Mewnfudo a
Chydlyniant Cymunedol
yng Nghymru
Prif bwyntiau
 Er nad yw mewnfudo yn faes sydd wedi’i ddatganoli, Llywodraeth

Cymru sy’n gyfrifol am fewnfudwyr sy’n byw yng Nghymru o dan ei
swyddogaethau tai, iechyd, addysg a gwasanaeth cymdeithasol
yn ogystal â thrwy ei hagenda am gydlyniant cymdeithasol.









Cynhyrchwyd gan yr Athro
Heaven Crawley, Canolfan
Ymchwil i Bolisïau Mewnfudo ym
Mhrifysgol Abertawe ar ran
Partneriaeth Mewnfudo Cymru

Nid oes un diffiniad cyffredinol a rennir o ystyr cydlyniant
cymdeithasol ond, yn ôl Llywodraeth Cymru, rhaid cael cydlyniant
cymdeithasol ym mhob cymuned i alluogi gwahanol grwpiau o
bobl gyd-dynnu’n dda.
Lansiwyd Strategaeth Cydlyniant Cymdeithasol Llywodraeth Cymru
– Cymru’n Cyd-dynnu – yn 2009. Mae’n canolbwyntio ar bolisïau a
gwasanaethau sy’n cael effaith sylweddol ar ba mor dda mae
cymuned yn cyd-dynnu, gan gynnwys tai, dysgu, cymuned,
cydraddoldeb ac atal eithafiaeth.
Gall sawl ffactor gwahanol a chysylltiedig effeithio ar gydlyniant
cymdeithasol yn lleol. Mae’r rhain yn cynnwys yr argraff bod rhaid
cystadlu am adnoddau, rhagor o fewnfudo i’r Deyrnas Unedig,
yn enwedig o wladwriaethau sydd wedi’u derbyn i mewn i’r
Undeb Ewropeaidd yn ddiweddar, a bod llai o dai mewn
ardaloedd gwledig oherwydd mewnfudo. Tybir hefyd bod mwy o
gystadleuaeth am waith a gwasanaethau yn ogystal â phryderon
am sut gallai newidiadau demograffig mewn ardaloedd gwledig
effeithio ar gynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith.



Mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn awgrymu nad oes
cysylltiad uniongyrchol rhwng nifer y mewnfudwyr mewn
cymuned benodol â’r lefelau cydlyniant. Mae tensiynau mewn
ardaloedd lle ceir mewnfudwyr newydd yn aml yn adlewyrchu
problemau ehangach gan gynnwys tlodi, amddifadedd a hiliaeth.



Mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn awgrymu bod
agweddau tuag at fewnfudo yn y Deyrnas Unedig yn negyddol ar y
cyfan. Ceir peth tystiolaeth bod agweddau yng Nghymru yn fwy
ffafriol o gymharu ag ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig, er
bod ymchwil ddiweddar wedi canfod bod agweddau tuag at
fewnfudwyr, yn enwedig ffoaduriaid, yn fwy negyddol nag ydynt
mewn mannau eraill.
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rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rhai sydd heb y nodwedd honno.
Mae ‘meithrin cysylltiadau da’ yn ymwneud â mynd i’r afael â
rhagfarn, a hyrwyddo dealltwriaeth rhwng pobl o wahanol
grwpiau.
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Ceir tystiolaeth o hiliaeth a gwahaniaethu yng Nghymru. Mae
dros ddau o bob tri o gefndir lleiafrif ethnig wedi cael profiad o
hiliaeth yng Nghymru, a throseddau casineb hiliol yw tua thri
chwarter yr holl droseddau casineb yng Nghymru.

Cyd-destun polisïau
Er nad yw pwerau ym meysydd ceisio lloches a
mewnfudo wedi’u datganoli, Llywodraeth Cymru sy’n
gyfrifol am fewnfudwyr sy’n byw yng Nghymru o dan
ei swyddogaethau tai, iechyd, addysg a gwasanaeth
cymdeithasol yn ogystal â thrwy ei hagenda am
gydlyniant cymdeithasol. Yn sgîl hynny, mae gan
Lywodraeth Cymru rôl allweddol o ran cynnwys
mewnfudwyr mewn cymdeithasau yng Nghymru.
Paratoir polisïau parthed mewnfudwyr yng Nghymru
yng nghyd-destun agenda strategol Llywodraeth
Cymru h.y. y Rhaglen Lywodraethu (2011) yn
benodol ac o fewn fframwaith deddfwriaeth y Deyrnas
Unedig, Ewropeaidd a rhyngwladol.
Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn amlinellu’r camau
penodol y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i
‘greu cymdeithas lle nad oes gwahaniaethu,
aflonyddu nac erlid, gyda chymunedau cydlynol a
chynhwysol’ (Llywodraeth Cymru 2011a). Mae’r
Llywodraeth yn bwriadu cyflawni hyn drwy leihau
anghydraddoldeb ym meysydd addysg a sgiliau,
iechyd, tai a deilliannau ym myd gwaith i bobl sydd â
nodweddion a ddiogelir (gan gynnwys hil), gwella
bodlonrwydd ar wasanaethau cymdeithasol, a lleihau
nifer yr achosion o droseddau casineb.
Daeth dyletswydd cydraddoldeb y sector
cyhoeddus (Deddf Cydraddoldeb 2010), neu’r
‘ddyletswydd gyffredinol’, i rym ym mis Ebrill 2011. Ei
nod yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r rhai
sy’n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut
gallant gyfrannu at greu cymdeithas decach drwy eu
gwaith bob dydd drwy geisio cael gwared ar
wahaniaethu anghyfreithlon, gwella cyfle cyfartal, a
meithrin cysylltiadau da rhwng y rhai sy’n rhannu
nodwedd berthnasol a ddiogelir a’r rhai sydd heb y
nodwedd honno.
Mae ‘meithrin cysylltiadau da’ yn golygu mynd i’r
afael â rhagfarn a hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith
pobl o wahanol grwpiau. Felly, mae’n ymwneud yn
uniongyrchol â chreu cydlyniant cymunedol yng
Nghymru.

Y cysyniad o ‘gydlyniant cymunedol’
Nid oes un diffiniad cyffredinol a rennir o ystyr
cydlyniant cymdeithasol. Mae ‘cymuned’ yn derm
sy’n cael ei ddefnyddio mewn sawl cyd-destun i
ddisgrifio pobl sy’n byw ochr yn ochr â’i gilydd mewn
ardal breswyl (hyd yn oed os nad oes llawer o
ryngweithio rhyngddynt), yn ogystal â grwpiau
penodol o bobl sy’n dod ynghyd oherwydd
diddordebau neu brofiadau a rennir. Gall ‘cymuned’
gyfleu ymdeimlad o hunaniaeth leol, ranbarthol a
chenedlaethol hefyd.
Yn ôl ei ystyr symlaf, mae Llywodraeth Cymru yn
defnyddio’r term ‘cydlyniant cymdeithasol’ i ddisgrifio
sut mae pawb mewn ardal ddaearyddol yn byw ochr

yn ochr â’i gilydd lle dangosir dealltwriaeth a pharch
tuag at ei gilydd, a lle mae gan bob unigolyn yr un
cyfle i gymryd rhan a chael gafael ar wasanaethau
yn yr un modd. Mae’n golygu integreiddio,
gwerthfawrogi gwahaniaeth a chanolbwyntio ar
werthoedd a rennir sy’n dod â phobl ynghyd. Mae’r
cyfleu ymdeimlad o dderbyn ac integreiddio yn
ogystal â meithrin gwerthoedd a rennir. Mae hefyd
yn ymwneud â chynorthwyo cymunedau i fod yn
gadarn pan fo problemau a thensiynau’n codi
(Llywodraeth Cynulliad Cymru 2009).
Dyma dair sylfaen y weledigaeth ar gyfer cymuned
gydlynol:





Pobl o wahanol gefndiroedd yn cael cyfleoedd
tebyg mewn bywyd;
Pobl yn gwybod eu hawliau a’u cyfrifoldebau, a

Phobl yn ymddiried yn ei gilydd ac mewn
sefydliadau lleol i weithredu’n deg.
Yn ogystal â thair ffordd o gyd-fyw:





Rhannu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac
ymdeimlad o berthyn;
Canolbwyntio ar beth sydd gan gymunedau
newydd a chyfredol yn gyffredin, ochr yn ochr â
chydnabyddiaeth o werth amrywiaeth; a
Chysylltiadau cryf a chadarnhaol rhwng pobl o
wahanol gefndiroedd.
Nid oes un diffiniad cyffredinol a rennir o ystyr
cydlyniant cymdeithasol. Yn ôl Strategaeth
Cydlyniant Cymundol Cymru (2009), Llywodraeth
Cymru, rhaid cael cydlyniant cymdeithasol ym
mhob cymuned i alluogi gwahanol grwpiau o bobl
i gyd-dynnu’n.

Polisi cydlyniant cymunedol yng
Nghymru
Lansiodd Llywodraeth Cymru - Cymru’n Cyd-dynnu:
Strategaeth Cydlyniant Cymunedol Cymru yn 2009
(Llywodraeth Cynulliad Cymru 2009).
Mae’r Strategaeth yn cydnabod bod cydlyniant
cymunedol yn fater sy’n berthnasol i bob maes polisi
ac mae’n canolbwyntio ar y prif feysydd sy’n gallu
effeithio ar gydlyniant cymunedol yn lleol. Sefydlwyd
Uned Cydlyniant Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru
i oruchwylio sut y cyflwynir y strategaeth. Yn rhan o
hyn, pennwyd fframwaith er mwyn creu cydlyniant
cymdeithasol mewn partneriaeth yn lleol, yn ogystal â
hyrwyddo dull mwy cydweithredol o hyrwyddo
cydlyniant ar draws ffiniau adrannol yn Llywodraeth
Cymru. Amlygwyd awdurdodau lleol fel y cyrff sydd yn
y sefyllfa orau i arwain cydlyniant cymunedol yn lleol
(Robinson et al. 2013).
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Mae’r Strategaeth yn canolbwyntio ar feysydd polisi a
gwasanaethau sydd, yn ôl ymchwil, yn gallu effeithio’n
sylweddol ar sut mae cymuned yn cyd-dynnu:
 Tai
 Dysgu
 Sgiliau cyfathrebu
 Cydraddoldeb a chynhwysiant cymdeithasol
 Atal eithafiaeth dreisgar
Rhwng 2009 a 2012, darparodd Llywodraeth Cymru
£5 miliwn drwy’r Gronfa Cydlyniant Cymunedol a
ddyrannwyd yn uniongyrchol i bob un o’r 22 awdurdod
lleol yn unol â fformiwla yn seiliedig ar amddifadedd a
nifer yr ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf. Roedd yn
rhaid i awdurdodau lleol baratoi ymagwedd strategol
at gydlyniant cymunedol a chyflwyno mentrau i
ehangu cydlynrwydd lleol. Defnyddiwyd yr arian i greu
dros 500 o brosiectau yn ystod y 3 blynedd.
Roedd y Strategaeth Cydlyniant Cymunedol hefyd yn
pwysleisio’r angen am Fapio Cymunedol lleol a
chafodd canllawiau a luniwyd gan Brifysgol Sheffield
Hallam eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru a’u
cyhoeddi ym mis Awst 2011 (Llywodraeth Cymru
2011c).
Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi canllawiau ar
gyfer ysgolion hefyd o’r enw Gwrthsafiad a pharch:
Datblygu cydlyniant cymunedol - dealltwriaeth
gyffredin ar gyfer ysgolion a'u cymunedau
(Llywodraeth Cymru 2011) sy’n amlinellu rôl ysgolion
o ran paratoi a chynorthwyo dulliau strategol o
hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymdeithasol ac atal
eithafiaeth dreisgar. Mae Llywodraeth Cymru yn credu
bod ysgolion yn cynorthwyo cydlyniant cymunedol
lleol yn uniongyrchol drwy roi negeseuon cadarn a
chadarnhaol i bobl ifanc er mwyn hyrwyddo cydddealltwriaeth a pharch. Nid drwy’r cwricwlwm yn unig
y caiff hyn ei wneud gan ei fod hefyd yn ymwneud â
chreu ethos cadarnhaol ym mywyd cymunedol yr
ysgol. Gall ysgolion hyrwyddo parch tuag at hanes
diwylliannol lleol a chynyddu parch at amrywiaeth
ddiwylliannol, ethnig ac ieithyddol ymhlith cymuned yr
ysgol. Mae ganddynt rôl bwysig o ran meithrin plant a
phobl ifanc i fod yn ddinasyddion blaenllaw.
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi llunio polisïau i
hyrwyddo grwpiau penodol o fewnfudwyr i gael eu
cynnwys, gan gynnwys Strategaeth Cynnwys
Ffoaduriaid (Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008) sy’n
gosod gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar
gyfer cynnwys ffoaduriaid yng Nghymru, a Chynllun
Gweithredu’r Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid
(2013) (cewch wybod rhagor yn y papur hysbysu am
Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid yng Nghymru).
Yn 2010, comisiynwyd tîm o ymchwilwyr o Brifysgol
Sheffield Hallam i werthuso Strategaeth Cydlyniant
Cymdeithasol Cymru (Robinson et al. 2013).
Daethpwyd i’r casgliad yn eu hadroddiad y bu
gwelliannau mawr o ran hyrwyddo cynhwysiant

cymunedol ers lansio’r Strategaeth a bod
ymagwedd fwy cydweithredol at gydlyniant
cymunedol wedi’i meithrin ar draws ffiniau adrannau
yn Llywodraeth Cymru. Mae awdurdodau lleol a’u
partneriaid wedi cael fframwaith er mwyn eu helpu i
ddatblygu dull lleol, ac maent wedi cyflwyno
cannoedd o brosiectau i geisio cryfhau cydlyniant
cymunedol yng Nghymru.
Ar ôl gwerthuso’r Strategaeth, penodwyd
Cydlynwyr Cydlyniant Cymunedol ar gyfer mis
Ebrill 2012 i fis Mawrth 2014 ledled Cymru ar draws
ardaloedd rhanbarthol yn unol â chanllawiau
Llywodraeth Cymru ar gyfer cydweithio rhanbarthol
ym maes gwasanaethau cyhoeddus. Nod y rôl hon
oedd sefydlu cynhwysiant cymunedol yn y brif ffrwd
drwy feithrin ymagwedd gynaliadwy a strategol.
Comisiynwyd Prifysgol Sheffield Hallam i gwblhau
canllawiau prif-ffrydio ar gyfer awdurdodau lleol
(Bashir et al. 2012). Mae’r rhain yn seiliedig ar
enghreifftiau da ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig
ac mae’n amlygu camau ymarferol i’w cymryd ar
draws meysydd polisi i wneud yn siŵr bod modd
cyflwyno cydlyniant cymunedol yn lleol. Mae’n
cynorthwyo awdurdodau lleol yn ogystal ag ystyried
ffyrdd ymarferol o brif-ffrydio cydlyniant drwy
ddatblygu prosesau cynllunio unigol ac mewn
strategaethau cymunedol.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn
rhoi £300,000 yn rhagor dros y ddwy flynedd nesaf
(2014 -2016) er mwyn i Gydlynwyr Cydlyniant
Cymunedol ledled Cymru allu parhau â’u gwaith.
Bydd troseddau casineb, caethwasiaeth fodern,
Sipsiwn a Theithwyr, mewnfudo, Cymunedau’n
Gyntaf, prif-ffrydio cydlyniant cymunedol a monitro
tensiwn ymhlith eu meysydd gwaith dros y ddwy
flynedd nesaf.

Tystiolaeth am gydlyniant cymunedol
yng Nghymru
Yn ôl Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009), mae’n
bwysig paratoi ymagwedd strategol at gydlyniant
cymunedol yng Nghymru. Mae cymunedau’n
mynd fwyfwy amrywiol yn sgîl mewnfudo a
thueddiadau demograffig eraill. Ar yr adegau prin
pan fo tensiynau lleol yn codi yng Nghymru, mae
profiad wedi dangos mai buan iawn y gall hynny
droi’n helynt. Mae hefyd yn bosibl bod gan
gymunedau flaenoriaethau o ran cydlyniant e.e. o
ran yr effaith ar dlodi ac amddifadedd neu
ddylanwad cynyddol eithafiaeth asgell dde mewn
rhai ardaloedd.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009) yn mynnu
bod integreiddio i raddau helaeth yn y mwyafrif o
gymunedau yng Nghymru, ond mae’n derbyn nad
pawb sy’n cael profiad cadarnhaol ac mae’n amlygu
sawl ffactor gwahanol a chysylltiedig sy’n gallu effeithio
ar gydlyniant cymunedol yn lleol, gan gynnwys:
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Yr argraff bod rhaid cystadlu am adnoddau.
Mae modd cysylltu profiadau o dlodi ac eithrio
cymdeithasol â lefelau is o gydlyniant mewn
cymunedau sy’n amddifad yn economaidd.
Rhagor o fewnfudo i’r Deyrnas Unedig, o
wladwriaethau sydd wedi’u derbyn i mewn i’r
Undeb Ewropeaidd yn ddiweddar. Gall hyn fod
wedi cynyddu ansicrwydd a phryder wrth i
gymunedau oedd â chyfansoddiad hynod sefydlog
yn flaenorol fynd yn fwy amrywiol;
Llai o dai ar gael yn sgîl mewnfudo i ardaloedd
gwledig lle mae’n bosibl bod eisoes galw mawr am
gartrefi fforddiadwy;
Yr argraff bod mwy o gystadleuaeth am waith a
gwasanaethau rhwng y newydd-ddyfodiaid a’r
boblogaeth oedd yno’n flaenorol, gan arwain at
gynyddu tensiwn yn y gymuned; a
Phryderon am sut gallai newidiadau demograffig

Mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o
bryd yn awgrymu nad oes cysylltiad
uniongyrchol rhwng nifer y mewnfudwyr
mewn cymuned benodol â’r lefelau
cydlyniant
mewn ardaloedd gwledig effeithio ar
gynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith.
Gall profiadau unigol parthed rhyw, cefndir ethnig,
anabledd, oed, crefydd/cred a chyfeiriadedd rhywiol
effeithio’n sylweddol ar argraffiadau a phrofiad o
gydlynrwydd.
Mae’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn rhoi
darlun cymysg ac yn awgrymu nad oes cysylltiad
uniongyrchol rhwng nifer y mewnfudwyr mewn
cymuned benodol â’r lefelau cydlyniant.
Mae Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
wedi cynnal ymchwil am agweddau tuag at gydlyniant
cymdeithasol (EHRC 2008). Gwelodd fod gan bobl
Cymru, ar y cyfan, ymdeimlad cryf o gyd-fyw a’u
bod yn gyfforddus â phobl sydd o gefndiroedd
gwahanol yn gyffredinol. Fodd bynnag, amlygwyd
canfyddiadau negyddol a difrifol yn ogystal â rhagfarn
o bwys mewn cysylltiad â rhai pobl a chymunedau.
Mae ymchwil gan Threadgold et al (2008) yn ystyried
effaith mewnfudo newydd ar gymunedau sefydledig
yn ne-ddwyrain Cymru a gwelodd nad oedd unrhyw
dystiolaeth fod tensiynau cymunedol yn anochel
o ganlyniad i fewnfudo newydd. Yn lle hynny,
awgrymodd fod tensiynau mewn ardal lle mae
mewnfudwyr yn adlewyrchu tlodi, amddifadedd a
hiliaeth. Daeth i’r amlwg yn yr ymchwil nad yw
grwpiau ethnig yn fwy ‘ar wahân’ nag unrhyw
gymuned eraill. Mae cymunedau sefydledig yn

ystyried y rhai sy’n gweithio yn fwy ffafriol, ond
niwarentir integreiddio economaidd. Tynnodd yr
awduron sylw hefyd at y berthynas gymhleth rhwng
dosbarth a mewnfudo gan nodi bod pobl wyn yn y
dosbarth gweithiol hefyd wedi cael profiad o fod ar
wahân a diffyg symudedd cymdeithasol.
Mae astudiaeth gan Cooper ac Innes (2009) yn
defnyddio dau arolwg mawr o’r cyhoedd sy’n byw
yng Nghymru er mwyn archwilio paramedrau a
dosbarthiad cydlyniant mewn cymunedau amrywiol
mewn modd empirig, a’r cysylltiad rhwng cydlyniant
a chanfyddiadau’r cyhoedd am droseddau,
plismona ac erledigaeth. Daeth i’r amlwg yn yr
astudiaeth fod lefelau iach o gydlyniant cymunedol
yng Nghymru yn gyffredinol, gyda’r rhan fwyaf yn
cymeradwyo’r datganiad cyffredin am gydlyniant
‘bod y gymdogaeth hon yn rhywle lle mae pobl o
wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda’. Fodd
bynnag, drwy ddadansoddi cydlyniant cymunedol
gyda chwestiwn am gael eu trin â ‘pharch ac
ystyriaeth’ – sef cwestiwn sy’n fwy tebygol o gael
gwybod sut mae pobl yn rhyngweithio â dieithriaid
yn eu hardal leol – mae’r awdur yn gweld bod hyn
yn broblem i un o bob tri sy’n byw yng Nghymru.
Mae’r adroddiad yn amlygu grwpiau cymdeithasol
ac ardaloedd lle mae diffyg cydlyniant cymunedol
yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys pobl sy’n
byw mewn tai cymdeithasol neu mewn ardaloedd
lle ceir sawl math o amddifadedd.Ceir darlun cyson
o brinder cydlyniant cymunedol yn ardal Heddlu
Gwent, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.
Daw Robinson et al. (2013) i’r casgliad fod
canfyddiadau o gydlyniant cymunedol wedi bod
yn uwch yng Nghymru nac yn Lloegr ar y cyfan,
ond bod fwy o debygrwydd rhwng y ddwy wlad dros
y blynyddoedd diwethaf. Maent yn awgrymu y gallai
hyn fod yn gysylltiedig â’r cynnydd mewn mewnfudo
yng nghyd-destun lefelau uwch o dlodi ac
amddifadedd mewn rhai cymunedau.
Yn ôl arolwg gan British Future (2013), mewnfudo
oedd y prif reswm dros densiwn lleol yn ôl 20% o
bobl yng Nghymru, er bod cyfran y mewnfudwyr
sy’n byw yng Nghymru yn gymharol fychan ac
mewn rhai ardaloedd penodol yn unig.
Yn olaf, dylid nodi mai o Loegr y daw nifer uchaf y
mewnfudwyr i Gymru ac y gall hyn hefyd effeithio ar
gydlynrwydd cymunedol. Mae effaith mewnfudo o
Loegr i Gymru ar yr iaith Gymraeg a diwylliant
Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, wedi
bod yn bwnc llosg gwleidyddol ac academaidd. Mae
Day et al. (2008) yn bwrw golwg ar brofiadau sampl o
fewnfudwyr sy’n symud o Loegr i ogledd-orllewin
Cymru. Er bod yr olygfa a’r manteision amgylcheddol
yn bwysig wrth egluro pam iddynt symud,
pwysleisiodd llawer bod ganddynt berthynas a
chysylltiad cymdeithasol â Chymru, ac roedd y rhan
fwyaf ohonynt wedi cael profiad cadarnhaol o fyw
ewn cymunedol leol. Roedd agweddau cadarnhaol
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at dwyieithrwydd, ond ychydig oedd wedi dysgu
Cymraeg. Roedd llawer heb sylweddoli pa mor
Gymreig oedd yr ardal, ac yn gwybod y rhesymau
dros barhau i bwysleisio’r gwahaniaeth rhwng y
Cymry a’r Saeson.

Agweddau at fewnfudwyr a mewnfudo
Mae lefelau cynyddol o fewnfudo rhyngwladol,
ynghyd â thrafodaethau cyhoeddus dwys am yr
effeithiau, wedi cyfuno i wneud mewnfudo a cheisio
lloches ymhlith y pynciau trafod gwleidyddol
pwysicaf yn y Deyrnas Unedig a sawl gwlad arall yn
Ewrop. Fodd bynnag, mae agweddau tuag at
fewnfudo, gan gynnwys gwahanol fathau o
fewnfudwyr, yn amrywio’n helaeth gan fod sawl
ffactor yn dylanwadu arnynt. Yn benodol, mae
agweddau pobl yn dibynnu ar gymysgedd cymhleth
o amgylchiadau personol, gwerthoedd a’r
amgylchedd allanol. Yn aml, rhaid cymryd camau’n
lleol ac yn genedlaethol i fynd i’r afael â’r rhain
(Crawley 2009; Blinder 2011, 2012).
Er gwaethaf yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig â mesur a
dehongli barn y cyhoedd, mae’r dystiolaeth yn
dangos yn glir bod lefelau uchel yn gwrthwynebu
mewnfudo i’r Deyrnas Unedig (Arsyllfa Mewnfudo
2012). Mewn arolygon diweddar, mae’r rhan fwyaf o’r
rhai sydd wedi ymateb wedi dweud bod gormod o
fewnfudwyr yn y Deyrnas Unedig, y dylai llai o
fewnfudwyr gael eu gadael i mewn i’r wlad, ac y dylai
cyfyngiadau cyfreithiol ar fewnfudo fod yn dynnach.
Yn ôl yr arolygon a’r polau opiniwn diweddaraf, mae
tua thri chwarter pobl Prydain o blaid llai o fewnfudo.
Gellir ystyried ymateb y cyhoedd i fewnfudo drwy
edrych ar ddata am farn y cyhoedd. Fodd bynnag,
gall ymateb o’r fath fod yn seiliedig i raddau ar
ddryswch ynghylch catgoriau mewnfudwyr, a hynny
ymhlith y cyhoedd a’r cwestiynau a ofynnwyd iddynt.
Prin yw’r dystiolaeth am agweddau at fewnfudo
yng Nghymru yn benodol: mae’r rhan fwyaf o
ymchwil yn canolbwyntio ar y Deyrnas Unedig yn
gyffredinol. Cymysg yw’r dystiolaeth sydd ar gael.
Yn ôl Lewis (2005), mae agweddau yng Nghymru at
geiswyr lloches yn fwy ffafriol nac ydynt mewn
rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, ac mae’n cyfeirio
at Fforwm Ffoaduriaid Llywodraeth Cynulliad Cymru
a’i strategaethau amrywiol am ffoaduriaid a
cheiswyr lloches fel dylanwadau pwysig.
Daeth i’r amlwg i’r Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol (2008) fod dros chwarter y bobl a
holwyd yn bryderus am grwpiau lleiafrif ethnig yn
dod i fyw i Gymru, yn enwedig pobl o ddwyrain
Ewrop (oedd yn peri pryder i 32% o’r rhai a
atebodd), Mwslemiaid (30%) a phobl Dduon ac
Asiaidd (25%). Roedd 16% yn bryderus am ragor o
Saeson yn dod i Gymru.
I’r gwrthwyneb, daeth safbwyntiau mwyfwy

negyddol at fewnfudwyr i’r amlwg yng Nghymru
mewn astudiaeth gan Mann a Tommis (2012). Yn
ôl yr astudiaeth, ar sail dadansoddiad eilaidd o
Arolwg Cymdeithasol Ewrop a’r Arolwg
Dinasyddiaeth (ymatebodd tua 700 o bobl i gyd yn
2010), dywedodd bron i hanner fod mewnfudwyr
yn gwneud y wlad yn ‘wael iawn’ neu’n ‘wael’.
Mae gan ganran uwch o bobl yng Nghymru
safbwyntiau negyddol am fewnfudo o gymharu â’r
Alban, Gogledd Iwerddon neu rannau o ddeddwyrain Lloegr a Llundain.
Mae ymchwil gan Crawley et al (2013) a edrychodd
yn benodol ar agweddau rhanbarthol at ffoaduriaid,
wedi amlygu gwahaniaethau arwyddocaol mewn
agweddau at ffoaduriaid yn ôl y rhanbarth y
maent yn byw ynddi. Yn benodol, mae pobl sy’n
byw yng Nghymru a chanolbarth, gogledd a de
Lloegr, yn llawer mwy tebygol o sôn am agweddau
negyddol at ffoaduriaid o gymharu â’r rhai sy’n byw
yn Llundain neu’r Alban. Hefyd, mae graddedigion yn
llawer mwy tebygol o fod â safbwyntiau goddefgar
tuag at ffoaduriaid ym mhob ardal ar wahân i Gymru.
Mae’r canfyddiadau hyn yn atgyfnerthu ymchwil
gynharach am brofiadau ffoaduriaid sy’n byw yng
Nghymru (Crawley a Crimes 2009).

Hiliaeth a chydraddoldeb hiliol
Daeth lefelau cymharol isel o hiliaeth i’r amlwg yng
Nghymru mewn astudiaethau cynharach am
fewnfudwyr oedd yn gweithio yng Nghonwy a Sir y
Fflint (Turunen et al, 2005; Hold et al, 2005), er bod
y rhai nad oeddent yn Wyn yn fwy tebygol o fod
wedi cael profiad o hiliaeth na mewnfudwyr Gwyn
oedd yn gweithio. Mewn cyferbyniad â hynny,
cynhaliodd Threadgold et al (2005) gyfres o
drafodaethau grwpiau ffocws gyda ffoaduriaid yng
Nghymru, a gwelwyd bod ffoaduriaid wedi cael
profiad cyffredin o hiliaeth yn ogystal ag agweddau
yn erbyn ffoaduriaid ac Islam.
Mae ymchwil gan Crawley a Crimes (2009) yn cydfynd â hyn gan fod dros hanner yr holl ffoaduriaid
wedi cael profiad o agweddau negyddol a
hiliaeth gan y cyhoedd wrth fyw yng Nghymru.
Mae’r ffigurau hyn yn llawer uwch na’r hyn sy’n
cyfateb i boblogaeth Cymru yn gyffredinol.
Disgrifiwyd nifer sylweddol o droseddau casineb yn
yr arolwg, gan gynnwys sawl achos o gam-drin
geiriol a chorfforol, a hynny’n aml gan rai yn eu
harddegau a phobl ifanc. Roedd difrod i eiddo yn
gŵyn gyson hefyd. Soniodd rhai am wahaniaethu yn
y gweithle ac wrth ymwneud ag asiantaethau a
darparwyr gwasanaethau, gan gynnwys yr heddlu.
Ni chofnodir llawer o achosion o hiliaeth oherwydd
pryderon am y canlyniadau. Yn ôl ymchwil gan y
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2010),
soniodd ceiswyr lloches a ffoaduriaid am
amrywiaeth eang o gam-drin a thrais ar y strydoedd
oedd yn peri iddynt deimlo’n annynol ac nad oedd
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croeso iddynt.
Amlygodd ymchwil gan Crawley (2012) ar gyfer
Cyngor Cydraddoldeb Hiliol Cymru dystiolaeth o
‘hiliaeth bob dydd’ hefyd ymhlith y rhai sydd o
gefndiroedd lleiafrif ethnig, gyda thros ddau o bob
tri o’r rhai a ymatebodd wedi cael profiad o
hiliaeth.
Ymhlith cymunedau pobl Dduon, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig, sy’n cynnwys mewnfudwyr, ceir
argraff bod anghydraddoldeb hiliol wrth gyflwyno
gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys tai, gofal
iechyd ac addysg. Mae canfyddiadau o wahaniaethu
yn arbennig o glir mewn cysylltiad â chyflogaeth.
Yn ddiweddar, mae Prosiect Ymchwil i Droseddau
Casineb Cymru Gyfan wedi edrych ar natur ac
effaith troseddau casineb yng Nghymru (Williams a
Tregidga 2013).Prif nod y prosiect a arweiniwyd gan
Race Equality First, mewn partneriaeth â Phrifysgol
Caerdydd, oedd cynhyrchu data cadarn am natur
troseddau casineb ac achosion yn ymwneud â
chasineb yng Nghymru, ac effaith yr erledigaeth ar
unigolion, eu teuluoedd a chymunedau lleol. Yn ôl yr
ymchwil, tybiwyd mai hil y dioddefwr oedd y nodwedd
a ddiogelir fwyaf cyffredin a berodd i’r troseddwr
gyflawni’r drosedd (tybir bod hyn yn gysylltiedig â
136,000 o achosion bob blwyddyn ar gyfartaledd). Yn
2011/2012, troseddau casineb hiliol oedd tri
chwarter y troseddau casineb yng Nghymru.
Mae’r ymchwil hefyd yn amlygu’r effeithiau sylweddol
ar y rhai sy’n dioddef troseddau casineb hiliol.
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Ynglŷn â’r gyfres o bapurau
hysbysu
Dyma un o gyfres o bapurau gan yr Athro
Heaven Crawley, Canolfan Ymchwil i
Bolisïau Mewnfudo ym Mhrifysgol
Abertawe, i wella gwybodaeth am faterion
mewnfudo yng Nghymru a dealltwriaeth
ohonynt. Mae’r papurau’n gosod y
dystiolaeth am fewnfudo i Gymru yng
nghyd-destun materion a themâu
allweddol sy’n berthnasol i’r cyhoedd ac o
ran polisïau. Maent hefyd yn rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf am bwy yw’r
mewnfudwyr, y ceiswyr lloches a’r
ffoaduriaid sy’n byw yng Nghymru a’u
profiadau.
Gallwch lawrlwytho’r papurau yn
www.wmp.org.uk
Gallwch lawrlwytho data ac adnoddau
ychwanegol o Borthol Mewnfudo Cymru
http://wmp.infobasecymru.net/IAS
Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru yn
fodlon i chi ailgynhyrchu’r papur hwn at
ddibenion ailgyflwyno, addysg, hyfforddiant
ac ymgyrchu ar yr amod na chodir tâl am
ddefnyddio’r deunydd a bod ffynhonnell y
wybodaeth yn cael ei chydnabod.

7

