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Diolchiadau
Mae dros bedwar cant o blant a phobl ifanc a mwy na 150 o weithwyr proffesiynol o bob
rhan o Gymru wedi darparu manylion gonest iawn am eu bywydau ar-lein a’u syniadau
ynghylch beth allai gael ei wneud i fynd i’r afael â goblygiadau seiberfwlio i blant yng
Nghymru. Diolch o galon i’r unigolion hynny ac i’m tîm o staff am eu hymarfer ymgynghori
creadigol a diogel.
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Cyflwyniad
Pan gychwynnais i yn fy swydd, gofynnodd miloedd o blant a phobl ifanc1 i mi roi
blaenoriaeth i daclo bwlio yn ystod fy nghynllun tair blynedd cyntaf.
Ers hynny, rwyf wedi bod yn dilyn rhaglen dair blynedd o waith ar daclo bwlio, ac mae’r
adroddiad hwn yn rhan o’r rhaglen honno. Mae bwlio’n broblem barhaus ym mywydau
plant, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi esblygu’n broblem sy’n dilyn plant
ble bynnag maen nhw’n mynd: “Mae seiberfwlio’n digwydd unrhyw le, unrhyw bryd”.
Mae ffonau symudol, rhwydweithiau cymdeithasol a gêmau ar-lein bellach yn golygu bod
bwlio’n gallu digwydd ym mywydau rhithwir plant yn ogystal â phan na fyddan nhw ar-lein.
Mae’r gwaith yma’n dangos yn glir y gall effaith hynny ar fywydau plant fod yn drychinebus:
“Rwyt ti’n teimlo ar dy ben dy hun wrth gael dy fwlio ar-lein.”
“Rydw i’n methu peidio bod ar-lein. Felly alla i ddim dianc rhag y bwlis.”
“Mae’r teimladau sy’n brifo yno am oesoedd wedyn.”
“Teimlo’n fach.”
Mae hefyd yn eglur bod rhieni ac athrawon wedi cael trafferth addasu’n ddigon cyflym i
natur newidiol bydoedd ar-lein plant. Efallai bod rhieni’n siomedig nad yw ysgolion yn
ymyrryd yn ddigonol pan fydd bwlio’n digwydd ar-lein, ond yn yr un modd mae athrawon yn
teimlo y gall rhieni danseilio’u hymdrechion i annog eu disgyblion i ymddwyn mewn modd
diogel. Mae pobl ifanc yn tueddu i feddwl nad yw’r naill grŵp na’r llall o oedolion yn gwybod
digon am y cyfryngau cymdeithasol i fedru helpu’n effeithiol.
Mae angen cefnogaeth oedolion ar blant a phobl ifanc pan fyddan nhw’n cael eu bwlio.
Hefyd maen nhw eisiau symud y tu hwnt i gael eu dysgu am beryglon y byd ar-lein, a dim
ond hynny. Maen nhw’n gofyn am fannau diogel i drafod eu profiadau a rhannu syniadau
am sut mae ymdopi ym myd y cyfryngau cymdeithasol, sy’n newid mor gyflym. Fel y
dywedodd un person ifanc, mae angen iddyn nhw deimlo bod rhywun yno i ddweud: ‘Paid â
phoeni, rydw i yma i ti’.
Mae’r adroddiad hwn yn edrych, am y tro cyntaf, ar farn plant 9-18 oed ynghylch
effeithiau seiberfwlio yng Nghymru.
Rydyn ni wedi casglu barn 423 o blant a 158 o weithwyr proffesiynol i weld beth maen
nhw’n meddwl ddylai gael ei wneud i daclo seiberfwlio.

1

www.childcomwales.org.uk/publications/what-next/
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Does dim diffiniad cyfreithiol o fwlio na seiberfwlio. Fel yn ein hadroddiad yn 2017 ar brofiad
plant o fwlio, Stori Sam, mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r diffiniad o fwlio a amlinellir
yng Nghanllawiau ‘Parchu Eraill’ Llywodraeth Cymru, sy’n datgan mai bwlio yw ymddygiad
sydd yn:
- Brifo’n fwriadol;
- Cael ei ailadrodd dros amser, ond bod digwyddiadau untro yn gallu achosi trawma, a bod
angen ymateb yn briodol iddynt;
- Anodd i unigolion amddiffyn eu hunain yn ei erbyn.

Mae seiberfwlio’n digwydd pan fydd yr ymddygiad yma’n defnyddio technoleg ddigidol.
Mae rhai o’r profiadau yn yr adroddiad hwn hefyd yn gysylltiedig â phrofiadau negyddol
mwy cyffredinol ar-lein a gododd wrth drafod bwlio.
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“Hoffwn i grŵp cefnogi sy’n cael ei
arwain gan ddisgyblion hŷn –
rhywle gallech chi fynd i siarad am
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teimlo gormod o embaras i
ddweud wrth eich teulu”
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Negeseuon allweddol
Mae ‘Paid â phoeni, rydw i yma i ti’, yn amlygu sut mae:
- Plant a phobl ifanc yn gallu nodi ystod eang o brofiadau ar-lein cyffredinol negyddol,
gan gynnwys agweddau negyddol at edrychiad a hunaniaeth, cael eu rhewi allan o’r
grwpiau ‘poblogaidd’ a bygythiadau trais. Bydden nhw’n hoffi cael mwy o gyfleoedd i
rannu eu profiadau o fwlio ar-lein a thrafod strategaethau ymdopi mewn mannau
diogel, anfeirniadol.
- Mae llawer o blant a phobl ifanc yn gosod gwerth ar strategaethau ac ymyriadau sy’n
cael eu harwain gan gyfoedion.
- Yn aml mae athrawon heb wybodaeth am dechnoleg newydd a sut mae plant a phobl
ifanc yn ei defnyddio, ac mae llawer ohonynt yn teimlo bod y mater yma’n eu llethu.
Mae angen yn aml iddyn nhw ddelio gyda chanlyniadau bwlio sy’n digwydd dros nos
ac ar ôl oriau ysgol, yn ogystal ag effaith hynny ar allu plant i ddysgu. Gall rhai
athrawon deimlo bod ymddygiad rhieni yn eu tanseilio os byddan nhw’n ymyrryd yn
amhriodol ar-lein ar ôl i’w plant gael eu bwlio, neu os na fyddan nhw’n cyfyngu ar
fynediad plant i apiau a gêmau sydd wedi’u bwriadu ar gyfer pobl ifanc hŷn neu
oedolion.
- Mae pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn teimlo bod rhieni’n ansicr beth i’w wneud
am fwlio ar-lein, a’u bod yn aml heb ddeall bywydau ar-lein eu plant. Gallan nhw
deimlo’n siomedig os na fydd ysgolion yn gweithredu mewn ymateb i fwlio ar-lein.
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Methodoleg
Rydyn ni wedi casglu data gan 423 o blant a phobl ifanc, rhwng 9 ac 18 oed, i gael gwybod
am eu bywydau ar-lein, sut maen nhw’n teimlo am seiberfwlio, a beth maen nhw’n meddwl
ddylai gael ei wneud i daclo hynny. Fe wnaethon ni hynny trwy gyfres o weithdai a grwpiau
ffocws gyda phobl ifanc, yn ogystal ag arolwg yn Eisteddfod yr Urdd. Buon ni hefyd yn
ymgynghori â 158 o athrawon a gweithwyr ieuenctid i glywed sut maen nhw’n delio gydag
achosion o seiberfwlio a pha welliannau allai gael eu gwneud er mwyn taclo’r mater hwn.
- Mai 2018: ymatebodd 184 o blant a phobl ifanc i arolwg yn Eisteddfod yr Urdd yn
Llanelwedd. Roedd yr arolwg yn archwilio agweddau cadarnhaol a negyddol
defnyddio cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â diffiniad plant o seiberfwlio a sut
gallai gael ei stopio. Daeth bwlio i’r amlwg fel un o’r pethau mwyaf negyddol am
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, cyn i unrhyw gwestiynau penodol gael eu gofyn
am seiberfwlio.
- Gorffennaf – Medi 2018: cynhaliwyd ymweliadau ysgol a gweithdai ledled Cymru.
Roedd y rhain yn darparu man diogel mewn amgylchedd cyfarwydd i 239 o bobl ifanc
gyfleu eu gwybodaeth am fwlio ar-lein. Prif elfen y gweithdy oedd gweithgaredd
drama, lle gofynnwyd i’r disgyblion ddangos beth allai fod yn digwydd i gymeriad oedd
yn dioddef bwlio ar-lein trwy ‘ffrâm rhewi’ neu ddelwedd lonydd. Yna gallai’r grŵp
ehangach drafod beth roedden nhw’n meddwl oedd yn digwydd, cyn i’r hwylusydd
gamu i’r ffrâm er mwyn trafod gyda phob cymeriad i ddarganfod pwy ydyn nhw a beth
oedd yn digwydd. Roedd pob sesiwn yn cloi trwy archwilio atebion a sut gallai’r
cymeriad gael ei helpu.
Cynhaliwyd gweithdai mewn ysgolion a grwpiau cymunedol, gan gynnwys grwpiau i ofalwyr
ifanc, pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol a phlant o gymunedau Sipsiwn a
Theithwyr. Datblygwyd gweithdy fformat hygyrch ar gyfer pobl ifanc ag anabledd dysgu.
Dewisodd llawer o blant a phobl ifanc rannu profiadau bywyd go iawn o fwlio ar-lein yn
ystod y gweithdai.
- Hydref 2018: Cawson ni gyfleoedd trwy ein cynllun ysgolion cynradd (Llysgenhadon
Gwych) i archwilio’r canlynol gydag athrawon cynradd:
o Fel gweithiwr addysgu proffesiynol, beth yw eich prif her wrth ddelio gydag
achosion o fwlio ar-lein?
o Beth sy’n gweithio, yn eich barn chi, wrth daclo bwlio ar-lein neu gefnogi’r plant
dan sylw?
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o Beth sydd angen cael ei wella/ddarparu, yn eich barn chi, i helpu athrawon i
daclo bwlio ar-lein yn fwy effeithiol?
Hefyd gofynnwyd i athrawon uwchradd a nodwyd trwy ein cynllun Llysgenhadon
Uwchradd i ymateb i’r un cwestiynau trwy e-bost, yn ogystal â gweithwyr ieuenctid
mewn amrywiol awdurdodau lleol.
Yn ogystal â chysylltu â gweithwyr ieuenctid, buon ni’n ymgysylltu ymhellach â
grwpiau cymunedol ac ysgolion a grwpiau cymunedol Anghenion Addysgol Arbennig
(AAA) i gyflwyno gweithdai wedi’u gwahaniaethu.
- Tachwedd 2018: Gwahoddwyd disgyblion ac athrawon o rai o’r ysgolion roedden ni
eisoes wedi ymgysylltu â nhw i’n swyddfa, lle buon ni’n archwilio ein negeseuon
allweddol gyda nhw i weld oedden nhw’n cytuno. Hefyd rhoeson ni gyfle iddyn nhw
ddatblygu a rhoi adborth ar ein hadnoddau seiberfwlio drafft i ysgolion.
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Profiadau Pobl Ifanc
Negeseuon allweddol
- Mae plant a phobl ifanc eisiau bod yn rhan o ddarganfod ffyrdd o hybu ymddygiad
cadarnhaol ar-lein mewn ysgolion a chymunedau.
- Roedd plant a phobl ifanc ac athrawon yn barnu bod mentrau sy’n cael eu cefnogi a’u
harwain gan gyfoedion yn effeithiol iawn wrth daclo bwlio ar-lein.
- Mae plant a phobl ifanc yn ymwybodol o beth ddylen nhw wneud wrth gael eu bwlio,
ond maen nhw’n aml yn teimlo bod neb yn gwrando a bod bwlio ar-lein ddim yn cael
sylw na’i gymryd o ddifri.
- Byddai plant a phobl ifanc yn hoffi cael mwy o gyfleoedd i rannu eu profiadau o fwlio
ar-lein, a mwy o fannau diogel, anfeirniadol lle gallan nhw drafod strategaethau
ymdopi.
- Mae plant, pobl ifanc ac athrawon fel ei gilydd yn gwerthfawrogi cefnogaeth yr
heddlu, ac yn teimlo y byddai cyfleoedd ychwanegol i weithio gyda nhw yn
ddefnyddiol.
- Mae pobl ifanc ac athrawon yn wynebu anawsterau gan fod llawer o achosion o fwlio
ar-lein yn cael effaith ar fywydau oddi ar-lein hefyd, yn yr ysgol a’r tu allan.
- Mae plant a phobl ifanc yn aml heb hyder yng ngwybodaeth oedolion am y byd arlein, gan gynnwys seiberfwlio.
Buon ni’n ymgynghori â phlant a phobl ifanc oed cynradd ac uwchradd ynghylch eu
profiadau o seiberfwlio. Wrth drafod bwlio yn gyffredinol, roedd plant oed cynradd yn ei
gysylltu’n amlach â bwlio corfforol, tra bod pobl ifanc oed uwchradd fel arfer yn cyfeirio at
fwlio ar-lein, naill ai yn ynysig neu ar ben bwlio corfforol. O ganlyniad, wrth drafod profiadau
o fwlio ar-lein, mae’r data’n dod yn bennaf gan blant a phobl ifanc dros 11 oed.
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Rhywedd
Mae pobl ifanc yn dweud wrthyn ni fod y ddwy ryw yn aml yn cael profiadau gwahanol o
fwlio. Y canfyddiad yw bod bechgyn sy’n ymwneud â bwlio yn tueddu i fod yn fwy treisgar a
chorfforol gyda’i gilydd, tra bod merched fel arfer yn ymwneud yn fwy â thaenu straeon neu
fwlio ar sail edrychiad. Amlygodd ein canfyddiadau hefyd fod merched yn arbennig o dan
bwysau i anfon ffotograffau rhywiol, sy’n aml yn cael eu rhannu heb eu caniatâd. Soniodd
pobl ifanc hefyd am fwlio oedd yn gysylltiedig â hunaniaeth rhywedd penodol person, ac a
oedd yn cydymffurfio â stereoteipiau neu beidio. Roedd hyn yn cynnwys enghreifftiau o bobl
yn cael eu bwlio am fod yn drawsrywedd, neu â rhywedd hyblyg, yn ogystal â rhai oedd â
hunaniaeth bachgen, ond ddim yn gweithredu fel bachgen nodweddiadol, er enghraifft.
“Mae 100% yn wahanol i fechgyn!”
“Mae pobl yn galw enwau ar fechgyn, ond does dim cymaint o ots ganddyn nhw.”
“Mae pwysau i fod yn dipyn o foi.”
Yn achos merched, mae’r bwlio’n seiliedig ar sut maen nhw’n edrych:
“Rydw i’n cael fy mwlio oherwydd bod nhw’n dweud mod i’n seimllyd.”
“Rydw i’n golygu pob un o’m lluniau i edrych yn deneuach cyn postio nhw.”

Oedran
Nododd pobl ifanc ledled Cymru fod seiberfwlio’n cyrraedd uchafbwynt yn ystod
blynyddoedd cyntaf yr ysgol uwchradd, a bod yr effaith yn gallu lleihau i lawer wrth i chi
dyfu’n hŷn a chael mwy o brofiad. Mae hwn yn gyfnod o bontio i bob person ifanc, sydd o
bosib eisoes yn teimlo’n ansicr neu’n bryderus ynghylch amgylchedd ysgol newydd.
“Mae mwy o effaith ar bobl ifancach – wrth i chi dyfu’n hŷn, mae llai o ots gennych chi,
rydych chi jyst yn dysgu troi e bant! ”
“Wrth i chi dyfu’n hŷn, mae llai o ots da chi”.
“Does dim ots da chi wrth i chi fynd yn henach.”
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Effaith ar iechyd
Ymddangosai pobl ifanc yn ymwybodol iawn o effaith bosibl bwlio ar iechyd. Disgrifiodd rhai
grwpiau deimladau o bryder a diffyg hunan-barch, tra bod eraill yn cyfeirio’n benodol at
iselder a hunan-niweidio cysylltiedig ag ymddygiad ar-lein, gan gynnwys cyfryngau
cymdeithasol. Cyfeiriodd rhai grwpiau hefyd at yr effeithiau posibl ar iechyd corfforol yn sgîl
bwlio ar-lein ac ymddygiad mwy cyffredinol ar-lein; roedd hyn yn cynnwys problemau gyda’r
llygaid a phennau tost oherwydd eu bod yn edrych ar sgrîn yn fynych. Yr amlycaf oedd
teimlad o fod yn gorfforol gaeth i’r byd ar-lein. Amlygwyd hyn fel problem lle roedd person
ifanc yn gaeth i’r profiad o fod ar-lein, ac felly’n “methu dianc rhag y bwlis”.
Poblogrwydd
Thema allweddol yn nisgrifiadau pobl ifanc o fwlio oedd y syniad o fod ‘i mewn’ gyda grŵp
penodol, yn hytrach nag ‘allan’. Gallai hynny olygu bod rhywun yn cael eu targedu oherwydd
bod y pethau roedden nhw’n eu hoffi a’u diddordebau’n wahanol i weddill y grŵp, ac fel y
soniwyd eisoes, yn canolbwyntio ar wahaniaethau rhywedd a hunaniaeth. Soniodd pobl
ifanc hefyd am bwysau gwybod beth sy’n boblogaidd neu beidio a gorfod gwirio gyda’u
ffrindiau cyn postio unrhyw beth ar-lein i sicrhau ei fod yn dderbyniol. Yna mae disgwyliadau
pellach o ran hoffi lluniau a gwneud sylwadau arnyn nhw’n barhaus, a derbyn nifer uchel yn
gyfnewid i aros yn boblogaidd. Nododd yr ymdeimlad o fod ‘i mewn’ yn hytrach nag ‘allan’
hefyd fod tuedd, yn yr achosion hyn, i grŵp dargedu un unigolyn sydd mewn rhyw ffordd yn
wahanol i’r lleill. Disgrifiwyd y rhai oedd yn wahanol i weddill y grŵp fel targedau hawdd.
“Tase 30 person ddim yn hoffi fe mewn 3 munud, byddwn i’n dileu e.”
“Rwy’n rhannu fe gyda ffrindiau mewn neges breifat gynta i wneud yn siŵr bod e’n cŵl.”

Hyd oes negeseuon
Soniwyd am ddefnyddio Snapchat bron ym mhob gweithdy gyda phobl ifanc. Pwysleisiwyd
ar fwy nag un achlysur bod cadw tystiolaeth o fwlio trwy Snapchat yn anodd gan fod
negeseuon yn diflannu, ac yn aml mae ffotograffau’n ymddangos yn rhy gyflym i greu
sgrinlun. Tynnodd un grŵp o bobl ifanc sylw hefyd at bryder ynghylch canlyniadau hirdymor
postio pethau ar-lein, trwy ddweud “unwaith mae e yno, mae e yno am byth”.
(senario dychmygol mewn gweithdy) “Rwy’n ei fygwth e â chyllell… rwy’n anfon llun ar
Snapchat heb fy wyneb – does dim tystiolaeth ar Snapchat – hyd yn oed os byddwch chi’n
creu sgrinlun.”
“Snapchat yw’r gwaethaf ar gyfer bwlio oherwydd bod y negeseuon yn diflannu.”
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Bod yn Anweledig
Daeth mater bod yn ddienw ar-lein hefyd i’r amlwg yn y rhan fwyaf o’r gweithdai gyda phobl
ifanc. Roedd yn destun pryder bod llawer o fwlio’n digwydd y tu ôl i gyfrifon dienw neu
broffiliau ffug. Weithiau mae proffiliau ffug yn cael eu creu fel math o fwlio eu hunain, lle
mae proffil ffug o berson arall yn cael ei greu naill ai i wneud hwyl am eu pen neu i gael eraill
i ymosod arnyn nhw trwy ddefnyddio’r proffil i sarhau eraill. Teimlai pobl ifanc hefyd fod
cael yr elfen yna o fod yn anweledig ar-lein yn golygu bod eraill yn gallu cuddio tu ôl i’w sgrîn
ac anfon negeseuon atgas. Yn dilyn ymlaen o hyn, roedd rhai pobl ifanc yn pryderu bod pobl
yn gallu camddefnyddio sgyrsiau ar-lein trwy ddileu beth mae un person wedi dweud er
mwyn cyflwyno fersiwn wahanol o’r sgwrs, a sicrhau bod ffrindiau yn eu cefnogi er mwyn
osgoi wynebu’r canlyniadau.
“Maen nhw’n cuddio tu ôl i sgriniau ffôn.”
“Allwch chi ddim trystio neb i beidio â rhannu eich stwff.”
“Hyd yn oed os dydych chi ddim yn esgus bod yn rhywun arall, gallai fod gennych chi fwy o
hyder ar-lein.”

Dull
Mae sawl patrwm i’r dulliau sy’n cael eu defnyddio i seiberfwlio. Mae’r defnydd o sgyrsiau
grŵp yn ymddangos yn aml, lle caiff unigolyn ei ychwanegu mewn sgwrs grŵp yn benodol er
mwyn i aelodau eraill ei sarhau. Mae hyn yn gwaethygu pan fydd pobl ifanc yn dweud eu
bod nhw’n ofni gadael y sgwrs er mwyn o leia eu bod nhw’n gwybod beth sy’n cael ei
ddweud, neu oherwydd bod modd gweld pan fydd rhywun wedi gadael sgwrs grŵp, felly
byddai pawb yn gwybod. Ymddengys bod yr iaith sy’n cael ei defnyddio yn amrywio o
negeseuon cas i fygythiadau mwy difrifol, gan gynnwys bygythiadau marwolaeth. Amlygwyd
bod pethau’n aml yn dechrau ar ffurf ‘cellwair’ ac yn esblygu’n fwlio, ac weithiau mae’n
anodd gwahaniaethu rhwng y ddau. Yn ogystal â’r iaith, mae ffotograffau’n aml yn cael eu
defnyddio’n ffordd i chwerthin am ben pobl. Weithiau mae hynny’n golygu cymryd lluniau o
broffil rhywun a’u defnyddio i’w difrïo, neu dro arall mae lluniau’n cael eu defnyddio i
‘sgorio’ person. Soniwyd hyd yn oed fod lluniau babi yn cael eu tynnu o gyfrif rhiant
weithiau, ac yna’n cael eu lledu a’u defnyddio i wneud hwyl am ben y person.
“Mewn bywyd go iawn bydden ni’n creu grŵp What’s App i ymladd, felly tase gan rywun
rywbeth yn erbyn un o dy ffrindiau, byddet ti’n dechrau grŵp What’s App gyda’u grwpiau
nhw ac yn rhoi crasfa i’ch gilydd am rai dyddiau cyn trefnu i ymladd.”
“Gallwch chi gael neges am 2 y bore yn dweud wrthych chi bod chi’n hyll.”
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“Cyfrifon sgorio Blwyddyn 7 + 8: anfonwch lun i mewn a rhoi sgôr i’r person.”

Croesi o fywyd ar-lein i fywyd oddi ar-lein
Mae’n ymddangos yn beth prin i fwlio ar-lein aros ar-lein. Soniodd llawer o bobl ifanc fod
pethau sy’n dechrau ar-lein yn ymledu’n bersonol a bod pethau sy’n digwydd yn yr ysgol yn
parhau ar-lein. Trafododd sawl grŵp hefyd ffilmio brwydrau corfforol a rhoi’r fideo ar safle
ar-lein. Ar ben hynny, dywedodd pobl ifanc fod bwlio ar-lein yn digwydd 24/7 ac yn llawer
anoddach ei osgoi neu ei anghofio na bwlio corfforol.
“Pwno nhw ar-lein, pwno nhw mewn bywyd go iawn.”
“Mae fel cael dy fwlio yn yr ysgol, ond mae ar-lein. Yn yr ysgol mae’n 6 awr, ar-lein mae’n
24.”

Camau gweithredu aneffeithiol
Un o’r canfyddiadau allweddol o’r data yw bod pobl ifanc yn gwybod beth yw’r argymhellion
wrth ddelio gyda bwlio ar-lein, ond bod gwneud hynny’n aml yn aneffeithiol. Nodwyd bod
rhieni’n aml ddim yn deall cyfryngau cymdeithasol, a bod nhw’n methu gwneud dim pan
fydd eu plentyn yn dioddef bwlio. Dywedodd nifer llai fod athrawon ddim yn cymryd unrhyw
gamau yn erbyn bwlio, a’u bod nhw’n dymuno bod hynny’n fwy o flaenoriaeth. Cwynodd
pobl ifanc hefyd fod y broses o roi gwybod i gyfryngau cymdeithasol, ar y we, a chwmnïau
gêmau yn aml yn araf ac yn gymhleth neu ddim yn gweithio.
“Mae oedolion yn cael sioc, does ganddyn nhw ddim pŵer, a dydyn nhw ddim yn gwybod
beth i’w wneud.”
“Maen nhw (oedolion) wir, wir yn treio ‘deall’ stwff o 1 flwyddyn yn ôl oedd yn arfer bod yn
ffasiynol.”
“Does dim ots gan gwmnïau.”
“Ydy blocio’n helpu? Na, maen nhw’n creu cyfrifon newydd a gallai wneud nhw’n fwy crac.”
“Dyw athrawon ddim yn gwneud llawer am y peth, dyna sut mae pobl yn meddwl.”
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“Rydw i’n methu peidio
bod ar-lein. Felly alla i
ddim dianc rhag y bwlis.”

Comisiynydd
Plant Cymru
Children’s
Commissioner
for Wales

Atebion Pobl Ifanc
Gofyn am help
Mae pobl ifanc yn ymwybodol, wrth ddelio gydag achos o fwlio, y dylen nhw ofyn am help.
Mae rhai yn sôn yn gyffredinol am ddweud wrth oedolyn, tra bod eraill yn cyfeirio’n benodol
at rieni, gofalwyr neu athrawon. Maen nhw hefyd yn ymwybodol bod sefydliadau allanol ar
gael i’w cefnogi. Childline sy’n cael ei enwi amlaf, ond ceir cyfeiriadau hefyd at ganolfan reoli
Ecsbloetio Plant a’u Hamddiffyn Ar-lein (‘CEOP’) a ‘llinellau cymorth’ cyffredinol.
“Paid â chadw’r peth yn gyfrinach!”
“Os wyt ti’n pryderu, gofala fynd at rywun rwyt ti’n trystio!”
“SIARAD! Â rhieni, ag athrawon.”

Delio gyda digwyddiad
Yn yr un modd, mae pobl ifanc hefyd yn gwybod y dylech chi riportio neu flocio rhywun os
ydyn nhw’n eich bwlio. Ar ben hynny, soniodd nifer am bwysigrwydd cadw proffil yn breifat
a dilyn pobl rydych chi’n eu trystio yn unig. Trafodwyd terfynau oed cyfrifon cyfryngau
cymdeithasol hefyd, ac roedd llond dwrn o bobl ifanc yn galw am derfynau oed uwch neu
bolisïau llymach. Mae data pellach ynghylch delio gyda digwyddiad yn dweud wrthyn ni fod
rhai pobl ifanc yn ymwybodol bod recordio tystiolaeth o’r bwlio yn bwysig.
“Riportio, blocio a dweud wrth oedolyn.”
“Blocio a logio bant.”
Nododd rhai pobl ifanc y bydden nhw’n anwybyddu’r bwlio neu’n sefyll i fyny i’r person
oedd yn ymddwyn mewn modd oedd yn bwlio, yn hytrach na rhoi gwybod i rywun arall.
Cyfeiriodd rhai hefyd at therapïau hunan-gymorth fel myfyrio neu yoga, neu fabwysiadu
meddylfryd cadarnhaol.
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Rôl yr heddlu
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, bu pobl ifanc yn trafod rôl yr heddlu mewn gwahanol ffyrdd.
Soniodd rhai am ddweud wrth yr heddlu am ddigwyddiad fel ffordd o sicrhau bod y person
oedd yn bwlio yn cael cosb neu ganlyniad i’w gweithred. Soniodd un grŵp am eu dymuniad
bod seiberdroseddau’n cael eu cymryd yn fwy o ddifri, a bod gorsafoedd heddlu yn haws eu
cyrraedd. Soniodd eraill am yr heddlu yn nhermau eu cefnogaeth barhaus wrth ddelio gyda
bwlio ar-lein. Cafwyd awgrymiadau ar gyfer llinell frys â chysylltiad â’r heddlu yn benodol ar
gyfer pobl sy’n cael eu bwlio ar-lein a hefyd bod yr heddlu’n parhau i ymweld ag ysgolion ac
addysgu disgyblion ynghylch diogelwch ar-lein. Yng Nghymru, mae gan bob ysgol swyddog
cyswllt â’r heddlu sy’n cynnig gwersi yn ogystal â delio gyda digwyddiadau.
“Gorsafoedd heddlu sy’n haws eu cyrraedd, fel bod chi’n gallu mynd â siarad â rhywun os
ydych chi eisiau rhoi gwybod am seiberdroseddu.”
“Cymryd seiberdroseddau yn fwy o ddifri.”

Strategaethau ysgol effeithiol
Soniodd pobl ifanc am fentora a chefnogaeth gan gyfoedion fel un o’u prif atebion. Roedd
yn amlwg bod pobl ifanc yn aml yn fwy tebygol o wrando ar eu cyfoedion. Amlygwyd hefyd
ei fod yn bwysig cymysgu grwpiau o ffrindiau, fel bod pobl ifanc ddim yn teimlo mor
bryderus am siarad ag eraill. Yn arbennig, soniwyd y byddai cysylltiad rhwng disgyblion
ifancach a hŷn yn llesol er mwyn esbonio bod pethau’n gwella. Roedd sefydlu grŵp cefnogi
neu system fentora yn yr ysgol hefyd yn awgrym poblogaidd.
Nododd pobl ifanc hefyd ragor o addysg am fwlio a’i effeithiau fel ateb. Soniodd y mwyafrif
yn benodol eu bod eisoes yn cael gwersi neu wasanaethau ysgol ar y mater yma, ond
bydden nhw’n hoffi cael mwy.
Trafododd sawl person ifanc yr angen am fwy o sancsiynau yn eu hysgol. Roedd hynny’n
amrywio o ddefnyddio ffonau mewn argyfwng yn unig yn yr ysgol, i gosbau llymach neu
galetach pan fyddai bwlio’n digwydd. Awgrymwyd hefyd y dylai’r ysgol ddarparu mwy o
adnoddau i helpu i daclo bwlio ar-lein. Roedd hyn yn cynnwys mwy o gamerâu CCTV yn yr
ysgol a mwy o staff ar gael i fonitro’r ysgol.
“Gall cynlluniau mentora cyfoedion helpu. Yn yr ysgol hon mae disgyblion yn rhannu
profiadau ac yn cyfryngu i adfer grwpiau a chyfeillgarwch”
“Grŵp cefnogi sy’n cael ei arwain gan ddisgyblion hŷn – rhywle gallech chi fynd i siarad am
eich problemau petaech chi’n teimlo gormod o embaras i ddweud wrth eich teulu.”
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“Gall plant eraill roi stop ar y bwlio achos byddan nhw’n gwrando ar eu cyfoedion.”
(Rhywun i ddweud), “Paid â phoeni, rydw i yma i ti.”
“Rheolau a chosbau llymach am fwlio.”

Cwnsela a chefnogaeth
Canfyddiad allweddol arall oedd yr angen am gwnsela neu gefnogaeth. Dywedodd pobl ifanc
wrthyn nhw eu bod nhw eisiau mannau diogel i fedru rhannu eu profiad a thrafod
strategaethau ymdopi. Soniodd rhai pobl ifanc fod angen gwell mynediad at wasanaethau
cwnsela yn gyffredinol, ond mae mwyafrif y data’n dangos y bydden nhw’n hoffi cael
cefnogaeth yn yr ysgol. Dylid nodi bod peth mynediad at gwnselwyr ym mhob ysgol
uwchradd yng Nghymru.
Er bod rhai’n nodi bod angen aelod penodol o staff i roi cefnogaeth llesiant mewn ysgolion,
awgrymodd eraill y dylai adnoddau mwy sylfaenol fel ‘ystafelloedd amser allan’ neu ‘flychau
pryderon’ gael eu darparu.
“Mwy o gwnselwyr ar gael i siarad â nhw.”
“Meddwl am y bwli – ydyn nhw’n dioddef esgeuluso.”
“Gwneud siarad â phobl am fwlio yn fwy hygyrch i bawb.”

Ymgysylltiad Rhieni
Dim ond llond dwrn o bobl ifanc ddywedodd eu bod yn trafod eu gweithgarwch ar-lein yn
rheolaidd gyda’u rhieni neu eu gofalwyr. Teimlai’r mwyafrif y dylai mwy o rieni a gofalwyr
ymwneud â bywydau ar-lein eu plant, ac y dylai Llywodraeth Cymru fod yn eu hannog i
wneud hynny. Yn dilyn ymlaen o hynny, roedd ambell berson ifanc yn meddwl y dylai
hyfforddiant fod ar gael i rieni i’w helpu nhw i ddeall bywyd ar-lein yn well.
“Dylai rhieni fod yn rhan o hyn bob amser.”
“Dylai Llywodraeth Cymru annog rhieni i ymwneud yn fwy â’u plant.”
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Cefnogaeth ar-lein
Roedd gan nifer o bobl ifanc awgrymiadau ar gyfer ffyrdd newydd i bobl ifanc oedd yn profi
bwlio dderbyn help, a byddai’r rhain i gyd yn digwydd ar-lein. Fe ddwedson nhw wrthyn ni yr
hoffen nhw gael gwefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol lle gallen nhw drafod eu
profiadau, cael cyngor ar beth i’w wneud, a rhoi gwybod am fwlio petai angen.
Yn ogystal â darpariaeth well ar-lein, mae rhai pobl ifanc eisiau cyfyngiadau a rheoliadau
pellach ar gynnwys ar-lein hefyd. Fe nodon nhw y bydden nhw’n hoffi i gynnwys amhriodol a
brawychus gael ei reoleiddio’n well, a bod mwy o amser yn cael ei gymryd i wirio cyfrifon
sy’n cael eu riportio.
“Hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol, fel bod ni’n dysgu am fwy na’r pethau drwg, gallwn ni
ddysgu am sut gallai’r cyfryngau cymdeithasol effeithio arnon ni yn y dyfodol.”
“Dylai iechyd meddwl gael sylw bob wythnos.”
“Rhannu sgiliau allweddol ar ddechrau’r tymor.”
“Cyfyngu ar amser defnyddio apiau, yn dibynnu ar oed.”
“Rheoliadau gwell ar gyfer y stwff sy’n cael ei rannu, e.e. post cadwyn a phostiadau sy’n codi
ofn.”
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Barn pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc
Negeseuon allweddol
- Yn aml dyw rhieni ddim yn deall bywydau ar-lein plant, a dydyn nhw ddim yn siŵr
beth i’w wneud am fwlio ar-lein os yw e’n digwydd.
- Byddai athrawon yn hoffi gweithio’n fwy effeithiol gyda rhieni i helpu i roi stop ar
fwlio ar-lein, a bydden nhw’n hoffi i rieni hybu’r negeseuon a’r canllawiau maen
nhw’n eu rhoi i ddisgyblion yn yr ysgol.
- Mae athrawon yn aml yn teimlo bod ganddyn nhw ddim digon o wybodaeth am apiau
a thechnoleg newydd, a sut mae plant a phobl ifanc yn eu defnyddio.
- Mae athrawon yn cael trafferth datrys achosion o seiberfwlio oherwydd bod y
disgyblion yn ddienw, ac oherwydd ei fod yn digwydd tu allan i’r ysgol.
- Mae athrawon yn gwerthfawrogi cefnogaeth swyddogion cyswllt yr ysgol â’r heddlu
wrth ddelio gyda seiberfwlio.

Heriau
Mae bywyd ar-lein yn rhy eang ac yn symud yn rhy gyflym
Un o’r heriau pennaf mae athrawon yn eu hwynebu yw bod technoleg yn newid yn gyflym,
ac maen nhw’n teimlo bod cadw i fyny gyda’r hyn sy’n digwydd ym mywydau plant a phobl
ifanc yn rhy anodd. O ganlyniad, mae staff hefyd yn cael trafferth cadw trac ar fwlio ar-lein,
yn enwedig pan gaiff apiau newydd eu cyflwyno. Mae athrawon hefyd yn teimlo bod
ganddyn nhw ddim rheolaeth ar y pethau mae plant yn eu defnyddio neu’r bobl sy’n
rhyngweithio â nhw. Soniwyd am amser fel problem, gan fod natur helaeth y rhyngrwyd yn
golygu bod casglu tystiolaeth yn cymryd amser hir, ac weithiau mae llawer o wahanol
unigolion dan sylw.
Soniodd gweithwyr ieuenctid hefyd am hyn fel her trwy ddweud bod bywydau ar-lein pobl
ifanc mor fawr nes bod dim modd iddyn nhw ddianc rhag bwlio yn eu cartrefi eu hunain.
Sonion nhw hefyd fod nifer y rhwydweithiau mae pobl ifanc yn eu defnyddio yn golygu bod
sefyllfaoedd yn aml yn tyfu ac yn mynd allan o reolaeth.
“Gall casglu’r holl dystiolaeth angenrheidiol o’r ffôn fod yn heriol, gan fod ysgolion heb
ddigon o ryngrwyd i fedru cysylltu â’r amrywiol ddyfeisiau cyfryngau cymdeithasol.”
“Mae’r ysgol yn cael ei llethu wrth ddelio gyda’r materion hyn.”
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“Mae pethau sydd ddim yn addas i fyfyrwyr eu gweld (fideos ac ati) yn gallu cael eu lledaenu
mor gyflym yn eu plith.”
“Dim rheolaeth gan athrawon dros gêmau / apps mae’r plant yn chwarae.”
“Mae cynifer o wahanol fathau o gyfathrebu ar-lein – mae’n anodd cadw i fyny a gwybod
beth sydd ar gael.”
“Technoleg yn symud ymlaen yn gyflym – plant yn symud o rwydwaith i rwydwaith.”

Bod yn ddienw
Mae athrawon yn cytuno â phobl ifanc fod natur ddienw bywyd ar-lein yn broblem. Mae
sylwadau neu gyfrifon yn aml yn ddienw, felly mae canfod y person neu’r bobl tu ôl i’r bwlio
yn her, fel y mae ceisio helpu i ddatrys y mater. Mae athrawon hefyd yn cael trafferth casglu
tystiolaeth oherwydd hyn, ac maen nhw’n teimlo bod natur ddienw eu sefyllfa yn ei gwneud
yn haws i bobl ifanc deipio pethau bydden nhw ddim fel arfer yn eu dweud wyneb yn
wyneb.

Diffyg cefnogaeth gan rieni
Mae athrawon wedi dweud wrthyn ni y bydden nhw’n gwerthfawrogi mwy o gefnogaeth
gan rieni. Mae athrawon yn wynebu her pan na fydd rhieni’n dilyn canllawiau ysgol ynghylch
diogelwch ar-lein ac yn gadael i’w plant ddefnyddio apiau cyn iddyn nhw fod yn ddigon hen
yn gyfreithlon nac yn ddigon aeddfed i’w defnyddio. Mae hyn yn cael ei ddwysáu gan farn
rhai rhieni mai mater i’r ysgol yw bwlio ar-lein, ac mae hynny’n golygu bod rhai yn gwrthod
derbyn cyfrifoldeb am weithredoedd y plentyn ar-lein. Nododd athrawon hefyd fod rhieni
weithiau’n chwarae rhan eu hunain mewn achosion o fwlio ar-lein, a’u bod nhw ddim yn
gweithredu fel enghreifftiau cadarnhaol o ymddygiad ar-lein. Mae athrawon yn dweud
wrthyn ni fod addysg i rieni’n gallu helpu i gynyddu eu gwybodaeth am fywydau pobl ifanc
ar-lein a chreu perthynas well rhwng rhieni a’r ysgol.
Dywedodd gweithwyr ieuenctid wrthyn ni fod rhieni’n aml ddim yn ymwybodol o’r
cyfryngau cymdeithasol mae eu plant yn eu defnyddio a pha mor aml maen nhw’n treulio
amser ar-lein. Adroddodd un gweithiwr ieuenctid hanesion am blant yn syrthio i gysgu â ffôn
clyfar yn eu llaw. Roedden nhw’n ailadrodd bod angen i rieni ac athrawon rannu’r
cyfrifoldeb am daclo bwlio ar-lein.
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“Wrth ddelio gyda rhieni, mae rhai’n gwrthod derbyn beth mae eu plentyn wedi’i wneud, ac
yn aml yn gwneud esgusodion drostyn nhw, tra bod eraill yn pledio diffyg gwybodaeth am
amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.”
“Dyw rhieni ddim yn dilyn yr wybodaeth yng nghanllawiau’r ysgolion.”
“Rhieni’n caniatáu i’w plant fynd ar apps cyn iddynt gyrraedd yr oed cyfreithiol a heb fod
ganddynt aeddfedrwydd i’w defnyddio’n synhwyrol e.e disgyblion Blwyddyn 7 yn creu grŵp
sgwrs ar Whatsapp er taw 16 oed yw’r oed i ddefnyddio’r app hwn.”
“Mae rhieni’n aml yn teimlo mai mater i’r ysgol yw seiberfwlio, ac mae’n hynny’n ein gadael
ni mewn sefyllfa lle mae rhieni’n teimlo’n ddigalon bod yr ysgol heb wneud digon i gefnogi
eu plentyn.”
“Diffyg cefnogaeth gan rieni – dydyn nhw ddim yn fodelau rôl da eu hunain yn eu
hymdriniaeth â gwefannau cymdeithasol.”

Y tu mewn i’r ysgol neu’r tu allan
Mae’r ffaith bod bwlio ar-lein fel arfer yn digwydd tu allan i oriau ysgol ac amgylchedd yr
ysgol yn creu problem i staff proffesiynol. Nid yn unig maen nhw’n teimlo bod ganddyn nhw
ddim rheolaeth drosto fe, ond mae achosion o fwlio ar-lein yn tueddu i ddigwydd dros y
penwythnos, gan adael yr ysgolion i ddelio gyda’r canlyniadau fore Llun. Problem arall yw
nad oes gan y staff amser i ddelio gyda’r digwyddiadau hyn, a dydyn nhw ddim yn siŵr ai eu
cyfrifoldeb nhw yw hynny yn y lle cyntaf.
“Mae pethau’n digwydd gartre ac yna mae’r problemau’n dod i’r ysgol i’r athrawon ddelio
gyda nhw.”
“Mae dadleuon sy’n digwydd ar-lein yn dod i’r ysgol, ac mae ymladd yn dilyn.”
“Mae llawer yn digwydd dros y penwythnos, a ni sy’n gorfod delio gyda’r canlyniadau fore
Llun.”

20

Yr effaith ar ddisgyblion oddi ar-lein
Yn ogystal â materion ar-lein yn dod i’r ysgol, dywedir eu bod yn newid ymddygiad y
disgyblion, gan greu rhagor o broblemau. Mae’r athrawon yn pryderu am lesiant disgyblion
a’r diffyg hunan-barch sydd fel petai’n ganlyniadau i bwysau ynghylch sut maen nhw’n
edrych a lledaenu sylwadau sy’n brifo ar-lein. Adroddwyd hefyd fod plant a phobl ifanc yn
mynd i’r ysgol wedi ymlâdd ac yn sôn am fod ar eu ffôn neu eu cyfrifadur yn hwyr y nos heb
yn wybod i’w rhieni.
Roedd sawl athro wedi sylwi ar newid yn ymddygiad disgyblion o ganlyniad i drais mewn
gêmau. Fe ddwedson nhw y gall hynny arwain at ymladd yn yr ysgol, a normaleiddio trais.
Gall hyn arwain at frwydrau corfforol yn yr ysgol a’r gred bod hynny’n ymddygiad normal. Ar
ben hynny, mae athrawon yn gweld bod defnydd gormodol o negeseua ar-lein a chywiro
awtomatig yn effeithio ar sillafu a chyfathrebu disgyblion.
“Plant sydd wedi ymlâdd ar ôl bod ar y teledu, y gliniadur, ffonau, Xbox ac ati drwy’r nos,
heb yn wybod i’w rhieni.”
“Newid yn eu hwyliau os yw’r ymddygiad yn ymosodol mewn gêmau ymladd.”
“Effeithio ar lefelau darllen ac ysgrifennu: teipio termau ‘slang’, teipio yn hytrach na
defnyddio pin a phapur.”
“Y galw am edrych yn dda ar y cyfryngau cymdeithasol, defnyddio hidlwyr gan ddilyn sêr sy’n
‘gwella’ lluniau ohonynt. Mae hyn yn cyfrannu at ddiffyg hunan-barch a phroblemau hyder.”

Cyfleu’r neges i ddisgyblion
Dywedodd athrawon wrthyn ni fod cael disgyblion i ddeall goblygiadau bwlio ar-lein yn
anodd. Mae parhad yn broblem arbennig, a cheisio esbonio wrth bobl ifanc y gallai’r pethau
maen nhw’n eu postio fod ar gael ar-lein am byth, a chael effeithiau tymor hir. Soniodd
athrawon a gweithwyr ieuenctid hefyd am her darbwyllo disgyblion sy’n arddangos
ymddygiad bwlio i feddwl am eu gweithredoedd a deall y gwahaniaeth rhwng ‘cellwair’ a
bwlio. Dywedodd ambell athro nad oedd yn eglur faint o ofn dylen nhw godi ar y disgyblion
na gwybod ble i dynnu’r llinell wrth helpu’r disgyblion i ddeall goblygiadau eu
gweithredoedd ar-lein.
Nodwyd hefyd y gall fod yn anodd weithiau perswadio pobl ifanc sy’n dioddef effaith bwlio
ar-lein i drafod eu problem. Mae hynny’n golygu nad yw athrawon bob amser yn
ymwybodol o’r effaith arnyn nhw, sy’n golygu ei fod yn anodd sicrhau eu bod nhw’n cael y
gefnogaeth iawn.
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“Mae rhai pobl ifanc fel petaen nhw ddim yn deall effeithiau hirdymor eu gweithredoedd.
Mae pwysau cyfoedion yn rymus iawn yma.”
“I ba raddau dylen ni godi ofn arnyn nhw?”

Mynediad hwylus
Mae teimlad ymhlith athrawon bod mynediad at apiau/gêmau yn rhy hawdd. Maen nhw’n
pryderu bod disgyblion yn cael mynediad i rai apiau o dan oed ac yn chwarae gêmau
anaddas. Mae rhai athrawon yn tynnu sylw at y ffaith bod rôl i gwmnïau cyfryngau
cymdeithasol neu’r llywodraeth er mwyn sicrhau y cedwir at derfynau oedran a’r gyfraith.
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“Wrth ddelio gyda rhieni,
mae rhai’n gwrthod
derbyn beth mae eu
plentyn wedi’i wneud, ac
yn aml yn gwneud
esgusodion drostyn nhw,
tra bod eraill yn pledio
diffyg gwybodaeth am
lwyfannau cyfryngau
cymdeithasol.”
Comisiynydd
Plant Cymru
Children’s
Commissioner
for Wales

Atebion Gweithwyr Proffesiynol
Er gwaethaf y ffaith bod ein gwaith ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc wedi digwydd ar
wahân i’n gwaith gyda gweithwyr proffesiynol, roedd prif atebion y ddwy garfan yn debyg.
Mae pwyslais mawr ar siarad a rhannu, ar ddod â disgyblion ynghyd i drafod digwyddiadau
sydd wedi peri trallod, y niwed maen nhw’n ei achosi, a sut mae eu hosgoi yn y dyfodol
(gwaith adferol), ar uwchsgilio oedolion, ac ar rôl yr awdurdodau yn amddiffyn plant a phobl
ifanc.
Mae nifer o arferion eisoes ar waith mewn llawer o ysgolion, gan gynnwys:
 Yr ysgol yn anfon negeseuon cwrtais adref at y rhieni i’w hatgoffa i fonitro defnydd eu
plant o’r rhyngrwyd.
 Ymddengys bod cynnwys Swyddog Cyswllt yr ysgol â’r Heddlu yn ategu’r negeseuon
ac yn helpu’r disgyblion i sylweddoli effeithiau a goblygiadau cyfreithiol bwlio ar-lein.
 Cyfeirio disgyblion a rhieni at www.thinkuknow.co.uk, gwefan a rhaglen addysg yng
ngofal CEOP, lle gallan nhw gael cefnogaeth a gwybodaeth ynghylch ble mae rhoi
gwybod am unrhyw ddigwyddiadau os bydd angen.
 Annog pobl ifanc i ddefnyddio botymau ‘blocio’ neu ‘riportio’ ar safleoedd cyfryngau
cymdeithasol er mwyn ceisio stopio bwlio wrth iddo ddigwydd.
 Hyfforddi pobl ifanc i fod yn Llysgenhadon Llesiant sy’n helpu i roi disgyblion sy’n
dioddef effaith bwlio ar-lein mewn cysylltiad ag athro cefnogol.
Fodd bynnag, nododd athrawon yr angen am atebion pellach, gan gynnwys hyfforddiant i
oedolion a phlant, gweithredu gan gwmnïau cyfryngau cymdeithasol a pherthynas fwy
cefnogol rhwng y cartref a’r ysgol.

Ymgysylltu â rhieni
Dywedodd llawer iawn o athrawon wrthyn ni y gallai ymgysylltu gwell rhwng yr ysgol a
rhieni fod yn ateb wrth daclo bwlio ar-lein. Mae athrawon yn teimlo y byddai rhieni’n gallu
ategu eu cyngor a rhoi sancsiynau tebyg i’r ysgol ar waith yn y cartref. Mae athrawon yn
teimlo y byddai’n helpu hefyd petai rhieni’n goruchwylio gweithgarwch eu plant ar-lein ac yn
sicrhau cyfrifoldeb ar y cyd o ran diogelu a chefnogi pobl ifanc sy’n dioddef effaith bwlio arlein.
Trafodwyd addysg i rieni hefyd fel ateb. Teimlai athrawon y byddai hyn yn helpu rhieni a
gofalwyr i ddeall peryglon y rhyngrwyd a bod yn ymwybodol pa apiau a gêmau sy’n addas ar
gyfer oed eu plentyn. Roedd rhai athrawon o’r farn y byddai addysg neu hyfforddiant fel hyn
yn fwyaf effeithiol o gael ei gynnal gyda’r heddlu, neu awgrymwyd hefyd y gallai plant a
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phobl ifanc hyfforddi eu rhieni eu hunain ynghylch bywyd go iawn ar-lein. Roedd gweithwyr
ieuenctid hefyd yn meddwl bod hyn yn syniad da.

Strategaethau ysgol effeithiol
Byddai athrawon yn hoffi amser i gynnal gwersi ychwanegol a gwasanaethau fyddai’n
helpu’r disgyblion i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol ar-lein a dysgu am wefannau ac apiau
diogel. Soniodd nifer o athrawon am wersi ABCh, lle gellid trafod sefyllfaoedd bywyd go
iawn ac arferion adferol, fel dulliau sy’n gweithio’n dda mewn ysgolion. Cyfeiriwyd at y rhain
fel ffyrdd o agor trafodaeth ynghylch achos digwyddiad, rolau’r bobl dan sylw, a pha gamau
i’w cymryd nesaf. Roedd athrawon hefyd yn gweld rôl i asiantaethau allanol fel siaradwyr
gwadd neu gwmnïau drama, i helpu i addysgu pobl ifanc am seiberfwlio. Yn arbennig,
soniwyd am effeithiolrwydd ymweliad â’r ysgol gan rywun allanol oedd â phrofiad o fwlio er
mwyn siarad â’r disgyblion.
Hefyd trafodwyd dull ysgol gyfan o daclo bwlio. Roedd athrawon yn teimlo bod posteri ac
erthyglau yn rhoi cyngor i bobl ifanc, a allai gael eu harddangos ar dir yr ysgol neu ar ei
gwefan, yn gadarnhaol. Roedden nhw hefyd yn teimlo bod cael cefnogaeth aelodau eraill o
staff a pholisïau gwrthfwlio clir a chyson yn yr ysgol yn cael ethos gadarnhaol yno, a bod
hynny yn ei dro yn caniatáu i’r staff roi gwell cefnogaeth i bobl ifanc a chefnogi llais y disgybl
yn yr ysgol. Ymhellach, byddai rhai athrawon yn hoffi gweld aelod allweddol o staff mewn
ysgolion sydd ar gael i siarad â phlant a phobl ifanc sy’n dioddef effaith bwlio.
Roedd gweithwyr ieuenctid yn cefnogi’r hyn roedd athrawon yn ei ddweud am gynyddu’r
gwersi a’r dulliau gweithredu adferol, ond roedden nhw hefyd yn teimlo bod angen i
ysgolion sicrhau bod ganddyn nhw sancsiynau yn ganlyniadau ar gyfer y rhai sy’n ymddwyn
mewn modd sy’n bwlio.

Ymgysylltu â’r heddlu
Mewn modd tebyg i’r bobl ifanc, nododd yr athrawon le i’r heddlu yn y gwaith o helpu i
daclo bwlio ar-lein. Roedd yr athrawon nid yn unig yn teimlo y gallai’r heddlu ymgysylltu â
disgyblion, teimlai rhai y byddai o fudd i’r heddlu ymgysylltu â’r rhieni a’u haddysgu. O ran
ymgysylltu â disgyblion, soniodd rhai athrawon y dylai’r heddlu ddelio gydag achosion
difrifol, a bod swyddog cyswllt â’r heddlu yn aml mewn sefyllfa well i fedru gorfodi
negeseuon ynghylch ymddygiad ar-lein. Serch hynny, bu’r mwyafrif yn trafod yr heddlu,
swyddogion cyswllt ysgol â’r heddlu a PCSOs mewn rôl fwy addysgiadol. Dywedodd yr
athrawon fod yr heddlu nid yn unig yn gallu gwahaniaethu rhwng troseddau ac ymddygiad
arall, ond hefyd eu bod weithiau yn gallu cyfleu negeseuon sydd ag ergyd i’r disgyblion.
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Roedd wyneb cyfarwydd, cyson o blith yr heddlu hefyd yn cael ei weld fel cam cadarnhaol
tuag at annog pobl ifanc i siarad am fwlio.

Uwchsgilio athrawon
Dywedodd athrawon wrthyn ni fod angen hyfforddiant pellach arnyn nhw ynghylch pa
apiau, gêmau a gwefannau mae plant yn eu defnyddio, yn ogystal ag arwyddion bwlio arlein. Trafodwyd y gallai’r plant eu hunain hwyluso’r hyfforddiant a dangos i’r athrawon beth
maen nhw’n ei ddefnyddio. Dywedodd yr athrawon y bydden nhw’n hoffi cael canllawiau a
gwybodaeth sy’n gliriach ynghylch y ddeddfwriaeth, yn ogystal â’r ffordd orau o gefnogi
plentyn sy’n profi bwlio. Yn ôl mwyafrif yr athrawon, bydden nhw’n hoffi cael yr wybodaeth
hon gan asiantaethau allanol ac o becynnau adnoddau y gallen nhw eu defnyddio yn yr
ysgolion. Nodwyd y gallai hyn helpu i sicrhau cysondeb yn yr hyn sy’n cael ei addysgu ledled
Cymru.

Lefel uchaf
Nododd yr athrawon fod yma rôl ar gyfer y ‘lefel uchaf’, sef y llywodraeth yn ogystal â
chwmnïau cyfryngau cymdeithasol. Teimlai nifer bach o athrawon fod angen i lywodraeth y
Deyrnas Unedig dderbyn mwy o gyfrifoldeb am daclo bwlio ar-lein, a bod angen sicrhau cosb
o dan y gyfraith, fel bod disgyblion yn clywed y neges. Teimlai nifer uwch fod rôl i gwmnïau
cyfryngau cymdeithasol addysgu plant a phobl ifanc am fwlio ar-lein a rhoi’r gorau i’w
targedu fel defnyddwyr. Nodwyd hefyd fod angen sicrhau gwelliannau wrth dynnu pethau
oddi ar y cyfryngau cymdeithasol a hefyd yn y gweithdrefnau riportio cysylltiedig.
Byddai gweithwyr ieuenctid hefyd yn hoffi gweld trefniadau riportio gwell ar waith er mwyn
ceisio atal bwlio ar-lein rhag ymledu. Roedden nhw’n teimlo y gallai hynny helpu i’w gwneud
hi’n haws i bobl ifanc roi gwybod am gamdriniaeth, yn ogystal ag atal pobl rhag creu
proffiliau newydd i’w galluogi i barhau i fwlio.
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Diweddglo
Mae bydoedd ar-lein cyfnewidiol cyfryngau cymdeithasol a gêmau yn cyflwyno heriau a
chyfleoeddd na welwyd eu tebyg i ni fel cymdeithas. Cafodd mwyafrif ein hathrawon eu
hyfforddi cyn i’r cyfryngau cymdeithasol ennill eu plwyf, a doedd cyfryngau cymdeithasol
ddim yn rhan o fywyd teuluol unrhyw rieni. O ganlyniad, does yna ddim dulliau profedig,
dibynadwy o ddelio gyda sefyllfaoedd anodd ar-lein, gan gynnwys bwlio.
Yn y cyfryngau a chymdeithas yn fwy cyffredinol mae datganiadau’n aml yn cael eu gwneud
am ymddygiad problematig pobl ifanc ar-lein. Ond nid mater sy’n effeithio ar bobl ifanc yn
unig yw hwn. Bydd pobl o bob oed ac o bob cefndir yn cael profiadau o ymddygiad negyddol
ar-lein, gan gynnwys seiberfwlio. Dyna pam mae mor bwysig ein bod yn mynd i’r afael â’r
mater hwn ar y cyd, a bod rhieni, athrawon a hefyd, yn hanfodol, pobl ifanc, yn cydweithio i
greu cymunedau mwy diogel ar-lein i’n plant.
Yn aml nid yw trafodaeth am seiberfwlio yn cynnwys barn a phrofiadau pobl ifanc. Mae’n
gwbl amlwg o’r adroddiad hwn fod pobl ifanc eisiau mannau diogel i archwilio’u profiadau a
derbyn cefnogaeth gan oedolion. Maen nhw eisiau mwy na dim ond cael eu ‘haddysgu’ am
fywyd ar-lein mewn dosbarthiadau a gwasanaethau ysgol.
Yn anghyffredin, fydda i ddim yn cloi’r adroddiad hwn â rhestr o argymhellion i lywodraethau
neu awdurdodau lleol. Mae hwn yn fater rhyngwladol sy’n goresgyn cyfrifoldebau unrhyw
gorff neu grŵp unigol. Mae’n fater i’r gymdeithas gyfan.
Bydda i’n cymryd cyfres o gamau mewn ymateb i’r hyn mae plant, pobl ifanc ac oedolion
wedi’i rannu gyda fi, ac maen nhw i’w gweld isod.
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Fy nghamau gweithredu ar unwaith
- Rhannu canfyddiadau’r gwaith yma gyda’r rhai yn Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am
yr ymgyrch Rhianta Cadarnhaol ‘Magu Plant. Rhowch amser iddo’, y cynllun
gweithredu cenedlaethol ar gyfer diogelwch ar-lein, ac ailddrafftio’r canllawiau
gwrthfwlio cenedlaethol, ‘Parchu Eraill’, i sicrhau bod y safbwyntiau a gasglwyd yma
yn helpu i lywio eu gwaith yn y dyfodol.
- Darparu pecynnau gweithredu ac adnoddau i alluogi cefnogaeth rhwng cyfoedion
trwy weithio gyda channoedd o ysgolion ledled Cymru sy’n aelodau gweithredol o’n
cynlluniau Llysgenhadon i sefydlu grwpiau/paneli mewn ysgolion a allai arwain
cefnogaeth rhwng cyfoedion.
- Archwilio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd Cymru pa rôl sydd gan
heddluoedd wrth amddiffyn plant a phobl ifanc ar-lein, a sut gallwn ni gyfleu hynny i
blant, rhieni a gweithwyr proffesiynol.
- Archwilio’r negeseuon allweddol am seiberfwlio mewn hyfforddiant i athrawon a
gyflwynir gan fy swyddfa, a fydd yn cynnwys hyfforddiant i’m rhwydwaith o ysgolion
Llysgenhadon trwy fy rhaglen o ddigwyddiadau blynyddol.

Fy nghamau gweithredu tymor canolig
- Parhau i ddylanwadu ar ddatblygiad y Cwricwlwm newydd yng Nghymru, er mwyn
sicrhau bod hawliau dynol ac addysg hawliau plant yn ganolog iddo. Drwy wneud
hynny, bydd plant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ddefnyddio hawliau i ddeall a
disgrifio’u perthnasoedd ag eraill, a bydd yn eu hannog i edrych yn feirniadol ar eu
hagweddau a’u hymddygiad eu hunain.
- Parhau i ddylanwadu ar ddatblygiad dull gweithredu ysgol gyfan o ymdrin â llesiant,
gan gynnwys polisi gwrthfwlio sy’n eiddo i gymuned gyfan yr ysgol (disgyblion, rhieni a
staff yr ysgol), ac y mae pawb ohonyn nhw wedi ymrwymo iddo, gan gynnwys
dealltwriaeth gyffredin o’r dull o ymateb i seiberfwlio.
- Dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysg,
a’r consortia addysg rhanbarthol er mwyn datblygu cyfleoedd dysgu proffesiynol i
athrawon wella’u dealltwriaeth o ddulliau effeithiol o weithredu yn erbyn bwlio.
- Gweithio gyda’r comisiynydd cyfatebol yn Lloegr i gefnogi ei hymdrechion wrth iddi
ofyn i Lywodraeth y Deyrnas Unedig fynd i’r afael â chwmnïau cyfryngau cymdeithasol
ynghylch y ffaith bod plant o dan 13 oed yn rheolaidd yn defnyddio llwyfannau
cyfryngau cymdeithasol a luniwyd ar gyfer plant hŷn.
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- Cefnogi gwaith fy nghymheiriaid rhyngwladol i ddatblygu Sylw Cyffredinol newydd gan
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Digidol Plant a Phobl Ifanc yn 2019. Bydd hyn yn
darparu canllawiau rhyngwladol ynghylch sut mae amddiffyn hawliau dynol plant yn y
byd digidol.

Fy uchelgais tymor hir
Rydw i eisiau gweld Cymru sy’n amddiffyn hawliau plant, ble bynnag maen nhw, gan
gynnwys ar-lein.
Rwy’n disgwyl i Lywodraeth Cymru barhau i weithio gyda phartneriaid mewn awdurdodau
lleol, consortia addysg rhanbarthol, Estyn a’m swyddfa i, er mwyn datblygu camau
gweithredu ar sail y negeseuon cryf sydd yn yr adroddiad hwn. Mae’n eglur, yn ôl y plant a’r
bobl ifanc, oni bai bod achosion o fwlio, gan gynnwys seiberfwlio, yn cael eu cofnodi ac yn
destun gweithredu fel mater o drefn, bod newid sylweddol ym mhrofiadau plant ledled
Cymru yn annhebygol.
Rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio ochr yn ochr â’r sefydliadau hyn i wireddu’r
uchelgais honno o amddiffyn hawliau plant ble bynnag y maent.
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