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Ers 2001, pan gafodd nifer o geiswyr lloches eu cadw yn y ddalfa yng Ngharchar Caerdydd 
dan amodau remand, mae Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru wedi chwarae rôl 
arwyddocaol wrth geisio sicrhau bod y bobl sydd wedi eu dadleoli gan y Swyddfa Gartref i 
Gymru wedi cael eu cefnogi a’u helpu i integreiddio. Gwnaed ymdrechion i weithio'n dda 
gyda sefydliadau partner allweddol ym Mhartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru. Fe wnaeth 
yr ymrwymiad tymor hir hwnnw osod offeryn eciwmenaidd cenedlaethol Cymru mewn safle 
allweddol i helpu llunio'r modd modern y mae Cymru’n parhau i groesawu ffoaduriaid sy’n 
cyrraedd yn ddigymell, sy’n cael eu dadleoli gan y Swyddfa Gartref, sydd ar hyn o bryd yn 
cyrraedd uchafbwynt o tua 2,500, a’r rhai sydd ar fin cyrraedd drwy gynllun Adsefydlu 
Ffoaduriaid Syria Llywodraeth y D.U. 
 
Wrth i’r tasglu a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, a grwpiau arweinyddiaeth gan rai 
Awdurdodau Lleol, gyfarfod i ystyried ymateb i'r heriau hyn, mae cymunedau ffydd wedi 
bod wrthi’n weithgar yn cynnig eu cefnogaeth ac yn nodi parodrwydd i gynnig arian, dillad 
ac ambell dro eiddo ar rent. Mae'r gwaith o ddiwallu’r anghenion a ddaeth yn sgil un o’r 
argyfyngau dyngarol gwaethaf yn Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd yn mynd rhagddo’n dda yng 
Nghymru, ac mae eglwysi’n ystyried y ffordd orau i ymateb. Yn yr ardaloedd dadleoli 
traddodiadol sef Caerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam, mae eglwysi wedi bod ar 
flaen y gad yn y broses o groesawu.  
 
Yn ddiweddar, bu Cytûn yn falch o allu cefnogi cenhadaeth canfod ffeithiau yr Eglwysi 
Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon yn Idomeni ar y ffin rhwng Gwlad Groeg a Macedonia. 
Bu’r ymweliad yn addysgiadol iawn o ran nodi anghenion a chael ymdeimlad o niferoedd y 
ffoaduriaid a’u bregusrwydd. 
 
Yn dilyn hynny, mae Bwrdd Cytûn wedi galw ar eglwysi i ganolbwyntio ar groesawu a 
chefnogi ffoaduriaid ar Ragfyr y 10fed, Diwrnod Hawliau Dynol Rhyngwladol. Gellir cael 
manylion pellach ar y dudalen sy’n rhoi canllawiau ynghylch ffoaduriaid ar ein gwefan 
www.cytun.org.uk. 
 


