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Mae'r ymchwil yma yn awgrymu bod hiliaeth yn gyffredin yn system ysgolion
Cymru ac mae'n debygol bod athrawon a staff cymorth dysgu yn
tanamcangyfrif y sefyllfa yn fawr. 

Mae hiliaeth mewn ysgolion yn cael ei dioddef gan fwyaf trwy alw enwau a
sylwadau yn sgil camdybiaethau a stereoteipiau, er mae esiamplau o
ddigwyddiadau llawer mwy eithafol hefyd. 

Mae hiliaeth yn digwydd ar draws gwahanol grwpiau oedran ond y canfyddiad
yw ei bod yn fwy cyffredin ar lefel ysgol uwchradd. 

Canfyddiad addysgwyr yw mai lliw croen yw'r peth a dargedir amlaf, tra bod
disgyblion oedran uwchradd yn credu bod y rhan fwyaf o hiliaeth yn digwydd
mewn perthynas â chrefydd tra bod disgyblion cynradd yn credu bod y rhan
fwyaf o hiliaeth yn digwydd yn yr ysgol mewn perthynas â chenedligrwydd. 

Mae gwrth-Semitiaeth bellach yn cael ei chanfod mewn ysgolion gyda rhagfarn
gwrth-Islam yn parhau ac agweddau pobl ifanc tuag at Gristnogaeth yn dod yn
fwy negyddol.  

Mae canran yr addysgwyr sy'n dysgu gwrth-hiliaeth wedi cwympo ers
astudiaeth 2016 gyda diffyg amser a diffyg hyder yn cael eu nodi fel y prif
heriau, gan awgrymu na fod gwrth-hiliaeth yn cael ei hymgorffori yng
nghwricwlwm yr ysgol mewn nifer o achosion. 

Nid yw mwyafrif yr athrawon wedi derbyn unrhyw hyfforddiant gwrth-hiliaeth
ac maen nhw'n cyfaddef bod ganddynt ddiffyg hyder wrth adnabod a rhoi
gwybod am hiliaeth, yn ogystal ag wrth gefnogi'r unigolion dan sylw.       

Wrth addysgu disgyblion am hiliaeth, mae addysgwyr yn cael eu herio gan
faterion yn y gymuned ehangach, rhagfarn neu hyd yn oed hiliaeth amlwg rhai
cydweithwyr, a diffyg cefnogaeth/gwrthwynebiad gan rai rhieni. 

Mae disgyblion ac addysgwyr yn cytuno y byddai addysg yn cael effaith
sylweddol wrth fynd i'r afael â hiliaeth.
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Prif Argymhellion

Dylai Llywodraeth Cymru (LlC) gynnal / comisiynu ymchwiliad i hiliaeth
yn ysgolion Cymru.

Darparu ariannu i sicrhau bod pob athro/athrawes yng Nghymru yn
derbyn hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn ymwneud ag adnabod hiliaeth,
ymateb iddi a rhoi gwybod amdani, yn ogystal â herio rhagfarn
anymwybodol. 

Sicrhau bod addysgwyr yn ymwybodol o leoedd i gyrchu adnoddau
gwrth-hiliaeth. 

Cynnig cyfleoedd i staff wella eu gwybodaeth ar amrediad o grefyddau i
gefnogi addysgu addysg grefyddol orfodol. 

Dylai Estyn ddarparu cwestiwn penodol ar hiliaeth ar holiaduron
arolygu er mwyn datblygu darlun mwy cyflawn o faint y sefyllfa. 

Sicrhau bod gan bob ysgol eiriolwr gwrth-hiliaeth sy'n sicrhau llais y
disgyblion wrth roi gwybod am hiliaeth, boed trwy systemau cyfeillio,
cynghorau ysgol neu systemau adrodd dienw. 

Cadw'r ffocws ar ymgorffori gwrth-hiliaeth yn organig trwy adnoddau
ystafell ddosbarth, defnyddio modelau rôl a chynnig amlygiad i
amrediad eang o straeon ac esiamplau. 

Cynnig cynllun hyfforddi'r hyfforddwr yn ymwneud â rhyngweithio â
rhieni a chal sgyrsiau anodd.

Dylai Llywodraeth Cymru wneud ymrwymiad tymor hir i ariannu'r sector
cydraddoldeb hiliol yng Nghymru i sicrhau y gall y gefnogaeth barhau.
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Elusen addysg gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru (DCCiH)
sydd wedi gweithio gyda thua 150,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn y 13
mlynedd diwethaf. Ym mlwyddyn academaidd 18-19, bu'r elusen weithio'n
uniongyrchol â 20,864 o bobl ifanc ledled Cymru. Mae'r sefydliad yn defnyddio
statws proffil uchel chwaraeon a sêr chwaraeon i gynnig modelau rôl y gellir dwyn
perthynas â hwy mewn ymgais i helpu i fynd i'r afael â hiliaeth yn y gymdeithas.
Cyflawnir hyn trwy gyflwyno gweithdai addysg mewn ysgolion, gweithleoedd a
digwyddiadau mewn clybiau neu stadia chwaraeon lleol.
 
Er nad ydym yn gorff adrodd, mae'r elusen yn cofnodi unrhyw ohebiaeth yn
ymwneud ag ymholiadau gweithdai, gan gynnwys y sawl yn ymwneud â digwyddiad
hiliol. Mae hyn fel arfer ar ffurf galwadau ffôn gan athrawon neu rieni sydd wedi dod
yn ymwybodol o ddigwyddiadau. Mae cronfa ddata DCCiH ar gyfer blwyddyn
academaidd 2018-2019 yn dangos cynnydd o 26.2% mewn gohebiaeth o'r fath am
ddigwyddiadau hiliol o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, 2017-2018, gyda nifer yr
holl ymholiadau am fwcio gweithdai yn codi ond 8.9% mewn cymhariaeth. Felly,
ymddengys mai digwyddiadau hiliol sy'n gyrru modd anghymesur y cynnydd hwn yn
hytrach nag addysgwyr rhagweithiol yn unig yn ceisio gwneud gwaith ataliol. 
 
Er mwyn hysbysu gwaith DCCiH a gyrru gwrth-hiliaeth ymlaen yng Nghymru, bu'r
elusen gwblhau prosiect ymchwil gydag athrawon a phobl ifanc yn 2016.
Cwblhawyd yr ymchwil hwn cyn y refferendwm DU-gyfan ar Brexit a datblygiadau
eraill, megis: arolygiaeth addysg Estyn yn tynnu sylw at bryderon yn ymwneud â
diffyg adrodd digwyddiadau hiliol mewn ysgolion a'r diffyg ymateb dilynol (1);
cynnydd yn nifer yr adroddiadau o droseddau casineb (yn bennaf yn targedu
unigolion oherwydd eu hil/crefydd) (2); a rhybuddion am gynnydd y De Pellaf yng
Nghymru (3). Gan i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth diweddar gan yr elusen
ddarganfod bod nifer y gwaharddiadau ysgol yn sgil digwyddiadau hiliol yn cynyddu,
roedd yn briodol ailedrych ar yr ymchwil hwn. 
 
 

 
 
 
 
 
[1] Estyn (2019) Iach a Hapus: Effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblion [PDF]. Ar gael yn:
 https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Healthy%20and%20Happy%20report%20Cy_0.pdf
Cyrchwyd: 4/12/19.
 
[2] John Flatley (2018) Hate Crime, England and Wales, 2017/18 [Pdf] Y Swyddfa Gartref. Ar gael yn:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/748598/hate-crime-1718-
hosb2018.pdf Cyrchwyd: 14/6/19.
 
[3] Spencer, C (2018) ‘Anti-radicalisation co-ordinator: Wales far-right hunting ground Gwefan y BBC Ar gael yn:
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46557076 Cyrchwyd: 14/6/19.
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I ba raddau mae hiliaeth yn bodoli mewn ysgolion yng Nghymru? 
Sut mae'r hiliaeth hon yn edrych? 
Beth yw'r ymateb gan addysgwyr?

 
 
Roedd yr ymchwil yn anelu at fynd i'r afael â 3 phrif gwestiwn:    

 
Bu dros 1,000 o athrawon a chynorthwywyr addysgu ledled Cymru gwblhau
arolwg ar-lein. Roedd y cymysgedd hwn o gwestiynau ansoddol a meintiol yn
caniatáu i'r elusen ddeall yn well maint a mathau hiliaeth mewn ysgolion tra hefyd
yn creu rhagdybiaethau y gellid eu profi i geisio deall pam fod hyn yn digwydd. Yn
ychwanegol at hyn, cyflawnwyd ymgynghoriadau ansoddol gyda 428 disgybl o 7
ysgol er mwyn gwella dealltwriaeth o hiliaeth mewn ysgolion a sut mae
canfyddiadau disgyblion yn cymharu â rhai addysgwyr.
 
 
 
 
 
 
 
 

ALl - Awdurdod Lleol 
DCCiH - Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru
LlC - Llywodraeth Cymru

Acronymau

Diffiniadau
At ddibenion yr adroddiad hwn, defnyddir diffiniad Macpherson o
ddigwyddiad hiliol sef 'unrhyw ddigwyddiad y gellid ei ystyried yn hiliol gan y
dioddefwr neu unrhyw berson arall’, fel y defnyddiwyd yn ystod Ymholiad
Stephen Lawrence (4). Yn syml, mae hiliaeth yn golygu trin rhywun yn
wahanol neu eu hystyried yn israddol oherwydd lliw eu croen, crefydd,
cenedligrwydd neu ddiwylliant. 
 

 [4]Macpherson, W. (1999) ‘The Stephen Lawrence Enquiry’. Y Swyddfa Gartref. [Pdf]. Ar gael yn:
https://www.gov.uk/government/publications/the-stephen-lawrence-inquiry Cyrchwyd: 3/11/17.
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Methodoleg: Ymagwedd Dulliau Cymysg

Nodau'r ymchwil oedd darparu darlun mor gynhwysfawr â phosibl o ran
ehangder a dyfnder, mewn modd trwyadl ond effeithiol o ran cost hefyd.
Gan hynny, penderfynwyd mai ymagwedd dulliau cymysg oedd yn briodol. 
 
Fel elusen wedi'i hen sefydlu yng Nghymru, maeDCCiH wedi adeiladu 
 perthnasoedd gwaith cadarnhaol gydag amrediad eang o fudd-ddeiliaid.
Trwy weithdai ar gyfer pobl ifanc, hyfforddiant cychwynnol i athrawon,
sesiynau min nos, cysylltiadau â chlybiau chwaraeon, lobïo gwleidyddol a
chyfryngau cymdeithasol, mae'r elusen wedi adeiladu cyrhaeddiad 
 sylweddol ledled Cymru. Defnyddiwyd y rhwydweithiau hyn er mwyn casglu
canfyddiadau 1,058 o athrawon a chynorthwywyr addysgu, gan gynrychioli
pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru (Ffigur 1). 

Ffigur 1: Ymatebion yn ôl awdurdod lleol
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Defnyddiwyd arolwg ar-lein i gasglu'r data hwn. Bu grŵp y sampl yn hunan-
ddewisol gyda'r arolygon yn cael eu rhannu'n uniongyrchol gydag athrawon
trwy gronfeydd data DCCiH a chyfryngau cymdeithasol, trwy gysylltiadau
awdurdodau lleol a thrwy undebau llafur. Tra bod yna berygl bod caniatáu i
gyfranogwyr ddewis cymryd rhan oherwydd bod yna bosibilrwydd eu bod yn
ymateb oherwydd diddordeb/profiad cyfredol o hiliaeth, dewiswyd y dull hwn
oherwydd rhwyddineb ei rannu a'i gyflwyno, y rhyddid yr oedd yn ei darparu i
addysgwyr i rannu eu barn ar amser cyfleus, y gost, y gallu i osgoi meddylfryd
grŵp a'r gallu i gynnwys cwestiynau meintiol ac ansoddol.
 

Gan hynny, nid oedd yr ymateb yn gynrychiadol ym mhob ardal. Roedd yr
ymateb gan addysgwyr ysgolion uwchradd yn anghyfartal o uchel - roedd
54.8% o'r ymatebwyr o ysgolion uwchradd er bod addysgwyr yn yr ysgolion hyn
yn cynrychioli 32.6% o'r gweithluoedd addysgu/cymorth addysgu yn
genedlaethol.
 

Roedd staff ysgolion cynradd wedi'u tangynrychioli braidd gyda 41.1% o
ymatebwyr o gymharu â 57.5% yn genedlaethol, yn ogystal ag ysgolion
arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion (Ffigur 2) (5).
 

Tra bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cynrychioli 29% o'r ddarpariaeth yng
Nghymru, ond 15% o'r ymatebwyr cwblhaodd yr arolwg yn Gymraeg. Fodd
bynnag, gan ystyried bod tua 16% o ddisgyblion Cymru yn derbyn addysg
cyfrwng Cymraeg, mae hyn yn weddol gynrychiadol (6).
 
 
 
 
 
 

 
[5] https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/teachers-and-
support-staff/School-Staff
[6] https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-
Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Welsh-Language/Schools-by-LocalAuthorityRegion-
WelshMediumType

Ffigur 2: Canlyniad yn ôl math o ysgol
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[7] https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/teachers-and-
support-staff/School-Staff

Er ein bod yn deall bod dim modd cyffredinoli canlyniadau, maen nhw'n
debygol o fod yn ddangosyddion defnyddiol ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.
Ar ben hynny, mae'n bosib y bydd unrhyw ragfarn a allai ddigwydd yn sgil
caniatáu i gyfranogwyr gymryd rhan yn cael ei negyddu trwy groesgyfeirio
data o ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda phobl ifanc. Cymerwyd
ymagwedd ansoddol at gasglu barn 428 disgybl Cyfnod Allweddol 2 a
Chyfnod Allweddol 3 ar draws 7 ysgol. Targedwyd disgyblion cynradd hŷn ac
uwchradd iau gan fod mwyafrif yr ymholiadau a dderbynnir gan yr elusen yn
sgil digwyddiadau ymhlith y grwpiau oedran hyn (8). 

Roedd ymatebion gan staff cymorth yn cynrychioli 25.1% yn unig o'r 
 canlyniadau, er bod mwy o staff cymorth nag athrawon yng Nghymru
(Ffigur 3) (7). 

Ffigur 3: Ymatebwyr yn ôl rôl yn yr ysgol

 
[8] Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth  (2019) Cronfa Ddata Digwyddiadau Hiliol ac Ymholiadau. Cyrchwyd
05/12/19
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Er mwyn ehangu dealltwriaeth o'r darlun ehangach ledled Cymru ac i leihau'r
tebygolrwydd bod gan unigolion gysylltiadau â'r sefydliad, penderfynwyd y
byddai'r ymchwil yn canolbwyntio ar ardaloedd lle nad yw DCCiH yn weithgar ar
hyn o bryd. Gan ddefnyddio gwybodaeth o gyfarfodydd gyda'r Heddlu, Prevent
ac Uned Eithafiaeth a Gwrth-Derfysgaeth Cymru yn ymwneud â chynnydd yng
ngweithgarwch y De Pellaf yng Nghymru, penderfynwyd canolbwyntio ar yr
ardaloedd canlynol: Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Caerffili a Blaenau
Gwent. Trwy wneud hynny, gallai'r elusen archwilio a yw ideolegau hiliol y
grwpiau/unigolion De Pellaf sy'n weithgar yn yr ardaloedd hynny wedi'u
hadlewyrchu yn y boblogaeth ehangach, yn enwedig ar y lefel iau. Oherwydd y
goblygiadau diogelu, cynhaliwyd gweithdai i gyd-fynd â'r holl ymgynghoriadau er
mwyn esbonio hiliaeth ac archwilio strategaethau cefnogaeth gan adael
manylion cyswllt yr elusen rhag ofn bod angen cefnogaeth bellach.  
 
O ran detholiad, ar lefel ysgol gynradd, dewiswyd disgyblion Blwyddyn 6
oherwydd eu bod yn fwy tebygol o fod wedi treulio mwy o amser yn yr ysgol,
gan gasglu mwy o wybodaeth, ac yn gallu cynnig ymatebion mwy aeddfed i
drafodaeth sensitif. Pan roeddent yn yr ystafell ddosbarth, dewiswyd rhifau i
gyd-fynd â'r safle ar gofrestr y dosbarth ar hap o amlen er mwyn pennu pa
ddisgyblion byddai'n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad. 
 
Addysgwyd y cyfranogwyr ar y diffiniad o hiliaeth a therminoleg derbyniol /
annerbyniol cyn esbonio'r ymchwil, gan gynnwys diffiniadau o dermau
allweddol. Er mwyn asesu eu dealltwriaeth o hiliaeth, gofynnwyd i'r cyfranogwyr
gwblhau gweithgaredd 'graddfa hiliaeth'. Mewn grwpiau, bu'r cyfranogwyr
drafod pedwar portread byr a phennu a oeddent yn 'hiliol', 'ddim yn siŵr' neu
'ddim yn hiliol' wedi'i dilyn gan drafodaeth a rhannu'r atebion. Nesaf, bu'r
cyfranogwyr ymateb i gwestiynau ar lafar a gan ddefnyddio sticeri pleidleisio a
chwblhau amryw daflenni gwaith (Atodiad A), gyda'r nod o gasglu profiadau a
safbwyntiau ar nifer o bynciau yn ymwneud â hiliaeth. Cynigwyd nodiadau
gludiog i gyfranogwyr hefyd iddynt allu ysgrifennu unrhyw feddyliau, teimladau
neu syniadau neu i rannu syniadau'n fwy preifat er mwyn cefnogi llesiant
cadarnhaol cyfranogwyr.
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Oherwydd y cyfyngiadau a roddir ar ymgynghoriadau ar lefel uwchradd,
cymerwyd ymagwedd wahanol. Cyflwynodd yr elusen weithdy i bob disgybl yng
ngrŵp blwyddyn Cyfnod Allweddol 3 (pennwyd gan yr ysgol yn seiliedig ar
gyfleustra gan fwyaf) er mwyn sicrhau eu bod yn deall beth oedd hiliaeth, cyn
cynnal arolwg ansoddol ysgrifenedig yn seiliedig ar eu profiadau yn eu lleoliad
eu hun (Atodiad B). Eto, trafodwyd strategaethau i fynd i'r afael â hiliaeth gan
adael manylion cyswllt yr elusen rhag ofn bod angen cefnogaeth bellach ar
unrhyw ddisgybl. Cafwyd cydsyniad trwy'r ysgol ac atgoffwyd yr holl ddisgyblion
a gymerodd ran bod eu hatebion yn ddienw er mwyn sicrhau eu hymdeimlad o
ddiogelwch a llesiant. 
 
Er bod rhaid cydnabod cyfyngiadau'r ymchwil hwn gyda disgyblion, yn arbennig
o ran defnyddio samplu bachog, roedd diogelwch a llesiant disgyblion yn
hollbwysig felly dyna oedd y flaenoriaeth. Nid yw DCCiH yn dadlau bod modd
cyffredinoli'r canfyddiadau hyn, dim ond eu bod yn ddefnyddiol er mwyn creu
damcaniaethau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.
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Canlyniadau  
 
Arolwg Athrawon: Y Darlun Cyfredol
 

Cwblhawyd yr arolwg dwyieithog gan 1,058 o ymatebwyr, gan gynnwys
athrawon a chynorthwywyr addysgu. 
 

Fel y gellir gweld yn Ffigur 4, bu 68% o'r ymatebwyr ddweud bod disgybl yn eu
hysgol gyfredol wedi mynegi camdybiaethau neu stereoteipiau. Roedd bron
hanner y camdybiaethau neu stereoteipiau hyn yn ymwneud â lliw croen, wedi'i
dilyn gan grefydd a chenedligrwydd.

Ffigur 4: Wrth ddysgu yn eich ysgol bresennol, a yw disgybl wedi mynegi
camsyniadau neu ystrydebau yn ymwneud ag unrhyw un o'r pynciau yma?
Ticiwch bopeth sy'n berthnasol

O dan y cwestiwn hwn, roedd blwch i roi sylwadau dewisol. O'r 1,058 ymatebwr,
bu 159 ddewis gadael sylwadau ychwanegol.  O'r rhain, bu 66% (105) sôn am
deimladau gwrth-Islam o fewn eu cymunedau dysgu. Mae hyn yn adlewyrchu
canlyniadau ymchwil DCCiH yn 2016 pan dynnwyd sylw at  Islamoffobia hefyd fel
problem a thystiolaeth anecdotaidd gweithwyr DCCiH sydd wedi darganfod
cynnydd yng nghasineb gwrth-Islam sy'n cyd-fynd â'r hyn sydd yn y newyddion
ac adroddiadau o derfysgaeth. 
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Ar ben hynny, bu, 11.9% (19) o'r ymatebwyr sôn am faterion gwrth-Semitiaeth o
fewn eu sefydliad addysg. Ni thynnwyd sylw at wrth-Semitiaeth fel pryder yn
ymchwil 2016. Nid yw gwrth-Semitiaeth yn fater newydd ond mae'r ffaith ei bod
wedi cael ei godi yn yr arolwg hwn yn awgrymu ei bod naill ai wedi dod yn fwy
cyffredin neu fod addysgwyr wedi dod yn fwy ymwybodol ohono. Eto, mae
gwrth-Semitiaeth yn fater sydd wedi cael llawer mwy o sylw yn y newyddion yn
ystod blynyddoedd diweddar ac mae'n bosib bod hyn wedi cael effaith ar
ymwybyddiaeth. Yn destun pryder yw'r ffaith bod Uned Eithafiaeth a Gwrth-
Derfysgaeth Cymru yn cysylltu rhagfarn gwrth-Islam â'r De Pellaf a gwrth-
Semitiaeth â'r De Eithafol; yn ôl dylanwadau, maen nhw'n dod yn fwy gweithgar
yng Nghymru. Mae'n bosib bod hyn yn cael effaith ar blant mewn ysgolion
ledled Cymru.
 
Yn ogystal â'r ffocws ar gamdybiaethau a stereoteipiau am grwpiau crefyddol,
soniodd 52.2% (83) am faterion yn ymwneud â chenedligrwydd (Ffigur 5). Fel y
gellir gweld, tynnwyd sylw at amrediad eang o genedligrwydd fel rhai sydd wedi
cael eu camddeall neu eu stereoteipio, yn enwedig y sawl o dreftadaeth Asiaidd
neu Ddwyrain Ewrop. Fel un grŵp, tynnwyd sylw at y sawl o Wlad Pwyl fel y sawl
sy'n cael eu stereoteipio neu gamddeall amlaf gyda'r naratif yn cael ei yrru gan y
syniad o swyddi'n cael eu 'dwyn' o'r boblogaeth leol. 
 
Mae hefyd werth archwilio'r cysyniad o 'di-Brydeinig'. Beth sy'n diffinio unigolyn
fel Prydeiniwr neu fel arall? I rai, ymddengys fod cenedligrwydd yn gysylltiedig â
lliw croen neu ymddangosiad. Yn ddiddorol, mae camdybiaethau am Gymry a
Saeson hefyd yn ymddangos yn aml, sydd o bosib yn awgrymu gwrthdrawiad o
ddiwylliannau.
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Ffigur 5: Ymatebion yn seiliedig ar genedligrwydd yn ôl ffocws

Yn dilyn y cwestiynau cychwynnol hyn am gamdybiaethau a stereoteipiau,
gofynnwyd i'r sawl a gymerodd ran yn yr arolwg a oeddent yn ymwybodol o
unrhyw ddisgybl yn eu hysgol a oedd wedi cael ei bwlio neu ei drin mewn modd
anffafriol oherwydd unrhyw un o'r nodweddion rhestredig (Ffigur 6). Roedd 44%
o'r ymatebwyr yn ymwybodol o hyn yn digwydd. Dywedodd bron traean o'r
ymatebwyr bod disgybl wedi cael ei bwlio neu ei drin mewn modd anffafriol
oherwydd lliw ei groen. Eto, roedd cenedligrwydd (16%) a chrefydd (15%) hefyd
yn gyffredin sy'n dangos bod y camdybiaethau neu stereoteipiau hyn yn aml yn
troi yn driniaeth negyddol, sy'n cyd-fynd 'Graddfa Rhagfarn' Allport’ (9). 
 
 
 

 
 
 
[9] Allport, G.W. (1954). The Nature of Prejudice. Llundain: Addison-Wesley.
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Ffigur 6: wrth ddysgu yn eich ysgol bresennol, a oes disgybl wedi dioddef
gwahaniaethu neu fwlio am unrhyw un o'r nodweddion canlynol? ticiwch bopeth
sy'n berthnasol

Tra bod 44% o ymatebwyr yn ymwybodol o blentyn yn cael ei drin yn anffafriol
neu'n cael ei bwlio oherwydd un o'r nodweddion rhestredig, roedd chwarter
(25%) wedi gweld anffafriaeth hiliol, wedi ymateb i ddigwyddiad neu wedi cael
disgybl yn sôn iddynt am ddigwyddiad yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn gyson
â ffigur 2016 lle roedd 25% o athrawon (435 - nid cynorthwywyr addysgu) hefyd
wedi cael yr un profiad ar ryw adeg yn ystod y 12 mis blaenorol (10). Roedd y
ffigurau ychydig yn is ymysg ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ychydig yn uwch ymysg
rhai cyfrwng Saesneg. 
 
 
 
 
 

 
 

[10] Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (2016). ‘Racism and anti-racism in the Welsh Education System’. [Ar-lein] Ar
gael yn:
https://static1.squarespace.com/static/574451fe37013bd0515647ac/t/5a537d66419202e324613f6f/1515421045
424/Show+Racism+the+Red+Card+Report+September+2016+.pdf Cyrchwyd: 18/12/19.
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Ffigur 7: Yn eich ysgol bresennol, a ydych wedi arsylwi, ymateb i, neu a oedd
disgybl wedi riportio gwahaniaethu ar sail hil yn ystod y 12 mis diwethaf? Os
felly, disgrifiwch yn fyr yr hyn a ddigwyddodd

Gofynnwyd i'r ymatebwyr a atebodd 'ie' i roi disgrifiad byr o'r digwyddiad(au)
dan sylw. Roedd 213 ymateb.  
 
Mewn perthynas â'r ymatebion Saesneg, mae digwyddiadau ar oedran
uwchradd yn cynrychioli dros ddau draean o'r cyfanswm (Ffigur 8). Gan fod
ymatebwyr uwchradd ond yn cynrychioli 40% o'r holl ymatebion Saesneg, mae
hyn yn awgrymu problemau dyfnach yn ymwneud â hiliaeth yn ystod y cyfnod
addysg hwn. Fodd bynnag, ymddengys fod nifer y materion sy'n cael eu
hadrodd yn y cyfnod sylfaen yn cynyddu ar gronfa ddata DCCiH, gyda'r sawl a
ymatebodd i'r arolwg hefyd yn sôn am ddigwyddiadau, gan awgrymu y gallai hon
fod yn ardal o bryder.

 
 Ffigur 8: Cyfanswm digwyddiadau hiliol yn ol cyfnod allweddol (Cyfanswm o 96)
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Mae'r digwyddiadau eu hunain ar lafar gan fwyaf, gyda 86% yn seiliedig ar
alw enwau, jôcs a sylwadau, gyda rhai esiamplau o drais ac ati hefyd yn cael
eu nodi (Ffigur 9). Wrth ystyried hyn dan nawdd 'Pyramid Casineb' yr Anti-
Defamation League (11) (addaswyd o waith Allport yn esbonio'r camau a
arweiniodd at yr Holocost) (Atodiad C) fe welwn sut mae sefyllfa o wneud
sylwadau neu alw enwau'n gallu gwaethygu os nad oes unrhyw beth yn cael
ei wneud am y sefyllfa. 
 
Mae sylwadau megis ‘Nid oedd plentyn yn cael gwneud yr hyn roedd eisiau
gwneud, felly atebodd y plentyn gan ddweud ei fod methu gwneud, "Wel o
leiaf dwi'n wyn."’ yn cynrychioli sylfaen agweddau rhagfarnllyd. O oedran
ifanc iawn, mae plant yn cael eu dylanwadau gan amrywiaeth o ffynonellau,
gan gynnwys teulu/bywyd cartref, cyfryngau (gan gynnwys cyfryngau
cymdeithasol), hysbysebu, eu cyfoedion ac ati. Fel y nodir gan Akala, mae
'hiliaeth o ddydd i ddydd' yn gynhenid ar draws y gymdeithas o ran
cyflwyno'r sawl o gefndiroedd lleiafrifol ethnig (12) ac mae'n bosib y bydd
plant a phobl ifanc yn trafferthu i osgoi'r dylanwad hwn. Os yw'r agweddau
rhagfarnllyd hyn yn mynd heb eu herio, mae'n bosib y byddant yn symud
ymlaen i weithrediadau o ragfarn megis bwlio neu alw enwau, gyda nifer o
ymatebwyr wedi sôn am y rhain. Dyma esiampl go arferol o'r ymatebion
hyn: 'Bachgen blwyddyn 11 yn gofyn i fachgen arall a oedd yn gaethwas.
Bachgen blwyddyn 10 yn dweud wrth ferch bod ei thad yn derfysgwr gan mai
Mwslim ydyw.' Eto, gallwn weld dylanwad wybodaeth anghywir. 
 
Os nad yw gweithrediadau o ragfarn yn cael eu datrys yn ddigonol, mae'n
bosib y byddant yn troi i mewn i anffafriaeth, fel y gellir gweld yn yr
esiamplau hyn: 'Blwyddyn 7. Bu disgybl gwrywaidd wrthod eistedd nesaf at
ddisgybl du dro ar ôl tro. Cafodd ei orfodi i eistedd yno gydag uwch aelod o
staff yn delio â'r hiliaeth.’ Dywedodd ymatebwr arall: ‘Bu disgybl greu
holiadur ar gyfer Bagloriaeth Cymru am y dulliau gorau i 'Ddelio gyda
niggers'.’ Yn yr esiamplau hyn, ymatebodd yr ysgolion gyda'r gobaith o gael
gwared ar y risg o waethygu'r sefyllfa. Fodd bynnag, gallai diffyg ymateb neu
ymateb annigonol arwain at lefel nesaf y pyramid - trais yn seiliedig ar
ragfarn.
 
 
 
 

 
[11] Anti-Defamation League (2018) The Pyramid of Hate. [Ar-lein] Ar gael yn:
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf Cyrchwyd ddiwethaf:  13/2/20.
 
[12] Akala (2015) Fideo ‘Akala on Everyday Racism – What Should We Do?’ The Guardian. [Ar-lein] Ar gael
yn: https://www.theguardian.com/commentisfree/video/2015/mar/18/everyday-racism-what-should-
we-do Cyrchwyd ddiwethaf: 13/2/20.
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Yn anffodus, mae trais yn seiliedig ar ragfarn wedi cael ei weld ar draws Cymru
gydag ymatebwyr yn nodi ‘[Roedd] merched (blwyddyn 5/6) yn tynnu hijab plentyn
arall i ffwrdd.’ A ‘Bu disgybl blwyddyn 9 fwrw plentyn arall oherwydd doedd e ddim
yn hoffi ei acen. Dywedodd disgybl blwyddyn 8 wrth ei ffrind y byddai'n rhwbio
bacwn ar wyneb disgybl (Mwslimaidd) arall.' Yn anffodus, nid yw'r rhain yn
ddigwyddiadau unigryw - gellir hefyd eu gweld mewn ymatebion i arolygon eraill
a hefyd yng nghronfa ddata digwyddiadau hiliol DCCiH. Mae amlygiad a thrais yn
gallu achosi difrod parhaol i iechyd a llesiant y targed, y tramgwyddwr a/neu y
sawl o'u hamgylch ac mae hyn yn bryder mawr. 
 
Y cam olaf ar y Pyramid Casineb yw hil-laddiad. Nid yw'r adroddiad hwn yn
awgrymu mewn unrhyw fodd ein bod yn agos at unrhyw beth tebyg yn digwydd
yng Nghymru, rhaid i ni ddysgu o hanes a herio hiliaeth yn ei chamau cynnar er
mwyn osgoi gwaethygu'r sefyllfa.

Ffigur 9: Digwyddiad yn ôl math (Cyfanswm o 232 Saesneg) 

Roedd yr ymatebion Cymraeg (18) yn ymwneud yn bennaf â galw enwau a
hiliaeth wedi'i hanelu at liw croen. Tra mai nifer fechan yn unig ddewisodd adael
sylwadau ychwanegol, bu 9 sôn am oedran y disgyblion (Ffigur 10). Roedd nifer y
digwyddiadau ar lefel uwchradd a chynradd yn weddol debyg, yn wahanol i'r
canlyniadau Saesneg lle roedd dau draean o'r digwyddiadau a nodwyd ar lefel
uwchradd.
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Ffigur 10: Digwyddiadau yn ol cyfnod sylfaen (Cyfanswm Cymraeg - 9)

Roedd y math hwn o ddigwyddiadau hefyd yn amrywio (Ffigur 11). Gyda
mwyafrif y digwyddiadau yn yr arolygon Cymraeg a Saesneg yn seiliedig ar alw
enwau a sylwadau, roedd hyn yn cynrychioli cyfran uwch o ddigwyddiadau a
soniwyd amdanynt yn yr ymatebion cyfrwng Cymraeg, sy'n awgrymu llai o
ddifrifoldeb.

Ffigur 11: Digwyddiad yn ol math (Cyfanswm Cymraeg - 16) 

Ymhlith yr ymatebion roedd: ‘Blwyddyn 9 Ferch yn cael yn alw pikey mwy na
unwaith - bron pob wers.’ a ‘2 achos: 2 ddisgybl o fl.3 yn cyfeirio at liw croen disgybl
ym ml.5 1 disgybl o'r derbyn yn galw plentyn arall yn y dosbarth yn 'monkey face'.
Unwaith eto, gan ystyried y Pyramid Casineb, awgryma hyn ein bod wedi
cyrraedd gweithredoedd rhagfarn cam dau, o bosib yn symud i mewn i
anffafriaeth, gan ddibynnu ar natur y bwlio a nodwyd gan un ymatebwr. Fodd
bynnag, oherwydd maint bach y sampl, nid yw'n bosib gwneud tybiaethau
ehangach. 
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Ffigur 12: A addysgir addysg gwrth-hiliaeth yn eich ysgol?

62% yn unig ddywedodd ei fod, er bod 89% o ymatebwyr yn credu y dylid
ymgorffori addysg wrth-hiliaeth yn y cwricwlwm. Mae'r ganran o ymatebwyr sy'n
dweud bod eu hysgol yn dysgu gwrth-hiliaeth wedi gostwng ychydi ers 2016 pan
ddaru 66.6% o ymatebwyr ddweud bod addysg wrth-hiliaeth yn cael ei
haddysgu yn eu hysgolion. Mae hyn yn achos pryder gan ystyried nifer y
digwyddiadau a soniwyd amdanynt yn y paragraffau canlynol.

Yn ogystal ag archwilio lled a mathau'r hiliaeth sy'n digwydd mewn ysgolion
ledled Cymru, mae'r prosiect ymchwil hwn wedi ceisio deall yn well yr hyn
sy'n cael ei wneud i chwalu camdybiaethau, stereoteipiau a chasineb ac i
ddileu hiliaeth. Gan hynny, gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi a oedd addysg
wrth-hiliaeth yn cael ei haddysgu yn eu hysgolion ar hyn o bryd (Ffigur 12).
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Agweddau rhagfarnllyd/diffyg cefnogaeth yn y cartref
Rhagfarn anfwriadol (neu agweddau hiliol) staff yr ysgol 
Agweddau eithafol yn y gymdeithas ehangach 
Brexit a derbynioldeb hiliaeth yn y gymdeithas ehangach 

Canlyniadau Arolwg Athrawon: Yr Heriau
 
Pan ofynnwyd beth oedd yr heriau wrth addysgu disgyblion am hiliaeth (Ffigur
13), ‘diffyg amser yn yr ystafell ddosbarth' oedd yr ateb mwyaf cyffredin. Mae
addysgwyr dan lawer o bwysau ac mae baich gwaith wedi cael ei godi fel
problem o ran dargadwad athrawon (13), ond gallai hyn hefyd awgrymu
gwahanol ddehongliadau o'r hyn a olygir gan 'addysg wrth-hiliaeth’. Mae'r adran
sylwadau ychwanegol yn dangos bod addysg wrth-hiliaeth yn cael ei ystyried fel
unrhyw beth o weithdai untro Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth i ymgorffori
rhaglenni llysgenhadon. Yn ôl yr ymatebwyr, yr ail her fwyaf wrth ddysgu gwrth-
hiliaeth yw hyder athrawon yn y pwnc. Fel elusen, mae DCCiH yn aml yn cael ei
hatgoffa bod hiliaeth, i nifer yn bwnc weddol anghyfforddus i'w drafod
oherwydd pryderon yn ymwneud â'r derminoleg gywir, pryderon eu bod yn
pechu yn erbyn rhywun ac ati. Os yw addysgwyr yn teimlo'n hyderus i ymgorffori
gwrth-hiliaeth e.e. yn yr esiamplau ac adnoddau maen nhw'n eu dysgu neu trwy
drafod hiliaeth wrth i straeon priodol ymddangos yn y newyddion ac ati, yna,
mae'n bosib y bydd yr her ganfyddiedig o 'ddiffyg amser' yn diflannu. 
 
Nodwyd nifer o heriau eraill hefyd gan y 11% o ymatebwyr a atebodd ‘arall’. 
 
Nodwyd yr holl heriau eraill hyn gan fwy nag un cyfranogwr: 
 

 
 
 

Results

[13] Llywodraeth Cymru (2019) Astudiaeth ymchwil ar ba mor ddeniadol yw gyrfa addysgu, a chadw athrawon.
[Ar-lein]. Ar gael yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-03/astudiaeth-ymchwil-ar-
ba-mor-ddeniadol-yw-gyrfa-addysgu-a-chadw-athrawon.pdf Cyrchwyd ddiwethaf: 13/2/20.
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Rhan yn unig o fywyd plentyn yw addysg a gall fod yn anodd iawn i addysgwyr
chwalu agweddau negyddol di-baid heb gefnogaeth adref. Yng Nghymru, mae
mwyafrif yr atgyfeiriadau i PREVENT oherwydd digwyddiadau yn ymwneud â'r De
Eithafol (14). Os nad yw addysgwyr yn cael eu cefnogi i herio hiliaeth ar yr
oedrannau ifancach hyn, bydd hiliaeth yn parhau i fodoli. I rai, ymddengys eu
bod yn teimlo eu bod yn brwydro brwydr golledig gan fod agweddau eithafol yn
parhau i fodoli yn y gymdeithas ehangach ac ymddengys fod hiliaeth agored
wedi dod yn fwy derbyniol yn sgil pleidlais Brexit yn 2016 a buddugoliaeth
Donald Trump yn etholiad UDA (15). Ymddengys hefyd fod hyn wedi cael effaith
ar rai aelodau o staff ysgolion gyda rhai ymatebwyr yn nodi bod aelodau eraill o
staff wedi dangos agweddau hiliol. Er enghraifft, dywedodd un ymatebwr 'Rwyf
wedi clywed llawer o iaith hiliol yn cael ei ddefnyddio gan ddisgyblion a gan staff
mewn rhai achosion' tra i un arall nodi 'Sylwadau a wneir am blant Mwslimaidd
gan staff! Sylwadau am fwydydd halal a'r berthynas rhwng rhieni Mwslimaidd.' Mae
hwn yn bryder mawr.
 
Gallai effeithio ar driniaeth plant, yn fwriadol neu'n anfwriadol, felly mae angen
ei fonitro'n ofalus.
 
 

Results

[14] Y Swyddfa Gartref (2019) Individuals Reported to and Supported Through the Prevent Programme: England
and Wales April 2018 to March 2019. [Ar-lein]. Ar gael yn:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/853646/individ
uals-referred-supported-prevent-programme-apr2018-mar2019-hosb3219.pdf Cyrchwyd ddiwethaf: 13/2/20.
 
[15] Booth R. (2019) ‘Racism Rising Since Brexit Vote, Study Reveals’ The Guardian. [Ar-lein]. Ar gael yn:
https://www.theguardian.com/world/2019/may/20/racism-on-the-rise-since-brexit-vote-nationwide-study-reveals
Cyrchwyd ddiwethaf: 13/2/20.

Ffigur 13: Beth ydych chi'n credu yw'r heriau wrth addysgu disgyblion am wrth-
hiliaeth? (ticiwch bopeth sy'n berthnasol)
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ResultsO ran symud ymlaen, nod DCCiH oedd ceisio deall pa gefnogaeth allai fod yn
ddefnyddiol er mwyn mynd i'r afael â hiliaeth mewn ysgolion. O'r 884 o
athrawon a atebodd y cwestiwn, roedd 27% wedi derbyn hyfforddiant gwrth-
hiliaeth yn eu hysgolion (Ffigur 14), i fyny o 16% yn 2016.

Ffigur 14: os ydych chi'n athro, a ydych chi wedi derbyn unrhyw hyfforddiant
gwrth-hiliaeth yn eich ysgol

Yn eu hysgolion cyfredol, 32.4% o ymatebwyr yn unig oedd wedi derbyn
hyfforddiant ar sut i adnabod digwyddiadau o anffafriaeth hiliol, ymateb iddynt,
rhoi gwybod amdanynt a dilyn i fyny arnynt (Ffigur 15).

Ffigur 15: Yn eich ysgol bresennol, a ydych wedi derbyn hyfforddiant ar sut i
gydnabod, ymateb i, adrodd a dilyn digwyddiadau o wahaniaethu ar sail hil?
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O'r sawl a ychwanegodd sylwadau ychwanegol, nododd 56% bod eu
hyfforddiant wedi cael ei gyflwyno gan DCCiH (Ffigur 16) gyda hyfforddiant
amhenodol / mewnol trwy ddiwrnodau HMS yr ail 'ddarparwr' fwyaf.

Ffigur 16: Hyfforddwr gwrth-hiliaeth gan ddarparwr (Cyfanswm o 79)

Y pryder mwyaf o bosib oedd hyder addysgwyr y bod ganddynt y sgiliau cywir
i adnabod hiliaeth. Pan ofynnwyd a oeddent yn teimlo'n hyderus i adnabod
pob math o anffafriaeth hiliol mewn ysgol, llai na hanner (47.7%) yr addysgwyr
dywedodd 'ydw’ (Ffigur 17). Os nad yw addysgwyr yn hyderus yn adnabod
hiliaeth, mae'n debygol o gael ei than-adrodd, gan adael disgyblion agored i
niwed heb gefnogaeth ddigonol.
 
 
Ffigur 17: Ydych chi'n teimlo'n hyderus yn cydnabod pob digwyddiad o
wahaniaethu ar sail hil yn eich ysgol?
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Ychwanegir at y pryder hwn gyda'r ffaith mai ond 29.5% o addysgwyr
dywedodd y byddent yn hyderus yn cefnogi dioddefwr hiliaeth ac ond 27%
dywedodd y byddent yn hyderus yn cefnogi tramgwyddwr (Ffigur 18). Os na
ymdrinnir â materion mewn modd effeithiol ac os na roddir mesurau
cefnogi/addysgu/cosbi ar waith lle bo'n briodol, mae disgyblion yn cael eu
hesgeuluso ac mae yn beryg y bydd yr ymddygiad niweidiol hwn yn parhau,
gan arwain at niwed emosiynol ynghyd â diwrnodau ysgol coll ar gyfer pawb
ynghlwm. Yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth a gynhaliwyd gan Dangos y Cerdyn
Coch i Hiliaeth ym mis Rhagfyr 2019 ac a ddiweddarwyd ym mis Chwefror
2020, ym mlwyddyn academaidd 2018/19, collwyd o leiaf 221.5 diwrnod
ysgol gan dramgwyddwyr digwyddiadau hiliol trwy waharddiadau, gan
gynnwys 2 waharddiad parhaol. Nid oes gwybodaeth ar faint o ddiwrnodau
ychwanegol y gallai fod wedi'u colli gan dargedau'r digwyddiadau hynny.

Ffigur 18: A ydych chi teimlo eich bod chi wedi'ch hyfforddi i ddelio â
myfyriwr sy'n dioddef / cyflawnwr neu wahaniaethu ar sail hil?

Mae cefnogi pawb sydd ynghlwm mewn digwyddiad hiliol yn aml yn golygu
cynnwys rhieni. Fodd bynnag, dim ond 22.3% o'r ymatebwyr oedd yn teimlo'n
gymwys i ddilyn i fyny ar faterion gyda rhieni (Ffigur 19). Bu nifer ohonynt
nodi y byddent yn disgwyl i'r uwch dîm rheoli gysylltu â rhieni yn eu lle. Bu rai
hefyd nodi bod rhieni'n gallu bod yn ymosodol neu'n rhwystrol a bod hyn
wedi bod yn broblem. Mae'n amlwg bod angen cefnogaeth.
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Ffigur 19: A ydych'n teimlo bod chi wedi hyfforddi'n dda i fynd ar drywydd
achosion o wahaniaethu ar sail hil gyda rhieni?

Rhwystr arall at ymateb yn effeithio i ddigwyddiadau hiliol mewn ysgolion yw
bod nifer o addysgwyr yn ansicr sut i roi gwybod am ddigwyddiadau, gyda 27.5%
yn teimlo eu bod yn gymwys i wneud hyn (Ffigur 20). Gan fod canllawiau newydd
Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyhoeddi ers cynnal yr ymchwil hwn, bydd yn
ddiddorol gweld y datblygiadau yn y maes hwn.

Ffigur 20: A ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch hyfforddi'n dda i ddod o hyd i
adroddiad digwyddiad gwahaniaethu ar sail hil ar gyfer uwch staff ac awdurdod
lleol?
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O'r sawl sy'n rhoi gwybod am ddigwyddiadau hiliol yn yr ysgol, roedd lleiafrif
(14.1%) wedi wynebu neu rannol wynebu rhwystrau (Ffigur 21) gyda nifer o'r rhain
yn ymwneud â diffyg canfyddiedig o weithredu gan uwch reolaeth. Ymhlith y
sylwadau roedd y canlynol: 
 
'Nid yw rhai digwyddiadau'n cael eu cymryd mor bell ag rwy'n teimlo y dylid eu
cymryd, nid yw cosbau troseddwyr mynych yn ddigon llym.' 
 
'Wedi pasio pryderon ymlaen o ran methiant uwch reolwyr i ddelio â digwyddiadau
ond ni wnaethpwyd unrhyw beth am y peth. Yn yr un modd, mae uwch reolwyr yn
mynegi safbwyntiau gwrth-Islam yn agored gyda neb yn dweud unrhyw beth am
hynny.' 
 
Mae pryderon am agweddau aelodau eraill o staff, boed yn fwriadol neu'n
anfwriadol, hefyd yn thema gyffredin. Os nad yw aelodau o staff yn wrth-hiliol eu
hunain, a ydyn nhw mewn sefyllfa i ddileu hiliaeth yn effeithiol yn system addysg
Cymru?

Ffigur 21: Yn eich ysgol bresennol, a ydych wedi wynebu unrhyw anawsterau
wrth gydnabod, ymateb i, riportio a dilyn digwyddiadau o wahaniaethu ar sail hil?
os felly, rhowch y manylion isod.
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Canlyniadau Arolwg Athrawon: Symud Ymlaen 
 
Mae diffyg hyfforddiant, diffyg cefnogaeth ac agweddau rhagfarnllyd disgyblion a
staff yn bryderon mawr, ond nid yw hynny'n golygu bod dim datrysiadau ar eu
cyfer. At y diben hwn, gofynnwyd i'r sawl a gymerodd ran yn yr arolwg am
ddatrysiadau. 
 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (79%) yn teimlo y byddai gweithdai gwrth-hiliaeth,
cyfredol, wedi'u teilwra yn fuddiol yn eu hysgolion (Ffigur 22). Roedd rhai
ysgolion eisoes wedi derbyn gweithdai disgyblion gan DCCiH ac roedd llawer o
ysgolion eraill yn teimlo y byddai dysgu am stereoteipiau'n fuddiol nid yn unig ar
gyfer disgyblion, ond ar gyfer y gymuned ehangach. O'r sawl nad oedd yn
cytuno (5.5%), bu nifer fechan o ymatebwyr godi pryderon y byddai addysg yn
'codi' materion. Ymddengys fod hwn yn bryder sy'n deillio o ddiffyg hyder i fynd
i'r afael â materion o'r fath.

Ffigur 22: Ydych chi'n meddwl y byddai gweithdai gwrth-hiliaeth wedi'u
teilwra gydag 'Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth' yn fuddiol i'ch myfyrwyr?

Pan ofynnwyd pa hyfforddiant penodol byddai'n fuddiol iddynt fel addysgwyr,
dywedodd mwyafrif yr ymatebwyr ‘ymateb i hiliaeth yn yr ysgol’ (64%) a ‘gwrth-
hiliaeth fel ymagwedd ysgol gyfan’ (53.8%). 5% yn unig ddywedodd 'dim un o'r
uchod' heb gynnig unrhyw esboniad (Ffigur 23). O'r sawl a ddywedodd 'arall',
nododd y mwyafrif y byddai unrhyw hyfforddiant yn fuddiol. Mae'n hanfodol
bod addysgwyr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.
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Ffigur 23: Pa hyfforddiant ydych chi'n credu fyddai o fudd i chi yn eich rôl
benodol? Ticiwch bopeth sy'n berthnasol.

Canlyniadau Ymgynghori â Disgyblion: Y Darlun Cyfredol
 
Er mwyn croesgyfeirio canlyniadau o'r arolwg athrawon, ymgynghorwyd â
disgyblion hefyd. Mae canlyniadau gan ddisgyblion yn dynodi bod y plant a'r
bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy yn credu bod digwyddiadau hiliol yn digwydd
mwy aml na'r hyn a ganfyddir gan addysgwyr. Tra i 68% o addysgwyr ddweud
bod disgyblion wedi mynegi camdybiaethau neu stereoteipiau, roedd 77% o
ddisgyblion yr ymgynghorwyd â hwy ar draws lefelau cynradd ac uwchradd yn
credu bod hiliaeth yn bodoli yn eu hysgolion (Ffigur 24).

 
Ffigur 24: A yw hiliaeth yn bodoli yn eich ysgol?
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ResultsO bryder penodol yw pan y cymharir niferoedd cynradd ac uwchradd (Ffigur
25). Dywedodd 80% o gyfranogwyr uwchradd bod hiliaeth yn bodoli yn eu
hysgolion, sy'n awgrymu bod hwn yn fater sy'n gwaethygu wrth i ddisgyblion
dyfu i fyny.

Ffigur 25: A yw hiliaeth yn bodoli yn eich ysgol?

O ran y nodweddion a dargedir, mae ymatebion disgyblion yn adlewyrchu'r
rheini a roddwyd gan addysgwyr, gyda 45% o ddisgyblion yn nodi mai lliw
croen sy'n cael ei gysylltu amlaf ag agweddau a stereoteipiau hiliol, wedi'i dilyn
gan grefydd (Ffigur 26).

 Ffigur 26: Pa nodwedd hiliol sy'n cael yr agweddau a'r ystrydebau mwyaf
hiliol tuag ato yn eich ysgol a'ch cymuned?
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Eto, mae mân wahaniaethau rhwng oedran cynradd ac uwchradd gyda chyfran
uwch o agweddau a stereoteipiau hiliol yn cael eu hanelu at liw croen ar lefel
ysgol gynradd, tra bod mwyafrif y disgyblion ysgol uwchradd yn nodi crefydd fel
y prif darged (Ffigur 27).

Ffigur 27: Pa nodwedd hiliol sy'n cael yr agweddau a'r ystrydebau mwyaf hiliol
tuag ato yn eich ysgol a'ch cymuned? (Cymharu Cynradd ag Uwchradd) 

Yn ddiddorol, pan ofynnwyd cwestiwn tebyg arall i gyfranogwyr cynradd, roedd y
canlyniadau'n wahanol. Y tro hwn, roedd cyfranogwyr yn canolbwyntio ar yr
ysgol yn unig, gan ddewis yr holl opsiynau perthnasol. Roedd llai o gyfranogwyr
yn credu bod agweddau a stereoteipiau yn ymwneud â lliw croen yn broblem yn
eu hysgol hwy ond gellir gweld llawer cliriach bod problemau yn ymwneud â
chenedligrwydd a diwylliant hefyd yn bodoli (Ffigur 28). Er mwyn cymharu, dim
ond 27% o'r addysgwyr a arolygwyd oedd yn credu bod agweddau a
stereoteipiau yn ymwneud â chenedligrwydd yn broblem, o gymharu â 65% o
gyfranogwyr cynradd, a dim ond 18.5% o'r addysgwyr a gymerodd ran oedd yn
credu bod yna broblemau yn ymwneud â diwylliant, o gymharu â 53% o'r
disgyblion a gymerodd ran.
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Yn ymchwil DCCiH yn 2016 , daeth i'r amlwg bod Mwslimiaid yn cael eu targedu
gan agweddau hiliol a stereoteipiau, yn enwedig o gymharu â Christnogion.
Felly, gofynnwyd i ddisgyblion eto am grefyddau Islam a Christnogaeth. Roedd
disgyblion wedi clywed llawer o negyddoldeb am Islam gyda 93.4% o'r sylwadau
yn 'wael' ond roeddent hefyd wedi clywed negyddoldeb am Gristnogaeth, gyda
63.8% o'r sylwadau yn 'wael' (Ffigur 29). O ran Cristnogaeth (Ffigur 30),
ymddengys fod y sylwadau hyn yn ymwneud gan fwyaf â materion yn ymwneud
â chydraddoldeb a cham-drin plant, tra bod y negyddoldeb yn ymwneud ag
Islam yn ymwneud â therfysgaeth (Ffigur 31). Mae'n bosib y bod angen addysg i
gynyddu dealltwriaeth a herio unrhyw gamdybiaethau yn ogystal â
thrafodaethau agored a gonest i gael gwared â stereoteipiau a mythau
niweidiol.

 

Results
Ffigur 28: A oes agweddau a stereoteipiau hiliol yn bodoli yn eich ysgol tuag at:

Ffigur 29: Sylwadau da neu ddrwg rydych chi wedi'u clywed neu eu gweld yn
ystod y 6 mis diwethaf am y crefyddau hyn:
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Results
Ffigur 30: Geiriau negyddol a glywyd am Gristnogaeth

Ffigur 30 'Word Cloud'  yw lle mae cynrychiolaeth weledol o destun yn cael
ei ddefnyddio i arddangos data. Mae maint y ffont yn cynyddu fel y cododd
y gair lawer gwaith fel rhan o'r cwestiwn ymchwil.
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Ffigur 31: Geiriau negyddol a glywyd am Islam

Canlyniadau Ymgynghori â Disgyblion: Yr Heriau
 
Mae'n glir bod ymatebwyr yn teimlo bod hiliaeth yn bodoli yn eu hysgolion,
fodd bynnag, mae hiliaeth weithiau'n bodoli ar ffurf agweddau a
stereoteipiau, yn hytrach na chael targed neu ddioddefwr uniongyrchol.
Felly, gofynnwyd hefyd i ddisgyblion a oedden nhw neu unrhyw un maen
nhw'n eu hadnabod wedi bod yn darged hiliaeth yn yr ysgol (Ffigur 32). Bu
mwyafrif yr ymatebwyr ateb (63%) ‘do’. Mae'r amcangyfrif rhy isel hwn o
raddfa'r broblem gan y sawl mewn swyddi o gyfrifoldeb yn bryder
sylweddol ac yn her at y dyfodol.
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Results

Ffigur 32: Ydych chi neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod wedi profi
hiliaeth yn yr ysgol?

Ymddengys fod y mater mwyaf cyffredin ar lefel uwchradd, gyda dros ddau
draean (67%) o ymatebwyr uwchradd yn dweud ‘do’ (Ffigur 33). Gallai fod
nifer o ffactorau y tu ôl i'r canlyniad hwn. Er enghraifft, gallai'r
anhysbysrwydd a gynigwyd i ymatebwyr uwchradd gan yr arolwg
ysgrifenedig wedi eu galluogi i fod yn fwy onest, neu gallai trefniant addysg
uwchradd sy'n gweld disgyblion yn symud o amgylch ac yn dod ar draws
gwahanol unigolion/aelodau o staff olygu bod mwy o gyfle ar gyfer bwlio ac
agweddau hiliol neu ddigwyddiadau hiliol yn fwy penodol. Mae angen
ymchwil pellach ar hyn.
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Daw her arwyddocaol gyda nifer y disgyblion sy'n fodlon cyfaddef eu bod
wedi bod yn hilio neu wedi defnyddio iaith hiliol tuag at rywun yn yr ysgol
(Ffigur 34) gyda chyfran yr ymatebwyr cynradd ac uwchradd o fewn 0.1% o'i
gilydd.  Ar ôl y sesiynau'n esbonio beth oedd hiliaeth, gellir ystyried y ffaith
bod cyfranogwyr yn gyfforddus ac yn ddigon hysbys i adnabod a chyfaddef i
ymddygiad hiliol fel rhywbeth cadarnhaol, mae hefyd yn datgelu problem ar
lefel endemig sy'n golygu bod rhaid gweithredu ar unwaith.
 

ResultsFfigur 33: Ydych chi neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod wedi profi
hiliaeth yn yr ysgol?

Ffigur 34: Ydych chi erioed wedi bod yn hiliol neu wedi defnyddio iaith
hiliol i unrhyw un yn yr ysgol?
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Canlyniadau Ymgynghori â Disgyblion: Symud Ymlaen
 
Gyda thri disgybl ym mhob deg yn cyfaddef bod yn hiliol neu ddefnyddio
iaith hiliol tuag at ddisgybl arall, rhaid gweithredu. Fel rhan o'r ymgynghoriad
ac er mwyn annog perchnogaeth o'r mater, gofynnwyd i ddisgyblion
cynradd gynnig eu datrysiadau eu hunain. 
 
Gellir rhannu'r datrysiadau a gynigwyd gan gyfranogwyr cynradd yn bedwar
prif grŵp: 
 
1.      Addysg 
2.      Datblygiadau technolegol 
3.      Adeiladu rhwydweithiau cefnogaeth 
4.      Cyhoeddusrwydd a chodi ymwybyddiaeth
 
O ran addysg, bu nifer o ddisgyblion nodi bod angen dysgu gwrth-hiliaeth.
Ymhlith yr awgrymiadau roedd cynnal clybiau ar gyfer plant iau a rhoi
sgyrsiau i ysgolion. Yn hytrach na mynd i'r afael â stereoteipiau, roedd mwy
o ffocws ar yr angen i rybuddio am beryglon hiliaeth, yn arbennig ar-lein. 
 
Mewn gwirionedd, roedd diogelwch ar-lein (a diogelwch ar blatfformau
cyfryngau cymdeithasol yn benodol) a'r angen am wersi ar hyn yn rhywbeth
a nodwyd gan bob grŵp yr ymgynghorwyd â hwy a gellid gweld yn glir bod
nifer o'r cyfranogwyr yn pryderu am hyn. Un awgrym oedd y dylid defnyddio
cyfryngau cymdeithasol e.e. Snapchat i gyflwyno'r gwersi hyn - gan
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er gwell. Ar wahân i addysg, ymhlith yr
awgrymiadau i gadw unigolion yn fwy diogel ar-lein oedd datrysiadau
technolegol megis rhybuddion naid sy'n rhybuddio'r unigolyn a'r heddlu am
gynnwys hiliol, a gwella gosodiadau rheoli ffonau symudol mewn modd a
fyddai'n atal unigolion rhag bostio cynnwys hiliol.
 
Bu nifer o gyfranogwyr hefyd dynnu sylw at yr angen am rwydweithiau
cefnogaeth effeithiol. Mae gwybod i bwy i ddweud a chael ffrindiau neu
'bydis' i siarad â hwy yn hanfodol. Mae'n bwysig nodi hyn. Os nad yw
ysgolion ac athrawon/aelodau o staff unigol yn gwneud eu safbwynt gwrth-
hiliaeth yn glir, mae'n bosib na fydd y sawl sy'n cael profiad o hiliaeth yn
gwybod pwy i ymddiried ynddynt wrth roi gwybod am ddigwyddiadau o
hiliaeth neu wrth geisio cefnogaeth.

Results
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Yn olaf, bu nifer o gyfranogwyr bwysleisio'r angen am gyhoeddusrwydd a chodi
ymwybyddiaeth - dweud wrth fwy o bobl pam fod hiliaeth yn anghywir. Ymhlith y
syniadau roedd cyflwyno gwobrau i'r sawl sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn y
frwydr   yn erbyn hiliaeth, cyhoeddi areithiau gwrth-hiliaeth a rhannu straeon
gan y sawl sydd wedi dioddef/cael profiad o hiliaeth. Roedd y cyfranogwyr yn
teimlo, trwy rannu'r neges hon 'ym mhob man', y gellid dileu hiliaeth.

Results
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1. Dynoda canlyniadau'r ymchwil gydag addysgwyr a disgyblion bod hiliaeth yn
gyffredin ar draws y system addysg yng Nghymru gyda disgyblion yn credu bod
y broblem lawer mwy pwysig nag y cydnabyddir gan addysgwyr, sy'n awgrymu
bod graddfa'r broblem yn cael ei amcangyfrif yn rhy isel. Tra bod 63% o
ddisgyblion yn dweud y bod hwythau neu rywun maen nhw'n ei adnabod wedi
bod yn darged hiliaeth, dim ond 25% o addysgwyr sydd wedi ymateb i
ddigwyddiad hiliol yn y 12 mis diwethaf.
 
2. Mae hiliaeth yn ysgolion yn bennaf yn cael ei ddioddef trwy alw enwau a
sylwadau yn sgil camdybiaethau a stereoteipiau, er mae esiamplau llawer mwy
eithafol hefyd yn bodoli, gan gynnwys trais corfforol.
 
3. Mae hiliaeth yn digwydd ar draws bob oedran, gan gynnwys yn erbyn
disgyblion yn y cyfnod sylfaen, ond y canfyddiad yw ei bod yn fwy cyffredin ar
lefel ysgol uwchradd. Bu 3 o bob 10 disgybl gyfaddef eu bod wedi ymddwyn
mewn modd hiliol eu hunain.
 
4. Tra i ddisgyblion o oedran uwchradd nodi crefydd disgybl fel y targed mwyaf
tebygol o hiliaeth, roedd disgyblion cynradd yn ffocysu ar liw croen yn
gyffredinol (sy'n cyd-fynd â chanfyddiad athrawon), ond ar genedligrwydd yn yr
ysgol. Awgryma hyn, er eu bod wedi cael eu haddysgu ar y syniad traddodiadol
bod hiliaeth ond yn ymwneud â lliw croen, o bosib o ganlyniad i dueddiad
addysgwr, mae cenedligrwydd yn cael ei dargedu fwy o fewn eu lleoliadau. 
 
5. Mae gwrth-Semitiaeth hefyd yn dod yn broblem fwy arwyddocaol mewn
ysgolion gan i fwy o ymatebwyr dynnu sylw at y digwyddiadau hyn. Gallai hyn
fod oherwydd ymwybyddiaeth staff neu ddisgyblion neu'n gynnydd
gwirioneddol. Mae rhagfarn gwrth-Islam yn parhau i ddigwydd ac mae yna
negyddoldeb cynyddol tuag at grefydd Cristnogaeth ymhlith pobl ifanc. 
 

Casgliadau/Canfyddiadau
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6. Mae canran yr addysgwyr sy'n dysgu gwrth-hiliaeth wedi gostwng ers
astudiaeth 2016, gyda diffyg amser a diffyg hyder yn cael eu nodi fel y prif
heriau. Mae hyn yn awgrymu camdybiaeth o ran sut dylid cyflwyno addysg
wrth-hiliaeth, gyda chynnydd yn hyder athrawon yn debygol o gael gwared
â'r broblem o ddiffyg amser.
    
7. Nid yw bron i dri chwarter yr athrawon wedi derbyn unrhyw hyfforddiant
gwrth-hiliaeth, gyda'r mwyafrif yn brin o hyder i adnabod ac adrodd am
hiliaeth, yn ogystal â chefnogi'r unigolion dan sylw. Gallai hyn olygu bod
hiliaeth yn parhau heb ei atal a bod pobl ifanc yn colli allan ar gefnogaeth
hanfodol. 
 
8. Wrth ddysgu am hiliaeth a gwrth-hiliaeth, mae rhai materion o fewn y
gymdeithas ehangach yn darparu her i addysgwyr, megis agweddau eithafol
a'r dirwedd wleidyddol; rhagfarn rhai cydweithwyr sy'n dod i'r amlwg ar ffurf
diffyg cefnogaeth neu hiliaeth lwyr mewn rhai achosion hyd yn oed; a diffyg
cefnogaeth/gwrthwynebiad gan rai rhieni a allai fod yn meddu ar agweddau
rhagfarnllyd eu hunain. 
 
9. Mae disgyblion ac addysgwyr yn cytuno y byddai addysg yn cael effaith
sylweddol ar fynd i'r afael â hiliaeth gyda 79% o addysgwyr yn credu y
byddai gweithdai gwrth-hiliaeth yn ddefnyddiol a disgyblion yn cytuno y
dylid dysgu am stereoteipiau a pheryglon hiliaeth fel y cam cyntaf.
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Prif Argymhellion

Darparu cyllid i sicrhau bod pob athro/athrawes yng Nghymru yn derbyn
hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn ymwneud ag adnabod hiliaeth, ymateb iddi
a rhoi gwybod amdani, yn ogystal â herio rhagfarn anymwybodol.

Sicrhau bod addysgwyr yn ymwybodol o leoedd i gyrchu adnoddau
gwrth-hiliaeth.

Cynnig cyfleoedd i staff wella eu gwybodaeth ar amrediad o grefyddau i
gefnogi addysgu addysg grefyddol orfodol.

Dylai Estyn ddarparu cwestiwn penodol ar hiliaeth ar holiaduron arolygu
er mwyn datblygu darlun mwy cyflawn o faint y sefyllfa.

Sicrhau bod gan bob ysgol eiriolwr gwrth-hiliaeth sy'n sicrhau llais y
disgyblion wrth roi gwybod am hiliaeth, boed trwy systemau cyfeillio,
cynghorau ysgol neu systemau adrodd dienw.

Cadw'r ffocws ar ymgorffori gwrth-hiliaeth yn organig trwy adnoddau
ystafell ddosbarth, defnyddio modelau rôl a chynnig amlygiad i amrediad
eang o straeon ac esiamplau.

Cynnig cynllun hyfforddi'r hyfforddwr yn ymwneud â rhyngweithio â
rhieni a chal sgyrsiau anodd.

·        

 

 

·        
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