
Canfod Rhyddid
Dod â Gobaith

BETH DDYLECH 
CHI EI WNEUD?

Gwneud safiad yn erbyn 
Caethwasiaeth Fodern a’r 
Fasnach mewn Pobl yng 

ngogledd Cymru

www.havenoflight.uk
07929 777347

E-bost: info@havenoflight.uk
Facebook: Haven of Light CIC

Twitter: Haven of Light CIC

GALLWCH HELPU DRWY 
FFONIO YN DDIENW  
(os ydych chi’n dewis)

Llinell Gymorth 
Caethwasiaeth Fodern

0800 121 700
999

Mewn argyfwng

101
Os ydych chi’n poeni am 

unrhyw weithgarwch amheus.

NEU GALLWCH 
ROI GWYBOD AM   
UNRHYW BETH  
AR YR APP ‘STOP’
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Mae Caethwasiaeth Fodern  
yn Drosedd! 
Dyma rai enghreifftiau: 

• Ymelwa ar Lafur yw cael eich gorfodi 
i weithio am oriau hir am ddim neu’r 
nesaf peth i ddim.

• Camfanteisio Rhywiol yw cael eich 
gorfodi i weithredoedd rhyw nad ydych 
chi’n cydsynio â nhw.

• Troseddoldeb Orfodol yw cael eich 
gorfodi i gyflawni gweithredoedd 
troseddol fel byrgleriaethau, tyfu 
canabis. 

• Caethwasanaeth Domestig yw cael 
eich gorfodi i weithio mewn tŷ preifat 
heb dâl na rhyddid i adael yn ôl eich 
ewyllys.

• Seiber-Droseddau yw cael eich gorfodi 
i gyflawni gweithred rywiol ar-lein i’w 
defnyddio i’ch gorfodi i sefyllfa o gam-
drin pellach.

• Mae meithrin perthynas amhriodol 
yn gyfeillgarwch a rhoi anrhegion i’r 
pwrpas o gael eich defnyddio ar gyfer 
unrhyw un o’r uchod.

Mae yna arwyddion a ‘allai’ nodi 
camdriniaeth / ecsbloetio, pan 
fydd dyn, menyw neu blentyn…
• Ymddygiad 
 - yn gweithredu fel pe bai’n cael ei wthio  
  neu ei orfodi i gyflawni gweithredoedd  
  penodol gan rywun sydd â rheolaeth  
  drosto/drosti.
 - yn dangos arwyddion o gam-drin   
  corfforol neu seicolegol, neu’n   
  ymddangos yn bryderus, o bosibl.
 - mae’n ymddangos bod dyled yn eu  
  caethiwo, neu mae arian yn cael ei  
  dynnu o’i gyflog/ei chyflog.
 - yn ddrwgdybus o awdurdodau. 
 - yn cael ei gludo i’r gwaith ac oddi yno  
  heb ryddid i fod ar ei ben ei hun. 
 - gall fod yn brin iawn o sgiliau yn yr  
  iaith leol.
 - gall fod yn amharod i wneud cyswllt  
  llygad neu ofyn am gymorth oherwydd  
  ofn yr heddlu, swyddogion mewnfudo,  
  gweithwyr iechyd ac ati. 

• Ymddangosiad 
 - awgrym o ddiffyg maeth, golwg flêr  
  neu bersonoliaeth ddihyder iawn.
 - cleisiau neu gyflyrau meddygol heb  
  eu trin.

 - heb gael sylw gan feddyg.
 - arwyddion o frandio, creithiau neu  
  datŵau.
 - yn gwisgo’r un dillad bob dydd, neu  
  ddillad anaddas ar gyfer ei swydd.  
  e.e. DIM eitemau diogelwch neu   
  ddillad gwrth-ddŵr!

• Amodau byw 
 - o bosibl yn byw mewn llety gorlawn a  
  budr, gyda glanweithdra a gwresogi  
  gwael.
 - yn byw mewn adeiladau dibreswyl  
  fel warysau, tai allan golchi ceir,   
  siediau a charafanau - weithiau’n   
  cuddio ar ffermydd anghysbell neu ar  
  dir gwastraff.
 - o bosibl yn anghyfarwydd â’r   
  gymdogaeth oherwydd eu bod yn cael  
  eu symud yn aml.

• Rhybuddion Teithio  
 - o bosibl yn teithio gyda rhywun nad  
  yw’n ymddangos yn ‘addas’ / sy’n eu  
  rheoli.
 - mae’n bosibl na fydd ganddo /   
  ganddi basbort na dogfennau   
  cyfreithiol a theithio gydag ef/hi, ond  
  eu bod ym meddiant y sawl sydd ‘â  
  gofal’ drosto/drosti.
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