
 
GNÌOMHACHASAN SNA DÙTHCHANNAN LEASAICHTE 
 
 
’S e sgìre le tòrr gnìomhachais a tha san Ruhr air taobh an iar na Gearmailt. Seo 
cridhe gnìomhachas dèanaimh na Gearmailt.  Chaidh gnìomhachas a leasachadh 
anns na 30an agus sna 40an airson buill-airm a dhèanamh airson na Gearmailt, 
ach mar as lugha a chanar mun sin ’s ann as fheàrr. Bha slighean-uisge agus an 
rèile air an cleachdadh airson còmhdhail agus airson cumhachd. Chuidich 
stòrasan guail, mèinneir-iarainn agus clach-aoil le bhith a’ leasachadh 
gnìomhachas an iarainn agus an stàilinn.  Anns na 70an, thòisich an sgìre a’ 
crìonadh. Tha mòran dhaoine a-nis air falbh às an sgìre air sgàth mar a chaidh 
obraichean a chall ann an gnìomhachas an iarainn agus an stàilinn. Tha tòrr dhe 
na stuthan amh a bh’ ann bho thùs air teirigeachdainn a-nis. Tha ceistean ann 
cuideachd co-cheangailte ris an àrainneachd mar truailleadh èadhair agus uisge 
agus dùin sgudail. Tha tòrr luchd-obrach ann a b’ fheudar sgilean ùra 
ionnsachadh. Ghluais companaidhean ùra a-steach bho dh’fhàs eileagtronaigs nas 
cudromaiche.  Tha an Ruhr fhathast tarraingeach do ghnìomhachasan oir tha e a’ 
toirt cothrom math air an Aonadh Eòrpach. Chaidh tòrr dhen talamh fhàs a 
leasachadh gus biodh an sgìre nas fheàrr airson a bhith ag obair agus a’ fuireach 
innte.   
 
Gluaisidh sinn a-nis thar na Roinn Eòrpa gu slighe an M4 far a bheil oifisean aig 
gnìomhachasan teicneòlais. Is coma dha na companaidhean seo càit am bi iad oir 
tha an stuth amh aca cho beag agus chan eil e a’ cosg mòran a ghiùlan. Tha 
fearann saor air crìoch baile na dheagh àite airson pàircean gnìomhachais agus 
saidheans a thogail.   Tha e furasta faighinn gu iomaill a’ bhaile agus gu 
ceanglaichean rathaid agus rèile do luchd-siubhail.  Bidh luchd-obrach ag iarraidh 
tuarastal math oir feumaidh sgilean agus foghlam a bhith aca agus teisteanasan 
math.  Ach tha droch naidheachd ann cuideachd. Tha luchd-obrach ag iarraidh 
thaighean faisg air làimh, agus tha an t-iarrtas sin a’ cur cuideam air raointean 
gorma agus a’ cur suas prìsean nan taighean.   
  


