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Gweithgaredd 8: Hawliau dynol 

 

Amcanion dysgu 

• Meddwl am hawliau dynol pobl sydd wedi cael eu gorfodi i ffoi.   

Adnoddau 

• Taflen Gweithgaredd: Cardiau Diemwnt 9: Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi (un set o 

ddeg o gardiau fesul pob grŵp o bobl ifanc) 

Yr amser sy'n ofynnol: 35 munud 

 

• Gofynnwch i'ch dosbarth beth yw hawliau. Derbyniwch rai atebion, ac yna eglurwch fod 

ein hawliau yn ymwneud â'n gwerthoedd, a'r hyn rydym yn credu yw'r ffordd fwyaf teg o 

ymddwyn tuag at bobl eraill. Mae'r gweithgaredd hwn yn ymwneud â hawliau pobl sydd 

wedi cael eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi oherwydd trais ac erledigaeth. Dyma'r bobl fwyaf 

agored i niwed o bawb yn aml.  

• Gofynnwch y cwestiwn hwn, ac arweiniwch drafodaeth fer arno: 

o Beth, yn eich barn chi, yw'r hawliau dynol sylfaenol y dylai pawb yn y byd  – ni waeth 

o le maent yn dod na beth y maent yn ei wneud – eu cael?   

Yn gyflym, ewch ati i restru pum hawl sylfaenol.  

 

• Rhannwch y dosbarth yn grwpiau. Rhowch set o gardiau i bob grŵp, sy'n dangos naw 

hawl y mae llawer o bobl yn credu y dylai pawb sy'n cael eu gorfodi i ffoi eu cael, ynghyd 

â degfed cerdyn, sy'n gadael gofod iddynt ysgrifennu eu syniad eu hunain.  

• Dywedwch wrth y grwpiau eu bod yn mynd i gymryd rhan mewn gweithgaredd rancio 

Diemwnt 9. Gofynnwch iddynt edrych ar y cardiau, trafod yr hawliau sy'n cael eu dangos, 

a chytuno ymysg ei gilydd pa hawl yw'r pwysicaf ac a ddylai gael ei osod ar frig eu 

diemwnt, yn safle "1" (edrychwch ar y diagram isod). Dylent wedyn grwpio'r hawliau eraill 

mewn trefn ddisgynnol o ran pwysigrwydd, gan ddilyn siâp diemwnt.  

 

1 

2  2 

3  3  3 

4  4 

5 

 

• Dywedwch wrth y bobl ifanc am drafod yn ofalus ble y byddant yn gosod pob cerdyn yn 

Niemwnt 9 eu grŵp. Dywedwch y dylent fod yn barod i newid eu meddyliau, yn ogystal â 

sefyll yn gadarn dros yr hyn y maent yn ei gredu sy'n wir. Tynnwch eu sylw at y degfed 

cerdyn, sy'n anghyflawn. Os ydynt yn meddwl am hawl ac yn credu bod hwnnw'n 

bwysicach na'r naw sydd wedi'u hargraffu ar y cardiau eraill, yna dywedwch wrthynt y 

gallant ei ysgrifennu ar y degfed cerdyn, a thaflu un o'r lleill.  
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• Arweiniwch drafodaeth ddosbarth ar y cwestiynau canlynol: 

• A yw pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi yn mwynhau'r hawliau sylfaenol a nodwyd gan y 

grwpiau? (Os yw eich pobl ifanc wedi cymryd rhan yng Ngweithgaredd 6 yn y maes 

pwnc hwn, dywedwch wrthynt am feddwl eto am y goeden problemau yr oeddent 

wedi'i chwblhau.) 

• Pa hawliau dynol, ym marn y bobl ifanc, sydd bwysicaf i bobl sy'n cael eu gorfodi i 

ffoi (mewn geiriau eraill, pa hawliau yr oeddent wedi'u rhoi yn safleoedd 1 a 2 ar eu 

Diemwnt 9, a pham)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Cardiau Diemwnt 9 Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi 
 

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl i 

rywle cynnes a sych i 

gysgu ynddo yn y nos.  

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl i 

brydau bwyd wedi'u 

coginio a dŵr.  

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl 

i ddiogelwch.  

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl i 

wneud cais am 

warchodaeth yn agosach 

at y man y daethant 

ohono, gan felly leihau'r 

angen i fynd ar siwrneiau 

peryglus i leoedd diogel.  

Mae gan deuluoedd sy'n 

cael eu gorfodi i ffoi yr 

hawl i aros gyda'i gilydd. 

Dylai teuluoedd sydd 

wedi gwahanu allu ailuno 

ag aelodau eu teulu. 

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl 

i driniaeth feddygol. 

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl i 

gael eu trin yn deg a 

gyda pharch gan yr 

heddlu a swyddogion 

eraill.  

Mae gan blant sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl i 

addysg.  

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi yr hawl 

i weithio ac ennill 

bywoliaeth. 

 

Mae gan bobl sy'n cael 

eu gorfodi i ffoi … 

 

 

 

 


