
Gwaith Cymorth Cristnogol yn Ne Swdan

Heddwch a ffyniant

Cyflwyniad
Yn rhai o wledydd tlotaf y byd mae Cymorth Cristnogol a’i
bartneriaid yn gweithio’n galed i fynd i’r afael ag achosion a
chanlyniadau tlodi. Gall y gwaith datblygu hwn, fodd bynnag,
gael ei amharu’n fawr gan anghydfod a rhyfel. Dyma’r sefyllfa
bresennol yn Ne Swdan a pham fod Apêl Canmlwyddiant yr
Eglwys yng Nghymru yn canolbwyntio ar adeiladu heddwch yn
y wlad.

Daeth De Swdan yn wlad annibynnol yn 2011 gyda chryn
obaith ac optimistiaeth, yn dilyn refferendwm pryd y
pleidleisiodd y mwyafrif llethol o bobl dros wahanu oddi wrth
Swdan.

Fodd bynnag, yn dilyn argyfwng gwleidyddol a ffrwydrodd yn
2013, llithrodd De Swdan i anghydfod a ymledodd ar draws y
rhan fwyaf o’r wlad ac sydd wedi achosi marwolaeth miloedd o
bobl a dadleoliad eang. Pan fethodd y cytundeb heddwch
rhannol rhwng y llywodraeth a phrif grwp yr wrthblaid yng
nghanol 2016 arweiniodd hyn at gynnydd sylweddol yn yr
ymladd, sydd yn awr yn effeithio’r holl wlad.

Mae cytundeb heddwch newydd a arwyddwyd ym Medi 2016
yn cael ei weithredu yn araf yn unig ac nid oedd yn cynnwys yr
holl grwpiau arfog, felly mae ymladd yn parhau mewn sawl

man yn y wlad, fel y mae anghydfod rhwng ac oddi fewn i
lwythau, yn bennaf dros wartheg ac adnoddau dwr.

Tlodi ac anghydfod
Mae anghydfod yn ychwanegu at broblemau gwlad dlawd,
trwy ddadleoliad pobl, chwalu gwasanaethau cyhoeddus sydd
eisoes yn wan, megis addysg ac iechyd, ac erydu strwythurau
cymdeithas. Caiff ymdrechion i ddatblygu economi neu
wasanaethau cyhoeddus eu hamharu’n ddifrifol gan
anghydfod milwrol.

Gall economi wan ynddi ei hun arwain at anghydfod a thrais.
Yn Ne Swdan mae chwyddiant a diweithdra'n uchel, gan
arwain at dlodi eithafol a chryn dipyn o ymosod a dwyn. Mae
mynediad dyngarol i’r miloedd o bobl sy mewn angen wedi ei
rwystro gan ddiffyg diogelwch, herwgipio ceir a ffyrdd gwael
nad ydynt yn cael eu cynnal.

Mae’r trais diweddaraf wedi arwain at i filoedd gael eu lladd.
Mae bron i 4 miliwn o bobl wedi eu diwreiddio o’u cartrefi oddi
fewn i’r wlad neu wedi ffoi a dod yn ffoaduriaid mewn
gwledydd agos. Mae heintiau a diffyg maeth wedi effeithio
merched a’u plant yn neilltuol, ac mae trawma seicolegol yn
eang. Mae achosion o droseddau hawliau dynol, yn cynnwys
artaith, carcharu mympwyol, dienyddio tu hwnt i’r gyfraith a
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thrais rhywiol a seiliedig ar ryw wedi eu hadrodd yn eang,
gyda thrais rhywiol yn erbyn merched yn cael ei ddefnyddio fel
arf rhyfel gan bob ochr yn yr anghydfod. Mae merched yn
dioddef yn anghyfartal mewn anghydfod tra hefyd yn cael eu
cau allan o’r cyfle i ddylanwadu ar ymgais i greu heddwch.

Heb heddwch, ni fydd ffyniant. Mae mynd i’r afael ag
anghydfod yn allweddol cyn i Dde Swdan brofi unrhyw
wahaniaeth mewn lefelau tlodi a’i effeithiau.

Gwaith Cymorth Cristnogol yn Ne
Swdan – gobaith am heddwch
Mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio yn Swdan a De
Swdan ers y 1970au.

Fel gwaith Cymorth Cristnogol o amgylch y byd, caiff y gwaith
yn Ne Swdan ei gyflawni gan bartneriaid lleol. Yn aml yn
gweithio yn wyneb rhwystrau mawr, oddi fewn i amgylchedd
heriol a diffyg diogelwch, mae’r partneriaid hyn yn gwneud
gwahaniaeth sylweddol mewn cymunedau ar draws y genedl
trwy waith dyngarol, adeiladu heddwch, datblygu ac eiriol.
Mae’r eglwys yn chwarae rhan greiddiol yn y gobaith am
heddwch yn Ne Swdan.

Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio ymyl yn ymyl â
phartneriaid fel ‘South Sudanese Relief and Development
Agency’ a Chyngor Eglwysi De Swdan. Yn wir, caiff yr eglwys ei
gweld fel un o’r ychydig sefydliadau allweddol yn Ne Swdan
sydd â’r gallu a’r hygrededd i gyrraedd cymunedau, ymateb i
resymau wrth wraidd anghydfod a sicrhau fod llais y rhai sy
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heb lais yn cael eu clywed mewn prosesau heddwch lefel
uwch.

Eglwys Esgobol De Swdan
Wrth i’r Eglwys yng Nghymru ddathlu ei Chanmlwyddiant, felly
hefyd y mae Eglwys Esgobol De Swdan. Yn 1920 rhoddwyd
ymreolaeth i Esgobaeth yr Aifft a Swdan oddi wrth Jerwsalem
a’i hesgob cyntaf oedd Llewelyn Henry Gwynne o Abertawe.
Heddiw caiff clerigwyr eu hyfforddi yng Ngholeg yr Esgob
Gwynne yn Juba.

Partner allweddol i Cymorth Cristnogol yn Ne Swdan yw’r
'Justice, Peace and Reconciliation Committee (JPRC)', sydd yn
rhan o Eglwys Esgobol De Swdan. Wedi ei sefydlu yn 2000 a’i
leoli yn Juba, ei nod yw ceisio iachâd a chymod ymysg y
cymunedau gwahanol a effeithir gan yr anghydfod trwy’r wlad.

Trwy weithgarwch megis gweithdai heddwch a chymod,
iachau trawma, cynadleddau, eiriol, gwylnosau gweddi
heddwch, hyfforddiant i arweinwyr eglwysig, ieuenctid,
cymunedol a sifil ynghyd a phenaethiaid llwythau, mae gan y
JPRC yr weledigaeth i weld cymdeithas heddychlon, yn rhydd o
drais a chasineb ac mae’n cyrraedd cannoedd gyda’i neges o
obaith.

Yn 2017 er enghraifft, roedd gwylnos weddi heddwch a
gynhaliwyd yng Nghadeirlan Juba mor boblogaidd,
gwahoddodd uwch swyddogion heddlu wylnos debyg iddi i’w
pencadlys - digwyddiad ar gyfer aelodau o’r lluoedd arfog,
gwasanaeth tân, swyddogion bywyd gwyllt a swyddogion
carchar, yn ogystal â’r heddlu eu hunain.

Apêl Canmlwyddiant – mewn
partneriaeth gyda’r JPRC
Mae adeiladu heddwch yn Ne Swdan yn galw am ymrwymiad
ffyddlon a thymor hir. O 2020-25, uchelgais yr Eglwys yng
Nghymru yw i eglwysi ar draws y Dalaith roi, gweithredu a
gweddïo dros waith Cymorth Cristnogol yn Ne Swdan; i
ariannu’r JPRC i sicrhau personél sefydlog fel ei fod yn gallu
gweithredu ac ychwanegu at ei waith adeiladu heddwch
allweddol. Er mwyn gwneud hyn, rhaid inni godi o leiaf
£10,000 y flwyddyn.

Trwy’r gwaith hwn byddwn yn sefyll mewn undod gyda’r rhai
sy’n byw yng nghanol anghydfod a thrais a byddwn yn cefnogi
cymunedau i ymateb i’r heriau real o adeiladu heddwch gyda
hygrededd, parch, dewrder a gobaith.

https://www.christianaid.ie/resources/siblings-shalom-

Trwy weithgarwch megis gweithdai heddwch a chymod, mae
gan y JPRC yr weledigaeth i weld cymdeithas heddychlon, yn
rhydd o drais a chasineb.


