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Uno Undebau
Un o flaenoriaethau eleni fydd cryfhau'r cysylltiadau rhwng undebau'r sector gyhoeddus 
yng Nghymru a Nicaragua. Mae'r Ymgyrch wedi gwneud cais i Unsain Cymru i efeillio efo'i 
undeb tebyg yn Nicaragua, UNE. Pasiwyd cais ffurfiol i efeillio gan UNE ymlaen i'r 
Ymgyrch, wedi cyfarfod gyda undebwyr llafur ym Managua fis Chwefror dwytha. 
Trafododd Fforwm Ryngwladol Unsain Cymru y mater ym mis Rhagfyr, ac maent yn 
archwilio yn awr sut gellir ffurfio'r cysylltiadau hyn.

Mae gan NSC Cymru berthynas faith gyda UNE. Cyfarfu'r Ymgyrch gyda UNE am y tro 
cyntaf ym 1994. Bob tro mae dirprwyaeth yn ymweld â Nicaragua, mae cyfarfod UNE ar yr 
agenda. Fis Chwefror diwethaf, cyfarfu'd ddirprwyaeth â Domingo Perez, Ysgrifennydd 
Cyffredinol undeb sector gyhoeddus Nicaragua.

Does dim dwywaith fod gallu'r undeb i drefnu wedi ei gryfhau yn arw gan agwedd y 
llywodraeth newydd. Rhoddodd Domingo fraslun o sefyllfa Nicaragua yn ystod yr 16 
mlynedd o lywodraeth neo-ryddfrydol (o 1990 i 2006). Erbyn diwedd y cyfnod, roedd y 
nifer oedd yn byw mewn tlodi wedi codi i 80% o'r boblogaeth. Mae effaith hyn ar yr 
aelodau yn cael ei adlewyrchu mewn niferoedd. Cyn chwyldro 1979, roedd gan UNE 200 o 
ganghennau. Blwyddyn wedi'r chwyldro, roedd y nifer hwn wedi codi i 2,000. Erbyn 
diwedd yr Wythdegau chwyldroadol, roedd gan UNE aelodaeth o 76,000. Gyda dyfodiad 
neo-ryddfrydaeth, daeth ymosodiadau ar undebaeth llafur. “Un o'u hamcanion oedd 
disodli'r mudiad undebau llafur” meddai Domingo. “Ddaru nhw ddim llwyddo, ond roedd 
hi'n hymdrech gref.”

Gellir gweld maint yr ymdrechion hyn eto mewn ffigyrau. O 1990 i 1996, gostyngodd 
aelodaeth UNE o'r 76,000 i 5,000. Nid gormodiaith yw dweud mai'r unig reswm dros 
oroesiad UNE fel undeb cenedlaethol o ganol y Nawdegau ymlaen yw oherwydd cefnogaeth 
ryngwladol, gan gynnwys UNSAIN.



Ym mis Tachwedd 2006, etholwyd llywodraeth leiafrifol Sandinistaidd Daniel Ortega. Nid 
oes gan Domingo unrhyw amheuaeth fod hyn wedi newid gallu yr undeb i drefnu.
“Yn 2007 roedd y nifer o ganghennau ar draws y wlad wedi lleihau i 85, ond erbyn diwedd 
2008, roedd y ffigwr wedi codi i 280” meddai Domingo. Mae dwy orsaf gynhyrchu trydan 
newydd wedi eu codi, gan greu pum can swydd. Heddiw, ron i mewn cyfarfod gyda ENEL 
(cwmni trydan a breifateiddwyd), yn siarad am wella amodau a fydd yn cynnwys y 500 o 
weithwyr newydd. Bydd cytundebau yn cael eu diweddaru bob dwy flynedd. Mae'r 
llywodraeth wedi dechrau gwella amodau.”

“Un o'r prif faesydd y mae'r undeb wedi bod yn ymgyrchu ynddo yw sicrhau cyflogaeth 
aelodau pan fod llywodraeth leol yn newid dwylo. Mae yna draddodiad yn Nicaragua fod 
gweithwyr oedd yn gweinyddu yr hen drefn yn colli ei swyddi pan mae plaid newydd yn 
rheoli'r cyngor.

Mae UNE wedi bod yn lobĩo ers nifer o flynyddoedd ar y mater hwn, gan helpu deddf i gael 
ei phasio yn 2004 i amddiffyn hawliau cyflogi. Ni weithredwyd y ddeddf erioed oherwydd 
na apwyntiodd y llywodraeth yr ombwdsman oedd ei angen i arolygu'r ddeddf. Fodd 
bynnag, ym mis Mawrth 2007, apwyntiodd y llywodraeth newydd ombwdsman.

“Dim ond nawr (wedi Etholiadau'r Awdurdodau Lleol ym mis Tachwedd) y mae'r ddeddf 
yn cael ei phrofi” meddai Domingo. “Mae broblem yn un berthnasol i bob un o'r pleidiau. 
Yn un o'r awdurdodau, lle'r enillodd y PLC, cafodd y maer wared o 25 gweithiwr. Mewn un 
arall, lle'r enillodd yr ALN, collodd 40 o weithwyr eu gwaith. Mewn un arall, a oedd wedi 
mynd yn ôl at y PLC, diswyddwyd 23 gweithiwr. Yn Leon, mae'r maer newydd 
Sandinistaidd yn anwybyddu'r cytundeb. Mewn cyngor FSLN arall, mae'r maer wedi 
diswyddo arweinydd y gangen. Yn San Boaco, mae'r maer FSLN llygredig wedi creu llawer 
o weithwyr nad ydynt yn bodoli. Dyma ni'n cyfarfod gyda phennaeth y gangen a chytuno y 
dylid diswyddo y gweithwyr ffug hyn. Diswyddodd y maer 15 gweithiwr arall, ond gyda'r 
cytundeb efo'r llywodraeth, cawsant eu swyddi yn ôl. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, 
yr ydym wedi cynyddu o 40 cangen mewn llywodraeth leol cyn i'r Frente gael grym i 90 
cangen (allan o 153 posibl). Mae'n peri i feiri newydd feddwl ddwywaith.”

Undebwraig ifanc yn ymweld â Chymru
Daeth un o undebwyr llafur ieuengaf Nicaragua i Gymru yr Haf hwn. Ymwelodd Karina 
Massiel Gómez Jarquin â Chaerdydd fel rhan o daith a drefnwyd gan Ymgyrch Gefnogi 
Nicaragua. Roedd Karina ym Mhrydain fel rhan o Brosiect Gefeillio Undebwyr Ifanc NSC.

NSC Cymru drefnodd yr ymweliad gyda UNSAIN yng Nghaerdydd. Daeth aelod o'r 
Ymgyrch gyda Karina pan aeth i weld swyddogion UNSAIN.

Deunaw oed yw Karina, ac mae ar bwyllgor Ffederasiwn y Gweithwyr Hunan-Gyflogedig. 
Mae'r Undeb yn trefnu y 'sector anffurfiol' yn Nicaragua lle cyflogir 70% o'r boblogaeth. Yn 
y gorffennol, rhain yw'r gweithwyr sydd wedi eu hecsploetio fwyaf. Dyma'r gweithwyr 
mwyaf gweladwy yn y wlad – y gwerthwyr wrth y goleuadau traffig, y gwerthwyr tocynnau 
loteri, rhai sy'n glanhau esgidiau, gwerthwyr y stryd a gweithwyr tacsi treisicls.

Mae'r CTCP yn un o'r saith undeb llafur sy'n rhan o TUC Nicaragua, yr FNT – Ffrynt y 
Gweithwyr Cenedlaethol. Bron i ddegawd yn ôl, penderfynodd yr FNT i geisio trefnu ymysg 
gweithwyr y stryd, grŵp anodd iawn i'w gyrraedd. Mae'r dulliau gwreiddiol y maent wedi ei 
mabwysiadu i roi trefn ar y gweithlu , lle mae perthynasau llafur yn 'anweledig', yn wers i 



undebwyr yng Nghymru sy'n ceisio denu aelodau newydd i'w rhengoedd.

Eglurodd Karina rai o'r amodau sy'n wynebu y gweithwyr. “Maent yn gweithio dan amodau 
anodd iawn” meddai. “Mae eu diwrnod yn un deuddeg awr, does dim amddiffyniad, dim 
nawdd cymdeithasol, ac mae'r cyflog yn isel. Dan gyfres o lywodraethau neo-ryddfrydol, 
mae pobl yn y sector anffurfiol wedi cael eu trin yn wael. Ein gweledigaeth ni yw cael ein 
cydnabod, a gwasanaethu anghenion ein gweithwyr.

“Pan sefydlwn undeb newydd (fel 'cangen' yng Nghymru), awn drwy dri cham – 
mobileiddio; cyfreithloni a hyfforddi” medd Karina. “Rydym yn gwneud y gwaith hwn gyda 
chefnogaeth genedlaethol a rhyngwladol.”

Prif nod y CTCP yw ymosod ar y rheswm dros fodolaeth y sector anffurfiol. Yna maent yn 
ceisio gweithio gyda aelodau'r undeb i oresgyn y problemau hyn.

“Rydym yn codi ymwybyddiaeth ymysg ein haelodau, gan ofyn iddynt feddwl yn wahanol 
am eu gwaith” meddai. “Yna, rydym yn ceisio eu cael i ymuno gyda'i gilydd, fel busnesau, 
fel rhwydweithiau, fel trefniant cyd-weithredol, i greu cefnogaeth gadarn. Yn olaf, rydym 
yn ymgyrchu am gael busnesau sy'n gyfrifol yn gymdeithasol, ac am drefn fasnachu fyd-
eang decach.”

“Mae'r CTCP, ynghyd â'r FNT, yn gweithio ar lefel ranbarthol. Mae'n gyfrifol am gyd-
weithrediad sector y gweithwyr anffurfiol ar draws America Ganol. Maent hefyd yn rhan o 
gynghrair StreetNet International.
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