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Beth allwch chi ei wneud? 

1. Darparu gwybodaeth: Dysgu eraill am anghydraddoldeb a'u 
helpu i feddwl yn feirniadol am fater dadleuol.  

2. Darlledu: Bod yn greadigol a chodi ymwybyddiaeth yn eich 

3. Dylanwadu: Perswadio'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau i 
chwarae eu rhan wrth herio'r cynnydd mewn anghydraddoldeb.   

Page 1 

Pam mae hyn yn digwydd nawr? 

Fel tlodi, dydy'r cynnydd mewn anghydraddoldeb ddim yn naturiol nac yn ddamweiniol. Yn hytrach, mae'n 
ganlyniad dewisiadau polisi bwriadol a wnaed yn yr ychydig ddegawdau diwethaf ac felly mae modd ei 
newid. Mae anghydraddoldeb yn cynyddu am ddau brif reswm. Y cyntaf yw'r gred mai'r polisi gorau i 
lywodraethau ei ddilyn yw lleihau eu hymyrraeth yn economïau eu gwledydd. 'Grym y farchnad rydd’ yw'r 
enw ar hyn ac mae wedi gwanhau'r rheolau a'r trethu sydd eu hangen i gadw rheolaeth ar 
anghydraddoldeb, ond mae'n bolisi y mae llawer o wledydd y byd yn ei ddilyn.  Yr ail reswm yw mai pobl 
gyfoethog sy’n dylanwadu ar gyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau. Mae arian yn prynu grym 
gwleidyddol, ac mae'r bobl gyfoethocaf a mwyaf grymus wedi defnyddio hyn i gryfhau eu mantais annheg.  

Beth sydd angen ei newid? 

Mae anghydraddoldeb cynyddol yn ddrwg i bawb yn y pen draw. Gall 
llywodraethau, gyda chefnogaeth y bobl, ymwrthod ag athroniaeth grym y 
farchnad rydd; gwrthwynebu dylanwad arbennig yr elît grymus; gwneud rheolau a 
deddfau yn decach i bawb a chymryd camau i sicrhau chwarae teg trwy gyflwyno 
polisïau sy'n ailddosbarthu arian a grym. Mae rhai llywodraethau, fel un Brasil er 
enghraifft, wedi cael rhywfaint o lwyddiant yn barod. 

Ymgyrchwyr yn mynnu bod 
llywodraeth y DU yn rhoi'r gorau i 

lochesau tramor rhag treth trwy 
weithredu yn Sgwâr Trafalgar, 

Llundain. Cydnabyddiaeth: Andy 
Hall/Oxfam GB 

*Ystadegau o Ymgyrch Even it Up Oxfam   

Cyflwyniad 

Yn 2015, roedd yr 80 person cyfoethocaf ar y ddaear yn 
berchen ar yr un faint o gyfoeth y byd â hanner tlotaf y 
ddynoliaeth gyda'i gilydd. Dyna'r un nifer o bobl sydd eu 
hangen i lenwi bws deulawr! Rhwng 2013 a 2014 roedd 
cyfoeth yr 80 o bobl hyn yn cynyddu gan $668 miliwn bob 
dydd.  

Mae anghydraddoldeb economaidd yn cynyddu ac mae'n 
ein rhwystro rhag dileu tlodi byd-eang. Fodd bynnag, 
byddai ond yn cymryd 1.5% o gyfoeth holl biliwnyddion y 
byd gyda'i gilydd i ariannu'r diffyg mewn gwasanaethau 
iechyd ac addysg yng ngwledydd tlotaf y byd. Felly, mae 
yna gysylltiad rhwng anghydraddoldeb a thlodi.*  

https://www.oxfam.org/en/campaigns/even-it-up
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1. Darparu Gwybodaeth 

Mae anghydraddoldeb yn fater cymhleth sy'n heriol i'w ddeall. 
Felly sut byddech chi'n egluro anghydraddoldeb i bobl ifanc 
eraill? 
 Dangoswch y ffilm ‘Even It Up: The Rich and the 

Rest’ (2’ 58”) i'r bobl ifanc. Nodwch y prif bwyntiau a'u 
trafod.  

 Gofynnwch i gynifer o bobl ifanc â phosibl egluro beth 
yw ystyr y gair anghydraddoldeb iddyn nhw a chreu 
cwmwl geiriau. Dangoswch y cwmwl i eraill i weld a 
ydyn nhw'n cytuno.  

 Trafodwch y ffotograffau yn y Gweithgaredd Meddwl yn 
Feirniadol. Beth sy'n gyffredin rhyngddyn nhw? A ydy'r 
bobl ifanc yn meddwl bod y delweddau hyn yn 
frawychus? Pam?  

2. Darlledu 

Cynlluniwch ddigwyddiadau a gweithgareddau i godi 
ymwybyddiaeth o'r materion yn eich cymuned.  
 Codi ymwybyddiaeth: Trefnwch arddangosfa 

Hawliau Geni yn eich ysgol i ddangos effaith 
anghydraddoldeb iechyd.  

 Rhowch gyhoeddusrwydd i'ch digwyddiad: Er 
enghraifft, trefnwch sesiwn i dynnu llun enfawr 
neu i wneud ffilm i'w dangos yn yr ysgol. 
Penderfynwch beth yw'r negeseuon allweddol 
rydych chi am eu cyfleu.  

 Lledaenwch eich neges yn ehangach: 
Gwahoddwch y wasg, rhieni ac ysgolion eraill 
i'ch digwyddiad. Ysgrifennwch amdano mewn 
llythyr newyddion, mewn blog neu ar wefan yr 
ysgol.  

3. Dylanwadau 

Er mwyn i'ch gweithredoedd gael effaith ehangach, ceisiwch 
ddylanwadu ar y bobl sy'n gwneud penderfyniadau. Dangoswch 
iddyn nhw pa mor gryf rydych chi'n teimlo ynglŷn â herio 
anghydraddoldeb.  
 Ysgrifennwch lythyr perswadiol at wleidydd neu 

gynrychiolydd lleol yn gofyn iddyn nhw wneud mwy i herio 
anghydraddoldeb. Ni ddylai fod yn hirach nag un dudalen, 
dylai gyflwyno pwyntiau clir a bod yn berswadiol. Gallech ofyn 
hefyd i arweinyddion addysg neu fusnes lleol neu 
genedlaethol eich cefnogi.  

  Penderfynwch beth fydd eich blaenoriaeth. Mae 
anghydraddoldeb yn fater byd-eang. Penderfynwch a 
fyddwch yn ysgrifennu am fater byd-eang fel Hawliau Geni, 
neu am fater mwy lleol yn eich llythyr.  

Rhagor o Syniadau 
Gweithredu 

 Dangoswch ffilm i gael pobl 
ifanc i siarad a meddwl.  
Mae awgrymiadau yma ac 
yma. 

 Ymchwiliwch i sefydliadau 
sy'n gweithio ym maes 
anghydraddoldeb a 
threfnwch ddigwyddiad i 
godi arian ar gyfer un sydd 
â gwerthoedd a 
phrosiectau rydych chi'n eu 
cefnogi.  

Inequality in Sao Paulo, Brazil.  
Credit: Tuca Viera 

Equal for all? Health care in Ghana. 
Credit: Abbie Trayler-Smith/Oxfam GB 

https://www.youtube.com/watch?v=XjhX7aoVYc4
https://www.youtube.com/watch?v=XjhX7aoVYc4
http://www.laces.org/blog/7-great-films-current-refugee-crisis/
https://strengtheningasylum.wordpress.com/2015/10/21/13-powerful-films-about-refugees-you-need-to-see/

