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Cyflwyniad  

Yn 2015, gorfodwyd 65.3* miliwn o bobl i ffoi o'u cartrefi 
oherwydd rhyfel a thrais, ac i chwilio am ddiogelwch yn 
rhywle arall. Croesodd 21.3 miliwn o'r bobl hyn ffin 
ryngwladol a dod yn ffoaduriaid mewn gwlad wahanol. 
Cafodd y gweddill eu dadleoli yn eu gwlad eu hunain.  

 
Mae tair gwlad amlwg yn fannau cychwyn i ffoaduriaid y 
byd, sef Syria (4.9 miliwn o ffoaduriaid), Affganistan (2.7 
miliwn o ffoaduriaid) a Somalia (1.1 miliwn o ffoaduriaid). 
Fodd bynnag, mae llawer o argyfyngau sydd wedi mynd yn 
angof yn digwydd ar draws y byd hefyd, mewn gwledydd 
fel Colombia, Myanmar a Burundi. Mae'r rhain yn digwydd 
o olwg y cyhoedd i raddau helaeth.  
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Ffoaduriaid yn glanio ar draeth yn Lesbos. Maen nhw wedi 
talu tua €1,000 yr un a pheryglu eu bywydau i groesi'r môr 
rhwng Twrci a Groeg mewn cwch gwynt. Bu farw mwy na 
4,000 o bobl wrth wneud yr un daith yn 2015.  
Cydnabyddiaeth: Pablo Tosco/Oxfam GB 

 

1. Darparu gwybodaeth: Dysgu eraill am y pwnc a'u helpu i feddwl yn 

2. Darlledu: Bod yn greadigol a chodi ymwybyddiaeth yn eich ysgol a'ch 
cymuned.   

3. Dylanwadu: Dwyn perswâd ar y bobl sy'n gwneud penderfyniadau i 
chwarae rhan lawn mewn cefnogi pobl sy’n gorfod ffoi.  
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Pam mae hyn yn digwydd nawr?  
Ysgrifennwyd y gyfraith ryngwladol ar hawliau dynol yn y 1940au er mwyn helpu'r miliynau o bobl y bu’n 
rhaid iddyn nhw ffoi o'u cartrefi yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Felly, nid yw argyfyngau ffoaduriaid yn beth 
newydd. Fodd bynnag, yn sgîl y rhyfel yn Affganistan (2001-14) a rhyfel cartref Syria, a ddechreuodd yn 
2011, gwelwyd y nifer mwyaf o ffoaduriaid yn symud ar draws Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd. Ar ben hynny, 
mae miliynau o bobl yn hemisffer y De yn wynebu mwy o ansicrwydd a achosir gan y newid yn yr hinsawdd 
a thlodi eithafol. Mae llawer o'r bobl hyn yn symud hefyd.  

 

Beth sydd angen ei newid? 

Mae hanner yr holl ffoaduriaid yn byw mewn gwledydd tlawd, sy'n rhannu 2% yn 
unig o gyfoeth y byd. Yn y cyfamser, mae'r chwe gwlad gyfoethocaf wedi derbyn 
9% yn unig o ffoaduriaid y byd. Mae angen i bob gwlad chwarae rhan lawer mwy 
cyfartal er mwyn sicrhau bod hawliau dynol pobl sy’n gorfod ffoi yn cael eu 
hamddiffyn a'u parchu.  

Beth allwch chi ei wneud?  

Ffoaduriaid yn glanio ar draeth yn 
Lesbos. Maen nhw wedi talu tua 

€1,000 yr un a pheryglu eu bywydau 
i groesi'r môr rhwng Twrci a Groeg 

mewn cwch gwynt. Bu farw mwy na 
4,000 o bobl wrth wneud yr un daith 

yn 2015.  
Cydnabyddiaeth: Pablo Tosco/

Oxfam GB  
*Ystadegau UNHCR  

http://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
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1. Darparu Gwybodaeth  
 
Bydd bron pawb wedi clywed rhywbeth am ffoaduriaid, felly, 
yr her i chi yw rhoi cyfle iddyn nhw feddwl yn feirniadol am y 
mater.  
 Dangoswch y cyflwyniad PowerPoint i'r bobl ifanc a 

thrafodwch y prif bwyntiau.  
 Gofynnwch i'r bobl ifanc nodi, mewn modd creadigol, yr 

heriau sy'n wynebu ffoaduriaid, eu dadansoddi ar y cyd 
ac awgrymu atebion posibl.  

 Edrychwch ar y gweithgaredd meddwl yn feirniadol a'r 
gweithdy gyda'r bobl ifanc. Beth ydych chi'n ei ddysgu? 
A yw hyn yn eich helpu i nodi sut y gellid rhoi gwell 
cymorth i ffoaduriaid?  

2. Darlledu  

Cynllunio digwyddiadau a gweithgareddau i godi 
ymwybyddiaeth yn eich cymuned. 
 Codi ymwybyddiaeth: Darganfod gwybodaeth am 

brosiect ffoaduriaid yn eich cymuned. Sut gallech chi 
godi ymwybyddiaeth o'u gwaith ac annog pobl ifanc 
i'w cefnogi?  

 Cynllunio digwyddiad: Er enghraifft, trefnu sesiwn 
tynnu llun enfawr neu wneud ffilm i'w dangos yn yr 
ysgol. Penderfynwch ar y negeseuon allweddol rydych 
chi am eu cyfathrebu.   

 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. 

Dylanwadu  
 
Er mwyn i'ch gweithredoedd gael effaith ehangach, 
ceisiwch ddylanwadu ar y bobl sy'n gwneud 
penderfyniadau. Dangoswch mor bwysig i chi yw cefnogi 
pobl sy'n gorfod ffoi 
 Ysgrifennwch lythyr perswadiol at wleidydd neu 

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

 Arwain trwy esiampl. Gwirfoddolwch â phrosiect 
ffoaduriaid a defnyddiwch eich profiad i ddylanwadu 
ar eraill i gymryd rhan.  

Rhagor o Syniadau Gweithredu 

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

 Herio senoffobia a chasineb. Ewch i: 
www.nohatespeechmovement.org/ 

 Ymchwilio i sefydliadau sy'n gweithio 
gyda ffoaduriaid, a threfnu digwyddiad 
codi arian ar ran un rydych chi'n 
cefnogi ei werthoedd a'i brosiectau.  

Yr ymgyrchydd ifanc Meera Mistry yng ngŵyl 
Glastonbury yn codi ymwybyddiaeth ynghylch pobl sy'n 

gorfodi ffoi  
Ffotograff: Marc West/Oxfam GB 

Pobl ifanc yn helpu i ddylanwadu ar lywodraeth Prydain trwy 
ymuno ag ymweliad â'r Weinyddiaeth Dramor i gyflwyno deiseb 
gyhoeddus.  
Ffotograff: Lisa Rutherford/Oxfam GB  

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/
http://www.nohatespeechmovement.org/

