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Gweithredu dros hawliau dynol

Nodiadau athrawon
Bob mis mae Amnest Rhyngwladol y DU yn anfon 
cylchlythyr Camau Brys Iau at athrawon, sef Junior Urgent 
Actions sydd ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd, a 
gafodd ei gynllunio’n benodol ar gyfer plant rhwng 7 ac 
11 oed, fel y gallant sefyll i fyny dros hawliau dynol drwy 
ysgrifennu llythyron.

Mae Camau Brys Iau yn gofyn am wneud apêl ar ran 
rhywun sydd mewn angen, sy'n berson ifanc arall ambell 
waith. Maent wedi eu hysgrifennu mewn iaith gall plant 
ei deall. Mae’r athro’n derbyn copi o’r daflen achos 
gwreiddiol, ynghyd â map a chefndir y wlad berthnasol, 
cwestiynau trafodaeth a chanllawiau ar ‘sut i’ ysgrifennu 
llythyr. Mae’r holl fanylion graffig ynglŷn â chamdriniaeth 
neu artaith a phoenydio’n cael eu gadael allan gan y 
golygydd, ac nid yw’r achosion yn rhai gwleidyddol.

Y nod yw i blant gynorthwyo dioddefwyr ym mhob cwr o’r 
byd drwy ysgrifennu at swyddogion y llywodraeth sydd 
mewn grym a’u hannog i ymyrryd. Eisoes, mae pobl ifanc 
wedi ysgrifennu ar ran dioddefwyr troseddau hawliau 
dynol mewn dros 50 o wahanol wledydd, gan gynnwys 
plant strydoedd Brasil a gafodd eu cam-drin gan yr heddlu 
a phlant a orfodwyd i fod yn filwyr yn Uganda.

Ymgyrch Cardiau Cyfarch 
Yn ogystal, unwaith y flwyddyn, rhwng mis Tachwedd 
a mis Ionawr, mae llawer o ysgolion yn cymryd rhan yn 
fersiwn pobl ifanc o Ymgyrch Cardiau Cyfarch Amnest 
Rhyngwladol (sy’n addas ar gyfer disgyblion oed 8+). Mae 
plant yn ysgrifennu eu negeseuon cefnogol eu hunain, ac 
yn anfon cardiau neu lythyron o undod at garcharorion 
cydwybod a’u teuluoedd ac at bobl yr ymosodwyd arnynt 
neu a fygythiwyd am amddiffyn hawliau dynol. Darperir 
nodiadau cefndir, canllawiau ysgrifennu llythyr, syniadau ar 
gyfer camau gweithredol creadigol a gwybodaeth arall ar 
gyfer pob achos. Ewch i www.amnesty.org.uk/gcc 

Gwybodaeth bwysig 
Nodwch fod pob achos sy’n ymddangos yn Camau Brys 
Iau ac Ymgyrch Cardiau Cyfarch, yn gyfyngedig i amser 
penodol; mae ymchwilwyr Amnest yn nodi’r adeg orau i 

weithredu o safbwynt y bobl sydd mewn perygl, a’r camau 
gweithredol mwyaf priodol i’w cymryd. Yn aml, mae angen 
i’n gweithredoedd newid – neu gael eu hatal yn gyfan 
gwbl – mewn ymateb i newidiadau yn amgylchiadau’r 
unigolyn. Gallai anfon llythyron ar ôl i’r gweithredu orffen 
fod yn wrthgynhyrchiol ar adegau. Mae’r JUA sydd wedi 
ei gynnwys yn y pecyn hwn bellach ar ben. Cafodd 
ei gynnwys fel enghraifft yn unig ac mae’n cynnig cyfle i 
blant ddatblygu ac ymarfer sgiliau allweddol i’w galluogi 
i weithredu dros hawliau dynol. Os gwelwch yn dda, 
peidiwch ag anfon y llythyron mae eich disgyblion 
yn eu hysgrifennu. Yn lle hynny, esboniwch eu bod yn 
ymarfer sefyll i fyny dros hawliau dynol a defnyddiwch eu 
gwaith i greu arddangosfa yn eich ysgol er mwyn dangos 
yr hyn y gellir ei wneud i ddiogelu hawliau dynol.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y chwiorydd Serrano 
Cruz (yr achos a ddangoswyd ar y daflen Camau Brys Iau ar 
y CD) ewch i: www.amnesty.org.uk/serranocruz. I ganfod sut 
mae ymuno â chynllun Camau Brys Iau Amnest, anfonwch 
neges e-bost at student@amnesty.org.uk. Er mwyn gweld 
achosion presennol Camau Brys Iau, ewch i www.amnesty.
org.uk/primary  

Nod: I ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn i ddisgyblion weithredu’n effeithiol dros hawliau dynol drwy 
ysgrifennu llythyron. Amser: 1-2 awr. Oedran: 7+. Yr hyn sydd ei angen arnoch: Taflen Sampl 
Camau Brys Iau (ar y CD, un ar gyfer pob disgybl); papur a phensiliau; cerdyn, pennau lliwio a phapur tusw 
(gweithgaredd Estynedig/gwaith cartref N’ad fi’n angof); Effaith gadarnhaol negeseuon (ar y CD, ar gyfer yr athro, 
gweithgaredd Estynedig/gwaith cartref).

Rhan 2 Camau Brys Iau
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sampl

Er mwyn diogelwch y teulu, peidiwch â chynnwys sylwadau gwleidyddol yn eich neges (fel cyfeiriadau at llywodraeth El Salvador). Hefyd, anfonwch negeseuon Cristnogol neu rhai nad ydynt yn grefyddol yn unig – peidiwch ag anfon negeseuon o grefyddau eraill  

Camau Brys 
Iau

Dangoswch eich cefnogaeth i Ernestina 
ac Erlinda Serrano Cruz

Ble?
Mae El Salvador yng Nghanolbarth America. 
Pa mor dda ydych chi’n adnabod 
Canolbarth America?
A allwch chi enwi unrhyw wledydd eraill 
sydd ger El Salvador?
A allwch chi enwi’r cefnfor sydd i’r de o El 
Salvador?
Iaith – Sbaeneg.
(map oddi ar wefan CIA, The World Factbook)

Allwch chi ddychmygu sut fyddai petai rywun o’ch teulu chi’n cael 
eu cipio ac nid oeddech yn gallu darganfod lle oeddent neu beth 
sydd wedi digwydd iddynt? Wel, dyma beth ddigwyddodd i 
deulu Ernestina ac Erlinda. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy. 

Chwefror 2009

Beth ddigwyddodd?
Ym 1982, yn ystod rhyfel cartref yn El Salvador, cipiwyd Ernestina ac Erlinda gan filwyr. 
Ar y pryd, dim ond saith a thair blwydd oedd y ddwy. Nid yw teulu’r merched wedi 
clywed amdanynt na’u gweld ers hynny ac, er mawr dristwch, nid oes ganddynt luniau 
hyd yn oed i’w hatgoffa am y merched. Roedd yn rhaid i’r teulu aros nes i’r rhyfel orffen 
cyn iddynt allu gofyn i’r awdurdodau ddarganfod beth a ddigwyddodd iddynt. 
Aeth eu mam â’r achos i wahanol lysoedd ond hyd yn ni chafwyd archwiliad iawn 
i mewn iddo. Yn anffodus, bu farw mam Ernestina ac Erlinda yn 2005 heb weld eu 
merched fyth eto. Mae eu teulu’n dal i alw am archwiliad iawn er mwyn darganfod beth 
ddigwyddodd i’r merched. 

Cefndir
Yn y 1980au roedd rhyfel cartref yn El Salvador. Mae rhyfel cartref yn golygu bod 
pobl o’r un wlad yn ymladd yn erbyn ei gilydd.  Yn ystod y rhyfel, ‘diflannodd’ dros 
700 o blant, sy’n golygu eu bod wedi cael eu cymryd i ffwrdd yn groes i’w dymuniad. 
Rhoddwyd rhai o’r plant  mewn cartrefi plant amddifaid a rhoddwyd eraill i’w 
mabwysiadu yn El Salvador a gwledydd eraill, rhai hyd yn oed mor bell ag Ewrop. 

Diolch i grwpiau hawliau dynol yn El Salvador, mae dros 300 o blant a ‘ddiflannodd’ wedi 
cael eu darganfod a’u dychwelyd at eu teuluoedd unwaith yn rhagor. 

Yn drist iawn, mae’r gweddill yn dal ar goll. 

 

Gweler 
AdNOddAu 
Cd ar gyfer
taflen sampl 
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Beth i’w wneud
Dywedwch wrth y dosbarth eu bod yn mynd i ymarfer 
amddiffyn hawliau dynol. 

Esboniwch beth yw rhwydwaith Camau Brys Iau Amnest 
Rhyngwladol, gan ei gwneud hi’n glir bod llythyron, 
cardiau a chymorth yn gallu gorfodi llywodraethau a 
phobl ledled y byd i dalu sylw pan mae pobl yn cael eu 
trin yn annheg. Yn ogystal, gall cerdyn wneud rhywun i 
deimlo’n llai unig a rhoi gobaith iddynt. Dyma pam mae 
ysgrifennu llythyron yn beth mor bwysig.

Rhowch gopi o daflen sampl Camau Brys Iau i bob 
disgybl, gan gymryd amser i drafod y cwestiynau 
allweddol fel dosbarth neu mewn parau. 

Gofynnwch i’r plant gyfansoddi ac ysgrifennu eu llythyr 
apêl eu hunan ar swyddog y llywodraeth yn El Salvador 
ynglŷn â’r achos hawliau dynol hwn. Defnyddiwch y 
canllawiau a ddarparwyd yn rhan ‘Gweithredwch’ y 
daflen sampl Camau Brys Iau. Darparwch gychwyn 
brawddegau neu fframwaith ysgrifennu lle bo angen.

Dylid ysgrifennu llythyron apêl yn ofalus, yn daclus ac yn 
gwrtais yng ngeiriau’r plentyn ei hun. Efallai y byddai’n 
syniad da i gael y dosbarth i ysgrifennu eu drafft eu 
hunain, gyda chopi terfynol yn dilyn ar ôl gwirio’r sillafu, 
gan efallai eu haddurno neu gynnwys darlun hefyd. 
Efallai bydd plant am ddweud rhywbeth amdanynt eu 
hunain neu eu hardal neu ryw gysylltiad â’r wlad maent 
yn ysgrifennu ati neu’r achos maent yn ysgrifennu 
amdano. Rydym yn awgrymu y dylent eu harwyddo â’u 
henwau cyntaf yn unig a defnyddio cyfeiriad yr ysgol fel 
y cyfeiriad.

Yn aml, mae’n ddefnyddiol i grwpiau o blant gymharu 
llythyron. Llythyron apêl yw’r rhain, ac felly dylai’r llythyr 
esbonio’n hollol eglur beth yw’r broblem a gofyn i’r 
swyddog wneud rhywbeth yn ei gylch. Gofynnwch am 
ateb bob tro.
Dylid ysgrifennu enw a chyfeiriad y swyddog yn gywir 
ar y gornel uchaf ar y chwith, gyda’r dyddiad oddi 
tano. Dylai enw’r person sy’n anfon y llythyr – sef enw, 

oedran a chyfeiriad yr ysgol – ymddangos ar waelod y 
llythyr, ar yr ochr chwith. Dylai enw’r person sydd yn yr 
achos ymddangos fel pennawd i’w llythyr mewn PRIF 
LYTHRENNAU.

Esboniwch mai dim ond ymarferiad yw hwn ac ni fydd 
eu llythyron yn cael eu hanfon i ffwrdd ond y byddant yn 
cael eu defnyddio i greu arddangosfa er mwyn dangos i 
eraill yr hyn y gellir ei wneud i ddiogelu hawliau dynol. 

Gwaith cartref/ymestyn
• Gall myfyrwyr greu eu cardiau cyfarchion eu hunain 

ac anfon neges o gefnogaeth at y teulu Serrano Cruz. 
Yn ogystal, dylent orffen y gweithgaredd creadigol 
N’ad fi’n angof. Am fwy o fanylion, gweler taflen 
sampl Camau Brys Iau. Unwaith eto, esboniwch mai 
ymarferiad yn unig yw hwn.

• Gallwch ddiweddaru’r dosbarth ar achos Serrano 
Cruz (drwy www.amnesty.org.uk/serranocruz) a 
rhannu Effaith gadarnhaol negeseuon (ar y CD).

• Gall eich dosbarth gwblhau Camau Brys Iau neu 
Ymgyrch Cardiau Cyfarchion. Anfonwch neges 
e-bost at student@amnesty.org.uk i gael mwy o 
fanylion.

Rhan 2 Camau Brys Iau parhad
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