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Ymgyrchu
PAM?

Pan fydd Cristnogion unigol yn gwneud newidiadau i’w dull o fyw mae’r rhain yn weithredoedd 
pwysig o ymrwymiad ac yn ymdrech i fod yn agored a gonest. Yn aml iawn, dydy hyn ddim yn 
ddigon i wneud gwahaniaeth ar lefel genedlaethol neu fyd-eang. Rydym angen i’r busnesau mawr 
neu’r llywodraeth wneud gwahaniaeth mwy. Mae ymgyrchu’n helpu i ddylanwadu ar y chwaraewyr 
allweddol hyn. Trwy dynnu sylw yn glir at y materion hyn dro ar ôl tro, rydym yn adeiladu’r pwysau ar 
ein harweinwyr gwleidyddol a busnesau i wneud penderfyniadau am ddyfodol lle mae’r amgylchedd 
yn gynaliadwy.

Mae gan bawb gyfrifoldeb i fynd i’r afael â newid amgylcheddol a gweithredu ar newid hinsawdd 
a chyfiawnder cymdeithasol. Dydy hi ddim yn bosibl i un unigolyn, neu hyd yn oed un grŵp, 
ysgwyddo’r cyfrifoldeb i gyd. O brosiectau amgylcheddol ar lawr gwlad i sefydliadau gwrth-dlodi 
rhyngwladol, mae gan bob grŵp rywbeth unigryw i’w gynnig.  

Mae unigolion yn cael eu denu at wahanol ddulliau o ymgyrchu – mae’n well gan rai drafodaethau 
neu ysgrifennu llythyrau yn y cefndir, ac mae eraill eisiau gweithredu’n uniongyrchol. Does dim 
angen i chi fod yn arbenigwyr, dim ond bod â dymuniad i rannu cariad at greadigaeth Duw, a bod yn 
barod i gyfathrebu, gwrando a dysgu.

Mae Cymorth Cristnogol a’i bartneriaid wedi bod yn ymgyrchu ar newid hinsawdd ers 2006. 
‘Fel Cristnogion, cawn ein galw i garu ein cymydog,’ meddai’r asiantaeth cymorth. ‘Os yw ein 
cymdogion yn dioddef effeithiau’r newid hinsawdd yna gallwn ni ddangos y cariad hwnnw drwy 
wneud dewisiadau i fyw ein bywydau’n fwy cynaliadwy – ac i ymgyrchu ar ein gwleidyddion i 
weithredu.’:

https://www.christianaid.org.uk/campaigns/climate-change-campaign
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SUT?

Weithiau gallwn ni deimlo wedi ein llethu braidd gan wahanol broblemau niferus y byd. Mae’n 
ymddangos bod angen gwneud llawer o waith i sbarduno pobl mewn cymaint o wahanol feysydd i 
ddod â newid adeiladol. Bydd angen i ni fyfyrio ar ein blaenoriaethau, sgiliau a’n gallu ein hunain fel 
unigolion, ac fel eglwysi, i benderfynu ymhle i roi ein hegni a’n hadnoddau. 

Mae gan A Rocha UK ymroddiad i ymgyrchu. Pan fyddwch wedi eich mewngofnodi i’r Eglwys Eco, 
edrychwch ar waelod y dudalen ‘Dangosfwrdd’ lle byddwch yn gweld ‘Codwch eich Llais’. Yma 
byddwch yn gweld yr wybodaeth ddiweddaraf am ymgyrch sy’n bwysig i neges ganolog A Rocha 
UK. 

YMGYRCHU AM NEWID HINSAWDD

Mae Hope for the Future yn elusen hinsawdd sy’n gweithio i roi’r medrau i gymunedau, grwpiau ac 
unigolion ar draws y wlad i gyfathrebu a mynegi mor argyfyngus yw’r argyfwng hinsawdd. Maen 
nhw’n helpu eglwysi i ymgyrchu ac ymgysylltu ag aelodau seneddol ar draws y gwahanol bleidiau ar 
faterion newid hinsawdd: https://www.hftf.org.uk/campaigner-workbooks

Mae Christian Climate Action yn gymuned o Gristnogion sy’n gweithredu’n uniongyrchol ac yn 
ddi-drais gan weithio’n agos ag ‘Extinction Rebellion’ (XR). Dyma maen nhw’n ddweud: ‘Cawn 
ein hysbrydoli gan Iesu Grist, a’n harwain gan yr Ysbryd Glân. Trwy ddilyn enghreifftiau mudiadau 
cyfiawnder cymdeithasol y gorffennol, rydym yn gwneud gwaith tystio fel aelodau o’r cyhoedd, yn 
gweithredu’n uniongyrchol a di-drais a thrwy anufudd-dod sifil i alw ar y bobl mewn grym i wneud 
y newidiadau sydd eu hangen.’ Gweithredwch yn uniongyrchol gyda grŵp lleol, cymerwch ran ym 
‘myfyrdodau’r Sadwrn’ neu mwynhewch weddi foreol bob dydd: https://christianclimateaction.
org/
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Mae Young Christian Climate Network (YCCN) yn gymuned o Gristnogion ifanc 18-30 oed yn y DU 
sydd â ffocws ar weithredu ac sy’n dewis dilyn Iesu wrth geisio cyfiawnder hinsawdd. Mae’r daith 
gyfnewid i COP26 yn codi ymwybyddiaeth pobl am y rheidrwydd i ymgysylltu yn y ddiwinyddiaeth o 
Ofalu am y Greadigaeth: https://www.yccn.uk/

Mae Operation Noah yn Elusen Gristnogol sy’n gweithio gyda’r eglwys i ysbrydoli gweithredu ar 
newid hinsawdd. Mae un o’u hymgyrchwyr, Bright Now, yn galw ar eglwysi i roi’r gorau i fuddsoddi 
mewn cwmnïau tanwydd ffosil a buddsoddi mewn opsiynau glân yn eu lle: https://brightnow.org.
uk/

Aeth Tearfund ati, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, yn cynnwys A Rocha UK, i lansio ‘Pecyn 
Cymorth yr Argyfwng Hinsawdd’ yn 2020 sy’n annog eglwysi i 

• Baratoi (dechrau sgwrs a chynllunio ymateb).
• Gyhoeddi (cyhoeddi’r argyfwng mewn ffordd sy’n ennyn diddordeb arweinwyr).
• Effeithio (drwy gysylltu ag eraill a defnyddio ein llais).

https://www.climateemergencytoolkit.com/

Mae’r Climate Coalition yn cynrychioli mwy na 140 o sefydliadau (yn cynnwys A Rocha UK) a dyma’r 
grŵp mwyaf o bobl ym Mhrydain sy’n ymroddedig i weithredu yn erbyn newid hinsawdd. Beth am 
lofnodi’r datganiad ar gyfer ‘yfory mwy iach, gwyrdd a theg’? 

https://www.theclimatecoalition.org/

https://stopclimatechaoscymru.org/

https://www.stopclimatechaos.scot/
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YMGYRCHU DROS NATUR

Mae newid hinsawdd yn ffocws mawr yn yr holl ymgyrchu amgylcheddol. Efallai bod gennych 
ddiddordeb mewn grŵp cymorth i fywyd gwyllt neu rywogaeth benodol. Edrychwch ar y sefydliadau 
hyn i weld ar beth mae eu gwaith ymgyrchu’n canolbwyntio ar hyn o bryd: 
 
RSPB: https://www.rspb.org.uk/get-involved/campaigning/
Coed Cadw: https://www.woodlandtrust.org.uk/protecting-trees-and-woods/campaign-with-
us/
Y Gymdeithas Cadwraeth Forol: https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/campaigns/
World Wildlife Fund: https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do
Cyfeillion y Ddaear: https://friendsoftheearth.uk/take-part/act-now
Greenpeace: https://www.greenpeace.org.uk/

ASTUDIAETHAU ACHOS

Mae Christ Church, Lichfield wedi bod yn cymryd rhan mewn ymgyrch ar gyfer ‘The Big Shift’ 
Cymorth Cristnogol y tu allan i’w cangen HSBC lleol: https://www.christianaid.org.uk/campaigns/
climate-change/the-big-shift

Bu aelodau o’r eglwys hefyd yn cymryd rhan mewn Diwrnod Gweithredu ar yr Hinsawdd gyda’u 
hysgol leol: https://climateactionday.org/en/. Mae rhai o’r gynulleidfa hefyd yn aelodau o XR ac 
wedi bod yn cyfranogi mewn ymgyrchoedd yn Llundain. 

Mae Eglwys St Giles, Risby yn Suffolk yn aelod o rwydwaith gweithredu ar blaleiddiaid o’r enw 
Pesticide Action Network (PAN) ac mae’n ymgyrchu i atal eu plwyf a’u cyngor sir rhag defnyddio 
plaleiddiaid yn y gymuned: https://www.pan-uk.org/ 

Mae Eglwys Fethodistaidd Bramhall, ym Manceinion, yn mynd ati’n rhagweithiol i weddïo a chymryd 
camau i ofalu am y blaned: https://www.bramhallmethodists.org.uk/climate-year
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Cafodd Richard Baker o Eglwys Fethodistaidd Bramhall ei gyfweld ar gyfer Dathliad Ar-lein Pumed 
Pen-blwydd yr Eglwys Eco ym mis Mawrth 2021. Dyma ddywedodd Richard:

‘Rydym yn Bramhall, sy’n un o’r maestrefi deiliog ychydig i’r de o Fanceinion. Ni yw un o’r eglwysi 
Methodistaidd mwyaf y tu allan i Lundain gyda thua 400 o aelodau. Fel eglwys yn y cyfnod cyn Cop 
26, ein penderfyniad eleni oedd y byddem yn cyhoeddi ‘Blwyddyn Hinsawdd’ ac rydym wedi gwneud 
hyn mewn partneriaeth â 35 o eglwysi eraill mewn prosiect o’r enw ‘Make Cop26 Count’. Fel grŵp 
mae gennym oll ymrwymiad i dri pheth. Un ohonynt oedd cynnal Gwasanaeth Sul yr Hinsawdd, felly 
cawsom hwnnw yn fuan yn 2021, y llall oedd cymryd camau ymarferol a chofrestru gyda’r Eglwys 
Eco, a’r trydydd oedd cymryd camau gwleidyddol. Ar hyn o bryd rydym yn ceisio penderfynu beth 
yw’r ffordd orau o ymgysylltu â’n haelod seneddol i wneud ein pryderon yn hysbys iddi.’ 

Gallwch wylio’r dathliad hirach yn y fan yma, a gwrando ar weddill y cyfweliad 35.05 munud i mewn: 
https://www.youtube.com/watch?v=twSmXinICiA&t=1856s

Rhoddodd Eglwys St Mary’s, Wythall, yn Swydd Gaerwrangon, holiadur i’w chynulleidfa er mwyn 
deall eu pryderon am yr amgylchedd; i glywed am beth y bydden nhw’n hoffi lobïo Aelodau Seneddol 
ac i ofyn iddyn nhw sut yr hoffent gymryd rhan. Y pryderon mwyaf cyffredin oedd y defnydd o 
blastig a’r niwed i’r cefnforoedd.

I helpu’r gynulleidfa i weithredu, defnyddiodd yr eglwys ei chylchlythyr i gyfeirio pobl at wybodaeth A 
Rocha International am ficroblastig:
https://www.arocha.org/en/projects/microplastics/
https://www.arocha.org/en/news/taking-on-marine-plastics/

Bu St Mary’s hefyd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch ‘This is a Rubbish Campaign’ gan Tearfund. 
Rhoddwyd cardiau ymgyrchu i unigolion i’w helpu i ysgrifennu at gwmnïau trawswladol. Maen nhw’n 
gofyn i’r cwmnïau gymryd cyfrifoldeb am eu llygredd plastig a’u gwastraff sydd yn aml yn mynd yn y 
diwedd i’r gwledydd mwy tlawd: https://www.tearfund.org/campaigns/rubbish-campaign
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