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TUDALEN 2 

Pleidleisiwch Na i Trident 
Mae 2010 yn flwyddyn dyngedfennol i'r ymgyrch i waredu'r byd o arfau niwclear. Tra 
bod arfau niwclear yn anfoesol ac yn anghyfreithlon o dan y gyfraith ryngwladol, un 
o'r pynciau pwysig yn yr Etholiad Cyffredinol fydd yr angen am gwtogi ar wariant 
cyhoeddus. Bydd projectau cymuned, gwasanaethau cyhoeddus a swyddi yn y fanlol. 
Ar yr un pryd, mae'r llywodraeth bresennol yn bwriadu gwario £75 billion ar system 
arfau niwclear newydd i gymryd lie Trident. 

Mae hwn yn gyfle i roi gwybod i ymgeiswyr ei bod hi'n bryd ata l y gwastraff arian ar 
arfau dinistr torfol dianghenraid, anfforddiadwy, sy'n gwneud y byd yn fwy peryglus. 
Ym mis Mai 2010 bydd cynrychiolwyr llywodraethau o bed war ban yn ymgynnull yn 
Efrog Newydd ar gyfer cynhadledd y Cytundeb Alai Ymlediad Niwclear (CAY). Allwn 
ni ddim disgwyl rhoi terfyn ar berygl ymlediad technoleg arfau niwclear as bydd 
Prydain yn archebu olynydd i Trident. 
Rhowch wybod i'ch ymgeiwyr etholiad beth yw'ch barn am arfau niwclear. Gofynnwch 
gwestiynau anodd iddyn nhw -yna penderfynwch i bwy rydych chi am bleidleisio. Rydym 
wedi crynhoi polis'iau rhai o'r pleidiau gwleidyddol sydd ag ymgeiswyr yn y maes, a 
ddangosir tudalen 3. Doedd polis'iau'r pleidiau eraill ddim ar gael pan aethom i'r wasg. 

heddweithredu 
* Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am Trident 
ar gael gan CND Cyrnru (gweler 
cysylltiadau) ac mae pecyn etholiad 
ardderchog ar gael hefyd: 
www.01dcyk.org 
* Anfonwch negeseuon ebost safonol at yr 
yrngeiswyr yn eich etholaeth chi o wefan 
CND Prydeinig: www.01dyk.org/ 
election/ 

ffoniwch: 0789 131 8805 
* Sgrifennwch lythyron i'r wasg leol a 
chenedlaethol 

Gwefannau a all fod o gym orth: 
www.cnduk.org 
www.quaker.org,uk 
www.globalzero.org 
www.acronym.org,uk 
www.trjdentploughshares.org 
www.gi:eenpeace,org.uk 

* Ewch i unmyw gyfarfodydd etholiad a 
drefnir yn eich cylch a gofynnwch gwestiwn 
ynglwn a Trident. Trefnodd Grwp Heddwch a 
Olyfiawnder Aberystwyth ddadl ar gyfer eu www.jcanw.org 
holl ymgeiswyr - er mwyn cael gwybod sut www.medact.org 
y gwnaethon nhw hynny, www.nudearjnfo.org '----------
Pwyntiau Defnyddiol 
• Un o'r penderfyniadau cyntaf a fydd yn 
wynebu llywodraeth newydd wedi' r 
etholiad fydd p' run ai i fwrw ymlaen a'r 
cynllun i olynu'r llongau tanfor Trident. 
Yn ystod y Senedd neaf, bydd yn rhaid 
penderfynu hefyd ynglwn ag adeiladu 
ergydion niwclear newydd. 

• Bydd disgwyl i bwy by1mag fydd yn 
ffurfio llywodraeth wedi'r etholiad gwtogi 
ar wariant cyhoeddus. Bydd hyn yn 
effeithio ar wasanaethau a chyflogau 
sector cyhoeddus, ac yn arwain at golli 
swyddi. Bydd llai o arian ar gael ar gyfer 
projectau gwirfoddol Ilea!. 

• Bydd olynydd i Trident yn costio o leiaf 
£75 biliwn. Mae hyn yn cynnwys cost 
adeilau llongau tanfor newydd, adeiladu 
cyfleusterau newydd yn Aldermaston, a 
gweithredu' r system am 30 mlynedd. y lie 
y dylid cwtogi yw ar wariant ar arfau 
dinistr torfo l newydd. 

• Mae'r cynllun i olynu Trident wedi cael 
ei fe irniadu gan ~mrywiaeth eang o bob!, 

yn cynnwys uwch-ASau Ceidwadol, cyn
Weinidogion, a chyn-gadfridogion y 
lluoedd arfog. 

• Ym mis Mai 2010, bydd gwledydd o 
bedwar ban yn ymgynnull yn y 
Cenhedloedd Unedig i drafod dyfodol y 
Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear. Rhaid 
adnewyddu'r Cytundeb hwn er mwyn 
a~al rhagor o wledydd rhag datblygu arfau 
m~ clear. Ond er mwyn i hyimy 
d?igwydd, rhaid i wledydd sydd ag arfau 
mwclear, )'.11, cynnwys Prydain, gyinryd 
camau gwmoneddol tuag at gael gwared 
o'u harfau niwclear eu hunain. Os 
parhawn gyda'r cynllun i olynu lrident, 
bydd yn tanseilio'r trafodaethau hyn. Fe! y 
d~w~dodd cyn-arolygwr arfau'r CU, Hans 
Bhx: u:iae fel ysmygu sigar fawr a dweud 
wrth etch pobl ifanc am beidio ag 
ysmygu'. 

; Bfddai ea~! gwared_ o Todent yn golygu colli 
hai swyddi, ond gellid _creu neu ddiogelu 

llawer1:1wyo swyddiam lai o arian, pe baicail 
arfau mwdear yn cael ei wario ar wasanaethaU 
cyhoeddus ac ymu adnewyddadwy. 

-
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TRIDENT 

Dewiswch Chi! 
Darllenwch beth sydd gan y pleidiau gwleidyddo/ i'w ddweud am Trident 
Plaid Gomiwnyddol 
Cymru 
'Dylai Prydain ddilyn polisi 
tramor annibynnol yn seiliedig ar 
gyd-fyw yn heddychlon a 
chydweithredu gyda phob 
gwlad, ni waeth beth fo'i 
chyfundrefo gymdeithasol. Dylai 
ymadael a NATO, ymwrthod ag 
arfau niwclear yn unochrog, cael 
gwared a chanolfannau rhyfel 
niwclear Prydain a rhai tramor. 
Dylai gefnogi cytundeb i wneud 
cynhyrchu a meddiannu arfau 
niwclear yn anghyfreithlon, a 
gwahardd rhyfel biolegol a 
chemegol yn yr un modd, a dylai 
weithio dros ddiarfogi cyffredinol 
a llwyr.' 
www.welshcommunists.org 

Y Blaid Werdd 
t\rfau braw gwleidyddol yw 
arfau niwclear, ac y maent yn 
anghymesur ag unrhyw 
fygythiad. Yn ychanwanegol at 
hynny, gan fod yna bosibi.l.rwydd 
terfynol y bydd polisi o frawatal 
niwclear yn methu, ac y byddai 
canlyniadau ecolegol a 
chymdeithasol y fath fethiant yn 
drychinebus, rhaid rhoi' r gorau 
i'r gyfundrefo frawataliaeth. 
Mae' r Blaid Werdd wedi 
ymrwymo i geisio diarfogaeth di
oed a di-amod. 
'Yn niffyg cytundebau 
rhyngwladol effeithiol ar ddileu 
arfau dinistr torfol a di-wahan, 

byddai llywodraeth Werdd yn 'Byddai Democratiaid 
datgymalu ac yn cael gwared o' i Rhyddfrydol yn defnyddio'r 
stoc yn unochrog, tra'n parhau i polisi hwn i symbylu diarfogi 
ymgyrchu i gael eraill i wneud yr amlochrog yng Nghynhadledd 
un fath.' . Arolygu' r Cytundeb Atal 
www.pohcy.greenparty.org.uk Ymlediad 2010.' 

Y Blaid Geidwadol 
'Bydd projectau caffael milwrol 
yn y dyfodol yn dibynnu ar bum 
maen prawf: 
Gallu; Rhyng-weithrediadwyedd; 
Cyfaddaster; Fforddiadwyedd; 
Allforiad wyedd. 
Byddwn yn sicrhau mai NATO, 
nid yr UE, fydd yn parhau i fod 
yn gonglfaen ein hainddiffyn, ac 
mae gennym ymrwymiad i 
sicrhau olynydd i Trident a 
chynnal braw-atalydd niwclear 
annibynnol y DU.' 
www.conservatives.com 

Y Democratiaid 
Rhyddfrydol 
'Mae Democratiaid Rhyddfrydol 
am weithio tuag at ddileu arfau 
niwclear ledled y byd. Byddem 
y:n lleihau stoc y DU o ergydion 
niwclear o 50%. Dylid cynnal y 
system niwclear Trident 
bresennol ac ymestyn ei bywyd 
gweithredol, gan benderfynu' r 
derfynol p'run ai i brynu system 
i'w holynu ac, os felly, sut, ar yr 
adeg mae gwariant cyfalaf 
sylweddol i fod i gychwyn ar 
brynu tair Hong danfor newydd 
tua 2014. 

www.libdems.org. uk 

Y Blaid Lafur 
'Er mwyn amddiffyn ein 
diogelwch cenedlaethol, bydd 
Llafur yn sicrhau olynydd i'r 
llongau tanfor dosbarth 
Vanguard presennol a'r system 
taflegrau Trident. Ni chynhwysir 
Trident yn Arolwg Amddiffyn 
Strategol Llafur.' 
www.labour.org.uk/defence 

Plaid y Bobl 
'Mae'r cam arfaethedig i 
adnewyddu Trident am gost o 
£76 biliwn yn anfoesol ar adeg 
pan fo gwasanaethau cyhoeddus 
blaenaf o dan fygythiad. 
'Mae meddiannu arfau niwclear 
fel amddiffyniad ail-drawiad yn 
gwbl ddi-werth. Pe bai' r Deyrnas 
Unedig byth yn dioddef 
ymosodiad gan wladwriaeth 
niwclear, byddai taro'n 61 yn 
gwbl ofer. 
'Gyda'r Arlywydd Obama yn 
dadlau o blaid dileu arfau 
niwclear, dylai' r Deyrnas Unedig 
arwain y byd ac atal y rhaglen 
Trident yn awr.' 
www.daidaviesmp.co.uk 

Plaid Cymru 
'Mae Plaid Cymru yn galw am 
ddileu pob arf niwclear ac am 
gwtogi ar wariant milwrol ym 
mhob man. a bydd yn para i 
weithio dros Gymru ddi-niwclear 
a byd di-niwclear. At hynny, 
byddai Plaid Cymru yn sefydlu 
Academi Heddwch i Gymru a 
fyddai'n hyrwyddo ac yn 
ymchwilio i heddwch a chymod.' 
www.plaidcymru.org 

Y Blaid Lafur Sosialaidd 
Does dim angen arfau niwclear ar 
Bryd a in. Mae' r Bia id La fur 
Sosialaidd yn cefnogi diarfogi 
niwclear unochrog ac am weld 
gwaharddiad rhyngwladol ar bob 
arf dinistr torfol, yn cynnwys 
dyfeisiau gwrth-berson, taflegrau 
niwclear Trident, a symud pob 
gwersyll milwrol tramor o 
Brydain. 
www.socialis t-la bour-
party.org.uk 

Y Glymblaid Sosialaidd 
ac Undebau Llafur 
Dim rhagor o wario ar 
genhedlaeth newydd o arfau 
niwclear, Uong cludo awyrennau 
anferth, neu awyrennau rhyfel 
Ewropeaidd amherthnasol -
dylid troi gwariant ar arfau yn 
wariant ar gynnyrch a 
gwasanaethau buddiol i 
gymdeithas. 
www.tusc.org.uk 

'Nawr yw'r Amser' meddai AIWeinwyr Eglwysig 
Mae trio brif arweinwyr eglwysig Cymru yn ymgyrchu dros wahardd arfau niwclear er mwyn diogelu dyfodol y 
byd.Mae Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, Archesgob Pabyddol Caerdydd, Peter Smith, a Llywydd Cyngor 
Eglwysi Rhyddion Cymru, y Parch Martin Spain, yn ymuno a chynghrair o eglwysi ym Mhrydain sy'n galw ar y 
llywodraeth Brydeinig i ymrwymo i fyd yn rhydd o arfau niwclear. 

Mae ymgyrch yr eglwysi, sef 'Nawr yw'r 'Credwn fod defnyddio neu fygwth defnyddio 
Amser', yn ymuno a Chyngor Eglwysi'r arfau dinistr torfol yn anfoesol. Galwn ar y 
Byd ac era ill i bwyso ar lywodraethau i gwledydd sydd ag arfau niwdear i )'lnatal rhag 
osod°pob deunydd graddfa-fomiau o dan diweddaru eu harfogaethau niwdear ac rydym 
reolaeth ryngwladol ac ymrwymo i wneud y:n eu hatgoffa o'u 'h)'lnrW)'lniad diamwys' i 
defnyddio a meddiannu arfau niwclear yn gyflawni eu dyletswyddau i ddileu pob arf 
anghyfreithlon trwy Gytundeb Arfau niwclear o dan y Cytundeb Atal Ymlediad 
Niwclear newydd. Maen nhw' n gofyn i Niwdear (CAY). Mae amom ddyletswydd i'n 
bob! arwyddo deiseb ar-lein yn mynegi eu plant a'n hwyrion i sefydlu cytundehnewydd 
cefnogaeth i' r amcanion hyn. hollgyffredinol, gwiriadwy, a fydd )'11 rhW)'l11o 

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y tri 
arweinydd Cymreig: 
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gwledydd yn gyfreithiol i ddileu holl arfau 
niwclear y byd. Nawr yw'r amser.' 

Cefnogir yr arweinwyr eglwysig gan y 
Farwnes Shirley Williams sy'n disgrifio 
ymlediad niwclear a newid hinsawdd fel 
'y bygythiadau mwyaf i oroesiad y 
ddynolryw'. 

Meddai hi, 'Dimond ychydig o 
flynyddoedd sydd gennym, rhyw 
ddegawd ar y mwyaf, i reoli arfau 
niwclear ac, yn y pen draw, eu dileu.' 

heddweithredu 
Arwyddwch y ddeiseb newydd ar-lein yn 
www.endnudearweapons.org,uk 
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Cymru'n Cau Clwydi Al~~!,~~~~ 
Ymunodd protestwyr o bob rhan o fygythiadau diogelwch ac benderfyn~ad hyd Y ~yn. Yn ol 
Gymru a'r 500 o ymgyrchwyr CND ymlediad. gweinidog1on, mater I r Senedd 
a Trident Ploughshares i gau pob Cynyddodd gwariant ar gyfl~ustrau newydd fydd penderfynu._ 
mynedfa i Sefydliad Arfau Atomic newydd yn y SAA un d_eg sa•th (Cafodd 26 o bobl eu restio vn y 
(SAA) Aldermaston yn Berkshire gwaith yn y degawd d1wethaf, 0 pen draw - 12 o Sbaen, 11 o'r DU, 
am rai oriau ar y 15fed o Chwefror. £24m yn 2000 i £420m Y llynedd, a thri o Wlad Bel g.) 
Hwn oedd y gwarchae mwyaf ers er gwaetha'r ffaith fod Y 
blynyddoedd. Roedd ymgyrchwyr 
gwrth-niwclear yn benderfynol o 
rwystro'r gwaith adeiladu sy'n 
paratoi ar gyfer cynhyrchu 
ergydion niwclear newydd. 
Ymunodd protestwyr o Gymru a 
gweithredwyr rhyngwladol i anfon 
neges gref at lywodraethau 
Prydain a'r byd, mai dileu arfau 
niwclear yw'r unig ateb i 

Adroddiadau gan dri o'r blocedwyr: · 
Angie Zelter (Trefyclo) lluniau o'r tagfeydd traffig ar y ffyrdd - i'w oedd g~dael 11°1:ydd i'r blocedia_u ar Y ~han 
Cafodd y Cymry'r cyfrifoldeb am Clwyd yr defnyddio yn y llys, mae'n siwr, i brofi ein fwyaf o r clwydi a chanolbwyntto ar glino 
Adeiladwyr, a fydd yn un o'r c!wydi bod wedi tarfu ar fywyd y 'gymuned', Clwyd Y Swyddfa Cartref, ond fe fydden 
pwysicaf ar gyfer cerbydau adeiladu yn y cymuned a oedd yn mynd i mewn i nhw'n restio pobl a oedd yn rhwystro'r 
misoedd sydd i ddod. adeiladu arfau llofruddiaeth dorfol! Yna, ffyrdd os oedd ganddyn nhw offer cloi. 
Cyrhaeddais ychydig cyn 6am, ac roedd yr gwelodd rhywun glwyd a rail yn cael ei Ar 61 saith a wr, teimlem ein bod wedi 
heddlu'n disgwyl ac ychydig o Cymry eisoes hagor, a thraffig yn mynd i mewn. arddangos ein nerth er bod saith o'r wyth 
yn codi baneri. Tua 6.30am cyrhaeddod Dywedodd Mell wrthym ar y ff6n ei bod clwyd yn dal ar gau. Roedd llawer o 
cerbydau'r gweithredwyr rhyngwladol, ac hi'n rhwystro'r glwyd a'i beic, a symudodd gyfweliadau wedi cael eu rhoi i'r wasg leol 
yna grwpiau o Cymru, a'r Bwdhyddion grwp o fyfyrwyr i rwystro'r glwyd honno yn ogystal ii'r wasg Cymreig a rhyngwladoL 
Nipponzan Myohoji. Yn fuan, roedd hefyd. Mwy o fonllefau. gyda sylw mawr i'r £faith fod Prydain yn 
protestwyr yn gwisgo tiwbiau do effeit'1.lol a Roedd Clwyd Thdley wedi ei chau yn llwyr torri'r Cytundeb Atal Ymlediad ac yn 
drwm do .yi1 eistedd ar y.lonydd _yi1 arwain gyda rhyw 150 o bob! grefyddol yi1 canu hyrwyddo brawychiaeth wladol. Felly, dyma 
at y clwyd1, a chanodd Cor Co_ba1th emynau ac yi1 gwedd10. Roedd Clwyd y roi'r gorau iddi ynghyd a'r clwydieraill,ac 
Aberyst~th. Ymunodd Cad~rrydd CND Swyddfa Cartref wedi ei rhwystro gan ymgasglu wrth y Brif Clwyd ani ddawns a 
Cymru, Jill Evans ASE, ac era ill o ~ND hanner canto fenywod a dau Enillydd chan, cyn d ychwelyd i eglwys y Parchedig 
Cyinru, Bangor, Abertawe, Llanfarr y1~ Cwobr Heddwch Nobel yn gorwedd ar y Ali yi1 Reading lle'r oedd bwyd a chwmnida 
Muallt, 'Irefydo ac Aberystwyth, a rha1 o ffordd - yna, dywsom fod y gwarchae yn yn ein disgwyl 
wlad Belg, Sbaen a Chile a'r dorf hapus o cael ei chwalu gan dimau torri yr heddlu. · 
brotestwyr a chefnogwyr, a safai'r heddlu o Pan glywsom fod y ffordd wedi cael ei 
gwmpas yn gwenu a sgwrsio. Cyn hir, roedd chlirio wrth Clwyd y Menywod ymhellach i 
ein dwyd yi1 for o faneri a blancedi fyny' r A340, penderfyi10dd y garfan O Sbaen 
argyfwng arian i gadw'r blocedwyr yi1 a Gwlad Belg rwystro'r A340 cyn y cylchfan 
dwym. Cyrhaeddodd caw) poeth, tea cyfagos, a symudodd y Cyrnry yn agos at y 
theise1mau. Roedd ein clwyd wedi ei glwyd ei hun er mwyn parhau i rwystro 
rhwystro'n llwyr erbyn 7am, ac yi1 amhosibl gyda llai o bob!. Doedd yr heddlu ddim 
ei hagor heb ymdrech fawr gan yr heddlu. wedi disgwyl hyn o gwbl. Fe frysion nh • 
Cyi1 hir, dywsom fod gwarchae ar bob glirio'r ffordd ond gymerodd offer clo'' w 

1 

clwyd. Bonllefau afieithus - roeddem wedi Sbaenwyr a'r Belgiaid ddwyawr i'w c~:alu 
llwyddo! Dechreuodd yr heddlu dynnu Roedd yi1 amlwg mai strategaeth yr heddlu· 

Ray Davies (Bedwas, Caerffili) 
Treuliodd ein carfan Cymreig y noson 
mewn neuadd eglwys yn Reading yn 
trafod ein tactegau ar gyfer y gwarchae. 
Roedd yr adrenalin yn byrlymu wrth i 
bob\ roi prawf ar eu tiwbiau a'u hoffer do~ 
ac ychydig iawn o gwsg a gafwyd. 
Ymadawsom a'r neuadd eglwys cyn y 
wa~r, ac wrth nesau at Clwyd yr 
Adeiladwyr, dyma ni'n cloi ein hunain 
wrth ein gilydd a'n tiwbiau a thaflu'n 
hunain i lawr yn gyflym o flaen y glwyd, 
yn?hyd a 15 o Gymry eraill a 15 o 
we1thredwyr rhyngwladol. 
Daeth. yr holl SM i stop. Darparwyd 
adloniant gan fand Basgaidd a Chor 
Cobaith Aberystwyth, gyda cherddoriaeth 

heddwch o bed war ban. Roedd y ddaear 
yn wlyb diferi ac erbyn 9am roedd hi'n 
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ACADEMY HEDDWCH CVMRU 

Nid oes ofn her arnom yn CND Cymru! 
Dyna pam rydym wedi cychwyn ymgyrch 
newydd - un bositif iawn y tro yma. 
Rydym yn galw am Academi Heddwch i 
Gymru. 

Rydym eisiau gweld Cymru yn cymryd ei Ue 
wrth ymylgwledydd eraill sydd gyda'r math 
yma o sefydliad i arwain gwaith y Llywodraeth 
a'r bob! ar heddwch a chyfiawnder. Mae'r 
Cynulliad Cenedlaethol ar y funud yn ystyried 
ein deiseb dros Academi Heddwch. Cawsom 
ein hysbrydoli gan Acadmei Heddwch 
Fflandyrs a'i Lywydd, Nelly Maes, pan ddaeth 
hi fel siaradwr gwadd ar daith o amgylch 
Cymru ychydig wythnosau yn not. Mae 
esiampl Fflandyrs yn dangos faint mae'n bosib 
newid os ydi'r ewyllys gwleidyddol yn bodoli. 
Roedd yn ysbrydolaeth i wneud cysylltiadau 
heddwch newydd rhwng Cymru a Fflandyrs -
dwy wlad sydd wedi eu cysylltu gan ryfel yn y 
gorffe1mol. Roeddwn yn falch iawn i fynd a 
Nelly i'r ffenn yn Nhrawsfynydd lle yr 
oedd Hedd Wyn yn byw cyn iddo gael ei 

!add yn Fflandyrs yn 1917. Yn ei gartref, 
gwelsom y Gadair a' i orchyddwyd gan 
'liain du yn yr Eisteddfod pan 
gyhoeddwyd ei farwolaeth i'r gynulleidfa 
oedd yn disgwyl am yr ennillydd. Roedd 
yr olygfa yn anhygoel, dim ond yn cael ei 
ddifetha gan un neu ddau awyren filwrol 
yn hedfan uwchben. Roedd yn ein 
hatgoffa' n glir o ba mor bwysig yw ein 

Adroddiadau gan dri o'r blocedwyr yn parhau 

hymgyrch. 
Rydym wedi cychwyn trafodaeth ar 
Academi Heddwch a'r ffurf y dylai ei 
gymeryd yng Nghymru. Rydw i'n sicr mai 
dyma beth sydd angen ar lefel genedlaethol 
i alluogi Cymru i gyfrannu'n wirioneddol 
tuag at heddwch rhyngwladol ynghyd a 
heddwch yn ein cymunedau ni. Mae pawb 
sydd wedi bod yn meddwl am y 
posibiliadau yn tei.mlo'n gyffrous a 
brwdfrydig. 

Hefyd yn rhoi cyflwyniad i'r Pwyllgor 
Deisebau yn y Cynulliad oedd Tomas Baum, 
Cyfarwyddwr Academi Heddwch Fflandyrs. 
Pan ofynwyd iddo sut y dylai Cymru 
ddechrau'r trefniadau i sefydlu Academi, ei 
ateb oedd ''Just do it". Felly dyna ni! Rhaid i 
ni edrych ar brofiadau gwledydd eraill, yr 
adnoddau sydd ar gael ac anghenion 
arbennig-Cymru ond mewn gwirionded 
mae jyst rhaid i ni fynd amdani. Ac felly y 
gwnawn ni lwyddo. 

Roedd yr awyrgylch yn drydanol. fyddan nhw not yno drachefn a thrachefn, rhyngwladol wedi ymgloi ar draws y 
Roedden ni' n ennill. Daeth newyddion o' r nes i ni ennill y wobr fwyaf oll- sef ffordd, tra cafodd y clwydi mynediad eu 
clwydi eraill fod y gwarchae'n llwyddiant. gwaredu' r byd o arswyd arfau niwclear. cau gan ogledd Cymru (Heather, Irene o 
Doedd dim byd yn mynd i mewn nac yn Borthmadog a John) a de Cymru (Ray 
dod allan. Roedd tagfeydd o dair milltir Nick Jewitt (Bangor) Davies a Jan Jones o Abertawe). Fe'u 
ym mhob cyfeiriad. Sut i stwffio pedwar person, bagiau, pibau cefnogwyd gan lawer o bobl eraill. 
Roedd yr heddlu wedi cynhyrfu. cloi plastig, a phlacard ar bolyn i mewn i Cafodd 26 o bob! eu restio, 21 ohonyn 
Daethpwyd ag offer torri o bob math i Ford Fiesta? Wedi Bawer o bacio, a chan nhw am 'rwystro'r ffordd' a chafodd 11 o'r 
ddelio a'r criw rhyngwladol, a golygodd ddal i drafod y ffordd orau yno, roedd rhain eu rhyddhau ar 61 derbyn rhybudd. 
hynny y gallodd y saith clwyd arall gynnal hi'n 3.30pm erbyn i Heather, John, a Cafodd 10 eu gollwng ar fechn'iaeth i 
gwarchae heb ymyrraeth. finnau (o Grwp Heddwch a Chyfiawnder ymddangos ger bron llys, ar 61 gwrthod 
Erbyn un o'r gloch, roedd yr heddlu wedi Bangor ac Ynys Mon) yrru i ffwrdd; derbyn rhybudd, mae'n siwr, gan fod 
cael digon. Roedd Aldermaston wedi cau gadawyd y placard ar 61. Cyrhaeddodd y hynny'n golygu cyfadded i'r cyhuddiad; 
am y dydd. Daeth pawb ynghyd wrth y Ford Fiesta a ninnau neuadd eglwys yn fe allan nhw ddefnyddio'u hachos llys i 
brif glwyd yn canu a dawnsio, gan Reading gyda'r nos i ni gael gofrestru, a ennill mwy o gyhoeddusrwydd. Cafodd y 
ddatgan ein buddugoliaeth anhygoel - y derbyn cyfarwyddyd a chawl trwchus cyn pump arall eu restio a'u rhyddhau ar 
gwarchae gorau ar Aldermaston erioed. mynd i'n Travelodge anhygoel o rad a fechnfaeth am sicrhau 'mynediad i safle 
Am 3.45, roeddwn yn 61 yng ngorsaf fwciwyd o flaen llaw. Roedd eraill yn diogel' . Yn 61 Heddlu Dyffryn Tafwys, 
Reading, yn wynegon i gyd ond yn hapus cysgu mewn neuaddau eglwys. Wyddoh Heddlu'r Weinyddiaeth Amddiffyn fydd 
i wybod ein bod wedi atal gwaith ni ddim beth fydd cost lawn olynydd i yn delio a nhw pan fyddan nhw'n ateb eu 
cynhyrchu Aldermaston. Roeddem wedi Trident. Mae'r amcangyfrifon yn amrywio mechnfaeth. 
anfon neges bwerus at Gordon Brown a'i o £20 i £97 biliwn. Gallai'r fath arian gael ei Fel y dywedodd y gweithredydd 0 

lywodraeth mai gwallgofrwydd fyddai wario ar frwydro effeithiau anochel newid Grynwr, John Lynes: 'Sut alla'i wedd'io am 
bwrw ymlaen a chenhedlaeth newydd o hinsawdd, gwella'r Gwasanaeth Iechyd, ac fara beunyddiol pan fo'n cyfoeth, a ddylai 
arfau niwclear yn hytrach na gwario ein ati. Mae arolygon barn diweddar wedi fod yn bwydo'r newynog a gwella'r 
trethi ar addysg, iechyd, a, pethau sydd o dangos fod mwyafrif o'r boblogaeth yn cleifion, yn cael ei wario ar arfau? Sut alla'i 
bwys i bob un ohonom. erbyn unrhyw olynydd i Trident. ddisgwyl i wledydd eraill roi'r gorau i'w 
Pam godon ni am 4 am ar fore gwlyb, cynlluniau niwclear tra bod fy llywodraeth 
rhynllyd O oer? Roedd hi' n amlwg fod yr heddlu wedi cael fy hun yn dal i fod a'r arfau hyn?' 
Fe wnes i hynny er mwyn ein planed gorchymyn i fod yn gyfeillgar ac yn 
hardd, fregus, er mwyn fy ngwraig anfygythiol ac i beidio a restio'r rhai a 
Wendy, Tad a Carwyn, y plant, acer oedd yn rhwystro' r clwydi. Roedd hyn yn 
mwyn i genedlaethau i ddod gael dyfodol. siom, gan fod restio pobl yn golygu mwy o 
A dwi ddim yn credu fod angen i ni boeni gyhoedduswydd - sef nod y weithred, 
am ofalwyr y dyfodol hwnnw. Roedd pobl ochr yn ochr a tharfu ar waith y SM. Wrth 
ifanc wedi heidio i Aldermaston, ac fe Clwyd yr Adeiladwyr, roedd y protestwyr 
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Mwy o ffotograffau: www.fljckr.com/ 
photos/cndu 
Adroddiadau: 
www.trjdentploughshares.org 
fideo: 
www.wrHrg.org/node/9816 

TUDALEN 5 



CRYNODEB NEWVDDION 

Vanunu 
Rhyddhawyd Mordechai Vanunu yn 2004 ar 
6118 mlynedd o garchar yn Israel am 
ddatgelu manylion am raglen arfau niwclear 
Israel. Doedd e ddim yn rhydd hyd yn oed 
wedyn, gan fod cyfyngiadau yn dal i fod ar 
ei ryddid i siarad, cymdeithasu a symud. Ym 
mis Rhagfyr y llynedd, cafodd ei restio eto a'i 
gyhuddo o siarad a thramorwyr. Mae 
dedfryd 3-mis ohiriedig eisoes yn crogi uwch 
ei ben am dorri'r amod hon. Mae'n 
garcharor yn ei gartref ar hyn o bryd tra'n 
disgwyl achos llys. 
Ym mis Chwefror eleni, gofynnodd Vanunu 
am dynnu ei enw oddi ar y rhestr enwebu ar 
gyfer Gwobr Heddwch Nobel. Dywedodd 
nad oedd am gael ei 'gysylltu' a Shimon 
Peres, cyn-enillydd Gwobr Heddwch Nobel 
ac arlywydd cyfredol Israel. 

heddweithredu 
Mae Mordechai Vanunu yn gofyn am 
gyfraniadau i helpu i dalu el gostau 
cyfreithiol ac i gychwyn ar fywyd newydd 
a pharhau a1 waith dros Ddwyrain canal 
yn rhydd o arfau niwdear. e: 
vaououvmjc@gmait,com 
www.yanunu.com 

Amddiffyn 
Taflegrau'r UD 
Mae hyn y dal i fod yn ddraenen yn y 
negydu am Gytundeb Lleihau Arfau 
Strategol (STAR1) newydd rhwng Rwsia a'r 
UD. Daeth START i ben ym mis Rhagfyr ac 
er gwaethaf saith ymgais i drafod cytw1deb 
newydd, mae'r Prif Weinidog Putin wedi 
nodi mai'r broblem fwyaf yw'r £faith fod 'ein 
partneriaid Americanaidd yn adeiladu tarian 
gwrth-daflegrau a dydyn ninnau ddirn yn 
adeiladu w1'. 
Efallai nad yw'r cyhoeddiadau a wnaed fis 
Medi diwethaf ynghvn a dileu'r cynllwtlau i 
gynnwys Gwlad Pwyl a' r v\eriniaeth Siec yn 
Amddiffyn Toflegrau'r UD yn wiJ; gan foci 
trafodaethau'n parhau rhwng swyddogion y 
ddwy wlad a chynrychiolwyr yr UD. 
Mae Ysgrife1mydd Amddiffyn yr UD Bill Gates 
yn awgrymu, os derbynnir ei gyllideb 
arfaethedig, y bydd archebion am 'daflegrau 
rhyng-gipio' ar gyfer Prydain gan y cwrnruau 
arfau Americanaidd 1.ockheed Martin a 
Raytheon yn cynyddu bedair gwaith yn y naill 
achos a thair gwaith yn y Ilall. Mae'r gorsafoedd 
yn Men with Hill a Fylingdales yn swydd Efrog 
yn parhau i £od yn rhan o gynllwtlau 
amddiffyn taf!egrau'r UD. 

heddweithredu 
Sgrifennwch at eich N5 (gweler cysylltiadau 
tud. 14) ac annog na ddylal Prydaln 
ymwneud dim mwy ag Amddlffyn 
TaHegrau'r UD. 
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Traffig Marwol 
ymMor 
Iwerddon 
Gadawodd y llwyth cyntaf o wastraff niwclear 
ymbelydrol dros ben, sgil-gyrmyrch tam~')'dd 
niwclear hesb o adweithyddion Japanea1dd a 
anfonwyd i'w ailbrosesu yr1 ystod y 1980au a'r 
19CXlau, waith ailbrosesu niwclear Sellafield 
ddiwedd mis Ionawr, ar ei ffordd i Japan. 
Mae'r broses yn golygu tyrmu wraniwm a 
phlwtoniwm y gellir ei ailddefnyddio o'r 
tanwydd hesb, gan adael gwastraff hylif ar 61. 
Yn ystod y degawd nesaf, bydd gwastraff 
ymbelydrol iawn yr1 cael ei ddychwelyd i 
wledydd Ewropeaidd hefyd. Caiff 65% o ran 
cyfaint o gyfanswm gwastraff ymbelydrol 
Prydain sy'n deillio o arfau a chyrmyrchu yrmi 
eistorio yr1 Sellafield,sy'n cyrmwys 95% o holl 
ymbelydredd y DU. 
Bwriedir dychwelyd 1,850 llond fflasg o 
wastraff yrnbelydrol iawn i gwsmeriaid yr1 
ystod y deng rnlyr1edd nesaf, sef llwyth o 28 
canister ar y tro ar gyfartaledd, mewn llongau 
pwrpasola fydd yr1 hwylio Mor Iwerddon oddi 
ar arfodir Cyrnru ar eu taith. Gallai yrnosodiad 

h 
, i; 

j 
- --·· 
gan frawychwyr ar un o'r llongau hyn, neu 
ddamwain yr1 ystod y daith, foci yr1 
drychinebus. 
Bydd gwastraff ymbelydro!, cyimyrch 
degawdau o raglemu arfau, ymchwil a 
chyimyrchu ynni, yr1 aros yi1o. Does dim dully 
mae pawb yi1 gytfm arno o ymdrin a'r 
dew1ydd hynod beryglus yina. Mae dulliau 
storio gwastraff 1uwclear cyfredol yn dal i fod 
yi1 ffyrdd dros-dro yn wug O ddatrys y 
broblem. 

Gochelwch 
....... ar y ffyrdd 
Mae confois milwrol yn cario erg ct· . Y ron 
mwclear arfog yn teithio'n gyson rhwng y 

. . -------ffatri ergyd1on n1wclear yn Burghfielct 
L(oegr a'r storfa Taflegrau Niwclear Yn 
Trident yn Coulport yn yr Alban. Does 
dim arwyddion ymbelydrol i'w gwetd 
ni rybuddir naill ai awdurdodau lleol t 

f . M ar 
cyhoedd am y con 01s. ae pob ergyd y 
cynnwys hyd at 8kg o blwtoniwm a n 
defnyddiau eraill ymbelydrol dros ben. 
Byddai damwain yn llygru ardal anferth 
am gyfnod amhenodol. 

...... yn yr awyr 
Mae llwythi o ddefnyddiau niwclear 
arbennig yn dal i hedfan o RAF Brize Norton 
yn swydd Rydychen i UDA, gan groeside 
Cymru ar eu taith. Cyfnewidir deunydd 
ergydion niwclear rhwng Prydain ac lJDAo 
dan Gyd-gytundeb Amddiffyn 1958. Pwy 
ddywedodd fod arfau niwclear Prydainifod 
i'n diogelu? 
Mwy: www.nuclearinfo.org 

Cadw arfau 
niwclear yr UD 
allan o Kobe 
Mae gan UDA fwy na 130 o wersylloedd 
milwrol yn Japan. Mae penderfyniad gan 
Gyngor y Ddinas ym 1975 ar gyfer porthladd 
Kobe yn dweud fod yn rhaid i bob Uong 
ryfel estron sy'n dod i mewn i'r porthladd 
dystio nad oes arfau niwclear ar ei bwrdd. 
Mae UD yn pwyso ar Kobe i ddileu'r 
penderfyniad. Bob blwyddyn, bydd CNDyn 
ymuno a grwpiau o bed war ban y byd i 
ymateb i'r alwad flynyddol gan 
ddinasyddion Kobe a Chyngor Hyogo yn 
erbyn Bomiau AacH am negeseuon o 
gefnogaeth. 

heddweithredu 
Sgrifennwch fel unigolion neu grwpiau at: 
bqcmmS41@yahoo.co.jp 

Obama'n brysur 
yn y Siop Fomiau 
Cyhoeddodd llywodraeth Oba ma yn ei 
chyllideb flynyddo! ddiweddar y bydd yn 
cynyddu gwariant ar stoc arfau niwdear yr 
UD i £4.3 biliwn, £370 miliwn yn fwy na'r 
hyn a wariwyd gan George Bush yn ei 
flwyddyn olaf yn y swydd. . 
Mae'_r UD hefyd yn anfon taf!egrau Patriot I 
bedair gwlad - Qatar, Yr Emiraethau 
Arabaidd Unedig, Bahrain a Kuwait - ac Y11 

cad w, d wy long yn y Gwlff a all saethu 
taflegrau o lran o'r awyr. Mae Washington 
yn hel_pu Saudi Arabia i ddatblygu Uu i 
amtldiffyn gweithfeydd olew hefy~ 
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Cloe Dydd y Farn 
Ers mis Ionawr 2010, mae Cloe Dydd y 
Fam yn dangos ei bod yn 11:54pm. Mae 
bysedd y ddyfais sydd wedi bod yn mesur 
y perygl niwclear ers 1947 wedi cael eu 
symud funud ymhellach oddi wrth 
hanner nos. Penderfynwyd ar hynny gan 
y Bulletin of Atomic Scientists oherwydd 
cynnydd yn y 'cydweithrediad byd-eang i 
leihau arfogaethau niwclear ac i gyfyngu 
ar effeithiau newid hinsawdd'. 
Wyneb cloc symbolaidd yw Cloe Dydd y 
Fam sydd wedi cael ei gynnal ers 1947 gan 
fwrdd cyfarwyddwyr y Bulletin of the 
Atomic Scientists ym Mhrifysgol Chicago. 
Po agosaf y bydd bysedd y cloc at hanner 
nos, yr agosaf yr amcangyfrifir yw'r byd at 
drychineb fyd-eang. 
Arferai gynrychioli bygythiad rhyfel 
niwclear byd-eang. Ers 2007, mae hefyd 

wedi adlewyrchu technolegau sy'n newid 
yr hinsawdd a 'datblygiadau newydd yn y 
gwyddorau bywyd a nanodechnoleg a 
allai beri niwed diwrthdro' . Gan 
adlewyrchu digwyddiadau rhyngwladol 
sydd wedi peryglu'r ddynolryw, mae 
bysedd y cloc wedi cael eu hailosod bedair 
ar bymtheg o weithiau ers eu gosod am y 
tro cyntaf ar saith munud i hanner nos ym 
1947. • ---

• 
Y Bom i Ddechreuwyr 
Mae' r erthygl wefan hon a gyhoeddwyd gan 'yn gyfrinachol, dan ddaear, o ddewis'. 
Gyngor yr Almaen ar Gysylltiadau Tramor unrhyw wlad sy'n dyheu am fod yn bwer 
yn dweud wrthym ei bod yn darparu niwclear, mae 'The Bomb for Beginners' yn 
'cyfarwyddiadau fesul cam ar gyfer mynd awgrymu ble i gael help, pwy i'w beio pan 
yn niwclear' er gwybodaeth i wledydd fel gewch eich dal - ac yn rhybuddio y gall eich 
Iran, gan ddefnyddio gwledydd fel Israel fel gwlad fod yn dlawd iawn ar derfyn dydd, 
modelau. Fe'i sgrifennwyd gan Michael yn enwedig os byddwch wedi datblygu 
Riihle, dirprwy bennaeth uned gynllunio arfau niwclear. 
polisi NATO, ac mae'n awgrymu, fel cam Darllenwch yr erthyl yn: www.ip-~lobal.om 
cyntaf, y dylid 'datblygu rhaglen niwclear 
sifil' - y gallwch 'hyd yn oed ofyn am help 
gan IAEA ar ei chyfer', a sefydlu 
'cyfleusterau ymchwil a chyfoethogi 
niwclear' . Bydd angen cadw rhai o'r rhai.n 

Bydd NATO yn trafod ei strategaeth ar gyfer 
y deng mlynedd nesaf (19-21 Tuchwedd) -
wrth gwrs, fel allai ddewis cael gwared o'i 
arfau niwclear. 

Greenpeace yn ail-lansio 
rhwydwaith Trident 
Ers blynyddoedd 
lawer, mae 
Greenpeace 
wedi 
rhedeg 

~ 
ymgyrchu 
ar gyfer 
eu gwaith 
Heddwch 
a 
Diarfogi, 
yn 
benodol 
eu 
hymgyrch 
yn erbyn 
lhdent. Wedi 
i'r 
gweithgareddau 
ddod i'w 
hanterth adeg mordaith yr Arctic 
Sunrise yn 2007 (gweler 
www.greenpeace.org.uk/blog/peace/the
trident-tour-finishes), mae' r rhwydwaith 
wedi bod yn llai gweithgar. Gobeithir newid 
hyn yn y cyfnod cyn yr etholiad cyffredinol, 
ac maen nhw'n gofyn am eich cymorth. 

l'leclclweithredu 
I ddysgu mwy am waith Heddwch a 
Diarfogi Greenpeace: 
1) Ymwelwch a'r grwp ar-lein: 
www. green peace. org. uk/ groups/peace 
2) Cliciwch ar 'join our group', rhowch 
eich manylion, a dyna ni. 

GWr Angerddol ac Egwyddorol 
Michael Foot 1913- 2010 
Ymunodd CND Cymru ag eraill ledled Cymru yn y galaru a fu wedi marwolaeth Michael Foot ar y 3 ydd o Fawrth. 

Roedd Michael yn un o'r siaradwyr yng fyddai'n condemnio gwallgofrwydd y oedd yn gyfrifol am y golled, er gwaetha'r 
nghyfarfod sefydlu CND ar yr 17•s o strategaeth niwclear mewn safle i gyfeirio'i £faith fod y mwyafrif o aelodau'r Blaid Lafur, 
Chwefror 1958. Credai mai'r ffordd ymlaen dylanwad yn y Cenhedloedd Unedig ac yn y yn enwedig yng Nghymru, o blaid diarfogi 
tuag at ddiarfogi niwclear oedd trwy bolisi'r byd yn gyffredinol mewn modd nad yw ar niwclear. Roedd yna fwyafrifoedd clir mewn 
Blaid Lafur. Ef oedd AS Glynebwy rhwng gael i ni ar hyn o bryd.' arolygon barn yn erbyn Trident a 
1960 a 1992 ac roedd yn destun edmygedd i chanolfa1mau arfau niwclear yr UD ym 
lawer o'i wrthwynebwyr, hyd yn oed, am ei Ym 1961, oherwydd ei wrthwynebiad i Mhrydain. 
ddeallusrwydd, ei egwyddorion cadarn, ac wario ar amddiffyn, cafodd ei ddiarddel o'r 
fel siaradwr disglair. blaid seneddol am ddwy flynedd. 

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, leuan 
Wyn Jones, a oedd yn AS yr un pryd a 
Michael, iddo 'ddysgu llawer gan ei gyfoeth 
o wybodaeth a'i ymrwymiad i gyfiawnder 
cymdeithasol'. 

Fe! arweinydd y Blaid Lafur yn y 1980au, 
parhaodd Michael Foot i gefnogi diarfogi 
niwclear. Mewn cyfweliad ym 1980, gyda 
Chomin Greenham mewn golwg, 
dywedodd: 'Cafodd y rhan fwyaf o 
iawnderau eu hennill gan bob) a dorrodd y 
gyfraith.' 

Mewn erthygl bapur-newydd ym 1960, Pan gollodd Llafur etholiad 1983, rhuthrodd 
sgrifennodd Michael Foot: 'Byddai Prydain a beimiaid i fynnu mai ei bolisi amddiffyn 
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Meddai Cadeirydd CND Prydei.nig, Kate 
Hudson: 'Mae arolygon barn yn dangos fod 
barn Michael Foot am ddiarfogi niwclear 
heddiw yn cael ei rhannu gan fwyafrif o 
etholwyr Prydain o bob plaid - ffa ith y 
byddai'n dda pe bai ein gwleidyddion yn ei 
chydnabod wrth iddynt fwrw i mewn i. 
etholiad cyffredinol. Anfonwn ein 
cydymdeimlad dwysaf at deulu Michael 
a'i ffrindiau.' 
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eddweith r 
rhagor am Aberporth : www.bepj.org,uk 

e d u 

GWyl Palesteina: Bangor i Fethlehem 
Bydd Banuor i Fethlehem nid yn unig yn benwythnos o siaradwyr, paneli trafod gweithdai· ce dd · th ff"l · 

o , , , r onae , 1 m1au, 
cabaret a stondinau i wneud pobl yn fwy ymwybodol or problemau sy'n wynebu Palesteina hedd" d h f d 

n 1 . . "d 1w, on e y yn dathlu diwylliant y .1a estirua1 . 

Bydd y siaradwyr yn cy1mwys Tony Benn ac ymgyrchwyr blaenllaw 
eraill o' r Ymgyrch Gademid Ryngwladol a gweithredwyr heddwch 
o Balesteina. Bydd dwy noson o adloniant yn cynnwys cerddoriaeth 
gan Banda Bacana, Steve F.aves, a Gwilym Morus; ffilmiau, cerdd a 
chelf; bwyd a stondinau. 

Bydd yr wyl yn cefnogi gwaith nifer o gynfyfyrwyr o Fangor ym 
Mhalesteina. Mae'r rhain wedi ffurfio project amaeth parhaol o'r 
enw 'Bustan Qaraaqa', a fydd yn galluogi Palestiniaid i fyw yn fwy 
cynaliadwy, er gwaethaf gormes cynyddol awdurdodau Israel. 
Mae'r cynfyfyrwyr hyn o Fangor yn brwydro yn erbyn cael eu 
hallgludo, ac mae angen dirfawr am arian er mwyn i'r project allu 
parhau (gweler www.bustan9.araa9.a.org am wybodaeth bellach). 
Mae'r project wedi bod yn mynd rhagddo'n llwyddiannus tan 

nawr, ac ~edi denu llawer o gefnogaeth o diroedd yr ymylon, 
sydd wed1 eu dal rhwng y wal anghyfreithlon ac Israel. 

Cynhelir gwyl Bangor i Fethlehem dros benwythnos yr 16'1 -lSf'd o Ebriil 
yn Het1<lre, Toi Y Bont, ger Bangor - ffermdy o' r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg sydd ganllath o'r A55, oddi ar Gyffordd 12. 
Hef law am ~ yn ~nwythnos difyr ac addysgol, gobeithiwn y bydd yr 
wy yn arwam at_broJectau a gweithgareddau eraill i gefnogi Palesteina, 
ac yn creu cysylltiadau pellach rhwng Bangor a Bethlehem. 

heddwe·th dLI 
Gwybodaeth bellach dd" I . r e 
t: 01248 490 715 o I Wrth Linda Rogers 

e: lindarogersbt@nooale -1 ----·- ma1 ,com 
riTUUID))AUL£ENN88-------------------=~H~ED;D;W~C:'.H~S-1 _• _G_W_A_N_W_Y_NZ01° 



O GYMRU I BAL FSTEINA 

Taith i Gaza ac yn 61 
gyda thair modryb o Abertawe 
Ym mis Rhagfyr a mis lonawr, teithiodd y trydydd confoi cymorth rhyngwladol fwy na 3000 km mewn ymdrech i 
dorri'r gwarchae ar Lain Gaza. Yn Gaza, rhoddwyd y cymorth i'r Cyngor Elusennau Canolog - corff anlywodraethol o 
gymdeithasau dinesig ar gyfer ysbytai a chanolfannau lles. Cododd Ingrid Bousquet (sy'n sgrifennu isod), D . Murphy 
a Janet Hussain (y Tair Modryb) ynghyd a Chymorth Abertawe dros Balesteina arian i brynu fan, ei llenwi a chymorth 
a gyrru gyda'r confoi Viva Palestine ar draws Ewrop ac i mewn i'r Dwyrain Canol i Gaza. 

Er pan oeddwn i'n blentyn, dwi wedi 
ceisio sefyll yn erbyn anghyfiawnder ac 
wedi bod ii delfrydau dyngarol cryf. Dyma 
a'm cymhellodd i wirfoddoli gyda 
cheiswyr noddfa a ffoaduriaid gyda 
gwahanol elusennau yn Abertawe. 
Roeddwn wedi bod yn anesmwyth ers tro, 
yn dyheu am ymateb i her, gweld y byd a 
chyfrannu at newid pethau pan glywais 
am y confoi i Gaza. Roedd fy ffrind, D, a 
oedd wedi teithio ddwywaith o' r blaen i'r 
Lan Orllewinol ac wedi dweud wrthyf am 
yr amodau byw enbyd yno, wedi ymgeisio 
i fod yn rhan o gonfoi Viva Palestina, a 
phenderfynais ymuno ii hi. 
Fis cyn ymadael, dyma ni'n cwrdd ii Janet, 
gwirfoddolwraig arall, i ddyfeisio cynllun 
gweithredu er mwyn dodo hyd i gerbyd a 
chymorth meddygol a chodi arian tuag at 
y costau teithio. Roedd yr ymateb oddi 
wrth unigolion, undebau, mosgiau a 
gwahanol fudiadau yn anhygoel o hael ac 
er syndod i ni, llwyddasom i gyrraedd ein 
nod ddechreuol. 
Ymadawsom ii Llundain ar y 6ed o Ragfyr, 
gan ymuno ii mwy nag 80 o gerbydau a 
160 o bobl o wahanol gefndiroedd, 
crefyddau ac oedrannau. Ymunodd eraill 
ii ni ar hyd y ffordd . Yn ystod yr wythnos 
gyntaf, cawsom fod gennym broblem 
goriwytho, doedd y radio CB ddim yn 
gweithio, a chawsom ein cadw yn y ddalfa 
gan swyddogion y doll am gyfnod pan 
ddarganfuwyd gronynnau tebyg i 
ddeunydd a geir mewn bomiau yn ein bws 
mini. Yn araf ond gan bwyll, cafodd y 
problemau eu datrys, a dyma 'hwylio' ar draws 
tirweddau hardd ar hyd traffyrdd Ewrop gan 
stopio yn hwyr y nos i wersylla mewn 
meysydd parcio gorsafoedd gwasanaeth. 
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Groeg a Thwrci 
Cawsom ein croeso mawr cyntaf yng 
Ngroeg gydag araith gan Faer 
Thessaloniki a phryd o fwyd a lie i gysgu 
yn Neuadd y Chwaraeon Olympaidd. 
Gan groesi' r ffin i mewn i Dwrci, cawsom 
ein cymeradwyo gan gannoedd o bob! a 
ddaeth gyda ni yr holl ffordd i Istanbul lie 
cynhaliwyd rali i gefnogi Palesteina ar 
Sgwiir Taksim am y tro cyntaf ers 30 
mlynedd. Cawsom ein cofieidio yno gan 
fenywod Twrcaidd yn eu dagrau a 
roddodd negeseuon o obaith a 
chefnogaeth i ni i'w rhoi i bob! Gaza. 
Roedd y derbyniad ar draws Twrci yn 
ysgubol: roedd pobl yn aros ar fin y 
ffyrdd, ddydd a nos, yn chwifio dwylo. 
Tyfodd y confoi bryd hynny wrth i 60 o 
gerbydau cymorth a ddarparwyd gan 
Elusen Hawliau Dynol Twrci, I.H.H., 20 o 
Americaniaid ac ychydig yn rhagor o 
Ewropeaid ymuno ii ni ar ein taith. 

Syria, Iorddonen a'r Aifft 
Gofalwyd yn dda am y confoi yn 
Syria, a chawsom ei.n bwydo a'n 
lletya mewn gwestai gan wahanol 
undebau a mudiadau, tra bu 

yno, gan fod heddlu ac agents provocateurs 
yn ein hamgyichynu trwy'r amser. Doedd 
dim sicrwydd y byddent yn ein gadael 
trwodd i Gaza. 

Palesteina 
Dimond pan aethom heibio i'r arwydd 
'Croeso i Balestei.na' y gwyddem ein bod 
wedi llwyddo, Mae'n anodd disgri.fio ein 
hymweliad byr. Roedd y Palestiniaid mor 
ddiolchgar am ein presenoldeb, am y 
cymorth roeddem wedi ei gludo gyda ni, ac, 
yn enwedig, am ein bod yn poeni amdanynt 
Roeddent yn groesawgar dros ben, gan ramm'r 
ychydig sydd ganddynt gyda ni. Oywsom fod 
awyren ddi-beilot lsraelaidd wedi ein dilyn ar 
ein ffordd i mewn a gallem glywed bomio yn y 
pellter trwy'r dydd; gyda'r nos, dyma 
ffrwydrad byddarol mor agos nes ysgwyd yr 
adeilad roeddem ynddo. Roedd y Palestiniaid 
yn poeni mwy amdanom ni nag amdanyn 
nhw'u hmiain. lliedd dim born wedi ffrwydro 
mor agos at ganol y ddinas ers y bomio anferth 
gan Israel ym mis Ionawr 2009. 

George Galloway wrthi'n rhoi _ _ _ 
cynadleddau i'r wasg. Teimlwn yn ~~11!9•'0' · 
wylaidd iawn wrth gwrdd ii llr;:mil2' ·•·····~ 
theuluoedd o ffoaduriaid ~ • 
Palestiaidd yn Iorddonen. Maen 
nhw'n dal i fod ag allweddi eu cartrefi ym 
Mhalesteina gan y dywedwyd wrthynt ym 
1948 a 1967 y byddent yn cael dychwelyd. 
Gallant weld eu mamwlad o fryniau Amman 
ond ni aliant fynd yno. Aeth y daith yn fwy 
anodd yn Aqaba pan ddywedwyd wrthym 
ar Noswyl Nadolig na fyddai'r Aifft yn 
caniatau i ni groesi'r Mor Coch. Buom yn 
gwrthdystio ar y stryd, dechreusom streic 
newyn a chynnal munud o ddistawrwydd 
er cof am y mwy na 1500 o drigolion Gaza a 
laddwyd gan Lywodraeth Israel ym mis 
Rhagfyr 2008. Yr unig ateb i'n problem oedd 
dychwelyd i Syria a llwytho'r cerbydau ar 
fwrdd llong Dwrcaidd. 
Yn Al Arish yn yr Aifft, roedd newid 
pendant yn yr awyrgylch. Roedd 
llywodraeth yr Ai£ft wedi dechrau adeiladu 
wal ddur ar y ffin gyda Gaza a gallem 
synhwyro nad oedden nhw eisiau i ni fod 

Mae' n sefyllfa' n warthus ac yn amhosibl ei 
hamgyffred. Sul y gelli.r gadael i bob! newynu a 
marw yn y carchar mawr awyr-agored hwn o'r 
enw Gaza? Mae dewrder bew1yddiol y 
Palestiniaid sy'n parhau i fyw ii chymaint o 
urddas a chan wenu gymaint ag y medrant yn 
ysbrydoliaeth i ni i gyd. 

Ingrid Bousquet 

Mae llawer o ffyrdd o brotestio yn erbyn y 
drosedd hon yn erbyn dynoliaeth, y drasiedi 
anferth hon. Mae'n werth y byd i bobl 
Palesteina gael gwybod fod llawer o bob! y 
tu allan yn poeni am eu cyflwr. 
Sgrifennwch ar eich AS, gwnewch gysylltiadau 
a phrifysgolion a grwpiau yn Gaza, 
gwrthodwch brynu nwyddau o Israel ... 
gwnewch ryw fath o saliad, ni waeth pa mor 
fach. Er mwyn cael gwybod mwy, ymwelwch 
a www.swanseapalestine.org 
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Sefyll yn dalsyth gyda Tuvalu 
Ym mis Rhagfyr, galwyd cynhadledd y CU yng Nghopenhagen (COPlS) er mwyn ymateb i adroddiadau g_wy~donol am 
effeithiau gollyngiadau carbon ar ddyfodol y blaned. Mae'r rhain wedi digwydd yn hanesyddol _ac yn dal l dd1gwydd yn 
awro ganlyniad i weithgareddau 'gwledydd datblygedig' fel Ewrop a'r UD, ac maen nhw'n da} 1 gael eu.cynhyrchu wtthi'r 
gwledyd~ hYJl:I'~ geisio amodau byw 'mwy cysurus'. 0 ble bynnag y maen nhw'n tarddu, mae r gollyng1.~dau carbon h}'n 
~ achos1 newid1adau mor anferthol i'r hinsawdd byd-eang fel na fydd yn bosibl, erbyn 2050 (pan fydda l n 64), adnabod 
em planed hardd, ac ni fydd yn gallu gweithredu yn y modd rydym yn disgwyl iddi wneud yn awr. 

Rwy'n sylweddoli pa mor bell i hwn leisiau taer arlywyddion a 192 o wladwriaethau a oedd dros Y blynyddoedd i oroesi'r 
ffwrdd oddi wrth y fath negydwyr O genhedloedd yr wrthi'n negydu, y trafodaethau newidiadau trychinebus tebygol 
beoderfyniadau rhyngwladol y ynysoedd bychain, fel y a'i galwad i wneud y yn Y tywydd, oherwydd eu 
gall rhywun deimlo, yn enwedig Maldifau a Tuvalu, yn galw am penderfyniad iawn. ' llwyddiant' nhw. Yma yng 
yng nghefn gwlad y Canolbarth, ryw ffordd O atal y cynnydd Nghymru, gallwn ninnau 
lie gall fod yn an odd cael bychan a fygythir yn lefel y A dyna pam y gwn mai yma, yn ddisgwyl colli swm sylweddo! 0 

gwrandawiad hyd yn oed ar y moroedd, a fydd yn llwyr ddileu ein calonnau a'n meddyliau, yn dir, adnoddau, posibiliadau 
materion lleiaf. Ond ar 61 gweld eu gwledydd. nhirwedd aeafol oer a gwlyb amaethyddol ac amodau byw 
COP15 drosof fy hun, credaf yn Cymru (sy'n ymddangos fel un iach o ganlyniad i effeithiau 
fwy nag erioed mai yma, yn ein y11 gynharach yn ystod y o'r llefydd pellaf oddi wrth y gwaethaf newid hinsawdd. 
cymunedau lleol, y dylid negydu ym mis Rhagfyr, fath benderfyniadau byd-eang) y Fe! gwlad fechan a ecsploetiwyd 
gwneud y penderfyniadau achosodd gwladwriaeth ynys dylid gwneud y fath yn hanesyddol gan wledydd 
mawr, tra bod gwleidyddion Tuvalu, a'i phoblogaeth o ryw benderfyniadau. Ni allwn ni cyfoethocach a mwy pwerus, 
wrthi'n ffeirio ffigurau yn 1,200 o bob! ac arwynebedd o yma yng Nghymru fethu a does bosib na ddylai Cymru a'i 
hunanol. ryw 10 milltir sgwar, gynnwrf yn chanfod pwysigrwydd phobl, fel unigolion, teuluoedd a 

y gynhadledd trwy atal y prif penderfyniadau rhyngwladol- chymunedau, sefyll gyda Tuvalu 
Daeth cynhadledd Copenhagen 
i ben gyda chytundeb gwan, 
ymylol rhwng yr UD, China ac 
India, gyda chefnogaeth gan yr 
UE. Anwybyddai'r cytundeb 

drafodaethau hyd oni fyddai'r yn y bon, i ba raddau mae'r a phobl 'gyffredin' y byd i fynnu 
gwledydd mwy yn cydnabod y gwledydd cyfoethog, dyfodol cynaliadwy er mwyn 
byddai'r canlyniadau yn dal i datblygedig yn fodlon diogelu ein tir, ein teuluoedd a'r 
arwain at foddi Tuvalu. Ataliodd cynorthwyo'r rhai maen nhw dyfodol. 
yr w1 wlad fechan hon ymhlith y wedi eu hecsploetio a'u niweidio 

Mewn Sgwar 
Tyddewi ... 
Edrychwch yn fanwl - efallai fod y print yma gan yr 
arlunydd o Sir Benfro, Paul Baker Jones, yn eich 
atgoffa o ganol Tw-ddewi. 

Dywedodd Paul wrthym ei fod yn credu fod 'cefnogi 
bod yn ddi-drais yn sicr o fod rym o blaid daioni yn 
ein byd dryslyd ac annynol. 
'Mae'r symbol heddwch, i'm tyb i, yn symbol tra 
ysbrydol ac athronyddol o'n hoes. Rhaid i'r 
ddynolryw uno a thyngu i waredu'r byd o arfau 
niwclear a rhoi terfyn ar ryfel. 
'Credaf yn natblygiad gwareiddiad a bod yn rhaid i'r 
ddynolryw gydweithio tuag at greu dyfodol positif a 
heddych/on i fywyd ar y ddaear.' 

Mae'r peintiad gwreiddiol (£375.00) neu brintiau 
argraffiad cyfyngedig wedi eu fframio (£35.00) ar gael, 
t: 01437 710 246 
e: iofo@manjcmachjne.com 
Am fwy o waith Paul, gweler 
www.paulbakerjones.co,uk 
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Ymchwiliad Cyhoeddus: 
Coleg Technegol Preifat 
Daeth ymchwiliad 4 wythnos o hyd i'r cynllun o greu sefydliad hyfforddiant 
militaraidd preifat werth £12 biliwn yn Sain Ta than i ben ym mis Chwefror. 
Disgwylir adroddiad yr Ymchwilydd ar ddiwedd Mawrth. 

Cyflwynwyd rhesymau am brynu tir ym 
Mro Morgannwg yn orfodol gan aelodau 
hwn o'r Weinidogaeth Amddiffyn a 
gweision sifil Llywodraeth Cynulliad Cymru 
yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus, a gymerodd 
Ue yn Y Barri. Mae'r tir hwn I helpu 
wireddu'r amcan presennol am goleg 
amddiffyn technegol i fynd yn ei flaen -
coleg a fydd yn gweini gofynion byddin, 
llynges a llu awyr Prydain, ochr yn ochr a 
pharc fusnes awyrofod. Hefyd yn bresennol 
yn y gwrandawiad oedd cynrychiolwyr 
Metrix, y consortiwm o gwmn1au preifat a 
fu'n llwyddiannus wrth dendro am yr 
academi amddiffyn. 

Codwyd ddau fath o wrthwynebiad 
penodol yno. I drigolion lleol, y pryderon 
pwysicaf oedd y cwestiynau am lonydd 
newydd, adeiladau Uety ar safleoedd 
meysydd !as, system radar grymus, a 
pharthau saethu i'w ail-leoli. Dyma fydd y 
pethau corfforol mwyaf amlwg yn deillio o'r 
cynllun arfaethedig anferth hwn, wedi ei 
amserlenni i'w agor yn 2013. 

Ary !law arall, gwnaeth 
ymgyrchwyr heddwch a'r 
amgylchedd canolbwyntio eu 
gofidion ar faterion yn 
ymwneuda'r 
darlun fwy 
cyflawn tu 61 i'r ~rt$-" -'"' 
Weithred Gyllid ' 

a Chymru. Felly bu'n rhaid i gynrychiolwyr 
y Blaid Werdd yng Nghymru, Campaign 
Against the Arms '"frade, Cyfeillion y Ddaear, 
Cymdeithas y Cymod a Chynefin y Werin 
godi' r materion hyn yn eu tystiolaeth a'u 
croesholi. 

Dim ond un cam arall yn y broses o 
wireddu'r cytundeb 30 mlynedd am y 
gwaith hwn oedd yr Ymchwiliad. Erys 
ciwydiau sylfaenol serch hynny cyn i'r 
Weinidogaeth Amddiffyn a Metrix 
arwyddo'r cytundeb ym mis Tuchwedd eleni 
fel y rhagwelir. Un ohonynt heb os yw'r 
etholiad cyffredinol, gan fod y 3 brif blaid 
Brydei.nig wedi eu hymrwymo i gynnal 
Adolygiad Strategol ar Amddiffyn 
cynhwysfawr yn syth ar ei 61. Wrth weld y 
pwysau ar gyllidebau ym mhob adran 
lywodraethol, a'r toriadau mawrion wedi eu 
cyhoeddi eleni'n barod gan Weinidog y 
Lluoedd Arfog Bob Ainsworth, bydd 
ymarferoldeb y coleg technegol ar ei faint 
presennol dan y chwyddwydr yn y fath 
Adolygiad. 

Yr hyn sydd yn cythryblu ymgyrchwyr 
:, , wrth-Sain Tu than hefyd yw am or 

awyddus yw Mebix i hyfforddi bob! 
o wledydd tramor yno, rhai ohonynt 
o wladwriaethau a thraddodiadau 

. bregus ar hawliau dynol. Petai 
gofynion y 3 llu arfog Prydeinig 

·. yn lleihau, yna bydd 
Breifat hon, y £· 
fwyaf erioed !:.._.. 

c.....,,-<·FI:;•~-= gwagleoedd hyfforddi yn y coleg 

~--;s;;;;i,·-gan ~ 

lywodraeth Brydain. Iddynt hwy, 
deall gwir nod y cwmn1au sydd yn rhan o 
Metrix sydd yn hanfodol - cwmni fel 
Raytheon, y gwneuthuriwr arfau, a Qinetiq 
sydd yn arbenigo yn ymchwil militaraidd. 
am or amheuaeth bod yr asesiadau 
amgylcheddol ar y safle wedi am or rhai 
trylwyr, ond maent hefyd yn gyfyng a lleol 
iawn. Er enghraifft, ni fu unrhyw wir 
ystyriaeth gan yr awdurdodau o bwyntiau 
yn ymwneud a chynaliadwyedd yr hyn 
sydd yn ymrwymedig a hyfforddi pobl er 
mwyn ymladd. Na chwaith fu yna 
cwestiynu dwys tu fewn i'r Cynulliad am am 
or dderbyniol yw hybu ymsefydliad 
mentrau awyrofod preifat a milwrol yno, 
pan ystyrir y targedau carbwn isel 
swyddogol sydd gan lywodraethau Prydain 
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yn cael eu gwerthu fel modd o sicrhau 
llwyddiant cynllun busnes y £enter. 
Gwnaethpwyd suon posilif gan 11wch
gynrychiolydd y Lluoedd Arfog yn yr 
Ymchwiliad na fyddai milwyr o wledydd 
'a1merbyniol' yn cael eu derbyn yno. Ond mae 
datgan.iadau diweddar gan Ysgrifenyddion 
Gwladwriaethol yr Amddiffyn, yn a1mog 
incwm ychwanegol o wledydd eraill trwy 
ddefnyddid r llefydd sbar yn Sain Tu than, yn 
argoeli' n wael am reolaeth lym yn hyn o beth 
gan y strwythur wedi ei breifateiddio. 

Stephen Thomas 
CCUCymru 

heddweifhredu 
I gael gwybod mwy am y cynigion ar 
gyfer Sain Tathan, ymwelwch a 
www.cynefinywerjn.org,uk ac 
http; //www.antjmetrjx.org t 

Awst 14eg 
Pafiliwn De Valence 
Dinbych y Pysgod 

Sir Benfro 

CND Cymru ger 
y Mor 

Diwrnod Heddwch 
Cenedlaethol 

Peidiwch o'i fethu - dewch o'r 
teulu, grwpiau, ffrindiau a 

chydnabod! 
Rhowch y dyddiad yn eich 

Dyddiadur yn awrl 

Prynhawn - stondinau a siaradwyr 
(i'w cadarnhau). 

Gyda'r nos - cerddoriaeth fyw 
[trefnir gan Wild West Wales] yn 

cynnwys: 
Caroline Aiken - wedi bod yn perfformio 
rs 40 mlynedd. Cafodd enwebiad ar gyfer 

Grammy am CD Gwerin Cyfoes yn 2006 ac 
mae wedi recordio a rhannu llwyfannau 
gyda The Indigo Girls a Bonnie Raitt 

Nigel Mazelyn Jones - yn chwarae 
cherddoriaeth a ddisgrifir fel gwerin 

traddodiadol/ gwreiddiau/blaengar gan 
greu sain unigryw sy'n cyfuno seiniau gitor 

acwstig gydag ansawdd drydanol. Mae 
hefyd yn chwarae'r santor Indiaidd a phot 
clai. Mae dylanwad ei gartref ar lower o'r 

gyfansoddiadau - tir, mor ac awyr de
orllewin Prydain - ac mae rhai o'i ganeuon 

yn torri at graidd bywyd dynol. Mewn gigs 
byw, mae'n aml yn cyfuno'r gerddoriaeth a 
delweddau gweledol pwerus a chofiadwy. 

Hideaway Trio - ffurfiwyd yn 2008 gan 
Gareth Price, triawd puer sy'n cyfuno'r 

Blues, Roe ac Enaid/ffync i greu eu sain eu 
hunain. 

Weird Naked Indian - yn perfformio 
caneuon gan y canwr a'r gitarydd Dave 
Dale a'r drymiwr Conor Doig. Mae eu 
dylanwadau'n cynnwys Red Hot Chili 
Peppers, Queens of the Stone Age, 

Tenacious D, Two Gallants a The White 
Stripes, i gynhyrchu arddull roe unigryw. 

Pris tocyn am y gig gyda'r nos yw £10 
(£9 am y consesiynau arferol). Da chi, 
dewch i fwynhau penwythnos gwych ar 
Ian y mor - a chodi arian i CND Cymru 

ar yr un pryd! 

AM WYBODAETH BELLACH: 
Edrychwch or 

www. cndcymru. org a 
www, wi ldwestwales. corn 

Wild West Wales - "Gwneud ein 
gorau i gadw miwsig yn fyw!" 

I FWCIO STONDIN, 
CYSYLLTWCH AG CND CYMRU 
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Cais am ddatgelu yn mynd i'r gwellt gyda Straw 
Mae ymgyrchwyr yn darganfod nad yw'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fawr ei chlod yn 
gweithio cystal a hynny i ni yng Nghymru, meddai Max Wallis: 

Yn gyimar yin mis Ionawr, 
defnyddiodd Jack Straw bleidlais 
atal yr Ysgrife1mydd Cartref yn y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
(RhG) i gadw Cofnodion Cabinet 
12-mlwydd oed yi1 yinwneud a 
datganoli yi1 gyfrinach. Yna 
defnyddiodd y bleidlais i atal 
datgelu Cofnodion Cabinet yi1 
ymwneud a' r rhyfel yi1 erbyn Irac. 

Ar ddiwedd 2009, traddododd Jack 
Straw ddarlith i Gyindeithas y 
Gyfraith yi1g Nghaerdydd ynglwn 
a datganoli cyfiawnder yi1g 
Nghymru. Dywedodd ei fod yi1 
cefnogi datganoli pellach, ond nad 
oedd 'Cyrnru'n barod eto i 
bleidleisio dros bwerau pellach'. 

Wrth bwyso amo ynglwn a 
datganoli'r DdeddfRhyddid 
Gwybodaeth, nodais fod Rhodri 
Morgan wedi addo deddf gryfach i 
ni yng Nghymru ac na fu arolwg 
erioed, yn wahanol i' r Alban a 
Lloegi; o'i gweithrediad yng 
Nghymru. 

Atebodd Jack Straw fod y 
Ddeddf eisoes yn gryf, ac na 
fyddai hi'n iawn i lywodraeth 

Lloegr adolygu ei gweithrediad 
yng Nghymru. Gellid casglu felly 
mai dyna'n union pam y dylai'r 
dyletswydd i sicrhau fod y 
Ddeddf yn gweithio yng 
Nghymru fod yn nwylo 
Llywodraeth y Cynulliad (LlyC). 
Ar hyn o bryd, mae 
awdurdodau Ueol a LlyC yn aml 
yn hawlio fod yna fuddiannau 
'masnachol' sydd yn drech na 
rhagdybiaeth y Ddeddf o blaid 
datgelu gwybodaeth; mae 
awdurdodau lleol Cymru hefyd 
yn codi am ryddhau 
gwybodaeth ac, mae'n 
ymddangos, yn mynnu crocbris 
er mwyn Uesteirio ceisiadau am 
wybodaeth gyhoeddus. 

Mae'n hawdd gweld sut mae 
Jack Straw yn anghywir yn ei 
honiad fod y Ddeddf RhG yn 
'gryf'. Defnyddir yr 'esgus 
cyfrinachedd masnachof yn aml 
i wrthod ceisiadau DRhG. 
Cyferbynnir hynny a'r 
Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol (RhGA) sydd ond 
yn caniatau defnyddio'r fath 
esgus os yw cyfrinachedd yn 
ofynnol yn gyfreithiol. 0 dan y 

RhGA, rhaid datgelu unrhyw 
gytundebau rhwng cwmn"iau 
masnachol a chyrff cyhoeddus. 

Pan ddaeth yn Brif Weiniudog 
yn 2000, galwodd Rhodri 
Morgan am gyfyngiad caeth ar 
gyfrinachedd, a fyddai'n gofyn 
am 'debygrwydd cryf o niwed 
sylweddol mewn achosion lie 
byddid yn defnyddio'r eithriad 
cyfrinachedd i oresgyn y budd 
i' r cyhoedd o ddatgelu'. 
Addawodd hefyd, er mwyn 
gwneud y ffeithiau'n glir, y 
byddai papurau hysbysu a 
baratoid ar gyfer gweinidogion 
Cymru yn gwahanu 
gwybodaeth ffeithiol oddi wrth 
gyi1gor polisi.* Yn ymarferol, 
cawn fod rhai gweision sifil yn 
gwrthod rhoi gwybodaeth i'r 
cyhoedd am y fath bapurau 
hysbysu gan ddefnyddio' r esgus 
y byddai 'datgelu yn niweidiol i 
ymdrin yn effeithiol a materion 

. cyhoeddus'. Maent yn poeni y 
gellid dangos fod eu cyngor yn 
rhagfarnllyd. 

Ni chyflawnodd Cynefin y 
Werin ei fwriad o ymgyrchu ar 

Ryddid Gwybodaeth yng 
Nghymru hyd yma. Pan 
anfonodd lythyr ffurfiol at 
Rhodri Morgan yn gofyn am 
adolygiad, gwrthododd ei 
swyddogion ar y sail mai 
cyfrifoldeb San Steffan ydoedd. 

.Hyd yn hyn, mae mandariniaid 
y Swyddfa Gymreig wedi 
llesteirio addewid Rhodri o 
gryfhau gweithrediad y Ddeddf 
RhG; yn wir, maen nhw wedi 
creu esgusodion i'w gwanhau. A 
ellir dibynnu ar y Prif Weinidog 
newydd, Carwyn Jones, i godi'r 
mater hefyd, heb ddisgwyl i'r 
Ddeddf gael ei datganoli yn 
ffurfiol? 

*WWW.cynefinywerin.org.uc/ 
fileserve.php?mediaid=83 

heddweithredu 
Da chi, helpwch ni i gasglu 
enghreifltiau o arfer gwael yng 
Nghymru - anfonwch eich 
profiadau at eich AC gyda dlopi 
i iofQ@cynefinywerin.org,uk 
Ceir cymorth gwych gan yr 
Ymgyrch dros Ryddid 
Gwybodaeth www.cfoj.org,uk 

Llywodraeth Ddi-niwclear i Gymru? 
~ae Cyfeillion y Ddaear wedi da~~elu fod Llywodraeth y Cynull_i~d_wed~ cytuno i gynnal ei safiad yn erb~ ynni 
mwclear gan ddweud 1?-ad oe~ mo 1 ~n_gen yng Nghymru. P~sle1S1a1 tystiolaeth ysgrifenedig Gweinidog yr 
Amgylchedd Jane Davidson 1 archw1had y Pwyllgor Cynahadwyedd o Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol is 
Ionawr yr angen am ganolbwyntio ar ynni adnewyddadwy yn hytrach na dim ond dadlau yn erbyn ynni J':c:ar.* 

Mae Ieuan ½yn Jones, Dirprwy 
Brif Weinidog y Cynulliad a 
Gweinidog Datblygiad 
Economaidd a Thrafnidiaeth 
LlyC, yn ogystal ag AC Ynys 
Mon, wedi dweud yn gyson ei 
fod o blaid Wylfa fel AC ei 
etholaeth, ond nid fel 
arweinydd y Blaid na Dirprwy 
Brif Weinidog. Dydy Carwyn 
Jones ddim wedi datgan ei 
safbwynt ar y mater hyd yma. 

Does gan y Cynulliad 
Cenedlaethol ddirn rheolaeth 
dros brojectau cynhyrchu ynni 
mwy na S0mw o faint, ac eto 
mae'n gyfrifol am y gwastraff y 
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bydd unrhyw orsaf buer yn ei 
gynhyrchu. 

Mae'r broses Gyfiawnhau 
arfaethedig i reoli 
penderfyniadau ynglwn a 
gorsafoedd puer niwclear 
newydd, a sefydlwyd i gyflymu 
ac ochrgamu 'problemau' 
cynllunio, hefyd yn cyfyngu ar y 
broses ddemocrataidd ar gyfer 
adeiladu a lleoli gorsafoedd puer 
niwclear. Cyn hir, y ComisiW11 
Cynllunio lsadeiledd (CCI) fydd 
yn penderfynu ar bob project 
isadeiledd mawr newydd, yn 
cynnwys gorsafoedd puer 
niwclear a glo. 

Bydd Datganiadau Polisi penderfyniadau, a chan 
Cenedlaethol (DPCau) yn gymryd i ystyriaeth bolisi"au 
pem~u p~li~i San Steffan, ac yn Llywodraeth y Cynulliad ar 
ffurfto sail I benderfyniadau'r gynaliadwyedd, ynni a 
CCI. Ond mae'r broses chynllunio. 
ymgynghori a chraffu seneddol * paragraff 19: Mae Llywodraeth 
~r gyfer Y DPCau hyn yn fyr y Cynulliad O hyd o'r farn bod Y 
tawn ac yn annigonol. diddordeb mawr mewn 
Dylid treulio mwy o arnser ar manteisio i'r eithaf ar botensial 
sicrhau fod y polisi yn cael ei en~awr

1 

ynni adnewyddadwy Y? 
archwilio'n iawn, gyda chyfle lle1hau r angen am ffurfiau e~tll, 
gwirioneddol i bob[ mwy peryglus o ynni carbon 1sel 
ddylanwadu ar y ac ~ ~ileu'r angen am orsafoedd 
h d ynnt mwclear newydd. 

Gwne~ch hyn d w e i t h r e d LI 
cyn gynted ag sy'n bosibl - mae Cyfeillion y Ddaear 

yndd ~alwb amom I sgnfennu at ein ASau i ofyn iddyn nhw arwyddo'r 
e1se seneddol EDM 545 sy' 1 . .. ...;.,,1 y 

broses gynllunio. Defnydd" eh n ga w ~r Y llywodraeth i ailysLY'"'w 
~wwwLU.J11,sllfo1o11e ... ,c1s10~,u111k~/:..i;rvm1CY.Ll1w eu_ dyfa1s wefan ardderchog, gweJer ..,.mo, · a dewiswch 'Pwyso am Newid'. 
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CODI CRACHEN NIWCI EAR 

Wylfa 
Ers i I ywodraeth Gordon Brown gyhoedd · d 
ac ar y cyfryngau ac yn lobio yf l au ymgynghoriad niwclear ar Dachwedd 9, 2009, bu PAWB yn brysur yn y wasg 

' m ewn c arfodydd D t · d d fft I" · · dl a'r Ballar reoliadau cyfiawnha f • , · a garua au ra po 151 ynru cene aethol yw testun un ymgynhoriad 
cyhoeddiadau yn arbennig o b u ar e:1~n sy n ymwne_ud ag ymbelydredd ioneiddio. Roedd yr wythnos gyntaf yn dilyn y 
newydd. Roedd yr ymateb yn z sw: l ;;1 gyda chyfraruadau at raglenni radio a theledu, a d atganiadau'n mynd i'r papurau 

awia 0 1 gyda mwy o gefnogaeth i safbwynt PAWB yn codi. 

Yn ail hanner Tuchwedd, cynhaliodd cwmni ymbelyd ol aff . 1 Horizon barh1eriaeth rhwn RWE r na gwastr rnwc ear presennol ar o storio gwastraff niwclear ar y safle am 160 
, Y , g_ ac safle unrhyw orsaf niwclear newydd am 160 o fl ydd dd 

E.ON arddangosfa o u cynllumau ar gyfer y O flynyddoedd , d t . d h yn oe · 
lfa h if I d P'A 

, mae r a gama wn yn un 
Wy . Aet n er o ae o au WB i'r hollot aPgh frif I h dd .dd Daeth yr amser i'r ymgyrch ddwyshau a dod . . . fy . , y o a gwrt - emocrata1 . 
d1gwydd1adau hyn 1 o n cweshynau. Ar Ionawr 27 fl dd Dr C 1 yn fwy gweledol. 
Amwys ,a dwe~d y lleiaf oed? ....... ,, We Clowes c1;:ti;;~;~ ar rat~ ;~WB i Dylan Morgan 

ll~wer o r ateb1on. Er enghraifft, ~ \~ , ~ Bwyllgor Dethol Ynni a Newid 
m nodwyd man a_r gyfer ~ r.., Hinsawdd yn Nhy'r h e d d W e i t h r e d U 
storio gwastraff rnwclear ar y S ~ Cyffredin. A.mlinellodd ein Mae gan PAWB fforwm ebost gyda'r holl 

fl hyd at 160 
0 

~ ,.. newyddion niwclear diweddaraf a 
sa e am '-= " \~ pryderon am ddiogelwch a fI dd dd h f ,- _, gohebiaeth yr ymgyrch ar gyfer 

yny oe ar wu yw ap '-.J •~ pherygl damwain ddifrifol gwrthwynebwyr i buer niwclear. 0s 
yn yr a~dangosfa. D)edden ~ mewn adweithydd newydd hoffech danysgrifio, cysylltwch a: 
nhw~dun am d,dweud ~ ~ a threfniadau gwagio'r ynys; huwjones7@googlemajl.com 
chwa1th pa w1 or ddau ~.. ~" . ymosodiad terfysgol ac I chi dd.efnyddwyr Facebook, mae PAWB 
adweithydd ~an r:,tyriaeth yr - ,,, 0 IQ~ agosrwydd Wylfa at RAF Pali; yn cyfranogi yn y we fan ehangach Stop 
oeddent yn edfafrio. Roedd swyddogion daeargrynfeydd; effaith gorsaf Wylfa - No Nuclear in Wales. Ymunwch 
o'r Grid Cenedlaethol hefyd yn breseimol. newydd ar iaith a diwylliant Mon, a'r perygl yn Y drafodaeth, da chi. Gwefan PAWB 
Cydnabu'r swyddogion hyn pe deuai Wylfa B, yw www,5top-wylfa, org I 
y byddai rhaid uwchraddio'r hall grid trydan 
o'r Wylfa _i Drawsfynydd ac yna ar draws Pare 
Cenedlaethol Eryri yr hall ffordd i gyrion 
Wrecsam. Gwaith drud a mawr ei effaith ar 
amgylchedd a thirwedd hardd Gogledd 
Cymru. 
Yn ystod Ionawr 2D10, cynrychiolwyd PAWB 
mewn tri digwyddiad a drefnwyd gan yr 
Adran Ymu a Newid 
Hinsawdd.Ymgynghoriad lleol yng 
Nghanolfan Ymwelwyr y Wylfa oedd y cyntaf 
ar Ionawr 9. Dan brotest yr aeth aelodau o 
PAWB yno i leoliad oedd ymhell o fod yn 
11iwtral i danlinellu diffygion amlwg y 
datganiad polisi drafft niwclear cenedlaethol. Y 
cyfratuad mwyaf amusgwyl y bore hwimw 
oedd un Tom Conway, cyn beiriannydd yn y 
Wylfa a ddatganodd er ei gefnogaeth i 
egwyddor ymu 11iwclear, nad oedd yn derbyn 
y bwriad o storio gwastraff niwclear ar y safle 
am 160 o flynyddoedd, ac o'r herwydd y 
byddai'n gwrthwynebu v\ylfa B. 

Mewn digwyddiad cenedlaethol gan yr Adran 
Yruu a newid Hinsawdd yng Nghaerdydd ar 
Ionawr 20, cafodd Max v\allis o Gyfeillion y 
D:iaear a Dylan Morgan o PAWB gyfle i herio 
gweision suful Llundain ar y datga11iad polisi 
n.iwclear. Canolbwyntiwyd ar gymal 3.8.2D sy'n 
nodi mewn dull cwbl syfrdanol "mae'r 
llywodraeth yn fodlon y bydd trefniadau 
effeithiol ar waith i reoli a gwaredu' r gwastraff a 
gy:nhyrchir gan orsafoedd niwdear newydd. 0 
ganlyiuad nid oes angen i'r IPC ystyried y 
cwestiW11 hW11." O gofio'r angen i storio 
gwastraff dwywaith poethach a mwy 
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Mae gorsafoedd pwer niwclear: ·. 
yn ddrud dros ben ac yn debyg o orfod cael cymhorthdal gan 
drethdalwyr; 
defnyddio'r un dechnoleg gyfoethogi ag a ddefnyddir i 
gynhyrchu arfau niwclear; 
yn cynhyrchu gwastraff ymbelydrol peryglus na all neb gytuno sut 
i gael gwared ohono; 
yn agored i ymosodiad gan frawychwyr neu ddamwain awyren; 
yn canoli 'pwer' yn nwylo grwpiau elitaidd; 
yn gwneud gwledydd tlawd yn ddibynnol ar rai cyfoethog; 
yn llygru tir a dyfroedd a radio-niwclidau; 
ag angen wraniwm, a fydd yn mynd yn fwyfwy prin; 
yn dargyfeirio arian oddi wrth ddatblygiad ynni adnewyddadwy; 
yn gallu methu'n drychinebus; 
bob amser yn hwyr yn cael eu cwblhau (does ·yr un yn yr hall fyd 
wedi bod ar amser); 
yn hyrwyddo'r syniad y gall twf ecomomaidd barhau am gyfnod 
amhenodol. 
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Ebrill 1a1 1.15pm BAE Systems, 
Monkswood (Glascoed, rhwng 
Pontypul a Brynbuga, Gwent). 
Gwylnos/CWrdd Gweddi Dydd 
Iau Cablyd. Y Cwrdd Gweddi 
blynyddol a drefnir gan 
Rwydwaith Cristnogol Penarth yr 
Ymgyrch i Ddileu'r Fasnach Arfau 
(YDFA). Fel yn y blynyddoedd 
blaenorol, bydd gwedcfiau ar ran 
y rheini sy'n cynhyrchu ac yn 
masnachu arfau. Gosodir blodau 
er cof am ddioddefwyr gwrthdaro. 
t: 029 20 705 458 

Ebrill 2
1 

- 7
1
,,,J Dover -

Southampton. Ras Gyfnewid 
ar hyd arfordir deheuol Lloegr 
yn cario Fflam o Obaith am 
ddileu arfau niwdear. Bydd y 
ffiam hon yn ymuno ag un arall o 
Hiroshima i fynd i Efrog Newydd 
ar gyfer Cynhadledd Adolygu'r 
Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear. 
Cysyllter a George 
t: 01323 844 269 

Ebrill 3ydd Diwrnod Ewropeaidd 
o Weithredu yn erbyn Arfau 
Niwdear. Fis cyn Cynhadledd 
Adolygu'r CAY, gweithredir yn 
uniongyrchol yn erbyn pob 
canolfan arfau NAm Ewropeaidd, 
yn yr Almaen, yr Iseldiroedd, 
Ffrainc, yr Eidal, Twrd, Prydain a 
Gwlad Belg. 

dydd i orymdeithio i'r Glwyd 
0gleddol. Gwasanaeth 
Gweinidogion yr Alban yn erbyn 
Arfau Niwclear am 1.15pm. 

Ebrill Sed Blwyddyn union ers i 
Obama wneud ei araith 
chwyldroadol yn addo 'ceisio 
heddwch a diogelwch byd heb 
arfau niwdear'. 

Ebrill 7- 30•in Croesoswallt. 'Y 
Wal' Arddangosfa o 
ddelweddau, datganiadau, 
caneuon a ffeithiau ynglwn ag 
Israel a Phalesteina. Oymblaid 
Heddwch Croesoswallt. Yn First 
Edition Books, oriau agor y siop. 
e: mgt2SOO@hotmail,com 

Ebrill 8
1
ed Croesoswallt. 

'Seven Jewish Children N a 
play for Gaza' N gan caryl 
Churchill, cynhyrchiad gan 
Theatre Current ynghyd a 
Palestine Monologues: Rrst-hand 
testimonies from the occupied 
territories. Wedi eu sgriptio gan 
Sonja Linden, cerddoriaeth gan 
Bel Tones. Yn y Neuadd Goffa, 
dan nawdd Oymblaid Heddwch 
Croesoswallt. Mynediad am ddim. 
casgliad tuag at Gymorth 
Meddygol i Balesteina. 
e: mgt2soo@hotman.com 

gweler 
www.abolishwar,org.uk 

Ebrill 18'od 2-4pm Wallasey 
(bron yn Nghymru) CND 
Wallasey Te yn y Pare gyda 
cherddoriaeth a lluniaeth ysgafn · 
t: 0151 638 4666 
e:dhardcastle@ntlw0cld,com 

Ebrill 16 - 181ed Bangor. 0 
Fethlehem i Fangor - Guyl a 
Chynhadledd Palesteina. 
Neuadd Hendre, Talybont 

Ebrill 24";" 1.30 - 4.30 pm 
Aberystwyth. Cyfarfod 
Cynefin y Werin Y Morlan (man 
cyfarfod i'w gadamhau) 
t: 01286 882 134 
e: benjca@gn,apc,org 

Ebrill 26•1" Pob man. Diwrnod 
Chernobyl (1986 - 2010) -
edrychwch ar effeithiau damwain 
niwclear ar ddinas ac ar 
ardaloedd llygredig Belarus -
www.kjddofspeed,com 
Darllenwch a gwelwch fwy yn: 
www.1a nenit>e,memobyt,com 

Mai 3ydd-28•ln Efrog Newydd. 
Cynhadledd Adolygu'r 
Cytundeb Atal Ymlediad (CAY) 
Niwdear. 
Cytundeb i gyfyngu ar ymlediad 
arfau niwclear yw'r CAY a ddaeth 
i rym ar y 5ed o Fawrth 1970. Mae 
189 o wledydd wedi arwyddo'r 
cytyndeb, ac mae pump yn 
wladwriaethau arfau niwdear 
cydnabyddedig: yr Unol 
Daleithau, Rwsia, Prydain, 

Ebrill 3ydd Faslane. 
Gwrthdystiad - rhan o'r 
Diwmod Ewropeaidd o Weithredu 
yn erbyn Arfau Niwdear. 
Ymgynnull yng Ngwesyll 
Heddwch Faslane am hanner Ffrainc, a China. Mae'n hysbys, 
~ ----------------- ---7 neu credir, fod pedair gwlad sydd 

Awst 14eg y tu allan i'r cytundeb yn meddu 

Ebrill 16 -1709 9:30 am - 5:15 
pm Uundain. Cynhadledd y 
Mudiad er Dileu Rhyfel, 'Peace 
History - visions and 
experiments'. Yr Amgueddfa 
Ryfel Imperialaidd. Am y rhaglen 
a manylion am y siaradwyr, 

Pafiliwn De Valence Dinbych y Pysgod arfau niwdear. Mae India, 
Pakistan a Gogledd Korea wedi 
profi arfau niwclear yn agored ac 
wedi datgan eu bod yn eu 
meddu; dydy Israel ddim yn 
cyfaddef fod ganddi raglen arfau 
niwdear. Cefnodd Gogledd Korea 
ar y CAY yn 2003. 

CND Cymru ger y Mor 
Diwrnod Heddwch Cenedlaethol 

Peidiwch a'i fethu - dewch a'r teulu, grwpiau, 
ffrindiau a chydnabod! 

Rhowch y dyddiad yn eich Dyddiadur yn awr! 

.____ - ,c:;_;.,,J,..,~... ' 

Mae'r Cytundeb yn cael ei 
adolygu bob pum mlynedd 
(Cy_nadleddau Adolygu). Cynhelir 
ses1ynau gan Bwyllgor Paratoadol 
y Gynhadledd Adolygu yn y 
blynyddoedd rhwng y 
cynadleddau. Trefnir llawer 0 
ddigwyddiadau ~r yr un pryd gan 
sefydl~adau annibynnol, grwpiau 0 
arbenigwyr, seiadau syniadau a 

Gweler manylion ar dud. 11 chyrff anlywodraethol o bedwar 
Am wybodaeth bellach ban, gan baratoi adroddiadau ac 

edrychwch ar www.cndcymru.org a argymhellion ar gyfer Y Pwyllgor 
Paratoadol. 

www.wildwestwales.com y • d 
I fwcio stondin, cysylltwch ag CND Cymru. synia gwreiddiol oedd Y 

byddai'r Cytundeb yn parhau am 
1._ ______ b_e_d_d_w_c_b_@_c_o_d_c_ym_ ru_._0_rn ______ _. 25 mlynedd. Yn ystod 

Ie ... chi 
Diolch yn Faw r lawn i bob 
un ohonoch - sy'n dal i'n 
cefnogi trwy orchmynion 
bane, cyfraniadau a thrwy 
adnewyddu'ch aelodaeth. 
Mae eich cefnogaeth 
barhaus yn amhrisiadwy. 
Mae cyfran iadau o unrhyw 
faint yn tyfu'n swm 
rhyfeddol ac yn caniatau i ni 
barhau i ymgyrchu, ac 
rydym am i chi wybod 
cymaint rydym yn 
gwerthfawrogi hynny! 

Cynhadledd Adolygu 1995, 
cytunodd y gwledydd sydd Wedi 
arwyddo'r Cytundeb trwy 
gonsensws i ymestyn y cytundeb 
am gyfnod amhenodol a heb 
amodau. 

Mai God [tebygol] Prydain. 
Etholiad Cyffredinol. 
Pleidleisiwch Na i Trident. 

Mai 1S'od Pob man. Diwrnod 
Rhyngwladol y 
Gwrthwynebwyr Cydwybodol. 

May 151od 7pm Aberystwyth. 
Diwrnod y Nakba 
Palestinaidd. Areithiau, 
darlleniadau, C6r Gobaith, dangos 
ffilm a stondin. Canolfan Morlan. 
Cangen Aberystwyth o Ymgyrch 
Cydgademid Palesteina. 

Mai 24ain LEDLED Y BYD. 
Diwmod Rhyngwladol 
Menywod dros Ddiarfogi. 
www,ifor,org /WPP/ 
networking may24,htm 

Awst 6 a 9 Hiroshima a 
Nagasaki, 55 Mlwyddiant. 
Digwyddiadau Coffa 
Dechreuwch gynllunio nawr. 

Rhowch 
wybod i ni! 
0s ydych yn derbyn 

'heddwch' ond ddim am 
barhau i'w dderbyn, am 
barhau i'w dderbyn ond 

heh fod yn aelod ar hyn ° 
bryd neu os hoffech fWY 0 

gop"iau i'w dosbarthu, da 
chi, cysylltwch a'r 

Ysgrifennydd Aelodaeth 
drwy lythyr, dros y ffon 

neu drwy ebost neu 
cwblhewch a dychwelwch 

Y ffurflen aelodaeth, 
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