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Gweld a Chlywed Syria: Canllaw i Athrawon

Gweld a Chlywed – Bushra
‘Rwy eisiau i bob wybod sut ry’n ni’n byw.’
Llun – Sam Tarling/Oxfam

Cyflwyniad – y cefndir
Yr argyfwng dyngarol a achoswyd gan y gwrthdaro yn Syria oedd pwnc yr adnodd a luniodd
Oxfam i Ysgolion – ‘Syria: Argyfwng i’r Plant?’ – a gyhoeddwyd ar-lein ym mis Medi 2013
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/syria. Er y camau diweddar i geisio cynnal
cynhadledd heddwch ym mis Ionawr 2014, mae’r argyfwng dyngarol yn Syria a’r gwledydd
cyfagos yn parhau i waethygu. Mae’r adnodd hwn yn adeiladu ar ‘Syria: Argyfwng i’r plant?’
ac yn cynnig gweithgareddau newydd i ddangos cefnogaeth a chydymdeimlad â phlant Syria
wrth i ni nodi tair blynedd ers i’r gwrthdaro gychwyn.
Mae ystadegau’r gwrthdaro yn Syria yn syfrdanol. Ar 15 Mawrth 2014, bydd tair blynedd yn
union wedi mynd heibio ers i’r gwrthdaro gychwyn. Ers hynny, o boblogaeth o 21.4 miliwn,
mae bellach angen cymorth dyngarol ar 9.3 miliwn o ddinasyddion Syria. Yn ychwanegol at
hynny, mae mwy na 2.25 miliwn o Syriaid wedi ffoi i wledydd cyfagos fel ffoaduriaid.1 Bu farw
mwy na 100,000 o ganlyniad i’r gwrthdaro.
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Dyma argyfwng o faint syfrdanol, ac mae’r angen am ymateb dyngarol rhyngwladol enfawr yn
parhau.
Aeth ffoaduriaid Syria i bedair gwlad yn bennaf: Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Twrci ac Irac.
Mae gan Oxfam raglenni ar gyfer pobl sydd wedi eu dadleoli yn Syria ac ar gyfer ffoaduriaid
yng Ngwlad yr Iorddonen a Libanus. Mae Oxfam yn anelu i gynorthwyo 650,000 o bobl sydd
wedi eu heffeithio gan y gwrthdaro erbyn mis Mawrth 2014.
Mae bron i 560,000 o ffoaduriaid o Syria yng Ngwlad yr Iorddonen yn unig. Plant o dan 18
oed yw bron i 300,000 o’r ffoaduriaid hyn, a phlant o dan 5 oed yw mwy na 100,000 ohonynt.2
Mae llawer o’r ffoaduriaid sydd wedi ffoi i Wlad yr Iorddonen yn byw mewn gwersylloedd i
ffoaduriaid a sefydlwyd gan lywodraeth Gwlad yr Iorddonen ac asiantaethau’r Cenhedloedd
Unedig. Za’atari yw’r mwyaf o’r gwersylloedd hyn. Cafodd ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2012,
ac erbyn mis Mai 2013 hwn oedd pedwerydd anheddiad mwyaf Gwlad yr Iorddonen. Erbyn
mis Mai 2013, roedd 110,000 o drigolion yn byw yn y gwersyll.
Er hynny, mae’r rhan fwyaf o’r ffoaduriaid yng Ngwlad yr Iorddonen yn byw mewn aneddiadau
anffurfiol sydd wedi eu gwasgaru ledled y wlad. Mae’r rhain yn cynnwys pebyll ac adeiladau
heb eu gorffen. Gwnaed cynnydd o ran darparu addysg i blant yn y gwersylloedd ffurfiol i
ffoaduriaid. Ond mae’n her sicrhau lleoedd mewn ysgolion i blant sydd wedi eu gwasgaru
ledled y wlad mewn aneddiadau bach lle mae’r gwasanaethau cyhoeddus eisoes dan
bwysau. O ganlyniad, mae 56% o’r plant sy’n ffoaduriaid yng Ngwlad yr Iorddonen yn dal i fod
heb dderbyn unrhyw addysg ffurfiol.3
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Gweld a Chlywed – Zainah
‘Rydyn ni wedi ceisio addasu gyda’r hyn sydd ganddon ni fan hyn yn ein dwylo ond
mae’n rhy anodd – yn y babell drws nesaf, does ganddyn nhw ddim drws hyd yn oed.’
Llun: Luca Sola/Oxfam

Nid oes gwersylloedd ffurfiol i ffoaduriaid o Syria yn Libanus. Mae’r ffoaduriaid yn byw mewn
mwy na 1,200 o aneddiadau anffurfiol, gan fyw mewn adeiladau fel canolfannau siopa segur
a meysydd parcio aml-lawr sydd ar hanner eu hadeiladu. Fel yng Ngwlad yr Iorddonen, mae
sicrhau diogelwch, amwynderau a gwasanaethau i bobl sy’n byw mewn llety anfoddhaol ac ar
wasgar fel hyn yn heriol.
Mae 800,000 o ffoaduriaid o Syria yn Libanus, a phlant oed ysgol yw 270,000 ohonynt. Mae’r
llif enfawr hwn o ffoaduriaid wedi peri straen difrifol ar y strwythur cymdeithasol a’r gallu i
ddarparu gwasanaethau yn lleol yn ngwlad fach iawn Libanus, sydd ond â phoblogaeth o
bedair miliwn. Mae 80 y cant o blant Syria sy’n ffoaduriaid yn Libanus heb fod yn mynychu
ysgol. Hefyd, mae dros 20% o’r plant sy’n ffoaduriaid yn rhoi’r gorau i fynd i’r ysgol. Mae
llywodraeth Libanus ac asiantaethau’r Cenhedloedd Unedig yn cydweithio i dreblu nifer y
lleoedd sydd ar gael i blant Syria yn Libanus. Hyd yn oed pe byddent yn llwyddo, gallai fod
200,000 o blant Syria yn dal i fod heb fynychu ysgol yn 2014.4
Mae UNICEF a Justine Greening, Ysgrifennydd Gwladol y Deyrnas Unedig dros Ddatblygu
Rhyngwladol fel ei gilydd wedi defnyddio’r ymadrodd ‘y genhedlaeth goll’ i ddisgrifio’r peryglon
sy’n wynebu plant Syria sy’n ffoaduriaid a’r her o ddiwallu eu hanghenion. Drwy wneud yn
siŵr y caiff y plant hyn eu gweld a’u clywed, gallwn helpu i wneud yn siŵr na fydd cenhedlaeth
wedi ei cholli.
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Gweld a Chlywed – Mohammed
‘Bydd hi’n oer iawn yn y gaeaf a bydd hi’n bwrw eira. Bydd dŵr yn llifo i mewn i’r tai a
bydd y dyffryn fan hyn hefyd yn dioddef o lifogydd.’
Llun: Sam Tarling/Oxfam

Gweld a Chlywed Syria
Mae prosiect Gweld a Chlywed yn ceisio symud y tu hwnt i’r ystadegau ac edrych ar y storïau
go iawn am blant sy’n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro. Mae bron i bawb yn y Deyrnas
Unedig yn ymwybodol o’r digwyddiadau yn Syria a’r argyfyngau dyngarol sy’n dod yn eu sgil.
Er hynny, efallai nad oes cymaint o bobl yn ymwybodol bod y gwrthdaro yn cael cymaint o
effaith ar blant. Mae’r ymadrodd ‘y genhedlaeth goll’ yn pwysleisio effeithiau mwy hirdymor y
gwrthdaro ar bobl ifanc, nid yn unig heddiw, ond i’r dyfodol hefyd, pan fydd angen pobl ifanc
fedrus sydd wedi derbyn addysg dda i ailadeiladu Syria.
Mae prosiect Gweld a Chlywed yn gofyn i bobl ifanc yn y Deyrnas Unedig wneud yn siŵr bod
lleisiau a phrofiadau plant Syria yn cael eu gweld a’u clywed gan y bobl sy’n gwneud
penderfyniadau. Mae’r prosiect yn gofyn i’r bobl ifanc a’u Haelodau Seneddol fod yn
‘lluosyddion’, gan ddylunio a gweithredu strategaethau’r ymgyrch er mwyn gwneud yn siŵr y
caiff yr ymgyrch gymaint o effaith â phosib.
Dyma’r prif heriau a osodwn i’r bobl ifanc:
1. Codi ymwybyddiaeth yn yr ysgol a’r gymuned o effaith y gwrthdaro yn Syria ar blant.
2. Casglu cymaint â phosib o negeseuon cardiau post sy’n dangos cefnogaeth a
chydymdeimlad â phlant Syria sy’n ffoaduriaid, a chyfarfod â’u Haelod Seneddol, neu
anfon y cardiau post iddi/iddo. Dylai targed o rhwng 500 a 1,000 o negeseuon fod yn
ymarferol mewn ysgol uwchradd. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cynllun gweithdy
sy’n datblygu sgiliau i fod yn lluosydd effeithiol.
3. Gofyn i’w Haelod Seneddol fod yn ‘lluosydd’ hefyd, drwy ddangos cefnogaeth i blant
Syria sy’n ffoaduriaid, yn y Senedd, yn y cyfryngau ac yn ei (h)etholaeth

Nodi tair blynedd ers cychwyn y gwrthdaro yn Syria
Hyd yma, mae’r Deyrnas Unedig wedi addo mwy na £500 miliwn o gymorth dyngarol ac
mae’n gwthio i sicrhau bod y gwrthdaro yn dod i ben mewn ffordd heddychlon. Ond mae
Aelodau Seneddol hefyd mewn sefyllfa gref i fod yn lluosyddion hefyd. Gallant sôn am
bynciau a thynnu sylw’r cyhoedd atynt drwy ddefnyddio prosesau ffurfiol ac anffurfiol y
Senedd. Mae hefyd ganddynt broffil amlwg yn y cyfryngau a gallant ddefnyddio yn i hybu
materion y maent yn eu cefnogi. Yn olaf, gallant ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, fel eu
gwefannau a’u cyfrifon Twitter i rannu materion gydag etholwyr a chynulleidfa ehangach.
Mae Oxfam yn gofyn i’r bobl ifanc ofyn i’w Haelodau Seneddol ymuno â nhw i sicrhau y caiff
plant Syria eu gweld a’u clywed wrth inni, ar 15 Mawrth 2014, nodi tair blynedd ers cychwyn y
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gwrthdaro. Bydd y gwrthdaro yn parhau i fod yn un o’r argyfyngau dyngarol mwyaf heriol
drwy gydol 2014 ac wedi hynny. Mae nodi tair blynedd ers iddo gychwyn yn gyfle allweddol i’r
bobl sy’n gwneud penderfyniadau yn y Deyrnas Unedig a’r cyhoedd ddangos eu
cydymdeimlad a’u cefnogaeth i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro a sicrhau nad yw
Syria yn dioddef o ‘genhedlaeth goll’.

Gweld a Chlywed – Muhamad
‘Y tro diwethaf i mi brynu dillad oedd yn Syria, dros flwyddyn yn ôl.’ Rasmiyeh –
mam Muhamad
Llun: Sam Tarling/Oxfam

Yr hyn mae Oxfam yn gofyn i ysgolion wneud
Mae Oxfam yn gofyn i grwpiau o bobl ifanc drefnu ymgyrch gardiau post i dynnu sylw at Syria.
Gallai hyn gael ei arwain gan Grŵp Llysgenhadon Ifanc Oxfam neu grŵp sy’n gwneud eu
gweithgaredd Dinasyddiaeth fel rhan o’u TGAU. Y terfyn amser yw 11 Ebrill 2014.
Y targed i’r bobl ifanc yw gwneud gwaith rheoli prosiect er mwyn casglu cymaint â phosib o
negeseuon cardiau post i’w rhoi i’w Haelod Seneddol. Credwn y gallai grŵp trefnus mewn
ysgol uwchradd osod targed i’w hun i gasglu rhwng 500 a 1,000 o negeseuon. Bydd cyflawni
hyn yn golygu:
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Archebu cardiau post i’ch ysgol drwy eich cyswllt yn Oxfam neu drwy anfon e-bost at
education@oxfam.org.uk
Sicrhau bod cymuned yr ysgol yn ymwybodol o’r effaith y mae’r gwrthdaro yn Syria yn
ei gael ar blant a diben llunio neges ar gerdyn post. Gall hyn gael ei wneud drwy
addysgu cyd-ddisgyblion mewn gwasanaethau, gwersi dinasyddiaeth ac ABCh, amser
cofrestru neu drwy gyfleoedd addas eraill. Mae’r adnoddau yn cynnwys cyflwyniad
PowerPoint y gall y bobl ifanc ei addasu a’i ddefnyddio.
Hyrwyddo’r ymgyrch drwy gyfryngau’r ysgol – cylchlythyr, gwefan ac ati.
Penderfynu ar yr amseroedd a’r lleoedd gorau i gasglu’r negeseuon cardiau post; a
threfnu rota. Er enghraifft, gallai’r bobl ifanc drefnu stondin y tu allan i ffreutur yr ysgol
yn ystod amser cinio. Mae’r adnodd yn cynnwys gweithdy i ddatblygu sgiliau cynllunio
er mwyn eu helpu i fynd i’r afael â’r gweithgareddau hyn.
Cynllunio sut i ymwneud â chymuned ehangach yr ysgol. Er enghraifft, casglu
negeseuon cardiau post gan rieni ac athrawon.
Cyfarfod ag Aelodau Seneddol neu anfon y cardiau post at Aelodau Seneddol ynghyd
â llythyr eglurhaol oddeutu’r 15 Mawrth 2014, gan nodi tair blynedd ers i’r gwrthdaro
gychwyn. Os nad yw hyn yn bosibl, dylai’r grwpiau anelu i gyfarfod a’u Haelod
Seneddol cyn diwedd tymor y gwanwyn ar 11 Ebrill 2014.
Rhoi gwybod i Oxfam faint o gardiau post a anfonwyd i’r Aelodau Seneddol, a pha
gamau a gymerwyd gan yr Aelod Seneddol i hyrwyddo’r ymgyrch.

Llunio’r cwricwlwm a chysylltu ag Aelodau Seneddol
Mae’r adnoddau hyn yn rhoi cymorth ychwanegol i’r athrawon hynny sy’n dymuno archwilio’r
pwnc hwn.
Mae adnodd Oxfam ‘Syria: Argyfwng i’r Plant?’ ar gael i’w lawrlwytho fan hyn:
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/syria
Mae’n cynnwys adnoddau i’w defnyddio yn y dosbarth, gweithgareddau dinasyddiaeth a
syniadau i godi arian yn yr ysgol ac mae’n rhoi cefndir rhagorol i’r gweithgaredd hwn.
Mae’r wefan They Work For You yn rhoi manylion cyswllt a gwybodaeth eraill am eich Aelod
Seneddol: http://www.theyworkforyou.com. Er enghraifft, mae’n bosib cadw golwg ar yr hyn y
mae Aelod Seneddol yn ei wneud yn y Senedd a thrwy hynny nodi faint o ddiddordeb sydd
ganddi/ganddo yn y pwnc.
Mae gan bron i bob Aelod Seneddol swyddfa yn yr etholaeth, a chysylltu â’r swyddfeydd hyn
fel arfer yw’r ffordd orau i ofyn am gyfarfod yn yr etholaeth. Fel arfer, drwy chwilio am enw’r
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Aelod Seneddol ar y we, cewch hyd i wefan bersonol yr Aelod Seneddol a fydd yn cynnwys
manylion cyswllt. Os na fydd hyn yn gweithio, ysgrifennwch at Enw’r Aelod Seneddol, House
of Commons, London SW1A 0AA.
Mae Aelodau Seneddol yn brysur ac yn derbyn llawer o geisiadau, llythyron ac e-byst bob
dydd. Felly mae’n bosib na chewch ateb ar unwaith. Dan yr amgylchiadau hyn, mae’n
dderbyniol i chi anfon e-bost neu roi galwad ffôn i’r swyddfa i’w hatgoffa ar ôl ychydig
ddiwrnodau. Cofiwch nad yw’r Senedd yn cwrdd ar ddydd Gwener a dylai Aelodau Seneddol
fod ar gael i gyfarfod â nhw yn eu hetholaethau bob dydd Gwener.
Mae gan Wasanaeth Addysg y Senedd adnoddau helaeth ar rôl y Senedd ac Aelodau
Seneddol. Gallwch lawrlwytho’r adnoddau fan hyn http://www.parliament.uk/education/.
Adnodd sydd yn arbennig o berthnasol i ymgyrch Gweld a Chlywed Syria yw ‘The Role of an
MP’ sydd ar gael i’w lawrlwytho fan hyn: http://www.parliament.uk/education/teachingresources-lesson-plans/role-of-an-mp-video/
Mae Get Global yn cynnwys gweithgareddau ymarferol i helpu pobl ifanc i gynllunio eu
gweithgareddau eu hunain fel rhan o ymgyrch. Mae ar gael i’w lawrlwytho fan hyn:
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/get-global. Lle da i gychwyn yw Adran 1: Get
Global Steps t. 41-49.
Mae’r gwrthdaro yn Syria yn datblygu’n gyflym ac mae’r ystadegau yn hen o fewn dim i’w
cyhoeddi. Dyma’r prif ffynonellau sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar yr argyfwng
dyngarol:
Syrian Humanitarian Bulletin - Bwletin Dyngarol Syria, gan Swyddfa Cydlynu
Materion Dyngarol y Cenhedloedd Unedig (UN OCHA)
Humanitarian Situation Report - Adroddiad ar y Sefyllfa Ddyngarol, a gyhoeddir
bob pythefnos gan UNICEF
Porthol Ymateb Syria gan Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid
(UNHCR): http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
Syria Needs Analysis Project - Prosiect Dadansoddi Anghenion Syria (ACAPS) –
trosolwg o Ddadansoddiad Rhanbarthol Syria
Sefydliadau newyddion fel y BBC ac Al Jazeera.
Caiff y deunyddiau hyn eu diweddaru yn rheolaidd a gallwch chwilio am y rhifynnau
diweddaraf drwy ddefnyddio peiriant chwilion ar y we.
Eich adnoddau
Rhannwch unrhyw adnoddau newydd rydych yn eu datblygu drwy gysylltu â’ch cyswllt yn
Oxfam neu drwy anfon e-bost at education@oxfam.org.uk
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