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Trosolwg o Ffoaduriaid 
 

Croeso gwael gan wledydd cyfoethocaf y byd 

 
Oeddech chi'n gwybod bod chwe gwlad 

gyfoethocaf y byd yn lletya llai na 9% o 

ffoaduriaid y byd, tra bo gwledydd tlotach yn 

ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r cyfrifoldeb? 

 

Gallai gwledydd cyfoethocaf y byd wneud mwy, 

a dylent wneud mwy i helpu pobl agored i niwed 

sydd wedi ffoi o'u cartrefi oherwydd trais a 

gwrthdaro. 

Beth y dylem ei wybod am y broblem hon? 

 

Mae nifer y bobl sydd wedi gorfod ffoi o'u cartrefi o ganlyniad i ryfel, trais neu erledigaeth ar 

ei lefel uchaf ers i gofnodion ddechrau. Mae'r gwrthdaro yn Syria wedi bod yn brif ffactor yn y 

cynnydd hwn, ond mae pobl hefyd wedi ffoi o achosion eraill o wrthdaro, gan gynnwys yn 

Burundi, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Irac, Nigeria, De'r Swdan a Yemen. Mae cyfanswm 

o fwy na 65 miliwn o bobl wedi ffoi o'u cartrefi – 40.8 miliwn yn eu gwlad eu hunain, 21.3 

miliwn fel ffoaduriaid rhyngwladol, a 3.2 miliwn yn aros am benderfyniadau ar geisio lloches 

mewn gwledydd diwydiannol.  
 

Mae'r cyfrifoldeb dros ddarparu lloches, bwyd a gofal iechyd, yn ogystal â swyddi ac addysg, 

i ffoaduriaid, yn disgyn, mewn modd anghyfartal, ar ysgwyddau'r gwledydd tlotach, sy'n aml 

yn brwydro i ddiwallu anghenion eu pobl eu hunain neu mewn perygl o gyfaddawdu eu 

sefydlogrwydd eu hunain.  
 

Dim ond 8.88% o ffoaduriaid a cheiswyr lloches y byd y mae chwe gwlad gyfoethocaf y byd, 

sy'n cynhyrchu mwy na hanner economi'r byd, yn eu lletya. Ymhlith y gwledydd hyn, mae'r 

Almaen yn unig yn lletya dros 736,000 o bobl, tra bo UDA, y DU, Ffrainc, Tsieina a Japan yn 

lletya'r 1.4 miliwn sy'n weddill rhyngddynt. 
 

Mewn cyferbyniad eglur, mae hanner ffoaduriaid a cheiswyr lloches y byd – bron 12 miliwn o 

bobl – yn cael eu lletya gan Wlad yr Iorddonen, Twrci, y Tiriogaethau Palesteinaidd a 

Feddiennir, Pacistan, Libanus a De Affrica, gwledydd y mae eu heconomïau yn cyfrif am lai 

na 2% o gyfanswm y byd. 
 

Mae'r rhai sy'n cael eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi yn aml yn wynebu siwrneiau peryglus cyn 

cyrraedd hafan ddiogel. Mae teuluoedd yn cael eu rhwygo ar wahân, ac mae nifer yn gorfod 

byw mewn amgylchiadau brwnt, heb ddigon o fwyd, a heb ddŵr glân na system glanweithdra 

briodol. Mae rhai pobl yn gorfod byw fel ffoaduriaid am ddegawdau, heb unrhyw obaith am 

waith ffurfiol neu addysg foddhaol. 1  

                                            
1 Mae'r holl ystadegau yn dod o bapur gwybodaeth Oxfam International A Poor Welcome from the World’s 
Wealthy (2016). 

Llun: Pablo Tosco/Oxfam  

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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Y gwledydd cyfoethocaf yw'r lleiaf croesawgar 
 
Mae cyfrifiadau Oxfam, sy'n defnyddio ffigurau diweddaraf y Cenhedloedd Unedig (canol 

2016) a rhestri rancio Banc y Byd o wledydd, sy'n seiliedig ar eu cyfoeth economaidd 

(Cynnyrch Domestig Gros),2 yn amlygu'r gwrthgyferbyniad llwyr rhwng nifer y ffoaduriaid a 

cheiswyr lloches sy'n cael eu lletya gan chwe gwlad gyfoethocaf y byd, a'r nifer sy'n cael eu 

lletya gan y chwe gwlad sy'n lletya'r nifer mwyaf o ffoaduriaid.  

Tabl 1: Chwe gwlad gyfoethocaf y byd, a nifer y ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches y maent yn eu lletya 

Gwlad 

UDA 

Tsieina 

Japan 

Yr Almaen 

Y Deyrnas Unedig 

Ffrainc 

Nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n 

cael eu lletya 

559,370 

301,729 

16,305 

736,740 

168,937 

336,183 

2,119,264 o ffoaduriaid a cheiswyr lloches, neu 8.88% o gyfanswm y byd 

56.6% o'r Cynnyrch Domestig Gros byd-eang cronnus 

 

Tabl 2: Y chwe phrif wlad/diriogaeth sy'n lletya ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches, a'r nifer sy'n cael eu lletya*  

Gwlad/Tiriogaeth 

 

Gwlad yr Iorddonen 

Twrci 

Tiriogaethau Palesteinaidd a 

Feddiennir 

Pacistan 

Libanus 

De Affrica 

Nifer y ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n 

cael eu lletya 

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 gyfanswm y byd 

1.9% o'r Cynnyrch Domestig Gros byd-eang cronnus 

*Mae'n cynnwys ffigurau gan Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid, ac 

Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig (UNRWA) ar gyfer Ffoaduriaid Palesteinaidd. 

 

 

 

 

                                            
2 Y cynnyrch domestig gros heb gynnwys gwerth yr incwm net a enillwyd dramor (Geiriadur Merriam-Webster). 
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Nid yw hyn yn golygu bod y gwledydd hynny sy'n lletya'r mwyafrif o ffoaduriaid a cheiswyr 

lloches yn gwneud popeth posibl i gynnal eu hawliau, ond, at ei gilydd, maent yn ysgwyddo 

siâr llawer uwch o gyfrifoldeb y byd na'r gwledydd hynny sydd â'r economïau mwyaf. Un 

ffordd y gallai gwledydd cyfoethog groesawu'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed yw trwy eu 

hadsefydlu, sef proses lle mae ffoaduriaid yn cael dechrau newydd a bywyd newydd mewn 

trydedd wlad; gwlad sy'n wahanol i'r un y maent wedi ffoi ohoni a hefyd i'r un y maent yn byw 

ynddi ar y pryd.  

 

Tra bo rhai gwledydd cyfoethog wedi rhoi dechrau newydd i rai ffoaduriaid, mae'r nifer y 

maent wedi eu croesawu yn y ffordd hon yn hynod o fach o gymharu â nifer y ffoaduriaid 

sy'n cael eu lletya gan wledydd eraill.  

 

Yn 2015, dim ond 57,167 o bobl, llai na 6% o'r 960,000 o ddynion, menywod a phlant ledled 

y byd, a oedd mewn angen dybryd am gael eu hadsefydlu y flwyddyn honno, a gafodd eu 

hadsefydlu gan chwe gwlad gyfoethocaf y byd. 

 

Mae yna ffyrdd eraill y gall gwledydd cyfoethog groesawu rhagor o ffoaduriaid a sicrhau nad 

ydynt yn gorfod cychwyn ar deithiau peryglus i chwilio am le diogel. Gall llywodraethau ei 

gwneud yn haws i deuluoedd ffoaduriaid ailuno yn eu gwlad neu gynnig fisâu dyngarol sy'n 

caniatáu i ffoaduriaid deithio'n ddiogel i wneud cais am loches. Ni ddylai unrhyw rai o'r 

mesurau hyn gael eu defnyddio fel modd i danseilio hawliau pobl sydd wedi teithio y tu allan 

i'r llwybrau hyn i wneud cais am loches mewn gwlad. Mae'r hawl i wneud cais am loches – 

hynny yw, i fod yn ddiogel rhag erledigaeth – yn ddaliad craidd mewn cyfraith ddyngarol 

ryngwladol, ac mae'n rhaid ei gynnal.  

 

Er mwyn dysgu cymaint â phosibl am ffoaduriaid a rôl sefydliadau anllywodraethol yn eich 

gwlad, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y cyhoeddiadau canlynol:  

• Papur gwybodaeth Oxfam International: A Poor Welcome from the World's Wealthy 

• Papur gwybodaeth Oxfam International ar hawliau mudwyr sy'n cyrraedd yr Eidal: 
Hotspots, Rights Denied 

• Adroddiad Oxfam International ac ActionAid: Europe, Don't Let Us Down: Voices of 
Refugees and Migrants in Greece 

 

Syniadau addysgu pellach  
• Mae gan Gaerdydd ac Abertawe statws Dinas Noddfa, ac mae yna nifer o grwpiau 

ledled Cymru yn gweithio tuag at ddod yn drefi a dinasoedd noddfa. Beth yw ystyr 

bod yn Ddinas Noddfa? Gofynnwch i'ch pobl ifanc ddarganfod rhagor am yr hyn a 

wnaeth pobl Caerdydd ac Abertawe i alluogi eu dinasoedd i ddod yn Ddinasoedd 

Noddfa. Beth y mae grwpiau eraill yn ei wneud? Beth yw effaith y gwaith hwn? Mae'r 

ddolen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y mudiad Dinas Noddfa: 

https://cardiff.cityofsanctuary.org/what-we-do/wales-city-of-sanctuary  

• Defnyddiwch adnodd Oxfam, Ysgolion Noddfa, (sydd ar gael yn Gymraeg,) i 

archwilio sut i sicrhau bod eich ysgol yn lle croesawgar. 

• Gofynnwch i'ch pobl ifanc fyfyrio ar beth y byddai'n ei olygu i Gymru fod yn Genedl 

Noddfa. Cynhaliodd Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 

Llywodraeth Cymru (ELGC) ymchwiliad i'r amodau ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr 

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
https://www.oxfam.org/en/research/europe-dont-let-us-down
https://cardiff.cityofsanctuary.org/what-we-do/wales-city-of-sanctuary
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/schools-of-sanctuary
http://www.oxfam.org.uk/cy-GB/education/resources/schools-of-sanctuary
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lloches yng Nghymru, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2017; yn ei sgil, lluniwyd 

argymhellion ar gyfer yr hyn y dylid ei wneud i wella amodau. Roedd yr ELGC yn 

argymell bod Cymru yn dod yn Genedl Noddfa. Beth yw ystyr bod yn Genedl 

Noddfa? Pa gamau sy'n cael eu cymryd i wneud hyn? Pwy ddylai fod yn gyfrifol am 

hyn? 

• Gallai pobl ifanc astudio argymhellion yr adroddiad, a darganfod beth sy'n cael ei 

wneud i fodloni'r argymhellion hyn. Gallai'r bobl ifanc gysylltu â'u Haelodau Cynulliad 

(ACau) i drafod hyn, ac i ddarganfod beth y mae eu AC yn ei wneud. 

• Siop Oxfam yn Abertawe oedd y Siop Noddfa gyntaf yn y DU. Gallai'r bobl ifanc 

feddwl am yr hyn y gallai busnesau ei wneud i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 

 

Mae yna nifer o fudiadau a grwpiau yng Nghymru sy'n gweithio i gefnogi ffoaduriaid a 

cheiswyr lloches. Dyma ychydig: 

 

• Hiraeth Hope, Gorllewin Cymru www.hiraethhope.org.uk/  

• Oasis Caerdydd: canolfan i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghaerdydd 
oasiscardiff.org/  

• Y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, Abertawe eyst.org.uk/  

• Noddfa ffoaduriaid y Gelli Gandryll, Aberhonddu a Thalgarth hbtsr.org.uk/  

• Trefnu Cymunedol Cymru, Gogledd Cymru www.tcc-wales.org.uk/  

• Dinas Noddfa Abertawe swansea.cityofsanctuary.org/  

• Dinas Noddfa Caerdydd cardiff.cityofsanctuary.org/  

• Grŵp Facebook Cymorth Noddfa Caerdydd a'r Fro 
www.facebook.com/groups/962389280471325/ 

• Pobl i bobl, Gogledd Gwynedd ac Ynys Môn 
www.facebook.com/groups/884655754953266/  

• Refugee Relief Ynys Môn www.facebook.com/refugeereliefynysmon/ 

 

 

 

 

 

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 gysylltiedig 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8V8vOjNWbs&feature=youtu.be
http://www.hiraethhope.org.uk/
http://oasiscardiff.org/
http://eyst.org.uk/
http://hbtsr.org.uk/
http://www.tcc-wales.org.uk/
https://swansea.cityofsanctuary.org/
https://cardiff.cityofsanctuary.org/
https://www.facebook.com/groups/962389280471325/
https://www.facebook.com/groups/884655754953266/
https://www.facebook.com/refugeereliefynysmon/

