
Man Diogel?

Ffyrdd newydd o amddiffyn, cefnogi, grymuso a diogelu
plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches yng Nghymru



Yn NYAS Cymru rydym yn gweithio i amddiffyn, cefnogi, grymuso a diogelu pob
plentyn a pherson ifanc yr ydym yn dod i gysylltiad â hwy. Nod yr adroddiad hwn
yw cefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr
Lloches cyfredol, trwy ddarparu pedwar argymhelliad i wella’r ‘siwrnai loches’
ar gyfer Plant sy’n Ceisio Lloches ar eu Pen eu hunain (UASC) yng Nghymru.   Nid y
rhain yw'r unig welliannau y gellir eu gwneud o bell ffordd i sicrhau llesiant ac
integreiddiad cadarnhaol plant yng Nghymru, ond maen nhw wedi'u cynllunio i
adeiladu ar y seilwaith sy'n bodoli eisoes, ac uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i
ddarparu cenedl noddfa ar gyfer ffoaduriaid.

Introduction1. Amddiffyn iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc.
Bod plant sy'n ceisio lloches ar eu pen eu hunain yn cael crynodebau clir yn eu
hiaith frodorol ynghylch y cynnig iechyd meddwl a llesiant yng Nghymru, gan
gynnwys sut i gael gafael ar y gefnogaeth honno.

2. Cefnogi plant a phobl ifanc trwy broses Asesiad Oedran. 
 Dylai Llywodraeth Cymru greu canllawiau clir ar gyfer Awdurdodau Lleol ac
ymarferwyr ar rôl yr Oedolyn Priodol mewn Asesiadau Oedran a sicrhau bod gan
bob plentyn ar ei ben ei hun sy'n ceisio lloches yr hawl i Oedolyn Priodol
annibynnol sydd wedi'i hyfforddi ar gyfer ei rôl.

3. Grymuso plant a phobl ifanc gydag eiriolaeth annibynnol.
Rhaid i bob plentyn sy'n ceisio lloches ar ei ben ei hun gael cynnig gweithredol o
eiriolaeth annibynnol fel bod eu hawliau yn cael eu hamddiffyn trwy gydol eu
siwrnai loches.

4. Diogelu plant a phobl ifanc rhag masnachu ac ecsploetiaeth.
Dylai Llywodraeth Cymru wneud darpariaeth statudol er mwyn i bob plentyn yng
Nghymru gael cynnig cyfweliad dychwelyd annibynnol ar ôl cyfnod coll, a gynhelir
gan rywun sy'n annibynnol ar yr heddlu ac awdurdod lleol. Rhaid rhoi gwybodaeth
am fasnachu ac ecsploetiaeth yn eu hiaith eu hunain i bob plentyn ar ei ben ei hun
sy'n ceisio lloches.
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Ein Hargymhellion

1

1



“Rydw i mewn cysylltiad â fy nheulu [yn ôl
adref] bob wythnos ond maen nhw mewn

sefyllfa wael iawn ac rydw i'n poeni'n fawr
amdanyn nhw. Rwy'n siarad â phobl ond nid

yw'n helpu.” - Hassan, 18 mlwydd oed 

Er bod poblogaeth plant Cymru wedi gostwng 0.2% ers 2014, mae canran y plant
‘sy’n derbyn gofal’ wedi cynyddu dros 10%.  Ar hyn o bryd mae 125 o blant a phobl
ifanc sy'n ceisio lloches ar eu pen eu hunain yn byw yng Nghymru. Mae'r plant a'r
bobl ifanc hyn yn “ceisio am loches yn eu rhinwedd eu hunain; wedi gwahanu oddi
wrth y ddau riant a ddim yn derbyn gofal gan oedolyn sydd â chyfrifoldeb yn ôl y
gyfraith i wneud hynny.”

Mae plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches yn cyrraedd Cymru o dan wahanol
amgylchiadau. Efallai eu bod wedi'u trosglwyddo o Awdurdod Lleol ar ôl cyrraedd y
DU o dan y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol.  Gallent fod wedi cyrraedd o
wersyll ffoaduriaid trwy Gynllun Ailsefydlu Plant Bregus Syriaidd UNHCR, sy’n
ceisio nodi ac amddiffyn plant sydd mewn perygl sylweddol o niwed ac
ecsploetiaeth ynghyd â’u teuluoedd.  Mae dros 80% o blant ar eu pen eu hunain
sy'n ceisio lloches ar draws y DU yn nodi bod ganddynt Eritrea, Y Swdan,
Fietnam, Albania, Affghanistan, Iran neu Irac fel eu gwlad wreiddiol.   Weithiau,
maent wedi byw yn y DU am nifer o flynyddoedd cyn cael eu hadnabod, gan aros yn
gudd o ganlyniad i fasnachu neu ecsploetiaeth. 

Yn aml mae gan blant sy'n ceisio lloches anghenion cymhleth ac maen nhw ymhlith
y grŵp mwyaf bregus o blant sy'n byw yng Nghymru. Maen nhw mewn perygl mawr
o fasnachu, cam-drin ac ecsploetiaeth, ac maen nhw'n destun gwahanol
weithdrefnau i wirio eu hawl i loches o dan y gyfraith mewnfudo, megis y
weithdrefn asesu oedran, a all fod yn anodd ei llywio er ei bod yn hanfodol bwysig
i'w dyfodol. 

Mae gan y profiadau hyn, gan gynnwys y ‘broses asesu oedran, gwrthod lloches
[mewnfudo], ymddangosiadau llys, adrodd a chadw’ y gallu i ddod â phlant sy’n
ceisio lloches ar eu pen eu hunain i ‘bwyntiau argyfwng’ iechyd meddwl, gan
waethygu pryder a straen tymor hir.   Weithiau gall effeithiau hyn arwain at
gyfnodau coll. 

Cefndir
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·  Credir bod dros hanner (54%) y plant ar eu pennau
eu hunain ac sydd wedi'u gwahanu yn y DU yn
dioddef o anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD), a
bod gan bron i un o bob tri iselder (30%).
·  Bu un o bob tri (31%) o gleifion CAMHS Cymru
(Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)
aros dros bedair wythnos am eu hapwyntiad iechyd
meddwl cychwynnol.

Mae nifer o blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio
lloches wedi profi digwyddiadau trawmatig ar eu
taith i Gymru, gan gynnwys cael eu gwahanu oddi
wrth rieni a'r teulu. Yn aml mae gan y plant hyn
ymateb straen trawmatig mwy na ffoaduriaid eraill
sy'n cyrraedd mewn uned deuluol.    Gall y trawma o
gael eu gwahanu o rieni fod yn sail i anawsterau
iechyd meddwl yn y dyfodol, a gall cyfnodau hir o
wahanu arwain at ganlyniadau iechyd meddwl
niweidiol sylweddol fel PTSD.

Gellir cymhlethu trawma sawl gwaith ar gyfer plant sy'n ceisio lloches ar eu pen
eu hunain. Dywedodd Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig y gall
trawma ddigwydd 'cyn hedfan yn sbarduno ymateb, yn ail o ganlyniad i
brofiadau a chaledi a gafwyd ar y daith, ac yn olaf trawma wrth gyrraedd yr UE
a'r DU, ar ôl sylweddoli nad ydyn nhw wedi dod o hyd i'r diogelwch a'r
sefydlogrwydd yr oeddent yn gobeithio cael.'    Unwaith y byddant yng ngofal
Awdurdod Lleol yng Nghymru, bydd plant sy'n ceisio lloches ar eu pen eu
hunain yn cael Asesiad Iechyd, lle bo hynny'n briodol, ynghyd ag atgyfeiriad at
CAMHS am gymorth iechyd meddwl. 

Amddiffyn iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc
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Mae'n amlwg bod angen cynyddu mynediad at wasanaethau i blant ar eu pen eu
hunain sy'n ceisio lloches er mwyn sicrhau bod anghenion iechyd meddwl yn cael
eu diwallu, ac i sicrhau nad ydyn nhw'n wynebu digwyddiadau trawmatig pellach,
er enghraifft o fewn y system loches neu gyda llety tra mewn gwledydd lletyol. 

Er hyn, mae rhwystrau i ymyrraeth iechyd meddwl amserol ac effeithiol. Gall
plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches gael anhawster i ddeall a
throsglwyddo eu hanghenion iechyd meddwl i weithwyr proffesiynol ac yn
cyrchu gwasanaethau cymorth. Dywed Vizard ei bod yn ymddangos bod “bwlch
mawr yn bodoli rhwng anghenion iechyd meddwl plant dan oed ar eu pen eu
hunain a’u gallu i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl”, gan nodi bod
“cyn lleied ag 11.7% -36% o ffoaduriaid dan oed ar eu pen eu hunain yn nodi eu
bod wedi dod i gysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl o fewn gwledydd
lletyol.”

Yn ddiweddar, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i sicrhau “y gall ffoaduriaid a
cheiswyr lloches gael mynediad at y gwasanaethau iechyd, gan gynnwys
gwasanaethau iechyd meddwl, sydd eu hangen arnynt trwy gydol y siwrnai
loches, gan sicrhau bod rhwystrau at ofal iechyd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr
lloches yn cael eu lleihau.” fel rhan o’r Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches. 
 Yn hynny o beth, rhaid darparu crynodebau clir i blant o’u hawl i gymorth iechyd
meddwl yng Nghymru mor gynnar yn eu ‘siwrnai loches’ â phosibl, gan gynnwys
sut i gael gafael ar y gefnogaeth honno

Bod plant sy'n ceisio lloches ar eu pen eu hunain yn cael crynodebau clir yn eu
hiaith frodorol ynghylch y cynnig iechyd meddwl a llesiant yng Nghymru, gan
gynnwys sut i gael gafael ar y gefnogaeth.

"Rydw i wedi bod yn unig iawn ac yn isel fy ysbryd ac
yn crio trwy'r amser. Ni allaf gysgu yn y nos. Rwy'n

meddwl llawer. ”
- Darius, 15 mlwydd oed

Ein Hargymhelliad
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Mae Oedolyn Priodol yn gweithredu fel amddiffyniad ychwanegol yn ystod y broses
hon. Eu prif rôl yw cynnig cefnogaeth, sicrhau llesiant plant a phobl ifanc sy'n ceisio
lloches ar eu pen eu hunain trwy gydol y broses asesu oedran, a rhoi sicrwydd
bod y person ifanc yn deall ei hawliau cyfreithiol. Mae cynnwys Oedolyn Priodol
yn y broses asesu oedran wedi bodoli ers 2011, yn dilyn achos pwysig R (FZ) v
London Borough of Croydon yn Llundain.

Dywed Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru ‘y dylai Oedolyn Priodol fod yn
annibynnol ar yr Awdurdod Lleol a dylai fod â’r sgiliau cywir i ymgymryd â’r rôl a
bod yn glir yn ei chylch'.    Cafwyd achosion ledled y DU o staff darparwyr llety,
gofalwyr maeth a chyfieithwyr ar y pryd yn gweithredu fel Oedolyn Priodol. Rhaid i
blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches gael mynediad at Oedolyn Priodol cwbl
annibynnol sydd wedi cael hyfforddiant ar gyfer ei rôl, a dylid cyhoeddi canllawiau
cliriach ar rôl Oedolyn Priodol.

Ein Hargymhelliad

Cefnogi plant a phobl ifanc trwy broses Asesiad Oedran

·  Aseswyd bod naw o bob deg (88%) o achosion a
gyfeiriwyd at “Brosiect Anghydfod Oedran” y
Cyngor Ffoaduriaid yn blant.
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 Dylai Llywodraeth Cymru greu arweiniad ar rôl yr Oedolyn Priodol ar gyfer
awdurdodau lleol ac ymarferwyr a sicrhau bod gan bob plentyn ar ei ben ei hun
sy'n ceisio lloches fynediad at Oedolyn Priodol annibynnol sydd wedi'i hyfforddi ar
gyfer y rôl.

Ar ôl cyrraedd Cymru, bydd yn rhaid i rai plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio
lloches fynd trwy broses 'asesiad oedran', lle mae pryderon y gallent fod dros 18
oed, neu lle mae person ifanc yn cyflwyno fel oedolyn ond mae yna bryderon eu bod
yn blentyn. Er mwyn i asesiad oedran fod yn ‘cydymffurfio â chanllawiau Merton’, y
safon sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, rhaid iddo gael ei gynnal gan ddau weithiwr
cymdeithasol, Oedolyn Priodol a chyfieithydd ar y pryd lle mae’n rhesymol
ymarferol. Dylai asesiad gweithwyr cymdeithasol o oedran ystyried ystod o
ffactorau, gan gynnwys ymddangosiad corfforol, hanes, addysg ac ymddygiad.
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· Mae Llywodraeth Cymru yn crynhoi ‘cynnig
gweithredol’ fel “rhannu gwybodaeth am hawl
statudol a hawl plentyn neu berson ifanc mewn rhai
amgylchiadau i gael mynediad at wasanaeth eirioli
proffesiynol annibynnol.”
 Mae Erthygl 12 o'r Confensiwn yn sefydlu hawl
pob plentyn i fynegi ei farn yn rhydd, ym mhob mater
sy'n effeithio arni ef neu hi, a'r hawl ddilynol i'r
safbwyntiau hynny gael y pwys dyladwy, yn ôl
oedran ac aeddfedrwydd y plentyn.

Mae eiriolaeth yn ymwneud â grymuso plant a
phobl ifanc i sicrhau bod eu hawliau'n cael eu
parchu, a bod eu barn a'u dymuniadau yn cael eu
clywed bob amser. Gall eiriolaeth chwarae rhan
bwysig wrth sicrhau bod hawliau plant sy'n ceisio
lloches ar eu pen eu hunain yn cael eu
hamddiffyn yng Nghymru.

Rhaid bod gan blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio
lloches fod â chynnig eiriolaeth ar gael iddynt pan

fyddant yn cyrraedd Cymru. Rhaid i'r cynnig hwnnw
fanylu ar sut i gael gafael ar eiriolwr ar adegau

allweddol yn eu siwrnai loches, megis wrth gyrchu
gwasanaethau iechyd meddwl, neu aros am

benderfyniadau lloches. Rhaid cyfathrebu'r cynnig
gweithredol i blant yn eu hiaith eu hunain.

Grymuso plant a phobl ifanc gydag
eiriolaeth annibynnol
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"Rwy'n credu nad wyf yn gallu creu perthnasoedd
oherwydd y rhwystr iaith. Yn ôl adref, do'n i methu a

nawr gyda'r rhwystr iaith mae'n waeth byth."
-       Kamran, 15 mlwydd oed

Gwarantu eu hawl i ystyried eu dymuniadau a'u
teimladau mewn penderfyniadau a wneir
amdanynt.

Sicrhau bod hawliau eraill yn cael eu diwallu, gan
gynnwys i blant sy'n ceisio lloches gael asesiad o'u
hiechyd corfforol a meddyliol, a bod pobl yn gwrando ar
eu hanghenion gofal cymdeithasol a lleoliad.

Helpu nhw i lywio'r system, a deall beth sy'n digwydd.

Dal y Swyddfa Gartref yn atebol ar wasanaethau ac
amseroedd aros, gan ddefnyddio  tueddiadau a materion
a godwyd trwy eiriolaeth i arwain at welliant parhaus yn
y siwrnai loches.

Gallai eiriolwyr:

Grymuso pob plentyn sy'n ceisio lloches ar ei ben ei hun gyda chynnig gweithredol
o eiriolaeth annibynnol fel bod eu hawliau yn cael eu hamddiffyn trwy gydol eu
siwrnai loches.

Ein Hargymhelliad
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Mae plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches ar
risg uwch o fynd ar goll a chael eu hecsbloetio'n

droseddol neu'n rhywiol o'u cymharu â phlant eraill
o'r un oedran. I rai, efallai mai'r rhai sy'n eu masnachu

yw'r unig bobl y maent yn eu hadnabod sy'n gallu
siarad eu hiaith. Dyna pam y mae'n rhaid rhoi

gwybodaeth i bob plentyn ar ei ben ei hun sy'n ceisio
lloches a fydd yn eu cadw'n ddiogel rhag masnachu ac
ecsploetiaeth mewn ffordd hygyrch, gyfeillgar i blant.

Diogelu plant rhag masnachu ac
ecsploetiaeth
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Pan fydd plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio
lloches yn mynd ar goll, maen nhw mewn mwy o
berygl o gael eu hecsbloetio. Mae plant a phobl
ifanc yn fwy tebygol o fynd ar goll ar adegau o
ansefydlogrwydd, fel eu 72 awr gyntaf o fod
mewn gofal neu pan fydd penderfyniad yn cael ei
wneud ynghylch eu statws mewnfudo.

·    Mae’r data diweddaraf yng Nghymru yn
dangos bod bron i hanner (44%) y plant y

nodwyd neu yr amheuir eu bod yn cael eu
masnachu wedi mynd ar goll yn 2017. 

·  Mae plant sydd wedi'u masnachu ac sydd ar eu pen
eu hunain 30 gwaith yn fwy tebygol o fynd ar goll na

phlant eraill o'r un oedran.
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“O'r diwrnod y des i yma rydw i wedi crio llawer bob dydd.
Rwy'n teimlo'n anobeithiol. Rwyf bob amser yn gobeithio

cael rhywun i'm rhyddhau. Dwi jyst eisiau eistedd yn y
gornel. Pan fyddaf yn eistedd yn y gornel ac yn clywed car

yn stopio, rwy'n gobeithio y daw'r person hwnnw i fynd â mi
i ffwrdd.”-Mai, 16 mlwydd oed 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd enfawr wrth gydnabod a diogelu
plant sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio trwy'r gwasanaeth Masnachu Plant a
Gwarcheidiaeth annibynnol.

Byddai cynnig cyfweliad dychwelyd annibynnol yn rhoi cyfle arall i nodi dioddefwyr
masnachu mewn pobl a chysylltu plant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches gyda'r
gwasanaeth Gwarcheidiaeth, gan weithredu fel amddiffyniad a lleihau'r risg o
gyfnodau coll mynych. 

Ein Hargymhelliad
Rhaid cynnig cyfweliad dychwelyd annibynnol i bob plentyn sy'n dychwelyd o
gyfnod coll yng Nghymru, a gynhelir gan rywun nad yw'n gyflogedig gan yr
awdurdod lleol. Rhaid rhoi gwybodaeth am fasnachu ac ecsploetiaeth yn eu
hiaith eu hunain i bob plentyn ar ei ben ei hun sy'n ceisio lloches.
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