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Y DIWYDIANT GLO YM 1984
‘‘’Does yna’r un ffordd y gallwch chi sicrhau amgylchedd cymdeithasol gydag economeg wael’
Ian MacGregor, Cadeirydd y Bwrdd Glo Cenedlaethol (NCB), 1983

Gwelwyd newidiadau mawr yn y diwydiant glo wedi’r gwladoli ym 1947. Buddsoddodd y
llywodraeth swm sylweddol o arian yn y diwydiant a alluogodd iddo gyflwyno offer a
thechnegau cloddio newydd. Arhosodd y lefelau cynhyrchu a chyflogaeth yn sefydlog tan
ganol y 1950au ond, gyda’r gostyngiad yn y galw am lo a’r her o olew’r Dwyrain Canol, caewyd
50 o byllau glo yn ne Cymru rhwng 1957 a 1964.
Yn ystod y 1970au, gwelodd y diwydiant ddwy streic fawr. Ym 1972, ildiodd y Prif Weinidog
Ceidwadol, Edward Heath, i’r glowyr a aeth ar streic am fwy o gyflog. Pan ddechreuodd streic
arall ym 1974, galwodd Mr Heath am etholiad cyffredinol yn syth gan obeithio cael cefnogaeth
y cyhoedd yn erbyn y glowyr. Ond pleidleisiodd y cyhoedd yn ei erbyn gan roi buddugoliaeth
i’r Blaid Lafur.
Erbyn y 1980au, roedd diwydiant glo Prydain ymhlith y mwyaf diogel ac effeithlon yn y byd.
Fodd bynnag, pan ddaeth y llywodraeth Geidwadol newydd i rym dan arweiniad Margaret
Thatcher, roedd am wneud y diwydiant yn fwy effeithlon trwy leihau’r hyn yr oedd yn eu
hystyried fel diwydiannau amhroffidiol. O dan ei harweiniad trosglwyddwyd nifer o'r
diwydiannau a oedd gynt yn cael eu rhedeg gan y wladwriaeth megis nwy, dŵr a'r rheilffyrdd i
berchnogaeth y sector breifat, mewn geiriau eraill cawsant eu preifateiddio. Telecom Prydain
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oedd y darparwr gwasanaeth cyntaf i gael ei ddadwladoli ym 1984 gyda sawl un arall yn dilyn
dros y blynyddoedd canlynol. Ar yr un pryd, roedd am wanhau grym yr undebau llafur a oedd,
yn ei thyb hi, wedi dod yn rhy bwerus. Arweiniodd yr agenda hwn at wrthdaro rhwng y
llywodraeth Geidwadol ac Undeb Cenedlaethol y Glowyr (NUM). Trodd y Bwrdd Glo
Cenedlaethol yn Glo Prydain ym 1987 yn barod i'w breifateiddio, a digwyddodd hynny ym 1994.

Y CYMUNEDAU GLOFAOL
Cymunedau un diwydiant oedd y pentrefi glofaol yng Nghymru i bob pwrpas, tan ymhell ar
ôl yr Ail Ryfel Byd. Ffynnodd y diwydiant glo yn rhan olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg,
gan greu cymunedau a oedd yn dibynnu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar y
diwydiant. Gwnaeth hyn ennyn agweddau ynysig, ond golygai hefyd fod buddiannau’r pwll
glo a’r gymuned yn cyd-fynd â’i gilydd.
Yn ogystal â gofalu am ei aelodau, roedd Ffederasiwn Glowyr De Cymru (a newidiodd ei enw
i Undeb Cenedlaethol y Glowyr Ardal De Cymru, ond a barhaodd i gael ei alw’n ‘Y Ffed’ yn
gyffredinol) yn helpu i ddatblygu sefydliadau cymdeithasol a diwylliannol fel y sefydliadau
gweithwyr, llyfrgelloedd a chymdeithasau llesiant a oedd yn fuddiol i’r gymuned gyfan.
Roedd dylanwad y diwydiant glo yng Nghymru’n lleihau erbyn hyn, ond roedd yna naws
gymunedol gref yn parhau yn y meysydd glo.
Roedd yna 235,000 o ddynion yn gweithio mewn 223 o byllau glo ledled Prydain ym 1979.
Erbyn 1983, roedd y ffigwr hwnnw wedi gostwng i 182,000 yn gweithio mewn 175 o byllau
glo. Roedd dirwasgiad y 1970au hwyr a’r 1980au cynnar wedi niweidio diwydiannau eraill
yng Nghymru hefyd. Felly, roedd dros 13% o bobl yn ddi-waith yn ne Cymru’n barod, a
oedd yn llawer uwch na’r cyfartaledd trwy’r DU.
O ganlyniad i hyn, teimlai nifer o lowyr a’u teuluoedd nad oedd ganddynt unrhyw ddewis
ond brwydro dros yr hawl i weithio a dyfodol eu cymunedau.
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CHWE DADL O BLAID CAU’R PYLLAU GLO

1
2
3
4
5
6

Roedd olew, nwy naturiol ac ynni niwclear yn
rhatach i’w defnyddio i gynhyrchu trydan na glo.
Nid oedd y diwydiant glo wedi gwneud elw ers
dros 40 mlynedd.

CHWE DADL YN ERBYN CAU’R PYLLAU GLO

1
2

Roedd yn rhatach mewnforio glo o dramor na’i
gloddio yma ym Mhrydain.
Nid oedd yn gwneud synnwyr economaidd i bobl
Brydain ariannu diwydiant a oedd yn colli arian.
Trwy gau pyllau glo aneffeithlon gellid diogelu
dyfodol gweddill y pyllau glo.
Ni ddylai bobl ddibynnu ar y llywodraeth i
ddiogelu eu swyddi na’u bywoliaeth.

3
4
5
6

Bydd cau pyllau glo yn gwneud nifer aruthrol o bobl
yn ddi-waith.
Fel arfer, nid oes unrhyw fath arall o ddiwydiant
mewn ardaloedd glofaol – felly ychydig iawn o
obaith sydd gan lowyr a’u teuluoedd i ganfod gwaith
newydd.
Mae yna ddigonedd o lo yn dal i fod dan ddaear;
dylid gweithio’r pyllau glo waeth beth yw’r gost.
Mae pwll glo’n ganolbwynt i’r gymuned; os byddwch
chi’n cau’r pwll glo byddwch chi’n lladd y gymuned.
Ffordd i’r llywodraeth Geidwadol ddial ar y glowyr
am orchfygu’r llywodraeth Geidwadol ym 1974 yw’r
rhaglen i gau’r pyllau glo.
Dylai’r llywodraeth ddiogelu a sicrhau dyfodol
hirdymor adnoddau naturiol pwysig y wlad.
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DYFYNIADAU AM GAU’R PYLLAU GLO
‘Nod Mr. MacGregor, a nod y Llywodraeth, yw cynhyrchu diwydiant glo da
a phroffidiol.’
Margaret Thatcher, Prif Weinidog

‘Ni fyddai cymunedau glofaol yn goroesi ... Bydd yna gynnydd mewn
salwch corff a meddwl, hunanladdiad, mwy o drais domestig a theuluoedd
yn chwalu. Byddai cymoedd de Cymru’n ddim mwy na chymuned a oedd
yn heneiddio ac yn marw, yn dda i ddim ond twristiaeth ac amgueddfeydd
diwydiannol.’

MARGARE
T THATCH
ER

Arthur Scargill, Llywydd yr NUM

‘Perfformiwch ac mae gennych ddyfodol, peidiwch, a ‘does gennych chi’r
un dyfodol, mae mor syml â hynny.’
Ian MacGregor, Cadeirydd y Bwrdd Glo Cenedlaethol

‘Mae glowyr De Cymru’n dweud – d’yn ni ddim am dderbyn dirywiad ein
cymoedd glo, d’yn ni ddim am ganiatáu i’n plant fynd yn syth o’r ysgol i’r
ciw dôl – mae’n bryd i ni ymladd!’
Emlyn Williams, Llywydd, NUM Ardal De Cymru

GILL
ARTHUR SCAR
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PLISMONA A PHICEDI
‘Ymgais yw hwn i ddisodli rheolau’r gyfraith â rheolau’r dorf, ac ni ellir caniatáu iddo lwyddo.’
Margaret Thatcher

‘Enghraifft arall o’r Wladwriaeth Heddlu ym 1984!’
Arthur Scargill

Byddai’r heddlu ar ddyletswydd i wneud yn siŵr bod y glowyr a oedd yn gweithio’n gallu
cyrraedd eu gwaith. Mae streic y glowyr wedi cael ei hystyried yn aml fel rhyfel rhwng yr
heddlu a’r picedwyr, er bod y rhan fwyaf o’r picedu wedi bod yn drefnus ac yn
heddychlon. Wedi dweud hynny, fe allai’r gwthio a’r hyrddio defodol rhwng yr heddlu a’r
picedwyr edrych yn ffyrnig tu hwnt ar y newyddion gyda’r nos.

Mike Thompson

Nid oedd y streic yn ornest syml rhwng y llywodraeth a’r NUM. Weithiau, byddai
cymunedau cyfan yn cael eu rhannu rhwng glowyr a oedd eisiau gweithio a’r rhai a oedd
ar streic. Roedd y penderfyniad i beidio â chynnal pleidlais ynghylch y streic yn rhoi
rheswm i rai glowyr barhau i fynd i’r gwaith. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, byddai
‘picedwyr gwib’ yr NUM yn teithio i byllau glo eraill lle nad oeddent yn gweithio fel arfer er
mwyn perswadio’u cydweithwyr a oedd am weithio i beidio â chroesi eu llinell biced.

Adran 2 Y Streic
‘Roedd y berthynas rhwng yr heddlu a’r picedwyr yn eithaf cyfeillgar
i ddweud y gwir, dim ond ychydig o wthio a hyrddio.’
Dave Savage, Uned Cefnogi’r Heddlu

‘Roedd picedu yn Aberddawan yn eithaf tawel ar y cyfan, byddai rhai
gyrwyr lori’n stopio i wrando ar ein dadleuon, ond byddai’r mwyafrif
ohonyn nhw’n gyrru heibio.’
George Winorgorski, Pwll Glo’r Cwm

‘Gallai fod braidd yn ddiflas ar adegau … roedd yna ddigon o bicedu
gerllaw, ond nid oedd unrhyw drwbl o werth heblaw am rywfaint o weiddi.’
Tony Popple, Police Support Unit

Er hynny, roedd yna wrthdaro mwy ffyrnig o lawer yn digwydd ar adegau rhwng yr
heddlu a’r glowyr ar streic.

ORGREAVE
Gwelwyd yr enghraifft waethaf o hyn yn Ffatri Glo Golosg Orgreave yn Swydd Efrog
ym mis Mehefin 1984 pan ddaeth glowyr ar streic o bob cwr o’r wlad i geisio
rhwystro’r cyflenwad glo rhag cyrraedd y ffatri. Tybir bod hyd at 6,000 o bicedwyr yn
bresennol yno yn wynebu hyd at 8,000 o blismyn, gan gynnwys 40-50 o blismyn ar
geffylau a 60 o gŵn heddlu. Fel rheol, byddai picedwyr yn cael eu hatal rhag teithio i
linellau picedu eraill, ond y tro hwn, arweiniwyd nhw i gae i’r gogledd o’r ffatri glo
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golosg. Yn ystod y gwrthdaro a ddilynodd, taflwyd cerrig gan y picedwyr a
bu ymosodiadau gan yr heddlu, ar geffylau ac ar droed, gan ddefnyddio
pastynau. Arestiwyd naw deg tri o bicedwyr.

DWY FARN AR Y TRAIS A WELWYD YN ORGREAVE
YM MIS MEHEFIN 1984
‘Gallech chi weld yr holl sgwadiau cipio hyn yn mynd yn wyllt
gyda’u pastynau ar gopa’r bryn. Roedden nhw’n bwrw dynion
diamddiffyn. Roedden nhw’n ymddwyn yn wyllt a dros ben
llestri. Roedden nhw’n mynd i chwalu’r streic yn y fan a’r lle,
sut bynnag y gallen nhw!’
Meirion John, Pwll Glo De Celynnen

‘Dechreuodd y picedwyr daflu cerrig, brics, pren wedi’i rwygo
o ffensys, ac roedd ein plismyn yn cael eu hanafu. Dyna pryd y
penderfynais orchymyn i’r plismyn fynd i mewn i’r dorf gyda
tharianau er mwyn atal peth o’r fath rhag digwydd’
Tony Clement, Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Heddlu De Swydd Efrog

Er i Gymru osgoi’r rhan helaeth o’r trais a welwyd ar feysydd glo eraill,
cafodd glowyr o Gymru eu lladd tra’r oeddent ar y llinell biced a chafodd
gyrrwr tacsi ei ladd wrth iddo fynd â thorrwr streic i’w waith ym Mhwll Glo
Merthyr Vale.
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GRWPIAU CEFNOGAETH MENYWOD
‘Roedd menywod yn cefnogi’r streic am
ei bod yn ymwneud â swyddi a
chymunedau ond, yn y pen draw, yr unig
beth roeddwn i am ei wneud oedd
bwydo’r plant.’
Glynys Evans, Blaenllechau

Wrth i’r streic barhau, dechreuodd y glowyr a’u
teuluoedd wynebu caledi go iawn am nad oedd y
dynion, a oedd yn cael gwell tâl na’r rhan fwyaf o
weithwyr llaw y wlad, wedi derbyn cyflog ers
dechrau’r gwrthdaro. Y caledi hwn, ynghyd â’r
pryder y byddai polisi’r llywodraeth Geidwadol yn
dinistrio eu cymunedau, a orfododd nifer o
fenywod i weithredu. Roedd yn draddodiad ledled
meysydd glo de Cymru i fenywod gefnogi eu
dynion yn ystod cyfnod o weithredu diwydiannol,
ond y tro hwn, aeth y menywod gam ymhellach.
Aethant ati o godi arian, sefydlu canolfannau bwyd,
darparu dillad a rhedeg ceginau cawl. Byddent yn
siarad mewn cyfarfodydd cyhoeddus a ralïau, yn
trefnu ffeiriau sborion ac yn llunio taflenni a
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phamffledi a oedd yn cefnogi’r streic. Byddai
nifer o fenywod yn sefyll ochr yn ochr â’u
dynion ar y llinellau piced ac, ym Mhwll Glo
Cynheidre, fe wnaethant hyd yn oed feddiannu’r
baddonau pen pwll.

‘Roedd menywod yn casglu ar gyfer
parseli bwyd, yn mynd i ralïau ac yn
picedu. Ffurfiwyd ‘Women against Pit
Closures’, a hwn oedd un o’r grwpiau
menywod mwyaf a welwyd erioed.’
Ann Jones, Hirwaun

Teimlai rhai dynion o fewn y cymunedau glofaol
dan fygythiad gan y menywod penderfynol hyn.
Gwrthododd rhai cyfrinfeydd NUM ganiatáu i
fenywod fod ar y llinell biced ar y cychwyn.

‘Roedd rhaid i ni ymladd ein ffordd i’r
llinellau piced ar y cychwyn – ac nid
yr heddlu’n unig oedd yn ein herbyn!
Ond pan welodd y dynion ni yno
dechreuon nhw ein derbyn.’
Ann Jones, Hirwaun
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Rhoddodd y streic fwy o hunanhyder i lawer o fenywod; aeth rhai ymlaen i
ddechrau busnes eu hunain neu astudio yn y brifysgol. Yng Nghwm Dulais,
sefydlwyd y gweithdy ‘DOVE’ gan aelodau o’r grŵp cefnogaeth menywod
lleol i ddarparu addysg a hyfforddiant cymunedol.
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Y CYFRYNGAU
‘Roedden ni’n dilyn cod ymddygiad a oedd i’w weld yn gwbl ddiystyr i’r cyhoeddiadau hynny a oedd yn
erbyn yr undebau llafur. Gwnaed sawl ymgais gan nifer o bapurau newydd fel y Sun, y Daily Mail a’r Daily
Express, i ddilorni pryderon y glowyr ynghylch dyfodol eu diwydiant a’u cymunedau.’
Tony Heath, y Guardian

‘Roedden ni mewn torf fawr ac roedd hi’n eithaf swnllyd yno, felly cododd ei law (Arthur Scargill) i’w
distewi a dywedodd y Sun ei fod wedi rhoi saliwt Natsïaidd.’
Tony Benn, AS

‘Gan mai bachgen lleol oeddwn i roedd gen i ddealltwriaeth o’r diwydiant glo na fyddai
gan ohebydd o’r Sun o bosibl. Mae newyddiadurwyr papurau poblogaidd Llundain fel
herwfilwyr. Maen nhw’n dod mewn i ardal, yn cael eu stori ac yna’n gadael.’
Wayne Novaczyck, South Wales Echo

Roedd rôl y cyfryngau yn ystod y streic yn ddadleuol tu hwnt. Roedd y mwyafrif o’r papurau
newydd tabloid poblogaidd yn agored yn eu cefnogaeth i’r llywodraeth. Roedden nhw’n
dueddol o bortreadu glowyr ar streic fel pobl dreisgar a bygythiol, tra’n portreadu’r heddlu a’r
glowyr a barhaodd i weithio fel arwyr. Er mwyn gwneud pethau’n fwy cytbwys, cynhyrchodd
yr NUM a sefydliadau asgell chwith eraill lenyddiaeth eu hunain ar ffurf papurau newydd,
pamffledi a phosteri.
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DWY FARN O’R CYFRYNGAU AR Y GWRTHDARO YN FFATRI GLO GOLOSG ORGREAVE
Y Llinell Las yn Dal ei Thir
‘Cawsant eu peledu gan gerrig a brics (yr heddlu), pêl-ferynnau a hoelion a
hyd yn oed estyllod ffensys. …meddai’r Uwcharolygydd Tony Pratt, sydd wedi
bod yng ngofal yr ymgyrch yn Orgreave ers y pedwar diwrnod diwethaf, gan
ychwanegu ‘Pan maen nhw’n dechrau estyn cyllyll (y glowyr), pêl-ferynnau,
hoelion … ac yn eu taflu at geffylau a dynion, yna mae hyn yn lefel
annerbyniol o drais i blismyn yr ardal hon ... a bydd rhaid i ni ymateb yn
gadarnhaol’
Daily Mail, 30 Mai 1984.

Ewch i mewn a’u bwrw’n galed
Mae’r llywodraeth wedi datgan rhyfel dosbarth. Mae am orfodi’r dosbarth
gweithiol i ildio yn yr ardal hon... Nhw ddylid eu beio am y drosedd. Eu neges
i’r heddlu oedd ‘Ewch i mewn a’u bwrw’n galed’. Roedd y defnydd a
wnaethant o gŵn a cheffylau’n frawychus.
Labour Weekly, 22 Mehefin 1984

1 Sut y mae’r heddlu a’r glowyr yn cael eu portreadu gan y ddau gyhoeddiad gwahanol hyn?
2 Pwy ydych chi’n meddwl sy’n dweud y gwir?
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GRAFFITI ON
PUBLIC TOILETS
AT ABERCARN

‘GLOWYR GWEITHIOL’
Galwyd y rheiny a groesodd y llinell biced a mynd yn ôl i weithio yn ‘fradwyr’ neu ‘blaclegs’
gan y streicwyr ac yn ‘ddychwelwyr’ neu’n ‘lowyr gweithiol’ gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol
a’r cyfryngau asgell dde. Oherwydd lefel y casineb a ddangoswyd tuag at y rheiny a
dorrodd y streic, bu raid i nifer adael eu cartrefi a symud i wahanol ran o’r wlad.
Fodd bynnag, wrth i’r streic fynd yn ei blaen, dechreuodd mwy o raniadau ymddangos o
fewn rhengoedd y glowyr.

Ni all y chwerwedd rhwng y dynion a ddychwelodd i’r gwaith a gweddill y gweithlu fyth
gael ei gymodi – rhwygwyd priodasau ac anghofiwyd ffrindiau.
Phil Cullen, Pwll Glo Cynheidre
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‘Hoffai fy ngwraig a minnau ddiolch i Gyfrinfa De Celynnen
unwaith eto am helpu’r ba***rd comiwnyddol yna, A. Scargill, i’n
tywys i dlodi. D’yn ni ddim yn hoffi M. Thatcher nac Ian
Macgregor, ac mae gennym ni atgasedd pur tuag at A. Scargill a
Mick McGahey, a ‘dyw’r ba***rd comiwnyddol arall yna, E. Williams
ddim yn werth sôn amdano. ‘Dyw T. Thomas a Dr K Howells yn
ddim mwy na dwy sach llawn gwynt, yn llawn hunanbwysigrwydd.
Os na allwch chi weld bod y streic ‘ma’n cael ei rhedeg gan
gomiwnyddion a bod glowyr Gwent yn cael eu harwain at
anobaith, rhaid mai twpsod pwdr y’ch chi i gyd. Dylai E. Williams
cael ei ddiswyddo’n syth heb unrhyw iawndal.’
Llythyr dienw a anfonwyd i Gyfrinfa De Celynnen ym 1984

Mewn sawl rhan o Dde Cymru, pe bai gweithiwr yn croesi’r llinell biced byddai’n
alltud yn ei gymuned. Fodd bynnag, ym mis Awst, croesodd Monty Morgan y llinell
biced, ac ef oedd y dyn cyntaf erioed i wneud hynny yn Ne Cymru. Newidiodd ei
feddwl mewn byr o dro yn sgil y trais a ddilynodd rhwng y picedwyr a’r heddlu.
Yn ddiweddarach, dilynodd glowyr eraill o Gymru ei esiampl, yn enwedig wrth i’r
gaeaf fynd yn ei flaen, ond serch hynny, dim ond 6% o aelodau NUM Ardal De
Cymru a oedd wedi torri’r streic erbyn Mawrth 1985.
Er bod y mwyafrif llethol o bobl yn cefnogi’r streic yn ne Cymru, nid oedd yr ardal
yn rhydd rhag trais. Ym mis Tachwedd, cafodd gyrrwr tacsi ei ladd pan ollyngwyd
bloc concrit ar ei gar wrth iddo yrru glöwr i weithio i Bwll Glo Merthyr Vale.
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RHEOLWYR Y PYLLAU GLO
Nid oedd pob glöwr yn aelod o’r NUM.
Roedd rheolwr y pwll glo’n aelod o
Gymdeithas Rheolwyr Pyllau Glo
Prydain (BACM) a’i waith ef oedd
cadw’r pwll glo ar agor, waeth beth
oedd y materion gwleidyddol neu ei
deimladau personol. Roedd rhaid iddo
ddelio ag unrhyw aelod o’r NUM oedd
eisiau dychwelyd i’r gwaith hefyd.

‘Fel rheolwyr pwll glo,
cynghorwyd ni i beidio â
gwrthod unrhyw löwr a fyddai’n
dod i’r pwll glo a gofyn am gael
dychwelyd i’r gwaith.’
Desmond Caddy, rheolwr pwll glo
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Er hynny, gallai rheolwyr y pyllau glo fod â barn annibynnol iawn, hyd yn oed os oedd y
rhan fwyaf ohonynt yn dod o’r un cymunedau â’r glowyr oedd yn gweithio iddynt.

‘Yn bersonol, roeddwn i’n meddwl bod tactegau Arthur Scargill yn gwbl
anghywir o’r dechrau un. Nid oedd ganddo gefnogaeth ei weithlu ei hun
i alw am streic; ni roddodd gyfle iddyn nhw bleidleisio. Pe bai pob un
o’r 26 pwll glo wedi pleidleisio dros ddod allan, fydden i dal ddim wedi
cytuno â’r penderfyniad, ond o leiaf bydden nhw wedi bod yn unedig.
Roedd y ffordd yr aethon nhw ati’n anhygoel.’
Desmond Caddy, rheolwr pwll glo

Roedd is-reolwyr pyllau glo’n aelodau o NACODS (Cymdeithas Genedlaethol
Goruchwylwyr, Dirprwyon a Thanwyr Pyllau Glo). Roedd gan y rhain (a rhai aelodau eraill
o’r NUM) yr hawl i wneud gwaith diogelu yn ystod y streic.).

‘Roedd hawl gennym ni i wneud gwaith diogelu yn ystod y streic, sef
gofalu bod y pympiau’n gweithio yn bennaf fel na fyddai’r pwll glo’n llenwi
â dŵr. Ches i ddim trafferth i fynd trwy’r llinellau piced – roedd bois yr
NUM yn ymwybodol o’r sefyllfa ac yn ei derbyn’
John Scandrett, Pwll Glo Blaenserchan

JOHN SCANDRETT

3

20

Adran 3 Ar ôl y streic

YR ORYMDAITH YN ÔL I’R GWAITH
Ar 1 Mawrth 1985, dychwelodd bron i
20,000 o lowyr De Cymru i’r gwaith. Roedd
anobaith, tlodi a rhwystredigaeth yn
cynyddu’r pwysau a oedd arnynt i
ddychwelyd. Ar fore’r 5 Mawrth,
gorymdeithiodd y glowyr yn ôl gan ddilyn eu
baneri a’u bandiau. Ym Maerdy, gwnaeth y
dynion sioe, wrth gyrraedd y pwll glo, o
gymeradwyo’r menywod a oedd wedi
dangos cefnogaeth mor ddi-sigl.
Roedd cyfnod y streic yn un o frwydro a
dioddefaint. Nodwyd eu dychweliad i’r
gwaith gan areithiau ysbrydoledig am
undod, gwroldeb a’r angen i frwydro ymlaen.
Roedd y glowyr yn benderfynol o ddangos i
lywodraeth Mrs Thatcher nad oeddent wedi
cael eu trechu – roeddent am iddi glywed eu
neges eu bod wedi colli’r frwydr o bosibl,
ond nad oeddent wedi colli’r rhyfel!

Adran 3 Ar ôl y streic
Mabwysiadodd pobl safbwyntiau gwahanol am agweddau’r glowyr wrth iddynt
ddychwelyd i’r gwaith.

‘Wn i ddim beth oedd hyn i fod i brofi i bawb, heblaw dangos bod y
dynion ffyddlon hyn druan, a gafodd eu harwain ar gyfeiliorn am
flwyddyn gyfan gan Arthur Scargill, yn parhau i fod yn gaeth i’w
syniadau. Roedd yn druenus.’
Ian MacGregor, Cadeirydd y Bwrdd Glo Cenedlaethol

‘Dychwelodd y dynion i’r gwaith gyda’i gilydd, gyda’r bandiau’n
chwarae, y baneri’n chwifio a gyda llawer o urddas.’
Philip Weekes, Cyfarwyddwr y Bwrdd Glo Cenedlaethol, Ardal De Cymru

CAU PYLLAU GLO
Cyn gynted ag y dychwelodd y glowyr i’r gwaith, parhaodd y Bwrdd Glo Cenedlaethol â’i
gynllun i gau pyllau glo aneconomaidd.

‘Gan ein bod wedi llwyddo o’r diwedd, roedden ni’n mynd i reoli’r fenter.
Os oedden nhw’n meddwl eu bod yn gorymdeithio’n ôl ac ailgychwyn fel
pe bai dim wedi newid, yna roeddent yn mynd i gael sioc a hanner’
Ian MacGregor, Cadeirydd y Bwrdd Glo Cenedlaethol
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Adran 3 Ar ôl y streic
Roedd yr NUM wedi
brwydro am ddeuddeg mis
ac wedi cael ei drechu.
Bellach, gallai’r Bwrdd Glo
Cenedlaethol gau pyllau
glo heb fawr o ymyrraeth.
Roedd y rhan fwyaf o’r
glowyr mewn dyled ofnadwy
o ganlyniad i’r streic ac yn
gweld y pecynnau
diswyddiad fel ateb i’w
problemau. Sylweddolai
eraill nad oedd unrhyw
ddyfodol i’r diwydiant glo
a derbyn fod yn rhaid i’w
pwll glo gau.
Ym 1984, roedd mwy nag
20,000 o lowyr yng
Nghymru. Erbyn diwedd
y degawd roedd yna 3,700.
Caewyd Glofa’r Tŵr, y
pwll glo dwfn olaf yng
Nghymru, yn 2008 a bellach,
dim ond rhai cannoedd
o ddynion sy’n gweithio
mewn ‘cloddfeydd drifft’.
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Adran 3 Ar ôl y streic

CYMUNEDAU AR ÔL Y STREIC
Achosodd y streic rwygiadau mawr o fewn nifer o gymunedau. Wedi iddynt ddychwelyd i’r
gwaith, gwrthododd nifer o ddynion weithio gyda’r rheiny a alwyd yn ‘fradwyr’ yn ystod y
gwrthdaro. Ychydig iawn o faddeuant a gynigwyd i’r cyn-gydweithwyr hyn.

‘Mae Mr Scargill wedi dweud, ar ran y Pwyllgor Cydlynu Cenedlaethol,
y byddan nhw’n cael eu cynnwys a’u croesawu os byddan nhw’n
dychwelyd i’r gweithle. Nid fel hyn y mae Ardal De Cymru’n gweithredu
– fyddwn ni byth yn maddau iddynt. Bradwyr ydyn nhw yn ein llygaid
ni…. Byddan nhw’n cael eu trin fel bradwyr pan ddaw’r streic i ben.’
Emlyn Williams, Llywydd NUM de Cymru

‘Mae dwyster y casineb sy’n cael ei ddangos tuag ataf i yn bersonol yn gwneud
i mi boeni am fy mywyd. Er bod fy nghydweithwyr a minnau’n disgwyl y byddai
ychydig o ddrwgdeimlad, mae lefel yr elyniaeth, sydd bellach wedi cynyddu i’r lefel
lle gallent LADD, yn cadarnhau eu bod allan am waed ... byddai parhau i weithio
dan amgylchiadau o’r fath yn hunanddinistriol.’
Llythyr gan dorrwr streic i’r Bwrdd Glo Cenedlaethol ar ôl i’r streic orffen

Yn ffodus, ni welodd y rhan helaeth o gymunedau Cymru mo’r rhwygiadau a gafwyd
mewn meysydd glo eraill ym Mhrydain. Ychydig iawn o lowyr Cymru (tua 6%) a dorrodd y
streic a symudwyd nifer o’r rheiny a wnaeth i feysydd glo fel Nottingham yn gyflym, lle’r
oedd yr alwad i streicio wedi cael ei hanwybyddu i raddau helaeth.
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Adran 3 Ar ôl y streic

DIRYWIAD ECONOMAIDD
Un o ganlyniadau cau’r pyllau glo oedd dirywiad economaidd hirdymor. Daeth diweithdra’n
beth cyffredin yn y cymunedau glo, ac roedd cyflwr gwael nifer o ardaloedd yn adlewyrchu
hynny. Bu raid i siopau a busnesau a oedd yn dibynnu ar y glowyr gau. Yn aml, roedd
cymunedau glofaol wedi cael eu datblygu mewn ardaloedd lle’r oedd diffyg cysylltiadau
trafnidiaeth. Roedd hyn yn ei gwneud hi’n anodd i bobl gymryd swyddi y tu allan i’w
hardaloedd lleol.
Wedi i’r diwydiant glo ddirwyn i ben, bu’n rhaid i nifer o gyn-lowyr de Cymru naill ai adael
eu pentrefi er mwyn chwilio am waith neu dderbyn gwaith rhan-amser, di-grefft gyda
chyflog isel neu hyd yn oed ceisio byw ar arian y ‘dôl’. Hyd yn oed heddiw, rydym yn
parhau i weld lefelau uchel o ddiweithdra, gyda rhai cymunedau’n magu’r drydedd
genhedlaeth o bobl ddi-waith. Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu targedu gan arian o’r
Llywodraeth a chronfeydd Ewropeaidd. Yn nod yw adfywio’r ardaloedd hyn a gwrthdroi’r
dirywiad economaidd.
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Adran 4 Ymweliad â Phwll Mawr

YMWELIAD Â PHWLL MAWR
Caeodd Pwll Mawr ei ddrysau fel pwll
glo gweithredol ym 1980 ac roedd
eisoes yn amgueddfa yn ystod y streic.
Fodd bynnag, mae gan y safle lawer o
botensial i astudio’r pwnc ymhellach
trwy arddangosiadau rhyngweithiol ac
arddangosfeydd, ffilmiau, a’r aelodau
staff profiadol, gan fod gan y rhan fwyaf
ohonynt wybodaeth uniongyrchol am
y streic.
Siaradwch â staff glofaol Pwll Mawr
i ganfod beth oedd eu rolau yn ystod
y streic.
Gallech ddefnyddio'r templed canlynol i
gasglu gwybodaeth gan staff Big Pit,
eich teulu’ch hun neu'ch cymuned leol a
fu ynghlwm wrth y streic.

Adran 4 Ymweliad â Phwll Mawr

Defnyddiwch y templed hwn i gasglu gwybodaeth am gysylltiad pobl â streic y glowyr 1984-5, eu teimladau ar y pryd a'r effaith hir
dymor ar eu cymunedau. Gallwch ychwanegu eich cwestiynau eich hun ar y diwedd.
Enw
Ble oeddech chi'n gweithio adeg streic y glowyr 1984-5? Beth oedd eich swydd?
Oeddech chi'n cytuno gyda phenderfyniad yr NUM i streicio? Pam?
Aethoch chi ar y llinellau piced? Os felly sut roeddech chi'n teimlo am hynny?
Sut effeithiodd y streic ar eich teulu - ar y pryd neu wedyn?
Sut oeddech chi'n teimlo am y penderfyniad i ddychwelyd i'r gwaith?
Beth ddigwyddodd i'ch pwll glo chi ar ôl y streic?
Ble aeth pobl eich ardal chi i gael gwaith ar ôl cau'r pwll glo?
Pa effaith gafodd cau'r pyllau glo ar eich cymuned?
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Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth Rhestr termau
BACM
Sefydliad Rheoli Glofeydd Prydain

NCB
Bwrdd Glo Cenedlaethol.

Bradwyr
Gweler torwyr streic.

NUM
Undeb Cenedlaethol y Glowyr.

Cloddfa ddrifft
Pwll y mae’r glowyr yn mynd i mewn iddo trwy dwnnel yn hytrach
na siafft fertigol.
Dychwelwyr
Gweler torwyr streic.
Glofa
Pwll glo.
Glowyr gweithiol
Gweler torwyr streic.
Grwpiau Cefnogaeth Menywod
Grwpiau o fenywod a sefydlwyd i gefnogi streicwyr mewn nifer
o ffyrdd.
Llinell biced
Torf o ddynion wedi’u lleoli tu allan i weithle er mwyn perswadio
gweithwyr eraill i gefnogi eu hachos.
NACODS
National Association of Colliery Overmen, Deputies and Shotfirers

Picedwyr gwib
Streicwyr a yrrwyd i bicedu gweithleoedd eraill ar wahân i’w
gwaith eu hunain.
Sgwad cipio
Tacteg rheoli terfysg gan yr heddlu lle bydd nifer o blismyn, fel
rheol mewn dillad amddiffynnol, yn rhuthro ymlaen i gipio un neu
fwy o unigolion o’r dyrfa.
‘Stute (Miners’ Institute)
Sefydliad a ariannwyd gan gyfraniadau o gyflogau'r glowyr.
Canolfan ar gyfer digwyddiadau hamdden a chymdeithasol yn y
gymuned. Gelwid hi gan amlaf yn 'y Stiwt'.
Torwyr streic
Yr enw a roddwyd i’r dynion a oedd yn gwrthod mynd ar streic
neu a ddychwelodd i’r gwaith. Galwyd nhw’n ‘fradwyr’ gan
streicwyr ac yn ‘lowyr gweithiol’ neu’n ‘ddychwelwyr’ gan y
cyfryngau a’r NCB.
Tŷ ffrwydron
Adeilad diogel mewn pwll glo lle cedwid ffrwydron i ffrwydro glo a
cherrig dan ddaear.

Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth Rhestr ddarllen/Gwefannau
RHESTR DDARLLEN

GWEFANNAU

WCCPL a’r NUM Striking Back (1985), Gwasg Salesbury

www.agor.org.uk/cwm
Casgliad Meysydd Glo De Cymru ym Mhrifysgol Cymru,
Abertawe

Michael Thomas The Death of an Industry (2004), Colben
System Pte. Cyf.
John Davies Hanes Cymru (1994), Penguin
D. Gareth Evans A History of Wales 1906-2000 (2000), Gwasg
Prifysgol Cymru
W. Gareth Evans The Role and Changing Status of Women in
the Twentieth Century (2000), ACCAC
Deirdre Beddoe Out of the Shadows: A History of Women in
Twentieth Century Wales (2000), Gwasg Prifysgol Cymru
David Egan Coal Society: A History of the South Wales Mining
Valleys 1840-1980 (1987), Gomer
John Gorman Banner Bright – An Illustrated History of Trade
Union Banners (1986), Scorpion Publishing

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/uk/2004/miners_strike
gwefan newyddion y BBC sy’n edrych yn ôl ar agweddau
amrywiol ar y streic
www.strike84.co.uk
Oriel o luniau’r streic gan Martin Shakeshaft
http://www.museumwales.ac.uk/en/rhagor/article/2049/
Amgueddfa Cymru’s online virtual museum
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Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth Nodiadau i'r athro
Dyma ychydig o awgrymiadau am weithgareddau i fynd gyda'r adnoddau.
ADRAN 1

ADRAN 2

Edrychwch ar y dadleuon o blaid ac yn erbyn cau'r pyllau glo ar dudalen 5.

1. Gwnewch ymchwil ar y gwrthdaro a ddaethpwyd i’w adnabod fel Brwydr
Orgreave ym Mehefin 1984. Beth oedd y rhesymau dros y trais yn eich barn

1. Beth yw ystyr y dyfyniadau? Gwnewch ymchwil bellach am un neu fwy o'r

chi? Ydych chi'n meddwl bod bai ar y ddwy ochr?

dyfyniadau gan chwilio am dystiolaeth i gefnogi'r safbwynt hwnnw.
2. Edrychwch ar y farn a fynegodd George Moores, Comisiynydd Heddlu de
2. Gwnewch ymchwil bellach ar y dadleuon am gau'r pyllau. Oes mwy o
ddadleuon o blaid neu yn erbyn?
3. Trafodwch y dadleuon a gyflwynir. Efallai byddai'n haws canolbwyntio ar un
neu ddau o feysydd.

Swydd Efrog, yn y darn o'r Labour Weekly (Banc delweddau, rhif 4). Pam
fynegodd George Moores y safbwyntiau hyn yn eich barn chi ?
3. Edrychwch ar y gosodiad ar dudalen 10 am y cyni economaidd a wynebai’r
glowyr a'u teuluoedd yn ystod y streic. Gan ddefnyddio'r dystiolaeth o'r
ffotograffau yn y banc delweddau, dyfyniadau, cyfweliadau sain a ffynonellau

4. Edrychwch ar ddadl 4 yn erbyn cau'r pyllau. Defnyddiwch eich tref neu

cyhoeddedig eraill trafodwch yr anawsterau a ddaeth i ran y glowyr a'u

gymuned eich hun fel astudiaeth achos i gefnogi neu danseilio'r ddadl hon.

teuluoedd. Pa rwydweithiau o gefnogaeth oedd ar gael i'r glowyr? A

Defnyddiwch y dystiolaeth a gasglwyd yn y gweithgaredd ar dudalen 28 fel

ddylanwadodd y cyni hwn ar gwrs y streic yn eich barn chi?

man cychwyn.
4. Edrychwch ar y posteri Democratiaeth MacGregor a Cefnogwch y glowyr ar
5. Edrychwch ar ddadl 5 yn erbyn cau'r pyllau. Gwnewch ymchwil bellach i
ganfod beth a ddigwyddodd ym 1974. Ydych chi'n meddwl bod y gosodiad

dudalen 14. Pa mor llwyddiannus oedd y posteri hyn fel propaganda o blaid
y streic yn eich barn chi? Pam?

hwn yn deg?
5. Trafodwch yr erthygl ar dudalen blaen y Rhymney Valley Report ar dudalen
6. Trefnwch y chwe dadl o blaid cau'r pyllau yn nhrefn eu cryfder gan ddechrau
gyda'r gryfaf ar y brig. Gwnewch yr un fath gyda'r chwe dadl yn erbyn.
Byddwch yn barod i drafod eich dewis.
7. Edrychwch ar y gosodiad ar waelod tudalen 3: ‘yn y 1980au diwydiant glo
Prydain oedd y diogelaf a’r mwyaf effeithlon yn y byd’. Gwnewch ymchwil i
ganfod pa mor wir yw'r gosodiad hwn.

17. Pa ddulliau mae awdur yr erthygl yn eu defnyddio i geisio dwyn perswâd
ar bobl i gefnogi'r glowyr?

Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth Nodiadau i'r athro
ADRAN 3
1. Darllenwch ddyfyniad Ian MacGregor ar dudalen 21. A oes unrhyw un o’r
safbwyntiau a fynegir yn y cyfweliadau sain yn cefnogi’r farn honno?
Trafodwch pwy sy'n mynegi'r farn a beth yw'r rhesymau posibl am hynny.
2. Edrychwch ar graffiti Abercarn a dyfyniad Phil Cullen ar dudalen 16 a'r ddau
ddyfyniad ar dudalen 23. I ba raddau mae'r ffynonellau hyn yn ategu'r farn a
fynegwyd gan Gavin Rogers yn y cyfweliad sain?

ADRAN 4
Gweler y gweithgaredd a argymhellir ar dudalen 28. Yn ogystal â chasglu data ar
y templed gallai disgyblion gasglu tystiolaeth o ystod o ffynonellau ar gyfer
cyflwyniad dosbarth ar un agwedd ar streic y glowyr 1984-5. Dylent edrych ar yr
arddangosfeydd a'r arddangosiadau yn Big Pit i gefnogi tystiolaeth maent eisoes
wedi'i chasglu o'r pecyn a'r banc delweddau. Hefyd gallant dynnu ffotograffau a
gwneud recordiadau ar gyfer cyflwyniad clyweledol.

Delwedd y clawr drwy garedigrwydd Mike Thompson.
Darluniau pellach trwy garedigrwydd Dorothea Heath, Mike Thompson ac eraill

32

SYLWADAU AC ADBORTH
Rydym o hyd yn ceisio gwella a datblygu ein gwasanaeth i ddysgwyr. Os ydych wedi defnyddio Picedi, Plismona a Gwleidyddiaeth byddem yn croesawu eich barn am
ba mor llwyddiannus y bu gyda’ch myfyrwyr. Rydym hefyd yn awyddus i ystyried a oes unrhyw ardaloedd eraill mewn ysgolion a cholegau lle byddai defnyddio’r pecyn
hwn yn berthnasol. Anfonwch eich meddyliau a’ch sylwadau at y Swyddog Addysg yn Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru 01495 796413 neu bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

