
I N T E R S T A T E
Journal of International Affairs 

Siwrnal Materion Mewnol

www.aber.ac.uk/interpol Rhifyn 90a



Tîm INTERSTATE 

Rheolwr-olygydd 

Sam Garbett

Golygwyr Hŷn

Marius William 

Eilif Swensen

Martin Taggart 

Golygwyr Cynorthwyol

Sophie Kartalova 

Ilona Dudaite

Tanaka Sarah Muchatuta 

Roseanna Medd 

Zakia Anwar 

Rory F Lowings  

Igor Mechiem-Eyre  

Cyfiaethu

Elin Angharad Roberts  

Nia Blackwell 

Bethan Foweraker 

Bleddyn Bowen 

Bethan Eleri Court 

Golygwyr Ar-lein

Darragh Horgan 

Tîm Graffeg 

Anja Bergersen 

Darragh Horgan 

Cynghorwyr yr Adran

Alastair Finlan

Gwenan Creunant

W
Am flwyddyn yr oedd 2009. Roedd yn flw-
yddyn bwysig iawn i fi ac i fy nhîm newydd. 
Rydym wedi gweithio ein ffordd trwy flwyd-

dyn arall o waith academaidd, yn ogystal ag atgyfodi 
hen ffrind i Aberystwyth: ar ôl 6 mlynedd, mae Inter-
state, ein cylchgrawn sydd i ymwneud ag achosion 
y byd, yn ôl. Er bod y flwyddyn 2009 wedi bod yn un 
anodd i’r byd, teimlaf fod llawer i fod yn ddiolchgar 
drosto. Felly, neges o ddiolch bydd y ddogfen hon, yn 
gyntaf, wrth cwrs, i chi y darllenwr, ac hefyd i fy nhîm 
o gyd-fyfyrwyr hynod o frwdfrydig -  eu gwaith caled 
nhw sydd wedi gwneud y cyhoeddiad hwn yn bosibl.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn bwysig iawn i Adran 
Gwleidyddiath Rhyngwladol Aberystwyth. Yn ogystal 
â derbyn grwp mawr o israddedigion gweithgar, a 
pharhau i fynd â nhw i ben y tabl cynghreirol, rydym 
hefyd wedi croesawu staff academaidd newydd. Yn 
2009 trodd yr adran yn 90 mlwydd oed, achos sydd 
yn ein gahodd i ystyried hanes cysylltiadau rhyngw-
ladol. Wrth feddwl yn ôl i 1919 a gwaith sylfaenydd yr 
Adran, David Davies, mae hi’n anodd peidio meddwl 
am y ffosydd, ‘no man’s land’ ac hydau diddiwedd 
o weiren bigog yn niwl y rhyfel. Ac felly mae fy ail 
ddiolch yn mynd i’r bod dynol, unrhyw un, sifiliad a 
milwr, sydd yn brwydro am heddwch rhyngwladol – y 
syniad sydd yn corffori cysyniadaeth ein hadran. Mae 
hi’n mynd i’r rhai a sefyllodd gyda Ghandi, Luther King 
neu Mandela, a derbynnodd gymynnau sydd wedi 
dod yn fedalau aur yr 20fed Ganrif.  Rwy’n falch o 
ysbryd y bod dynol sydd yn amlwg o fewn ein trasiedi 
mwyaf. Pan trodd y byd ei gefn ar Rwanda, fe wnaeth 
Roméo Dallaire, ei holl yn erbyn gwrthwynebiadau 
anhygoel dros heddwch a dynoliaeth.1 Fe wnaeth sw-
yddogion Almaeneg fel Wilm Hosenfeld – sydd erbyn 
hyn yn enwog oherwydd y ffilm ‘The Pianist’- beryglu 
eu bywydau eu hunan trwy helpu bwydo a chysgodi 
pobol Pwyleg ac Iddewon rhag ormes a thrais.2 
O ystyried eu bywydau nhw rydym yn gweld bod 
gobaith hyd yn oed yn ystod yr amserau mwaf tywyll. 
Mae llawer o enwau hoffwn eu diolch yma; mae ei 

dewrder nhw, mewn amseroedd lle roedd dewrder yn 
brin, yn ysbrydoliaeth i bawb.

Ac felly beth am y dyfodol?  Mae’r byd yn camu i fewn 
i 2010 wedi ei gleisio a’i sobri. I ni’r  myfyrwyr mae 
teimlad cryf o optimistiaeth, ond yn ben oll gobaith. 
Wrth weithio yn eu miloedd, fe greuodd myfyrwyr yn 
America ac ar draws y byd sylfaen ar gyfer ymgyrch y 
Seneddwr Barack Obama, sydd o ganlyniad wedi dyfod 
yn un o ddynion mwyaf pwerus y byd. Ar gyfer llawer 
o ein cenhedlaeth George W. Bush oedd y cwbl yr oed-
dem yn gyfarwydd â fo. Barack Obama, dyn sydd yn ein 
hannog ni o hyd i herio ein hunan, yw’r un sydd yn en-
nill fy niolch olaf. Diolch iddo fo am ein hatgoffa  o’r hyn  
y gallwn ni ei gyflawni pan fyddem ar ein gorau.

Sam Garbett

Rheolwr-olygydd : 2009/2010

(ENDNOTES)

1  Dallaire, Roméo. Shake Hands with the Devil 
(Vintage Canada, Toronto, 2004).

2 Staff ac Asiantaethau’r Telegraph. German 
Officer of ‘Pianist’ fame honoured in Israel (Daily 
Telegraph, Jerusalem, Chwefror 16 2009) http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/4639609/
German-officer-of-Pianist-fame-honoured-in-Israel.html 
(Cyrchwyd Rhagfyr 4 2009).
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FO Heraclitus i Marx, yn aml y mae deallusion 
wedi cydnabod y newidiadau yn llif hanes. 
Mae tueddiad i rai cyfnodau fod yn fwy 

deinamig nag eraill, ond, yn y pen draw mae popeth 
yn symud. Fel y bu’r nawdeg mlynedd ddiwethaf 
ymysg y mwyaf cofiadwy yn hanes dynoliaeth, mae’r 
nawdeg mlynedd nesaf yn addo bod yr un mor 
arddwys. Er nad yw hi’n bosib rhagweld y nawdeg 
mlynedd nesaf i gyd, mae’n bosib gweld beth fydd 
canlyniadau datblygiadau a phatrymau presennol 
Cysylltiadau Rhyngwladol yn y dyfodol agos. Boed 
o ganlyniad i natur ddynol, ffolineb neu law Duw, 
gallwn fod yn sicr y bydd rhyfeloedd, newynau, 
ymddangosiad a diflaniadau gwladwriaethau a 
chynghreiriau yn parhau i ddigwydd. Yn aml mae 
hanes yn ailadrodd ei hun, ac weithiau’n dial ar ei 
hun gydag effeithiau hynod ddinistriol. 

Yr Undeb Ewropeaidd

O’r Gymuned Ewropeaidd Glo a Dur (ECSC) i’r Un-
deb Ewropeaidd, mae biwrocratiaeth Brwsel wedi 
esblygu o fudiad masnachu o’r cyfnod ôl-ryfel i 
fudiad goruwchgenedlaethol, sy’n cydlynu polisïau 
cymdeithasol-economaidd ei aelod-wladwriaethau. 
Tra fod dadlau chwyrn yn parhau rhwng y rhai sydd 
o blaid ac yn erbyn yr UE ac effeithiau ei phwerau 

cynyddol ar sofraniaeth ei aelod-wladwriaethau, 
dylai’r prif ffocws fod ar gyfeiriad ac effeithiolrwydd 
strategaeth polisi’r UE. 

Ynghyd â Chytundeb Lison, mae safleoedd Lly-
wydd y Cyngor Ewropeaidd ac Uwch Gynrychi-
olydd yr Undeb dros Faterion Tramor wedi cael eu 
sefydlu er mwyn darparu fforwm cryfach ar gyfer 
polisïau cyffredin. Mae Herman Van Rompuy, Lly-
wydd y Cyngor eisoes wedi addo rôl mwy deinamig 
ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd mewn datrys argy-
fyngau economaidd, ystyried mai dyma ran bwysi-
caf agenda gartref 2010.1 Gyda’r BBC yn ei labelu 
fel cynllun cydlynu economaidd hir-dymor, mae’n 
bosib dweud fod sefydliadau’r UE yn canfod hyder 
newydd i ddelio gyda materion a oedd unwaith yn 
cael eu trin gan yr aelod-wladwriaeth.2

Fel y dengys yr argyfwng economaidd yng Ngroeg, 
yn y dyfodol gall yr Undeb ganfod ei hun mewn 
safle digon cryf i atal aelod-wladwriaethau rhag 
datgan methdaliad, er gwaethaf rheolau presen-
nol yr UE sy’n gwahardd ei aelodau rhag benthyg 
arian i aelod-wladwriaethau sy’n cael trafferthion 
gyda diffygion ariannol. Ond, gyda dyled Groeg yn 
121 y cant o GDP a diffyg ariannol o 12.2. y cant, 
mae’r cylchgrawn Almaeneg Der Spiegel yn credu 
fod yr UE yn barod i blygu’r rheolau, gan y byddai’r 
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‘canlyniadau’n ddifrifol’ a ‘hyder yn yr ewro wedi’i 
chwalu’.3

Rwsia ac UDA

Er iddi fod yn rhy gynnar i awgrymu a fydd pwerau 
cynyddol yr Undeb Ewropeaidd a’i Llywydd yn y 
pen draw yn arwain at rywbeth tebyg i ‘Llywyddi-
aeth Imperialaidd’ Schlesinger, mae hefyd yn rhy 
fuan i ragweld cyfeiriad Y Polisi Tramor Cyffredin 
Ewropeaidd. Tra fydd Kissinger, yn fuan, yn derbyn 
y côd deialu i Ewrop, gall diffyg Lluoedd Arfog 
Ewropeaidd annog y prif bwerau i ofyn y cwestiwn 
Stalinaidd, ‘sawl bataliwn sydd gan Ewrop?’ Felly, 
gall un ddadlau yn ofalus, os yw Ewrop yn gobei-
thio dod yn brif ffigwr rhyngwladol, rhaid iddi, 
yn null Iarll Andrassy, fod yn barod i gefnogi ei 
pholisïau gyda chanon, boed hyn i’w ddehongli’n 
llythrennol neu’n drosiadol.   

Tra bod Cytundeb o Gydweithrediad a Phartneria-
eth wedi ei arwyddo gan yr UE a Rwsia, a’r UD 
wedi rhoi’r gorau i gynlluniau i sefydlu canolfan 
daflegrau yng Ngwlad Pwyl a’r Weriniaeth Siec, 
maethe Czech Republic, mae elfen o densiwn yn 
bodoli rhwng Rwsia a’r Gorllewin. Wrth i’r Gorllewin 
gondemnio ymyrraeth Rwsia yn Ne Ossetia, my-
negodd Rwsia safbwynt digyfaddawd ar y mater o 
ganolfannau taflegrau. 

Ond, wrth i flwyddyn gyntaf Gweinyddiaeth 
Obama ganiatáu 4,500 hawl hedfan drwy dirio-
gaeth Rwsia bob blwyddyn, ac addewid (er mor 
amwys) i helpu atal Iran rhag creu taflegrau 
niwclear, mae dadansoddwyr gwleidyddol yn 
credu fod y ddwy ochr yn disgwyl gormod. Mae 
Fyodor Lukyanov, golygydd Rwsia mewn Materion 
Rhyngwladol, er enghraifft, yn honni mai ‘ffantasi’ 
Orllewinol yw’r syniad mai Rwsia yw’r allwedd i 
broblem Iran, gan ddadlau mai’r gorau y gall Rwsia 
ei wneud yw dwysau ei hymdrechion diplomyddol 
yn y dyfodol agos. Ar y llaw arall, mae Alexander 
Rahr o Gyngor yr Almaen ar Faterion Tramor, yn 

amau fod y dyhead Gorllewinol, yn enwedig Ameri-
canaidd a Chanol Ewropeaidd, i dderbyn dyhead 
yr Arlywydd Medvedev am gymodi a ‘heddwch 
tragwyddol’, gan greu ‘cynghrair estynedig ble fydd 
Rwsia a’r Gorllewin yn gweithredu mewn cytgord i 
sefydlogi’r cyfandir Ewropeaidd’.4

Serch hyn, mae’n bosib mai’r Dwyrain Canol fydd 
pwynt profi cynghrair o’r fath yn y dyfodol. Gyda 
chysylltiadau Twrci-Israel yn cael eu hailystyried yn 
Ankara (er enghraifft, alltudiaeth Israel o’r ymarfer-
ion milwrol sydd ar y gweill yn Nhwrci), mae polisi 
tramor y wlad yn dod yn fwyfwy aml-ddimensiwn, 
wrth iddi geisio partneriaethau newydd gyda Syria 
ac Iran.5 Yr hyn sy’n pryderu’r Gorllewin (yn en-
wedig Israel a’r UD) yw’r ffaith fod y Prif Weinidog 
Erdogan yn ystyried yr Arlywydd Ahmadinejad, y 
gwr sy’n bygwth disodli Israel oddi ar fap y byd, 
yn ffrind. Yn debyg i hyn, tra fod Rwsia yn cytuno i 
brynu awyrennau di-beilot gan Israel a Medvedev 
yn defnyddio rhethreg yn erbyn y rhaglen cyfoe-
thogiad Iranaidd, mae tensiynau pellach oherwydd 
y llif o arfau Rwsiaidd i Iran a Syria, fydd yn y pen 
draw yn nwylo Hamas a Hezbollah, rhywbeth nad 
yw Israel yng ngrym Benjamin Netanyahu yn barod 
i’w oddef  ac y gall sbarduno’r Gorllewin i adolygu’r 
sefyllfa. 

Y CU a Datblygiad y Trydydd Byd

Os yw’r CU am weithio’n fwy effeithiol a chwarae rôl 
gynyddol mewn materion rhyngwladol, dylai ysty-
ried yr anhapusrwydd presennol dros arweinyddi-
aeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol Ban Ki Moon. Yn 
ddiweddar, dangosodd adroddiad a ryddhawyd yn 
ddamweiniol gan Weinyddiaeth Dramor Norwy fod 
yr Ysgrifennydd Cyffredinol a’r CU, mewn cyfnod o 
argyfwng economaidd rhyngwladol a phroses hed-
dwch y Dwyrain Canol bellach yn sefyllfa diddatrys, 
yn ‘gwbl amlwg yn eu habsenoldeb.’6 Os y dylid 
rhoi ystyriaeth i adroddiadau o’r fath, yna nid yw’n 
ddigon i Ysgrifennydd Cyffredinol ymddangos yn 
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ddewr ar ôl beth a ystyrir yn gynhadledd siomedig 
yn Copenhagen,  ond rhaid iddo ddod yn gyme-
drolwr rhwng cenhedloedd a chymeriad gydag 
agenda glir sy’n medru cyflwyno dadl amlwg ar y 
mater.

Yn olaf, mae’n bwysig iawn fod yna adolygiad o’r 
cymorth sy’n llifo i’r Trydydd Byd. Fel y datganodd 
Jacek Rostowski, Gweinidog Cyllid Gwlad Pwyl, yn 
ddiweddar, nid yw’n gall na doeth i wledydd megis 
Pwyl gefnogi Brasil a’i thebyg sydd, mewn gwir der-
mau, yn gyfoethocach.7 Ar yr un pryd, dylid cwesti-
ynu â yw gwledydd megis Zimbabwe â’r gallu i 
gyfarwyddo rhaglenni cymorth bydol. Felly, mae 
gan y CU y potensial i gydlynu ffyrdd mwy effeithiol 
o ddelio gyda’r Trydydd Byd yn yr un modd ag y 
gall fynegi safbwynt ar faterion rhyngwladol eraill. 
Mewn geiriau eraill, rhaid i ni gymryd rheolaeth o 
ddigwyddiadau a pheidio gadael iddynt  ddilyn eu 
cwrs eu hunain.

Fel y dengys y datblygiadau presennol mewn 
Cysylltiadau Rhyngwladol, mae’r nawdeg mlynedd 
nesaf yn addo bod yr un mor lliwgar a’r gorffennol 
ond, gobeithiwn, yn llai eithafol. Gwelodd y naw-
deg mlynedd ddiwethaf ymddangosiad yr Undeb 
Ewropeaidd a’r Cenhedloedd Unedig, cwymp yr 
Undeb Sofietaidd (ac esgyniad Rwsia gyfoes a ddi-
lynodd) ac ofnau cynyddol am ganlyniadau newid 
hinsawdd. Yn y nawdeg mlynedd nesaf fe ddaw 
digwyddiadau heriol heb os, ond byddwn yn par-
hau i fyw gyda chanlyniadau’r rhai presennol. Felly, 
rhaid i ni reoli’r digwyddiadau hyn a pheidio gadael 
iddynt redeg eu cwrs eu hunain. Os na wnawn hyn, 
mae perygl i hanes ddial arnom yn y dyfodol. 

(ENDNOTES)

1  Council of The European Union ‘Year of 
Renewal’ CONSILIUM – President of the European 
Council (January 8 2010). http://www.consilium.europa.
eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=435&lang=en 
(accessed January 15 2010).

2  Sinner, M. ‘Greek 2010 budget right step, more 
needed-Juncker’ Reuters (January 15 2010). http://www.
reuters.com/article/idUSLDE60E1UX20100115 (accessed 
January 15 2010).

3  Reuter, W. ‘Timebomb for the Euro: Greek Debt 
Poses a Danger to Common Currency’ Spiegel Online 
International (December 12 2009). http://www.spiegel.de/
international/business/0,1518,665679,00.html (accessed 
January 15 2010).

4  Rahr, A. ‘Reaching Out to Russia’ IP Global: 
Published by the German Council on Foreign Relations 
(Spring 2009). http://www.ip-global.org/archiv/
volumes/2009/spring2009/reaching-out-to-russia.html 
(accessed January 15 2010).

5  Steinvorth, D. ‘Ankara’s New Foreign Policy’ 
Spiegel Online International (October 19 2009). http://
www.spiegel.de/international/world/0,1518,655974,00.
html (accessed January 15 2010).

6  Isherwood, J. ‘Leaked document says Ban Ki-
Moon lacks leadership skills’ Spiegel Online International 
(August 19 2009). http://www.spiegel.de/international/
world/0,1518,643809,00.html (accessed January 15 2010).

7  BBC News Europe. ‘EU push for climate 
funding unity’ BBC (October 30 2009). http://news.bbc.
co.uk/1/hi/8332484.stm (accessed January 19 2010).
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Ar yr 20fed o Ionawr 2009, dathlodd mili-
ynau o bobl wrth i Barack Obama dyngu 
llw i fod y 44fed Arlywydd i’r Unol Daleithi-

au, a hefyd yr Arlywydd Affro-Americanaidd cyntaf. 
Serch hyn, daeth sioc a dryswch i nifer o bobl wrth 
glywed fod yr Arlywydd wedi ennill Gwobr Hed-
dwch Nobel fis Hydref 2009. Nid oedd eu hed-
mygedd o’r gwr hwn yn pylu, ond y cwestiwn ar 
wefusau pawb oedd “Beth oedd wedi ei wneud i 
haeddu gwobr mor fawreddog?”

 O fewn naw mis yn y Tŷ Gwyn, mae Obama 
wedi llwyddo i ailadeiladu economi’r UD, creu rheo-
liadau newydd i leihau effeithiau newid hinsawdd, 
mynegi’r awydd i wella cysylltiadau rhwng yr UD, 
Rwsia, a’r Dwyrain Canol, a cheisio cynnal trafoda-
ethau gydag Iran. Serch hyn, a yw unrhyw un o’r 
uchod yn cyfiawnhau gwobrwyo’r Nobel iddo?

 Yn ôl Pennaeth Pwyllgor Nobel, “Ydi, oher-
wydd hoffem gefnogi yr hyn mae’n ceisio ei gyflaw-
ni.” Roedd y mwyafrif o’r adroddiadau oedd yn ei 
longyfarch yn canolbwyntio ar yr hyn mae Obama 
am ei wneud neu’n ceisio ei wneud. Ymddengys 
felly mai nid “Beth mae Obama wedi ei wneud?” 
yw’r cwestiwn pwysig, ond yn hytrach “Beth mae 
Obama am ei wneud?”. Nododd Paul Reynolds o 
Newyddion y BBC “roedd y wobr yn annisgwyl a 
gellir ei ystyried fel mwy o anogaeth i fwriadau 
na gwobr am gyraeddiadau.”1 Yn ôl erthygl new-
yddion y BBC, mae’r mwyafrif o arweinyddion y 
byd wedi mynegi cefnogaeth i Obama wrth iddo 
dderbyn y wobr tra fod 75% o’r sylwadau a dder-
byniant gan y cyhoedd yn dangos ymateb dryslyd 
i’r penderfyniad.

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r wobr wedi 
ei rhoi i bobl sydd cyflawni neu gyfrannu tuag at 
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weithred sydd wedi arwain at heddwch ymysg 
y gymuned rhyngwladol. Derbyniodd Theodore 
Roosevelt y wobr yn 1906 yn dilyn rhoi terfyn ar y 
rhyfel Rwsio-Siapaneg; derbyniodd Wilson y wobr 
ym 1919 am ei rôl yng nghread Cytundeb Versailles 
a’i weledigaeth o heddwch rhyngwladol. Ar ddi-
wedd y Rhyfel Oer derbyniodd Mikhail Gorbachev 
ei gydnabod gyda’r wobr. Er hyn mae eraill wedi 
dweud fod Gwobr Heddwch Nobel yn colli ei fri. Ar 
ôl i Henry Kissinger ennill y wobr am ei rôl yng Ng-
hytundebau Heddwch Paris ym 1973, ychydig cyn 
i’r adroddiadau dinistriol o droseddau rhyfel gael 
eu rhyddhau i’r wasg, dywedodd Tom Lehrer “Politi-
cal satire becomes obsolete when Henry Kissinger 
was awarded the Nobel Peace Prize.” 

Serch hyn, mae arweinwyr rhyngwladol i weld 
yn llongyfarch Obama ar ei wobr cynamserol, 
gan ystyried hyn fel templed ar gyfer y dyfodol. 
Dywedodd Angela Merkel o’r Almaen fod y wobr 
yn “ysgogiad i’r Arlywydd ac i bob un ohonom i 
wneud mwy dros heddwch.”2  Mae’r Arlywydd 
Ffrengig, Nicolas Sarkosy yn credu fod Gwobr Hed-
dwch Nobel wedi “cadarnhau dychweliad America 
i galonnau’r bobl a’r byd.”3 Er fod nifer o arweinwyr 
rhyngwladol yn llongyfarch Obama ar y wobr, mae 
rhai ffigyrau wedi gwrthod y syniad gan gredu ei 
fod wedi tanseilio traddodiadau’r wobr. Mae Mehdi 
Hasan yn anghytuno gyda’r enillydd enwebedig 
gan awgrymu fod “cwlt Obama wedi ei ddyrchafu 
i ryw fath o ffigwr sanctaidd, fel duw.”4 Mae rhoi’r 
wobr hon yn seiliedig ar “yr hyn y mae’n ceisio ei 
wneud” heb os yn ei roi ar bedestal ble, pe bai’n 
methu cyflawni’r newidiadau angenrheidiol, y 
byddai dial yn ei aros.

 Ers i’r cyhoedd ddod i wybod y byddai’n 
ymgeisydd yn y ras arlywyddol, mae wedi dod yn 
ffigwr poblogaidd ac adnabyddus. Ond a yw hi’n 
deg ei ystyried yn wneuthurwyr gwyrthiau? Fel yr 
awgrymodd cyn Arlywydd y Ffindir, “mae’r byd yn 
disgwyl y bydd ef hefyd yn cyflawni rhywbeth.”5 Yn 

dilyn y dadlau chwyrn a oedd ynghlwm  ag Arly-
wyddiaeth Bush a’r sylw negyddol y cafodd polisi 
tramor yn y wasg, gwelir Obama mewn goleuni 
mwy gobeithiol. Yn gymedrolwr yn hytrach na brw-
ydrwr, â diddordeb mewn materion rhyngwladol, 
nid dim ond rhai sy’n effeithio’r UD. Fel y nododd 
Glenn Greenwald “Mae Obama wedi newid y tôn y 
llais a ddefnyddia America i gyfathrebu gyda gwed-
dill y byd.”6

 Mewn byd o lygredd, terfysgaeth, a 
throsedd byd-eang, a ddaw heddwch? A ellir ei 
gyflawni gan un dyn? Mae’n ymddangos i mi fod 
Gwobr Heddwch Nobel Obama wedi ei threfnu yn 
y fath fodd fel fod Obama, er gwaetha’r holl besi-
mistiaeth sy’n bodoli yn y byd heddiw, wedi bod 
yn llygedyn o obaith nid yn unig o fewn ei wlad ei 
hun ond ar raddfa ehangach rhyngwladol. Drwy 
ddatblygu’r ddelwedd uwchraddol hon o ymofyn 
uniad, y gobaith yw y bydd arweinwyr rhyngwladol 
eraill yn gwneud yr un fath, a dim ond bryd hynny y 
gallwn, mewn gobaith unedig am heddwch, gym-
ryd y camau hanfodol i greu byd sy’n ymroddedig i 
gytgord.

 Efallai mai optimistaidd yw i roi gwobr mor 
nodedig yn seiliedig ar ddim ond addewid, hyr-
wyddiad yr addewid hwnnw a’r anogaeth a roir i 
eraill i’w gefnogi hefyd. Felly, rhaid i Obama lwyddo 
i ddal ei afael ar y weledigaeth o heddwch neu fe 
fydd perygl o ergyd ddarostyngedig arall i statws yr 
UD fel uwch bŵer.

(ENDNOTES)

1  “Obama wins 2009 Nobel Peace Prize” taken 
from http://news.bbc.co.uk/1/hi/8298580.stm. (accessed: 
7.11.09).

2  “Surprise Nobel for Obama stirs praise and 
doubts” by Steven Erlanger and Sheryl Gay Stolberg. 
Cited from: http://www.nytimes.com/2009/10/10/
world/10nobel.html (accessed: 7.11.09)
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Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn 

ffenomenon unigryw erioed. Ers han-

ner canrif mae’r arbrawf hwn o gydweith-

rediad rhyngwladol wedi “ceisio delio gyda’r ffaith 

mai economeg lleol a bydol yw gwleidyddiaeth”1 a 

throedio’r ffin rhwng diddordebau cenedlaethol ac 

uwch-genedlaethol. Dylai Cytundeb Lisbon helpu gyda 

diwygio’r sefydliad anarferol hwn, er mwyn gwneud 

defnydd o’i lawn botensial a’i arwain i’r lefel nesaf. 

Mae Cytundeb Lisbon yn gweithredu yn unol  â’r rhag-

dybiaeth fod yr UE yn unigolyn anghyflawn sy’n ceisio 

adfer y diffygion a’r anwaith sy’n bodoli o’I fewn. Mae’r 

sefydliad hwn wedi ymgymryd â’r dasg o hunan-

welliant, fel y gwnaeth Pinocchio, y tegan pren oedd yn 

dyheu am fod yn fachgen go iawn, wrth fynegi’r awydd 

I newid ac esblygu. Mae’r UE eisoes wedi caffael ewyllys 

bersonol ac nawr mae’n argeisio cyfanrwydd fel unigo-

lyn cyflawn. Gwna Gytundeb Lisbon gais beiddgar am yr 

amcan olaf hwn gan nid yn unig ddiogelu enaid yr Un-

deb, ond hefyd ymdrechu i droi democratiaeth, tryloy-

wder ac effeithlonrwydd yn gysyniadau o gig a gwaed, 

rhan annatod o organeb sy’n gweithio’n effeithiol. Bydd 

y darn hwn o waith yn archwilio Cytundeb Lisbon fel 

ymgais hynod ddadleuol i droi’r UE yn endid strwythurol 

fydd â’r gallu I ymdopi gyda’r herion sydd o’n blaenau. 

Mae Cytundeb Lisbon yn addo proses o wneud pender-

fyniadau a fydd yn fwy democrataidd a thryloyw ar lefel 

fewnol. Mae’r broses newydd o bleidleisio, rôl gynyddol 

y Senedd, dylanwad pellgyrhaeddol llywodraethau 

cenedlaethol, a’r cyswllt uniongyrchol rhwng y dinesydd 

a’r Comisiwn i gyd yn rhan o’r newid cadarnhaol hwn medd 

rhai. Mae’n amlwg mai bwriad y diwygio hyn yw I gael 

gwared ar natur drwsgl gynhenid y system bresennol. 

Mae un o brif ddarpariaethau Cytundeb Lisbon yn 

cyflwyno system bleidleisio newydd. Nawr, bydd 

gan bleidleisio mwyafrif cymwysedig sgôp dylan-

wad ehangach, ym meysydd newid hinsawdd, dio-

gelwch, a chymorth dyngarol. Yr hyn sy’n ddyfeisgar 

yma yw’r ffaith y bydd rhaid i benderfyniadau yng 
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“But you can’t grow,” answered the Fairy. 
“Why not?”

“Because Marionettes never grow. They are born Marionettes, they live Marionettes, and they die Marionettes.”
“Oh, I’m tired of always being a Marionette!” cried Pinocchio disgustedly. “It’s about time for me to grow into 

a man as everyone else does.”

“The Adventures of Pinocchio” by Carlo Collodi

Adroddiad ynglŷn â’r nifer o bleidleiswyr 
mewn etholiadau ym Mhrydain Fawr: Ffactorau hir dymor a chyfoes
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Nghyngor y Gweinidogion dderbyn cefnogaeth o 

55% gan y Gwladwriaethau sy’n Aelodau (15 o 27 gw-

lad UE ar y funud), sy’n cynrychioli lleiafswm o 65% 

o boblogaeth yr UE. Mewn theori, yr unig rwystr a 

all atal penderfyniad rhag cael ei fabwysiadu fyddai 

bloc gan fwyafrif o bedair gwladwriaeth sy’n aelodau. 

Mae disgwyl i’r system newydd ddod i rym yn 2014.2

Mae Cytundeb Lisbon yn sicrhau  rôl newydd i’r 

Senedd a fydd yn rhannu’r un lefel o rym â’r Cyngor 

yn nhermau’r broses o gyd-benderfynu. Bydd ei aw-

durdod yn cael ei atgyfnerthu yn sfferau deddfwriaeth 

yr UE, cyllideb yr UE, a chytundebau rhyngwladol.3

Am y tro cyntaf erioed, mae seneddau cenedlaethol 

yn cael cydnabyddiaeth llawn fel rhan o ddeunydd 

democrataidd yr Undeb Ewropeaidd. Eu prif dasg yw 

i hwyluso gweithrediad yr egwyddor o gyfrifolaeth, 

daliad sy’n sicrhau fod “penderfyniadau yn cael eu 

gwneud cyn agosed  â phosib at y dinesydd, a bod 

gwirio cyson yn cymryd lle parthed a oes modd cyfi-

awnhau gweithredu ar lefel Gymunedol o ystyried y 

posibiliadau sydd ar gael ar lefel genedlaethol, rhan-

barthol a lleol.”5  Bydd gan seneddau cenedlaethol 

fwy o rym dros gynnwys cynigion drafft, a’r disgwyl 

yw y bydd hyn yn gwella rhyngweithiad gyda sefydli-

adau eraill yr UE a hybu lefel well o ddemocratiaeth.6

Serch hyn, gall y gwir uchelgais i hunan-wella wynebu 

rhwystron nad oes modd eu proffwydo. Gwna Gy-

tundeb Lisbon ymgais arwrol i ddelio gyda rhai o wallau 

mwyaf amlwg sefyllfa bresennol yr UE ac uno’r mudiad 

unwaith ac am byth. Yn anffodus, mae’n methu rhag-

weld y gall y rhyngweithiad rhwng y system bleidleisio 

newydd a rôl gynyddol y Senedd arwain at ganlyniadau 

annisgwyl. Mae dadl wedi ei chyflwyno sy’n honni fod 

y Senedd yn methu á chyflawni ei phrif swyddogaeth 

– sef i sicrhau’r cyswllt gyda’r pleidleiswyr. Y broblem 

yw fod y lefel o ymwybyddiaeth o weithgareddau ac 

arwyddocâd y Senedd wedi gostwng yn sylweddol, ac 

adlewyrchir hyn gan niferoedd bychan yn pleidleisio 

yn etholiadau Ewrop. Er fod y Senedd yn meddu ar rym 

sylweddol (diolch i’r gwladwriaethau bychan) i wneud 

penderfyniadau , nid oes ganddi’r lefel angenrheidiol 

o awdurdod i’w cymell i ufuddhau I’w gorchmynion.7 

mae’r dadansoddiad hwn yn datgelu pwynt o wrth-

daro rhwng “bwriadau da” y swyddogion sy’n drafftio’r 

Cytundeb, ac ymarferoldeb cymhwyso eu cynlluniau. 

Fe ddylai’r Cytundeb helpu i gynnal delwedd mwy 

eglur a llais cliriach yr UE ar y llwyfan rhyngwladol. 

Bydd swyddi newydd Uwch Gynrychiolydd yr Un-

deb mewn Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, ac 

Is-Ganghellor y Comisiwn yn ffigyrau cynrychioladol 

a fydd yn gyfrifol am wneud defnydd o’r adnoddau 

economaidd a’r potensial diplomyddol sydd gan yr UE 

mewn stoc er mwyn cyflawni’r amcan newydd hwn.8

“Mae disgwyl i gyflwyniad y ddwy swydd, Uwch Gyn-

rychiolydd a Llywydd yr UE hybu sefydlogrwydd se-

fydliadol. Mae Cytundeb Lisbon braidd yn aneglur o 

ran rôl y Llywydd tu hwnt I drefnu cyfarfodydd y Cyn-

gor Ewropeaidd a chynrychioli’r UE mewn cyfarfo-

dydd gydag arweinyddion rhyngwladol. Un awgrym 

a wneir yw y dylai’r llywydd ymddwyn fel ceidwad ar 

gyfer y gwledydd sy’n anhapus gyda phenderfyniad 

a wnaed dan reolaeth fwyafrifol, sy’n dymuno mynd 

un cam ymhellach tuag at y Cyngor Ewropeaidd.

Mewn geiriau eraill, gall y llywydd, fydd yn bresenoldeb 

parhaol ym Mrwsel am y tro cyntaf, ddod yn weinyddwr 

fetoau cenedlaethol. Wedi dweud hynny, efallai ddim.”9

Mae’r holl ymgymeriadau hyn yn adlewyrchu ym-

drech ragorol yr Ewrocratiaid i gynnal sefydlogrw-

ydd a harmoni mewnol o fewn y rhyng-gysylltiadau 

cymhleth rhwng y prif organau. Serch hyn, ni all med-

dyliau gwleidyddol ond profi elfen o amheuaeth ble 

fo’r gwir fuddiannau a ddaw o’r Cytundeb yn y cwesti-

wn: “Nid yw Lisbon yn gytundeb gwael dim ond am 

ei fod yn hwyluso canoli a darpar filwreiddio Ewrop. 

Mae hefyd yn erydu egwyddor craidd is-gwmni, ac 
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mae’n hen ffasiwn, yn annealladwy, a’n gwneud dim i 

wneud Ewrop ei hun yn fwy eglur i’w dinasyddion.”10

Dylid nodi nad mater o gadarnhad yw hwn mwyach, 

ond yn hytrach diffyg ymddiriedaeth o’r rhagdybia-

eth y bydd y cam hwn yn ddigon i gael y cydbwysedd 

wedi’r holl aros. Ar y funud, y cwestiwn mawr yw ai Cy-

tundeb Lisbon fydd y trywydd yn arwain at esblygiad yr 

Undeb a chyflawni’r addewidion a wnaed yn wreiddiol 

pan y crëwyd hi – hafan o ddemocratiaeth ac undod. 

Amser a ddengys a fydd y Cytundeb wedi cyfarparu’r 

Undeb i ddelio gyda herion y dyfodol. “Honnai’r beir-

niaid y bydd Cytundeb Lisbon wedi dyddio erbyn pan 

ddaw i rym. Mae trefn economaidd ryngwladol new-

ydd wedi ymddangos yn ystod yr wyth mlynedd a 

gymerodd Ewrop i gadarnhau’r Cytundeb. Mae’r G-20 

wedi disodli’r G-8 fel fforwm bydol y grymoedd econo-

maidd blaenllaw ac mae’r UE wedi colli ychydig o’i 

dylanwad rhyngwladol. Wrth i’r Cytundeb wella cynry-

chiolaeth allanol yr UE, noda’r beirniaid nad yw’r bloc 

yn ddigon da i amddiffyn ei ddiddordebau economaidd 

rhag UDA a China. Mae’r mwyafrif o wladwriaethau’r 

UE yn parhau i ymddwyn fel cystadleuwyr, sy’n arwain 

at frwydron Ewropeaidd dros fri o fewn yr G-20.”11

Efallai y bydd Cytundeb Lisbon yn profi i fod yr wyrth 

a fydd yn trawsnewid yr Undeb Ewropeaidd mewn 

un chwifiad o hudlath, efallai ddim. Anaml fydd by-

wyd go iawn yn dyblygu stori tylwyth teg. Yn y pen 

draw, yr awydd i ddatblygu’n fersiwn well o’ch hunan 

sy’n cymell gwelliant, a dylai hyn gyfrif. Yn anffodus, 

mae’n annhebygol y bydd yr UE, ar ôl mabwysiadu 

Cytundeb Lisbon, yn medru edrych nol fel Pinocchio, 

gweld ei hen gorff pren yn gorwedd yn y gornel, ac 

ochneidio “Am hurt yr oeddwn I fel pyped! Ac am 

hapus yr ydw i nawr fy mod yn fachgen go iawn! ”12
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Cyn gynhared â 1978 adnabyddodd Canol-
fan Henley fod patrymau treuliau prynwyr 
yn dangos fod rhyngweithiadau teuluol 

yn dod yn fwyfwy ‘cellol’ yn hytrach na ‘niwclear’2; 
hynny yw, mae teuluoedd yn rhyngweithio fel un-
edau yn llawer llai aml a mwy rhanedig. Wedi ei 
gyfuno gyda’r amrywiaeth mewn sianelau teledu, 
cydnabyddir y byddai ar dwf mewn unigoliaeth 
angen strategaethau marchnata newydd: o hyr-
wyddo cynnyrch rhyngwladol mewn march-
nadoedd mawr drwy’r cyfryngau torfol megis 
BBC Un a Dau, i hyrwyddiad cynnyrch gwahani-
aethol iawn sy’n targedu marchnadoedd arben-
nig3 - dyma gyflwyno proffilio geodemograffegol. 

Technoleg gwybodaeth yw geodemograffeg sy’n 
galluogi marchnadoedd i adnabod patrymau 
mewn amrywiaeth o fas-data gwybodaeth a chreu 
proffiliau o flaenoriaethau’r prynwyr wedi’i dos-
barthu dros ardal arbennig. Mae geodemograffeg 
yn gweithio drwy gasglu data (am y gymdeithas) 
sydd wedi’i gyfeirio’n ofodol, gan adeiladu mod-
elau ystadegol o hunaniaeth, a mapio dosbarthia-
dau o nodweddion a mathau cymdeithasol.4 Mae 
Experian, proffilydd data mwyaf y DU yn defnyd-
dio rhaglen ddemograffeg o’r fath o’r enw MOSAIC 
sy’n casglu a throshaenu data o amryw o ffynonel-
lau. Mae ffynonellau’n cynnwys: data wedi ei gasglu 
gan y llywodraeth yn cynnwys y gofrestr etholiadol, 
prisiadau eiddo cyngor treth, prisiau gwerthiant tai; 
ystadegau trosedd yr heddlu a data prynwyr me-
gis cardiau teyrngarwch siopau.5 O’r data hwn, gall 

Experian drefnu a chategoreiddio’r boblogaeth yn 
gymdeithasol i un o 141 ystrydeb personol, 67 math 
o gartref, a 15 grŵp i greu dosbarthiad tair-haen.6 

Tra bod gwasanaethau geodemograffeg yn hon-
ni eu bod, heb os, wedi bod o fudd i fudiadau er-
mwyn-elw, mae’r math hwn o wyliadwriaeth a 
threfnu cymdeithasol yn peri risg, sef alltudiaeth 
rhai rhannau o’r gymdeithas. Yn ôl adroddiad lly-
wodraeth gan Rwydwaith Astudiaethau Gwyliad-
wriaeth, mae’r prosesau o dargedu prynwyr a lleoli 
siopau, sy’n cael eu hysbrydoli gan geodemograffeg 
yn arwain at ailstrwythuro mannau cyhoeddus. 
Canlyniad hyn yw dirywiad mewn hygyrchedd 
byd-eang i wasanaethau yn seiliedig ar syniadau 
traddodiadol o ddinasyddiaeth ddemocrataidd, 
hygyrchedd agored byd-eang a thollau byd-eang, 
o blaid gwasanaethau wedi eu targedu ac sy’n hy-
gyrch ond i’r rhai sy’n derbyn caniatâd mynediad, 
ac wedi’i prisio’r wahanol i wahanol bobl a llefydd,7 
wrth i wasanaethau llywodraeth yn cael eu targedu 
i gynulleidfaoedd penodol yn hytrach na’r model 
traddodiadol o hygyrchedd ddemocrataidd i bawb. 

Mae gwaharddiad ac ynysiad cymdeithasol o gan-
lyniad i’r broses o leoli siopau yn cael ei hysbrydoli 
gan ddemograffeg, gyda’r bwriad o dargedu prif 
brynwyr ac uchafu elwon ar gyfer cwmni penodol, 
i’w weld fwyaf amlwg yn ardaloedd incwm isel di-
nasoedd mewnol, ble fo diffyg busnesau megis 
archfarchnadoedd, fferyllfeydd, bwytai, banciau a 
chyfleusterau hamdden eraill, yn creu ‘anialwch ad-
werthu.’ Mae diffyg cyfleusterau adwerthu yn cael 
sawl effaith ar gymdeithas ac ymddygiad cymde-
ithasol mewn cymunedau sy’n cael eu heffeithio, 
megis cyfrannu tuag at ddiweithdra uchel, cynyddu 
cyfradd trosedd, yn ogystal a chreu goblygiadau 
difrifol o ran iechyd a symudedd cymdeithasol.  

Nid yw ymchwil marchnata geodemograffeg yn 
rhad felly fel arfer, y siopau mawr neu’r darparwyr 
gwasanaethau pennaf sy’n gwneud defnydd o ddul-

“Yn gynyddol, gwybodaeth ber-

sonol yw’r tanwydd sylfaenol y rhed 

gweithgarwch economaidd arni..”1        

-    Perri 6 
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liau marchnata o’r fath, a’r corfforaethau a’r gwasana-
ethau hyn sydd fel arfer yn absennol o haenau 
cymdeithasol-economaidd isaf trefi a dinasoedd. 
Mae ymchwil dros y ddeng mlynedd ddiwethaf yn 
dangos fod gan archfarchnadoedd, ar gyfartaledd, 
brisiau is na siopau groseriaid annibynnol, ond mae 
siopau annibynnol yn fwy poblogaidd mewn arda-
loedd tlotach. O ganlyniad, mae’r bobl sydd ag in-
cwm llai yn talu mwy am gynnyrch sylfaenol,8 ac 
mae hyn yn lleihau ansawdd a chyfanswm opsiynau 
treuliant. Yn ogystal â’r pris a delir am y bwyd, mae 
pwysigrwydd maethiad hygyrchedd i ffrwythau, 
llysiau a chig ffres sy’n lleihau ble fo absenoldeb y 
dewis eang sydd ar gael mewn archfarchnadoedd, 
yn cael ei amlygu mewn adroddiad gan Shaffer.9 

Mae’r pwyslais a roddir ar godau post wrth bennu 
statws gan ddefnyddio geodemograffeg hefyd 
yn lleihau rhagolygon symudedd gymdeitha-
sol: er enghraifft, os yw proffilio geodemograffeg 
yn pennu ardal yn un risg uchel, neu ei roi mewn 
grŵp incwm cymdeithasol-economaidd isel, bydd 
mudiadau megis banciau, a chwmnïau yswiriant a 
chredyd yn gwneud penderfyniadau wedi eu selio 
yn rhannol ar y wybodaeth hyn. O ganlyniad i hyn, 
bydd preswylwyr ardal penodol yn derbyn cyfrad-
dau llog uwch ar fenthyciadau a morgeisi; bydd 
premiymau cynyddol neu raddfeydd credyd is yn 
ei gwneud yn anoddach i werthu tŷ, yswirio ei-
ddo, neu gael mynediad i gredyd. Mae unigolion, 
yn eu tro, yn dod yn ymwybodol fod cael cyfeiriad 
mewn ardal penodol yn denu graddfa credyd is neu 
premiwm yswiriant ac felly mae hyn yn rheswm 
da i adael yr ardal,10 gan greu proffwydoliaeth 
hunan-gyflawnol gan fod rhai sydd â hygyrchedd i 
adnoddau economaidd yn ail-leoli; rhywbeth sydd 
yn ei dro yn effeithio ar y preswylwyr sy’n weddill 
sy’n colli cysylltiadau cymdeithasol gyda chymdo-
gion mwy cyfoethog, ffactor sy’n cyfrannu tuag at 
hwyluso mudoledd cymdeithasol yn ôl Wilson.11

Mae adroddiad diweddar gan y llywodraeth o’r 

enw ‘Place Matters’ yn amlygu pwysigrwydd lleo-
liad yn y broses gwneud penderfyniadau o fewn 
y sector breifat a chyhoeddus. Mae’r adroddiad yn 
argymell cyflwyno safonau byd-eang mewn cas-
glu data daearyddol, ac integreiddio a chyflwyno 
rhannu data o fewn y llywodraeth, fydd yn golygu 
y gall y data a gesglir ei ddefnyddio i ddibenion 
eraill yn effeithiol ac effeithlon, gan arbed amser 
ac ymdrech. Cyfiawnhad hyn yw pan fo gwaha-
nol fath o wybodaeth am fan penodol yn cael ei 
gymharu a’i gysylltu, ceir llawer gwell dealltwria-
eth a’r gallu i wneud penderfyniadau effeithiol am 
y ‘man’ hwnnw.12 Tra bo hyn oll yn gwbl wir, mae’r 
llywodraeth yn cydnabod y bydd y data nid yn 
unig yn cael ei ddefnyddio i elwa penderfyniadau 
polisi y llywodraeth, y gymuned, a’r dinesydd, ond 
hefyd caiff ei ddefnyddio gan fusnesau er mwyn 
pennu’r lleoliadau gorau i siopau; gyda gwybodae-
th fwyfwy cywir, bydd gan y siopau wybodaeth dib-
ynadwy er mwyn gwahaniaethu rhwng lleoliadau.     

Er fod y cysyniad o rannu data yn y fath fodd yn syn-
iad effeithiol, ac yn meddu ar fwy o fanteision na 
dulliau blaenorol y llywodraeth o gasglu data, yn 
ogystal â bod yn estyniad naturiol o arwyddion polisi 
eraill y llywodraeth megis y bâs data DNA a chardiau 
adnabod cenedlaethol a’r strategaeth llafur cyffredi-
nol o lywodraeth wedi ei uno, rhaid rhoi ystyriaeth 
ddwys i’r mater o breifatrwydd y dinesydd yn hyn oll.  

Er gwaetha’r ffaith mai ‘hype’ marchnata yw geode-
mograffeg yn bennaf, mae’r defnydd ohono gan 
ddiwydiannau sy’n cael eu gyrru gan greu elw yn 
arwain at effeithiau uniongyrchol ac anochel ar y 
gymdeithas ehangach. Serch hyn, yn anffodus nid 
yw geodemograffeg mor hollalluog ag yr arweinir ni 
i gredu; nid yw’r holl ddata a ddefnyddir i adeiladu 
proffiliau yn gywir, yn bennaf oherwydd oedran neu 
ddibynadwyedd ffynonellau. Hefyd, mae Gross wedi 
canfod fod modelau geodemograffeg yn gweithre-
du ar sawl egwyddor diffygiol megis y rhagdybiaeth 
y gellir lleihau hunaniaeth gymdeithasol i nifer cy-
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fyngedig o nodweddion, ac y gellir dosbarthu’r nod-
weddion hyn i nifer cyfyngedig o ystrydebau statig; 
fod ‘sortio’ cymdeithasol a hunaniaeth ystrydebol 
yn medru rhagweld ymddygiad (yn enwedig treu-
liant) – a bod lleoliad yn benderfynydd hunaniaeth 
ac ymddygiad, sy’n dilyn y ‘gwirionedd cymdeitha-
sol sylfaenol’,  “birds of a feather flock together”13. 

Er ei bod yn hawdd diystyru gwyliadwriaeth a chas-
glu data’r llywodraeth fel gweithredoedd diniwed, a 
phroffilio geodemograffeg fel dim ond dull march-
nata, mae goblygiadau arwyddocaol i gymdeithas, 
ac ymddygiad cymdeithasol y rhai sy’n cael eu 
targedu neu eu hanwybyddu. Mae geodemograffeg 
yn cyfrannu tuag at ailffurfio ein hamgylchedd tre-
fol wrth i fusnesau sy’n cael eu gyrru gan elw yn 
symud lleoliad er mwyn ennill y potensial cwsme-
riaid gorau posib. Wrth wneud hyn, yn aml maent 
yn allgau segmentau llai dymunol cymdeithas – 
unai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol – gan eu 
hamddifadu o hygyrchedd democrataidd i wasana-
ethau a chynnyrch, ynghyd â myrdd o ôl-effeithiau 
cymdeithasol megis diweithdra, dirywiad iechyd hir 
dymor,  gwaharddiad cymdeithasol a lleihad mewn 
mudoledd cymdeithasol. Cofiwch: wrth gwblhau 
data’r cyfrifiad yn 2011 neu wrth lenwi eich holiadur 
nesaf, byddwch yn cael eich gwylio, a’ch recordio.
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Erthygl am Yr Alban. Mewn Cyfnodol Gwlei-
dyddiaeth Ryngwladol. Efallai fod hyn yn 
ymddangos yn od, ond mae siawns y daw 

yn berthnasol o fewn y blynyddoedd nesaf. Mewn 
ugain mlynedd, mae posib y bydd Gwleidyddi-
aeth Albanaidd yn Rhyngwladol. Gellir dweud fod 
goledd Rhyngwladol yn perthyn i Genedlaetholwyr 
Cymru a’r Alban – maent yn awyddus i’r materion 
diwylliannol a chymdeithasol rhyngddynt hwy a 
Lloegr fod yn faterion rhyngwladol. 

Mae Cymru a’r Alban yn Genhedloedd, ond nid 
ydynt yn Wladwriaethau. Mae ganddynt Hunania-
eth Genedlaethol, ond dim Annibyniaeth Wlei-
dyddol. Er gwaetha’r pwerau sydd wedi cael eu dat-
ganoli – addysg, amgylchedd, diwylliant a mwy – o 
bosib mai’r pwerau pwysicaf yw’r rhai sydd wedi 
aros yn San Steffan – amddiffyn, a sofraniaeth.  

Nid oes syndod felly fod Annibyniaeth (prif bolisi 
Plaid Genedlaethol Yr Alban) yn un o bynciau llosg 
Gwleidyddiaeth Albanaidd ar hyn o bryd. Wedi 
osgoi’r mater am ddwy flynedd, mae Alex Salmond 
wedi datgan mai Refferendwm ar y mater yw un 
o’r Mesurau mae’n awyddus i’w pasio yn y senedd 
eleni. [2]

Yn hytrach na chanolbwyntio ar boblogrwydd 
Annibyniaeth ymysg gwerin yr Alban, neu fud-
diannau Annibyniaeth i’r wlad, bydd yr erthygl 
hon yn edrych ar safbwyntiau amrywiol y pleidiau 
gwleidyddol. Mae hyn am dri rheswm: Yn gyntaf, 
byddai’n amhosib rhoi sylw i’r mater yn ei gyfanrw-
ydd mewn un erthygl. Yn ail, efallai na aiff y Mesur 

fyth ymhellach na’r senedd – gall fyw neu farw yn 
y siambr ddadlau. Ac yn drydedd, mae’r cweryla 
ymysg y pleidiau yn un agwedd sydd prin yn cael ei 
archwilio o safbwynt niwtral.

Beth mae hinsawdd gwleidyddol presennol yr 
Alban yn ei ddweud wrthym am Ddatganoli a’r plei-
diau gwleidyddol Prydeinig yn gyffredinol?

Gadewch i ni archwilio pob plaid yn ei thro........

Plaid Genedlaethol Yr Alban (Yr SNP)

Er mai’r SNP yw’r blaid sydd mewn grym, dim 
ond 47 o 129 sedd sydd ganddi yn y senedd, cryn 
bellter o fwyafrif.[3] Yn wahanol i Gymru, nid yw’r 
Cenedlaetholwyr wedi ffurfio clymblaid gyda 
phlaid arall – pleidleisiodd y ddau Aelod o Senedd 
yr Alban (ASAs) o’r Blaid Werdd dros apwyntiad 
Alex Salmond fel Prif Weinidog, ond ni ddaeth-
ant yn aelodau o’i gabinet. Maent yn rheoli fel 
Gweinyddiaeth leiafrifol.  Mae hyn yn anodd ar y 
gorau, ond gyda mater mor bwysig a rhanedig ag 
Annibyniaeth, daw hyn yn amhosib bron.  

I grynhoi, rhaid ir’ SNP berswadio 18 ASA arall i ble-
idleisio drostynt. All Salmond ennill y pleidleisiau 
gofynnol? Pa un o’r pleidiau eraill sy’n debygol o 
gefnogi (neu elwa o) ei brif bolisi?

Y Ceidwadwyr Albanaidd

O bosib mai gan y Torïaid (neu yn fwy cywir “Y Blaid 
Geidwadol ac Unoliaethol”) mae’r safbwynt mwyaf 
anarferol.  O ganlyniad i gynrychiolaeth gyfrannol, 
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mae ganddynt gyfanswm iach o 16 ASA – yr un 
nifer â’r Dem Rhydd. Yn wir, nhw fyddai’r drydedd 
plaid fwyaf yn Holyrood, pe na bai Alex Fergusson 
wedi dod yn Swyddog Llywyddol. 

Fel yr Unoliaethwyr, mae eu maniffesto’n nodi’n 
glir eu dymuniad i’r Alban barhau’n rhan o’r DU.[4] 
Er fod y blaid, yn wreiddiol, yn gwrthwynebu creu 
Senedd Albanaidd, mae David Cameron bellach 
wedi dweud y byddai’n caniatáu iddi aros pe bai’n 
ennill yr etholiad nesaf. Ymddengys fod y safbwynt 
Ceidwadol yn amlwg felly.

Serch hyn, daw’r safbwynt yn fwy diddorol wrth 
edrych ar sut y byddai Tai’r Cyffredin yn cael eu hef-
feithio gan absenoldeb ASau Albanaidd. Dim ond 
un AS sydd gan y Toriaid yn yr Alban[5] (etholaeth 
Dumfriesshire, Clydesdale a Tweeddale), allan o 
gyfanswm o 193 ledled y DU.[6]

Byddai Llafur, o gymharu, yn colli dim llai na 39 
ASau. Tra bod hyn yn llai na’u mwyafrif presennol, 
mae’n parhau i fod yn nifer sylweddol o ASau, yn 
enwedig o ystyried mai yn yr Alban mae rhai o 
seddau saffaf Llafur, yn ogystal ag etholaethau’r Prif 
Weinidog, y Canghellor, a dau aelod arall o’r Cabi-
net presennol. Mae’n debyg fod nifer o’r seddi hyn 
allan o afael y Torïaid prun bynnag, gan mai prif 
wrthwynebwyr Llafur yn yr Alban yw’r SNP ers cryn 
amser bellach.  Yn isetholiad diweddar Gogledd 
Ddwyrain Glasgow (i ganfod rhywun i gymryd lle y 
cyn lefarydd Michael Martin) cafodd Llafur 12,231 o 
bleidleisiau, gyda’r SNP yn derbyn 4,120 a’r Torïaid 
yn derbyn dim ond 1,075 (dim ond 62 pleidlais yn 
fwy na’r BNP).[7]

Felly er iddynt wrthwynebu annibyniaeth yn 
nhermau polisi, efallai mai’r Torïaid sydd â’r mwyaf 
i’w ennill yn wleidyddol, pe bai’r Undeb yn cael ei 
gwahanu. 

Ydi hyn yn golygu fod David Cameron yn awyddus 
i weld Alban annibynnol? Annhebygol, ef fydd ein 
Prif Weinidog nesaf mae’n siŵr, ond rhaid iddo fod 
yn ymwybodol o’r goblygiadau gwleidyddol posib. 
Ar adegau yn y gorffennol, mae Mesurau Llafur 
dadleuol wedi eu pasio dim ond diolch i gefnoga-
eth ASau Albanaidd, lle nad oedd y deddfwriaeth 
yn effeithio ar eu hetholaethau – cafodd “Ffioedd 
Ychwanegol” i brifysgolion eu pasio gyda gwahani-
aeth o ddim ond 5 pleidlais, er enghraifft.[8] Dyma 
beth a elwir yr “West Lothian Question”, mater sydd 
wedi ei grybwyll gan y Ceidwadwyr ar sawl achly-
sur, ond nid oes datrysiad syml wedi dod i’r amlwg.

Byddai Alban annibynnol yn mynd at wraidd y 
broblem: Mae’n ateb yr “West Lothian Question” 
gan leihau unrhyw fwyafrif Llafur yn y dyfodol I 
lefel ble fydd deddfwriaeth ddadleuol yn llawer 
anoddach I’w gyflwyno. 

Y Blaid Lafur

O ystyried yr uchod, nid oes syndod mai safle Llafur 
yw’r symlaf. Yr ail blaid fwyaf yn y Senedd (46 ASA), 
mae Llafur yn gwrthwynebu rhaniad a gyda mwy 
na neb i’w golli yn San Steffan. 

Llafur, wrth gwrs, oedd y blaid ag ailsefydlodd 
Senedd yr Alban yn y lle cyntaf. Ar y pryd, credai 
Donald Dewer a ffigyrau Albanaidd amlwg eraill y 
byddai Senedd i’r Alban yn lleihau cefnogaeth yr 
SNP. Mewn gwirionedd, mae’r SNP wedi mynd o 
nerth i nerth – yn rhannol oherwydd Cynrychiola-
eth Gyfrannol, yn rhannol oherwydd gwell ym-
wybyddiaeth cenedlaethol o hunan-benderfyniad, 
ac yn rhannol oherwydd y ffilm Braveheart, a rod-
dodd hwb amlwg i’r SNP yn dilyn ei rhyddhau ym 
1994.[9}

Mewn cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl fis Mai 
llynedd, galwodd Wendy Alexander (arweinydd Lla-
fur yr Alban ar y pryd) ar Alex Salmond i gyflwyno’r 
mesur refferendwm ar unwaith.[10] Meddylfryd 
Llafur oedd pe bai’r Mesur yn cael ei basio ond y 
cyhoedd yn pleidleisio ‘na’ (ymddangosodd hyn 
yn debygol) yna byddai gweinyddiaeth yr SNP yn 
colli ei mandad cynradd. Ni frathodd Salmond yr 
abwyd. Yn hytrach, gwrthododd gyflwyno’r mesur, 
gan ddweud y byddai’n aros tan 2010 i wneud 
hynny, ac y byddai’n disgwyl cefnogaeth Llafur 
bryd hynny. Caniataodd diswyddiad dilynol Alex-
ander fel arweinydd Llafur yr Alban y blaid i symud 
o’r safle peryglus hwn, ac ers hynny maent wedi 
dychwelyd at eu hen bolisi. 

Y Democratiaid Rhyddfrydol

Mae’r Dem Rhydd (12 AS, 16 ASA) hefyd yn erbyn 
annibyniaeth, a byddant mewn gwirionedd yn colli 
cyfran fwy o’i seddi yn San Steffan na fyddai Llafur.

Yn gynnar fis Tachwedd, cadarnhaodd y Dem 
Rhydd eu gwrthwynebiad i refferendwm, y safbw-
ynt a nodant yn eu maniffesto.[11] Ond yng nghyn-
hadledd y blaid eleni, roedd sïon am newid safbw-
ynt posibl. Hyd yn oed nawr, ystyrir y Dem Rhydd 
fel y blaid sydd fwyaf tebygol o newid ei meddwl a 
chefnogi refferendwm. Pam fod hyn?
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Fel y noda Brian Taylor o’r BBC, nhw yw’r Democra-
tiaid Rhyddfrydol, ac efallai eu bod eisiau gweld y 
cyhoedd yn cael y siawns i bleidleisio, er y risg o 
ganlyniad annymunol.[12]  Gellir cymharu hyn  â’i 
polisi gorffennol o fod eisiau cynnal Refferendwm 
ar aelodaeth Prydain o’r UE: Eisiau gadael i’r cy-
hoedd wneud eu penderfyniad eu hunain, er fod y 
blaid ei hun yn ffafrio Ewrop.   

Mae’r awgrym hwn yn adlewyrchu pryder ehan-
gach ymysg gwleidyddion yr Alban: Hyd yn oed 
os yw’r bobl yn gwrthwynebu Annibyniaeth, nid 
ydynt yn hoff o’r syniad o wleidyddion yn gwneud 
y penderfyniad ar eu rhan. Byddai hwn yn bryder 
cyfreithus ar y gorau, heb sôn am yn ystod cyfnod 
ble fo hyder y cyhoedd mewn gwleidyddion yn 
wannach nag erioed. 

Yr ASAau Eraill

Mae’r dair sedd olaf yn y Senedd yn cael eu llenwi 
gan ddau ASA o’r Blaid Werdd, a Margo MacDonald. 
Mae’r Gwyrddion yn cefnogi Annibyniaeth, “nid 
oherwydd brwdfrydedd cenedlaetholgar, ond fel 
modd o greu cymdeithas fwy lleol a chynaliadwy” i 
ddyfynnu eu maniffesto.[13] Yn wir, pleidleisiodd y 
Gwyrddion o blaid apwyntio Alex Salmond fel Prif 
Weinidog. Mae Margo MacDonald yn sefyll yn An-
nibynnol ac o blaid Annibyniaeth.  Hi oedd dirprwy 
arweinydd yr SNP rhwng 1974 a 1979, ond gada-
wodd y blaid rhwng 1982 a chanol y 199au ac eto 
yn 2003.[14] Er iddynt lenwi dim ond tair sedd, mae 
cefnogaeth Margo a’r Gwyrddion yn hollbwysig i’r 
ymgyrch dros Annibyniaeth.

Cyfanswm cywir o bleidleisiau?

Bydd y rhai yn eich mysg sy’n meddu ar feddyliau 
mathemategol un gam o fy mlaen i eisoes: Mae’r 
SNP angen 65 o’r 129 pleidlais er mwyn sicrhau 
refferendwm: Mae ganddynt 47 ASA, yn ogystal â 
Margo a ‘r Gwyrddion. Dyna 50 – felly maent 15 o 
bleidleisiau yn fyr. 

Ond pe baent yn medru perswadio’r Torïaid neu’r 
Dem Rhydd (16 ASA) i bleidleisio o blaid y mesur 
yna byddant wedi cyrraedd eu targed. (Er gwybo-
daeth, byddai pleidlais gyfartal yn arwain at wrthod 
y mesur gan fod rhaid i’r Swyddog Llywyddol ble-
idleisio i’r ‘Status Quo’.) 

Casgliad

Wrth i mi ysgrifennu, nid yw’n ymddangos fel y 
bydd yr SNP yn medru mynd mlaen gyda reffer-
endwm. Tra bo Llafur a’r Dem Rhydd wedi chwarae  
â’r syniad o gefnogi’r Mesur, mae eu safbwyntiau 
wedi dod yn fwy cadarn wrth i amser fynd heibio. 
Heb newid safbwynt ymysg un o’r pleidiau eraill, yn 
syml, ni chaiff y Mesur ei basio. Ond mae Salmond 
yn weithredwr gwleidyddol medrus – pwy a ŵyr 
beth sy’n bosib. Amser a ddengys. 

Felly beth yn union fyddai’r cwestiwn mewn Mesur 
o’r fath? A fyddai’n cynnwys y posibilrwydd o 
bwerau ychwanegol i Holyrood, ond peidio mynd 
cyn belled ag annibyniaeth? Beth fydd yn digwydd 
i’r SNP os na chaiff y Mesur ei basio? Sut mae pobl 
yn debygol o bleidleisio mewn refferendwm? A 
beth fydd yn digwydd i’r pleidiau yn dilyn y reffer-
endwm, yn ddibynnol ar y canlyniad? 

Dyna destun erthygl arall.
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Dyna roedd feirniadaeth y BBC o’r Gymanwlad 
ar ôl ei chynhadledd Gweinidog Tramor yng 
Ngholombo ym 1950.1 Serch ei ddychanid 

yn ei febyd mae’r Gymanwlad, yn 2009, wedi cyr-
raedd ei phen-blwydd yn 60 oed. Yn yr amser hwn 
mae’r aelodaeth o 10 i 53 gwladwriaeth annibyn-
nol. Pa fodd bynnag mae’r proses o chwilio am 
enaid o fewn y Gymanwlad ôl-drefedigaethol yn 
parhau.

Ble yr ydym yn mynd o fan hyn? Dyma’r cwestiwn 
gofynnwyd gan y Gymdeithas Gymanwlad Frenhi-
nol (RCS) ar yr 20fed o Orffennaf y flwyddyn yma 
pan lansiwyd Ymgom Gymanwlad (Commonwealth 
Conversation), ymgynghoriad eang cyhoeddus ar 
farn dinasyddion y Gymanwlad ar ddyfodol y sefy-
dliad, gan Gyfarwyddwr yr RCS Danny Sriskandara-
jah ac yr Ysgrifennydd Tramor Brydeinig, David 
Miliband.2 Yn dilyn mae ymgais i ateb y cwestiwn 
hwn, trwy ddadansoddi tarddiad y Gymanwlad, ei 
bwriadau hanesyddol, ei chyflawniadau, ac yn olaf, 
barn critigyddion modern dros ei dyfodol.

Y Gymanwlad Brydeinig

Ar un tro mewn hanes, rheolwyd y byd gan Bry-
dain. Roedd chwarter o arwyneb y Ddaear a’i 
phoblogaeth wedi’u huno o dan y coch, gwyn a 
glas o’r Ymerodraeth. Os parhaodd yr Ymerodraeth 
Brydeinig i fod yn hierarchaeth hiliol, sglerotig ac 
eisteddol fel yr ymerodraethau Ffrengig a Sbaeneg 
ar y pryd, gall iddi for wedi dioddef marwolaeth hir 
a phoenus fel nhw hefyd. Ond roedd datblygiad 
Prydain o isadeiledd, mewn addysg a diwydiant, 
wedi hwyluso tyfiant hunaniaethau cenedlaethol o 
fewn y Gymanwlad. Tyfodd hawliadau ar annibynia-
eth mewn cyfrannedd uniongyrchol â dirywiad Pry-
dain yn ystod y blynyddoedd rhwng y rhyfeloedd.3

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, hwylusodd Prydain y broses 
o ddadcoloneiddio i’w holl drefedigaethau rhwng 
1947-1997, nid yn unig oherwydd i ddadadeiladu 
ymerodraeth nid oedd yn medru cynnal bellach, 
ond hefyd allan o gred ddilys mewn democratei-
ddio ac hafalrwydd hiliol o fewn gwleidyddiaeth. 
Mor gynnar â’r datganiad Balfour ym 1926, roedd y 
term ‘British Commonwealth of Nations’ yn cael ei 
ddefnyddio i ddisgrifio Prydain a’i “White Domin-
ions”. Diflannodd yr elfen ‘Brydeinig’ yn y teitl yn 
dilyn annibyniaeth India a Phakistan.4 Ym 1965, se-
fydlwyd y ‘Commonwealth Secretariat’. Yma gwel-
wyd rheolaeth yn symud o’r Swyddfa Cysylltiadau’r 
Gymanwlad i gymdeithas gwir annibynnol.5 

Ym 1989 disgrifiodd y daearyddwr David Lo-
wenthal  gwladwriaethau annibynnol newydd 
y Gymanwlad fel enghraifft batrymol o’r “ethos 
gwrth-Imperialaidd o hunan-benderfyniad”.6 
Mae’r gysyniadaeth yma wedi parhau i fod yn wir 
trwy’r 20fed ganrif. Mae’r Gymanwlad wedi hybu 
a chefnogi rheolaeth fwyafrifol mewn sawl gwlad 
ôl-trefedigaethol. Yn ystod cyfnod dadcolonei-
ddio roedd y Gymanwlad yn medru, trwy broceri 
Cytundeb Lancaster House ym 1979, datrys rhyfel 
gwaedlyd a chynhennus Rhodesia, gan roi rheo-
laeth fwyafrifol Affricanaidd yn y wladwriaeth 
newydd, Zimbabwe. Mae Cyfarfod Penaethiaid 
Llywodraethau’r Gymanwlad (CHOGM) yn Lusaka, 
ble roedd pwysau o wladwriaethau aelodol wedi 
canlynu yn y Cytundeb, wedi cael ei ganmol fel un 
o’r “llwyddiannau mwyaf” o’r Gymanwlad gan Mal-
colm Fraser, cyn-Brif Weinidog Awstralia.7

Yn gyson cyflwynodd y Gymanwlad consensws 
moesol clir a ffrynt unedig ar faterion ôl-drefedi-
gaethol. Mewn tyb Shridath S. Ramphal, Ysgrifen-
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nydd-Cyffredinol ym 1986, roedd y gyfundrefn yn 
cynrychioli “goruchafiaeth y gymuned dros arallrw-
ydd”, mewn cyferbyn â’r “pwrpas cyffredin” o dada-
deiladu anhafalrwydd hiliol yn Affrica Is-Saharaidd 
a ledled y byd.8 Ugain mlynedd ynghynt, ym 1966, 
ysgrifennodd yr Athro Canadaidd William B. Ham-
ilton am y Gymanwlad fel “cymdeithas unigryw yn 
hanes bydol”9 yn ei barhad o gysylltiadau gwleidy-
ddol er gwaethaf dagysylltiad diwylliannol.

Y fath yw’r hanes. Pan gyhoeddodd Prif Weinidog 
Prydain, Harold Macmillan, ym 1960 i’r Senedd De 
Affricanaidd bod y “Wind of Change”10 yn sgubo 
ar draws Affrica, roedd hiliaeth sefydliadol yn gyf-
fredin yn y byd ôl-drefedigaethol ac roedd hyn yn 
elyn amlwg i lywodraethau’r Gymanwlad i uno yn 
ei erbyn, er gwaethaf gwrthnawsedd cymdeithasol. 
Ers cwymp y gyfundrefn Apartheid, mae breud-
dwyd y Gymanwlad o fyd rhydd a hafal yn medru 
cael ei weld wedi ei gyflawni. O ganlyniad mae’r Gy-
manwlad yn wynebu her newydd: sut i barhau i fod 
yn berthnasol pan mae ei phwrpas traddodiadol - i 
gadw a chynnal cysylltiadau cyfeillgar a chydwei-
thrediad yn ystod dadcoloneiddio - yn debyg wedi’i 
gyflawni?

Y Sefydliad dirgel o’r Enw Y Gymanwlad

Mewn gwirionedd, erbyn heddiw mae’r Gyman-
wlad yn wynebu problemau tebyg a’u hwynebwyd 
60 mlynedd yn ôl. Mae hiliaeth, ddi-drefn lywodra-
ethol a gwahaniaethau diwylliannol ym materion 
mor gymwys heddiw ag yr oeddent ym 1949. Mae 
egwyddorion craidd y Gymanwlad, fel cyflwynwyd 
yn Natganiad Harare ym 1991, yn cynnwys “Hed-
dwch a threfn, datblygiad economiadd global a 
rheolaeth gyfraith ryngwladol”, yn ogystal â “Rhyd-
did yr Unigolyn” a “Hawliau hafal i bawb”.11 Nid 
yw’r Gymanwlad erioed wedi dioddef diffyg o’r 
cyfleoedd i hybu’r egwyddorion yma tramor.

Mae’r ‘Swyddfeydd Da’ Grŵp Gweithredu Gweini-
dogol y Gymanwlad (CMAG), corff trafod heddwch 
amlochrog, wedi gweinyddu, o fewn y degawd 
diwethaf, caniadaeth datrys gwrthdaro yn Kenya, 
Fiji, Zanzibar, Swaziland a Lesotho, yn ogystal ag 
arolygu etholiadau yn y Maldives.12 Er yn mwyn-
hau ychydig o lwyddiannau, mae golygydd siwr-
nal Gymanwlad The Round Table, Peter Lyon, yn 
gweld cyfraniad CMAG yn siomedig;13 roedd un o 
drychinebau mwyaf amlwg a chyhoeddus yr 21ain 
ganrif gynnar, y trais roedd yn amgylchynu etholi-
adau 2008 Zimbabwe (ag ymneilltuwyd o’r Gyman-
wlad yn 2003 yn dilyn ei hataliad ym 2002), wedi 

dangos y Gymanwlad i fod yn analluog i helpu.14 
Yn ogystal â hyn mae Fiji wedi ei wahardd dros dro 
o ymglymiad â’r Gymanwlad ers Medi’r 1af 2009, ac 
ychydig o gynnydd sydd ynglŷn ag adfer y broses 
ddemocrataidd.15 Oherwydd gwahaniaeth farn 
rhwng yr aelod-wladwriaethau, mae’r Gymanwlad 
hefyd yn wynebu penderfyniad anodd ar ddylent 
herio awdurdodau Sri Lanka ar wersylloedd caethi-
wedigaeth ddadleuol yng Ngogledd y wlad.16

Mae’r Gymanwlad hefyd yn ymglymedig iawn yn 
natblygiad economaidd - ar yr amser o ysgrifennu, 
mae’r Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad yn llywo-
draethu $400 miliwn USD mewn busnesau preifat 
Affricanaidd trwy’r  ‘The Aureos Africa Fund’. Mae’r 
gronfa hon gyda’r amcan o atgyfnerthu cynnydd 
datblygiad o ganlyniad gwaith economïau’r aelod-
wladwriaethau, ac i ddigolledu’r golled enfawr o 
gyfalaf yn y byd datblygol ar ôl yr argyfwng econo-
maidd yn 2008-2009.17 Mae cymorth economaidd, 
naill ai trwy’r math yma o reolaeth uniongyrchol, 
trwy roi hyfforddiant busnes i unigolion â busnesau 
bach, fel ym Motswana,18 neu trwy ymgynghori a 
gweithio gyda aelod-lywodraethau i greu rheolwyr 
eu hun, fel gyda chronfa Rheolaeth Cyllid Petroli-
wm ym Melize,19 wedi arwain, unwaith eto, tuag at 
elw sylweddol i aelod-wladwriaethau. 

Does dim amheuaeth bod y gwaith yma yn rhin-
weddol. Mae lefelau cymeradwyaeth y Gymanwlad 
yn sylweddol o fewn aelod-wladwriaethau: 

    - O’r Prydeiniwr Arglwydd Janvrin, cyn-ysgrifen-
nydd preifat i’r Frenhines: “Mae’r Gymanwlad mewn 
sefyllfa unigryw i helpu pobl i ddeall rhai o’r mate-
rion global o newid hinsawdd a’r economi yn yr oes 
yma.”20 

   - O Drinidad a Tobago, chwaraewr pêl-droed 
Dwight Yorke; “Mae’r Gymanwlad yn unedu’r byd. 
Mae’r dod â chefndiroedd ethnig gwahanol at ei 
gilydd.”21 - Ac o Is-lywydd Kenya, Kalonzo Musy-
oka: “ Mae gan y Gymanwlad y gredlythyrau gorau 
o unrhyw grŵp yn y byd.”22 Mae optimistiaeth yn 
gyffredin rhwng arweinwyr y byd a swyddogion 
o fewn yr ‘sefydliad’. Ond, fel mae Mr. Musyoka yn 
ychwanegu yn yr un cyfweliad, “Nid ydym yn cly-
wed llais y Gymanwlad ddigon.”

Gall hyn yn rhannol fod oherwydd mae distawrw-
ydd y Gymanwlad yn y cyfryngau yn hybu cam-
syniadau a thwf yn dadrithio gyda’r Gymanwlad, 
yn enwedig yn yr aelod-wladwriaethau mwyaf 
datblygedig. Gwnaeth y newyddiadurwr Canad-
aidd Doug Saunders godi’r broblem yma; “Dyw hi 
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bellach ddim yn golygu unrhyw beth i ni, ac am 
reswm da: nid yw’n gwneud unrhyw beth i ni.” Yn 
ddiweddarach mae’n ychwanegu; “Mae’n dda ein 
bod ni’n tynnu bant o’r Gymanwlad.”23 Mae teim-
ladau Mr Saunders yn cael eu hadlewyrchu mewn 
arolygon barn gan yr Ymgom Gymanwlad yn gyn-
nar yn 2009. Mae deallusrwydd y Gymanwlad o 
fewn Canada yn resynus iawn, gyda 51% o ddinasy-
ddion a ofynnwyd yn analluog i enwi unrhyw o’r 
gweithgareddau mae’r Gymanwlad yn trefnu. Ym 
Mhrydain roedd y ffigur yn 49%, a 63% yn Jamaica. 
Byddai 10% o Ganadiaid a 19% o Awstraliaid yn 
hapus iawn i weld eu gwledydd priodol yn ymwa-
hanu o’r Gymanwlad.24

Efallai un rheswm am yr anwybodaeth a negati-
frwydd yn y cymdeithasau o’r aelodau hŷn yn y 
Gymanwlad yw’r radd mae’r Gymanwlad dal yn 
gysylltiedig â’r atgofion o Ymerodraeth. Neu mewn 
geiriau’r newyddiadurwr Awstraliaidd, Richard Flan-
agan: “Nid oedd yna Gymanwlad, ond... atgofion o’r 
hil meistrol â’i phobl dominiwnyddol.”25

Mae Gweinidog Integreiddio Ranbarthol a Chyd-
weithio Rhyngwladol Zimbabwe, Priscilla Misihair-
abwi-Mushonga, yn ei swydd fel cynrychiolwraig 
llywodraeth gall fod yn ystyried ail-integreiddio 
gyda’r Gymanwlad, yn medru rhoi cipolwg ar y 
datgysylltiad mae llawer o ddinasyddion y Gyman-
wlad yn teimlo heddiw; “Beth sydd wedi bod yn 
brin ohoni yw’r cyfieithiad o’r berthynas [gyda’r 
Gymanwlad] i mewn i bethau mae’r bobl yn medru 
perthnasu ag ar lefel ymarferol.”26

Mae Ms Misihairabwi-Mushonga yn rhan o lywo-
draeth newydd Zimbabwe. Gall y llywodraeth yma 
fod yn ystyried ail-integreiddio gyda’r Gymanwlad. 
Mae angen i’r Gymanwlad cyflwyno sefydliad sy’n 
medru cynnig rhywbeth unigryw a gwerthfawr. Os 
nid yw’r Gymanwlad bresennol yn dangos ei hun i 
fod yn ymgodymu â materion ymarferol, bydd hi’n 
parhau i golli cefnogaeth a diddordeb ledled y byd. 
Mae’r Gymdeithas Frenhinol y Gymanwlad (RCS) 
wedi clywed nifer o argymhellion o fewn ystyri-
aeth â dyfodol y Gymanwlad mewn cysylltiadau 
rhyngwladol ei aelodau. Yn ffodus i’r ysgrifenyddia-
eth, mae yna dueddiadau yn ymddangos gall rhoi 
cliwiau i rôl y Gymanwlad yn y dyfodol.

Yr Unwaith a Dyfodol Gymanwlad

Mae M. Sayeedur Khan, Comisiynydd Uwch Bang-
ladesh yn Llundain, yn dadlau “Oherwydd cyn-
hesu bydol, oherwydd newid hinsawdd... bydd 
Bangladesh yn ddioddefwr mwyaf yn y byd.”27 

Mae’n debyg byddai newid hinsawdd yn derbyn y 
sylw mwyaf at CHOGM 2009, efallai yn palmantu’r 
ffordd i’r Gymanwlad i gydweithredu i ddelio gydag 
effeithiau newid hinsawdd ar ei aelod-wladwri-
aethau. Mae’r perygl sy’n wynebu gwledydd y 
Gymanwlad ar draws sbectrwm maint a photensial 
economaidd yn amlwg. Er Enghraifft, yn ôl adroddi-
ad Fforwm Dyngarol Global (Global Humanitarian 
Forum [GHF]) 2009 o Genefa, aelodau’r Gymanwlad 
byddai’n cael eu heffeithio’n gryf gan sychder neu 
lifogydd eithafol o ganlyniad i newid hinsawdd yw 
Mozambique, Malaŵi, Tanzania a Nigeria. Yn ogys-
tal â hyn, gall aelodau bychain ynysol fel Kiribati, 
Tuvalu a’r Maldives dioddef dinistr eithafol o ganly-
niad i dywydd ansicr, gan gynnwys seiclonau. Mae 
Bangladesh yn ddisgwyliedig i ddioddef yn galed 
o lifogi arfordirol. Gall marwolaethau blynyddol 
codi 59% i 500,000.28 Mae hyn yn risg sylweddol, 
mewn termau bywyd dynol a chyffro cymdeithasol 
ledled y byd. Byddai dadleoliad poblogaeth ac ail-
leoli tyrfol hyd at 75 miliwn o ffoaduriaid yn gosod 
pwysau enbyd ar y Gymuned Ryngwladol i ymateb. 
Mae Ysgrifennydd Tramor Prydain, David Mili-
band, yn edrych fel ei fod yn benderfynol i drefnu 
adnoddau’r Gymanwlad yn erbyn y bygythiad yma. 
Yn ôl cyfweliad gyda’r RCS ym mis Medi, mae Mr 
Miliband wedi cadeirio cyfarfod gyda’i gwrthran-
nau yn y Gymanwlad, ac yn bwriadu i ddefnyddio 
CHOGM 2009 fel cyfle i adeiladu consensws ar fa-
terion amgylcheddol rhwng aelod-wladwriaethau 
cyn y Gynhadledd ar Newid Hinsawdd y Cenhed-
loedd Unedig yn Copenhagen ar Ragfyr 7fed. Yn y 
cyfweliad, mae e’n awgrymu bod “y Gymanwlad yn 
medru fod yn le i anfon rhybudd ynglŷn â phery-
glon newid hinsawdd; gall hi fod yn le i ffurfio a 
dadlau allan y cyfaddawdau sydd yn mynd i fod yn 
angenrheidiol”.29 Wrth gwrs, bydd y Gymanwlad 
yn meddu ar hygrededd sylweddol ble mae cyfadd-
awdu rhyngwladol yn angenrheidiol, oherwydd 
mae’n cynnwys gwledydd datblygedig ac anddat-
blygedig; mae ganddi aelodau o bob cyfandir ar y 
Ddaear; ac mae ganddi hanes hir a chynhyrchiol o 
gydweithrediad ar faterion rhyngwladol.

Y cydweithrediad yma sydd yn ymddangos i fod y 
mater canolog a phwynt ralio llawer o gyfranwyr yr 
Ymgom Gymanwlad. I’r economegwr a’r AS Bry-
deinig, Vince Cable, mae’r ysbryd o gonsensws yn 
thema ganolog iawn i’r Gymanwlad i ffocysu arno. 
Yn ôl Cable, dylai’r aelod-wladwriaethau fod yn 
pryderu ynglŷn â “chadw system rhyng-gysylltiedig 
yn fyw, fel nid ydym yn encilio tuag at genedla-
etholdeb.”30 Efallai hyn yw hanfod y Gymanwlad 
- yr ystyr o gysylltiad, o gonsensws serch pellter 
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daearyddol a gwahaniaethau diwylliannol. Mae 
Sir Peter Marshall, cyn Is-Arlywydd-Cyffredinol, yn 
gwerthfawrogi “y ffordd mae pobl yn trin ei gilydd, 
cyfuniad gwych o aeddfedrwydd, goddefgarwch, 
parch, cyfrifoldeb, ymrwymiad a chynhesrwydd - 
adnabyddiaeth ein haffinedd cilyddol yn ogystal ag 
ein gwerthoedd a diddordebau cyffredin.”31

Ble Nesaf?

Mae’r gwerthoedd o’r fath a mynegwyd gan Sir 
Peter yn ganmoladwy - nag rhain yw freuddwyd 
y Gymanwlad? Mae ymdrechion cyfredol yr ys-
grifenyddiaeth i sefydlu’r delfrydau yma ar ganol 
y llwyfan o fewn yr aelod-wladwriaethau a’r Gy-
muned Ryngwladol yn, ddiamheuol, gwerthfawr. 
Serch hynny mae’r synnwyr o dadymrwymiad, 
y ffaith bod canlyniadau cadarn ac ymarferol y 
Gymanwlad droes y byd yn anaml yn cael ei weld - 
ac mae ei chyfyngiadau, ei anallu i daclo ‘materion 
mawr’ o’r byd modern yn rhy amlwg. Mae’r Gyman-
wlad yn glir yn teimlo’r angen am adnewyddiad. 
Mae’r Ysgrifennydd-Cyffredinol cyfredol, Kamalesh 
Sharma, yn eisiau gwneud yn siŵr bod ei gyfun-
drefn “ddim bellach yn cael ei weld yn gweithio ar 
hyd llwybrau anhyblyg neu rywbeth sy’n berchen 
i’r gorffennol.” Gall fod dod i mewn â materion 
modern fel newid hinsawdd newid y system, trwy 
barhau i adeiladu consensws rhwng aelodau sydd 
yn gwahaniaethu’n ddiwylliannol ac yn gymde-
ithasol yn fwy bob blwyddyn. Gall y Gymanwlad 
adfywio ei rôl yn y byd a hebrwng oes newydd o 
gymuned fydol a chydweithrediad.

I nifer o bobl, mae’r Ymgom Gymanwlad yn cyn-
rychioli fforwm arall eto o egwyddorion uwch a 
chyffredinedd i gael ei hebrwng ar hyd y byd. Does 
dim byd ymarferol, yn sicr, wedi ei gyflawni ar hyn 
o bryd; mae’r CHOGM 2009 yn, ar amser ysgrifennu, 
pythefnos i ffwrdd - mae hi ond yn esiampl arall 
o wir swyddogaeth y Gymanwlad fel siop siarad i 
wleidyddion a diplomyddion.

Ond a oes yna unrhyw beth yn o’i le gyda hyn? 
Dylai’r Gymanwlad cael ei difenwi am geisio datgan 
tir cyffredin? Ar amser ysgrifennu, mae consensws 
o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn ystod y cyfnod 
sy’n arwain at Copenhagen yn ymddangos yn an-
nhebygol.32 I Brydain, o leiaf, mae’r Gymanwlad yn 
efallai cyfle i ddarganfod cynghreiriaid i’r dyfodol 
hir dymor; nid yn unig ar bwnc yr amgylchedd, ond 
hefyd ynglŷn â dyfodol cysylltiadau gyda’r Undeb 
Affricanaidd ac India mwy pwerus. Yn amlwg, does 
dim byd ymarferol yn gallu cael ei gyflawni trwy 

di-ymrwymiad. 

Gall y Gymanwlad neud yn waeth na chadw siarad.
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e-bost, post a thrwy ofyn pobl yn y dre.

Pan ddechreuon ni’r holiadur, ein prif nod oedd 
gwneud yn siŵr roedden ni’n ofyn digonol o bobl 
o wahanol gefndir ac oedran.  Gan fod Aberystwyth 
yn ardal sydd â nifer uchel iawn o fyfyrwyr, roedden 
ni’n meddwl bydd y sbectrwm hwn yn un anodd 
iawn i wneud ac o ganlyniad bydd angen i ni ofyn 
llawer o fyfyrwyr er mwyn cael arolwg teg a chadarn. 
Penderfynon dylen ni ehangu ein cwestiwn i ofyn ar 
draws Prydain.  Trwy ddefnyddio’r data o’r ‘Census’ 
yn 2001, roedden ni’n gallu gweld y nifer o bobl 
roedden ni angen o oedrannau a rhyw wahanol.  
I lwyddo yn y dasg hon, roedden ni angen cael 
48.61% o’r sampl yn ddynion  a 51.32% yn fenyw.3  
O ran oedran, edrychon ni ar yr ‘Census’ hefyd i 
ddarganfod y nifer o bobl o oedrannau gwahanol 
a oedd angen, ble yn yr adran o 56+ roedd angen 
dros 70 o bobl.

Er mwyn alluogi ni i gael y niferoedd cywir o bobl o 
ran oed a gender, fe wnaethon ni targedau grwpiau 
o bobl ble roedden ni’n siŵr o gael yr oedrannau 
arbennig a oedd agen megis Merched y Wawr, 
swyddfeydd a myfyrwyr. I raddau roedden ni’n 
llwyddiannus, trwy gael 47.66% o ddynion a 52.33% 
o fenywod. Rhoddodd hwn cynrychiolaeth deg o ran 
rhyw.  Roedd y mwyafrif o bobl a wnaethom arolygu 
yn byw yng Nghaerdydd, Cernyw a ‘Reading’, llefydd 
ble oedden ni’n ymwybodol o bobl mewn swyddi 
neu Ferched y Wawr.

I  gyflawni holiadur a oedd wedi cael ei strwythuro yn 
glir, fe wnaethom greu tair adran; adran o gyflwyniad, 
cwestiwn safleoedd a chwestiwn ehangu.  Roedd yr 
adran gyntaf eisiau darganfod pwy oedd y person, er 
mwyn helpu’r atebwr mewn i’r holiadur.  Yna roedd 
ein prif gwestiwn, yr un a wnaeth sbarduno ni yn y 
lle gyntaf, sustem ble roedd gan y person a oedd yn 
cymryd rhan le i roi cyfres o faterion mewn i’w threfn 
o 1 i 10 o beth oedd yn dylanwadu chi’r mwyaf wrth 

Mae’r nifer o bleidleiswyr mewn etholiadau 
ym Mhrydain yn newid o un etholiad 
i’r llall, boed hynny mewn prif etholiad 

neu etholiad lleol.1 Yn wreiddiol roedden ni eisiau 
darganfod beth oedd y rhesymau am y cyhoedd 
pleidleisio neu beidio. Ar ôl ddarllen ymchwil gan 
athronyddion megis Denver, gwelon fod y cwestion 
hon wedi cael ei holi eisoes ac o ganlyniad ddim yn 
bwnc  gwreiddiol a newydd.  Am nifer o flynyddoedd 
mae pleidleisio yn cael ei weld fel proses afresymol.2  
Er mwyn ehangu ar ein syniad gwreiddiol, 
penderfynon ni i sefydlu beth oedd yn llwyddo 
i berswadio pobl wrth bleidleisio.  Roedden ni’n 
awyddus i ddarganfod hwn gan roedden ni eisiau 
darganfod beth oedd yn perswadio’r pleidleisiwr 
wrth ddewis pa barti i bleidleisio amdano, boed 
hynny am reswm cyfoes megis yr economi neu sut 
mae ei deulu yn pleidleisio yn hanesyddol, sydd yn 
ffactor hir dymor.  Rhyngddo’r pedwar ohonom, 
fe gasglo’n ni 300 o holiaduron oddi wrth nifer o 
leoliadau gwahanol ar draws Prydain trwy’r ffon, 
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bleidleisio.  Roedd gan y 10 pwynt cymysgedd o 
ffactorau hir dymor a phethau cyfoesol.    Credon 
ni fydd hwn o ddefnydd pan welon ni beth oedd 
y ffactor mwyaf dylanwadol a lleiaf dylanwadol, 
boed hynny mater cyfoes neu hir dymor.  Bydden ni 
wedyn yn medru analeiddio mewn mwy o ddyfnder 
i weld beth yn union oedd 
y rhesymau dros bleidleisio 
yn y ffordd y mae pobl yn 
wneud.

Wedi rhoi’r holl wybodaeth 
mewn i sustem SPSS, 
rhaglen cyfrifiadur sydd 
yn analeddio data, fe 
ddarganfyddwn ni fod 
y factor pwysicaf i bobl 
wrth bleidleisio oedd 
polisïau penodol parti, 
yna arweinydd y parti ac 
yna amodau economaidd 
(atodiad 1).  Rhagddyfalon fel grŵp bydd y pethau 
yma wedi bod ar dop y canlyniadau, ond roedden 
ni wedi syfrdanu i weld nad oedd ymateb y 
cyfryngau i’r parti neu ymgyrch y parti mor uchel 
o ran beth oedd pobl wedi rhoi yn flaenoriaeth o 
gwbl.  Rhagddyfalon fod y ddau peth cyfoes yma 
wedi bod yn uchel iawn ar y rhestr o ran beth oedd 
y dylanwad mwyaf ar bobl wrth ddewis pleidleisio, 
gan hwn yw’r ffordd y mae’r cyhoedd yn clywed ei 
ymgyrchon.  Dadlei’r hwn gan Scammel, sydd wedi 
bod marchnata gwleidyddol, e.e. yr ymgyrch  “is 
seen primarily as a response to developments in 
media, and communication technologies.”4 Mae’n 
ymddangos nad yw’r cyhoedd yn gwrando ar hwn 
lawr bellach, ond yn bendefynnu i bleidleisio ar eu 
profiadau nhw o beth sydd wedi digwydd neu yn 
gweld o ran llwyddiannau parti gwleidyddol, megis 
sut yr ydyn nhw wedi gwneud o ran yr economi 
neu trwy weld pa bolisïau sydd yn berthnasol iddyn 
nhw. Mae arweinydd y parti yn rhywbeth sydd yn 

cael ei ddangos i’r cyhoedd trwy’r cyfryngau yn 
gyffredinol, megis cyfweliadau ar y teledu neu yn y 
papurau newyddion.  Mae eto hefyd yn ddiddorol 
fod y cyhoedd wedi methu cysylltu â’r ffaith ei fod 
nhw’n gallu gweld pethau felly trwy ddylanwad 
y cyfryngau.  Darganfyddwn ni fod y mwyafrif o’r 

ffactorau cyfoes wedi dod 
ar dop y canlyniadau, yn 
dangos fod  teimladau’r 
cyhoedd ar blaid yn gallu 
newid yn gyflym iawn.  
Cyrhaeddodd delwedd dda 
parti fel y bedwaredd ffactor 
bwysicaf i’r cyhoedd, ac 
wrth edrych ar gwestiynau 
ynglŷn â beth oedd y ffactor 
pwysicaf wrth derfynu 
delwedd parti, gwelon 
ni fod y ffactor pwysicaf 
ynglŷn â hwn oedd  hyn 
oedd  cymhwysedd y blaid. 

(appendix 2.).  Mae cymhwysedd plaid yn cael ei 
hadeiladu dros gyfnod o amser sydd felly yn ffactor 
hir dymor, sydd yn rhywbeth yr oedden ni wedi 
ystyried, ond doedden ni ddim yn meddwl  bydd 
hwn wedi dod ar dop y rhestr, gan roedden ni’n 
meddwl fod pethau megis diffyg drama a drygair o 
fewn y blaid wedi bod yn uwch.

Er hyn, fe welon ni fod teledu wedi dod yn gyntaf 
wrth ofyn “Beth fydd yn dylanwadu chi mwyaf 
mewn ymgyrch” (appendix 3.)    Doedden ni ddim 
yn deall pam fod yr ymddangosiadau cyhoeddus 
ddim wedi bod yn ffactor uwch os oedd delwedd 
yr arweinydd y parti wedi cyrraedd yr ail pwysicaf, 
a gwaith y cyfryngau ddim yn ffactor mor bwysig. 
Efallai mai’r ffaith fod y teledu yn ffactor cyfoes 
yn rheswm tu ôl hwn.  Mae Bartle yn dadlau fod 
“the media is important for elections because it is 
assumed to influence the attitudes and opinions 
of voters.  If the press and broadcasters have any 
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pob achos ble wanethon son am yr economi yn 
ein holiadur, roedd pobl wedi ei rhoi yn uwch 
nag yr oedden ni’n disgwyl yn wreiddiol.  Pan 
ofynnwyd “Beth yw’r  adran polisi pwysicaf i chi wrth 
bleidleisio?” enillodd yr economi mewn mwyafrif 
llethol (appendix 4). Pan wnaethon ni’r holiadur 
hwn, roedd yna lawer o frolio o fewn y cyfryngau 
yn ymwneud a’r argyfwng ariannol byd-eang, sydd 
yn arddangos sut mae factor cyfoes, byr dymor yn 
medru newid y ffordd y mae pobl yn pleidleisio.  
Pe bai ni wedi holi hwn ar gyfnod ble nad oedd yr 
economi ar ei gwaethaf, efallai ni fyddai wedi bod 
yn fater pwysig ar y rhestr.  Mae ein canfyddiadau 
ar gyfer y ffactor lleiaf pwysig (appendix 5), oedd 
pethau roedden ni’n gwybod eisoes trwy ddarllen.6 

Nid yw eich dosbarth o fewn y gymuned bellach yn 
ffactor bwysig, nid yw dylanwad eich teulu ychwaith.

I ddiben felly, wrth ateb ein cwestiwn “Ffactorau 
hir dymor a chyfoes o bleidlesio”, trwy weld fod 
ffactorau cyfoes yn ymddangos fel y ffactorau 
pwysicaf; darganfyddwn ni fod rhai o’r pethau a 
wnaethom ddarganfod yn mynd yn erbyn ei gilydd.  
Gwelon fod y ffactor a oedd yn dylanwadu’r cyhoedd 
ar bryd yr holiadur oedd yr economi, rhywbeth a 
oedd yn adlewyrchu gyda beth oedd yn digwydd 
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influence on voters; moreover, it is via the steady 
drip-drip of information rather than through either 

their election coverage or formal endorsements.”5 
Mae hwn eto yn arddangos fod y ffactor o’r cyhoedd 
yn bwysig, er beth wnaethon ni darganfod.

Mae’r ffactor a wnaeth ateb ein cwestiwn ynglun 
a beth oedd yn dylanwadu’r pleidleisiwr wrth 
bleidleisio wedi ei hateb gan yr economi.  Mewn 

2.

3: 



5  Bartle, J Britain Votes 2005 (Oxford : Oxford 
University Press, 2005) p.700.

6  Denver, D Elections and voters in Britain 
(Basingstoke ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 
2007) Chapter 4 Dealignment and its consequences.
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yn wleidyddol ar y pryd, sydd yn arddangos fod 
y ffactorau cyfoes oedd y pethau pwysicaf yn ôl y 
cyhoedd wrth bleidleisio. Teimlaf fod hwn oedd y 
peth pwysicaf a darganfodon ni yn y prosiect hwn, 
gan nad oedden ni wedi disgwyl iddo fod yn ffactor 
mor bwysig, gan nad oedden ni wedi ystyried 
y posibiliadau yma pryd wnaethom ddechrau’r 
holiadur gan nad oedden ni wedi disgwyl iddo 
wneud cymaint o ddylanwad ar y canlyniadau.
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