
Canllaw Gweithredu ar 
gyfer Ffoaduriaid 

Ffoaduriaid yn glanio ar y traeth yn Lesbos. Maent wedi talu tua €1,000 y pen ac 

wedi mentro'u bywydau yn croesi'r môr rhwng Twrci a Gwlad Groeg mewn cwch 

wedi'i lenwi ag aer. Bu farw mwy na 4,000 o bobl wrth deithio ar y siwrnai hon yn 

2015.  

Llun: Pablo Tosco/Oxfam GB 

CYFLWYNIAD 

  

Yn 2015, roedd trais a gwrthdaro wedi gorfodi 
65.3 miliwn o bobl o gwmpas y byd i ffoi o'u 
cartrefi a chwilio am ddiogelwch mewn man arall. 
Croesodd tua 21.3 miliwn o'r bobl hyn ffin 
ryngwladol, gan ddod yn ffoaduriaid mewn gwlad 
wahanol. Roedd y gweddill wedi'u dadleoli yn 
fewnol yn eu gwlad eu hunain. 

O ran y mannau o le mae ffoaduriaid y byd yn 
ymadael, tair gwlad yn unig sy'n amlwg, sef: Syria 
(4.9 miliwn o ffoaduriaid), Affganistan (2.7 miliwn 
o ffoaduriaid) a Somalia (1.1 miliwn o ffoaduriaid). 
Fodd bynnag, mae yna hefyd lawer o argyfyngau 
ffoaduriaid "angof" yn digwydd ledled y byd, 
mewn gwledydd fel Burundi, De'r Swdan a 
Colombia. Ar y cyfan, nid yw'r rhain yn cael eu 
tynnu i sylw'r cyhoedd.  

BETH Y MAE ANGEN EI NEWID? 

Mae hanner ffoaduriaid y byd yn cael eu lletya gan wledydd 
tlotach, sy'n meddu ar ddim ond 2% o gyfoeth y byd. Yn y cyfam-
ser, dim ond 9% o ffoaduriaid y byd y mae'r chwe gwlad 
gyfoethocaf yn eu lletya. Mae'n rhaid i bob gwlad chwarae rôl 
llawer mwy cyfartal er mwyn sicrhau bod hawliau dynol. 

PAM Y MAE'R BROBLEM HON YN DIGWYDD 'NAWR? 

Cafodd y gyfraith ryngwladol ar hawliau dynol ei hysgrifennu yn yr 
1940au i helpu miliynau o bobl a gafodd eu gorfodi i ffoi o'u car-
trefi yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Felly nid yw argyfyngau ffoaduriaid 
yn rhywbeth newydd. Fodd bynnag, mae'r rhyfel yn Affganistan 
(2001-14), a'r rhyfel cartref yn Syria, a ddechreuodd yn 2011, 
wedi arwain at y symudiad ffoaduriaid mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. 
Yn ychwanegol at hyn, mae miliynau o bobl yn rhan ddeheuol y 
byd yn wynebu ansicrwydd sydd wedi'i achosi gan newid yn yr 
hinsawdd a thlodi enbyd. Mae nifer o'r bobl hyn, hefyd, yn mudo. 

 

Ffoaduriaid yn wynebu amodau mwdlyd wrth i'r gaeaf 

agosáu yn Nyffryn Bekaa yn Libanus. Mae ffoaduriaid 

bellach yn ffurfio un rhan o dair o boblogaeth fechan 

Libanus.  

Llun: Sam Cunningham/Oxfam GB 
BETH Y GALLWCH CHI EI WNEUD? 

1. Hysbysu 

Dysgu pobl eraill am y pwnc, a'u 
helpu i feddwl yn feirniadol am y 
mater. 

2. Lledaenu 

Ewch ati i fod yn greadigol, gan 
godi ymwybyddiaeth yn eich 
ysgol a'ch cymuned. 

3. Dylanwadu 

Meddyliwch am sut y gallwch 
berswadio y rheiny sy'n gwneud 
penderfyniadau pwysig i wneud 
rhywbeth i helpu.  
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