàiseanta/
eadar-nàiseanta) far a bheil dreuchd
na Gàidhlig mu bhith ag adhartachadh
cho sònraichte is eadar-dhealaichte sa
tha i, agus an tarraing do luchd-turais
gus tadhal air àiteachan sònraichte (gu
h-àraid na h-eileanan) taobh a-staigh
Alba (coltach ri ‘margaidh lìonaidh’).
–

Taobh a-staigh nan gnìomhachasan
cruthachail, tha cothroman a’ bualadh
air leasachadh a bharrachd den raon
farsaing de ghnìomhan ealain, dràma,
litreachais, ciùil cho math ri tachartasan
is fèisean a tha an-dràsta a’ tachairt tro
ghnothachasan is bhuidhnean – an dà
chuid iadsan a tha a’ conaltradh agus
gan cur fhèin an cèill tron Ghàidhlig (mar
as trice no a-mhàin), agus iadsan dha
bheil a’ Ghàidhlig air a cleachdadh mar
adhartachadh no mar fheairt.

–

Tha an dreuchd aig foghlam is
ionnsachadh air a mheas le mòran
den fheadhainn sa cho-chomhairle
mar dheatamach dha na cothroman
leasachaidh san àm ri teachd cocheangailte ri Gàidhlig mar so-mhaoin
eaconamach is shòisealta, agus
cuideachd a thaobh leasachadh cànain
na Gàidhlig san fharsangeachd.

Tha na prìomh chnapan-starra is dhùbhlain a
thaobh a bhith a’ buileachadh nan cothroman
seo a’ gabhail a-steach:
–

Dìth chothroman obrach is cosnaidh,
gu h-àraid do dhaoine òga.

–

An comas agus na goireasan aig
gnothachasan (agus buidhnean
coimhearsnachd) – a’ cuibhreachadh
an comas cleachdadh na Gàidhlig a
mheudachadh air sgàth duilgheadasan
comais (comasan is ùine luchd-obrach),
cho math ri goireasan a tha dhìth gus
dreuchd na Gàidhlig sa ghnothachas a
leasachadh.

–

Na th’ ann an-dràsta (dìth) de dh’eòlas
is ealantas a thaobh na Gàidhlig taobh
a-staigh a’ ghnothachais no na buidhne.
Tha dìth Gàidhlig (i.e. de luchd-labhairt
agus feadhainn a sgrìobhas i) na
chnap-starra a tha aithnichte ann am
mòran ghnothachasan – air an dà chuid
taobh an t-solair is taobh an iarrtais.
Cuideachd, dìth luchd-labhairt leis na
sgilean iomchaidh, sònraichte a tha
dhìth airson a’ ghnothachais.

–

Cnapan-starra is ceistean cultarail – a’
bualadh air ceistean fìor is mothachail
a thaobh misneachd, cur an aghaidh
atharrachaidh, dìth prìomhachais is taic
ga thoirt don Ghàidhlig, dìth mothachaidh
taobh a-staigh ghnothachasan mu
chomasan airson na Gàidhlig, uallach
mu chomharradh airson an adhbhair
cheàrr agus làimhseachadh cùmhang de
Ghàidhlig mar so-mhaoin eaconamach.

Tha na buaidhean is buannachdan a thathar
a’ sùileachadh nuair a thèid na cothroman sin
a bhuileachadh a’ gabhail a-steach:
–

Buannachdan aithne is mothachaidh
dhan ghnothachas (mothachadh is
so-chreidsinn poblach).

–

Buaidhean eaconamach dhìreach air
gnothachas (leithid barrachd cleachdaidh/
teachd-a-steach nas motha, barrachd
luchd-amhairc/luchd-tadhail, obraichean
ùra air an cruthachadh).

–

Buannachdan a rèir do ghnothachais
is choimhearsnachd (a’ cur ri eòlasan;
buannachdan nas fharsainge bho bhith
a’ cuideachadh le togail inbhe is cumail
suas a’ chànain; co-cheangal nas fheàrr
leis an sgìre ionadail agus a chuid
eachdraidh; econamaidhean sgèile;
àrdachadh ann an cothroman foghlaim).

–

Àbhaisteachadh de Ghàidhlig/taic dhan
Ghàidhlig (meudachadh ann an uibhir is
mathas nochdadh na Gàidhlig).

Leis a sin, thathar a’ sùileachadh gum bi
na cothroman comasach nam buannachd
do ghnothachasan fa leth, cho math
ris na coimhearsnachdan far a bheil na
gnothachasan stèidhte agus an leasachadh
cànain san fharsangeachd airson Gàidhlig – a’
daingneachadh agus mar fhianais a bharrachd
den co-dhàimh dà-thaobhach eadar Gàidhlig
agus leasachadh eaconamach is sòisealta
mar a chaidh ainmeachadh roimhe.
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Abhainn Inbhir Èireann

AITHISG DEIREANNACH

A’ CAINNEACHADH
LUACH EACONAMACH
NA GÀIDHLIG MAR
SO-MHAOIN
[1] Tha seo a’ fàgail às an teachd-a-steach agus fastadh de
phrìomh bhuidhnean Gàidhlig a tha an urra ri taic bhon raon
phoblaich, a chuireadh am figear seo de £3.1 millean suas
gu mòr, gu suas ri £15 millean.
[2] Tha seo a’ fagàil às an teachd-a-steach agus fastadh de
phrìomh bhuidhnean Gàidhlig a tha an urra ri taic bhon raon
phoblaich, a chuireadh am figear seo de 36 obraichean
FTE suas gu mor, gu suas ri 65 obraichean FTE.

Bha an rannsachadh ag amas air
cainneachadh a dhèanamh air Gàidhlig mar
so-mhaoin; chan eil na toraidhean, ge-tà, a’
cur an cèill ach cuid de dh’fheartan a thaobh
an luach a ghabhas a chainneachadh de
Ghàidhlig mar so-mhaoin eaconamach,
agus cha bu chòir na toraidhean fhaicinn
mar chuimseach no mar riochdachadh den
eaconamaidh nas fharsainge.
Ged a thuirt 70% de na gnothachasan san
t-suirbhidh gu bheil cleachdadh na Gàidhlig
a’ riochdachadh so-mhaoin dhan phrìomh
ghnìomh den ghnothachas/iomairt aca,
chan eil e comasach dhan mhòr-chuid de
na gnothachasan sin tuairmsean a rèir meud
a thoirt seachad a den seo.
Chaidh aig timcheall air aon-trian de na
gnothachasan a tha a’ measadh Gàidhlig mar
so-mhaoin air tomhas air choireigin a thoirt
air luach na Gàidhlig dhan ghnothachas,
agus tha anailis dhen dàta a fhuairear (a’
fàgail nam prìomh bhuidhnean Gàidhlig
a tha an urra ri taic bhon raon phoblaich
a-mach às an dàta gus leigeil leis an anailis
fòcas a chumail air gnothachasan san raon
phrìobhaidich) a’ sealltainn, airson na 34
iomairtean sin, bha an teachd-a-steach a
bhathar dhen bheachd a bha a’ tighinn bho
bhuaidh na Gàidhlig faisg air £4 millean.
Còmhla ris a seo, (agus a-rithist a’ fàgail nam
prìomh bhuidhnean Gàidhlig a tha an urra ri
taic bhon raon phoblaich a-mach às an dàta
gus leigeil leis an anailis fòcas a chumail air
gnothachasan san raon phrìobhaidich), bha
an àrdachadh den àireamh dhaoine a bha a’
cosnadh a bhathar dhen bheachd a bha a’
tighinn bho bhuaidh na Gàidhlig airson na 18
gnothachasan a b’ urrainn seo a thomhas aig
47 obraichean ionann is làn-ùine (FTE).
Gu h-iomlan, tha na feartan a leanas aig na
gnothachasan dham bheil a’ Ghàidhlig na
so-mhaoin agus aig a bheil an comas luach
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na Gàidhlig dhan iomairt a chainneachadh:
tha iad stèidhte taobh a-staigh Eilean Siar no
Gàidhealtachd, tha iad ag obrachadh ann an
gnìomhachsan cruthachail is cultarail, agus
tha iad nam meanbh-ghothachasan.
Tha dàrna ìre de dh’anailis air pròiseas
maidsidh a chleachdadh tro bheil
gnothachasan, a tha ag aithneachadh
Gàidhlig mar so-mhaoin ach aig nach eil an
comas tomhas den luach a thoirt seachad,
air am maidseadh le gnothachasan is urrainn
do luachan a thabhann air stèidh cùis-tharchùis. Airson am maidseadh as fheàrr a lorg,
bha am pròiseas a’ sireadh ri maidseadh a
dhèanamh mu choinneamh ceithir slatantomhais – i.e. a’ maidseadh ghnothachasan
eadar an dà bhuidhinn stèidhte air: aithne
do Ghàidhlig mar so-mhaoin, làthair cruinneòlach, raon, agus meud gnothachais.
A’ cuimseachadh air na 22 a fhreagair a bha
a’ comharrachadh Gàidhlig mar so-mhaoin,
cha robh e comasach dhuinn an luach a
chainneachadh (gach aon stèidhte anns na
h-Eileanan an Iar), tha pròiseas maidsidh a’
ciallachadh gun gabh na tuairmsean a leanas
an dèanamh (stèidhte air 17 gnothachsan oir
bha còig gnothachasan ann aig nach robh
maidseadh san aon raon):
–

Teachd-a-steach de £1.7 millean (a tha
na phàirt de dh’iomlan de £3.1 millean
airson nan Eilean Siar le bhith a’ gabhail
ris na 17 luchd-freagairt eile còmhla ris
an luchd-freagairt tùsail [1].

–

Cosnadh: 11 obraichean FTE (a tha mar
phàirt de dh’iomlan de 36 obraichean
FTE le bhith a’ gabhail ris na 17 luchdfreagairt eile còmhla ris an luchd-freagairt
tùsail [2].

Gu h-aithghearr, a’ gabhail nan toraidhean bho
na 34 iomairtean aig a bheil comas luach na
Gàidhlig dhan ghnothachas aca a thomhas
agus na toraidhean bho na 17 iomairtean sa
phròiseas maidsidh còmhla, tha an teachd-asteach a tha air aithneachadh mar bhuaidh na
Gàidhlig airson na 51 gnothachasan/iomairtean
timcheall air £5.6 millean.
Chaidh measadh a dhèanamh air an luach
eaconamach comasach dhan eaconamaidh
nas fharsainge de Ghàidhlig mar so-mhaoin,
stèidhte air grunn de phrìomh bharailean is
chùnnraidhean. Thug an anailis còmhla na
toraidhean iomchaidh bhon t-suirbhidh le dàta
bhon chunntas-sluaigh 2011 mu chomasan
Gàidhlig, agus cuideachd le dàta bho Riaghaltas
na h-Alba mu mheud na Roinnean Fàis.
B’ iad na prìomh bharailean is chùnnraidhean
a bha nam bun-stèidh air a’ mheasadh seo:
–

Fòcas air trì prìomh roinnean a-mhàin far
a bheil aithne air a thoirt dhan Ghàidhlig
air a cleachdadh mar so-mhaoin: na
gnìomhachasan cruthachail; turasachd
(a’ gabhail a-steach dualchas); agus
biadh is deoch.

eileamaidean rannsachaidh) chaidh an
dàta a chaidh a sgaoileadh mu dheireadh
bho Chunntas-sluaigh 2011 mu sgilean
cànain aig ìre ùghdarrais ionadail a
chleachdadh mar thomhas procsaidh
gus tuairmse agus cuideam iomchaidh
fhaighinn de sgèile chomhais luach na
Gàidhlig mar so-mhaoin eaconamach.
Bu chòir aithne a thoirt gu bheil an dòigh-obrach
seo air a’ stèidheachadh gu h-èifeachdach le
ceann-fàth a tha a’ measadh dè an luach a
bhiodh aig a’ Ghàidhlig nan deidheadh macsamhail thoraidhean an t-suirbhidh fhaighinn
thairis air na prìomh roinnean san eaconamaidh
far a bheil a’ Ghàidhlig air a faicinn mar somhaoin, a’ cleachdadh sgèile de chomasan
Gàidhlig anns gach raon mar chuibhreann.
Mar sin, bu chòir coimhead air na toraidhean gu
h-ìosal mar chomharra air dè na buannachdan
a dh’fhaodadh a bhith an cois na Gàidhlig
mar so-mhaoin nan dèidheadh na h-aon
toraidhean fhaighinn san t-suirbhidh thairis
air an eaconamaidh san fharsaingeachd.

–

A’ cleachdadh nam prìomh thoraidhean
rannsachaidh bhon fheadhainn aig
an robh comas luach na Gàidhlig mar
so-mhaoin a chainneachadh airson
cuibheasachd (34.6%) agus àireamh
meadhanail (20%) fhaighinn, fhuairear
luach sa cheud de luach teachd-a-steach
a tha gnothachsan a’ faighinn às leth na
Gàidhlig agus a’ cur seo an cèill dhan
eaconamaidh nas fharsainge.

Le bhith a’ cleachdadh an dòigh-obrach seo,
agus ga chur ri staitistig Roinn Fàis airson
2011 (an dàta as ùire a tha ri fhaighinn), tha
comas ann teachd-a-steach a thuiarmse
gus a leasachadh airson na trì Roinnean
Fàis – Gnìomhachsan Cruthachail (a’ gabhail
a-steach digiteach), Biadh is Deoch (às aonais
àiteachais) agus Turasachd Sheasmhach
(gnìomhachsan co-cheangailte ri turasachd).
Tha na toraidhean a’ sealltainn gum faodadh
gu bheil, gu h-iomlan, an luach eaconamach
comasach aig Gàidhlig mar so-mhaoin do
dh’eaconamaidh na h-Alba eadar £81.6 millean
agus £148.5 millean.

–

Às aonais fianais iomchaidh eile mu
thomhas cleachdaidh (i.e. an àireamh
de ghnothachsan sa mhòr-shluagh a tha
a’ cleachdadh Gàidhlig mar so-mhaoin
ach nach do fhreagair an suirbhidh no
nach do ghabh com-pàirt anns na prìomh

San fharsaingeachd, airson mòra
ghnothachasan tha an dà chuid duilgheadasan
practaigeach agus bun-bheachdail ann a
thaobh a bhith a’ feuchainn ri measadh a
ghabhas a chainneachadh a dhèanamh air
luach na Gàidhlig dhan ghnothachas aca.

Leis na builean a th’ anns na toraidhean seo
airson an rannsachaidh, faodar beachdachadh
air diofar ghnìomhan gus fuasgadh fhaighinn
air na duilgheadasan (i) pròiseasan a chur
air bhonn gus an gabh prìomh dhàta a
bharrachd a thionail bho ghnothachasan a
tha a’ cleachdadh na Gàidhlig; (ii) pròiseasan/
siostaman taice a chur air bhonn gus stiùireadh
a thabhann do ghnothachasan air mar a
chuireas iad air bhonn is a chleachdas iad
dòighean air luach na Gàidhlig a thomhas;
(iii) gnothachasan fhoghlamachadh agus
fiosrachadh a thoirt dhaibh mu na buannachdan
a th’ ann dhaibhsan (agus na buannachdan
san fharsgaingeachd) nam biodh comas aca
luach na Gàidhlig a chainneachadh; (iv) an
cruinneachadh de dhàta iomchaidh a thathar
a tionail bho ghnothachasan eagarachadh;
(v) feum a dhèanamh de dhàta a bharrachd
a tha ri sgaoileadh san àm ri teachd bhon
Chunntas-sluaigh 2011, a’ tabhann tuigse nas
fheàrr air dreuchd na Gàidhlig cho math ri bhith
a’ toirt fiosrachadh air mar a ghabhas luach na
Gàidhlig a chainneachadh ann an dòigh nas
làidire agus nas eagarach.
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AITHISG DEIREANNACH

EISIMPLEIREAN
DE GHÀIDHLIG
MAR SO-MHAOIN
EACONAMACH IS
SHÒISEALTA

Tha an aithisg a’ gabhail a-steach
raon de sgrùdaidhean-cùise a tha a’
tabhann cunntasan is eisimpleirean de
ghnothachasan, bhuidhnean agus ‘roinnean’
fa leth a tha a’ cleachdadh Gàidhlig mar
so-mhaoin. Tha na geàrr-chunntasan de
sgrùdaidhean-cùise a’ leigeil cuideam air
eisimpleirean far a bheil a’ Ghàidhlig na somhaoin agus a’ cur luach ris a’ ghnothachas,

-

An Lanntair, Steòrnabhagh

Gearr-chunntasan Raoin/
Sgrùdaidhean-cùise

-

Ionad Luchd-turais is Ealain
Àrois, An t-Eilean Sgitheanach

-

Mòr-ionad Cultarail Gàidhlig

-

Roinn Foillseachaidh na Gàidhlig

-

Celtic Connections, Glaschu

-

Roinn Meadhnan na Gàidhlig

-

Facal, Cataibh

-

-

Fèisean nan Gàidheal agus Blas

Gàidhlig agus Uisge-beatha
Albannach

-

Fèis HebCelt, Steòrnabhagh

-

Roinn Turasachd

-

Media nan Eilean (mneTV),
Glaschu

-

Taigh-òsta Port Charlotte, Ìle

-

Praban na Linnie, An t-Eilean
Sgitheanach

-

Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean
Sgitheanach

-

Sealgar, Leòdhas

-

Ionad Turasachd Seallam, An
Taobh Tuath, Na Hearadh

-

Stòras Uibhist

-

Taigh Chearsabhaigh, Uibhist
a Tuath

Sgrùdaidhean-cùise Fa Leth

Air fhoillseachadh le
Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.
Airson an aithisg uile agus foillseachaidhean
eile, thigear gu www.hie.co.uk/gaelic
Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean,
Taigh Friseal, Sràid nam Manach,
Inbhir Nis, IV1 1BA, Alba
t. +44 (0)1463 234171
f. +44 (0)1463 244469
e. info@hient.co.uk
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bhuidheann no roinn agus tha iad a’
gabhail a-steach na prìomh sheòrsachan
gnìomhachais is buidhne far a bheil a’
Ghàidhlig na so-mhaoin, cho math ri na
prìomh roinnean far a bheil aithne ga thoirt
dhan Ghàidhlig airson a bhith a’ cur ri luach
(no aig a bheil an comas cur ri luach).

