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Trosolwg o Ffoaduriaid, Gwlad yr Anweledig 

Mae hwn yn cynnig trosolwg cryno o faterion yn ymwneud â 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches. I gael rhagor o wybodaeth, 
lawrlwythwch y gweithgareddau, y gweithdai a’r cyflwyniadau 
meddwl yn feirniadol, a darllenwch y canllaw gweithredu i weld 
beth arall y gallwch ei wneud i helpu.  

 TAGIAU 

Ffoaduriaid  

 

Cyflwyniad 

Diffyg croeso gan bobl gyfoethog y byd 

A wyddech chi fod chwe gwlad gyfoethocaf y byd yn 
derbyn llai na 9% o ffoaduriaid y byd, tra bo 
gwledydd tlotach yn ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r 
cyfrifoldeb?  

Gallai – a dylai – gwledydd cyfoethocaf y byd wneud 
llawer mwy i helpu pobl agored i niwed sy’n ffoi o'u 
cartrefi oherwydd trais a gwrthdaro.  

Beth ddylem ni fod yn ei wybod am y mater hwn? 

Mae nifer y bobl sy’n gorfod ffoi o'u cartrefi oherwydd rhyfel, trais neu erledigaeth wedi cyrraedd y 
lefel uchaf ers i’r cofnodion ddechrau. Bu rhyfel Syria yn ffactor pwysig yn y cynnydd hwn, ond mae 
pobl yn ffoi hefyd o ryfeloedd eraill yn cynnwys gwrthdaro ym Murundi, Gweriniaeth Canol Affrica, 
Irac, Nigeria, De Swdan ac Yemen. Mae mwy na 65 miliwn o bobl wedi ffoi o'u cartrefi – 40.8 miliwn 
yn eu gwlad eu hunain, 21.3 miliwn yn ffoaduriaid rhyngwladol a 3.2 miliwn yn aros am 
benderfyniadau lloches mewn gwledydd diwydiannol.  

Mae'r cyfrifoldeb am ddarparu llety, bwyd a gofal iechyd i ffoaduriaid, ynghyd â swyddi ac addysg, 
yn disgyn yn anghyfartal ar wledydd tlotach, sy'n aml yn cael trafferth darparu ar gyfer anghenion 
eu pobl eu hunain neu sydd mewn perygl o gael eu hansefydlogi.   

Mae chwe gwlad gyfoethocaf y byd, sy'n cwmpasu mwy na hanner yr economi fyd-eang, yn derbyn 
8.88% yn unig o ffoaduriaid a cheiswyr lloches y byd. O'r gwledydd hyn, mae'r Almaen, ar ei phen ei 
hun, wedi derbyn mwy na 736,000 o bobl, tra bo UDA, y DU, Ffrainc, Tsieina a Japan gyda'i gilydd 
wedi derbyn yr 1.4 miliwn sy'n weddill.  

Mewn gwrthgyferbyniad llwyr, mae hanner ffoaduriaid a cheiswyr lloches y byd – bron 12 miliwn o 
bobl – yn byw yng Ngwlad yr Iorddonen, Twrci, Tiriogaeth Feddianedig Palesteina, Pacistan, Libanus 
a De Affrica. Mae economïau'r gwledydd hyn, gyda'i gilydd, yn llai na 2% o gyfanswm economi'r 
byd.  

Ffotograff: Pablo Tosco/Oxfam  



 

 

www.sfyouth.eu 

Yn aml, mae pobl sy’n gorfod ffoi o'u cartrefi yn wynebu siwrneiau llawn peryglon cyn cyrraedd 
diogelwch. Caiff teuluoedd eu chwalu ac mae llawer yn gorfod byw mewn amodau aflan heb ddigon 
o fwyd, heb ddŵr glân na chyfleusterau iechydaeth priodol. Bydd rhai yn ffoaduriaid am 
ddegawdau, heb ddim gobaith o gael gwaith ffurfiol nac addysg ddigonol.1  

Y gwledydd cyfoethocaf yw’r rhai lleiaf croesawus 

Dengys cyfrifiadau Oxfam, sy'n defnyddio'r ffigurau diweddaraf gan y Cenhedloedd Unedig (canol-
2016) a threfn Banc y Byd o raddio gwledydd ar sail eu cyfoeth economaidd (cynnyrch mewnwladol 
crynswth), wrthgyferbyniad llwyr rhwng nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches a dderbynnir gan 
chwe gwlad gyfoethocaf y byd, a'r nifer a dderbynnir i'r chwe gwlad sy'n derbyn y nifer mwyaf o 
ffoaduriaid.   

Tabl 1: Y chwe gwlad gyfoethocaf a nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches y maent yn eu derbyn 

Gwlad  
 
UDA 
Tsieina 
Japan 
Yr Almaen 
Y Deyrnas Unedig 
Ffrainc 

Nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches a 
dderbyniwyd 
559,370 
301,729 
16,305 
736,740 
168,937 
336,183 

2,119,264 o ffoaduriaid a cheiswyr lloches, neu 8.88% o’r cyfanswm yn y byd 
56.6% o'r cynnyrch mewnwladol crynswth byd-eang 
 
Tabl 2: Y chwe gwlad/tiriogaeth sy'n derbyn y nifer mwyaf o ffoaduriaid a cheiswyr lloches a'r 
niferoedd y maent yn eu derbyn*  

Gwlad/Tiriogaeth 
 
Gwlad yr Iorddonen 
Twrci 
Tiriogaeth Feddianedig Palesteina 
Pacistan 
Libanus 
De Affrica 

Nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches a 
dderbyniwyd 
2,806,414 
2,753,760 
2,051,096 
1,567,604 
1,535,662 
1, 217,708 

11,932,244 o ffoaduriaid a cheiswyr lloches, neu 50.02% o’r cyfanswm yn y byd 
1.9% o'r cynnyrch mewnwladol crynswth byd-eang 
*Yn cynnwys ffigurau Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) ac Asiantaeth y Cenhedloedd 
Unedig (UNRWA) ar gyfer ffoaduriaid Palesteinaidd.   

Nid yw hyn yn golygu bod y gwledydd sy'n derbyn y nifer mwyaf o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn 
gwneud popeth posibl i ddiogelu hawliau'r bobl hyn, ond, ar y cyfan, maen nhw'n derbyn cyfran 

                                                       

1Daw'r holl ystadegau o ddogfen Oxfam 2016: "A poor welcome from the world’s wealthy". 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/gross%20domestic%20product
https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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lawer uwch o gyfrifoldeb na'r gwledydd â'r economïau mwyaf. Un ffordd y gall gwledydd cyfoethog 
groesawu'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed yw trwy eu hadsefydlu, sef proses sy'n rhoi dechrau a 
bywyd newydd i ffoaduriaid mewn trydedd wlad sef gwlad wahanol i’r wlad y maen nhw’n ffoi 
ohoni a'r wlad y maen nhw'n byw ynddi ar hyn o bryd.  

Er bod rhai gwledydd cyfoethocach wedi rhoi dechrau newydd i rai ffoaduriaid, mae nifer y bobl a 
groesawir fel hyn yn eithriadol o fach o gymharu â nifer y ffoaduriaid sy'n byw mewn gwledydd 
eraill.  

Yn 2015, roedd y chwe gwlad gyfoethocaf wedi adsefydlu 57,167 o bobl yn unig, sy'n llai na 6% o'r 
960,000 o ddynion, menywod a phlant o gwmpas y byd yr oedd dirfawr angen eu hadsefydlu yn y 
flwyddyn honno. 

Gall gwledydd cyfoethog groesawu rhagor o ffoaduriaid mewn ffyrdd eraill a sicrhau nad oes rhaid 
iddyn nhw gychwyn ar siwrneiau sy'n berygl bywyd er mwyn ceisio diogelwch. Gall llywodraethau 
hwyluso uno teuluoedd o ffoaduriaid yn eu gwlad neu gynnig fisâu dyngarol sy'n caniatáu i 
ffoaduriaid deithio'n ddiogel er mwyn gwneud cais am loches. Ni ddylid byth defnyddio’r un o'r 
mesurau hyn i danseilio hawl pobl sy’n dilyn llwybrau gwahanol i'r rhain i geisio lloches mewn 
gwlad. Mae'r hawl i geisio lloches – hynny yw, yr hawl i geisio amddiffyniad rhag erledigaeth – yn un 
o gonglfeini cyfraith ryngwladol ynghylch ffoaduriaid, a rhaid ei chynnal.  

Er mwyn dysgu cymaint â phosibl am faterion ffoaduriaid a rôl grwpiau anllywodraethol (NGOs) yn 
eich gwlad chi, argymhellwn eich bod yn darllen yr Adroddiadau canlynol gan Oxfam Rhyngwladol:  

• Adroddiad Oxfam Rhyngwladol: A Poor Welcome from the Worlds Wealthy 
• Adroddiad Oxfam Rhyngwladol a hawliau mudwyr sy'n cyrraedd yr Eidal: Hotspots, Rights Denied 
• Adroddiad Oxfam Rhyngwladol: Voices of Refugees and Migrants in Greece 

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
https://www.oxfam.org/en/research/hotspot-rights-denied
https://www.oxfam.org/en/research/europe-dont-let-us-down
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