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HEALY
DavidEolas faoi David Healy

Is saineolaí timpeallachta é David le 
céim sa Dlí agus máistreacht i nEolaíocht 
Timpeallachta. Oibríonn sé mar Oifigeach 
Polasaí agus Abhcóideacha le Oxfam 

Ireland, ag díriú go 
speisialta ar éifeacht 
athrú aeráide agus 
bithbhreoslaí ar thíortha 
i mbéal forbartha.
Caith sé dhá thréimhse 
mar Chomhairleoir – i 
rith na 1990aidí chuir 
sé feachtais i mbun i 
gcoinne na h-athaicmiú 

talún a bhí mar ábhar fiosrúcháin ag 
an mBinse Mahon/Flood, agus chuir sé 
chun tosaigh an t-Ordú um Limistéar 
Taitneamhachta Speisialta Bhinn Éadair; 
ó 2004 go 2009 d’éirigh leis caighdeán 
laidre éifeachtúlacht fuinnimh le haghaidh 
forbairtí nua a chur i bhfeidhm, chomh 
maith le cur chun cinn soláthar áiteanna 
súgartha do pháistí.
Tá David gníomhach i Howth Pathways 
agus Friends of Balscadden Bay chomh 
maith le Friends of the Irish Environment 
agus Feasta, the Foundation for the 
Economics of Sustainability. Cuir ar a 
chumas é ár gceantar a chaomnhú agus a 
fheabhsú mar do Chomhairleoir.

Oibríonn An Comhaontas Glas/
Green Party ar son sochaí atá cóir, 
inbhuanaithe, síochánta agus sláintiúil.
 

Creideann muid i gcumasú gach duine 
ar domhan chun a gcuid riachtanas a 
bhaint amach, agus ag an am céanna 
ag cinntiú go mbeidh oidhreacht 
fhónta ann do na glúnta atá romhainn.
 

Tá muid ar son fíor-dhaonlathas aitiúil 
bunaithe ar fhreagracht, oscailteacht 
agus rannpháirtíocht.
 

Is mian linn díriú ar eacnamaíocht atá 
níos cothromaí, a oibríonn i bpáirt le 
and ní i gcoinne an dúlra.
 

Seachas cáin ar shaothar, tá muid ag 
iarraidh dul i dtreo cáin ar acmhainní, 
cáin ar fhuinneamh, ar thalamh 
fhorbraíochta agus acmhainní 
nádúrtha eile, a chaithfear úsáid níos 
curamaí amach anseo.
 

Molann muid bun ioncam, togha 
cúram sláinte agus oideachas do gach 
éinne.
Oibríonn muid ar son cearta daonna 
agus réiteach síochána i gcás aighnis.
 
Ní ghlacann An Comhaontas Glas le 
síntúis chorparáideacha. An English language version of this leaflet is 

available.

Barda Bhinn Éadair/Mullach Íde



Cosaint don Dúlra
Agus David ar an gComhairle roimh 
2009, chuir sé faoi lán tseoil arís an Coiste 
Bainistíochta um Limistéar Taitneamhachta 
Speisialta Bhinn Éadair. Tá sé fós ina bhall 
ghníomhach den Coiste mar ionadaí ón 
phobal aitiúil le cúig bhliana anuas.

Pleanáil ar mhaithe le Leas an Phobail
Tá an-taithí ag David maidir le cúrsaí 
phleanála. D’airdaigh sé cheist Howth House 
san Ard-Chúirt, chuir sé i gcoinne athaicmiú 
talún éillitheach sna 1990aidí, agus d’éirigh 
lena achomharc i gcoinne chinneadh Fhine 
Gall cead a thabhairt do óstán i lár an chreasa 
ghlais idir Baile Dúill agus Port Mearnóg.

Siúláin agus Rotharbhealaigh
I measc na saincheisteanna do David:
· an siúlán/rotharbhealach cósta idir Baile 
Dúill agus Port Mearnóg
· an nasc ar an tarbhealach idir Mullach Íde 
agus Domhnach Bat 
· nasc idir Trá Claremont agus crosaire 
comhréidh Bhóthar Claremont.

Tá David tiomanta do chosaint cearta 
bealaigh ar Cheann Bhinn Éadair, rud atá fíor-
thábhachtach do chonaitheoirí, cuairteoirí 
agus an eacnamaíocht áitiúil.

Iompar Inbhuanaithe
Rinne David obair ar dhearadh bóithre níos 
sábhailte do choisithe agus rothaithe agus a 
chuireann iompar poiblí chun cinn.
Rialtas Oscailte and Rannphairtíoch
Tá dúshlán an athruithe go eacnamaíocht 
agus sochaí ísealcharbóin romhainn. Leis 
an athrú seo a dhéanamh, tá ionracas, deá-
smaointí, comhchuspóir agus gealltanas 
maidir le cothroime ag teastáil. Is é ról 
an rialtais áitiúil ná a bheith sofhreagrach 
d’ionchur ó shochaí sibhialta agus an pobal, 
a bheith trédhearcach ina bpróiséis, agus 
cinntí a ghlacadh ar bhealach atá cuntasach. 
Ina measc seo, ná lig do shaoránaigh ról a 
ghlacadh i gcinntí, mar shampla, an togra 
maidir le dírthoghchán an mhéara. 
Tá an cur chuige seo le feiceáil ar shuíomh 
idirlín David. Tá níos mó eolais le fáil ar 
www.davidhealy.com

Tá Comhairleor Glas de dhíth ar Bharda Bhinn Éadair/Mullach Íde
Foirgnimh Glasa – Tithe níos Teo
Nuair a toghadh iad i 2004, bhí David agus 
na Comhairleoirí Glasa eile i bhFine Gall an-
airdeallach maidir le dhá dhúshlán – athrú 
aeráide agus ardú i gcostais breosla.

Bhí na Caighdeáin Foirgníochta náisiúnta 
blianta chun deireadh i gcomparáid le dea-
chleachtas i dtíortha eile. Thuig David go 
bhféadfaí Comhaontas Glas an chumhacht 
a bhí acu maidir le polasaithe pleanála a 
úsáid chun caighdeán níos airde a chur i 
bhfeidhm i bhFine Gall. D’éirigh leo a chur 
ina luí ar Chomhairleoirí eile gur cheart go 
mbainfeadh tithe nua i bhFine Gall úsáid as 
60% níos lú teasa ná áiteanna eile san tír.

An éifeacht a bhí ag seo ná go raibh 
sealbhóirí tí i bhFine Gall ag íoc billí breoslaí 
60% níos ísle ná mar a bheadh siad gan 
na h-athruithe seo. Freisin, léirigh sé dea-
shampla d’údárais áitiúla eile chomh maith 
leis an rialtas, a leáth an choigilt fuinnimh go 
foirghnimh nua ar fud na tíre.

Is é an dhúshlán atá roimh rialtas áitiúil agus 
náisiúnta anois ná feabhas a chur ar an stoic 
tithíochta a tógadh roimhe seo, ionas go 
mbeidís compórdach agus éifeachtach.

Bainistíocht Fhreagrach
Bíonn tionchar ag éifeachtacht fuinnimh 
agus acmhainní ar obair na Comhairle féin. 
Tharraing David níos mó ard ar fuinneamh 
agus é ina chathaoirleach ar Choiste 
Timpeallachta na Comhairle, a chuir le 
coigilteas do íocóirí ráta agus don pobal.


