
Guth Glas do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh

www.davidhealy.com
david.healy@cllrs.fingal.ie     

@davidhealyv
087 6178852

FAOI DHAITHÍ 
Urlabhraí an Chomhaontais Ghlais maidir leis an Athrú 
Aeráide is ea Daithí agus ina ionadaí do Bhinn 
Éadair - Mhullach Íde ar Chomhairle Fhine Gall.
Tá sé cáilithe sa Dhlí agus san Eolaíocht Chomhshaoil 
agus oibríonn sé mar thaighdeoir  athraithe aeráide

Sa Chomhairle, bíonn Daithí ag obair ar rannpháirtíocht 
na Comhairle le saincheisteanna athraithe aeráide, lena 
n-áirítear an t-aistriú chuig tithíocht níos teo agus níos 
tíosaigh agus forbairt a Plean Gníomhaíochta Aeráide. 
Thiomáin sé forbairt áiseanna rothaíochta leithscartha 
lena n-áirítear an chuid thuaidh den bhealach idir Chill 
Fhionn tain agus Chuas an Ghainimh agus an 
Ghlasbhealach idir Baile Dúill agus Port Mearnóg.

Is ball é de Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre 
agus de Choiste Bainistíochta Limistéar Taitneamhachta 
Speisialta Bhinn Éadair.
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An English version of this leaflet is available

Le comhdhearcadh, ag am a bhunaithe, ghlac an 
Comhaontas Glas leis na 7 bprionsabal a leanas:

1.Níor chóir go mbeadh tionchar na sochaí ar 
an gcomhshaol ina bhac éiceolaíocht.

2. Tá caomhnú acmhainní ríthábhachtach le 
haghaidh sochaí inbhuanaithe.

3. Ba chóir gach cinneadh polaitiúil, sóisialta 
agus eacnamaíoch a ghlacadh ag an leibhéal 
is ísle éifeachtai.

4. Ba chóir go mbeadh an tsochaí faoi threoir 
féinmhuiníne agus comhoibrithe ar gach 
leibhéal.

5. Mar fheighlí ar an Domhan, tá an an 
fhreagracht orainn é a sheachadadh i riocht 
oiriúnach agus sláintiúil.

6. Saraíonn an gá atá le síocháin dhomhanda 
leasanna náisiúnta agus tráchtála.

7. Éilíonn bochtaineacht dhá thrian de 
theaghlach an domhan athdháileadh 
d’acmhainní an domhain.

DAONLATHAS, TRÉDHEARCACHT
AGUS  FREAGRACHT

Tá trédhearcacht agus rannpháirtíocht ríthábhachtach 
i gcomhair an trasdul go barainneacht breosla 
iar-iontaise a dhéanamh. Chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin sin tá rannpháirtíocht mhacánta de 
dhíth orainn, smaointe maithe, cuma dhiongbhailte 
agus tiomantas chun cothrom na Féinne. Léiríonn 
mo shuíomh gréasáin an cur chuige seo. Is féidir 
mioneolas a fháil faoi na hábhair go léir sa bhileog 
seo fáil ag www.davidhealy.com 
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TOSAÍOCHTAÍ AGUS ÉACHTAÍ

TITHÍOCHT
Is oidhreacht náireach é géarchéim tithíochta an 
Rialtais. Ba cheart dúinn a bheith ag infheistiú 
go mór i dtithíocht phoiblí ar bhonn cíosa de réir 
costais. Bheadh an tithíocht seo oscailte do chách, 
agus shocrófaí cíosanna ar bhonn an costais a 
bhain leis an tithíocht a chur ar fáil, ní le luaineacht 
phraghsanna mhargadh na gcíosanna. Bheadh 
iad siúd atá faoi láthair incháilithe do thithíocht 
shóisialta nó d’Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta in ann 
an fóirdheontas cíosa a úsáid don tithíocht ‘cíos de 
réir costais’

Tugann taithí thar lear le fios, san Vín mar shampla, 
go gníomhaíonn tithíocht phoiblí in aghaidh an 
bhrú aníos ar chíosanna sa margadh i dtithíocht 
amhantracha mar atá againn.

DÚLRA A CHOSAINT
Tá an Éigeandála Aeráide den chineál céanna leis 
an Éigeandáil Bithéagsúlachta. Tá ár ngníomhartha 
ag cruthú an 6ú olldíothú. Táimid tiomanta ár 
ngeilleagar a athdhearadh ionas gur féidir ár lorg ar 
an timpeallacht a laghdú, ag fágáil spáis don Dúlra. 

Áirítear leis seo aistriú chuig geilleagar ciorclach 
agus a chinntiú go spreagann dreasachtaí airgeadais 
gnólachtaí an Dúlra a chosaint agus gan é a scriosadh.

RÉITIGH IOMPAIR
Tá mé féin agus Glasaigh eile ag obair le haghaidh 
gréasáin bhus níos fearr, seirbhísí DART 
feabhsaithe agus bonneagar siúil agus rothaíochta 
d’ardchaighdeán. Oibreoidh Teachtaí Dála Glasa 
lena chinntiú go ndéanfar an infheistíocht is gá 
i nglasbhealaí nua agus in athdhearadh bóithre 
agus sráideanna chun tús áite a thabhairt do 
shiúl, rothaíocht agus iompar poiblí. Is féidir linn 
áiteanna níos fearr a dhéanamh maireachtáil agus 
le sláinte an phobail a fheabhsú  trí thimpeallacht 
ardchaighdeáin a sholáthar le haghaidh siúil agus 
rothaíochta.

Tabharfaidh forbairt ar iompar poiblí tairbhí 
eacnamaíocha agus comhshaoil. Táimid tiomanta 
do chóimheas 2:1 san infheistíocht iompair i 
bhfabhar iompair phoiblí a chinntiú.

UISCE GLAN
De thoradh ar na blianta fada tearc-infheistíochta 
i mbailiúchán agus i gcóireáil camrais bíonn ár 
gcuid tránna go minic truaillithe ag séarachas, 
go háirithe mar gheall ar róshreabhadh tar éis 
báisteach throm.

Ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus AE, tá ionadaithe 
na nGlasach ag comhoibriú chun an infheistíocht 
riachtanach a dhéanamh i gcóireáil séarachais.

GNÍOMHAÍOCHT AERÁIDE
Tá taifead uafásach aeráide ag an rialtas reatha, ag 
leanúint ag infheistiú i mbonneagar ard-charbóin. 
Teastaíonn tuilleadh Teachtaí Dála Glasa uainn chun 
gníomhaíocht a thiomáint ón gcéad rialtas eile. 

Ghlac Comhairlí Fhine Gall agus Chathair Átha Cliath 
le Phleanna Gníomhacha ar an Athrú Aeráide mar 
fhreagra ar feachtais na gComhairleoirí Glasa. 

Laghdóidh siad seo na hastaíochtaí ó ghníomhaíochtaí 
na gComhairlí féin agus agus déanfaidh sé na 
hathruithe atá ag teastáil chun cur ar chumas 
gnólachtaí agus saoránaigh aistriú chuig todhchaí 
ísealcharbóin. Spreag ár bhfoireann Dála reatha 
rannpháirtíocht mhéadaithe an Oireachtais ar athrú 
aeráide lena n-áirítear plé Thionól na Saoránach ar son 
Ghmíomhaithe ar son na hAeráide. Tá foireann láidir 
Ghlas de dhith sa Dáil nua chun fíorghníomhaíocht a 
chinntiú leis an aeráid a chosaint.


