
 
GEÀRR-AITHISG 

1.1 Fiosrachadh 
 
Ann an 2005, thug Comhairle nan Eilean Siar ann an compàirteachas le Iomairt nan 
Eilean Siar agus Coimhearsnachdan Alba cumhnant do Hall Aitken agus Ionad 
Nàiseanta na h-Imrich gu rannsachadh farsaing a ghabhail os làimh a’ coimhead 
eilthireachd agus in-imrich do na h-Eileanan an Iar.  Thairis na bliadhnachan mu 
dheireadh tha lùghdachadh sluaigh anns na h-Eileanan an Iar nas àirde ga rèir fhèin 
na Sgìre Ùghdarras Ionadail eile ann an Alba.  Tha òigridh nan eilean a’ 
soirbheachadh anns an sgoil agus glè thric a’ fàgail na h-Eileanan a’ dol gu 
colaistean agus Oilthaighean.  Tha mòran a’ fuireach air tìr-mòr, a’ gabhail brath air 
raon nas fharsainge de chothroman sòisealta agus eacanomaigeach.  Le sin tha an 
dealbh-shluaigh airson na h-Eileanan a sìor fhàs nas sine leis a’ cho-roinn as àirde 
de sheann daoine ann an Alba. 
 
Tha na Com-pàirtichean air sreath de bheàrnan fianais dùbhlanach a 
chomharrachadh, agus ma thèid an lìonadh le toraidhean rannsachadh saidheansail, 
thig adhartas mòr ann an tuigse air atharrachadh àireamhan-shluaigh.  Faodar na 
beàrnan fianais an giorrachadh mar a-leanas: 
 

o A’ tomhais atharrachadh ann an àireamh-shluaigh stèidhichte air na 
gluasadan gnàthaichte agus a’ comharrachadh buaidhean eacanomaigeach 
agus sòisealta agus buil poileasaidh. 

 
o A’ ruighinn tuigse nas fheàrr air adhbhair agus buaidh gluasadan sluagh 

thairis na 30 bliadhna mu dheireadh. 
 

o Na h-Eileanan an Iar a chuir ann an co-theacsa nas fharsaing le bhith a’ 
coimhead ri sgìrean eile a dh’fhulang lùghdachadh sluaigh air an tuath, agus 
comharrachadh ceumannan soirbheachail gu seo a’ leasachadh. 

 
o Tuigse fhaighinn air na bun-chùisean a tha a’ toirt buaidh air eilthireachd/in-

imrich ann an dàimh ri diofar bhuidhnean de dhaoine agus 
coimhearsnachdan. 

 
o A’ comharrachadh de tha dhìth airson seasmhachd àireamh-shluaigh, 

sòisealta, eacanomaigeach agus cultarail. 
 

o A’ leantainn le tomhais air gluasadan sluaigh, agus a’ measadh na buaidhean 
sòisealta agus eacanomaigeach. 

 
o A’ comharrachadh poileasaidhean agus modhan aig am biodh comas stad a 

chuir air eilthireachd agus in-imrich a bhrosnachadh. 
 
Tha an rannsachadh air farsaingeachd de dhòighean sgrùdaidh a chleachdadh mar 
rannsachadh deasca; agallamhan le solaraichean seirbheis agus luchd-ùidh; 
rannsachadh eadar-lìon le freagairtean bho timcheall air 1,500 neach a tha, no a 
bha, a’ fuireach anns na h-Eileanan an Iar; sgrùdadh air luchd-fastaidh, sreath de 
bhuidhnean fòcas tro na h-Eileanan agus air tìr-mòr; agallamhan le luchd-fastaidh 
agus in-imrich eadar-nàiseanta; bùth-obrach a’ dealbhadh suidheachaidh le ìmpidh 
ga chuir air prìomh bhuidhnean gu poileasaidhean a thoirt air adhart. 
 
 
 
 



1.2 Gluasadan Sluaigh agus an adhbhair 
 
Tha lùghdachadh sluaigh air a bhith a’ gabhail àite bho chionn fhada le 40% de 
lùghdachadh eadar 1901 agu 2001.  Tha an lùghdachadh seo air bhith aig an ìre as 
casa anns na Hearadh, an Uibhist agus am Barraigh.  Ach, an dèidh ùine mhòr de 
lughdachadh anns an t-sluaigh thàtar a-nis a’ faicinn an àireamh a tòiseachadh ri 
dhol an àirde. 
Tha eilthireachd fhathast na phrìomh adhbhar ann an atharrachadh àireamh-
shluaigh, gu sònraichte a measg na buidhnean as òige.  Tha barrachd bhoireannaich 
air eilthireachd agus tha 71% de dh’ in-imrich fireann.  Tha seo a’ fàgail gu bheil 
àireamh mì-chothromach eadar boireannaich is fireannaich.  
 
Tha àireamhan sgoile air a dhol sìos gu mòr tro na h-Eileanan bho 1975.  Ach, tha 
àireamhan bun-sgoil ann an cuid de choimhearsnachdan eileanach air a dhol suas 
bho 2002, nam measg, Na Hearadh, Baile a Mhanaich, taobh tuath agus taobh sear 
Leòdhais. 
 
Tha gluasadan sluaigh eile a gabhail àite cuideachd mar: 
 

o Sluagh a’ gluasad gu tuineachadh nas motha, agus gu sònraichte 
Steòrnabhagh; 

o Àrdachadh anns an àireamh de shluagh a taghadh fuireach anns an h-
Eileanan a-thaobh inbhe beatha 

o Luchd-fastaidh a’ coimhead ri luchd-obraich in-imrich eadar-nàiseanta gu 
coinneachadh ri gainne luchd-obraich. 

o barrachd luchd-obrach geàrr-ùine agus luchd-tamaill a tha fàgail companaich 
air tìr-mòr. 

 
1.3 Adhbhair air atharrachadh anns an t-sluagh 
 
Se prìomh adhbhar atharrachaidh anns an t-sluagh gu bheil cho beag de chothroman 
obrach anns na h-Eileanan an Iar; agus gu sònraichte an gainne de dh’obraichean 
sgileil le cothroman adhartachaidh, agus cuibhreachadh air cothroman trèanadh 
agus foghlaim.  Ann an co-bhonn ri seo tha fhathast dùil gu feum òigridh na h-
eileanan fhàgail gu leantainn anns an fhoghlaim agus cothroman obrach air tìr-mòr.  
Tha gainne chothroman do bhoireannaich air a chomharrachadh mar adhbhar 
sònraichte a-thaobh mì-chothromachadh eadar sluagh boireann is fireann.  
 
Tha nàdar sònraichte margaidh thaigheadais nan Eilean Siar ga dhèanamh duilich 
do dhaoin’ òga ruighinn air àite-còmhnaidh dhaibh fhèin.  Dh’fhaodadh seo 
cuideachd buaidh a thoirt air lùghdachadh sluaigh le daoin’ òga a’ fàgail gu bhith 
neo-eisimeileach.  
 
Tha faireachadh làidir coimhearsnachd tarraingeach do mhòran anns na h-Eileanan, 
ach dh’fhaodar cuideachd fhaicinn mar a bhith “mùchadh agus a’ dùnadh a-mach”; 
gu sònraichte le feadhainn a tha gam faicinn fhèin eadar-dhealaichte.  Dh’fhaodadh 
seo a bhith na chùis a’ cur ri eilthireachd.  Tha misneachd agus fèin-spèis a’ 
choimhearsnachd cuideachd na adhbhar buaidh air eilthireachd.  Tha dleastanas 
buidhnean poblach agus meadhanan nan eilean air sealladh dubhach a’ 
bhrosnachadh, agus mar thoradh air an sin, tha ìomhaigh nan Eilean Siar anns na 
meadhanan nàiseanta an ìre mhath mì-thlachdmhor. 
 
 
 
 
 



1.4  Tionnsgnaidhean Àireamh Sluagh agus am buaidh 
 
Le bhith ag obrachadh gluasadan àireamhan-shluaigh gnàthaichte tha sinne air 
modail a leasachadh gu rannsachadh a bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig 
atharrachadh àireamh-shluaigh. Tha seo stèidhichte air tuairmsean àireamh-shluaigh 
2004, ìrean breith gnàthaichte agus àireamhan imrich ùr bho Oifis Àrd-Neach-
Chlàraidh na h-Alba (GROS). 
 
Tha am modail a tionnsgnadh àireamh an t-sluaigh ag èirigh gu 2014 agus an uairsin 
a lùghdachadh.  Ged a tha an àireamh-shluaigh nas àirde ann an 2019 na tha e ann 
2004, bidh nas lugha de chlann-sgoile, daoine aig aois a bhith cosnadh agus 
boireannaich aig aois pàistean a ghiùlain.  Tha e cuideachd a tionnsgnadh: 
 
 
 

o lùghdachadh anns an ùine fhada air boireannaich aig aois pàistean a ghiùlain 
bho timcheall air 4,500 ann an 2004 gu 3,500 ann an 2019; 

 
o lùghdachadh ann an clann aig aois bun-sgoil bho 2,100 gu 1,800 ann an 

2019; 
 

o lùghdachadh ann an clann aig aois àrd-sgoil bho 2,100 gu 1,900 ann an 
2019; 

 
o lùghdachadh beag anns an fheadhainn aig aois cosnaidh de thimcheall air 

300 neach ro 2019 – ach bidh na daoine a cosnadh nas sine: 
 

o Aois chumanta an t-sluaigh ag èirigh bho 42.4 gu 45.3 eadar 2004 agus 
2019. 

 
Tha an lùghdachadh de 23% de bhoireannaich a bhios aig aois clann a ghiùlain na 
adhbhar dragh agus bhiodh an àireamh de chlann air am breith gu math nas ìsle. 
 
Bidh iomadh buaidh sòisealta agus eacanomaigeach air atharrachadh ann an 
àireamh-shluaigh agus cuideachd air lìbhrigeadh sheirbheis.  Bidh barrachd 
feumalachdan aig sluagh nas sine air seirbheisean slàinte agus sòisealachd agus aig 
an t-aon àm bidh nas lugha de luchd-obrach ann airson na seirbheisean a thoirt 
seachad.  Ann an cuid de choimhearsnachdan tha àireamh nan seann daoine air a 
chuir ris leis an tuilleadh daoine a gluasad a-steach. 
 
Thàtar ag aideachadh gu bheil gainne luchd-obrach ann an cuid de roinnean obrach 
leithid foghlam agus slàinte, agus ann an dreuchdan leth-sgileil mar ullachadh bidhe 
agus aoidheachd. 
 
Ann an coimhearsnachdan far a bheil àireamh an t-sluaigh a lùghdachadh tha 
seirbheisean leithid sgoiltean, oifisean-puist agus stèiseanan poilis ann an cunnart 
dùnadh.  De na gnothachasan a chaidh a rannsachadh thuirt aon a-mach à còig gu 
robh droch bhuaidh aig sluagh nas sine air an gnothachas acasan.  
 
1.5 Sluagh Seasmhach anns na h-Eileanan an Iar 
 
Tha na co-chomhairleachaidhean agus an rannsachadh sluagh a rinn sinn a’ toirt 
fainear nach eil meud an t-sluagh cho cudromach ‘s tha cothromachadh fallainn air 
aoisean agus gnè.  Le bhith meudachadh àireamh luchd-obraich òg agus 
boireannaich thig piseach air cothromachadh anns a’ choimhearsnachd, a’ 
lùghdachadh aois chumanta na h-obrach agus a’ cur ri fàs an t-sluaigh (le bhith a’ 
meudachadh an àireamh bhoireannaich aig aois pàistean a ghiùlain). 
 



Gus an àireamh-shluaigh ath-chothromachadh, bidh feum air atharraichidhean 
bunaiteach ann an àireamhan in-imrich, còmhla ri lùghdachadh ann an eilthireachd.  
Air sgàth buaidh atharrachadh anns an àm a chaidh seachad, cumaidh dealbh-aois 
an t-sluaigh a’ dol suas. Ach gu seasmhachd a thoirt don àireamh bhoireannaich aig 
aois pàiste a ghiùlain agus do dh’àireamh sgoilearan sa bhun-sgoil ro 2019, tha am 
modail a’ moladh àrdachadh ann an in-imrich fo aois 45 aig ìre 40% air àireamhan 
2004-05.  Bhiodh seo a’ ciallachadh 185 neach a bharrachd gach bliadhna.  Aig an 
aon àm , dh’fheumadh lùghdachadh de threas earrann de dh’ àireamh òigridh bho 
16-24 a’ fàgail na h-Eileanan.  Bhiodh seo a’ ciallachadh oidhirp a dhèanamh 40 
boireannach agus 20 fireannach bhon bhuidheann aois sin a tha an dràsta a’ fàgail 
na h-Eileanan a chumail ann an seo gach bliadhna.  S e an tagradh bhon sin gu 
feum àireamh an t-sluaigh meudachadh gu faisg air 30,000 mus eil e seasmhach a-
thaobh cothromachadh gnè agus aois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sin dheth bu chòir fòcas eadar-theachdan a bhith a’ coimhead ri: 
 

o A’ cumail barrachd dhaoin’ òga anns an t-sluagh ionadail 
 
o A’ meudachadh àireamh bhoireannaich òga agus càraidean òg; 

 
o A’ socrachadh àireamh clann aig aois bun-sgoil anns an t-sluagh ionadail 

 
Don fheadhainn sin a tha an dràsta a’ fuireach air falbh bho na h-Eileanan, se obair a 
nì as cudromaiche.  Chan eil seo cho cudromach don fheadhainn nach robh a riamh 
a’ fuireach air falbh, agus se an t-siathamh nì cudromach anns a’ cho-dhùnadh aca 
fuireach.  Don fheadhainn a tha fuireach agus don fheadhainn a tha tilleadh, tha an 
teaghlach, a’ choimhearsnachd agus àrainneachd shàbhailte nam prìomh adhbhair.  
Do dh’in-imrich is e an àrainneachd nàdarra am prìomh chùis a tharraing iad gu na h-
Eileanan an Iar. 
 
Airson àireamh-shluaigh sheasmhach a choilionadh dh’fheumar poileasaidhean le 
fòcas air: 
 

o Leudachadh air cothroman obrach do luchd-obrach sgileil, agus gu sònraichte 
boireannaich 

 
o Ullachadh àireamh agus farsaingeachd nas motha de chothroman trèanaidh 

agus foghlam ciùird a cheadaicheas do dh’òigridh fuireach anns na h-
Eileanan an Iar 

 
o Ullachadh roghainn taigheadais a tha tarraingeach, faisg air làimh agus air 

ruig daoine aig ìrean tràth nan dreuchdan; agus 
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o Dèanamh cinnteach gu bheil àrd inbhe de ghoireasan sòisealta agus cur-
seachadan a bhios tarraingeach do bhoireannaich agus do chlann bheaga. 

 
Mar bhun-stèidh orra seo uile tha feum glèidheadh agus leudachadh air 
margaideachd an àrainneachd agus cùisean sàr inbhe beatha a tha mar phrìomh 
tharraing do dh’in-imrich. 
 
1.6 Nithean Feumail airson coimhearsnachdan Seasmhach 
 
Cho-dhùin an eacarsaich dealbhadh suidheachaidh gur e na nithean “deatamach” a-
thaobh adhartas le poileasaidh: 
 

o Obraichean Seasmhach; 
o Iomadachd eacanomaigeach le stiùir bhon roinn phrìobhaidich; 
o Ullachadh Taigheadais; 
o Fèin mhisneachd; agus 
o Cumhachd glan. 

 
Stèidhichte air an eacarsaich dealbhadh suidheachaidh agus an ìre de dh’aonta 
foillsichte nar rannsachaidh tha sinne air mìneachadh an t-suidheachadh ion-
mhiannaichte airson na h-Eileanan an Iar ann an deich gu còig bliadhna deug 
tarsaing air raon de chuspairean.  Tha sinn an uairsin a’ mìneachadh cuid de na 
prìomh chùisean gnàthaichte a dh’fheumas buidhnean ionadail agus 
coimhearsnachdan a dhèanamh gu na suidhichidhean sin a choilionadh. 
 
1.6.1 Obraichean agus Eaconamaidh  
 
Eaconamaidh seasmhach agus a’ fàs stèidhichte air luchd-obrach sgileil a’ cur luach 
ri saibhreas de stòras nàdarra (ullachadh bidhe, cumhachd, ciùird).  Eaconamaidh a 
tha toirt cothroman obrach do luchd ceumnachaidh agus luchd-obrach sgileil, agus 
roghainnean a-thaobh obair no tòiseachadh gnothachas. 
 
1.6.2 Foghlam agus Trèanadh 
 
Oilthigh làidir agus beòthail aig a bheil dleastanas nas fharsaing ann an 
coimhearsnachd nan Eilean Siar a tha dol nas fhaide na dìreach foghlam a thoirt 
seachad.  Ionad rannsachaidh ainmeil le cuspairean sònraichte a tharraingeas luchd-
rannsachaidh iar-cheumnaichte, luchd acadaimigeach agus luchd-dèanadais bho air 
feadh Bhreatainn agus bho thall thairis. 
 
Prògram amalaichte de chothroman trèanaidh a-thaobh obair a tha dèanamh 
prìomhachas agus samhlachail air feumalachdan a’ mhargaidh obrach ionadail.  
Cùrsaichean subailte ann am Beurla agus Gàidhlig airson an àireamh de dh’in-imrich 
don choimhearsnachd. 
 
Sgoiltean aig sàr ìre a toirt na goireasan ùra as fheàrr agus àrd inbhe de theagasg,  
Tha teagasg tro mheadhan na Gàidhlig aig cridhe ath-bheothachadh a’ chànain. 
 
1.6.3 Taigheadais 
 
Margaidh taigheadais làidir, subailte agus seasmhach a tha toirt cothroman do 
dhaoine aig gach ìre nam beatha ruighinn air taigheadas freagarrach.  Ro-innleachd 
taigheadas làidir a tha foillseachadh dleastanas aig Steòrnabhagh agus Baile a’ 
Mhanaich mar phrìomh fhòcas air fàs eacanomaigeach nan Eilean agus a’ 
cothromachadh sin le feum ath-bheothachadh air coimhearsnachdan air an iomall. 
 



1.6.4 Comhdhail 
 
Lìonra comhdhail amalaichte aig prìs reusanta eadar agus gu na h-Eileanan a 
mheudaicheas chothroman agus a dh’ìslicheas cnapan-starra air fàs eaconamach.  
Tha subsadaidhean air an cleachdadh ann an dòigh cothromach tarsaing modhan 
siubhail a’ toirt buaidh air cuisean iomallachd agus seirbheisean gnàthaichte a’ 
fàilligeadh aig ìre mhargaidh. 
 
1.6.5 Slàinte agus Cùram 
 
Seirbheis slàinte agus cùram sòisealachd aig sàr inbhe le fòcas coimhearsnachd a 
tha aithnichte mar iùil ann an cùram slàinte air an tuath.  Luchd-obrach subailte agus 
sgileil ann an roinnean slàinte agus cùram a tha coinneachadh ri dùbhlain agus air 
an duaiseadh ga rèir. 
 
1.6.6 Misneachd agus Fèin-dhearbhadh  
 
Coimhearsnachdan pròiseil, misneachail agus adhartach a’ strì airson sàr inbhe 
beatha agus ag iarraidh pàirt nas motha ann a bhith a’ cumadh mar a bhios cùisean 
san àm ri teachd.  Tha coimhearsnachdan a tuigse gu bheil atharrachadh agus 
iomadachd deatamach ach tha iad ag iarraidh na buadhan sin a tha àraidh do na h-
Eileanan an Iar a ghlèidheadh: cumadh tìre, creideamh, A’ Ghàidhlig agus an 
dualchas. 
 
1.6.7 Aonachadh In-imrich 
 
Prògram co-òrdanaichte de cheumannan taice do luchd-fastaidh agus in-imrich a tha 
ag aithneachadh feumalachdan bunaiteach an luchd-obraich agus an luach a tha iad 
a’ toirt chun eaconamaidh agus gu seirbheisean agus coimhearsnachdan a chumail 
seasmhach.  Tha coimhearsnachdan na h-Eileanan an Iar a’ cur fàilte agus a’ toirt 
taic do dh’in-imrich agus na sgilean agus an iomadachd a thaca.  Tha in-imrich ag 
aithneachadh gu bheil iad mar phàirt de chultar àraidh agus tha iad a’ faireachdainn 
gu bheil e comasach dhaibh compàirteachadh ann. 
 
1.6.8 Am Bann-leathann 
 
Tha Teicneolas Fiosrachadh agus Conaltraidh aig cridhe roinn bonntaichte ann an 
eòlas.  Tha na h-Eileanan an Iar aithnichte mar làrach far a bheil Teicneolas 
Fiosrachadh agus Conaltraidh aig sàr inbhe agus tha e furasta cothrom fhaighinn air, 
a-thaobh cosgais agus suidheachadh, agus gabhaidh earbsa cuir ann. 
 
1.6.9 Cur-seachad agus Cultar 
 
Tha goireasan agus tachartasan chultarail a’ toirt cothroman sònraichte do luchd-
còmhnaidh agus luchd-tadhail an sealladh a leudachadh agus iomlaid a dhèanamh 
air eòlas.  Tha goireasan cur-seachad a brosnachadh slàinte agus sochair, agus a’ 
cur taic ri mathas spòrs a measg gach roinn de choimhearsnachd nan Eilean Siar. 
 
1.6.10 An Àrainneachd agus inbhe beatha 
 
Tha àrainneachd nàdarra glan agus tarraingeach a’ tàladh luchd-tadhail agus luchd-
còmhnaidh as ùr gu na h-Eileanan an Iar.  Tha bòidhchead an cumadh-tìre nàdarra 
air a dhìon bho leasachadh millteach. 
 
 


