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1. Meithrin Diddordeb 

Y cam cyntaf tuag at newid yw cael gwell gwybodaeth. Dyna pam rydym ni'n eich annog i feddwl, chwilio 
am wybodaeth a chyfnewid barn. Dyma rai ffyrdd y gallwch wneud hynny.  
Chwiliwch am gynifer o ffynonellau gwybodaeth ag y gallwch. Byddwch yn chwilfrydig. A ydych chi wedi 
darllen erthygl ddiddorol mewn papur newydd? Daliwch ati i chwilio. Mae llawer mwy o ffynonellau 
gwybodaeth na'r cyfryngau prif ffrwd yn unig. Mae gan sefydliadau sy'n gweithio ar faterion dyngarol yn 
eich gwlad lawer iawn o wybodaeth.  
Ymatebwch pan fyddwch yn gweld unrhyw beth sy'n tanseilio urddas rhywun, yn enwedig dioddefwyr 
rhyfeloedd a thrychinebau naturiol. Mynnwch herio sylwadau gelyniaethus, ymosodol a chasineb at 
estroniaid. Gwrthwynebwch nhw yn gyhoeddus, ond gofalwch nad ydych yn eich peryglu eich hun.  
Byddwch yn dosturiol. Pwyllwch a meddyliwch am deimladau posibl pobl y mae argyfwng dyngarol yn 
effeithio arnyn nhw. Meddyliwch am y mathau o gymorth a ddarperir gan sefydliadau lleol a rhyngwladol 
fel ei gilydd. Peidiwch ag ofni gofyn "Pam?" dro ar ôl tro i'ch athrawon, ffrindiau a theulu. Ceisiwch gysylltu 
digwyddiadau sengl â materion byd-eang eraill (fel y newid yn yr hinsawdd, datblygu economaidd a 
rhyfeloedd). 

2. Codi Ymwybyddiaeth 

Cynlluniwch brosiect a fydd yn gwella gwybodaeth eich ffrindiau ac 
eraill ac yn eu hannog i gymryd rhan.  

 Yn gyntaf, chwiliwch am ffrindiau yn yr ysgol neu yn eich 
cymuned leol sy'n rhannu eich diddordeb yn y mater.  

 Chwiliwch am oedolyn addas i'ch cefnogi.  Gall fod yn athro/
athrawes, perthynas neu oedolyn cyfrifol arall. Nodwch 
unrhyw gysylltiadau y gall fod gennych â grwpiau cymunedol 
neu â'r cyfryngau lleol. Mae'n bosibl y gallent eich helpu i 
ledaenu eich negeseuon. 

 Cofiwch nad oes angen i'ch gweithredoedd gostio dim i chi. Y 
peth pwysicaf yw cael syniad da a gweithio gyda grŵp o bobl 
sy'n teimlo'n angerddol ynghylch newid pethau. Os bydd 
angen cymorth ariannol arnoch, gallwch chi wastad ofyn i'ch 
ysgol neu i fusnesau lleol. Siaradwch gydag oedolyn cyfrifol 
i'ch helpu i gysylltu â'r bobl berthnasol.  
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Dulliau eraill o gymryd rhan:  

 Ymgyrch Syria: https://thesyriacampaign.org/.  

 Young Pioneer Disaster Response. Gwirfoddolwyr sy'n ailadeiladu 
isadeiledd wedi'i ddifrodi ar ôl trychinebau naturiol: https://ypdr.org. 

 Ymgyrch UNICEF Children on the Move: ‘What Can I Do?’: http://
www.unicef.org/emergencies/
childrenonthemove/90514_90528.html.  

4.  Dylan 
P'un a ydych chi'n byw mewn dinas fawr neu fach, p’un a ydych chi’n 13 neu'n 17 oed – mae gennych 
gyfrifoldeb o hyd am y byd rydych chi'n byw ynddo a gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau gwleidyddion. 
Gallwch weithredu mewn llawer ffordd. 

 Os ydych chi'n treulio amser ar y cyfryngau cymdeithasol, mynegwch eich barn ar argyfyngau 
dyngarol trwy rannu erthyglau a gwneud sylwadau arnyn nhw. Gofalwch gadw’n ddiogel ar-lein.   

 Lluniwch ddeiseb i ddangos eich cefnogaeth i bobl sy'n gorfodi ffoi rhag rhyfel a thrychineb a galwch ar 
eraill i weithredu. Cyflwynwch y ddeiseb i awdurdodau lleol, Aelodau Seneddol neu aelodau o gyrff 
llywodraethu corfforaethol. Gallwch gael hyd i lawer o dempledi ar y rhyngrwyd fydd yn eich helpu i 
fynegi eich syniadau mewn iaith ffurfiol.  

 Gweithiwch gyda ffrindiau i ysgrifennu erthygl neu i wneud ffilm am y mathau o gymorth dyngarol sydd 
eu hangen a/neu sy'n cael eu darparu mewn gwledydd y mae argyfyngau dyngarol yn effeithio arnyn 
nhw.  

 Dangoswch i eraill fod pobl ifanc yn poeni am y materion hyn.  
PAH, 2012. Gwirfoddolwyr yng 
Ngŵyl OPENER yng Ngwlad Pwyl, 

2012.  

3.  Mynd ati i Gynllunio 

If you already have a group to take action with, you should now decide on the type of action you want to 
take. There are plenty of ways to get involved. Here are some ideas: 

Os oes gennych chi grŵp i weithredu gyda nhw yn barod, dylech benderfynu nawr ar y math o weithredu 
rydych chi am ei wneud. Mae digonedd o ffyrdd i gymryd rhan. Dyma rai syniadau: 

 Gallech ffurfio clwb llyfrau lle gallwch drafod llyfrau sy'n tynnu sylw at effeithiau argyfyngau dyngarol 
ar draws y byd. Er enghraifft, mae'r llyfr ‘With Syrians on Their Escape to Europe’ gan y newyddiadurwr 
Wolfgang Bauer o'r Almaen, wedi cael ei gyfieithu i nifer o ieithoedd Ewropeaidd. 

 Gallech drefnu noson ffilm, a sgwrsio am yr hyn a welsoch. Er enghraifft, mae UNICEF wedi cynhyrchu 
tair ffilm fer wedi'u hanimeiddio â'r teitl ’Unfairy Tales' ynghylch effaith y gwrthdaro yn Syria ar blant. 
  - Malak and the boat: https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y (1’57’’). 
  - Ivine and pillow: https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo (2’35’’). 
  - Mustafa goes for a walk: https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ (2’15’’). 

 Gallech drefnu digwyddiad codi arian i gefnogi sefydliad dyngarol lleol neu ryngwladol sy'n gweithio i 
ddarparu cymorth ar gyfer gwledydd y mae argyfwng dyngarol yn effeithio arnyn nhw. 

 Gallech gael hyd i weithgaredd neu gêm a fyddai'n eich helpu i ddysgu mwy am y mater. Er enghraifft, 
cewch chwarae rôl gweithiwr dyngarol yn y fersiwn o'r 'Vulnerability Game' gan Oxfam (yn Saesneg) yn 
yr adnoddau hyn i ysgolion: http://www.oxfam.org.uk/education/resources/south-sudan 
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