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Gweithgaredd 6: Achosion, effeithiau ac atebion 

 

Amcanion dysgu 

• Cydweithio ag eraill i grynhoi gwybodaeth, a dadansoddi achosion ac effeithiau'r 
argyfwng ffoaduriaid, a'r atebion iddo. 

Adnoddau 

• Taflen Gweithgaredd:  Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi: Beth yw'r problemau? (un 

fesul pob person ifanc) 

• Ysgrifbinnau amlygu neu ysgrifbinnau o dri lliw gwahanol (ar gyfer pob person 

ifanc) 

• Taflen Gweithgaredd 

• Papur A3 neu bapur siart troi 

• Ysgrifbinnau marcio  

Yr amser sy'n ofynnol: 55 munud 

 

• Yn gyntaf, trafodwch ystyr "achos", "effaith" ac "ateb".  

• Wedyn, bydd y bobl ifanc yn darllen y testun ar y daflen gweithgaredd gyntaf (Pobl sy'n 

cael eu gorfodi i ffoi: Beth yw'r problemau?) ac yn nodi achosion ac effeithiau'r argyfwng 

ffoaduriaid, a'r atebion iddo. Gofynnwch iddynt ddefnyddio ysgrifbinnau lliw neu 

amlygwyr i danlinellu neu amlygu achosion, effeithiau ac atebion. 

Gallai ysgogiadau gweledol, er enghraifft ffotograffau, fod o gymorth ar gyfer darllenwyr 

llai hyderus. Os yw amser yn caniatáu, gallwch ddefnyddio'r daflen gweithgaredd sy'n 

dangos lluniau pobl sydd wedi cael eu gorfodi i ffoi. Gall y disgrifiadau o'r lluniau hefyd 

gael eu defnyddio i nodi achosion, effeithiau ac atebion ychwanegol.   

• Gofynnwch i'r bobl ifanc rannu eu hatebion. A yw'r dosbarth yn gytûn ynghylch achosion 

ac effeithiau'r argyfwng ffoaduriaid, a'r atebion iddo? 

 

Defnyddio coeden problemau er mwyn dadansoddi 

Mae coeden problemau yn ddull defnyddiol o ddadansoddi problem, a hynny trwy nodi a 

chrynhoi'r achosion a'r effeithiau, a'r atebion i'r broblem honno, ynghyd â'r cysylltiadau 

rhyngddynt. 

• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o bedwar neu bum person ifanc. Dywedwch wrth y 

grwpiau am ddefnyddio'r hyn y maent wedi'i ddysgu o'r testun i lunio coeden problemau. 

Maent yn tynnu amlinelliad o goeden (edrychwch ar dudalen 2), ac yna'n ysgrifennu 

enw'r broblem sy'n cael ei dadansoddi (ffoaduriaid) ym moncyff y goeden.  Mae 

achosion y broblem yn ffurfio gwreiddiau'r goeden, mae effeithiau'r broblem yn ffurfio 

canghennau'r goeden, a'r atebion i'r broblem ymhlith y dail, yw ffrwyth y goeden. Wrth 

iddynt gwblhau'r goeden, efallai y byddant yn meddwl am achosion, effeithiau ac atebion 

eraill. Rhowch anogaeth iddynt wneud hyn. 

• Dewch â'r dosbarth yn ôl at ei gilydd, a gofynnwch i'r bobl ifanc awgrymu sut y gellid 

mynd i'r afael ag achosion yr argyfwng ffoaduriaid. A allant feddwl am ragor o atebion i'r 

argyfwng? Gallech ofyn i grŵp neu ddau gyflwyno eu coed problemau i'r dosbarth. 
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Dylunio coeden problemau 

 

O Dinasyddiaeth Fyd-eang yn yr Ystafell Ddosbarth: Canllaw i athrawon (Oxfam GB, 2016) 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth berthnasol i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni. 
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Taflen Gweithgaredd   

Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi: Beth yw'r problemau? 
 

Amlygwch y testun mewn tri lliw i ddangos achosion, effeithiau ac atebion.  

 

Mae'r byd yn gweld symudiad mawr byd-eang o bobl – pobl sy'n ffoi rhag gwrthdaro, 

trychineb, effeithiau newid yn yr hinsawdd, tlodi ac anghydraddoldeb. Nid yw'r math 

hwn o fudo yn newydd, ond yn 2015, roedd niferoedd anghyffredin o uchel o bobl 

wedi mentro eu bywydau i gyrraedd diogelwch yn Ewrop. Dros y 15 mlynedd 

diwethaf mae tua 30,000 o bobl wedi colli eu bywydau yn ceisio croesi Môr y 

Canoldir. 

 

Yn 2015, gwelodd Ewrop yn unig fwy na miliwn o bobl yn cyrraedd ei ffiniau er mwyn 

dianc rhag erchyllterau rhyfel, erledigaeth ac amodau byw amhosibl mewn gwledydd 

fel Syria, Eritrea, Affganistan ac Irac. Mae yna hefyd nifer o resymau uchelgeisiol 

dros pam y mae pobl yn mudo, er enghraifft er mwyn ehangu eu haddysg neu wella 

eu cyfleoedd.  

 

Mae pawb yn haeddu cael byw yn ddiogel. Ond pan fydd pobl yn mudo, dyna pryd y 

byddant yn fwyaf agored i niwed yn aml. Mae pobl yn gobeithio am fwyd a lloches, 

ac am gael eu trin ag urddas. Ond maent yn aml yn wynebu anghysur, gelyniaeth, 

ymddygiad ymosodol a hiliaeth yn y gwledydd y maent yn teithio trwyddynt, neu'n 

dod i fyw ynddynt yn y pen draw. 

 

Dylai llywodraethau gydweithio er mwyn sicrhau bod mudo yn ddiogel. Ni ddylai pobl 

orfod mynd i eithafion hynod o beryglus er mwyn parhau ar eu siwrneiau. O ba le 

bynnag y maent yn dod, mae gan bobl sydd yn mudo yr hawl i barch o ran eu 

hawliau dynol, ac i gael eu trin ag urddas. Mae hyn yn berthnasol i bawb sydd ar 

daith, ni waeth beth yw'r rheswm dros y mudo.  

 

Mae gan elusennau rôl i'w chwarae yn darparu cymorth o ran anghenion sylfaenol, 

fel dŵr, prydau poeth a lleoedd i gysgu, ar gyfer pobl sydd newydd gyrraedd Ewrop. 

Gallant hefyd helpu newydd-ddyfodiaid i gael mynediad i wasanaethau iechyd a 

chymdeithasol, ac i integreiddio i'w cymunedau newydd.  

 

 

 

 

 

 

 

Addaswyd o Refugees and Migrants Crisis in Europe; Oxfam International Public Engagement Toolkit 

(Oxfam, 2016) 
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Taflen Gweithgaredd  Lluniau o bobl sydd wedi cael 

eu gorfodi i ffoi 

Llun 1 

 
Bob dydd, mae glannau'r ynys Roegaidd fechan, Lesbos, yn gweld cychod yn cyrraedd o Dwrci, gyda 

phob un yn cario tua 50 o ffoaduriaid neu fudwyr, sy'n dianc rhag rhyfel neu dlodi. Ar ôl talu ffioedd o 

tua €1,000 y pen (€800 i'r rhai dros 60 neu mewn tywydd gwael) i fasnachwyr, maent yn mentro'u 

bywydau ar daith beryglus, heb unrhyw warant. Gyda siacedi achub o ansawdd amheus, maent yn 

hwylio heb unrhyw syniad sut i lywio, a hynny'n aml yn ystod y nos ac mewn tywydd gwael. Mae rhai 

yn ddigon ffodus i gyrraedd traethau lle mae grwpiau o wirfoddolwyr o bob cwr o Ewrop yn aros 

amdanynt, tra bo eraill yn glanio ar glogwyni gwag, digroeso. Roedd mwy na 4,000 o bobl a aeth ar y 

daith wedi methu cyrraedd y lan yn 2015. 

Llun: Pablo Tosco/Oxfam 
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Llun 2 

 

Grŵp o ffoaduriaid yn aros i ffin Macedonia gael ei hagor fel y gallant barhau ar eu taith i Ewrop. 

Dyma wersyll trosglwyddo ffoaduriaid Idomeni, Gwlad Groeg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun: Pablo 

Tosco/Oxfam,  

 

Llun: Pablo Tosco/Oxfam 
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Llun 3 

 

Grŵp o ffoaduriaid yn croesi'r ffin rhwng Macedonia a Serbia mewn glaw a thywydd oer. Bob dydd, 

mae tua 8,000 o ffoaduriaid a mudwyr yn cyrraedd Serbia ar eu ffordd i Ewrop (data o fis Tachwedd 

2015). Maent yn dod i mewn i'r wlad trwy Preševo, yn y de, ar ôl croesi'r ffin â Macedonia, ac yn 

gadael trwy Šid, yn y gogledd-orllewin, gan anelu at Croatia. Maent yn gwneud y daith hon ar fws neu 

drên sy'n cael eu trefnu gan lywodraeth Serbia. Mae ganddynt 72 awr i deithio ar draws y wlad. Mae'r 

mwyafrif yn ffoi o Syria neu wrthdaro arall (Affganistan, Irac, ac ati) neu dlodi. Maent wedi bod ar daith 

hir, ac wedi bod yn ddioddefwyr camdriniaeth a gangiau troseddol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun: Pablo Tosco/Oxfam 
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Llun 4 

 

Mae Ahmed* a Fatima* yn teithio gyda'u tri phlentyn, 10, 7 a 5 oed, a theulu arall. Mae cyfanswm o 10 

o bobl yn eu grŵp, ac maent i gyd yn dod o Basra yn Irac. Roeddent wedi gadael eu gwlad wyth 

niwrnod yn ôl. 

“Gadewais am fod bywyd yn anodd iawn yno. Collais fy ngwaith o ganlyniad i'm credoau. Collais fy 

nghoes, ac mae'n anodd iawn dod o hyd i goes brosthetig iawn yno. Mae fy ngwraig wedi cael dwy 

lawdriniaeth aflwyddiannus, ac mae arni angen help," eglurodd Ahmed. Am un o'r gloch y bore, 

gadawsant arfordir Twrci a, ddwyawr yn ddiweddarach, cawsant eu hachub gan wyliwr y glannau o 

Wlad Groeg. Bu'n rhaid iddynt aros allan ar y môr am ychydig mwy o oriau, hyd nes i gychod eraill 

gael eu gweld. Roeddent wedi cyrraedd Moria am 7 y bore heb ddim, a hynny am fod y masnachwyr 

wedi gorfodi iddynt daflu eu bagiau i'r môr cyn iddynt fynd i mewn i'r cwch.  

Mae Ahmed a Fatima wedi bod yn briod am 16 mlynedd. Wrth feddwl yn ôl i ddiwrnod eu priodas, 

mae eu hwynebau yn goleuo. Am ychydig funudau, maent yn gallu anghofio am bopeth sydd wedi 

digwydd. Cawsant briodas foethus, gyda 500 o westeion. “Priodais am fy mod mewn cariad,” meddai 

Ahmed. Roedd Fatima yn 17 oed ddiwrnod eu priodas. 

Mae Ahmed yn beiriannydd mecanyddol, ac mae'n gobeithio cael gwaith yn yr Almaen. Mae Fatima 

yn dymuno astudio Saesneg, ac mae'n gobeithio y bydd ei phlant yn dysgu ieithoedd hefyd. “Rwy'n 

obeithiol iawn am yr hyn sydd o'n blaenau. Bydd popeth yn mynd yn dda yn yr Almaen,” meddai gan 

wenu. 

Ychydig cyn gadael Irac, roeddent wedi egluro wrth eu mab hynaf eu bod ar fin cychwyn ar daith hir. 

“Nid yw'r plant eraill hyd yn oed yn sylweddoli,” meddai Fatima, sy'n cydnabod yr anhawster o deithio 

gyda phlant. “Rwy'n pryderu amdanynt trwy'r amser; yn gwneud yn siŵr nad ydynt yn mynd ar goll, yn 

gwylio lle maent yn mynd, yn gofalu am yr hyn y mae arnynt ei angen. Roeddwn wedi cadw'r un 

ieuengaf yn fy mreichiau trwy gydol yr holl daith yn y cwch." 

 

*Mae'r enwau wedi cael eu newid er mwyn helpu i ddiogelu eu hunaniaeth. 

Llun: Pablo Tosco/Oxfam 

 


