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Pan o'n i'n dechrau paratoi'r sgwrs ar gyfer heddiw, cofiais am stori ces i gan ein cyd-

ymgyrchwyr yn Llundain, NSC. Roedd NSC yn cynnal stondin mewn cynhadledd yn 

Lloegr, a cawsom ymweliad gan cyn Aelod Seneddol Ewropeaidd o Gymru, sy ddim yn 

byw ym mell o'r Maes hwn. “Do you know about Wales NSC” meddai ein cyfeillion dros y 

ffin. “You don't want anything to do with that shower” atebodd y cyn Aelod Ewropeaidd, 

“they're a bunch of Nashies.”

Felly dwi wedi ceisio ateb y cwestiwn fod y cyfnewid yma wedi codi. Hefyd, mae rhaid inni 

cofio ein bod yn gwastad yn gweld gwledydd eraill trwy ein profiadau adref. Dyma 

rhywbeth o'r Guardian ym mis Mai, Pankaj Mishra, yn ysgrifennu am fod yn tyst i'r 

digwyddiadau yn Cairo.

“It's true that tourists to the revolution like myself have been traditionally prone to 

ideological self-deceptions; we tend to see what we want to see, and we suppress 

anything that doesn't fit our preconceptions. Later, when we are inevitably defeated 

by reality, we grow bitter, turning against our own naïve enthusiasms.”

Mae hyn yn un peth arall sy'n pwysig i gofio. Pan roeddwn ni'n dathlu 10 mlynedd y 

Chwyldro Sandinistaidd yng Nghaerdydd, daeth Ray Hooker o Arfordir y Caribi Nicaragua. 

Arth o ddyn yw Ray, gyda llais fel Moses. Trwy ei haraith oedd un cytgarn, tro ar ôl tro, 

“mae Chwyldro yn rhywbeth anodd i greu”.

Yn lle rhoi llun o 25 mlynedd o gefnogaeth i Nicaragua, dwi eisiau edrych yn ôl i gyd-

destun dechrau'r ymgyrch, a'r sefyllfa heddiw i fudiadau cefnogi. Trwy hyn, efallai byddwn 

i'n ceisio dod i ryw fath o gasgliad, neu o leiaf codi mwy o gwestiynau.



Dechreuodd yr ymgyrch ar Hydref 7 1986. Cafodd ei sefydlu flwyddyn ar ôl diwedd streic y 

glowyr, ac heb os, roedd pobl yn chwilio am rywbeth i'w hysbrydoli ar ôl y trychineb hon.

Roedd yr undebau yn dal yn eithaf cryf. Roedd pleidiau yn dal gyda strwythur canghennau. 

Roedd y Plaid Gominyddol dal yn ddylanwadol. Trefnodd y Blaid, gyda phobl ar y Chwith 

o fewn y Blaid Lafur, daith i Paul Robeson Jr, ac o'r daith daeth grwpiau cefnogi Nicaragua 

yn ystod Haf 1986, gyda chorff cenedlaethol erbyn y Hydref.

Ar y pryd doedd y fath ryng-genedlaetholdeb ddim yn eithriad. Ym Merthyr, lle dechreuais 

fynd i'r Grŵp Nicaragua, roedd 3 grŵp – CND Cymru, Gwrth-Apartheid a Nicaragua – yn 

cwrdd yn aml, gyda llawer o'r un wynebau.

Roedd y math yma o ryng-genedlaetholdeb yn hollol naturiol. Roedd yn un o'r llefydd lle 

rhoedd hi'n bosibl i gael pobl o Blaid Lafur a Phlaid Cymru i weithio gyda'i gilydd. Ac 

roedd hi'n llwyfan lle roedd hi'n bosibl trafod natur cenedlaetholdeb trwy brofiad gwledydd 

eraill.

Mae hi'n diddorol i edrych ar ddau safbwynt o fewn Plaid Cymru ar y pryd (Harris: 14). I 

Gwynfor Evans, roedd llawer o'r gweithrediadau dim mwy na siarad gwag. Roedd yn 

gwrthgyferbynu cenedlaetholdeb 'heddychiaeth a rhyng-genedlaethol' Plaid Cymru gyda 

'naïve cosmoploitanism' y Mudiad Llafur Cymru. Roedd Gwynfor yn rhy caled ar y 

gefnogaeth cyson mae'r Mudiad Llafur wedi rhoi i ryng-genedlaetholdeb, ond mae elfen o 

fewn y tueddiad sy'n meddwl mwy am beth mae pobl yn y mudiad iaith yn galw 'inter-

galatic socialism'.



Siaradodd un arall o'r Blaid, Dafydd Elis Thomas, yn benodol am America Ladin (Jones a 

Williams: 1). Er ei fod oedd yn fwy cadarnhaol, efallai ei fod yn pwyntio i'r un cyfeiriad:

“The revolutionary context of Central and South America may appear very different 

from the context of Western European politics. But we can only take that short-

sighted view if we forget our own history and are not serious about the nature of our 

own struggles. The goals of national liberation and self-determination free from 

capitalist exploitation, and free also from an oppressive state apparatus is a common 

worldwide struggle.”

Bydden ni'n dod yn ôl i'r drafodaeth hon wedyn, ond cyn hynny dwi eisiau edrych ar hanes 

cefnogaeth – o lle mae'r traddodiad wedi dod, a lle mae'n mynd.

Tan yn diweddar dim ond un enghraifft sydd wedi cael sylw manwl gan ymchwilwyr ac 

awduron ym maes rhyng-genedlaetholdeb – Sbaen. Mae aberth y brigadistas wedi pasio i 

mewn i fyd chwedlonnol erbyn hyn. Ond dylen ni ddim anghofio sail y 'remembrancing'. 

Lle cefais fy ngheni, Tredegar, daeth dau o'r dref i'r Rhyfel. Lle dwi'n byw yn awr, 

Penygroes, collodd y pentref un o'i meibion. 

Dim synod fod y frwydr wedi taflu cysgod hir ar hanes ac hunan-ddelwedd pobl dosbarth 

gweithiol, diwydiannol Cymru. Os dan ni'n meddwl erbyn hyn fod y cyslltiad wedi cael ei 

hanghofio, wel dim ond mis diwethaf cafodd llyfr arall – 'Fleeing Franco' ei gyhoeddi am 

effaith arall y Rhyfel Cartref. Erbyn hyn mae'r maes yn ddigon parchus i gael ei revisionist 

ei hun, Robert Stradling.



Ond yn ystod y 5 mlynedd diwethaf mae maes newydd wedi agor, cefnogaeth y Cymry 

Cymraeg i'r frwydr yn erbyn caethwasiaeth. Gyda gwaith academwyr fel Jerry Hunter ac 

eraill, dan ni'n gwybod mwy pob diwrnod. Er enghraifft, roedd Iolo Morgannwg yn gwerthu 

siwgr heb llafur caethwasaeth (efallai, fel popeth am Iolo, efallai!) dan y faner 'East India 

Sweets – uncontaminated by human gore' – fersiwn cynnar o fasnach deg (Williams: 10).

Roedd y Cymry Cymraeg yn flaenllaw yn erbyn caethwasiaeth ym mlynyddoedd Iolo 

Morgannwg, pobl fel Morgan John Rhys, yn cael eu hysbyrdoli gan y Chwyldro Ffrangeg, 

a'i cred efengylaidd i gael 'rhyddid' i bawb. Roedd yr un dylanwad ar Gymry Cymraeg yn yr 

Unol Daleithiau, a'i cefnogaeth i rhyddhau caethweision yn ystod Rhyfel Cartref America. 

(Williams: 4,10)

Mae dau hanes – Sbaen a brwydr pobl ddu'r Unol Daleithiau – yn dod gyda'i gilydd yng 

Nghymru trwy un dyn – Paul Robeson. Yn Canu Caeth mae Hywel Frances yn dyfynu 

Robeson yn Aberpennar:

“I am here because I knew that these fellows died not only for Spain but for me and 

the whole world. I feel it is my duty.” (Williams: 67)

Does dim angen i siarad llawer am le Robeson yng nghysyniad Mudiad Llafur Cymru am 

ryng-genedlaetholdeb. I ddweud y gwir, ar ddechrau'r Ymgyrch Nicaragua, roedd 

presennoldeb Robeson yn amlwg, ac nid trwy ei fab yn unig. Ond mae Daniel Willaism 

wedi awgrymu efallai roedd fod cred Robeson yn rhyw fath o bont rhwng y ddau fath o 

ryng-genedlaetholdeb roedd Gwynfor Evans a'r mwyafrif o arweinwyr Plaid Lafur yn 

awyddus i gadw ar wahan:



Meddai Williams:

“Mae'r elfen genedlaetholgar yn syniadaeth Robeson wedi ei hanwybyddu i raddau 

helaeth yng Nghymru, a hynny mae'n debyg am ein bod wedi tueddu i ystyried 

sosialaeth ryng-genedlaethol a chenedlaetholdeb lleifrifol yn ddwy ffrwd 

syniadaethol gwrthwynebus i'w gilydd.” (Williams: 102)

Erbyn heddiw mae pedwar dylanwad ryng-genedlaetholdeb, neu pedair nant o lle mae pobl 

yn tynnu eu hysbyrdoliaeth a chryfder – diwylliannol, dinesig neu sifil, gwleidyddol, a 

chrefyddol. Mae pob un yn dal yn bwysig. Ac os yw pobl yn meddwl nad ydy crefydd yn 

amlwg heddiw, dylen ni'n gofio fod mudiadau fel Cymdeithas y Cymod a'r enwadau wedi 

bod ar flaen y gâd yn y frwydr yn erbyn drôns yn Aberporth ac Academi Filwrol yn Sain 

Tathan, yn ystod cynfod lle mae'r pleidiau i gyd wedi bod yn gefnogol i'r datblygiadau. Ac 

felly, gyda phleidlais aelodau Plaid Cymru yn San Steffan i gefnogi'r ymosodiad ar Libya, 

dan ni'n gweld diwedd ar ei hanes gwrth-filitaraidd. 

Mae dylanwad diwylliannol ar gefnogaeth rhyng-genedlaetholdeb wedi bod yn gyson, ers y 

frwydr yn erbyn caethwasiaeth. Sbardunodd y frwydr pobl ddu y UDA bobl Cymru i 

sefydlu Cymdeithas yr Iaith. Ac maent wedi talu yn ôl, yn cefnogi'r frwydr yn erbyn 

Apartheid, frwydr y Cwrdiaid, a Nicaragua. Fersiwn arall, ond heb yr elfen gwleidyddol, yw 

Cymru a'r Byd, gyda rhwydwaith o gymdeithasau Cymreig a Chymraeg mewn mwy na 20 

gwlad, a ffynnon y cwestiwn sy'n cael ei ofyn mwy aml yn ystod y Steddfod: “Oes 

siaradwyr Cymraeg yn Nicaragua?”



Y newid mwyaf ers 1986, pan cafodd yr Ymgyrch ei sefydlu, yw'r  twf mewn rhyng-

genedlaetholdeb sifil. I roi rhyw fath o syniad am y gwahaniaeth, yn ei hastudiaeth Wales  

and the World: Rooted Cosmopolitanism, dywedodd Helen Harris fod o gwmpas 40 o 

fudiadau rhyng-genedlaethol yng Nghymru, sef mudiadau gwleidyddol, yn ymgyrchu ar 

wledydd ungiol, heddwch, datblygu rhyngwladol, dyled ayb.

Yn 2010, roedd amcangyfrif o 928, yn gweithio gyda 107 o wledydd, gyda 139 o grwpiau 

gyfeillio, gyda 65 o rhain yn dilyn y model UN Seren Aur. (Owen: 6).

Mewn ffordd mae'r syniad yma o ryng-genedlaetholdeb wedi prif-ffrwdio. Os dan ni'n yn 

edrych ar un maes, masnach deg, Cymru roedd y wlad fasnach deg gyntaf yn y byd. Heddiw 

mae o gwmpas 100 o drefi masnach deg, a channoedd o ysgolion masnach deg. Mae wedi 

dod yn bell iawn o coffi 'solidarity' o Nicaragua yn yr Wythdegau, i gefnogi'r Chwyldro 

Sandinistaidd. Roedd pob cwpaned yn weithred chwyldroadol, oherwydd roedd yr ansawdd 

mor ofnadwy.

Mae'r nifer o grwpiau, a chefnogaeth gan y Cynulliad i Fasnach Deg Cymru a'r rhaglen 

Cymru dros Affrica, yn adlewyrchu'r traddodiadau sy'n cael eu mynegi yng nghyflwyniad y 

ddogfen am Gymdeithas Sifil Cymru a Nodau'r Mileniwm:

“Wales' strong cultural identity and sense of community has nurtured an 

internationalism heavily rooted in social justice, solidarity, community and 

connectivity.” (Owen: 9)



Erbyn hyn mae'r rhaglen werth £270,000, sy'n ychwanegu at y 26 o gyrff ryngwladol sy'n 

cyflogi 140 o staff yng Nghymru, yn cynnwys prosiect newydd gan y Cynulliad llynedd, 

Maint Cymru. Mae cyfraniad y Cynulliad yn dod o'i ymrwymiad i ddatblygu cynaladwy, ac 

mae DFID wedi edrych ar Gymru dros Affrica fel model i sefydlu cyslltiadau dinesig trwy 

ei gynllun 'Global Community Links.' (Anyimadu)

Ond mae problem gyda cysylltiadau sifil, sy'n dod o sawl cyfeiriad. Yn gyntaf, mae natur 

dadansoddiad problemau gwledydd tlawd wedi newid ers y Saithdegau. Yn syth ar ôl y 

proses dadgoloneiddio, roedd pwyslais ar 'drawsffurfiad'. Heddiw, mae'r drafodaeth yn cael 

ei ddomeneiddio gan 'developmentalism', sef bod problemau tlodi a chyfiawnder yn faterion 

technegol, gyda atebion tecnegol.

Mae diffyg dadasoddiad gwleidyddol yn gallu cael eu gweld mewn sawl mudaid yng 

Nghymru. Er fod eu gwaith yn werth chweil, mae'r enghrefftiau yn dweud cyfrolau:

1) Dolen Cymru yw'r mudiad sydd wedi gwneud mwy na unrhyw un i adeliadau'r 

cysylltiadau rhwng Cymru a Is Deheuol Affrig. Efallai ei bod yn saff i ddweud na 

fyddai Cymru dros Affrica yn bodoli heb enghraifft Dolen Cymru. Ond pa fath o fyd 

ydan ni'n eisiau creu os, fel Dolen Cymru, dych chi'n penodi Tywysog Harri fel 

Patron eich mudiad?

2) Mae'r Urdd yn gwneud datganiad dros Heddwch bob blwyddyn, rhai yn eithaf 

radicalaidd. Ond maent yn barod i dderbyn nawdd gan Coca Cola, gyda ei honiad o 

gysylltiadau gyda gormesu undebau llafur yn America Ladin am ddegawdau



3) Dim ond pythefnos yn ôl roedd cynhadledd gan Canolfan Gymreig Materion 

Rhyngwladol ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Ar wahan i jôc ôl-

fodernaidd yn y teitl, un o'r hosts a siaradwyr oedd Royal Bank of Scotland, targed 

ymgyrch Mudiad Datblygiad y Byd oherwydd eu buddsoddiadau budr.

Ein tasg ni, fel ymgyrch, fel un o'r 40 o ymgyrchoedd a gafodd sylw gan Helen Harris, yw 

unwaith eto codi rhyng-genedlaetholdeb gwleidyddol, a chanolbwyntio ar y cysyniad o 

drawsffurfiad.

Weithiau dan ni'n gallu gweld arwyddion o hyn. Mae undebau fel Unison, Unite a CWU yn 

dal i gael effaith ar Blaid Lafur. Llynedd siaradodd Carwyn Jones mewn cyfarfod i roi sylw 

i'r Pum Miami o Guba. Rhywbeth hawdd, efallai. Ond byddai wedi bod mor hawdd i beidio 

siarad. Ceisiwch dychmygu Prif Weinidog Prydain yn gwneud yr un peth.

Oes rhywbeth yn ein hanes, ac yn yr astudiaethau, sy'n helpu ni ail-greu cefnogaeth – 

solidarity – ar gyfer yr amseroedd hyn?

Wel, mae gennym ni y gwaith ar Sbaen a chaethwasiaeth. Mae gennym ni hefyd y profiad o 

ryng-genedlaetholdeb sifil. Ac mae sawl llyfr ac erthygl am brofiad heddwchwyr.

Ond i orffen dwi eisiau defnyddio dwy astudiaeth. Un dwi wedi siarad amdano yn barod, 

gan Helen Harris – Wales and the World: Rooted Cosmopolitanism. Y llall yw rhywbeth a 

gafodd ei gyhoeddi yn 2009 – Cefnogaeth i Guba yng Nghymru a'r berthynas rhwng 

sosialaeth, ryng-genedlaetholdeb a chenedlaetholdeb, gan Maia Jones a Sel Williams.



Mae'n ddefnyddiol edrych ar y cysyniad o 'cosmopolitanism', i weld beth sydd ddim yn 

rhyng-genedlaetholdeb. Mae'r syniad yn dod o sawl cyfeiriad, ond mae'n troi o gwmpas 

'universality' –  o'r Eglwys Babyddol o'r Canoloesedd ymlaen; o'r Goleudigaeth o'r 

Deunawfed ganrif, i'r rhyng-genedlaetholdeb sosialaidd o ddiwedd y bedwaredd canrif ar 

bymtheg ymlaen, gyda'r pwylais ar ddosbarth.

Dros y ddau degawd diwethaf dan ni wedi bod yn byw trwy fersiwn newydd o 

'cosmopolitanism' – elitiaid rhyngwladol, yn symud o un swydd a chwmni i'r llall o gwmpas 

y byd, yn pregethu eu testament newydd, globaleiddio, sy'n air arall o gam diweddar 

cyfalafiaeth.

Yn hanesyddol mae cenedlaetholdeb wedi cael ei ddiffinio fel rhywbeth sy'n gwrthwynebus 

i 'cosmopolitanism', neu yn ein hachos penodol ni, rhyng-genedlaetholdeb. Ond y teuddiad o 

ddefnyddio hunaniaeth yng Nghymru i gryfhau rhyng-genedlaetholdeb a gwrth-wynebu 

globaleiddio wedi cynyddu, o leiaf yn ôl ymchwil Harris, a Jones a Williams.

Mae crynodeb o hyn yn un o atebion yn cyfweliadau Harris:

“They want a global culture, they want a global markert place.... And so I think 

Welsh identity is actually a tool to be used to stop.... organisations like multinational 

corporations.”

Cafodd y safbwynt hwn ei gefnogi gan y mwyafrif o bobl a siaradodd Harris gyda nhw, 

gyda dylanwad mawr o'i magwraeth neu diwylliant.



Daeth Jones a Williams i gasgliad tebyg, yn arbennig mewn ymcwhil Jones cynt yn 2008.

Meddai:

“Respondents identified strongly with nationalist aspirations for Wales and that 

support for the Cuban revolution and self government for Wales were highly 

correlated.”

Disgrifiwn nhw y safbwynt hyn fel 'outward internationalist socialist nationalism' – nid yn 

wahanol iawn i ddisgrifiad Dafydd Elis Thomas chwarter canrif yn ôl.

Pam mae hwn yn bwysig? Wel, mewn ffordd mae'n dangos dan ni'n dechrau ateb y 'dialog 

anodd', rhwng cenedlaetholdeb a rhyng-genedlaetholdeb. I Harris mae hyn yn 'rooted 

cosmopolitanism. I Jones and Williams, maent yn pwysleisio:

“nationalism can enhance internationalism in the sense that nationalism can become 

linked to internationalist goals and respect for other countries' right to self 

determination.”

Roedd hi'n diddorol, ond nid syndod, i weld y ddau astudiaeth yn dyfynu Gwyn Alf – mae 

Cymru yn bodoli oherwydd mae Cymry wedi ei greu, tro ar ôl tro.

Dan ni'n wynebu'r un her i greu rhyng-genedlaetholdeb newydd. Yn fy llyfr ar Gymru a 

Nicaragua dros ddegawd yn ôl, des i'r un casgliad, gyda sylfaen cefnogaeth wedi diflannu – 

diwydiant trwm, yn arbennig y diwydiant glo, yr undebau, a sefydliadau dosbarth gweithiol 

yn y De.



Mewn cyfweliad gyda'r Cadeirydd heddiw, Shan, siaradodd hi am yr angen i greu 

hunaniaeth newydd i ein hunain. Ddegawd wedyn, a does neb yn gwybod lle mae'r prosiect 

hyn yn ein arwain, yn arbennig yn yr achos hunan-llywodraeth.

Felly, dylai'r Ymgyrch bwysleiso 'rooted cosmopolitanism, neu 'outward international 

socialist nationalism' os dan ni eisiau ail-greu y we o gefnogaeth trwy ein cymunedau a'n 

cenedl. Dylen ni hefyd bwysleisio'r un enghraifft o 'universality' lle mae angen i gael 

gwared ar derfynnau cenedlaethol – yr amgylchedd a newid yr hinsawdd. Tybed mewn deng 

mlynedd, fyddwn ni'n edrych yn ôl a gweld gyfraith newydd ym Molifia eleni, cyfraith 

Pachamama, cyfraith y ddaear, fel un o'r digwyddiadau mwy pwysig ein cenedlaeth ni.

Dwi eisiau eich gadael gyda tri ddyfyniad. Mae'r cyntaf yn cael ei ddyfynu unrhywle lle 

mae'n rhyng-genedlaetholdeb yn cael ei ddathlu, geiriau baner glowyr Onllwyn, geiriau 

Elfed:

“Dyn yw dyn o wlad i wlad

Dyn yw dyn o oes i oes

Da yw caru gwlad ein hunain

Gwell yw caru'r ddaear gyfan.”

A diolch i gylchgrawn Heddwch y mis diwethaf, am ail-argraffu geiriau Waldo, un o'r nifer 

o ddynion a merched yng Nghymru sydd wedi byw rhyng-genedlaetholdeb:



“Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghri, fy nghrefydd,

unig falm i fyd, ei chenadaeth, ei her. 

perl yr anfeidrol awr yn wystl gan amser

gobaith yr yrfa ar y drofa fer.”

Ac yn olaf, os rydym eisiau enghraifft o'r fath o agwedd mae'r Cymru eisiau dangos i'r byd, 

does dim un gwell na'r ffilm diweddar, Separado. I orffen gyda geiriau Gruff Rhys a Super 

Furries, roedd ar soundtrack y ffilm:

Ni yw y byd

Ni yw y byd

Glynwn fel teulu

Achod ni yw y byd.

Ni yw y byd

Dewch bawb ynghyd

Paratown am chwyldroadol

Achos ni yw y byd.
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