Eaconomachd na Gàidhlig
ann an Glaschu
Amas: Seall luach, fàs, agus buaidh na Gàidhlig air Glaschu.
Tha farsaingeachd Eaconamachd na Gàidhlig ann an Glaschu a’ meòrachadh nam
prìomh roinnean airson na Gàidhlig ann an Glaschu: Gnìomhachasan Cruthachail;
Foghlam agus Ionnsachadh; Turasachd, Òstachd is Tachartasan; agus
Leasachadh is Adhartachadh Cànain – a bharrachd air buaidh na Gàidhlig air
Sunnd.

Tabhartas Eaconamach agus Prìomh Roinnean
Raon de thabhartasan don Ghàidhlig bho eaconamaidh Ghlaschu…
Barrachd air 200 dreuchdan Gàidhlig
riatanach Leasachadh Cànain
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Co-cheangailte ris a’
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'S e £7.2millean a' bhuaidh
eaconamach bliadhnail a tha
aig fèisean is thachartasan
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Tha faisg air 300 dreuchdan le Gàidhlig
riatanach, ion-mhiannaichte no deatamach
airson solar sheirbheisean is bathar Gàidhlig
Leasachadh Cànain

Uile gu lèir, tha còrr air 700 obair FTE air
sgàth na Gàidhlig
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Co-ionann ri
timcheall air £21.6m
GVA gach bliadhna

9%

Foghlam Adhartach is Àrd-ìre
Co-cheangailte ris a’
choimhearsnachd

Barrachd air £20 millean de
thasgadh sa Ghàidhlig ann an
2020-21
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Tha Gnìomhachasan Cruthachail
Gàidhlig nam prìomh eileamaid den
tabhartas eaconamach iomlan – a’
gabhail a-steach raon farsaing de
ghnìomhachdan

Tha Glaschu
foghlam tro
(FMG).

Tha prìomh àite aig Gnìomhachasan
Cruthachail cuideachd ann a bhith ag
àrach
deagh
bheachdan
mun
Ghàidhlig bho choimhearsnachdan
gun Ghàidhlig

Tha an àireamh sa cheud de sgoilearan ann
am FMG a tha a’ faighinn dhuaisean nas
fheàrr na cuibheasachd nàiseanta na hAlba agus airson sgoiltean agus sgoilearan
coltach ris

na phrìomh sholaraiche
mheadhan na Gàidhlig

Gàidhlig agus Sunnd
Lorg suirbhidh de dhaoine fa leth mun bhuaidh a th’ aig Gàidhlig air Sunnd…
Dhaibhsan a tha a’ gabhail pàirt ann
an saor-thoileacheas, tha 53% ag
ràdh gu bheil a’ Ghàidhlig deatamach
no cudromach nan obair shaorthoileach

Dhaibhsan a tha ag obair, tha 50%
ag ràdh gu bheil Gàidhlig
deatamach no cudromach airson an
suidheachadh obrach

Is iad na prìomh thaobhan de shunnd air a bheil buaidh mhòr no meadhanach
aig a’ Ghàidhlig:
Barrachd ùidh ann an Alba agus/no
barrachd pròis ann an Alba

(86%)

Barrachd
mothachaidh air
fèin-aithne

Barrachd
toileachas

(82%)

Barrachd pròis anns a’
choimhearsnachd ionadail
agaibh fhèin

(81%)

Slàinte inntinn is
sunnd nas fheàrr

(77%)

(77%)

Tabhartas Ro-innleachdail na Gàidhlig ann an Glaschu
Tha a’ Ghàidhlig a’ cur gu follaisach ri ro-innleachdan ionadail agus nàiseanta…
Frèam Coileanaidh Nàiseanta Riaghaltas na h-Alba
Plana Ro-innleachdail
Comhairle Baile
Ghlaschu 2017-2022
Tha
a’
Ghàidhlig
gu
follaiseach a’ cur ri:
▪ Eaconamachd a tha
soirbheachail
▪ Baile-mòr Beòthail
▪ Baile-mòr nas fhallaine
▪ Foghlam Sàr-mhath & Inghabhalach

Prìomh Teachdaireachdan is Molaidhean
Gus cuideachadh le comas na Gàidhlig a thoirt gu buil, tha feum air gnìomh timcheall…
1: Co-obrachadh a bharrachd is nas fheàrr eadar buidhnean ann an Glaschu
2: A’ dèanamh Gàidhlig nas lèirsinniche ann am beatha is eaconomachd Ghlaschu
3: A’ cumail taic ri cleachdadh na Gàidhlig ann an gnìomhan gnothachais, sòisealta, is coimhearsnachd
air feadh Ghlaschu
4: A’ feabhasachadh structar is fiosrachadh margaid-obrach na Gàidhlig
5: A’ brosnachadh ionnsachadh na Gàidhlig agus goireasan is leasachadh cànain

Geàrr-chunntas Luchd-gnìomha agus Aithisg Làn ri fhaighinn tro:
https://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=17535

