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Meddwl yn Feirniadol am Ffoaduriaid – Gwybodaeth Gefndir 
Ychwanegol  

Mae helyntion ffoaduriaid yn fater dadleuol. Yn aml, bydd gan 
bobl a gwleidyddion safbwyntiau cryf a chroes i'w gilydd. Mae'r 
ddogfen hon yn darparu cefndir ychwanegol i'w ddefnyddio fel 
cyd-destun ar gyfer yr holl adnoddau eraill a gynigir ar fater 
ffoaduriaid, gan gynnwys y gweithgaredd meddwl yn feirniadol, 
y gweithdy a'r cwis.   

 TAGIAU 

Ffoaduriaid  

 

Mae helyntion ffoaduriaid yn fater dadleuol. Yn aml, 
bydd gan bobl a gwleidyddion safbwyntiau cryf a chroes 
i'w gilydd. Mae mudo yn gyfle i rai ond yn fygythiad i 
eraill. Felly, mae'n anodd osgoi rhagfarn ar y mater hwn 
mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.  Nid darparu atebion yw 
diben yr adran hon ond rhannu rhai syniadau y gall eich 
bod wedi dod ar eu traws yn barod mewn pynciau ysgol, 
yn enwedig Hanes, a gofyn i chi feddwl yn feirniadol. 
Ceisiwch ddarllen gymaint â phosibl am y mater, ei 
drafod â chynifer o bobl ag y gallwch a chymryd y camau 
rydych chi'n penderfynu sy’n rhai cywir.  

Rhyddid yn yr 21ain ganrif – ond dim rhyddid i symud 
rhwng gwledydd 

Rydyn ni'n byw yn oes globaleiddio. Mae cefnogwyr globaleiddio yn honni bod mwy o rannu a 
chysylltiadau rhwng gwledydd yn annog twf economaidd a’i fod yn llesol i bawb.  

Mae pobl sy'n siarad am globaleiddio yn aml yn siarad am bedwar prif ryddid a sut mae'r rhain yn 
creu mwy o gysylltiadau rhwng gwledydd.  

Rhyddid i gyfalaf symud rhwng gwledydd (cyfalaf yw'r arian a fuddsoddir mewn busnesau): mae 
rhyddid i bobl brynu stociau a chyfrannau neu i fuddsoddi eu harian mewn unrhyw wlad yn y byd 
bron. Mae arian yn symud yn rhydd ac yn gyflym rhwng gwledydd. 

Rhyddid i Nwyddau a Gwasanaethau symud rhwng gwledydd (nwyddau a gwasanaethau yw'r 
pethau rydym ni'n eu prynu a'u gwerthu): mae rhyddid i ni brynu a gwerthu cynnyrch o gwmpas y 
byd. Cafodd trethi ar fewnforion ac allforion eu lleihau'n syfrdanol neu eu dileu'n gyfan gwbl. Er 
enghraifft, bydd ymweliad â bron unrhyw siop mewn unrhyw wlad yn cadarnhau bod yr eitemau 
rydyn ni'n eu prynu ac yn eu defnyddio yn dod o bobman bron. 

Rhyddid i Wybodaeth a Syniadau symud rhwng gwledydd (gwybodaeth a syniadau yw'r holl 
bethau rydym ni'n eu gwybod): caiff gwybodaeth a data eu trosglwyddo'n ddi-oed ar draws y byd 

Dinasyddion Iwerddon yn croesawu ffoaduriaid, 
Sandymount Strand, Medi 2015. 
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trwy'r rhyngrwyd. Er enghraifft, gall gwyddonwyr mewn un wlad gyrchu ymchwil gan wyddonwyr 
mewn gwlad arall ar unwaith bron.  

Rhyddid i lafur symud rhwng gwledydd (llafur yw pobl a'r gwaith y maen nhw'n ei wneud): 'Does 
dim rhyddid i bobl deithio i bob rhan o'r byd i fyw a gweithio. Fel arfer, mae pobl yn gweithio yng 
ngwlad eu dinasyddiaeth neu mewn gwlad lle mae ganddynt ganiatâd penodol i fyw. Rheolir ffiniau 
gwledydd er mwyn rheoli symudiad pobl.  

• Pam ydych chi'n meddwl bod cyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a gwybodaeth yn cael symud 
yn rhydd bron o gwmpas y byd ond nad yw pobl ddim?  

Hanes cryno gwledydd a'u ffiniau; o Westffalia i Versailles 

Yn 1648, rhoddodd Gytundeb Westffalia derfyn ar y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain. Cyflwynodd y 
Cytundeb yr egwyddor fod gan bob gwlad unigol yr hawl i reoli'i thiriogaeth ei hun ac na ddylai 
gwledydd eraill ymyrryd ym materion eu cymdogion. Dyma sefydlu'r syniad o wlad fodern, neu 
'genedl-wladwriaeth' – gwlad sy’n annibynnol ac yn gyfrifol am ei materion ei hun.  

Yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd llawer o wledydd hefyd yn 
ymerodraethau. Mae'r Ymerodraeth Brydeinig, Ymerodraeth Ffrainc, Ymerodraeth Portiwgal, 
Ymerodraeth Rwsia, Ymerodraeth Awstria Hwngari a'r Ymerodraeth Otomanaidd (Ymerodraeth 
Twrci) yn rhai enghreifftiau. Roedd y rhain yn wladwriaethau amlwladol enfawr ac amrywiol. Er 
enghraifft, gallai rhywun deithio o ddinas Baghdad i ddinas Belgrad heb adael yr Ymerodraeth 
Otomanaidd. 

Datblygodd egwyddor cenedlaetholdeb yn ystod y 19eg ganrif. Dywedai y dylai ffiniau gwlad 
gwmpasu pobl wedi'u huno gan un iaith ac un diwylliant. Roedd yn newyddion drwg i'r 
ymerodraethau, gan eu bod nhw'n amlwladol, ond yn newyddion da i genedl-wladwriaethau. Er 
enghraifft, datblygodd Gwlad Pwyl yn wlad y Pwyliaid yn hytrach na bod yn un o ranbarthau 
Ymerodraeth Rwsia. 

Roedd Cytundeb Versailles yn 1919 wedi rhoi diwedd ffurfiol ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Un o'i 
egwyddorion oedd cenedlaetholdeb. Ffurfiodd y cytundeb wledydd newydd gan adlewyrchu'r 
egwyddor hon; er enghraifft, ffurfiwyd Tsiecoslofacia, Estonia, Latfia a Lithwania allan o 
Ymerodraeth Awstria Hwngari ac Ymerodraeth Rwsia. Cytundeb Versailles oedd dechrau diwedd yr 
ymerodraethau amlwladol, a rhannwyd Ymerodraeth Awstria Hwngari ac Ymerodraeth Rwsia yn 
genedl-wladwriaethau llai.  

Cred llawer o bobl fod yr hawl i wahanol bobl gael eu gwledydd eu hunain, yn rhydd ac yn 
annibynnol o wledydd eraill, yn beth da. Ond a yw cenedlaetholdeb yn dda bob amser?  

Da: Gall pobl sy'n rhannu'r un iaith a diwylliant benderfynu ar eu llywodraeth eu hunain. Mae 
cenedl-wladwriaeth yn gydlynol gan fod ei phobl yn rhannu'r un cefndiroedd. Nid yw pobl yn cael 
eu rheoli a'u gormesu gan bobl o gefndiroedd gwahanol mewn prifddinas ymhell i ffwrdd. 

Drwg: Mae'r genedl-wladwriaeth yn cynnwys pobl sy'n rhannu'r un iaith a diwylliant. Ond ar yr un 
pryd, mae'n eithrio pobl eraill. Gall y bobl sydd wedi'u heithrio fod yn lleiafrifoedd sy'n byw o fewn 
ffiniau'r genedl-wladwriaeth neu'n bobl sy'n byw mewn cenedl-wladwriaeth arall. Mae rhai yn 
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derbyn hawliau a chyfrifoldebau dinasyddiaeth genedlaethol ond gwrthodir eu rhoi i eraill. Bu'r 
broses hon yn aml yn anniben ac yn anghyson. Er enghraifft, ffurfiwyd ffiniau llawer o genedl-
wladwriaethau ar hast, a gwrthodwyd rhoi gwladwriaeth i lawer o 'genhedloedd'. Er enghraifft, mae 
35 miliwn o Gwrdiaid yn byw yn Nhwrci, Syria, Irac ac Armenia. Nid oes gan y rhain eu cenedl-
wladwriaeth eu hun. 

Meddyliwch: A yw’r crynodeb hwn o hanes gwledydd yn bwysig o ran egluro’r argyfyngau modern 
sy’n gorfodi pobl i ffoi o'u cartrefi rhag rhyfeloedd a thrychineb? Pam? 

Byd heb basportau 

Bob tro rydym ni'n teithio i wlad arall mae'n rhaid i 
ni ddangos ein pasbort neu ddogfen adnabod. Mae 
bod yn ddinesydd cenedl-wladwriaeth yn golygu 
bod gennym hawl awtomatig i fyw yn ein gwlad ein 
hunain ond 'does ganddon ni ddim hawl awtomatig 
i fynd i wledydd eraill. Felly, archwilir ein 
dogfennau teithio ar ffin y gwledydd rydym ni am 
ymweld â nhw. 

Mae pasbortau i bawb yn ddatblygiad cymharol 
newydd.1 

Mae traddodiad hir o frenhinoedd yn rhoi pasbortau ac yn addo taith ddiogel trwy eu teyrnasoedd i 
ychydig o bobl. Yn aml, byddai'r rhain yn cael eu llofnodi'n bersonol gan y brenin a'u rhoi i bobl fel 
llysgenhadon ac arweinwyr eglwysig. Ystyr llythrennol y gair Saesneg ‘passport’ yw pasio'n ddiogel 
trwy borthladd.  

Fodd bynnag, 'doedd yr un gyfraith yn dweud bod yn rhaid i bobl gyffredin gael pasbort i deithio 
bob amser. Yn y gorffennol, roedd teithio'n anodd ac yn beryglus ond 'doedd dim rhaid cael 
pasbort. Fodd bynnag, yn ystod y 19eg ganrif gwelwyd twf cyflym mewn teithio ar reilffyrdd ac ar y 
môr ac roedd teithio i wledydd eraill yn digwydd yn amlach. Fel arfer, roedd pobl yn teithio heb 
basbort ac yn symud o wlad i wlad heb gael eu harchwilio na’u cofrestru ar y ffin. Pan oedd pobl 
gefnog Ewrop yn mynd ar Daith Fawreddog i ymweld â'r atyniadau i ymwelwyr yn yr Eidal, roedden 
nhw'n teithio heb basport.  

Cyflwynwyd rheolau mewnfudo am y tro cyntaf yn y DU yn 1905, yn bennaf er mwyn cyfyngu ar 
nifer y ffoaduriaid Iddewig oedd yn cyrraedd yno o Rwsia. Tan y dyddiad hwn, gallai unrhyw un 
ddod i mewn i'r DU heb i neb wirio pwy oeddent. Daeth dogfennau adnabod a phasbortau yn 
orfodol am y tro cyntaf yn y DU ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf a chawsant eu cyflwyno i amddiffyn 
diogelwch y wlad. Cafodd y pasbort safonol 'ar ffurf llyfr' ei fabwysiadu gan Gynghrair y 
Cenhedloedd a'r rhan fwyaf o wledydd yn 1920.  

                                                       

1Cydnabyddiaeth o'r llun: "Europe 1648 westphal 1884" gan Robert H. Labberton – Llyfrgell Prifysgol Texas o "An 
Historical Atlas Containing a Chronological Series of One Hundred and Four Maps, at Successive Periods, from the Dawn 
of History to the Present Day." gan Robert H. Labberton. Y Chweched Argraffiad 1884. 

Map o Ewrop yn 1648 yn dilyn Cytundeb Westffalia. 
Cydnabyddiaeth: Gweler y Troednodyn  
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Felly, mae pobl wedi teithio'n weddol rhydd a heb basportau trwy'r rhan fwyaf o'n hanes. Mae'r 
pasbort modern y mae gofyn i bawb ei gael yn bod ers ychydig dros 100 mlynedd yn unig. 

Meddyliwch: A oes cysylltiadau rhwng twf y cenedl-wladwriaethau a chyflwyno pasbortau? A oes 
cysylltiad rhwng gwella dulliau teithio (e.e. trenau a llongau) a chyflwyno pasbortau? 

 Mudo mewn hanes 

Bu mudo'n digwydd trwy gydol hanes y ddynoliaeth. 
Mae pobl wastad wedi symud o fewn gwledydd ac 
wedi croesi ffiniau i chwilio am gyfleoedd newydd, i 
ryfela ac i osgoi erledigaeth.  

Dyma hanes cryno mudo pwysig. Gallech ddarganfod 
mwy am bob enghraifft neu ymchwilio i enghreifftiau 
eraill.  

Beth sy'n gyffredin i'r mudo hwn? A oes achosion neu 
ddigwyddiadau cyffredin yn cysylltu'r mudo neu a yw 
pob un ohonyn nhw'n unigryw yn hanesyddol?   

Masnach 
Caethweision 
Môr Iwerydd 

O'r 16eg ganrif i'r 19eg ganrif 
Cafodd rhwng 11 filiwn a 15 miliwn o Affricaniaid eu dal a'u gorfodi trwy drais i fudo o 
Orllewin Affrica i Dde America, y Caribî a Gogledd America fel caethweision.  
Cafodd Masnach Caethweision Môr Iwerydd ddylanwad sylweddol ar economïau a 
diwylliannau pob gwlad Affricanaidd ac Americanaidd yr effeithiodd arnyn nhw ac 
mae'i heffaith yn parhau hyd heddiw. 

Mudo o 
Ewrop i UDA 

1820au - 1920au 
Mudodd mwy na 30 miliwn o Ewropeaid i UDA yn bennaf er mwyn osgoi tlodi. Yn 
1892, adeiladodd Llywodraeth yr UD gyfleusterau ar Ellis Island, Efrog Newydd, i 
gofrestru newydd-ddyfodiaid. Heddiw, mae un o bob tri o ddinasyddion yr UD (neu 
100m o bobl) yn ddisgynyddion mewnfudwyr a ddaeth yn gyntaf i Ellis Island.  
Gwelwyd bod mewnfudo'n bwysig iawn i economi'r UD gan helpu i'w gwneud yn un o 
wledydd mwyaf pwerus y byd.  

Yr Ail Ryfel 
Byd 

1939 – 1945 
Roedd ail-lunio ffiniau Ewrop a dwysáu'r Rhyfel Oer ar ôl 1945 wedi arwain at fudo ar 
raddfa enfawr o fewn Ewrop. Er enghraifft, gorfodwyd 16.5 miliwn o siaradwyr 
Almaeneg, heb sôn am bobl eraill, i symud tua'r gorllewin o Ddwyrain Ewrop. Roedd 
Cymorth Marshall, sef cymorth ariannol gan UDA, wedi helpu gwledydd Ewrop i 
ailadeiladu eu heconomïau a chroesawu newydd-ddyfodiaid.  

India a 
Phacistan 

1947 
Daeth India a Phacistan yn wledydd annibynnol yn 1947, a bu trais cymunedol enbyd 
yn y ddwy wlad. Gorfodwyd 17 miliwn o bobl i fudo, gyda Mwslimiaid yn ffoi o India i 
Bacistan a Hindwiaid yn ffoi o Bacistan i India.  

Argyfwng 1975 – 2000 

Pasbort Seland Newydd 1915. 
Cydnabyddiaeth: Gan Topshirilgan (Ei waith ei hun) 

[CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
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Ffoaduriaid 
Indo-China  

Yn 1975, ffodd 3 miliwn o drigolion Fietnam, Cambodia a Laos rhag y llywodraethau 
comiwnyddol a orfodwyd arnyn hwn, gyda llawer ohonyn nhw'n ffoi mewn cychod.  
Cafodd 2.5 miliwn o'r bobl hyn (Pobl y Cychod) eu hailgartrefu yn bennaf yn Ewrop ac 
yng Ngogledd America. 

 
Mudo Modern 

Dyma rai o symudiadau mudo mwyaf y byd rhwng 
1990 a 2010. Mudwyr economaidd oedd y rhain yn 
bennaf, yn chwilio am well cyfleoedd a gwaith, er 
bod ffoaduriaid yn rhan o'r mudo hefyd.  

Cyn edrych ar y siart, penderfynwch beth oedd y 
mudo mwyaf, yn eich barn chi. Yna, edrychwch ar y 
siart. A oedd yr atebion yn eich synnu?  

  

 

Gweithwyr Tsieineaidd yn symud o gefn gwlad Tsieina i ddinasoedd y 
wlad 

250 miliwn 

O America Ladin i Ogledd America 15 miliwn 

O Dde Asia i Benrhyn Arabia (Dubai, Bahrain, Qatar ac ati)  6.8 miliwn 

O Affrica i Ewrop 6.6 miliwn 

O weriniaethau Canol Asia i Rwsia 4.3 miliwn 

O Syria i wledydd cyfagos 4.1 miliwn 

Affganiaid yn dychwelyd i Affganistan o Bacistan 3.4 miliwn 

O Bangladesh i India 2.3 miliwn 

O India i UDA 1.9 miliwn 

O Tsieina i UDA 1.9 miliwn 

O Iran i Affganistan 1.6 miliwn 

O'r Pilipinas (Ynysoedd Philippines) i UDA 1.6 miliwn 

O Indonesia i Malaysia 1.5 miliwn 

O Ddwyrain Ewrop i'r DU 1 miliwn 
Ffynhonnell: Sunday Times 20.09.15 tudalen 44 

 

Ellis Island, Efrog Newydd, 1905. Dyma'r olygfa 
gyntaf o UDA i lawer o ymfudwyr o Ewrop. 

Cydnabyddiaeth: Gan A. Coeffler [ar gael i'r 
cyhoedd], trwy Wikimedia Commons 
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Ffoaduriaid yng ngwledydd Ewrop; gwers o’r gorffennol 

Mae ofn y bydd niferoedd mawr o ffoaduriaid yn rhoi straen heriol ar y gwledydd sy'n eu derbyn. 
Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o wledydd hanes o groesawu a chartrefu pobl newydd yn 
llwyddiannus yn eu cymdeithas. Mae gan lawer o ffoaduriaid sgiliau, egni a gwybodaeth sy'n 
werthfawr iawn yn eu cartref newydd. 

Dyma rai o'r grwpiau mwyaf o ffoaduriaid sydd wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig yn ein hanes 
diweddar. Cawson nhw i gyd eu derbyn yn y cymunedau sy'n eu lletya, ac ni ellir gwahaniaethu 
bellach rhyngddyn nhw a'u disgynyddion a'u cyd-ddinasyddion Prydeinig. Mae gan wledydd eraill 
hanes tebyg o dderbyn ffoaduriaid.  

Dyddiad Niferoedd Grŵp Ffoaduriaid Rhesymau dros fudo 

16eg a'r 17eg 
ganrif 

50,000 Hiwgenotiaid Protestaniaid yn ffoi rhag erledigaeth gan y 
Catholigion yn Ffrainc. 

Diwedd y 19eg 
ganrif 

120,000 Iddewon Ewropeaidd Iddewon yn ffoi rhag erledigaeth yn Rwsia 
dan y Tsar. 

1930au 70,000 Iddewon Ewropeaidd Iddewon yn ffoi rhag erledigaeth Natsïaidd 
yn yr Almaen ac Ewrop 

1940au 250,000 Ewropeaid, Pwyliaid yn 
bennaf 

Pobl a orfodwyd i ffoi yn ystod neu'n syth 
ar ôl yr Ail Ryfel Byd.  

1968-1974 70,000 Asiaid o Kenya ac 
Uganda 

Pobl o dras Asiaidd a orfodwyd i adael 
Kenya ac Uganda.  

Diwedd y 
1970au 

11,000 Pobl Fietnam 'Pobl y Cychod' oedd yn ffoi o Fietnam yn 
dilyn buddugoliaeth y Comiwnyddion yn 
Rhyfel Fietnam. 

1995 8,000 Pobl Montserrat Trigolion Montserrat, yr ynys Garibïaidd ac 
un o Diriogaethau Tramor Prydain. 
Dinistirwyd y rhan fwyaf o'r ynys gan 
ffrwydriad llosgfynydd. 

Ffynhonnell: Robert Winder. Guardian. 18.9.2015 Tudalen 40 
 Ffynonellau gwybodaeth 

• UNHCR – Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig –  http://www.unhcr.org.    
• Y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Mudo – http://www.iom.int/. 
• Mae IOM yn cynhyrchu Adroddiadau Sefyllfa rheolaidd sy'n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf o 

fannau sydd wedi'u heffeithio gan argyfyngau. Mae'r map rhyngweithiol 'Where We're From' yn 
dangos cyfraniad mudwyr i wledydd o gwmpas y byd –  https://www.iom.int/world-migration. 

• Frontex – Asiantaeth ffiniau'r Undeb Ewropeaidd – http://frontex.europa.eu/. 
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