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Trosolwg o Iechyd ac 

Anghydraddoldeb  
 

Cyflwyniad  
Mae anghydraddoldeb yn golygu nad 

yw rhai unigolion, grwpiau neu 

gymunedau yn debyg o ran cyfleoedd 

ac amodau byw – maent yn cael eu trin 

mewn ffordd wahanol, nid ydynt yn 

rhannu'r un safonau byw, ac nid oes 

ganddynt yr un hawliau. Ni allai'r un 

gymdeithas fod yn gwbl gyfartal ym 

mhob ffordd. Fodd bynnag, cydnabyddir 

bod gwahaniaethau mawr a chynyddol 

rhwng incwm a chyfoeth grwpiau 

gwahanol mewn cymdeithas yn 

broblem gynyddol. Mae 

anghydraddoldebau mawr yn annheg 

ac yn niweidiol i gymdeithas yn ei 

chyfanrwydd.  

 

Anghydraddoldeb economaidd yw'r math mwyaf amlwg o anghydraddoldeb, a gall ei 

effeithiau fod yn bellgyrhaeddol. Fodd bynnag, mae cyfleoedd pobl hefyd yn anghyfartal. 

Gall hyn olygu nad ydynt yn cael yr un mynediad at addysg, gwasanaethau sylfaenol fel dŵr 

glân, a hawliau sylfaenol eraill, a hynny'n syml am nad ydynt yn byw yn yr un rhanbarth, na 

chawsant eu geni yn yr un teulu, neu nad ydynt o'r un rhyw. Mae anghydraddoldeb yn ei 

gwneud hi'n anos lleihau tlodi. Cynlluniwyd y Nodau Datblygu Cynaliadwy (2015-2030) a'u 

rhagflaenwyr, Nodau Datblygu'r Mileniwm (2000-2015) i unioni'r anghydbwysedd hwn. 

 

Iechyd a'r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 
 

Trwy'r gweithgareddau hyn, gall pobl ifanc feddwl yn feirniadol am anghydraddoldebau 

iechyd, gan ganolbwyntio ar Ghana. 

 

Syniadau addysgu pellach 
 

• Archwiliwch ystadegau am iechyd byd-eang gyda'ch pobl ifanc gan ddefnyddio 

Gapminder. Anogwch nhw i feddwl yn feirniadol am ba ddangosyddion y gellid eu 

defnyddio i fonitro a chymharu lefelau gofal iechyd ledled y byd. 

• Gofynnwch i'ch pobl ifanc ddod i wybod am yr hyn y mae Oxfam yn ei wneud mewn 

argyfwng i sicrhau bod pobl yn cael dŵr diogel a chyfleusterau glanweithdra, o 

ddosbarthu bagiau 'peepoo' i osod toiledau mwydod teigr. Mae'r cyflwyniad Brilliant 

Bogs yn dangos ymagwedd arloesol Oxfam at doiledau. 

 

Saratanu Ademu, saith mis yn feichiog a gweithiwr iechyd a 

hwyluso yn Ardal y Bongo, Rhanbarth Dwyrain Uchaf Ghana 

 

http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2013$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvn
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• Cafodd yr achosion o Ebola yn 2014 effaith enfawr ar Orllewin Affrica. Anogwch eich 

pobl ifanc i ganfod pam y digwyddodd yr achosion, beth fu eu heffaith, a beth fu'r 

ymateb i'r epidemig.  

• Nod Datblygu Cynaliadwy 3 yw "sicrhau bywydau iach a hybu lles i bobl o bob oed”. 

Gallai pobl ifanc ddysgu rhagor am y nod hwn a'r hyn sy'n cael ei wneud i'w gyflawni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

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

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn eu 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://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

