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1
Forléargas

Tugann an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh deis ar leith do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh ceapadh beartas 
an Aontais a mhúnlú trí iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach (an Coimisiún) reachtaíocht a mholadh ar ábhar a bhfuil 
inniúlacht aige ina leith. Chun tionscnamh a chur ar chlár oibre an Choimisiúin, ní mór d’eagraithe an tionscnaimh 
ráitis tacaíochta a bhailiú ó 1 milliún saoránach ar a laghad i seacht mBallstát den Aontas ar a laghad. Tá 12 mhí ag na 
heagraithe na ráitis tacaíochta a bhailiú agus is féidir leo dáta tosaigh an bhailiúcháin a roghnú laistigh de 6 mhí tar 
éis an tionscnamh a chlárú.

Má tá tuilleadh eolais uait faoin dóigh le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a chlárú, féach an nóta treorach ‘Conas 
tionscnamh a dhréachtú’. Má tá tionscnamh ar intinn agat ach más mian leat comhairle neamhspleách a fháil, tá 
feidhm dar teideal ‘COMHAIRLE A LORG’ ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh agus is ann is féidir 
leat cúnamh saincheaptha a fháil le linn thréimhse ullmhúcháin an tionscnaimh. 

Breis agus aon mhilliún ráiteas tacaíochta a bhailiú ó shaoránaigh den Aontas i 7 dtír éagsúla laistigh de 12 mhí, 
is rud é sin atá níos éasca a rá ná a dhéanamh. Le go sáróidh tú na dúshláin a bhaineann leis agus le go n-éireoidh 
leat na ráitis tacaíochta a bhailiú, ba cheart duit plean d’fheachtais a ullmhú i bhfad roimh an dáta tosaigh, agus na 
hacmhainní is gá a fháil chun é a chur i bhfeidhm, tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

• foireann feachtais éifeachtach a bhunú agus a chomhordú i dtíortha agus i dteangacha éagsúla, agus le 
comhpháirtithe éagsúla;

• teachtaireachtaí feachtais atá soiléir stuama a chruthú agus, san am 
céanna, solúbthacht a chaomhnú chun iad a chur in oiriúint do chúinsí 
áitiúla;

• amharc-aithne a chruthú;

• suíomh gréasáin láidir a dhearadh chun feachtas an 
tionscnaimh a chur chun cinn;

• do phríomhbhealaí cumarsáide a aithint.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_ga
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2
Bonneagar tacaíochta a 
chruthú ar fud an Aontais

Na feachtais is rathúla sa Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, tógadh 
iad ar dhúshraith dhaingean a cuireadh síos sular dréachtaíodh togra an 
tionscnaimh féin go fiú. Mura bhfuil tú cheana féin páirteach i líonra láidir 
uile-Eorpach, dírigh ar dtús ar theacht ar chroíghrúpa d’eagraithe a bheidh in 
ann tacú leat. Go hidéalach ba cheart duit a bheith páirteach i líonra cheana 
féin sula seolfaidh tú do thionscnamh ach mar eagraí beidh tú in ann oibriú 
air sin, nó do líonra a neartú, idir an clárú agus tús na tréimhse bailiúcháin.  
Déan iarracht naisc a chruthú le saoránaigh agus eagraíochtaí atá eagraithe 
agus gníomhach agus atá lonnaithe i mBallstáit eile agus a bhfuil na hábhair 
imní agus na spéiseanna céanna acu agus atá agatsa. Mura bhfuil líonra den 
chineál sin i bhfeidhm agat cheana, seo a leanas roinnt réamhchéimeanna 
ba cheart duit a thabhairt i gcomhar le do chomhpháirtithe Eorpacha (féach 
freisin an Nóta treorach maidir le Conas comhpháirtithe a chuardach):

• Faigh tuiscint ar na spriocanna atá ag gach comhpháirtí – is dócha 
go mbeidh siad éagsúil le chéile. Sainmhínigh príomhchuspóirí 
feachtais ar féidir le gach comhpháirtí aontú leo.

• Roghnaigh go cúramach roinnt Ballstát (moladh; seacht gcinn ar 
a laghad) ina bhfuil cur amach maith ar an ábhar cheana féin, ina 
bhfuil tacaíocht fhorleathan dó agus ina bhfuil comhpháirtí láidir 
ionas go bhféadfar an feachtas a dhíriú ar na háiteanna is mó a 
n-éireoidh leis.

• Faigh tuiscint ar na hacmhainní éagsúla airgeadais, foirne agus 
líonra atá ag gach páirtí, agus ar na hacmhainní atá acu le haghaidh 
oibrithe deonacha, agus, más gá, déan na comhpháirtithe laga a 
threisiú tríd an dara comhpháirtí a aimsiú sa tír chéanna.

• Tar ar chomhaontú maidir leis na gnéithe airgeadais – an 
maoineofar an feachtas go háitiúil i ngach tír nó an ndéanfar 
acmhainní i dtoll a chéile agus a dháileadh de réir mar is gá?

• Déan cinneadh maidir leis an dóigh a gcomhordófar an feachtas 
– cad iad na huirlisí cumarsáide inmheánaí agus na teangacha a 
úsáidfear?

• Ainmnigh foirne náisiúnta agus comhordaithe agus, más féidir, 
eagraigh imeacht ionas gur féidir leo go léir bualadh le chéile i bpearsa.

• Chomh luath agus is féidir, téigh i mbun oibre le chéile go minic 
(agus úsáid á baint agaibh as na huirlisí agus na teangacha a 
comhaontaíodh) le pleananna feachtais a fhorbairt. Déan aon fhadhb 
cumarsáide inmheánaí a shainaithint agus a réiteach go tapa.

Leideanna
Cumarsáid éifeachtúil laistigh den 
fhoireann feachtais thrasnáisiúnta, 
cabhróidh sin leat smaointe, 
modhanna agus ábhair (téacsanna, 
dearaí srl.) a roinnt le chéile agus 
gan na botúin chéanna a dhéanamh 
arís agus arís eile. Úsáid an tsamhail 
‘mol-spóca-fonsa’ – is é sin nuair 
a thugann na comhordaitheoirí 
lárnacha tacaíocht do na foirne 
náisiúnta agus nuair a dhéanann 
siad iad a stiúradh, ach san am 
céanna is féidir leis na foirne 
náisiúnta labhairt go héasca le 
chéile trí ghrúpa WhatsApp, Slack 
agus/nó Skype.
Plean cumarsáide a chruthú i dtrí 
phríomhchéim:
• An réamhsheoladh – sa chéim 

seo beidh an chumarsáid dírithe 
ar éiceachóras na bpáirtithe 
leasmhara a chur ar bun, agus 
ar theachtaireachtaí agus ábhair 
an fheachtais a fhorbairt agus a 
thástáil.

• An feachtas poiblí – is tréimhse 
dhian 12 mhí é seo inar féidir 
leat na ráitis tacaíochta a bhailiú 
agus ina mbeidh gach rud dírithe 
ar an gcuspóir (1 mhilliún síniú) a 
bhaint amach.

• An obair leantach – cibé toradh 
a bheidh ar do thionscnamh, is 
dócha go mbeidh tú ag iarraidh 
leanúint leis an gcumarsáid le do 
líonra páirtithe leasmhara agus 
tacadóirí.

An chéad rud atá le déanamh agat 
ná na príomh-spriocphobail a 
shainiú. D’fhéadfadh sé go mbeadh 
spriocphobail éagsúla ann i ngach tír 
ina mbeidh an feachtas ar siúl agat.
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Cad iad na príomh-spriocphobail atá agat?
• Na grúpaí ina mbeidh sé níos éasca teacht ar dhaoine ar mian leo ráitis tacaíochta do thionscnaimh a shíniú, déan na grúpaí 

sin a shainaithint. Ná braith ar d’iomas amháin – aimsigh taighde ceart a thacaíonn leis an anailís atá déanta agat. 
• Téigh i gcomhairle le do chomhpháirtithe sna tíortha éagsúla chun príomhghrúpaí a shainaithint mar is iadsan is mó a bhfuil 

cur amach acu ar an gcomhthéacs áitiúil.
• Cruthaigh ‘pearsana’ chun ceithre nó cúig cinn de thacadóirí tipiciúla a shainiú. Bíodh ainm, inscne, aois, gairm, ábhar 

spéise agus cleamhnachtaí ag na pearsana seo chun pearsantacht a thabhairt dóibh. Faigh tuiscint ar an dóigh is fearr chun 
cumarsáid a dhéanamh le gach pearsa faoi do thionscnamh, agus ansin dréachtaigh straitéis chuí dá réir. 

• Faigh amach cá dtagann na grúpaí sin le chéile, ar líne agus as líne. Tá sé tábhachtach go roghnóidh tú ardán sóisialta nó 
dhó ar a gcuirfear an feachtas chun cinn, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh tábhacht ag baint le háiteanna cruinnithe fisiciúla 
chomh maith.

• Déan taighde ar an gcineál teanga a úsáideann siad, ar na rudaí atá tarraingteach dóibh agus ar na nithe nach spéis leo. Ní 
hionann na gnéithe seo i gcónaí i gcás gach pearsan mar sin déan cinnte de go sainaithneofar na difríochtaí móra eatarthu.
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Tá an plean féin ríthábhachtach don fheachtas. Déan gach ceann acu seo 
a leanas a shainiú chomh soiléir agus is féidir i gcás gach mórghnímh (a 
dhéanfar le linn an fheachtais phoiblí bliana):

• Na spriocghrúpaí

• Na bealaí cumarsáide a úsáidfear – ardáin shóisialta ar nós 
Facebook, mar shampla, agus/nó feachtas meán

• Na príomhtheachtaireachtaí

• Na formáidí meán

• An t-am/na hacmhainní is gá chun na sócmhainní cumarsáide a 
chruthú – an bhfuil siad réalaíoch?

• Dátaí tosaigh agus críochnaithe an ghnímh

• Na spriocanna – cá mhéad síniú ba cheart do gach gníomh a fháil?

Bíonn tionchar carnach ag straitéisí cumarsáide cliste. Déan iarracht 
gníomhartha a sceidealú sa dóigh is go dtógann gníomh amháin ar an méid 
atá bainte amach ag an ngníomh roimhe. Mar shampla:

• Roghnaigh duine mór le rá a bhfuil tóir air i measc an chéad bhabhta 
de shínitheoirí i dtír ar leith.

• Déan iarracht an tionchaire sin a mhealladh trí tvuít a chur chuige 
a insíonn dó go bhfuil go leor dá lucht leanúna tar éis tacú leis an 
tionscnamh. Iarr air an tionscnamh a shíniú chomh maith.

• Déan postálacha a gcuirfidh leantóirí eile dá chuid spéis iontu (go 
háirithe má shíníonn an tionchaire féin).

• Bain leas as an scéal chun spéis na meán a mhealladh.

• Déan arís é le duine mór le rá eile.

Leid
Baineann an-tábhacht leis an 
gcomhuainiú. Ná pleanáil aon 
mhórghníomh de chuid an 
fheachtais le linn laethanta saoire 
an tsamhraidh ná na Nollag, tráth a 
bhíonn aird daoine ar nithe eile. Os 
a choinne sin, tapaigh deiseanna 
polaitiúla áitiúla. Bain leas as 
imeachtaí agus díospóireachtaí 
ábhartha náisiúnta agus 
réigiúnacha a bhaineann le hábhar 
do thionscnaimh. Tabharfaidh sin 
deis don fheachtas dul i bhfeidhm 
ar níos mó daoine.
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Straitéisí margaíochta

Na tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh ar éirigh leo 1 mhilliún síniú 
a bhailiú, ní ar na meáin shóisialta amháin a bhí siad i mbun feachtais. Tá 
sé admhaithe ag na tionscnaimh rathúla ar fad, áfach, gur bealach an-
chumhachtach iad na meáin shóisialta chun tacaíocht a bhailiú. D’fhéadfadh 
sé go mbeadh an-rath go deo ar straitéisí eile, ag brath ar chúinsí náisiúnta 
ar leith. Mar sin féin, ba cheart do gach tionscnamh straitéis mhargaíochta 
láidir a cheapadh i leith na meán sóisialta, tríd na céimeanna seo a leanas:

• Sainaithin na spriocphobail.

• Roghnaigh aon ardán sóisialta amháin (nó dhá cheann acu ar 
a mhéad) atá in úsáid go forleathan ag do spriocphobal – go 
hidéalach bheadh láithreacht sheanbhunaithe agat féin nó ag do 
chomhpháirtithe ann cheana féin.

• Sainaithin idirghabhálaithe agus tionchairí a bhfuil lucht leanúna 
mór acu i measc an spriocphobail.

• Bí cruthaitheach agus roghnaigh teideal atá gearr gonta sothuigthe 
le haghaidh do thionscnaimh. Déan cinnte de freisin gur féidir 
an teideal a aistriú go héasca go teangacha eile, cuir i gcás ‘Stop 
glyphosate’, ‘End the cage age’ nó ‘Housing for all’. Cruthaigh 
grafaicí agus íomhánna atá tarraingteach mealltach. 

• Déan ábhar agus teachtaireachtaí cuí a chur le chéile (agus a 
thástáil) – ba cheart gach píosa ábhair a bheith tarraingteach don 
spriocphobal agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a scríobh ar bhealach 
soiléir achomair ionas go bhféadfaí iad a úsáid ar gach bealach 
meán.

• Cuir an feachtas i bhfeidhm ar bhonn céimneach – má tá sé ar 
d’acmhainn, bain úsáid as méideanna beaga airgid chun poist a 
oibríonn go maith leo féin a chur chun cinn.

• Déan monatóireacht an-chúramach ar na torthaí, agus rianaigh an 
cosán úsáide más féidir. Má stopann daoine sula mbaineann siad an 
córas bailithe ar líne amach, cén áit a dtarlaíonn sin? Cad é an bac? 
An féidir é a réiteach? Bailigh aiseolas agus torthaí chun cuidiú leat 
feabhas a chur ar na teachtaireachtaí agus ar na feachtais.

Leideanna
• Tabhair freagra ar nótaí tráchta 

agus ar cheisteanna – má 
dhéantar trolláil ort, bí béasach 
ach ceannasach. Cosnóidh do 
phobal thú; cuir bac ar dhaoine a 
bhíonn ag trolláil go minic.

• Bí foighneach – is é an 
príomhchuspóir atá agat daoine 
a mhealladh chuig an gcóras 
bailithe ar líne ach is dócha 
gur fearr gan sin a dhéanamh 
láithreach bonn ar dtús.

• Spreag na hidirghabhálaithe 
agus na tionchairí chun na 
príomhphostálacha a roinnt ar 
líne.

• Bain leas as imeachtaí 
náisiúnta – comhdhálacha nó 
cláir theilifíse ábhartha, mar 
shampla, agus na haischlibeanna 
a bhaineann leo – chun do 
theachtaireacht a scaipeadh i 
measc grúpaí nua.
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4
Príomhtheachtaireachtaí a 
scríobh

Freagair na ceisteanna seo a leanas chun príomhtheachtaireachtaí 
d’fheachtais a cheapadh agus a thástáil:

• Smaoinigh ar an dóigh a míneofá cuspóir do thionscnaimh do do 
sheanmháthair nó do do chomharsa bhéal dorais eile i gcúpla abairt.

• Smaoinigh ar an dóigh a míneofá é do dhuine óg 10 mbliana d’aois.

• Déan an míniú a ghiorrú go cúig fhocal. (Bí praiticiúil – ná déan 
iarracht a bheith cliste.)

• Déan cinnte de go bhfuil na teachtaireachtaí dearfach.

• Bíodh míniú soiléir simplí agat ar phróiseas an Tionscnaimh 
Eorpaigh ó na Saoránaigh – mar shampla, cén fáth ar cheart dóibh 
foirm ráitis tacaíochta a líonadh isteach? Conas a chuirfidh athrú ar 
dhlí an Aontais feabhas ar an gcás mar atá sé faoi láthair? 
Ná bíodh aon drogall ort úsáid a bhaint as an ábhar cumarsáide 
atá ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais ar shuíomh 
gréasáin an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. 

• Cuir do theachtaireachtaí in oiriúint do na cúinsí áitiúla sna tíortha 
ina mbeidh d’fheachtas ar siúl – ba cheart iad a bheith ar fáil sa 
teanga nó teangacha áitiúla agus iad oiriúnaithe do chultúr na 
dtíortha. 

• Déan do theachtaireacht a thástáil le baill den spriocphobal. 
An dtugann siad an freagra a raibh súil agat leis?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_ga
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Bealaí cumarsáide

Is uirlis feachtais den scoth é suíomh gréasáin bolscaireachta, fad is:

• go bhfuil sé éasca a aimsiú – cláraigh ainm fearainn atá gearr ábhartha somheabhraithe.

• go bhfuil sé ilteangach – bíodh an suíomh gréasáin i dteangacha na dtíortha ina mbeidh an feachtas ar siúl.

• go bhfuil míniú maith le fáil air – ba cheart go mbeadh daoine in ann teacht ar mhíniú soiléir gearr ar an 
bhfadhb ar a bhfuil do thionscnamh dírithe, ar an réiteach atá á mholadh agat, agus ar phróiseas agus 
amscála an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

• go bhfuil sé tarraingteach – cabhraíonn íomhánna deasa mealltacha, ar nós grafaicí nó físeán, chun do 
theachtaireacht a chraobhscaoileadh i measc do chuid spriocghrúpaí. 

• go bhfuil sé spreagúil – tuairiscigh, i ngar d’fhíor-am, líon na sínithe atá bailithe i ngach tír agus an líon 
iomlán atá bailithe chun spreagadh a thabhairt do shínitheoirí féideartha, agus do na comhordaitheoirí agus 
na hoibrithe deonacha.

• go bhfuil sé úsáideach – cuir naisc ar fáil chuig eolas ábhartha eile.

• gur glao chun gnímh é – bíodh cnaipe, a nascann leis an gcóras bailithe ar líne, ar taispeáint ar an suíomh go 
feiceálach soiléir.

Na meáin shóisialta a úsáid

Chomh luath agus is féidir, déan cinneadh faoi na hardáin shóisialta (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, 
srl.) agus faoi na cuntais a úsáidfear. An mbainfidh tú úsáid as na leathanaigh Facebook atá ag na comhpháirtithe 
cheana féin, mar shampla, nó an gcruthóidh tú leathanach ar leith le haghaidh an fheachtais? An mbeidh leathanach 
lárnach ann (ar a mbeidh an t-ábhar ar fáil i roinnt teangacha) nó an mbeidh a leathanach féin ag gach tír?

Má tá sé beartaithe agat cuntas tiomnaithe amháin nó níos mó a chruthú le haghaidh an fheachtais, déan sin a 
luaithe is féidir, i bhfad sula gcuirfidh tú tús leis an bhfeachtas, agus déan cinnte de go mbeidh croílucht leanúna 
curtha ar bun agat ina mbeidh idirghabhálaithe agus tionchairí. De réir mar a thagann méadú ar do lucht leanúna, 
tosaigh ar bheith ag caint faoin tionscnamh, déan poiblíocht fhairsing air, coinnigh daoine ar an eolas faoin 
bpróiseas dréachtaithe agus clárúcháin agus iarr aiseolas agus/nó cabhair orthu. Cabhróidh an t-aiseolas leat do 
theachtaireachtaí a mhionchoigeartú agus a chur in oiriúint d’áiteanna ar leith. Tabhair freagra ar an oiread nótaí 
tráchta agus is féidir, agus déan sin ar bhealach dearfach. Nuair a roinneann tionchaire tábhachtach postáil de do 
chuid, déan postáil sin an tionchaire a athroinnt. Déan scéal mór de, agus ansin bí ullamh le labhairt go díreach le 
gach duine a fhágann nóta tráchta faoi. Bíodh na freagraí ar gach ceist a d’fhéadfaidís a chur réidh agat. Déan cinnte 
de go bhfuil sé éasca dóibh an ráiteas tacaíochta a shíniú.



- Conas dul i mbun feachtais -

10

AN TIONSCNAMH 
EORPACH Ó NA 
SAORÁNAIGH

Má tá go leor airgid sa bhuiséad cumarsáide agat, ullmhaigh ábhar ilmheán 
a úsáidfear ar na meáin shóisialta amháin – grafaicí faisnéise, GIFanna 
beochana, grianghraif nó gearrfhíseán go fiú. Déan an t-ábhar sin a 
dhearadh mar shócmhainní ilteangacha ionas gur féidir iad a úsáid i ngach 
spriocthír – má tá físeán láidir gan aon fhocal ann, mar shampla, is féidir 
píosa gearr téacs a chur leis sa teanga chuí le haghaidh gach tíre. Is faide 
a mhaireann sócmhainní den chineál sin freisin – beidh tú in ann iad a 
dháileadh ag ócáidí éagsúla agus glaonna difriúla chun gnímh ag dul leo. 
B’fhearr haischlib idirnáisiúnta amháin a úsáid le haghaidh an fheachtais 
agus chun trácht a mhealladh chuig do shuíomh gréasáin.

Imeachtaí bolscaireachta

Ní mór duit acmhainní teoranta a dhíriú ar na réimsí inar dócha go mbeidh 
an tionchar is mó acu. Ní hionann a lán daoine a bheith i láthair ag ócáid 
agus a lán sínithe a fháil uathu. Ach má tá spéis ag formhór na ndaoine ag 
ócáid bheag i do thionscnamh, is dócha gur fiú duit freastal uirthi.

Tá na rudaí seo a leanas ar na hábhair bholscaireachta a d’fhéadfadh a 
bheith úsáideach:

• Cártaí poist nó cártaí gnó ar a bhfuil mana, URL agus haischlib an 
fheachtais (i ngach teanga), cártaí is féidir le hoibrithe deonacha 
agus tacadóirí a dháileadh ar shínitheoirí féideartha.

• Bileoga fótachóipeáilte simplí is féidir a thabhairt amach leis na 
foirmeacha ráitis tacaíochta (i ngach teanga) a mhíníonn téarmaí 
deacra agus an fáth a bhfuil gá le sonraí pearsanta.

Leideanna
• Déan do lucht leanúna a mhéadú 

tríd an luach a bhaineann le 
d’fheachtas a chur in iúl do 
na pobail agus do na fóraim 
ábhartha. 

• Bí feiceálach, bí fírinneach, bí 
nuálach.

• Bí tráthúil agus postáil go 
minic ionas gur féidir leat 
idirghníomhú le do lucht leanúna 
a oiread agus is féidir. Bain 
úsáid as haischlibeanna, clibeáil 
cuntais mhóra thábhachtacha 
eile agus bain leas as gnéithe 
idirghníomhacha ar nós 
pobalbhreitheanna, feidhmeanna 
beo agus ceisteanna agus 
freagraí. Bíodh do chuid 
leathanach spraíúil, siamsúil agus 
tarraingteach. 

• Spreag tacadóirí, oibrithe 
deonacha, idirghabhálaithe 
agus tionchairí chun ábhar 
an fheachtais a roinnt. Déan 
monatóireacht ar na torthaí. 

• Na cuir chuige a oibríonn go 
maith i ngach tír faoi seach, cuir i 
bhfeidhm arís iad. Na rudaí nach 
bhfuil ag éirí leo, athraigh iad nó 
cuir stop leo.

Leid
Déan iarracht mhór deis 
labhartha a fháil ag na hócáidí ar 
a bhfreastalaíonn tú. Úsáid cur i 
láthair cumhachtach slachtmhar 
ionas go mbeidh tú in ann neart 
sínithe a mhealladh laistigh de 
sheal cainte cúig nóiméad.
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AN TIONSCNAMH 
EORPACH Ó NA 
SAORÁNAIGH

---
Níl sa téacs thuas ach treoir le cabhrú le heagraithe ionchasacha tionscnamh ó na saoránaigh. Níl sé 
ceangailteach go dlíthiúil ar an gCoimisiún Eorpach. Níltear ag maíomh go bhfuil sé uileghabhálach 
agus ní léirmhíniú oifigiúil ar théacs na gConarthaí é. Ní féidir freagracht a chur ar an gCoimisiún as 
aon úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.

Caidreamh preasa

Mura bhfuil foirne seanbhunaithe caidreamh poiblí (ag a bhfuil go leor 
acmhainní) agat féin agus/nó ag do chomhpháirtithe, ná cuir amú an 
iomarca ama le preaseisiúintí. Ina ionad sin, féach le naisc dhíreacha 
phearsanta a chothú le hiriseoirí aonair a bhfuil ailt scríofa acu cheana féin 
faoi ábhair a bhaineann le do thionscnamh féin. Ba cheart duine amháin atá 
deisbhéalach agus compordach ar aer (teilifís nó raidió) a bheith ar fhoireann 
lárnach an fheachtais agus ar na foirne náisiúnta. Ná dírigh ar iriseoirí na 
nuachtán mór náisiúnta ná ar na craoltóirí príomhshrutha amháin. Is minic a 
chuireann na meáin spéis in ábhar ar leith le himeacht aimsire. D’fhéadfadh 
alt mór ar nuachtán áitiúil suim na meán réigiúnach a mhealladh, agus 
suim na meán náisiúnta ina dhiaidh sin. Tapaigh gach deis a bheidh agat 
ar labhairt le hiriseoir. Blagálaithe, físbhlagálaithe, podchraoltóirí agus 
tionchairí sóisialta eile, is mór an tionchar a bhíonn acu go minic ar phobail 
shonracha atá dírithe ar shaincheisteanna ar leith.

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoin dóigh a ndeachaigh tionscnaimh ar éirigh 
leo i mbun feachtais, féach na scéalta ratha breise seo:

• “Uno di noi” (Duine dínne) 

• Right2Water 

• Stop glyphosate 

• Stop vivisection 

• Minority SafePack (níl sé ar fáil go fóill)

Má tá comhairle shaincheaptha neamhspleách uait faoin dóigh le d’fheachtas a 
eagrú, téigh chuig an rannóg “COMHAIRLE A LORG” ar Fhóram an Tionscnaimh 
Eorpaigh ó na Saoránaigh agus seol isteach fiosrúchán. Gheobhaidh tú comhairle 
phearsanta laistigh d’ocht lá oibre ar a mhéad.

Leideanna
• Cothaigh iriseoirí ar na meáin 

shóisialta – roinn a gcuid ábhar 
nuair a bhaineann sé le do 
thionscnamh agus mínigh cén 
fáth a bhfuil spéis agat ann. 

• Déan teagmháil leo ina dhiaidh 
sin trí theachtaireachtaí 
díreacha, ríomhphost agus 
glaonna gutháin. 

• Tá níos mó i gceist ná díreach 
clúdach sna meáin a iarraidh 
orthu – smaoinigh ar an méid 
is féidir leatsa a thabhairt 
dóibhsean (scéal pearsanta nua, 
gné pholaitiúil, grianghraf den 
scoth...).
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