
Mae’r cardiau hyn wedi’u llunio i’w defnyddio fel adnodd myfyriol/trafod 
i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl 
ifanc. Eu nod yw hyrwyddo arferion gwrth-hiliol ym maes diogelu plant.

Fe’u cynlluniwyd i’w defnyddio mewn parau, timau neu grwpiau bach, i 
hwyluso trafodaethau a dysgu ar y cyd, ond gellir hefyd eu defnyddio ar eu 
pen eu hunain. Defnyddiwch nhw yn y ffordd fwyaf cyfleus i chi, ond mae 
gennym rai awgrymiadau:

A yw’r negeseuon hyn yn 
cynnwys neu’n cyflwyno unrhyw 
heriau? Beth ellir ei newid, beth 
allwch chi ei wneud? Beth all 
eraill ei wneud?

Gall y lluniau fod yn fan 
cychwyn – beth mae’r llun  
yn ei drafod yn eich barn chi? 
Pa negeseuon fyddech chi’n eu 
disgwyl ar gyfer y broblem hon?

Gellir defnyddio’r prif 
negeseuon yn y testun i fyfyrio 
ar ddealltwriaethau. A yw’r 
negeseuon yn cyd-fynd â’ch 
safbwynt a’ch ymarfer eich hun? 
A ydyn nhw’n cyd-fynd â’r  
cyd-destunau ymarfer rydych  
yn gweithio ynddynt?  

Mae’r adrannau ‘aros ac 
ystyried’ (‘stop and think’) yn 
rhoi enghreifftiau/cwestiynau 
penodol i ganolbwyntio arnynt 
wrth drafod. Ystyriwch arfer da 
hefyd! A oes enghreifftiau eraill?

Arfer Gwrth-Hiliol  
yn Diogelu Plant

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 
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Mae hiliaeth yn golygu bod yn gas neu’n annheg tuag at rywun oherwydd 
lle maen nhw’n dod, eu hiaith, hanes, lliw eu croen, crefydd neu ddiwylliant.

Bydd y teuluoedd, y bobl ifanc a’r plant y byddwch yn gweithio gyda nhw 
wedi cael profiad o hiliaeth. Gallai hyn fod oherwydd i bethau sydd wedi 
cael eu gwneud gan unigolion neu systemau a phrosesau annheg. 

Mae bod yn wrth-hiliol yn golygu cydnabod bod hiliaeth yn digwydd. Mae’n 
golygu gwirio eich ffordd o feddwl ynghylch hil a hiliaeth. Mae’n ymwneud 
â chydnabod eich bod yn gallu bod â rhagfarn, ac mae’n golygu ymrwymo i 
ddeall eich safbwyntiau a’u newid. 

Mae gwrth-hiliaeth yn ymwneud hefyd â chamau i wneud yn siŵr bod pobl 
yn cael eu trin yn deg. Mae bod yn wrth-hiliol yn golygu ymrwymo i herio 
hiliaeth a lleisio barn pan ydych yn ei weld a’i glywed. 

Arferion  
gwrth-hiliol

 Sut mae hiliaeth yn 
effeithio’n uniongyrchol  
ar y plant, y bobl ifanc  
a’r teuluoedd yr ydych  

yn eu cynorthwyo? 

 Beth yw eich dealltwriaeth chi o hiliaeth? 

 Sut gallwch chi fynegi eich 
ymrwymiad personol i 
arferion gwrth-hiliol yn  
eich bywyd bob dydd?

 Pa gamau gallwch chi ymrwymo i’w cymryd nawr? 

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?
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eich   
ffordd o 
feddwl 

Aros ac ystyried:





Mae ‘croestoriadedd’ yn derm y gellir ei ddefnyddio i’n helpu ni i feddwl am 
wahaniaethu, anghydraddoldeb ac anfantais. 

Mae croestoriadedd yn gwneud i ni feddwl am y cyfuniad o hunaniaethau 
cymdeithasol sydd gan bob unigolyn (e.e. cefndir o ran dosbarth, crefydd, 
rhyw a rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ac ati). Gall y 
rhain olygu eu bod yn cael eu gwthio i’r ymylon neu eu trin yn annheg. 
Rhaid cadw pob un o’r rhain mewn cof ac ystyried y profiadau unigryw o 
wahaniaethu y bydd gan y rhai yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn gofalu 
amdanyn nhw o ganlyniad i gyfuniad o’r profiadau hyn.

Er enghraifft: gallai menyw ifanc anabl o dras Bangladesh fod wedi cael 
profiad o hiliaeth, rhywiaeth ac ableddiaeth. Gyda’i gilydd, mae rhagor o 
wahaniaethu ac anfantais.

Croestoriadedd

 Beth yw profiadau rhyngberthnasol (intersecting) 
y plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd yr ydych yn 

gweithio gyda nhw ac yn gofalu amdanyn nhw? 
Pam mae’r rhain yn gallu effeithio arnyn nhw ac 

ym mha wahanol ffyrdd? 

 Beth yw eich nodweddion cymdeithasol 
chi a sut mae’r rhain wedi dylanwadu ar 

y profiadau yn eich bywyd?

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 
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Sgyrsiau dewr 

 Beth sy’n eich atal rhag gofyn 
am hil a siarad am hiliaeth?

 Beth yw effaith bosibl tawelwch 
a pheidio â siarad am hil a 

hiliaeth, i’r plant, y bobl ifanc 
a’r teuluoedd yr ydych chi’n 

gweithio gyda nhw, yn ogystal 
ag i chi a’ch cydweithwyr?

 Sut ydych chi a’r gweithwyr 
proffesiynol a’r gofalwyr 

yr ydych yn gweithio gyda 
nhw yn gwneud yn siŵr 

na fydd unrhyw bryderon 
ynghylch siarad am hiliaeth 
yn effeithio ar y cyfrifoldeb 

sydd gennych i fynd i’r afael 
â hiliaeth?

Gall sgyrsiau am hil a hiliaeth ymhlith ymarferwyr a gyda phlant, pobl ifanc  
a theuluoedd deimlo’n lletchwith. 

Gall fod o ddefnydd meddwl pam ein bod yn teimlo bod y sgyrsiau hyn yn 
lletchwith a pha bryderon a allai fod gennym wrth drafod hil a hiliaeth. Mae’n 
bwysig creu diwylliant myfyriol mewn timau a sefydliadau i wneud yn siŵr bod 
sgyrsiau yn cael eu normaleiddio a bod gweithwyr proffesiynol yn teimlo eu 
bod yn cael eu cefnogi i gael sgyrsiau dewr a allai, ar adegau, fod yn lletchwith. 

Mae’n bwysig ystyried effaith bosibl peidio â siarad am hil a hiliaeth a sut 
allai effeithio ar blant, pobl ifanc, teuluoedd a’r rhai yr ydych chi’n gweithio 
gyda nhw. 

Mae’n bwysig siarad am hil, hiliaeth a gwahaniaethu am fod hynny’n helpu 
i roi’r ddealltwriaeth fwyaf trylwyr i chi o fywydau’r bobl ifanc a’r teuluoedd 
yr ydych chi’n gweithio gyda nhw ac yn gofalu amdanyn nhw. Mae hefyd 
yn eich helpu i ddeall cyd-destun ehangach pryderon o ran diogelu, risg ac 
anghenion gofal a chymorth.

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 
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Herio  
stereoteipiau  
Gwyddom fod rhagdybiaethau a stereoteipiau cyffredin yn gallu cael eu 
gwneud am blant a phobl ifanc, yn ogystal â grwpiau penodol o blant a phobl 
ifanc. Gall y safbwyntiau hyn fod yn seiliedig ar ragdybiaethau hiliol hefyd. 

Mae ymchwil wedi dangos y gellir ystyried rhai grwpiau yn ‘strydgall’ 
(streetwise), a bod llai o angen gofal a chymorth arnyn nhw, neu eu bod 
yn cael eu hystyried yn fwy o ‘risg’ yn hytrach na’u bod ‘mewn perygl’ o 
ddioddef trais, camdriniaeth a chamfanteisio.

Rhai enghreifftiau o stereoteipiau:

•     Bydd bachgen du yn ei arddegau yn gysylltiedig â llinellau cyffuriau. 
•     Dim ond merched sy’n cael eu camfanteisio’n rhywiol.
•     Bydd plant Sipsiwn-Teithwyr yn gysylltiedig ag ymddygiad troseddol.  
•      Mae grŵp o bobl ifanc sy’n cymdeithasu ac yn ymgynnull ar y stryd  

yn wrthgymdeithasol.
•     Mae merched du yn swnllyd ac yn llai agored i niwed.  
•     Mae’r holl bobl ifanc sy’n byw yng ngofal yr awdurdod lleol yn cael rhyw.      
    
Mae’n bwysig eich bod yn myfyrio ar eich barn a’ch credoau eich hun 
am blant a phobl ifanc a sut allai hyn effeithio ar eich arferion a’ch 
gweithredoedd bob dydd.

Beth yw’r rhagdybiaethau y gallech eu 
gwneud am wahanol grwpiau o blant a 

phobl ifanc lleiafrifol? 

 Allwch chi feddwl am enghraifft pan fydd tybiaethau rydych chi 
wedi’u gwneud am berson ifanc neu bobl ifanc wedi cael eu herio gan 
berson ifanc yr ydych chi wedi gweithio gydag ef/hi? Beth wnaethoch 

chi ei ddysgu ac a yw hyn wedi newid unrhyw beth am sut rydych 
chi’n gweithio gyda phobl ifanc neu’n gofalu amdanynt? 

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 

Cardiau gan Sophie Hallett a Jahnine Davis 
Lluniau gan Laura Sorvala: www.laurasorvala.com   
I gael rhagor o wybodaeth: www.checkyourthinking.org  
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru

Aros ac ystyried:





Beth yw plentyndod da? Sut ddylai penblwyddi gael eu dathlu? Sut mae 
tŷ blêr yn edrych? A yw’n ddiogel i blant chwarae yn yr awyr agored? Beth 
yw’r prif wyliau a dathliadau yn ystod y flwyddyn? Tan faint o’r gloch y dylai 
pobl ifanc ymgynnull a chymdeithasu? 

Bydd eich atebion i’r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill am blentyndod, 
ieuenctid, magu plant, bywyd teuluol a chymunedau yn dibynnu ar 
eich bywgraffiad, y wlad a’r lle y cawsoch eich geni ynddi, ble a sut y 
cawsoch eich magu, a ydych yn ymarfer ffydd neu grefydd, eich teulu, eich 
profiadau o fywyd a’r corff yr ydych ynddo. Mae’r rhain hefyd yn llywio eich 
gwerthoedd a beth allai ymddangos yn normal, synnwyr cyffredin, neu sut 
y dylai pethau fod, i chi.  

Mae bod yn fyfyriol yn derm sy’n golygu dod yn ymwybodol o’n gwerthoedd, 
normau a’r beth ydym yn ei feddwl a pham mae gennym y safbwyntiau 
hyn. Mae gwneud hyn yn ffordd o bwyso a mesur am ei bod yn ein helpu i 
ystyried syniadau neu ffyrdd gwahanol neu amgen o wneud pethau.  

Mae gofyn cwestiynau chwilfrydig yn eich galluogi i ddysgu amdanoch chi 
eich hun a phobl a allai fod yn wahanol i chi. Gall hyn eich helpu i ddeall 
gwahanol draddodiadau, crefyddau, arferion a normau diwylliannol a’u 
parchu. Gall eich helpu i weld tebygrwydd hefyd. 

Mae hyn yn bwysig yn eich gwaith gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, 
oherwydd mae’n helpu i feithrin eich gallu i gael trafodaethau am gyd-
destun ehangach pryderon diogelu a’u deall. Mae hefyd yn sgil sy’n eich 
galluogi i wneud penderfyniadau gwell a mwy gwybodus. 

Bod yn  
chwilfrydig   

Pa enghreifftiau o gwestiynau 
chwilfrydig allwch chi feddwl amdanyn 

nhw...? Sut fyddech chi’n gofyn iddyn 
nhw, pryd ac i bwy?  

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 
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Gall safbwyntiau hiliol neu ragdybiaethau anwybodus arwain at ymyrraeth 
anghymesur neu roi plant a phobl ifanc mewn mwy o berygl o niwed. 

Efallai y bydd ymarferwyr neu weithwyr proffesiynol yn ofni cael eu cyhuddo o 
fod yn hiliol os ydyn nhw’n cymryd camau pan fydd ganddyn nhw bryderon am 
blentyn neu berson ifanc. Gallen nhw hefyd wneud rhagdybiaethau hiliol neu 
anwybodus am blant, pobl ifanc, teuluoedd neu ddiwylliannau lleiafrifol mewn 
cymunedau. Gall hyn olygu eu bod yn methu â gweld eu bod yn agored i niwed ac 
nad ydyn nhw’n rhoi gwybod am bryderon neu’n ymateb iddyn nhw fel y bydden 
nhw’n ei wneud fel arfer.

A chithau’n weithwyr diogelu proffesiynol ac yn ofalwyr, eich cyfrifoldeb chi yw 
bod yn deg ym mhob agwedd ar eich ymarfer.

Un o brif egwyddorion diogelu yw y dylai hawliau’r plentyn neu’r person ifanc fod 
yn ganolog i’ch dull gweithredu, a’u lles a’u buddiannau gorau ddylai ddod gyntaf 
bob amser. Ffordd o ddiogelu yw gwneud yn siŵr bod eich ymarfer yn seiliedig 
ar ganolbwyntio ar y plentyn. Mae hyn hefyd yn cyfeirio at ddull gwrth-hiliol sy’n 
seiliedig ar ddealltwriaeth lawn o’r plentyn neu’r person ifanc unigol hwnnw a’i 
anghenion a’i amgylchiadau. 

Beth yw’r her i chi? Beth allwch chi ei wneud?

Gwrth-Hiliaeth  
yn Diogelu

 Pa sefyllfaoedd neu 
amgylchiadau fyddech chi’n 
cael trafferth eu hasesu pe 

byddech chi’n dod ar eu traws? 
Pam? 

 Nid yw gwahaniaeth yn golygu bod 
rhywbeth yn broblem neu’n fater 

diogelu bob amser. 

 Sut allai dull gwrth-hiliol 
eich helpu i ymateb yn 

gymesur ac er budd gorau 
plentyn neu berson ifanc 
os ydych yn dod ar draws 

amgylchiadau sy’n lletchwith 
neu’n anodd i chi?

Gwiriwch

eich   
ffordd o 
feddwl 
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