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Deiseb i sefydlu Academi Heddwch yng Nghymru 
 

Fel Cell o Gymdeithas y Cymod yng Nghymru sydd wedi bod yn weithgar ers blynyddoedd lawer 

yr ydym yn cynrychioli nifer fawr o’r boblogaeth yn yr ardal hon. ( e.e. mewn cyfarfod cyhoeddus yn 

ddiweddar yr oedd tua 150 o bobl wedi dod ynghyd i drafod materion yn ymwneud â chyfraniad 

Cymru i heddwch ac i ddatblygiadau militaraidd yng Nghymru ). Yn y cyfarfod misol o’r gell nos 

Sul ( Hydref  29) penderfynwyd ein bod yn ymateb i’ch cais am sylwadau ar y ddeiseb uchod. Fe 

fyddwch, gyda’r ddeiseb ,wedi derbyn gwybodaeth am ddatblygiad Academiau Heddwch mewn 

gwledydd eraill, ac felly nid ydym am gyferio at hynny. 

 

Fe hoffem gefnogi’r ddeiseb gyda’r pwyntiau canlynol. 

 

1. Er nad yw’r Cynulliad yn gyfrifol am faterion amddiffyn a rhyfel yn y DU y mae’n amlwg 

fod yr holl gwestiynau sydd yn ymwneud a sefydlu cyfundrefn o heddwch a chyfiawnder yn rhan o wead 

diwydiant, economi,cyflogaeth a masnachu sydd yn perthyn bellach i economi global. Mae angen 

addysgu ynglyn a hyn ar bob lefel ac fe fyddai yn rhan o waith Academi Heddwch i ymwneud â 

hynny. 

 



2. Tra bod Mudiadau Gwirfoddol/Ymgyrchol (NGO) – fel e.e. Cynefin y Werin, un o’r 

mudiadau tu ol i’r ddeiseb –yn sylwedddoli y berthynas agos sydd rhwng ryfela a’r gwariant ar 

arfau ar un llaw,   a chyfiawnder,hawliau dynol a dablygiad iechyd byd eang ar y llaw arall, mae’n 

ymddangos fod gwir angen cyfrwng i egluro hynny. Fe fyddai hyn yn rhan o waith a chyfrifoldeb 

Academi Heddwch. 

 

 

3. O wybod fod pob llywodraeth – y Cynulliad yn ogystal a’r Llywodaeth yn Llundain ac yn 

Brussels – yn ystyried fod sefydlu trefn o Heddwch Byd yn uchel ar yr agenda, y mae angen mwy 

o berthynas rhwng y llywodraethau a’r nifer gynyddol o bobl sydd yn gweithio tros heddwch a  

chyfiawnder. Fe fyddai Academi Heddwch yn creu’r fforwm a’r cyfrwng i rannu gwelediagaeth 

ac i hyrwyddo’r nôd. 

 

4. Mae’r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol yn gysylltiedig a’r ddeiseb hon. Er mai’r 

Cenhedloedd Unedig ( a’i amryfal adrannau ) yw y sefydlaid rhyngwladol pwysicaf i sefydlu 

trefn  o gydraddoldeb, cyfiawnder a heddwch, mae’n ymddangos fod angen mawr ( ac angen brys 

yn wir ) i’r CU ddod lawer yn nes at y bobl.  O fewn Academi Heddwch fe fyddai lle 

anwleidyddol ochr yn ochr ag eraill, i’r CU. 

 

 

5. Ni fu erioed mwy o angen codi proffeil astudiaethau heddwch – mewn ysgolion, colegau a 

phob sefydliad arall – nag mewn dyddiau pryd mae diwylliant rhyfel a thrais  wedi treiddio i 

bob rhan o fyd pobl ifanc. Fel y mae llywodraethau ar hyd y  canrifoedd wedi gweld yr angen i 

addysgu, hyfforddi ac i ddatblygu rhyfela, mae angen rhoi yr un sylw ac adnoddau i adeiladu 

heddwch, gan mai rhaglen tymor hir yw heddwch rhwng pobloedd.  

 

6. Mae Cymru a’i Llywodraeth yn tyfu mewn hyder ac nid diystyr yw son am y ‘Gymru 

newydd’. Dyma ddatblygiad sydd yn cynnig cyfle i Gymru i beidio parhau â hen gyfundrefnau 

sydd wedi cynnal ymerodraethau a sefydliadau milwrol ar hyd y canrifoedd. Mae’n gyfle i greu 

rhywbeth newydd ac i ddangos ( fel nifer o’r gwledydd eraill sydd wedi sefyldlu academiau 

heddwch ) fod gan y gwladwriaethau bychain  a chenhedoedd bychain gyfraniad mawr iawn i’w 

wneud i ddyfodol y byd. 

 

 

Gan obeithio yn fawr y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn gweld fod y ddeiseb hon yn 

agor y drws a chreu’r cyfle i ddatblygiad cyffrous ac arloesol wrth ystyried un o’r 

problemau mwyaf sydd yn wynebu’r ddynoliaeth. Wedi’r cyfan, a ninnau yn byw bellach 

mewn byd bychan, mae a wnelo ymarfer awyrennau di-beilot rhwng Aberporth ac Epynt 

rhywbeth a’r bygythiad i heddwch byd yn y Dwyrain Canol. 

 

Ar ran y gell ym Mhorthmadog. 
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