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Sesiwn 1
Hawliau, Caneuon Rhyddid a’r Mudiad Hawliau Sifil
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CYDRADDOLDEB
Beth yw ystyr hyn?

2+2 4
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HAWLIAU

Mae gan bawb hawl sylfaenol i’r canlynol…

… cartref
… dŵr glân
… digon o fwyd
… amgylchedd diogel
… amddiffyniad rhag trais
… cyfle cyfartal
… llais yn eu dyfodol 
… addysg
… bywoliaeth
… gofal iechyd
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THIS LITTLE LIGHT OF MINE
Cytgan
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine
 
Pennill 1
Everywhere I go
I’m going to let it shine
Everywhere I go
I’m going to let it shine
Everywhere I go
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine
 
Cytgan
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine

Pennill 2
All in my house
I’m going to let it shine
All in my house
I’m going to let it shine
All in my house
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine
 
Cytgan
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine
This little light of mine
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine
 
Pennill 3
Out in the dark
I’m going to let it shine
Out in the dark
I’m going to let it shine
Out in the dark
I’m going to let it shine,
Let it shine, let it shine, let it shine

Ailadroddwch y Gytgan
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Y MUDIAD HAWLIAU SIFIL
Daeth This Little Light of Mine i gael ei galw’n Gân 
Rhyddid yn y Mudiad Hawliau Sifil yn Unol Daleithiau 
America.
 
Roedd Americanwyr Du yn dioddef nifer o heriau am nad 
oeddent yn cael eu hystyried yn gydradd ag Americanwyr 
Gwyn. 

Roedd y Mudiad Hawliau Sifil yn frwydr i sicrhau 
cydraddoldeb rhwng Americanwyr du a gwyn. 

Roedd yn galw am estyn yr un cyfleoedd a hawliau i’r holl 
Americanwyr a rhoi’r gorau i arwahanu ar sail hil.
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Yn America bryd hynny, nid 
oedd Americanwyr du yn 
cael defnyddio cyfleusterau 
cyhoeddus a neilltuwyd ar 
gyfer “pobl wyn yn unig”, er 
enghraifft tai, ysgolion, gofal 
meddygol a ffynhonnau dŵr. 

Roedd hyd yn oed y bysiau 
wedi’u rhannu, gyda 
seddau gwahanol ar gyfer 
pobl ddu a phobl wyn.

Y MUDIAD HAWLIAU SIFIL

Americanwr Affricanaidd yn yfed o 
ffynnon ddŵr ar gyfer “pobl ddu”
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Y MUDIAD HAWLIAU SIFIL
ROSA PARKS 

Cymerodd Rosa Parks 
safiad ar fater arwahanu 
ar y bysiau trwy wrthod 
ildio’i sedd i deithiwr gwyn. 
Dilynodd pobl eraill ei 
hesiampl a boicotio’r 
bysiau. 

Daeth Rosa yn ffigwr 
allweddol yn y Mudiad 
Hawliau Sifil. 
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Y MUDIAD HAWLIAU SIFIL

MARTIN LUTHER KING

Roedd Martin Luther King 
hefyd yn unigolyn 
allweddol yn y Mudiad 
Hawliau Sifil. 

Daeth ei araith “I Have A 
Dream” yn enwog iawn.
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CANEUON RHYDDID
Roedd nifer o Ganeuon Rhyddid yn deillio o’r 
caneuon y byddai’r caethion yn eu canu, neu’n 
ganeuon o dan ddylanwad canu Gospel (a oedd 
yn cael ei ganu yn eglwysi’r Americanwyr du).

Mae cydganu mewn grŵp yn helpu pobl i gofio nad 
ydyn nhw ar eu pen eu hunain ac mae’n ffordd 
iddynt fynegi eu teimladau.
 
Magodd rhai o’r caneuon ystyron arbennig a 
byddai actifyddion yn eu defnyddio i uno pobl i 
ymladd dros eu hawliau, yn enwedig yn y Mudiad 
Hawliau Sifil.



Page 11

Sesiwn 2
Caneuon protest
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NINA SIMONE Roedd Nina Simone (1933–
2003) yn gantores ac yn 
bianydd a oedd yn canu ac yn 
cyfansoddi cerddoriaeth i 
gefnogi’r Mudiad Hawliau Sifil. 
Jazz oedd peth o gerddoriaeth 
Nina. Genre o gerddoriaeth 
Americanaidd yw jazz a 
ddechreuodd yn America gyda 
dylanwadau o Affrica. Mae 
canu Gospel hefyd yn 
ddylanwad ar lawer o jazz. 

Gwrandewch ar ei chân o 
1967, I Wish I Knew How It 
Would Feel To Be Free.
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JOAN BAEZ
Cerddor gwerin yw Joan Baez (a aned yn 1941). Roedd 
cerddorion gwerin hefyd yn canu ac yn perfformio caneuon a 
ddaeth yn Ganeuon Rhyddid.

Joan oedd un o’r cerddorion cyntaf i ddefnyddio’i 
phoblogrwydd i ganu am hawliau dynol, cydraddoldeb a 
heddwch.

Gwrandewch ar ei chân 
o 1963, We Shall 
Overcome.
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J. COLE
Mae J. Cole (a aned yn 
1985) yn rapiwr hip-hop 
cyfoes, sy’n sôn yn ei 
gerddoriaeth am yr 
anghydraddoldeb hiliol 
parhaus yn America, sy’n 
dal i ddigwydd er 
gwaetha’r cynnydd a 
wnaed ers dyddiau’r 
Mudiad Hawliau Sifil. 

Gwrandewch ar ei gân o 
2014, Be Free.
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Sesiwn 3
Protest yn America Ladin a mathau eraill o anghydraddoldeb 
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AMERICA LADIN
Ble y mae Chile? Ble y mae Bolifia?



Page 17

VICTOR JARA
Cerddor o Chile oedd Victor Jara. 

Gwrandewch ar ei gân. A ydych 
chi’n gwybod ym mha iaith y mae’n 
canu?

Enw’r gân yw A desalambrar 
(Chwalwch y Ffensys).

Roedd hi’n fath newydd o gân 
brotest yn America Ladin yn ystod 
yr 1960au a’r 1970au, o’r enw 
Nueva Canción (Cân Newydd). 
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POBL FRODOROL

Beth yw pobl frodorol?

Ystyr pobl frodorol yw’r bobl a oedd yn byw yn 
wreiddiol mewn lle penodol, cyn iddo gael ei 
oresgyn neu’i feddiannu gan fewnfudwyr.

Cliciwch ar y sleid nesaf i weld enghraifft.
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Menywod brodorol yn La Paz, Bolifia
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POBL FRODOROL YN 
AMERICA LADIN

Yn America Ladin, mae hawliau tir pobl frodorol yn aml yn 
cael eu gwrthod oherwydd anghydraddoldeb hiliol. 

Mae hyn yn golygu eu bod nhw’n aml yn byw mewn tlodi, 
sy’n eu gwneud yn agored i siociau, fel llifogydd. 

Mae tir fferm yn neilltuol o bwysig i bobl dlawd mewn 
gwledydd sy’n datblygu. Mae angen tir arnynt i fedru ennill 
bywoliaeth. 

Fodd bynnag, mae llawer o bobl, yn enwedig menywod, 
heb unrhyw hawl gyfreithiol dros eu tir, sy’n golygu bod 
modd iddynt gael eu herlid o’r tir a’u gadael heb fodd i 
dyfu bwyd na gwerthu eu cnydau i ennill arian. 
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VICTOR JARA
Mae’r gân “Chwalwch y ffensys” 
yn gofyn i’r gwrandawyr feddwl 
am hawliau pobl i fod yn 
berchen ar y tir y maent yn byw 
arno. 

Roedd Victor Jara yn defnyddio 
cerddoriaeth i siarad o blaid 
hawliau pobl frodorol. 

Roedd yn credu na ddylai’r bobl 
hyn ddioddef o achos 
gwahaniaethu hiliol ac y dylai 
llywodraethau fod yn decach. 
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