
Dwi eisiau siarad prynhawn 'ma am Arfordir y Caribî yn Nicaragua. Fel ymgyrch, 

rydym wedi bod yn datblygu ein perthynas gyda phobl yr Arfordir ers 1994. A dweud 

y gwir, mae'r berthynas wedi datblygu oherwydd ar ein dirprwyaeth cyntaf  yno 18 

mlynedd yn ôl roedd 4 aelod o Gymdeithas yr Iaith. Roedd hi'n naturiol i ni gymryd 

diddordeb yn y broses awtonomi ar y Arfordir, yr her oedd ieithoedd yn ei hwynebu, 

a sut mae cymdeithas sifil, sefydliadau a gwleidyddion wedi ymateb i hyn.

Mae Nicaragua wedi cael ei rhannu'n ddwy ran – Arfordir y Môr Tawel, ac Arfordir y 

Caribî. Cafodd ochr y Môr Tawel ei choloneiddio gan y Sbaenwyr, a fel gwnaethant 

trwy lawer o America Ladin, lladdwyd yr ieithoedd brodorol, yn ogysytal â llawer o'r 

bobl gynhenid. Yn Nicaragua diflannodd ieithoedd Matagalpa, Monimbo a Subtiaba. 

Ar Arfordir y Caribî, oherwydd daearyddiaeth a thirwedd, methodd y Sbaenwyr i'w 

choloneiddio. Yn eu lle creodd Prydain 'protectorate', gyda Brenin Miskito, un o bobl 

yr Arfordir. Gyda phobl gynhenid eraill, a disgynyddion caethweision, mae hyn wedi 

creu y patrwm ieithyddol presennol ar yr Arfordir.
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Yn fras, mae 154,400 o bobl yn siarad yr iaith Miskito. Nesaf, mae 30,000 yn siarad 

Creole Saesneg. Mae 6,700 yn siarad Mayangna ac Ulwa, dwy iaith sy'n agos iawn at 

eu gilydd. Wedyn mae 1,500 o bobl sy'n siarad Garifuna, disgynyddion o un hil o 

bobl Africanaidd, sy'n byw mewn llefydd eraill yng Nghanolbarth America. Yr olaf 

yw'r Rama. Allan 1,000 o bobl Rama, dim ond 24 sy'n siarad yr iaith yn awr, ac mae 

rhai yn amau os yw mor uchel a hyn.

Yn 1996 cawsom y cyfle i siarad gyda Lizzie Nelson ar Rama Cay. Roedd Lizzie yn 

ei 80au pan gwrddon ni â hi. Bu farw 4 mlynedd yn ôl. I ni roedd yn brofiad agosach 

at nofel  Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd, gyda'r hen wraig o'r Bala, 

y siaradwraig Cymraeg olaf.

Os yw'r sefyllfa Rama yn drychinebus, mae llawer mwy o obaith i'r ieithoedd eraill. 

Mae hyn yn dod o'r rhyfel cartref yn Nicaragua yn ystod yr 80au. Oherwydd y 

camgymeriadau gan y Sandinistiaid, roedd eisiau trin Arfordir y Caribî fel Arfordir y 

Môr Tawel, cafodd llawer eu harwain (a dylwn i'n dweud, eu camarwain)  i rengoedd 

y Contras, y gwerthrhyfelwyr a gai eu hariannu gan yr UDA.. 
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Gweithiodd y Sandinistiaid yn galed iawn i ganfod ateb gwleidyddol i'r gwrthdaro ar 

Arfordir y Caribî, gan gynnal 600 o gyfarfodydd cymunedol dros ddwy flynedd, i 

gyhoeddi Deddf Awtonomi yn 1987. Yng ganolog i hyn roedd hawl ieithyddol, a 

chreu system addysg aml-ieithog. 

Nid yw'r bobl gynhenid wedi cael yr hawl hwn ers 80 mlynedd, pan gafodd Arfordir 

y Caribî ei 'reincorporacion' i weddill Nicaragua, a chafodd Sbaeneg ei gorfodi fel 

iaith addysg dros nos.

Rhoddodd y Ddeddf Awtonomi lawer o hawliau i addysg aml-ieithog, gyda 

chefnogaeth i'r lefel cynradd ac uwchradd. Hefyd mae gan yr Arfordir brifysgol 

gymunedol, yr URACCAN, sy'n rhoi pwyslais ar awtonomi, addysg aml-ieithog a 

datbylgu cymuned.

Ond fy marn i, yn bwysicach na hyn, yw'r broses mae'r Arfordir wedi mynd trwyddo 

dros y 10 mlynedd wedi hynny. Dros 6 ymweliad, pob 2 flynedd, dan ni wedi gweld 

y Ddeddf Tir yn datblygu, fel blodyn sydd wedi agor yn araf.
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Yn 1999 dysgon ni am frwydr un gymuned, Awas Tigni, i ymladd yn erbyn cwmni 

coed a oedd yn meddiannu eu tir yn anghyfreithlon. Cafodd y gymuned gefnogaeth 

gan gyfreithwyr a mudiadau ar yr Arfordir. Aeth yr achos i'r Llys Hawliau Dynol 

Rhyng-America, ac un o'i canfyddiadau oedd y dylai Nicaragua basio deddf 

demarcation, a rhoi teitlau tir i gymunedau cynhenid.

Yn 2001 roedd sefydliadau fel yr URACCAN, a CEDEHCA, mudiad hawliau sifil yr 

Arfordir, yn gweithio gyda chymunedau i ganfod beth yn union roeddent ei eisiau o 

ddeddf 'land demarcation'. Roedd hyn yn hanfodol i'r cymunedau, gan fod y bobl 

gynhenid yn cynnal y tir yn gymunedol, heb deitlau tir.

Gyda llaw, yn 1993 daeth pennaeth CEDEHCA i Gymru ar daith i gwrdd â 

mudiadau, ac wedi'r daith dywedodd Miriam Hooker iddi gwrdd â dim ond un 

mudiad chwyldroadol yng Nghymru, sef Cymdeithas yr Iaith.
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Yn 2002 pasiodd Senedd Nicaragua Deddf 445. Yn 2003 cafodd y Deddf ei 

chymhwyso, gyda ddeddfwriaeth eilaidd  i weithredu Deddf 445. Ond doedd dim 

gweithrediad tan 2007, pan enillodd y Sandinistiaid y grym eto wedil 17 mlynedd. 

Ar ein taith ddiwethaf yn 2011 disgrifiodd Johnny Hodgson, cynrychiolydd y 

Llywodraeth Sandinista ar yr Arfordir, ac ymwelydd 3 gwaith â Chymru, y cynnydd 

ers 2007. Mae'n cynnwys rhaglen datblygu i'r Arfordir gyda penawd am Mam Dir. 

O'r 22 o diriogaeth y bobl gynhenid, mae 17 wedi cael ei ddarnodio, 22 mil cilometr 

sgwar, mwy na Chymru, gyda 5 arall i'w wneud, gyda 8 mil cilmetr sgwar arall.

Mae 5 cam i'r broses:

1. Mae'r gymuned gynhenid yn gofyn am osod terfynau a theitl i'w tir

2. Mae broses o ddatrys gwrthdaro rhwng cymunedau o fewn y diriogaeth  gaiff 

ei ddarnodi.

3. Maent yn mesur y tir gyda GPS, gosod terfynau, a chaiff hyn ei gofrestru

4. Mae'r gymuned yn derbyn ei deitl

5. Cyrraedd at gytundeb gyda mewnfudwyr, neu eu symud hwy.
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Mae hyn yn gadael sawl her. Beth fydd y broses o ddatrys gwrthdaro rhwng y 

cymunedau a'r mewnfudwyr? I rai, sydd wedi bod ar yr Arfordir cyn 1987, blwyddyn 

y Ddeddf Awtonomi, bydd hawl gan y mewnfudwr i gadw eu tir, ond ar ôl trafodaeth 

gyda'r cymunedau. 

Mae'r gweddill yn cynnwys pobl a gafodd eu tir yn y 90au cynnar gan y Llywodraeth, 

yn anghyfreithlon, ar ôl iddynt adael y fyddin neu'r Contras ar ddiwedd y Rhyfel 

Cartref. Hefyd mae llawer o bobl wedi symud o Arfordir y Môr Tawel i Arfordir y 

Caribî, i ymarfer ffermio 'slash and burn' i godi gwartheg, ac wedyn symud eto 

ymhen rhai blynyddoedd, gan ymestyn y 'ffin amaethyddol'.

Sut fydd y cymunedau a'r awdurdodau yn delio gyda'r rhain, a lle fydd yr arian yn 

dod i'w ail-leoli nhw, ŵyr neb.

Pam mae hyn yn bwysig i Gymru a'r frwydr dros y Gymraeg? Gwyddom am y 

pwylais mae Cymdeithas yr Iaith wedi ei roi ar Ddeddf Eiddo fel rhan o'i gofynion i 

gefnogi cymunedau Cymraeg. 
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Ond mae elfen arall hefyd. Dywedodd Michael Campbell, pennaeth presennol 

CEDEHCA wrthon ni eleni, “does dim datblygiad economaidd heb dir”. 

Gwelsom enghraifft yr wythnos hon o Lywodraeth Cymru yn gwerthu tir o 17 safle o 

gwmpas Cymru i gwmni cofrestredig yn Guernsey, am £21 miliwn, tir sydd wedi cael 

ei golli o reolaeth ddemocrataidd, ac sy'n yn nwylo hapfasnachwyr  mawr. 

Os cymharwn hyn gyda beth sydd wedi digwydd yn yr Alban, mae llawer mwy o 

gefnogaeth, yn eu gweledigaeth ac yn ariannol, i gefnogi ac ariannu cymunedau i 

brynu eu tir, fel sylfaen datblygu cymunedol ac economaidd.

Nid yw'r sefyllfa yn Nicaragua yn berffaith, ac ni fydd y broses o hyn ymlaen heb ei 

phroblemau, ond mae Deddf 445, sy'n cydnabod tir cymunedol am y tro cyntaf yn 

gyfreithiol, yn un o'r enghrefftiau prin yn America Ladin sy'n amddiffyn hawliau 

pobl gynhenid a thrwy hyn, eu ieithoedd.
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