
 

 

 

 

 

 

 

 

Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a  

Pholisïau iaith mewn addysg:   

Astudiaeth gymharol ryngwladol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catrin Wyn Edwards 

 

Traethawd Ymchwil PhD 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

Prifysgol Aberystwyth 

Rhagfyr 2013 

 

 

 

 

 

 



i 

Cynnwys 

Rhagair 

 

ii 

Crynodeb 

 

v 

 

Talfyriadau 

  

vi 

1. Pennod y Cyflwyniad 

 

1 

2. Pennod Adolygiad Llenyddiaeth: Cynllunio Iaith, Mewnfudo a Chymunedau Iaith 

Lleiafrifol 

 

21 

3. Pennod Methodoleg: Casglu Data, Tafoli a Chymharu Polisïau 

 

62 

4. Pennod Cymru: O’r Chwyldro Diwydiannol i Fewnfudo Economaidd a Gwrthdrefol: 

Polisïau iaith mewn addysg yng Nghymru 

 

79 

 Y cyd-destun ehangach 80 

 Y systemau addysg 91 

 Y ffactorau cefndirol 

 

128 

5. Pennod Québec: O’r Révolution Tranquille i Gymhwysiad Rhesymol: Polisïau iaith 

mewn addysg yn Québec 

 

127 

 Y cyd-destun ehangach 129 

 Y systemau addysg 144 

 Y ffactorau cefndirol 

 

167 

6. Pennod Catalwnia: Per un país de tots, l’escola en català: Polisïau iaith mewn addysg 

yng Nghatalwnia 

 

175 

 Y cyd-destun ehangach 176 

 Y systemau addysg 189 

 Y ffactorau cefndirol 

 

217 

7. Pennod Canfyddiadau   

 

223 

8. Pennod Casgliad 

 

265 

Atodiad 1: Canllaw Cyfweld 

 

271 

Atodiad 2: Rhestr o gyfwelai 

 

276 

Atodiad 3: Tablau 

 

279 

Llyfryddiaeth 288 

 

 



ii 
 

Rhagair 

 

Er mai ffrwyth ymchwil dros gyfnod o dair blynedd yw’r ddoethuriaeth hon, nid rhywbeth 

diweddar yw fy niddordeb mewn polisi iaith ac ieithoedd lleiafrifol.  Mewn gwirionedd, 

dechreuodd fy chwilfrydedd am y pynciau hyn dros ddegawd yn ôl pan oeddwn yn fyfyriwr 

israddedig yn astudio’r Gymraeg a’r Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A finnau’n siarad y 

Gymraeg fel mamiaith ac yn astudio’r Gymraeg yn y Brifysgol, nid yw’n syndod fy mod i’n 

ymddiddori yn agwedd fwy gwleidyddol y Gymraeg.  Ond yn ystod blwyddyn yn byw yn 

Ffrainc fel rhan o’m hastudiaethau isradd, deuthum i ymddiddori mewn statws ieithoedd 

lleiafrifol eraill yn Ewrop, yn enwedig yr Ocsitaneg a’r Gatalaneg. 

 

Yna, tra’n gweithio fel Swyddog Polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg ar brosiect 

Ewropeaidd yn ymwneud ag amlieithrwydd, cefais y fraint o weithio gydag ystod o unigolion 

ar draws Ewrop, yn amrywio o wleidyddion a gwneuthurwyr polisi i ymarferwyr iaith ac 

athrawon, a oedd yn cyrchu’r nod o hybu a hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol.  Gan fod y 

prosiect hwn yn cynrychioli dros 20 o ieithoedd lleiafrifol, deuthum i ddysgu llawer iawn am 

sefyllfa ieithoedd eraill megis y Fasgeg, y Sami, yr Estoneg a’r Wyddeleg, i gyd yn delio 

gyda’r un sialensiau â’r Gymraeg.   

 

Un thema gyffredin a ddaeth i’r amlwg fel un oedd yn dylanwadu ar hyfywedd yr ieithoedd 

hyn oedd mewnfudo. Eto i gyd, tra bod rhai o’n cydweithwyr Ewropeaidd yn trafod 

mewnfudo mewn modd agored ac yn cyfeirio at ‘nouvinguts’, ‘immigrans’ a ‘cohesió social’, 

yr oedd yn amlwg fod rhai aelodau eraill o’r prosiect ymhell iawn o fedru trafod 

strategaethau cenedlaethol a dogfennau polisi a oedd yn mynd i’r afael ag integreiddio 

mewnfudwyr i’w cymunedau iaith lleiafrifol.  Tra’r oedd disgwrs gwleidyddol aeddfed ar 

fewnfudo yn bodoli mewn rhai cymunedau iaith lleiafrifol, daeth yn amlwg fod diffyg 

trafodaeth wleidyddol ar draweffaith mewnfudo mewn cymunedau iaith lleiafrifol eraill. 

Trwy ddysgu am bolisïau a disgyrsiau yng ngweddill Ewrop, deuthum i ystyried a meddwl 

am natur y drafodaeth, neu’n hytrach, y diffyg trafodaeth ar fewnfudo ar yr iaith Gymraeg 

yng Nghymru.  

 

A finnau’n astudio cwrs Meistr rhan amser mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd ar yr un pryd, 

manteisiais ar y cyfle i ymchwilio ymhellach i’r themâu o iaith a mewnfudo mewn disgyrsiau 
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gwleidyddol yng Nghymru, Catalwnia a Gwlad y Basg yn ystod fy nhraethawd Meistr.  Trwy 

ddysgu am bolisïau a disgyrsiau yn y gwahanol gymunedau iaith lleiafrifol hyn, deuthum i 

sylweddoli’r fath dabŵ yw trafod traweffaith mewnfudo ar hyfywedd y Gymraeg yng 

Nghymru. Arweiniodd yr ymwybyddiaeth hon at yr angen i ddeall ymhellach y gwahanol 

densiynau yng Nghymru ar fewnfudo ac i archwilio a yw’n bosibl i’r gymuned iaith Gymraeg 

fynd ati i ymateb a lliniaru ar effaith mewnfudo arni drwy bolisïau. Trwy ganolbwyntio ar un 

maes penodol, sef maes addysg, cais yr ymchwil gymryd cam at wneud hyn. 

 

................................................ 

 

Ni fyddai llunio’r gwaith hwn wedi bod yn bosib heb gymorth nifer fawr o bobl. O ganlyniad, 

hoffwn nodi fy ngwerthfawrogiad iddynt yma. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i’r holl gyfwelai a 

gyfrannodd eu hamser a’u harbenigedd i’r ymchwil.  Ni fyddai’r ymchwil wedi bod yn bosibl 

heb eu cyfraniad gwerthfawr hwy.  Yn ail, hoffwn ddiolch i’r Athro Alain-G. Gagnon 

(UQAM, Montréal) a’r Athro Mireia Trenchs Parera (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 

am y croeso cynnes a estynnwyd imi pan dreuliais gyfnod o amser fel ymchwilydd gwadd yn 

eu hadrannau a’u grwpiau ymchwil.  Yr oedd y cyfnod hwn yn hanfodol i’r gwaith ac rwyf 

yn ddiolchgar am eu cymorth a’u hamser.  Yn drydedd, hoffwn ddiolch i noddwyr yr 

ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg (Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt) a rhai o gyn-aelodau’r 

Bwrdd am eu cefnogaeth, yn benodol, Dr. Jeremy Evas a Dr. Catrin Redknap. 

 

A finnau wedi bod mor gyndyn i symud i Aberystwyth o Gaerdydd, treuliais dair blynedd 

hapus iawn yn y dref ac fel aelod o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Sefydliad 

Gwleidyddiaeth Cymru.  Un o’r prif resymau am hyn oedd y gefnogaeth a’r cymorth a 

dderbyniais gan fy ngoruchwylwyr, Dr Elin Royles a Dr Huw Lewis.  Ni fyddai’r profiad 

wedi bod yn ddim byd tebyg heb eu hymrwymiad i’r prosiect a’u cyfeillgarwch, ac rwyf wir 

yn ddyledus iddynt.  Hoffwn ddiolch i Gwenan Creunant hefyd am fod yn gydweithiwr a 

ffrind mor arbennig, yn enwedig yn ystod blwyddyn olaf y ddoethuriaeth.  Yn ystod yr 

ymchwil, bum hefyd yn ddigon ffodus i dderbyn cyngor gan yr Athro Roger Scully a Dr 

Patrick Carlin ar wahanol agweddau o’r gwaith.  
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Er bod cyflawni’r gwaith wedi bod yn gamp ynddo’i hun, elfen fwyaf gwerthfawr y cyfnod 

hwn yn fy mywyd oedd y ffrindiau a wnaethpwyd ar hyd y ffordd.  Yn ystod fy ngwaith maes 

yn Québec a Chatalwnia, roeddwn yn ddigon ffodus i gyfarfod â chriw arbennig o bobl. Yn 

wir, ni fuasai’r profiad o ddysgu am bolisi iaith wedi bod cystal heb gwmpeini Albert Playà 

Diaz, Arjun Tremblay, Dan Pfeffer, Etienne Schmitt, Núria Franco Guillén, Rémi 

Carbonneau a Rémi Léger, yn ogystal â’r teuluoedd Gillot a ‘Tenor Masini’! 

Yn ôl yn Aberystwyth, roeddwn yn ddigon ffodus i wneud ffrindiau o bedwar ban y byd. 

Hoffwn ddiolch i Laura, Gillian, Einion, Herman, Cata, Katja a Lorena yn arbennig am eu 

cyfeillgarwch dros y blynyddoedd diwethaf. 

Yn olaf ac yn bwysicaf oll, hoffwn ddiolch i Mam a Dad a gweddill fy nheulu am eu 

cefnogaeth ddiysgog a’u ffydd cyson ynof dros y blynyddoedd.  

Cyflwynaf y ddoethuriaeth hon er cof am fy nhad.
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Crynodeb 

 

Prif nod y traethawd hwn yw tafoli a chymharu effeithiolrwydd polisïau iaith mewn addysg 

tair llywodraeth is-wladwriaethol yn eu hymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i’w 

cymunedau iaith lleiafrifol. Trwy gynnal ymchwiliad empeiraidd traws-ryngwladol yng 

Nghatalwnia, Cymru a Québec, mae’r gwaith yn esgor ar ateb i’r prif gwestiwn ymchwil 

canlynol sef, I ba raddau y gall polisïau iaith mewn addysg hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol? Mae’r ffaith fod yr ymchwil wedi’i seilio ar dair 

astudiaeth achos yn arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o’r hyn y gellid ei wneud gan 

lywodraethau i fynd i’r afael â mewnfudo drwy ddefnyddio un o’r prif sefydliadau sy’n 

gyfrifol am gynnal ac adfer iaith, sef y system addysg.  Trwy’r tair astudiaeth achos, gellir 

gweld i ba raddau mae’n bosibl i lywodraethau ymateb drwy bolisïau iaith mewn addysg ym 

maes addysg statudol ac anstatudol.  Mae’r traethawd hefyd yn ymchwilio i’r graddau y gall 

y ffactorau cefndirol megis demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r 

hinsawdd economaidd ddylanwadu ar natur y broses ac effeithiolrwydd y polisïau hyn. 

 

Mae gan yr ymchwil ddau brif gyfraniad.  Mae’r cyntaf yn ymwneud â’r drafodaeth 

academaidd ar fewnfudo.  Gan fod yr ymchwil yn ddarn o waith empeiraidd wedi’i seilio ar 

theorïau sy’n bodoli yn y llenyddiaeth cynllunio iaith ac addysg ddwyieithog, mae’r gwaith 

ymchwil yn cyfrannu, yn y lle cyntaf, at feysydd academaidd megis cymdeithaseg iaith, polisi 

a chynllunio iaith ac addysg, ac yn fwy cyffredinol, gwyddor wleidyddol.  Mae’r 

ddoethuriaeth yn cynnig atebion ynglŷn â rôl a chyfraniad y system addysg yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith ac yn darparu gwybodaeth newydd ar brosesau 

adfer iaith a’r ffactorau a’r amodau sy’n amharu arnynt.  Yn ogystal, mae canfyddiadau’r 

ymchwil yn cymryd cam tuag at gyfoethogi’r llenyddiaeth drwy ddangos y modd y mae 

ffactorau cefndirol yn dylanwadu ar allu’r polisïau iaith mewn addysg hyn i sicrhau 

integreiddiad ieithyddol.  Yn ail, mae sail empeiraidd yr ymchwil yn golygu y gall fwydo’n 

ôl i drafodaethau ymarferol ymysg gwneuthurwyr polisi ym maes polisi iaith ac addysg 

hefyd.  Felly, yn ogystal â chyfrannu at drafodaethau mwy academaidd, mae canfyddiadau’r 

ymchwil yn darparu ffynhonnell ymchwil werthfawr i’r rheiny sy’n chwarae rôl fwy 

ymarferol yn y broses o adfer iaith yng Nghatalwnia, Cymru a Québec ac yn rhoi syniad o’r 

hyn y gellid ei wneud yn realistig trwy gyfres o bolisïau.  
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Pennod 1. Cyflwyniad 

 

1. Cyflwyniad  

 

Maes yr astudiaeth yw cynllunio a pholisi iaith, ac yn fwy penodol, y polisïau iaith mewn 

addysg hynny a weithredir gan lywodraethau mewn ymdrech i integreiddio mewnfudwyr i 

gymunedau iaith lleiafrifol.  Mae’r ddoethuriaeth yn mynd i’r afael â thema sydd wedi denu 

sylw cyson ymhlith cynllunwyr a chymdeithasegwyr iaith ym maes cynllunio iaith dros y 

degawdau, sef y broses ieithyddol a elwir yn ‘shifft’ iaith.  Yn ystod y broses o shifft iaith, 

mae iaith fwyafrifol yn disodli iaith sy’n wannach mewn cymhariaeth mewn peuoedd 

cymdeithasol arwyddocaol, megis economi, byd masnach, llywodraeth neu addysg (Fishman, 

1991: 55-65).  Arweinia hyn at newid agwedd tuag at yr iaith leiafrifol wrth i bobl ddod yn 

llai awyddus i ddysgu’r iaith, ei defnyddio neu’i throsglwyddo i’w plant.  Gall arwain at 

ostyngiad yn y nifer o siaradwyr wrth i’r prosesau o atgynhyrchu a chynhyrchu’r iaith fynd 

yn anos eu cynnal (Nelde et al., 1996).
1
  Disgrifia Dafis (1979: 2) shifft iaith fel ‘proses 

gymdeithasol radical sy’n golygu bod cymuned arbennig yn disodli’r iaith mae hi’n 

defnyddio yn gyfrwng cyfathrebu arferol gan iaith arall’.  Yn ei dyb ef, nid yw’r broses hon  

‘yn digwydd ar chwarae bach’.  Yn hytrach:  

mae gofyn cael rhywbeth tebyg i ddaeargryn cymdeithasol i roi cychwyn arni, ond 

unwaith y mae hi wedi dechrau, mae hi’n magu’i momentwm ei hunan, ac yn gofyn 

gweithredu penderfynol ac egnïol iawn i’w hatal.  

Y pegwn eithaf yn y broses o shifft iaith yw marwolaeth iaith, proses sydd, gan amlaf, yn araf 

ac yn digwydd dros gyfnod hir (Craig, 1997: 259). 

Yn aml, prosesau macro megis globaleiddio, democratiaeth a moderneiddio sydd wrth wraidd 

shifft iaith ac un ffenomen sy’n cael ei chrybwyll gan academyddion fel ffactor sy’n rhan o’r 

prosesau macro ehangach hyn yw mewnfudo (Giles et al., 1977; Nelde et al., 1996; Williams 

& Morris, 2000).  Yn ôl academyddion, mae’r ffenomen hon yn broblem real am ei bod â’r 

gallu i ddylanwadu ar hyfywedd ieithoedd lleiafrifol a phatrymau iaith mewn cymunedau 

iaith lleiafrifol.  Yn hyn o beth, mae mewnfudo’n cynrychioli un o’r prif ffactorau sy’n 

dylanwadu ar ddyfodol cymunedau iaith lleiafrifol (Nelde et al., 1996: 6).   

                                                           
1
 Bathwyd y termau ‘production’ (cynhyrchiad) a ‘reproduction’ (atgynhyrchiad) gan Nelde et al. (1996: 5-6) i 

ddynodi prosesau o gaffael iaith.  Defnyddir y term ‘atgynhyrchiad’ pan fo’r iaith wedi ei throsglwyddo’n 

rhyng-genedlaethol a ‘chynhyrchiad’ pan fo’r iaith yn cael ei throsglwyddo i blentyn nad yw ei rieni yn siarad yr 

iaith.   
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Ceir consensws yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith fod mewnfudo’n dylanwadu ar ragolygon 

cymunedau iaith lleiafrifol.  Yn ôl y llenyddiaeth, mae hyn yn bennaf am fod y ffenomen yn 

amharu’n andwyol ar effeithiolrwydd tri sefydliad sy’n cynnal y cymunedau hyn, sef y teulu, 

y gymuned a’r system addysg.  Mae’r teulu, fel sefydliad, yn cynrychioli un o’r prif 

asiantaethau sy’n gyfrifol am sicrhau dyfodol ieithoedd (Fishman, 1991; Williams, 2000: 25).  

Eto i gyd, wrth i fewnfudo gynyddu, mae rôl y teulu yn y broses o sicrhau atgynhyrchiad iaith 

yn newid.  At ei gilydd, mae hyn yn digwydd o ganlyniad i’r hyn a elwir yn ‘allbriodi’, lle bo 

aelod o un grŵp iaith yn priodi â rhywun o du allan i’r grŵp iaith penodol hwn.  Mewn 

sefyllfa lle bod aelod o grŵp iaith leiafrifol yn priodi gydag aelod o grŵp iaith fwyafrifol, 

gall arwain at newid mewn patrwm iaith ar yr aelwyd gan wneud y broses o drosglwyddo’r 

iaith leiafrifol yn anos (Nelde et al., 1996). 

Fel y nodwyd uchod, yr ail bau cymdeithasol sy’n cael ei effeithio gan fewnfudo yw’r 

gymuned (fel sefydliad).  Gall presenoldeb mewnfudwyr nad ydynt yn medru’r iaith effeithio 

ar batrymau iaith wrth i siaradwyr yr iaith leiafrifol frodorol deimlo pwysau cynyddol i 

gynnal materion cymunedol drwy gyfrwng iaith y mewnfudwyr, yn enwedig os yw’n iaith 

fwyafrifol (Nelde et al., 1996; Williams & Morris, 2000).  Os nad yw’r mewnfudwyr yn dod 

yn rhan o’r rhwydweithiau sy’n atgyfnerthu’r gymuned iaith, gallant greu rhwydweithiau 

cymdeithasol eu hunain neu ymuno â’r grŵp iaith fwyafrifol (Morris, D., 1989).  Gan amlaf, 

pan mae mewnfudwyr yn symud i ardal lle mae yna gystadleuaeth rhwng grwpiau iaith 

gwahanol, boed yn amlwg neu beidio, y tueddiad yw iddynt fabwysiadu’r iaith fwyafrifol, nid 

yr iaith leiafrifol: 

 

Immigration patterns are another factor which may enhance or decrease the vitality 

of a linguistic minority group.  For instance, the influx of a large number of one 

linguistic group may swamp another numerically through planned or unplanned 

immigration [...] Migrants who move in an area where linguistic groups are in overt 

or covert competition appear to be willing (for obvious economic reasons) to adopt 

the language and culture of the dominant rather than that of the subordinate 

linguistic group (Giles et al., 1977: 314).   

 

Arweinia hyn at densiynau pellach ar lefel sosioieithyddol a chymdeithasol (Williams & 

Morris, 2000) a daw'r gymuned yn llai pwerus yn y broses o gynnal iaith drwy gynhyrchiad 

ac atgynhyrchiad iaith.  
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Y trydydd pau a effeithir gan bresenoldeb mewnfudwyr yn y broses o gynnal iaith yw’r 

system addysg.  Mae gan y system addysg rôl ddeublyg am fod ganddi’r gallu i gysylltu dau 

fath o gaffael iaith, cynhyrchiad ac atgynhyrchiad iaith.  Ond er pwysigrwydd y system 

addysg, gall mewnfudo, sy’n croesi ffiniau daearyddol ac ieithyddol, roi pwysau arni i 

addasu’n ymarferol er mwyn addysgu disgyblion o gefndiroedd addysg ieithyddol amrywiol 

(Coulmas, 1997: 9).  Yn ogystal â gorfodi’r system addysg i addasu yn ôl anghenion 

ieithyddol y disgyblion newydd yn y dosbarth, mae’r ffenomen yn amharu ar batrymau 

ieithyddol yn y dosbarth, y coridorau a’r iard hefyd, yn enwedig os yw’r disgyblion 

mewnfudol yn siarad iaith fwyafrifol.  Mewn amser, gall yr iaith fewnfudol fwyafrifol 

ddisodli’r iaith leiafrifol fel iaith chwarae ac ymwneud y plant, gyda’r genhedlaeth hŷn yn 

unig yn defnyddio’r iaith (Dafis, 1979).   

Er gwaethaf y ffaith fod mewnfudo’n dylanwadu ar natur y system addysg, dros y degawdau 

diwethaf, mae’r maes addysg wedi dod yn bau allweddol yn y broses o gynnal ac adfer 

ieithoedd lleiafrifol (Baker, 2003) a gellir olrhain gweithgaredd ym maes addysg iaith 

leiafrifol i’r 1960au pan gafwyd yr hyn a elwir gan Fishman (1985) yn ‘adfywiad ethnig’.  

Erbyn hyn, mae pwnc addysg ddwyieithog wedi dod yn ganolog i’r trafodaethau ar gynnal ac 

adfer iaith (Baker, 2003: 96; Baker, 2013: ix; Coulmas, 1997: 9; Fishman, 1991; Giles et al., 

1977).  O ganlyniad, mae’r maes addysg wedi dod yn bau pwysig yn y broses o integreiddio 

mewnfudwyr i gymunedau iaith.  Ys dywed Turell: 

The school can play a decisive role in the direction of language maintenance of a 

minority language and language shift towards a host community language, and can 

also affect other domains of language use, particularly in the context of migration 

(2001: 18).
2
 

 

Gyda chynllunio iaith pwrpasol, gall mewnfudo gryfhau sefyllfa’r iaith leiafrifol ac, o edrych 

yn benodol ar weithgaredd polisi ym maes system addysg statudol ac anstatudol, gwelir bod 

llywodraethau’n cymryd camau polisi yn sgil effaith mewnfudo.   

Yng Nghatalwnia, mae’r system addysg wedi chwarae rôl ganolog yn y broses o 

normaleiddio’r Gatalaneg a chreu cydlyniad cymdeithasol ers ailsefydlu democratiaeth ar 

                                                           
2
 Pwysleisia Giles et al. (1977: 316) hyn hefyd: ‘Of crucial importance for the vitality of ethnolinguistic groups 

is the use of the minority language in the State education primary, secondary and higher levels. Indeed, the 

number of minority language medium schools and the number of speakers they produce are often scrutinized by 

linguistic minority group members who often feel that “une langue qu’on enseigne pas est une langue qu’on 

tue”’. Cyfieithiad: ‘Mae iaith nad ydym yn ei dysgu yn iaith yr ydym yn ei lladd’. 
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ddiwedd yr 1970au.
3
  Er mwyn dod â siaradwyr Catalaneg a’r miloedd o fewnfudwyr a oedd 

wedi symud i Gatalwnia o weddill Sbaen rhwng yr 1950au a’r 1970au ynghyd, crëwyd un 

system addysg a fyddai’n uno pobl drwy’r Gatalaneg yn hytrach na’u gwahanu ar sail eu 

hiaith.  Yn dilyn yr Estatut d'Autonomia de Catalunya ym 1979, cafwyd Deddf 

Normaleiddio’r Iaith ym 1983 a osododd sail gyfreithiol ar gyfer ymdrechion Llywodraeth 

Catalwnia i normaleiddio’r Gatalaneg drwy’r system addysg.  Dilynwyd y ddeddf hon gyda 

chyfres o ddeddfau a fyddai’n cryfhau statws y Gatalaneg ym maes addysg statudol ac 

anstatudol megis Deddf Iaith 1998, Statud Ymreolaeth yn 2006 a Deddf Addysg yn 2009.  

Pan gyrhaeddodd ton newydd o fewnfudwyr ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain, daeth y 

system addysg statudol ac anstatudol yn brif arf yn y broses o sicrhau eu hintegreiddiad 

ieithyddol (Vila i Moreno, 2004) ac adeiladwyd ar fesurau a oedd eisoes yn eu lle ers yr 

1980au er mwyn hwyluso’r gweithgaredd hwn.   

Yng Nghymru, gwelwyd twf digynsail yn narpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 

yn ystod yr ugeinfed ganrif, i’r fath raddau fel y’i disgrifiwyd gan May fel ‘nothing short of 

spectacular’ (2001: 266) a Williams fel ‘one of the little miracles of post-Napoleonic Europe’ 

(2013c: xiii).  Er bod y ddarpariaeth hon yn wreiddiol ar gyfer plant o aelwydydd lle siaredid 

yr iaith Gymraeg, daeth yr ysgolion hyn yn boblogaidd ymhlith rhieni di-Gymraeg hefyd.  Yn 

wir, i’r rhai a oedd yn ymroi i amddiffyn y Gymraeg, daeth addysg yn arf allweddol yn y 

broses o adfer a chynnal yr iaith, ys dywed Baker: ‘Mae gan addysg cyfrwng-Cymraeg le 

arbennig yn hanes yr iaith Gymraeg ac yng nghalonnau a gobeithion y Cymry’ (2013: xi).  

Dros y degawdau diwethaf, mae’r system addysg wedi cael ei defnyddio i geisio integreiddio 

mewnfudwyr sy’n symud i ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn parhau’n brif iaith gymdeithasol.  

Ers datganoli, mae mewnfudo wedi cael ei adnabod gan Lywodraeth Cymru fel ffenomen 

sy’n haeddu sylw ac mae cynlluniau diweddar gan y llywodraeth (Iaith Pawb, 2003; Iaith 

fyw, iaith byw, 2012) yn amlinellu’r angen i ymateb i fewnfudo, a hynny drwy ddefnyddio’r 

system addysg statudol ac anstatudol. 

O edrych tuag at Québec, mae’r testun o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Ffrangeg wedi bod yn fater gwleidyddol o bwys ers yr 1960au.  Yn ystod y cyfnod hwn, 

daeth yn amlwg fod mewnfudwyr yn dewis integreiddio i’r gymuned iaith Saesneg yn 

hytrach na’r gymuned iaith Ffrangeg, a hynny drwy’r system addysg yn anad dim.  Am hyn, 

                                                           
3
 Bathwyd y cysyniad o ‘normaleiddio’ iaith yng Nghatalwnia ar ddechrau’r 1980au.  Yn achos Catalwnia, fe’i 

mabwysiadwyd i gyfeirio at y broses lle mae’r iaith yn dod yn elfen hanfodol a chyffredin o fywyd 

cymdeithasol ac yn ad-ennill statws a oedd ganddi’n flaenorol cyn cyfnod unbenaethol Cadfridog Francisco 

Franco.  Erbyn hyn, mae’r term yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at ystod o gyd-destunau ieithyddol. 
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pasiwyd cyfres o ddeddfau ym maes addysg rhwng diwedd yr 1960au a’r 1970au i geisio 

hwyluso integreiddiad plant i fewnfudwyr drwy’r system addysg.  Arweiniodd y deddfau hyn 

at y mesur pellgyrhaeddol a dadleuol, ‘La Charte de la langue française’ (neu’r hyn a elwir 

yn ‘Loi 101’) ym 1977.  Gwnaeth y Siarter Iaith hon hi’n orfodol i bob plentyn a oedd yn 

symud i’r dalaith fynychu addysg cyfrwng Ffrangeg.  Erbyn hyn, mae Llywodraeth Québec 

yn cydnabod bod dyfodol y gymuned Ffrangeg yn ddibynnol ar fewnfudwyr i gynnal yr iaith 

yn y dalaith ac mae hyn wedi’i adlewyrchu yn y gweithgaredd polisi ym maes addysg.  

Gwelir yn y drafodaeth fer ar y tri achos fod llywodraethau’n ymateb yn ymarferol i 

integreiddio mewnfudwyr drwy lunio a rhoi ar waith ystod o bolisïau ar lawr gwlad.  Eto i 

gyd, nid yw’r llenyddiaeth academaidd yn adlewyrchu’r gweithgaredd ymarferol hwn.  Yn 

wir, er bod yna gonsensws yn y llenyddiaeth ar y ffaith y gall mewnfudo gael effaith andwyol 

ar gymunedau iaith lleiafrifol, nid yw’n cymryd y cam bellach o gyflwyno a chloriannu’r hyn 

y gellid ei wneud yn ymarferol i ymateb i’r ffenomen.  Gellir tynnu sylw at hyn drwy drafod 

yn fyr waith rhai o’r damcaniaethwyr amlycaf ym maes cynllunio ieithyddol.   

Un o’r fframweithiau mwyaf dylanwadol ym maes cynllunio iaith yw fframwaith GIDS 

Fishman (1991).  Nod y fframwaith hwn yw cynnig cyngor ynglŷn â sut y dylid mynd ati i 

geisio gwrthdroi shifft iaith ac ynddo cyflwynir camau pendant y dylid eu cymryd mewn 

meysydd arbennig.  Er bod Fishman yn pwysleisio yn ei lyfr pellgyrhaeddol ‘Reversing 

Language Shift’ (1991) y modd y gall mewnfudo effeithio ar gymunedau iaith lleiafrifol, nid 

yw’n tynnu sylw at y ffenomen yn ei fframwaith rhaglennol.  Yn hyn o beth, gellid honni fod 

yna anghysondeb rhwng yr honiadau y mae’n eu harddel ar fewnfudo a’r hyn y mae’n ei 

gyflwyno yn ei fframwaith ar adfer iaith.  Fframwaith arall sydd wedi mynnu sylw ym maes 

cynllunio iaith yw ‘Fframwaith Bywiogrwydd Ethnoieithyddol’ Giles et al. (1977).  Gan mai 

fframwaith theoretig â’r nod o gysyniadoli’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hyfywedd 

cymunedau iaith ydyw, annheg fyddai beirniadu’r fframwaith am ei ddiffyg ymarferoldeb.   

Er hyn, gwelir o’r fframwaith mai un ffactor ymhlith sawl un arall yn unig yw mewnfudo  

(1977: 309).  Darn o waith academaidd arall sy’n allweddol ym maes cynllunio iaith yw’r 

fframwaith a gyflwynir yn ‘Euromosaic’ (1996).  Er bod y fframwaith ‘Euromosaic’ wedi eu 

selio ar ddata empeiraidd ac yn pwysleisio’r ffaith fod mewnfudo’n gallu effeithio ar 

gymunedau iaith lleiafrifol, nid yw’n cynnig cyngor i wneuthurwyr polisi ar y camau 

ymarferol y gellid eu cymryd i geisio ymateb i fewnfudo.  O ystyried y drindod hon, gellir 

honni fod y llenyddiaeth ar gynllunio iaith yn gyfyngedig.  Fel ag y mae ar hyn o bryd,  nid 
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yw’r llenyddiaeth yn rhoi sylw digonol i agwedd ymarferol mewnfudo er gwaethaf y ffaith 

fod llywodraethau cymunedau iaith lleiafrifol yn weithgar yn eu hymdrechion i integreiddio 

mewnfudwyr, a hynny’n bennaf drwy bolisïau iaith mewn addysg. 

Ymhellach, er bod y llenyddiaeth cynllunio iaith yn honni fod mewnfudo’n ffenomen sy’n 

rhan o brosesau macro mwy eang (boed yn wleidyddol neu’n economaidd), nid yw’n cynnig 

dadansoddiad trwyadl o’r graddau y mae’r ffactorau macro yn amharu ar y broses bolisi o 

integreiddio mewnfudwyr.  Yn ddiamheuol, nid yw cynllunio iaith yn digwydd mewn 

gwagle.  Yn hytrach, effeithir ar allu cynllunwyr iaith i fynd i’r afael ag effaith mewnfudo 

gan ffactorau sy’n wleidyddol a chymdeithasol: 

 

Planning is an integral feature of policy in the sense that its function is to seek to 

formulate and / or administer policy. It is also important to realise that policy is the 

product of social and political factors...It is also clear that planning and policy relate 

to the state while having a direct influence on civil society.  This, in turn, leads to an 

awareness of political power, function, interests and social change (Williams, 1992: 

129). 

Pwysig, felly, yw talu sylw i’r strwythurau gwleidyddol ac economaidd ehangach sy’n 

dylanwadu ar y broses o lunio a gweithredu polisïau wrth fynd ati i’w dadansoddi. 

Er gwaethaf y tawelwch academaidd, fel y gwelwyd uchod, mae rhai llywodraethau’n 

ymroddedig wrth geisio cymryd camau ymarferol i ymateb i fewnfudo ac mae gwneuthurwyr 

polisi yn ymgodymu â’r ffactorau hyn wrth iddynt lunio ystod o bolisïau iaith mewn addysg 

ar lawr gwlad.  Eto i gyd, am ba bynnag reswm, boed am ei fod yn bwnc llosg neu’n bwnc 

rhy astrus i’w astudio, at ei gilydd, mae diffyg trafodaeth academaidd ar yr hyn y gall 

llywodraethau ei wneud yn sgil yr effaith hwn.  Cais y gwaith ymchwil, felly, bontio’r hyn 

sy’n cael ei arddel yn y llenyddiaeth ynglŷn â mewnfudo a’r camau sy’n cael eu cymryd gan 

lywodraethau i integreiddio mewnfudwyr.   

 

2. Cwestiynau ymchwil 

Yn sgil y drafodaeth uchod, gwelir mai man cychwyn yr ymchwil hwn yw’r honiad mai 

annigonol yw’r drafodaeth yn y llenyddiaeth ym maes cynllunio iaith ar natur y berthynas 

rhwng mewnfudo a chynaladwyedd cymunedau iaith lleiafrifol a’r camau ymarferol y gellid 

eu dilyn i ymateb i’r ffenomen o fewnfudo.  Wrth fynd i’r afael â’r dasg o gyfoethogi’r maes, 

amlygir sawl cwestiwn perthnasol.  Serch hynny, ymddengys un cwestiwn sy’n fwy 
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arwyddocaol ymhlith y rhain, ac yn hynny o beth, mae’r cwestiwn hwn yn ffurfio sgerbwd yr 

ymchwil.  Mae’r ymchwil yn ateb y cwestiwn mwyaf hanfodol hwn sef; I ba raddau y gall 

polisïau iaith mewn addysg hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol?  

Lluniwyd y cwestiwn hwn ar sail dwy agwedd a gyflwynwyd yn rhan gyntaf y bennod hon, 

sef y ffaith fod y llenyddiaeth ar gynllunio iaith yn ystyried y system addysg fel un o’r prif 

arfau yn y broses o gynnal ac adfer iaith a’r ffaith fod llywodraethau wedi canolbwyntio ar y 

maes addysg yn anad dim yn eu hymdrechion i geisio integreiddio mewnfudwyr.  Yn hyn o 

beth, cais yr ymchwil dafoli’r polisïau iaith mewn addysg sy’n cael eu llunio’n arbennig i 

integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol, a cheisio adnabod i ba raddau y 

mae’n bosibl i lywodraethau ymateb i fewnfudo drwy gyfres o bolisïau iaith mewn addysg.   

Er bod y ddoethuriaeth yn cael ei fframio gan un prif gwestiwn ymchwil, mae’r honiadau yn 

y llenyddiaeth cynllunio iaith yn amlygu’r angen am ddau îs-gwestiwn ymchwil pellach.  

Mae’r îs-gwestiwn cyntaf yn deillio o’r honiadau yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith fod 

mewnfudo’n amharu ar y tri phrif sefydliad sy’n gyfrifol am gynnal iaith, sef y teulu, y 

gymuned a’r system addysg (Williams & Morris, 2000; Nelde et al., 1996).  Er bod y system 

addysg wedi dod yn brif arf yn y broses o gynnal iaith (Price, 2013), o ystyried pwysigrwydd 

y berthynas rhwng y tri (y system addysg, y teulu a’r gymuned), pwysig yw archwilio’r modd 

y gall gweithgaredd polisi ym meysydd y teulu a’r gymuned atgyfnerthu’r system addysg.  

Felly, mae’r ymchwil yn mynd i’r afael â’r ail îs-gwestiwn canlynol sef; I ba raddau gall y 

teulu a’r gymuned gefnogi ac atgyfnerthu ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith leiafrifol?  Bydd archwilio’r îs-gwestiwn hwn yn arwain at ddealltwriaeth 

bellach o natur y berthynas rhwng y sefydliadau, y broses polisi a gallu’r system addysg i 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith leiafrifol.  Er hyn, gan mai prif ffocws y gwaith 

yw’r system addysg, bydd cyfyngiadau o ran y graddau y gellid trafod yr îs-gwestiwn hwn. 

Mae’r ail îs-gwestiwn yn deillio o’r feirniadaeth a drafodwyd uchod nad yw’r llenyddiaeth yn 

rhoi sylw digonol i draweffaith ffactorau cefndirol pwysig, megis demograffi, gwleidyddiaeth 

ac economeg ar gynllunio iaith yn gyffredinol.  Yn wir, mae angen ystyried dylanwad y 

ffactorau hyn ar y broses bolisi.  Ys dywed Luke et al.:  

Whether and how a language gains legitimacy, and how a language plan or policy 

may serve other political ends, can only be understood in terms of the interlocking 

imperatives of the economic, political and sociocultural systems.  In order to gain 

legitimacy, or mass loyalty, acceptance and actual use, a language [...] must serve a 

political structure; and it must be congruent with the economic imperatives of the 
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economic system or subsection in question [...] for language is never hermetically 

sealed off from the broader political domains which surround it. It is always already 

political (1991: 34). 

Yn ddi-os, mae angen adlewyrchu ar y graddau y gellid lliniaru effeithiau’r mewnfudo pan 

yw’n rhan o brosesau mwy grymus.  O ganlyniad, bydd yr ymchwil yn ceisio adeiladu ar yr 

honiad hwn drwy esgor ar ateb i’r îs-gwestiwn canlynol; I ba raddau mae ffactorau cefndirol 

megis demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd yn 

dylanwadu ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr?  

Er mwyn ateb y prif gwestiwn ymchwil, bydd yr astudiaeth yn canolbwyntio ar weithgaredd 

polisi tair llywodraeth benodol ym maes integreiddio mewnfudwyr, sef Catalwnia, Cymru a 

Québec.  Bydd yr ymchwil yn ymgymryd ag astudiaeth o’r system addysg statudol a’r system 

addysg anstatudol yn y tair astudiaeth achos i weld i ba raddau y gallant hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Yn wir, mae rôl system addysg 

statudol wedi esgor ar fwy o astudiaethau ym maes integreiddio mewnfudwyr na’r maes 

addysg anstatudol.  Eto i gyd, nid oes trafodaeth ddigonol ym maes cynllunio iaith o’r ddwy 

system ochr yn ochr yng nghyd-destun integreiddio mewnfudwyr.  Yn hyn o beth, mae’r 

ddoethuriaeth yn tafoli’r system addysg statudol a’r system addysg anstatudol ar y cyd er 

mwyn astudio eu rolau yn y broses o integreiddio mewnfudwyr.   

Bydd yr astudiaeth yn canolbwyntio’n benodol ar weithgaredd llywodraeth Catalwnia, 

Cymru a Québec i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg yng Nghatalwnia, 

Cymraeg yng Nghymru a Ffrangeg yn Québec.  Mae mewnfudo fel ffenomen wedi siapio’r 

sefyllfa sosioieithyddol yn y tair cymuned iaith, ys dywed Fishman am ddau o’r tri achos:  

French in Quebec and Catalan in the Autonomous Catalan may be seen as 

characterised by differing degrees of what are fundamentally the same threatening 

circumstances: the in-migration of politically more powerfully-connected speakers of 

languages of broader econotechnical opportunities, on the one hand, and the struggle 

to engage in RLS-efforts over the opposition of the larger political entity in which they 

themselves are but a minority (Fishman, 1991: 291-292).
4
 

Mae mewnfudo hefyd wedi dylanwadu ar hyfywedd y Gymraeg (Pryce, 1999: 48-56; 

Thomas, 1999: 80).  Yn sgil presenoldeb ac effeithiau mewnfudo, mae pob llywodraeth wedi 

ymdrechu, drwy ystod o fesurau iaith mewn addysg, i integreiddio mewnfudwyr.  Bydd 

astudio polisïau’r tair llywodraeth yn esgor ar gymariaethau ystyrlon.  O archwilio’r prif 

                                                           
4
Mae RLS yn cyfeirio at y broses o ddadwneud shifft iaith, sef ‘Reversing Language Shift’ (Fishman, 1991). 
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gwestiynau yng nghyd-destun y tair astudiaeth achos, mae disgwyl i’r ymchwil arwain at 

ddealltwriaeth ddofn o botensial y system addysg statudol ac anstatudol yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i gynnal cymunedau iaith lleiafrifol.   

3. Termau  

Yn ystod y ddoethuriaeth, gwneir defnydd o sawl term allweddol a cheisir yn awr egluro’r 

hyn a olygir wrth eu mabwysiadu.  Yn y lle cyntaf, defnyddir y term ‘iaith leiafrifol’ i 

gyfeirio at y Gatalaneg yng Nghatalwnia, y Gymraeg yng Nghymru a’r Ffrangeg yn Québec.  

Er nad yw’r tair iaith yn ymddangos ar yr olwg gyntaf fel petaent yn perthyn i’r un math o 

gategori iaith, sef ‘lleiafrifol’, mabwysiedir y term ‘iaith leiafrifol’ yn ôl y diffiniad a gynigir 

gan Nelde et al.: 

The concept of minority by reference to language groups does not refer to empirical 

measures, but rather, to issues of power. That is, they are language groups, [...], 

marked by a specific language and culture, that exist within wider societies and states 

but which lack the political, institutional and ideological structures which can 

guarantee the relevance of those languages for the everyday life of members of such 

groups (1996: 1).
5
 

Yn wir, mae’r term ‘iaith leiafrifol’ yn cael ei ddehongli’n aml yn ôl agweddau mwy 

meintiol, yn benodol ar sail nifer o siaradwyr yr iaith.  Eto i gyd, nid yw iaith yn 

angenrheidiol ddiogel ar sail y niferoedd o bobl sy’n ei siarad: 

[T]he pure fact that language may be in a numerical minority may not be particularly 

significant, since the evidence has shown that the language is not necessarily ‘safe’ in 

a place where over eighty per cent of people can speak it, and that it is not necessarily 

‘lost’ or ‘dead’ where only ten per cent can do so (Ambrose & Williams, 1980: 69-70 

yn Thomas, 2013: 76). 

Mae hyn yn adleisio diffiniad Nelde et al. am ieithoedd lleiafrifol (1996) ac yn pwysleisio’r 

ffaith y gall iaith fod yn anniogel am resymau nad yw’n ymwneud â demograffi, megis 

ffactorau gwleidyddol neu economaidd.
6
 

                                                           
5
 Mae sawl awdur arall yn pwysleisio’r elfen o bŵer a dosbarthiad pŵer ar draws gwahanol gydberthynasau yn 

hytrach na niferoedd er mwyn diffinio ‘iaith leiafrifol’ (Skutnabb-Kangas, 1990).  Mae UNESCO hefyd yn 

cyfeirio at y defnydd o’r term hwn mewn cyd-destun ieithyddol: ‘the term “minority” is often ambiguous and 

may be interpreted differently in distinct contexts because it may have both numerical and social or political 

dimensions. In some cases it may be simply used as a euphemism for non-elite or subordinate groups, whether 

they constitute a numerical majority or minority in relation to some other group that is politically and socially 

dominant’ (2003: 13).  Ceir trafodaeth ar grwpiau cymdeithasol lleiafrifol yn Tajfel (1978). 
6
 Ond mae demograffi’n cael ei grybwyll fel ffactor sy’n dylanwadu ar hyfywedd ieithoedd lleiafrifol a’r broses 

o gynllunio iaith (Giles, 1977: 309-313).  Ymhellach, mae niferoedd y siaradwyr yn siapio’r cyd-destun 
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Term arall a defnyddir yn ystod y ddoethuriaeth yw ‘cymuned iaith’.  Yn wir, mae yna  

drafodaeth ddifyr ac eang yn y llenyddiaeth ar gymdeithaseg ac anthropoleg iaith ar yr hyn a 

olygir gan gymuned iaith.  O ganlyniad, mae yna ystod o ddiffiniadau ar gael gyda rhai 

academyddion megis Corder yn cyflwyno diffiniadau syml fel y canlynol: ‘A speech 

community is made up of people who regard themselves as speaking the same language; it 

need not have any other defining attributes’ (1973: 53 yn Duranti, 1997: 81).  Mae hyn yn 

ymdebygu i’r cysyniad o ‘gymuned ddychmygol’ a gyflwynir gan Anderson (1983).  Yn y 

cymunedau dychmygol hyn, nid yw pobl yn byw yn agos at ei gilydd, ond yn hytrach maent 

yn rhannu nodwedd gyffredin, megis iaith.  

Mae’r ddoethuriaeth ym mabwysiadu’r diffiniad a gyflwynir gan Nelde et al. ar gyfer grŵp 

iaith ac yn ei ddefnyddio fel sail ar gyfer y term ‘cymuned iaith’.  Mae’r academyddion hyn 

yn troi eu cefnau ar ddiffiniadau mwy traddodiadol o grwpiau iaith ac yn pwysleisio’r ffaith 

fod grwpiau iaith yn newidiol ac yn gymdeithasol ac yn ymwneud â’r berthynas rhwng 

cymdeithas, gwleidyddiaeth a’r economi: 

In adopting the stance that a language group is a social group, we are resorting to 

the sociological concern with the relationship between society, the political and the 

economic [...] we proceed from a dynamic understanding of society within which 

language groups occupy a particular position that is always subject to change 

[...]languages are not structured simply through institutionalisation of language 

related activity implied in the domain activity, but, rather, by reference to who is 

available to speak which language with whom (1996: 5).
7
   

Yn eu tyb hwy, mae angen i unrhyw ddadansoddiad o grŵp, neu gymuned iaith, ystyried y 

nodweddion canlynol; bod grŵp iaith yn grŵp cymdeithasol; fel grŵp cymdeithasol, dylid ei 

astudio mewn perthynas â grwpiau cymdeithasol eraill ac y gall unigolyn berthyn i fwy nag 

un grŵp cymdeithasol.  Golyga hyn bod yna sawl sail ar gyfer hunaniaeth gymdeithasol ac y 

gallent orgyffwrdd.  Ymhellach, gall mwy nag un grŵp iaith gydfodoli fel grŵp cymdeithasol 

ac o ganlyniad gall unigolion dwyieithog berthyn i fwy nag un grŵp iaith a meddu ar sawl 

math o hunaniaeth ieithyddol.  Ychwanegant fod grwpiau iaith yn anghyfartal (1996: 5).  Mae 

                                                                                                                                                                                     
gwleidyddol y mae’r llywodraethau a’r gwneuthurwyr polisi yn gweithredu o’i fewn.  Annoeth, felly, fyddai 

diystyru, yn ystod yr ymchwil, rôl demograffi fel ffactor sy’n effeithio ar natur ac effeithiolrwydd y 

gweithgaredd polisi a roddir ar waith gan y llywodraethau.   
7
 Mae’r pwyslais a roddir ar elfen gymdeithasol grŵp neu gymuned iaith yn ymdebygu i’r diffiniad cynnar am 

gymuned iaith a gyflwynwyd gan Gumperz: ‘[A linguistic community is] a social group which may be either 

monolingual or multilingual, held together by frequency of social interaction patterns and set off from the 

surrounding areas by the weaknesses in the lines of communication. Linguistic communities may consist of 

small groups bound together by face-to-face contact or may cover large regions...’ (1962: 29 yn Duranti, 1997: 

81). 
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dealltwriaeth Nelde et al. (1996) o grŵp iaith (neu’r hyn a elwir yn ‘gymuned iaith’ yn y 

ddoethuriaeth) yn gweddu gyda’r pwyslais a roddir yn yr ymchwil ar y ffactorau gwleidyddol 

ac economaidd ehangach sy’n effeithio ar y broses o gynnal ac adfer iaith. 

Term arall y dylid talu sylw iddo yw ‘integreiddio’.  Mae’r termau ‘integreiddiad’ a 

‘chymhathiad’ yn dermau cyfarwydd sy’n aml yn cael eu defnyddio ar yr un pryd.  Eto i gyd, 

nid ydynt yn gyfystyr â’i gilydd.  Mae ‘cymhathiad’ yn cyfeirio at y broses pan fo aelodau un 

grŵp diwylliannol yn cael eu hintegreiddio’n gyson i gymuned fwy pwerus i’r graddau lle’u 

bod yn cael eu ‘hamsugno’ ac yn colli’u hunaniaeth: ‘The assimilation ideology expects 

immigrants to abandon their own cultural and linguistic distinctiveness for the sake of 

adopting the culture and values of the dominant group...’ (Bourhis et al., 1997: 374).  Nid 

dyma’r broses sydd o dan sylw yn y ddoethuriaeth, ond yn hytrach y broses o ‘integreiddio’ 

mewnfudwyr, proses sy’n llawer mwy hyblyg ac sy’n gosod cyfrifoldeb ar y gymuned 

dderbyn yn ogystal â’r mewnfudwyr.  Ys dywed Krumm a Plutzar:    

The notion of integration as a two-way process is important and is regarded as an 

essential element in ensuring sustainable results...in the process of integration both 

sides, migrants and the receiving country, are open to creating new common ground 

for living together, respecting the already formed identity. This gives migrants a chance 

to make use of resources they bring with them and to expand their identity, acquiring 

new concepts and a new language; at the same time the receiving country will see 

migrants as people enriching its linguistic and cultural dimensions (2008: 1). 

 

Yn ystod y ddoethuriaeth, gwneir defnydd o’r termau mewnfudwyr ‘mewnol’ a 

‘rhyngwladol’.  Defnyddir ‘mewnol’ pan nad yw’r mewnfudwr yn croesi ffiniau 

gwladwriaethol e.e. o un rhanbarth yn Sbaen megis Andalwsia i Gatalwnia a ‘rhyngwladol’ 

pan fo’r mewnfudwr wedi croesi ffiniau gwladwriaethol, megis mewnfudwr o Ecwador i 

Gatalwnia.  

Yn ystod y gwaith, defnyddir hefyd y term ‘polisïau iaith mewn addysg’.  Bathwyd y term 

hwn gan Kaplan a Baldauf ym 1997 i gyfeirio at bolisïau iaith sy’n cael eu rhoi ar waith ym 

maes addysg.  Bydd rhagor o drafod ar hyn yn y bennod adolygiad llenyddiaeth.  Cyfeirir 

hefyd at y system addysg statudol ac anstatudol.  Yn gyffredinol, cyfeiria ‘system addysg 

statudol’ at y system addysg orfodol.  Mae hyn yn cynnwys plant rhwng yr oedran o 5-16 yng 

Nghymru a 6 -16 yng Nghatalwnia a Québec.  Cyfeiria ‘system addysg anstatudol’ at y 

system pan fo oedolion yn mynychu dosbarthiadau iaith (yn y gweithle, gyda’r nosweithiau 

neu ar-lein a hynny un ai’n rhan neu’n llawn amser) i ddysgu’r iaith leiafrifol.   
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Ymhellach, defnyddir y term llywodraeth ‘is-wladwriaethol’ yn ystod yr ymchwil.  Gwneir 

hyn i sicrhau cysondeb ar draws y tri achos wrth gyfeirio at weithgaredd llywodraeth 

Catalwnia, Cymru a Québec.  Yn ogystal, wrth gyfeirio at yr ardaloedd daearyddol, defnyddir 

y term ‘rhanbarth’ yn achos Catalwnia, ‘cenedl’ yn achos Cymru a ‘thalaith’ yn achos 

Québec.  Ar adegau, defnyddir hefyd llywodraeth rhanbarthol i gyfeirio at lywodraeth 

Catalwnia, llywodraeth genedlaethol yn achos Cymru a llywodraeth daleithiol yn achos 

Québec. 

4. Strwythur y ddoethuriaeth 

Mae’r ddoethuriaeth wedi ei strwythuro mewn saith pennod a chasgliad.  Prif nod y bennod 

nesaf, sef y bennod adolygiad llenyddiaeth, fydd cyflwyno’r drafodaeth sydd eisoes yn bodoli 

ar y pwnc o fewnfudo a’r system addysg yn y llenyddiaeth cynllunio iaith.  Yn sgil 

dadansoddi’r llenyddiaeth gyfredol, bydd y bennod yn dangos yn y lle cyntaf fod 

mewnfudo’n cael ei ystyried yn ffactor dylanwadol yn y broses o gynnal ac adfer iaith a bod 

y ffenomen yn  deillio o brosesau byd-eang, megis globaleiddio ac ailstrwythuro economaidd.  

Cyflwynir hefyd yr honiadau yn y llenyddiaeth ynglŷn ag effaith mewnfudo ar y tri sefydliad 

sy’n chwarae rôl allweddol yn y broses o gynhyrchu a chynhyrchu iaith, sef y teulu, y 

gymuned a’r system addysg.  Yna, bydd y bennod yn datblygu i gyflwyno’r brif feirniadaeth 

ar y llenyddiaeth.  Honnir bod y llenyddiaeth, er yn tynnu sylw at effaith andwyol mewnfudo 

ar gymunedau iaith lleiafrifol, yn  gyfyngedig am nad yw’n cynnig arweiniad ar yr hyn y 

gellid ei wneud yn ymarferol er mwyn integreiddio mewnfudwyr.  Wedi sefydlu fod yna 

fwlch yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith am nad yw’n trafod yr agwedd ymarferol o 

integreiddio mewnfudwyr yn ddigonol, datblyga’r bennod i archwilio’r llenyddiaeth ar 

addysg ddwyieithog, gan mai’r system addysg sy’n cynrychioli’r prif arf yn y broses o 

gynhyrchu ac atgynhyrchu iaith.  Y nod o droi at y llenyddiaeth hon yw adnabod rhagor o 

safbwyntiau theoretig ac ymarferol ar integreiddio mewnfudwyr ac archwilio gwahanol 

fodelau o gaffael iaith ymhlith plant ac oedolion.  Dangosir bod y drafodaeth academaidd ar 

gaffael iaith i blant yn llawer mwy cyfoethog na’r drafodaeth ar y dulliau ymarferol o ddysgu 

ail iaith i oedolion.  Eto i gyd, cyflwynir y ddadl fod y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog i 

blant yn rhy eang a chyffredinol ar gyfer astudiaeth ymarferol ac empeiraidd mewn cyd-

destun rhyngwladol.  Archwilir y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog ochr yn ochr â’r 

honiadau yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith.  Yn rhan olaf y bennod, tynnir sylw at themâu 

ac actorion sy’n gyffredin yn y ddau fath o lenyddiaeth e.e. llywodraethiant aml-haenog, 

rhieni ac athrawon.   
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Bydd y drydedd bennod yn cyflwyno ac yn cyfiawnhau’r fethodoleg a ddefnyddir yn ystod yr 

ymchwil.  Gan fod yr ymchwil yn astudio’n benodol y polisïau iaith mewn addysg sy’n cael 

eu rhoi ar waith gan dair llywodraeth, Catalwnia, Cymru a Québec, bydd y bennod, yn y lle 

cyntaf, yn egluro addasrwydd y tair astudiaeth achos ar gyfer ateb y prif gwestiwn ymchwil.  

Bydd y drafodaeth hon yn ymhelaethu ar y rhesymeg ar gyfer dewis y tair astudiaeth achos, y 

meini prawf a ddefnyddiwyd a manteision ac anfanteision eu dewis.  Gan y bydd is-

astudiaeth achos i bob astudiaeth achos, bydd y rhan hon yn ymhelaethu ar y rhesymeg dros 

ddewis yr achosion hyn a’u cyfraniad i’r ymchwil hefyd.  Bydd y bennod yn datblygu wedyn 

i drafod y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gasglu a dadansoddi’r data a’r modd yr aethpwyd ati i 

dafoli polisïau’r llywodraethau gan ddefnyddio’r data a gasglwyd.  Bydd rhan olaf y bennod 

yn trafod themâu arwyddocaol mewn ymchwil gwyddor gymdeithasol a’r sialens sy’n 

wynebu pob ymchwilydd, sef dylanwad gogwydd a phrofiad personol ar yr ymchwil. 

Bydd y penodau dilynol yn cyflwyno’r ymchwil a’r gwaith maes ar Gymru, Québec a 

Chatalwnia.  Bydd bob pennod, a rennir yn dair rhan, yn dilyn yr un strwythur ac yn 

cyflwyno tystiolaeth o’r un math er mwyn sicrhau cysondeb ac eglurder.  Bydd rhan gyntaf 

pob pennod yn canolbwyntio ar gyflwyno gwybodaeth gefndirol ynglŷn â’r astudiaethau 

achos.  Yn y rhan hon, trafodir natur y mewnfudo i’r gymuned iaith, statws yr iaith o ran 

niferoedd o siaradwyr yn ogystal â’r datblygiadau deddfwriaethol ym maes addysg, iaith a 

mewnfudo dros y blynyddoedd.  Wedi gosod y cyd-destun, bydd ail ran pob pennod yn mynd 

i’r afael ag ateb y prif gwestiwn ymchwil ar y graddau y gall polisïau addysg hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol drwy gyflwyno’r dystiolaeth 

wreiddiol a ddarganfuwyd o’r gwaith maes.  Ceir yn ail ran pob pennod drafodaeth ddwys a 

manwl ar y polisïau iaith mewn addysg a luniwyd ym maes addysg statudol ac anstatudol.  Er 

mwyn hwyluso’r drafodaeth, bydd ail ran pob pennod wedi’u rhannu’n ddwy ran; y rhan 

gyntaf yn delio â’r system addysg statudol a’r ail ran yn delio â’r system anstatudol.  Bydd ail 

ran pob pennod yn cyfrannu at ateb y prif gwestiynau ymchwil trwy dafoli’r camau polisi a 

gymerwyd gan lywodraethau Cymru, Québec a Chatalwnia.  Bydd rhan hon y bennod hefyd 

yn archwilio’r gweithgaredd ar y lefel leol ac yn tynnu sylw at yr is-astudiaethau achos.  

Ymhellach, wrth drafod y prif gwestiwn ymchwil ar allu’r system addysg i integreiddio 

mewnfudwyr, bydd y bennod yn gwerthuso rôl y teulu a’r gymuned yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr ac yn esgor ar ateb i’r îs-gwestiwn ar y graddau y gall y teulu a’r 

gymuned gefnogi ac atgyfnerthu ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

leiafrifol.  Bydd rhan olaf y penodau yn dadansoddi’r modd y mae’r ffactorau cefndirol 
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pwysig megis demograffig, gwleidyddiaeth ac economeg wedi dylanwadu ar natur y broses 

polisi ym maes system addysg statudol ac anstatudol yn y tair astudiaeth achos.    

Yr astudiaeth achos gyntaf sy’n cael ei chyflwyno yn y bedwaredd bennod yw Cymru.  Yr 

honiad gyntaf a wneir yn y bennod yw nad yw’n bosibl tafoli’r hyn sy’n digwydd ar lefel 

Cymru gyfan o ran integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Er y strategaethau iaith 

sydd wedi eu cyhoeddi, nid oes strategaeth genedlaethol sy’n ceisio mynd i’r afael yn 

benodol gydag integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Mewn gwirionedd, beth a 

welir yng Nghymru yw bod yna awtonomi i ddatblygu polisi ar y lefel leol.  Yn sgil hyn, 

mae’r arweiniad ar integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg statudol wedi dod o 

gyfeiriad Cyngor Gwynedd.  O’r herwydd, mae’r astudiaeth achos yn canolbwyntio’n 

benodol ar bolisïau iaith mewn addysg Cyngor Gwynedd.  O astudio Gwynedd, dadleuir bod 

gan y system addysg y gallu i greu siaradwyr Cymraeg newydd, yn enwedig drwy’r 

Canolfannau Iaith i Hwyrddyfodiaid, ond nid yw hyn o anghenraid yn arwain at weld y 

siaradwyr yma’n siarad yr iaith yn naturiol, yn eu bywydau bob dydd.  Er mwyn sicrhau hyn, 

mae angen cefnogaeth sefydliadau eraill i drawsnewid gallu ieithyddol i ddefnydd naturiol a 

rhugl o’r iaith.  Datblyga’r bennod i drafod y system addysg anstatudol gan ganolbwyntio’n 

benodol ar Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru.  Dadleuir yn y rhan hon o’r 

bennod nad yw’r polisïau ym maes system addysg anstatudol wedi bod yn effeithiol iawn 

wrth integreiddio mewnfudwyr.  Ond, mae hyn yn arwydd o broblemau ehangach gyda’r 

broses o ddysgu’r Gymraeg i Oedolion, ac yn benodol, gyda gweinyddiad y rhaglen ledled 

Cymru.  Yn rhan olaf y bennod, ceir trafodaeth ar y ffactorau ehangach sy’n dylanwadu ar 

bolisi ym maes addysg.  Dadleuir yn bennaf fod yr hinsawdd wleidyddol ar fewnfudo wedi 

llesteirio gallu gwneuthurwyr polisi i fynd i’r afael â’r ffenomen o fewnfudo i Gymru a bod y 

pwnc yn parhau’n wleidyddol sensitif hyd heddiw.  Honnir bod hinsawdd wleidyddol a chyd-

destun demograffig ffafriol Gwynedd yn rhannol egluro pam fo Cyngor Gwynedd wedi dod 

yn un o’r prif actorion ym maes cynllunio iaith i integreiddio mewnfudwyr ym maes addysg.  

Cyfeirir hefyd at oblygiadau a dylanwadau economaidd a demograffig ar y broses o 

integreiddio mewnfudwyr ar y lefel genedlaethol a lleol.  

Yn y bennod ar astudiaeth achos Québec, gwelir y graddau y gall y system addysg statudol 

integreiddio mewnfudwyr a thrawsnewid y tirwedd iaith.  Drwy drafod y camau 

pellgyrhaeddol a gymerwyd gan Lywodraeth Québec ers yr 1970au, mae’r bennod yn dangos 

y modd y gall y maes addysg statudol ddod yn arf effeithiol yn y broses o gynnal ac adfer 
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iaith.  Dengys hefyd y graddau y gall mewnfudwyr ddod yn elfen hanfodol o ddyfodol yr 

iaith a’r modd y mae Llywodraeth Québec wedi cydnabod dros y blynyddoedd mai dim ond 

trwy bresenoldeb mewnfudwyr a’u hintegreiddiad y gall y Ffrangeg oroesi yn y dalaith.  

Wedi trafod llwyddiant y system addysg statudol ar y cyd â’r sialensiau y mae gwneuthurwyr 

polisi yn eu hwynebu ym maes addysg statudol, mae’r bennod yn mynd ymlaen i ddangos fod 

agwedd gadarnhaol tuag at integreiddio mewnfudwyr yn nodweddiadol o’r maes addysg 

anstatudol hefyd.  Yn y rhan hon, gwelir bod Llywodraeth Québec wedi ymroi i’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion hefyd.  Er hyn, mae problemau gweinyddol rhoi ar 

waith fesurau i integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg anstatudol wedi amharu ar 

effeithiolrwydd y system.  Gwelir wrth astudio’r ddwy system addysg yn Québec fod gan y 

system addysg y gallu i greu siaradwyr newydd.  Eto i gyd, fel yn achos Cymru, gwelir nad 

yw gallu i siarad yr iaith bob tro’n arwain at ddefnydd iaith a bod angen cefnogaeth y teulu 

a’r gymuned i atgyfnerthu unrhyw weithgaredd ym maes addysg.  Yn rhan olaf y bennod, 

codir cwr y llen ar ddylanwad demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r 

hinsawdd economaidd ar y broses o integreiddio mewnfudwyr yn y dalaith.  Y prif haeriad a 

gyflwynir yw bod yna gonsensws ymhlith y gwahanol bleidiau taleithiol ar yr angen i lunio a 

rhoi ar waith bolisïau ym maes addysg statudol i integreiddio mewnfudwyr a bod yr 

hinsawdd wleidyddol ffafriol hon yn hwyluso’r broses o greu polisi.  Ond yr hyn a welir yn 

yr astudiaeth achos hon yw bod tensiynau’n bodoli rhwng Llywodraeth Québec a 

Llywodraeth Canada ynglŷn â’r broses o integreiddio mewnfudwyr a bod y broses o 

ddefnyddio’r system addysg i gynnal y Ffrangeg yn cael ei heffeithio gan ffactorau 

gwleidyddol a chyfansoddiadol ehangach.  Dadleuir hefyd fod ffactorau demograffig (megis 

cyfradd geni isel yn Québec a statws y Ffrangeg yng ngogledd America) wedi arwain at 

ansicrwydd am ddyfodol y Ffrangeg a bod hyn, yn ei dro, wedi sicrhau fod yna gefnogaeth 

wleidyddol yn y dalaith i bolisïau iaith mewn addysg.  Dangosir hefyd, trwy drafod rôl y 

gweithle a chyllideb y llywodraeth ar gyfer integreiddio mewnfudwyr, fod yr agwedd 

economaidd hefyd yn gysylltiedig â’r broses o integreiddio mewnfudwyr. 

 

Yn y drydedd bennod empeiraidd, sef pennod Catalwnia, trafodir i ddechrau ymdrechion 

Llywodraeth Catalwnia i integreiddio plant i fewnfudwyr o weddill Sbaen yn ystod yr 1980au 

a’r 1990au.  Haerir bod creu un system addysg cyfrwng Catalaneg a rhoi ar waith rhaglenni 

trochi yn sgil hyn wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y nifer o blant sy’n medru’r 

Gatalaneg.  Er nad arweiniodd hyn at ddefnydd cymdeithasol o'r iaith o anghenraid, creodd 

gymdeithas Gatalaneg lle byddai’r Gatalaneg yn cael rôl ganolog.  Honnir bod y llywodraeth 
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wedi manteisio ar y seiliau addysgol cadarn hyn a defnyddio’r system addysg fel un o’r prif 

ffyrdd i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg unwaith yn rhagor pan 

gyrhaeddodd miloedd o fewnfudwyr rhyngwladol ar ddechrau’r blynyddoedd 2000.  O ran y 

system addysg anstatudol, dangosir bod Llywodraeth Catalwnia wedi buddsoddi yn y system 

ers dros bedwar degawd ac wedi ymdrechu i addasu’r system yn sgil cyrhaeddiad nifer o 

fewnfudwyr rhyngwladol.  Serch y llwyddiannau a’r gefnogaeth, nid hawdd yw sicrhau bod y 

system addysg anstatudol yn effeithiol.  Mewn gwirionedd, er mwyn atgyfnerthu’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr, mae angen cefnogaeth siaradwyr Catalaneg a’r gymuned iaith 

ehangach.  Ymhellach, mae statws a phresenoldeb y Gastileg yn y gymdeithas a’r gweithle yn 

ei gwneud hi’n anos, yn yr un modd ag y mae dylanwad y Saesneg yn y ddwy astudiaeth 

achos blaenorol.  Yn rhan olaf y bennod, haerir bod y consensws sy’n bodoli ar lefel 

wleidyddol a chymdeithasol yng Nghatalwnia ynglŷn â phwysigrwydd y system addysg yn y 

broses o normaleiddio’r Gatalaneg wedi creu’r amodau ffafriol i integreiddio mewnfudwyr.  

Eto i gyd, mae’r system addysg statudol wedi ei herio sawl gwaith ac mae’r sialensiau hyn 

wedi dod o du mewn i Gatalwnia ac o’r lefel wladwriaethol.  O drafod achosion penodol, 

pwysleisir yr angen i astudio’r system addysg wrth ystyried, ar yr un pryd, ffactorau 

cyfansoddiadol-wleidyddol ac economaidd mwy eang.  Yn achos Catalwnia, gwelir bod 

strwythurau cyfansoddiadol-wleidyddol ehangach ar y lefel wladwriaethol wedi cefnogi’r 

system addysg statudol.  Dadleuir hefyd bod yr hinsawdd economaidd wedi hwyluso’r broses 

yn y gorffennol, ond erbyn hyn, mae’r dirwasgiad economaidd presennol yn llesteirio gallu’r 

system i integreiddio mewnfudwyr.  

Bydd ffrwyth yr ymchwil yn cael ei grynhoi yn y seithfed bennod, sef y bennod 

canfyddiadau.  Bydd y bennod hon yn cloriannu’r casgliadau ar draws y tair astudiaeth achos 

ac yn eu perthnasu i’r llenyddiaeth ar gynllunio ieithyddol ac addysg ddwyieithog ac 

oedolion.  Bydd y rhan gyntaf yn tynnu ynghyd y nodweddion sy’n gyffredin a gwahanol yn 

y tair astudiaeth achos ym maes addysg statudol.  Trafodir y prif sialensiau sy’n wynebu’r tair 

llywodraeth a thynnir sylw at achosion o arferion da yn y maes i integreiddio mewnfudwyr.  

Yna, adlewyrchir ar yr honiadau a wnaethpwyd yn yr ail bennod ar y llenyddiaeth ar addysg 

ddwyieithog a chadarnheir bod y defnydd ymarferol o’r modelau caffael iaith yn gallu arwain 

at gymhlethdodau, yn enwedig mewn cyd-destun cymharol ryngwladol.  Honnir hefyd mai’r 

model ‘llwyrdrochiad cynnar’ yw’r model sy’n gweithio orau i integreiddio plant.  Mae hyn 

yn cydfynd â’r safbwyntiau yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog.   
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Bydd y bennod yn mynd ymlaen i ganolbwyntio ar y maes addysg anstatudol gan adnabod 

themâu arwyddocaol sy’n cysylltu’r tair astudiaeth achos.  Trafodir pedair prif thema yn y 

rhan hon sef, rôl y gweithle er ysgogi mewnfudwyr i ddysgu a defnyddio’r iaith leiafrifol, 

dylanwad yr ieithoedd mwyafrifol ar allu’r llywodraethau i ddefnyddio’r system addysg 

anstatudol i integreiddio mewnfudwyr, datblygiad ‘dysgu anffurfiol’ a natur gweinyddu’r 

system.  Atseinia’r drafodaeth hon sawl safbwynt yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith a 

gyflwynwyd yn yr ail bennod.  Haerir bod grym dylanwad statws sosio-economaidd yr 

ieithoedd mwyafrifol yn dylanwadu ar ddewisiadau mewnfudwyr i ddysgu’r iaith leiafrifol a 

bod cysoni polisïau iaith mewn addysg a’u gwneud yn berthnasol i ystod o feysydd polisi 

eraill yn ei gwneud hi’n haws i integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  

Honnir hefyd mai’r ffordd orau i annog mewnfudwyr i ddysgu’r iaith yn y lle cyntaf yw drwy 

gynnig rhesymau mwy ymarferol megis cyfleoedd cyflogaeth.   

Datblyga’r bennod i ganolbwyntio ar feysydd y teulu a’r gymuned gan gloriannu rôl y ddau 

faes hyn mewn ymdrechion polisi ym maes addysg i integreiddio mewnfudwyr.  Y prif 

haeriad a gyflwynir fan hyn yw na ellir dibynnu’n gyfan gwbl ar y system addysg i 

ysgwyddo’r baich y mae mewnfudo’n rhoi ar y gymuned iaith er gwaethaf y llwyddiannau 

ym maes addysg i integreiddio mewnfudwyr yn y tair astudiaeth achos.  Ni all y system 

addysg weithredu ar ei phen ei hun yn y broses o integreiddio mewnfudwyr ac er mwyn i’r 

gymuned iaith leiafrifol lwyddo i integreiddio mewnfudwyr, mae angen gweithgaredd 

cefnogol ym maes teulu a’r gymuned.   

Canolbwyntir wedyn ar y tri ffactor a adnabuwyd fel rhai dylanwadol ar ddechrau’r gwaith 

sef demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r economi.  Bydd rhan hon y 

bennod yn haeru fod natur y berthynas rhwng y tri ffactor yn annatod a’u bod yn 

dylanwadu’n gryf ar ei gilydd.  Cyflwynir y ddadl fod yna gyswllt arwyddocaol rhwng 

ffactorau demograffig a gweithgaredd y llywodraethau ym maes polisi iaith mewn addysg ac 

effeithiolrwydd y polisïau.  Datblyga’r bennod i drafod y cyd-destun cyfansoddiadol-

wleidyddol.  Honnir bod y ffactor hwn yn chwarae rôl allweddol yng ngallu llywodraethau i 

integreiddio mewnfudwyr i’w cymunedau iaith lleiafrifol trwy bolisïau iaith mewn addysg.  

Trafodir hefyd tair is-thema penodol pellach a ddaeth i’r amlwg wrth adlewyrchu ar y 

casgliadau ar draws y tair pennod empeiraidd, sef goblygiadau ewyllys wleidyddol, 

cymhwysedd deddfwriaethol a’r ddeinameg ryng-lywodraethol.  Yr olaf o’r ffactorau i’w 

trafod yw’r hinsawdd economaidd.  Haerir bod y ffactor hwn yn un amlwg ar hyd pob cam 

o'r broses o integreiddio mewnfudwyr; yn y lle cyntaf, y cyd-destun economaidd sy’n gyrru'r 
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mewnfudo ac sy’n dylanwadu ar y math o fewnfudwyr sy’n symud i'r cymunedau iaith 

lleiafrifol.  Yna, yr hinsawdd economaidd sy’n siapio (ynghyd â ffactorau gwleidyddol) natur 

gweithgaredd y cynllunio ieithyddol ym maes integreiddio mewnfudwyr.  

Datblyga’r bennod i drafod grym dylanwad actorion ychwanegol ar y broses o integreiddio 

mewnfudwyr drwy'r system addysg sef rhieni, athrawon a'r gymdeithas sifil.  Canolbwyntir 

ar drafod y tri math o actor yn ôl ei dro, ac fel y rhagwelwyd yn y bennod adolygiad 

llenyddiaeth, cadarnheir bod cyrchu’r nod o integreiddio mewnfudwyr yn haws o gael 

cefnogaeth y tri actor hyn.  Bydd y bennod yn mynd ymlaen i drafod tair thema benodol a 

amlygwyd fel rhai allweddol yn ystod yr ymchwil, sef llywodraethiant aml-haenog, 

dinasyddiaeth ac amseriad.  Mae'r themâu hefyd yn datblygu ar honiadau sydd eisoes wedi eu 

gwneud yn ystod y bennod hon.  Bydd y bennod yn cloi gyda’r haeriad fod y system addysg 

yn cynrychioli modd effeithiol o hwyluso integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith 

lleiafrifol ond mai camsyniad fyddai dibynnu’n gyfan gwbl ar y system hon fel y brif ffordd o 

gyrraedd y nod o integreiddio mewnfudwyr.  Er mwyn i’r system addysg lwyddo weithredu 

fel y prif sefydliad yn y broses, mae angen rhoi ar waith bolisïau mewn sawl maes arall megis 

teulu, cymuned a gweithle er mwyn atgyfnerthu mesurau addysgol ac mae angen sicrhau fod 

yr amodau ehangach yn caniatáu hyn.  Yna, pwysleisir yr angen i wneuthurwr polisi neu 

gynlluniwr iaith gydnabod dylanwadau ffactorau pellach ar allu’r system i integreiddio 

mewnfudwyr a rhybuddir y gall methiant i adnabod cymhlethdod y broses polisi danseilio 

effeithiolrwydd y system addysg ac unrhyw fesur sy’n ceisio mynd i’r afael â’r dasg hon.  

Bydd y bennod olaf, sef pennod y casgliad, yn adlewyrchu ar ganfyddiadau’r ymchwil yng 

nghyd-destun y cwestiwn ymchwil, yn ystyried pwysigrwydd y ddoethuriaeth yn ei 

chyfanrwydd ar gyfer y maes cynllunio iaith ac yn cyflwyno cwestiynau ymchwil ehangach 

sy’n codi o’r gwaith. 

5. Cyfraniad 

Mae’r ymchwil yn cyfrannu at drafodaethau academaidd a pholisi.  Gan fod yr ymchwil yn 

ddarn o waith empeiraidd wedi’i selio ar theorïau sy’n bodoli yn y llenyddiaeth cynllunio 

iaith ac addysg ddwyieithog, mae’r gwaith ymchwil yn cyfrannu, yn y lle cyntaf, at feysydd 

academaidd megis cymdeithaseg iaith, polisi a chynllunio iaith ac addysg, ac yn fwy 

cyffredinol, gwyddor wleidyddol.  Gan mai man cychwyn yr ymchwil yw’r diffyg trafod 

ymarferol yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith, mae’r ddoethuriaeth yn cynnig atebion ynglŷn 

â rôl a gallu’r system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith ac yn 
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darparu gwybodaeth newydd ar brosesau adfer iaith a’r ffactorau a’r amodau sy’n amharu 

arnynt.  Ymhellach, gan fod y ddoethuriaeth yn beirniadu’r llenyddiaeth gyfredol am beidio â 

llawn ystyried effaith demograffi, cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd 

wleidyddol ar y broses o gynllunio polisi iaith, mae canfyddiadau’r ymchwil yn cymryd cam 

at gyfoethogi’r llenyddiaeth drwy ddangos y modd y mae’r ffactorau hyn yn dylanwadu ar 

allu’r polisïau iaith mewn addysg hyn i sicrhau integreiddiad ieithyddol.  O ganlyniad, 

rhagwelir y bydd canlyniadau’r gwaith ymchwil empeiraidd yn cryfhau trafodaethau 

theoretig, yn enwedig ar ddeinameg cynaliadwyedd ac adfywiad iaith yn sgil effaith 

mewnfudo.  Yn ogystal, mae’r ffaith fod yr ymchwil yn cynnig darlun o ymdrechion y rheiny 

sydd wedi ymroi i geisio adfer eu hieithoedd hwy, boed yn academyddion, ymarferwyr, 

gweision sifil, rhieni neu’n fewnfudwyr, yn golygu fod y ddoethuriaeth yn gwneud cyfraniad 

gwerthfawr i’r llenyddiaeth ar gynllunio a pholisi iaith drwy gynyddu gwybodaeth fwy 

cyffredinol am Gatalwnia, Cymru a Québec. 

Ymhellach, er bod sail resymegol y prosiect wedi ei wreiddio yn y llenyddiaeth ar bolisi a 

chynllunio iaith, er mwyn deall yn llawn y ffactorau sy'n effeithio ar weithgarwch 

llywodraethau a'r polisïau addysgol maent yn eu datblygu, mae'r prosiect hefyd yn mynd i’r 

afael â chysyniadau a theorïau sydd yn cael eu harddel yn y llenyddiaeth ar addysg 

ddwyieithog.  Felly, mae’r ymchwil yn pwyso a mesur effeithiolrwydd modelau caffael iaith 

ymhlith plant ac oedolion ym maes ieithoedd lleiafrifol ac yn archwilio a phrofi cysyniadau a 

haeriadau ym maes iaith leiafrifol mewn addysg.   

 

Mae sail ymarferol yr ymchwil yn golygu y gall fwydo’n ôl i drafodaethau ymarferol ymysg 

gwneuthurwyr polisi ym maes polisi iaith ac addysg hefyd.  Yn wir, mae’r ymchwil yn 

cynnig corff o dystiolaeth newydd ar bwnc sydd, i raddau helaeth, wedi’i esgeuluso hyd 

rŵan.  Felly, yn ogystal â chyfrannu at drafodaethau mwy academaidd, mae’r canfyddiadau 

yn darparu ffynhonnell ymchwil werthfawr i’r rheiny sy’n chwarae rôl fwy ymarferol yn y 

broses o adfer iaith yng Nghatalwnia, Cymru a Québec ac yn rhoi syniad o’r hyn y gellid ei 

wneud yn realistig trwy gyfres o bolisïau.  Rhagwelir hefyd y bydd yr ymchwil yn bwydo i 

waith Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg, sef noddwyr y gwaith, yn ogystal â 

gwaith byrddau ac adrannau iaith eraill sy’n delio â sialensiau tebyg yn sgil mewnfudo.  Trwy 

ddefnyddio’r cysylltiadau traws-ewropeaidd sy’n bodoli eisoes ym maes cynllunio iaith yng 

Nghymru, ystyrir y bydd rhannu casgliadau’r ymchwil yn cynyddu gwybodaeth ymarferwyr a 

gwneuthurwyr polisi yng nghymunedau iaith leiafrifol eraill.  Yn ogystal, gan fod yna 
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berthynas rhwng mewnfudo a phrosesau a ffactorau eraill yn effeithio ar gynaladwyedd 

cymunedau iaith lleiafrifol, mae canfyddiadau’r ymchwil yn berthnasol i weithgarwch polisi 

mewn meysydd eraill megis allfudo, trosglwyddiad teuluol ac adfer iaith drwy’r system 

addysg.   
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Pennod 2.   

Cynllunio Iaith, Mewnfudo a Chymunedau iaith lleiafrifol  

 

1. Cyflwyniad  

 

Yn y bennod flaenorol, cyflwynwyd maes ymchwil ac amcanion y ddoethuriaeth yn ogystal 

â’r prif gwestiynau ymchwil sy’n sail i’r gwaith.  Bydd y bennod hon yn adeiladu ar hynny 

drwy archwilio rhai o’r honiadau yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ynglŷn ag  effaith 

mewnfudo ar gymunedau iaith lleiafrifol ac yn lleoli’r ymchwil yn y llenyddiaeth gyfredol.  

Canolbwyntir yn benodol ar y llenyddiaeth ar gynllunio a pholisi iaith.  Ond, gan fod y 

llenyddiaeth ar sosioieithyddiaeth hefyd yn berthnasol i’r drafodaeth ar effaith mewnfudo ar 

gymunedau iaith lleiafrifol, bydd y bennod yn cyfeirio at waith academyddion ym maes 

sosioieithyddiaeth hefyd.
8
   

 

Yn gyntaf, bydd y bennod yn gosod y cyd-destun i fewnfudo ac yn sefydlu bod y ffenomen 

yn perthyn i brosesau macro ehangach megis globaleiddio.  Datblyga’r bennod wedyn i 

ymchwilio i ddylanwad y broses hon sy’n fydeang ar y lefel mwy lleol, sef yn y cymunedau 

iaith lleiafrifol.  Yn y rhan hon o’r bennod, dadansoddir effaith mewnfudo ar dri sefydliad 

penodol, sef y teulu, y gymuned a’r system addysg.  Â’r bennod ymlaen wedyn i archwilio’r 

modd y mae’r llenyddiaeth yn trafod gwahanol fewnfudwyr, ynghyd â’r sialensiau polisi 

amrywiol sy’n codi yn sgil eu dyfodiad.  Bydd y bennod yn datblygu i ddadansoddi’r hyn 

mae’r llenyddiaeth gyfredol yn dweud wrthym ynglŷn â’r modd y gellir ymateb i’r ffenomen 

o fewnfudo.  Er y consensws yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith fod mewnfudo i gymunedau 

iaith lleiafrifol yn rhoi pwysau ychwanegol arnynt, nid oes trafodaeth ar yr agwedd fwy 

ymarferol o’r ffenomen ac nid yw’r llenyddiaeth yn cymryd cam pellach gan gyflwyno’r 

mesurau ymarferol y gellid eu cymryd i ymateb i effaith mewnfudo.  Cynrychiola’r diffyg 

astudiaeth o natur ac effaith camau polisi i integreiddio mewnfudwyr fwlch yn y llenyddiaeth 

ar gynllunio iaith.  O ganlyniad, honnir bod angen adeiladu ar y safbwyntiau yn y 

llenyddiaeth ar gynllunio iaith ac archwilio’r agwedd fwy empeiraidd o’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr.  

Wedi sefydlu bod angen cynnal astudiaeth gynhwysfawr o weithgarwch polisi ar y lefel is-

wladwriaethol, bydd rhan olaf y bennod yn canolbwyntio’n fwy penodol ar ffocws y gwaith 

empeiraidd.  Yn ystod y drafodaeth yn rhannau cyntaf y bennod, sefydlir mai’r system 

                                                           
8
 Er symlder, defnyddir y term ‘llenyddiaeth ar gynllunio iaith’ mewn ffordd hollgwmpasog yn ystod y bennod.   
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addysg yw’r cyfrwng mwyaf effeithiol ar gyfer integreiddio mewnfudwyr.  Ond, gan nad yw 

rôl ymarferol y system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr wedi ei harchwilio’n 

drwyadl yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith, troir yn rhan olaf y bennod at gorff newydd o 

lenyddiaeth, sef y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog.  Yma, archwilir y prif safbwyntiau yn 

y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog ochr yn ochr â’r honiadau yn y llenyddiaeth ar 

gynllunio iaith. 

2. Cynllunio iaith a mewnfudo mewn cymunedau iaith lleiafrifol  

Y llenyddiaeth ar gynllunio iaith  

Mae cynllunio iaith yn faes academaidd cymharol newydd a ddaeth i’r amlwg yn ystod y 

1950au pan ddatblygodd o’r maes sosioieithyddiaeth ac iaith-mewn-cymdeithas (Kaplan & 

Baldauf, 1997: 4).  Dim ond o safbwynt etymolegol y mae’n ffenomen ddiweddar, fodd 

bynnag; yn hanesyddol, mae enghreifftiau lu o ddyn yn ymyrryd i newid sefyllfaoedd 

ieithyddol, a hynny ymhell cyn i’r term cynllunio iaith gael ei fathu (Calvet, 1998; Kaplan & 

Baldauf, 1997).  Bellach, mae’r maes wedi aeddfedu ac ehangu ers i Haugen boblogeiddio’r 

term ‘cynllunio iaith’ gyntaf ac erbyn hyn, gall y term ‘cynllunio iaith’ olygu sawl peth i’r 

cynlluniwr iaith; o fireinio terminoleg a safoni’r iaith i lunio deddfau neu bolisïau er mwyn 

rhoi mwy o statws i’r iaith.   

Gan amlaf, categoreiddir y gweithgaredd yn y maes fel un ai cynllunio iaith corpws neu 

gynllunio iaith statws.
9
  Ar y naill law, mae cynllunio corpws yn cyfeirio at ymdrechion i 

ddiffinio neu addasu safoniad iaith drwy ganolbwyntio ar agweddau ieithyddol megis 

gramadeg neu sillafu.
10

  Ar y llaw arall, mae cynllunio statws yn ymwneud â chymdeithaseg 

yr iaith, lle caiff polisïau eu llunio a’u rhoi ar waith mewn meysydd penodol megis addysg, y 

cyfryngau ac iechyd er mwyn codi statws iaith, normaleiddio’r defnydd ohoni a chynyddu’r 

nifer o siaradwyr.  Cynigia Cooper (1989) gategori ychwanegol o gynllunio iaith, sef 

cynllunio caffael.  Yn ei dyb ef, mae cynllunio caffael, sy’n gyfystyr â pholisïau iaith mewn 

addysg, yn ymwneud yn benodol â’r dasg o gynhyrchu’r iaith yn yr ysgol a thrwy 

ymdrechion ar y lefel gymunedol (yn Kaplan & Baldauf, 1997: 121).
11

  Mae’r maes hwn yn 

archwilio gallu llywodraethau a sefydliadau grymus eraill i ddylanwadu ar ddefnydd a 

                                                           
9
 Mae Williams yn feirniadol o’r ddau ddiffiniad hwn sydd, erbyn hyn, wedi cael eu derbyn ym maes cynllunio 

ieithyddol.  Iddo ef, mae gwahaniaethu’r ddau derm yn creu ffug ddeuoliaeth sy’n arwain at fethiant i drafod y 

berthynas gynhenid rhwng y ddau (1992: 136). 
10

 Gweler Cooper (1989: 31) a Wiley (1996: 108). 
11

 Neu’r hyn a elwir yn ‘reolaeth caffael iaith’ gan Baldauf et al. (2010). 
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chaffael iaith (Cooper, 1989; Tollefson, 1991).  Yn ôl Kaplan a Baldauf, mae categoreiddio 

polisïau iaith mewn addysg drwy ddefnyddio’r term ‘cynllunio caffael’ yn awgrymu fod y 

broses yn un annibynnol sy’n digwydd ar wahân i gynllunio iaith statws a chorpws.  Yn eu 

tyb hwy, tra bod hyn yn digwydd ar lefel ymarferol, mae’r methiant i leoli cynllunio iaith 

mewn addysg o fewn y fframwaith gynllunio iaith statws a chorpws ehangach yn ffactor sy’n 

egluro methiant cynlluniau caffael (1997: 121).  Yn fwy diweddar, mae pedwerydd categori o 

gynllunio iaith wedi ymddangos, sef cynllunio bri.  Mae cynllunio bri yn ymwneud â 

delwedd yr iaith (Baldauf, 2008: 18).  

Er y gwahanol gategorïau, y diffiniad o gynllunio iaith a gyfeirir ato amlaf yw’r un a 

gyflwynwyd gan Cooper ym 1989.  Yn ei dyb ef, mae cynllunio iaith, yn ei hanfod, yn 

cyfeirio at yr ymdrechion bwriadol i ddylanwadu ar arferion ieithyddol unigolion: 

‘Deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to the acquisition, 

structure, or functional allocation of their language codes’ (Cooper, 1989: 45).  Cynigia 

Kaplan a Baldauf fod cynllunio iaith yn ymwneud ag unigolion yn ceisio addasu ymddygiad 

ieithyddol cymuned am reswm penodol (1997: xi).  Yn ôl eu tyb hwy, mae polisïau iaith yn 

deillio o’r ymyriadau hyn a gellid eu cysyniadoli fel cyrff o syniadau, cyfreithiau, rheoliadau, 

rheolau ac ymarferion sydd â’r nod o arwain at newidiadau yn y gymdeithas, grŵp neu 

system.
12

   

Yn ogystal â chanolbwyntio ar lefel yr unigolyn neu’r gymuned, mae cynllunwyr iaith hefyd 

yn ymdrechu i ddylanwadu’n uniongyrchol ar y ffactorau macro sy’n arwain at newidiadau 

mewn cymuned iaith.  Gall y ffactorau hyn fod yn rhai cymdeithasol neu ddiwylliannol  

(Williams, 1992: 123).  Un ffenomen facro a all arwain at y broses o shifft iaith mewn 

cymuned iaith yw mewnfudo.
13

  Yn wir, mae sgil effeithiau ieithyddol y ffenomen hon yn 

mynnu sylw ystod eang o academyddion; o gymdeithasegwyr iaith a daearegwyr i 

wyddonwyr gwleidyddol ac ieithyddion.   

Cyn mynd ati i ganolbwyntio ar yr hyn y mae academyddion ym maes cynllunio iaith yn ei 

ddweud ynglŷn â mewnfudo, dechreuir gyda gorolwg o rai o’r prif safbwyntiau yn y 

llenyddiaeth fwy cyffredinol ar fewnfudo. 

                                                           
12

 Ceir trafodaeth yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith am y berthynas rhwng polisi a chynllunio iaith.  Mae’r 

drafodaeth hon wedi’i seilio ar y cwestiwn a yw polisi yn uwchraddol i gynllunio neu’n rhan ohono.  Gweler 

McCarty (2011: 7) am grynodeb o’r ddadl hon.  
13

 Pan ddefnyddir y term ‘shifft iaith’, cyfeirir, gan amlaf, at ostyngiad yn y niferoedd neu ganran o bobl sy’n 

siarad neu ddefnyddio iaith.  Y cam olaf yn y broses hon yw ‘marwolaeth iaith’ (Baker, 2001: 59). 
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Mewnfudo    

Byth ers symudiad cyntaf y dyn modern dros 60,000 o flynyddoedd yn ôl, mae mewnfudo wedi 

bod yn thema gyson a chanolog i hanes datblygiad dyn.  Yn ddiamheuol, mae’r rhesymau 

dros fewnfudo wedi newid dros dreigl amser.  O gyfeirio at fewnfudo, dywed King et al.:  

Its scale has waxed and waned, whilst its causation and meaning exhibit many forms 

and linkages. It is bound up with a changing climate, the search for food, with 

conquest and colonialization, exploitation and suffering, freedom and liberation, 

banishment and exile.  Migrants have been victims and heroes, marauding tyrants or 

just plain ordinary folk (2010: 19). 

Er bod symudiad poblogaeth ar yr wyneb yn medru ymddangos fel ffenomen syml, mewn 

gwirionedd, mae’n bwnc dyrys a chymhleth.  Mae’r ffaith fod y ffenomen wedi amrywio o 

ran patrymau gofodol, achosion ac effeithiau dros y canrifoedd yn golygu bod gwahanol 

ddefnydd o ddicotomïau wedi eu mabwysiadu i drafod y gwahanol fathau o fewnfudo; 

gorfodol v gwirfoddol; dros dro v parhaol, cyfreithiol v anghyfreithiol, medrus v anfedrus, 

mewnol v rhyngwladol ayyb.  Ymhellach, defnyddir hefyd dermau megis mewnfudo 

gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol (King et al., 2010; Black & 

Skeldon, 2009).   

Yn ddi-os, felly, mae mewnfudo cyn hyned â dyn.  Ond, yn ddiweddar, bathwyd y term ‘oes 

y mewnfudo’ i gyfeirio at y mewnfudo sylweddol sydd wedi bod yn digwydd dros yr ugain 

mlynedd diwethaf ar y lefel fyd-eang.  Yn ystod y cyfnod hwn, mae mewnfudo wedi cyflymu 

ac amrywio ac wedi dod yn bwnc llosg gwleidyddol (King et al, 2010: 61).  Yn ôl y 

Cenhedloedd Unedig, yn 2010, yr oedd 214 miliwn o fewnfudwyr rhyngwladol a 740 miliwn 

o fewnfudwyr mewnol byd-eang (King, 2010: 13).  Yn ôl King (2010) a Black a Skeldon 

(2009), tuedda academyddion i ganolbwyntio ar fewnfudo rhyngwladol yn hytrach na 

mewnfudo mewnol, sef y broses pan fo unigolion yn croesi ffiniau gweinyddol megis talaith.  

Ys dywed Black a Skeldon:  

Although it is true that data on migration are generally poor, variations exist in the 

quality of data on different types of migration. Such a narrowed focus is sometimes 

explicit, sometimes not: in particular, internal migration is often simply ignored in 

public discussions of migration and development, even though it is clearly the type of 

migration that most impacts on poverty and poor people (2009: 12).   

Yn ôl King (2010), mae mewnfudo rhyngwladol yn cyfrif am 3% o’r boblogaeth fyd-eang ac 

mae niferoedd y rheiny sy’n mewnfudo’n rhyngwladol wedi cynyddu’n raddol dros y 



25 
 

degawdau.  Y canran cyfatebol ar gyfer mewnfudo rhyngwladol ym 1965 oedd 2.3% o 

boblogaeth y byd (sef 75 miliwn o bobl) (2010: 14).  Y brif ffenomen sy’n gyfrifol am y twf 

hwn mewn symudiad poblogaeth yw globaleiddio, sef y llif o gyfalaf, nwyddau, pobl, 

delweddau a disgyrsiau ar lefel fyd-eang a gaiff ei yrru’n bennaf gan ddatblygiadau 

technolegol ym maes cyfryngau a gwybodaeth (Blommaert, 2010: 13).
14

  Mae globaleiddio’n 

ffenomen sy’n cynrychioli cyfnod newydd yn hanes mewnfudo ac mae academyddion megis 

Suárez-Orozco et al. yn cyfeirio at y mewnfudo hwn fel ‘mewnfudo newydd’ (2001: 8). 

Ond beth a ddywed y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ynglŷn ag effaith globaleiddio ar 

ieithoedd lleiafrifol?  O astudio’r llenyddiaeth hon, gwelir bod y patrymau mewnfudo macro 

hyn, dros y degawdau diwethaf, wedi arwain at newidiadau dwys mewn ecolegau ieithyddol 

a diwylliannol ar y lefel leol gan arwain at shifft iaith mewn cymunedau iaith (Fishman, 

1991; Heugh, 2013; Nelde et al., 1996;  Nettle & Romaine, 2000; Williams & Morris, 

2000).
15

  Ys dywed Nettle a Romaine: 

Language shift is thus symptomatic of much larger- scale social processes that have 

brought about the global village phenomenon, affecting people everywhere, even in 

the remotest regions of the Amazon (2000: 18). 

 Felly, tra bod rhai yn ystyried y datblygiadau a ddaw yn sgil globaleiddio neu 

‘Macdonaldization’ yn gynnydd, megis ehangiad y Saesneg a’r cysyniad o gyfalafiaeth 

ryddfrydol, mae hefyd wedi amharu’n sylweddol ar amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol.
16

  

Pwysleisia Tollefson hefyd fod y newidiadau macro sy’n deillio o broses globaleiddio wedi 

amharu ar arferion iaith a thanseilio cymunedau iaith: 

With such powerful changes under way, it should be no surprise that language and 

language policy are currently undergoing a historical transformation, driven by the 

pressures of the globalization, manifest in particular in the rise of the first global 

language – English – but also in the fundamental undermining of the languages, the 

linguistic communities, and the language practices that were central to the 20th 

century conceptions of human identity and belonging (2013: 20).   

Yn hyn o beth, felly, gwelir bod y ffenomen o globaleiddio wedi dylanwadu ar y berthynas 

rhwng y lefel meicro a macro (de Loebel, 2011 yn Heugh, 2013) a graddau dylanwad y 

ffenomen facro hon ar y lefel meicro, sef y cymunedau iaith lleiafrifol yn achos yr astudiaeth 

                                                           
14

 Mae’r ffenomen o ryngwladoli a moderneiddio yn gysylltiedig â’r ffenomen facro hon. 
15

 Am drafodaeth fwy manwl ar y gwahanol fathau o ffactorau sy’n dylanwadu ar shifft a marwolaeth iaith, 

gweler Romaine a Nettle (2000).   
16

 ‘Macdonaldization of the world represents both the spread of something that was once local and the 

marginalization of the local on a global scale’ (de Loebel et al, 2011: 12 yn Heugh, 2013: 8).    
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hon.  Tynna hyn sylw at y modd y gall materion ar lefel macro effeithio ar yr hyn sy’n 

digwydd ar y lefel meicro.  Dychwelir at berthnasedd y thema hon ar gyfer yr ymchwil maes 

o law.   

Yn eu trafodaeth ar effaith mewnfudo ar gymunedau iaith lleiafrifol, cyfeiria Nelde et al. 

(1996) at agwedd economaidd a chyfalafol globaleiddio.  Iddynt hwy, mae’r symudiad rhydd 

o weithwyr a ddaw yn sgil yr ailstrwythuro economaidd yn amharu ar fywiogrwydd 

cymunedau iaith lleiafrifol wrth i bobl nad ydynt yn  siarad yr iaith leiafrifol symud i’r 

cymunedau iaith lleiafrifol hyn.  Ys dywed Nelde et al.: 

the general process of social change that effects the ability of language groups to 

produce and reproduce themselves are strongly affected by the process of economic 

change.  Such changes have profound influences upon the relationship between 

different labour markets and thereby upon the processes of migration (1996: 4).   

Pwysleisia Morris a Williams ddylanwad strwythurau a phrosesau economaidd ar gymunedau 

iaith lleiafrifol hefyd (2000: 23).  I’r academyddion hyn, cynrychiola’r mewnfudo a ddaw yn 

sgil rhyddfrydiaeth economaidd sialens i gymunedau iaith lleiafrifol gan ei fod yn 

dylanwadu’n uniongyrchol ar eu gallu i atgynhyrchu a chynhyrchu siaradwyr yr iaith 

leiafrifol.  Ymhellach, wrth i bobl nad ydynt yn medru’r iaith leiafrifol symud i’r gymuned 

iaith, gall newid  patrymau iaith y gymuned.  Gall hyn danseilio’r dwylosia ac ansefydlogi 

ieithoedd lleiafrifol (Tollefson, 2013: 304).
17

  Yn ôl Nelde et al. (1996), effeithia mewnfudo 

ar dri sefydliad penodol sy’n ganolog i gynaliadwyedd cymunedau iaith lleiafrifol, sef y 

teulu, y gymuned a’r system addysg.   

Teflir goleuni yn awr ar y prif safbwyntiau yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith a’r modd y 

mae mewnfudo’n dylanwadu ar y tri sefydliad hwn.  Canolbwyntir yn benodol ar Fishman 

(1991), Nelde et al. (1996) a Giles et al. (1977).  Dewiswyd Fishman ar sail y ffaith fod ei 

fframwaith ‘Graded Intergenerational Disruption Scale’ (GIDS) wedi diffinio ffocws 

newydd yn yr ymchwil ar adfer iaith pan y’i cyhoeddwyd ym 1991.  Cynrychiola’r 

                                                           
17

 Bathwyd y cysyniad o ddwylosia yn wreiddiol gan Ferguson yn 1959.  Diffiniwyd fel a ganlyn: ‘Diglossia is 

a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may 

include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more 

complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier 

period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most 

written and formal spoken purposes but is not used by any section of the community for ordinary conversation’ 

(yn Schiffman, 1997: 206).  Ystyriwyd yr iaith uchel ei statws yn ‘High’ neu ‘H’, a’r iaith isel ei pharch yn 

‘Low’ neu ‘L’.  Mireiniwyd y cysyniad hwn gan Fishman ym 1967.  Tra bod diffiniad Ferguson yn ymwneud â 

dau fath o’r un iaith, datblygodd Fishman y diffiniad i gynnwys ieithoedd nad ydynt yn perthyn, megis y 

Gymraeg a’r Saesneg, neu’r Fasgeg a’r Sbaeneg, sy’n byw ochr yn ochr â’i gilydd mewn ardal ddaearyddol 

benodol (Baker, 2001: 44).   
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fframwaith hwn fodd damcaniaethol ac ymarferol ar gyfer dadwneud shifft ieithyddol; tynnir 

sylw at y ffactorau sy’n arwain at dranc iaith a chyflwynir y camau pendant yn y broses o 

ddadwneud shifft ieithyddol.  Ceir wyth lefel wahanol yn y fframwaith sy’n gosod ieithoedd 

yn ôl eu sefydlogrwydd; po uchaf y raddfa GIDS, po isaf y parhad rhyng-genhedliadol a’r 

rhagolygon ar gyfer cynhaliaeth rhwydwaith neu gymuned ieithyddol.  Dewiswyd gwaith 

Nelde et al. (1996) ar y sail fod yr ymchwil yn fanwl yn empeiraidd a theoretig.  Ffrwyth 

ymchwil a gomisiynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yw’r gwaith a’i nod oedd gwerthuso 

sefyllfaoedd wyth cymuned iaith leiafrifol yn Ewrop.
 
 Yn ystod yr astudiaeth, rhoddwyd 

ystyriaeth i wahanol agweddau cymdeithasol a sefydliadol lle bo iaith yn cael ei 

hatgynhyrchu neu ei chynhyrchu.
18

  O ystyried y ffaith fod gan y ddau ddarn o waith 

academaidd seiliau empeiraidd a theoretig mae’r ddau yn gymar i’r llall.  Cyfoethogir y 

trafodaeth gyda chyfeiriadau at fframwaith hyfywedd ethnoieithyddol Giles et al. (1977).  

Ystyrir y fframwaith hwn fel fframwaith allweddol ym maes cynllunio iaith am ei fod yn 

helpu i gysyniadoli’r ffactorau sy'n dylanwadu ar lefel hyfywedd iaith. 

Teulu  

Dechreuir yn gyntaf oll gyda thrafodaeth ar y modd y mae mewnfudo’n effeithio ar y teulu.  

Mae’r teulu, fel sefydliad, yn cael ei ystyried fel asiantaeth sy’n ganolog i’r broses o adfer 

neu gynnal iaith.  O edrych yn benodol ar fframwaith GIDS Fishman (1991, 2001), gwelir 

bod y teulu’n cael ei gyflwyno fel un o’r cyfranwyr allweddol i’r broses o adfer iaith. 

Prif nodwedd y teulu yw mai dyma, gan amlaf, yw’r pau lle bydd trosglwyddiad rhyng-

genedliadol yn digwydd i sefydlogi’r iaith.  Yr iaith leiafrifol yw iaith naturiol y 

rhyngweithio anffurfiol ymhlith y gwahanol genedlaethau teuluol, gyda’r iaith fwyafrifol yn 

cael ei neilltuo ar gyfer materion mwy ffurfiol cyhoeddus a thechnolegol.  Ymhellach, 

defnyddir yr iaith leiafrifol mewn sefydliadau cymdogol sy’n ddiwylliannol, crefyddol neu 

hamddenol yn eu hanfod.  Mae’r cam hwn yn fframwaith Fishman hefyd yn bwysig gan fod 

disgwyl i bobl ifanc maes o law fagu teuluoedd i sefydlogi’r iaith.  Wrth geisio adfer iaith, ni 

all cymunedau iaith lleiafrifol symud ymlaen i’r cam nesaf yn y broses o adfer iaith hyd nes 

bod y cam hwn wedi’i feistroli (1991: 95).
19

  Yn hyn o beth, dadleua Fishman fod cael y cam 

                                                           
18

 Canolbwyntiwyd ar archwilio saith cysyniad canolog gan ddefnyddio mesurau empeiraidd a phennwyd y 

cysyniadau neu newidynnau hyn fel a ganlyn; y teulu, y gymuned, y system addysg, atgynhyrchiad 

diwylliannol, statws iaith, sefydliadeiddio a deddfu (Nelde et al., 1996). 
19

 Defnyddia Fishman Xish i gyfeirio at ieithoedd.  Pan ddefnyddir Yish ac Xish yn yr un cyd-destun, mae 

Yish yn cyfeiro at yr iaith sydd fwyaf o ran bri, dylanwad a phŵer (1991).   
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hwn o dan reolaeth yn holl bwysig i gynllunwyr iaith.  Fodd bynnag, honna y gall dylanwadu 

ar y pau teuluol fod yn anodd i gynllunwyr iaith am ei fod yn ymwneud â bywyd anffurfiol 

dyddiol y siaradwyr (1991: 95).  Tebyg yw honiad Baker a Jones:  

 

While the home, family and neighbourhood are crucial domains for language 

planning, they are not easily accessible to language planners.  However, it is daily, 

informal social interaction which is the lifeblood of a living language (2000: 121).  

 

Ymhellach, er cryfder y sefydliad, gall dylanwadau macro megis mewnfudo ddylanwadu ar y 

sefydliad meicro hwn: 

 

These changes, some of them recurring and stretching over longer periods of time and 

some of them abruptly cataclysmic, leave the remaining populations demographically, 

socially and culturally weakened via the direct impact on intergenerational mother 

tongue transmission within the family and neighbourhood occasioned by foreign 

occupants, ‘protectors’, settlers, immigrants and visitors, on the one hand, or vis a vis 

intergroup cultural influences and contacts (via trade, mass media and even aid 

efforts) on the other hand (Fishman, 1991: 56). 

Yn hyn o beth, mae swyddogaeth y teulu yn y broses o drosglwyddiad iaith rhyng- 

genedliadol yn cael ei gwanhau.  

Honna Nelde et al. (1996: 6) fod mewnfudo i gymunedau iaith lleiafrifol yn gallu arwain at y 

ffenomen o fewnbriodi.  Mae’r ffenomen hon yn gallu tanseilio rôl y teulu yn y broses o 

gynnal ac adfer iaith (Nelde et al. 1996: 6; Giles et al., 1977: 314).
20

  Wrth i bobl o 

gefndiroedd iaith gwahanol ymgartrefu mewn cymunedau iaith lleiafrifol, gwelir newid yng 

nghyfansoddiad ieithyddol aelwydydd.  Po fwyaf y mewnfudo i’r cymunedau hyn, po fwyaf 

y siawns o genhedlu a magu plant rhwng gwahanol grwpiau ieithyddol.
21

  Ys dywed Baker: 

‘a bilingual person from a minority language community may marry a majority language 

monolingual. The result may be majority language monolingual children’ (2001: 59).  Gall y 

newidiadau hyn gyfyngu ar effeithiolrwydd y teulu fel asiantaeth yn y broses o gynnal iaith 

gan fod trosglwyddiad iaith yn dibynnu ar bwy yn union yn y strwythur teuluol sy’n medru’r 

iaith leiafrifol.  Ymhellach, yn ôl Paulston, gall allbriodi olygu mai’r iaith sydd gryfaf yn 

sosio-economaidd sy’n dod yn brif iaith yr aelwyd: 

                                                           
20

 Er bod yr adran hon yn cyfeirio at rôl y teulu a phriodasau, cydnabyddir bod y cyd-destun mwy cyfoes yn 

gofyn ehangu’r ddadl hwn i gynnwys ‘cyplau dibriod’, ‘cyplau o’r un rhyw’ a ‘phriodasau sifil’ mewn unedau 

teuluol hefyd, yn enwedig o ystyried bod llai o gyplau’n priodi heddiw.  
21

 Cyfeirir at hyn fel priodas ‘exogenous’ yn y Saesneg gan Nelde et al. (1996:6). 
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Exogamy, marrying outside the ethnic group or other social unit, typically 

necessitates language shift for one partner, at least within the family.  The shift 

usually is in the direction of the language of the socio-economically favoured group 

(Paulston, 1994:16). 

 

Yn aml iawn, yr iaith fwyafrifol yw’r iaith gryfaf o ran economeg gymdeithasol (Nelde et al., 

1996: 9).
22

   

Yn ddiamheuol, mae plant yn ganolog i’r broses o sicrhau dyfodol iaith leiafrifol ac felly os 

yw plant yn dod i dderbyn neu ddefnyddio’r iaith fwyafrifol o ganlyniad i’r ffenomen o 

fewnfudo yna mae’r broses o gynnal yr iaith leiafrifol yn anos.  Felly, wrth i bobl newydd 

symud i’r gymuned ac wrth i’r bobl frodorol gael eu dylanwadu’n gymdeithasol ac yn 

ieithyddol ganddynt hwy, gall yr iaith fewnfudol fwyafrifol ddod yn iaith naturiol mewn pau 

a fu gynt yn perthyn i’r iaith frodorol leiafrifol, pau sy’n hynod ddylanwadol.   

Y gymuned 

Troir yn awr i ystyried rôl y gymuned yn y broses o gynnal cymunedau iaith lleiafrifol.  Yn 

yr un modd ag y gall mewnfudo effeithio ar y teulu, gall hefyd gyfyngu ar rôl y gymuned.  

Mae’r gymuned, fel sefydliad, yn ganolog i’r broses o sicrhau cynhyrchiad neu atgynhyrchiad 

ieithyddol ac yn chwarae rôl hanfodol yn y broses o ddiogelu iaith.  Gall sefydliadau 

cymunedol atgyfnerthu'r broses o atgynhyrchiad ieithyddol wrth i’r iaith ddod yn rhan o arfer 

cymdeithasol (Nelde et al., 1996: 27).  Fodd bynnag, mae dyfodiad mewnfudwyr yn medru 

tanseilio statws yr iaith o fewn y sefydliadau hyn: 

Where migration into a minority language community is pronounced, and the 

propensity to produce the language is limited, there will be increasing pressure to 

conduct community affairs through the medium of the dominant language spoken by 

the in-migrants.  There may well be a tendency for networks to focus by reference to 

language groups but the pressures remain.  The various community institutions play a 

crucial role in producing the language while reinforcing the process of reproduction 

(Nelde et al., 1996: 7).        

Mae mewnfudo’n rhoi pwysau ar siaradwyr yr iaith leiafrifol i droi at yr iaith fwyafrifol er 

mwyn rhyngweithio gyda’r mewnfudwyr.  Wrth i niferoedd sylweddol o fewnfudwyr nad 

ydynt yn medru’r iaith symud i gymunedau iaith lleiafrifol, daw siaradwyr yr iaith leiafrifol 

frodorol i deimlo pwysau cynyddol i gynnal materion cymunedol drwy gyfrwng yr iaith 

                                                           
22

 O ystyried hyn, mae magu plant gydag aelod o’r un grŵp iaith yn bwysig i’r broses o ddiogelu iaith leiafrifol 

(Paulston, 1994; Nelde et al.,1996).   
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fwyafrifol er mwyn cynnwys y mewnfudwyr (Nelde et al, 1996: 7).  Yn ogystal, os nad yw’r 

strwythurau sy’n hwyluso’r broses o ddysgu’r iaith leiafrifol i’r mewnfudwyr yn eu lle, gall 

roi straen ychwanegol ar y gymuned (Morris & Williams, 2000: 88).   

Mae symudiad poblogaeth yn effeithio ar strwythurau cymunedol trwy ddylanwadu ar 

sefydliadau lleol, eu haelodaeth, a’r defnydd iaith o fewn y sefydliadau hyn.  Gall 

tensiynau ieithyddol ymddangos wrth i fewnfudwyr greu rhwydweithiau cymdeithasol 

gwahanol i’r brodorion neu hyd yn oed greu sefydliadau newydd.  Er eu bod yn byw 

ochr yn ochr â’i gilydd, gall grwpiau iaith gwahanol rwydweithio’n gwbl ar wahân a gall 

sefydliadau paralel ddatblygu yn yr un gymuned (Morris, 1989: 114).
23

  O ganlyniad, 

mae gan y gymuned rôl lai dylanwadol yn y broses o gynnal ac adfer iaith a gall hyn 

newid y ddwylosia yn y gymuned.  Gall yr allfudiad o siaradwyr dwyieithog waethygu’r 

sefyllfa hon hefyd gan fod y dwysedd demograffig yn newid o blaid y mewnfudwyr.  

Mae hyn yn gwneud y broses o ddylanwadu ar arferion ieithyddol y mewnfudwyr a’u 

canfyddiadau o’r iaith leiafrifol yn anos (Nelde et al., 1996).  

Gellir honni, felly, fod y gymuned yn arddangos y tyndra hwnnw sy’n bodoli ar y lefel 

gymunedol rhwng y bobl leol frodorol a’r mewnfudwyr.  Oni bai fod y mewnfudwyr yn 

dysgu’r iaith leiafrifol, gall arwain at ddiffyg integreiddio a chymdeithasu ar y lefel 

gymdeithasol a sefydliadol.  Yn yr hir dymor, gall hyn ei gwneud yn anos dylanwadu ar 

arferion iaith y mewnfudwyr gan eu bod yn cymdeithasu mewn cylchoedd gwahanol.  Yn 

ogystal, wrth i fewnfudwyr ymgartrefu yn y gymuned, newidir y patrymau iaith neu’r 

ddwylosia ynddi fel nad yw’r gymuned mor llewyrchus yn y broses o sicrhau dyfodol a 

chynaladwyedd y cymunedau.  Yn hyn o beth, tanseilir rhwydweithiau’r gymuned iaith 

leiafrifol.  

Y system addysg 

Troir yn awr at y system addysg.  Yn ôl y llenyddiaeth, mae gan y system addysg rôl 

ddeublyg yn y broses o gynnal ac adfer iaith gan fod iddi’r gallu i gysylltu dau fath o gaffael 

iaith; cynhyrchiad ac atgynhyrchiad iaith (Nelde et al., 1996).  Yn achos y cyntaf, gall 
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 O astudio cymuned bentrefol yn Ynys Môn wedi ei phoblogi gan grŵp o Gymry-Cymraeg brodorol, 

darganfu Morris (1989) bod gan y siaradwyr Cymraeg rwydweithiau mwy helaeth a chadarn na’r di-

Gymraeg.  Defnyddiwyd y sefydliadau lleol gan y mewnfudwyr Cymraeg eu hiaith a’r bobl leol Cymraeg fel 

sail i’r rhwydweithio.  Fodd bynnag, mae gwahaniaethau arwyddocaol yn rhwydweithiau'r mewnfudwyr di-

Gymraeg; tueddai’r rhwydweithiau hyn i weithredu mewn modd mwy annibynnol a gwasgarog.  Gweler 

Morris a Williams am ragor o wybodaeth am y gymuned a rhwydweithiau cymunedol (2000: 89). 
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drawsnewid gallu i ruglder, lle daw iaith yn elfen o arfer cymdeithasol.  Yn achos yr ail, gall 

y system addysg gefnogi’r broses o drosglwyddiad rhyng-genhedliadol drwy'r broses o 

gymdeithasoli.
24

  Dengys hyn bwysigrwydd y system addysg yn y broses o gynhyrchu ac 

atgynhyrchu siaradwyr yr iaith leiafrifol.  

Fel y pwysleisiwyd yn gynharach, mae’r berthynas rhwng y byd addysgol, y cartref a’r 

gymuned yn holl bwysig gan fod y tair asiantaeth yn atgyfnerthu ei gilydd  (Fishman, 

1991: 95; Tollefson, 2002: 328).  Ys dywed Fishman: ‘Its role [y system addysg] in RLS 

is dependent on its ability to connect back with and reinforce the Xish family-home-

neighbourhood-community nexus in a supportive fashion’ (1991: 103).  Po fwyaf y mae’r 

dimensiwn addysgol yn atgyfnerthu’r iaith yn y cartref a’r gymuned, mwyaf yw’r siawns 

o lwyddiant yn y broses o gynnal iaith.  Mae Mackey yn adleisio hyn gan awgrymu bod 

iaith yn ‘ffynnu’ pan fod yna berthynas agos rhwng y cartref, y gweithle, yr ysgol a’r 

gymuned.  Ychwanega fod unrhyw bolisi iaith nad yw’n adlewyrchu natur a dylanwad y 

berthynas hon yn debygol o fethu (1977 yn Dafis, 1985: 24).  Felly, mae’r system addysg 

yn cefnogi’r asiantaethau iaith eraill yn ystod y broses o atgynhyrchu neu gynhyrchu 

iaith, yn enwedig pan fônt yn wynebu pwysau aruthrol.   

Yn wir, mae’r system addysg yn mynnu lle arbennig yn fframwaith GIDS Fishman ac yn 

fframwaith Giles et al. (1977: 316).  Cyflwyna Fishman ddau bosibiliad ar gyfer y system 

addysg; mae’r system addysg yng ngham 4a yn cael ei ariannu’n breifat gan y gymuned Xish 

tra bod cam 4b yn ymwneud ag addysg yn y system gyhoeddus.  Yn y ddau achos, mae’r 

system addysg, boed ar gyfer plant neu oedolion, yn cynrychioli cam pwysig yn y broses o 

adfer iaith.  Awgryma y gall yr ysgolion hynny sy’n dilyn y model 4a fod â chyswllt agosach 

gyda diwylliant a sefydliadau Xish gan dderbyn rhagor o gefnogaeth ar lefel deuluol a 

chymunedol (1991: 98 - 103). 

Dros y blynyddoedd, fodd bynnag, yn sgil y ffaith fod statws y ddwy asiantaeth arall wedi 

gwanio, mae rhagor o bwyslais wedi ei roi ar y system addysg fel y prif arf i sicrhau 

atgynhyrchiad a chynhyrchiad iaith (Williams, 2013a; Price, 2013; Baker, 2003; Turell, 2001; 

Nelde et al., 1996).  Yn ôl Williams, y system addysg, o’r tair asiantaeth sydd â’r mwyaf o 

allu atgynhyrchu a chynhyrchu iaith:   

Historically minority language promotion has as its fundamental base the 

transmission of the language in the home, the community and associated group 

                                                           
24

 Defnyddir ‘enculturisation’ gan Nelde et al. (1996: 6).  
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networks, agencies and institutions. In many European contexts these pillars of 

language production and reproduction appear to be weakening and, in consequence, 

a great deal of collective energy has been focused on navigating minority interests 

into the mainstream of statutory education ... Hopes are pinned on the growth in 

numbers of new speakers, produced by a reformed education system, which is 

conceived as a bulwark against the continuing decline of native or first-language 

speakers within their historical heartlands (2013b: 101).   

 

Yn hyn o beth, y system addysg sy’n ysgwyddo’r prif gyfrifoldeb o ddarparu disgyblion 

gyda’r sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r iaith leiafrifol at ddibenion ffurfiol ac anffurfiol 

(Williams, 2013c: 21).  Atega Turell at y ddadl hon gan honni fod yr ysgol yn chwarae rôl 

dyngedfennol yn y broses o gynnal iaith leiafrifol a bod ganddi’r gallu i effeithio ar beuoedd 

iaith eraill hefyd, yn enwedig yng nghyd-destun mewnfudo (Turell, 2001: 18).   Yn ddiau, 

felly, y system addysg sy’n ysgwyddo baich sylweddol y broses o integreiddio mewnfudwyr i 

gymunedau iaith lleiafrifol.
25

 

 

Er hyn, gall mewnfudo roi pwysau ychwanegol ar y system addysg.  Wrth i deuluoedd a 

phlant nad ydynt yn medru’r iaith leiafrifol ymgartrefu mewn cymunedau iaith lleiafrifol, 

gall yr iaith fwyafrifol fewnfudol ddisodli’r iaith leiafrifol frodorol ymhlith plant.  Yn yr 

un modd ag y gall mewnfudo amharu ar batrymau ieithyddol ar lefel gymunedol, gall 

newid patrymau iaith ar lefel addysgol hefyd e.e. yn y dosbarth, yr iard a’r coridorau.  Gall 

yr iaith fewnfudol ddod yn iaith chwarae ac ymwneud plant tra bo’r iaith leiafrifol yn cael 

ei defnyddio ymhlith yr hŷn yn unig, ac yn cael ei chyfyngu i sefydliadau megis y capel 

(Dafis, 1979).  Petai hyn yn digwydd, fe fyddai’r iaith yn cael ei hisraddio dros gyfnod gan 

gyrraedd sefyllfa iaith debyg i’r seithfed cam yn fframwaith GIDS Fishman (1991).
26

   

Yn ogystal, yn ôl Tollefson, mae’r mewnfudo a ddaw yn sgil globaleiddio wedi dylanwadu 

ar bolisïau iaith mewn addysg wrth i ragor o bobl fynnu addysg drwy gyfrwng yr iaith 

fwyafrifol (2013: 22).  Pwysleisia Tollefson  agwedd economaidd globaleiddio gan honni 

fod y cynnydd yn y nifer sydd yn mewnfudo i ddinasoedd yn arwain at  golli ieithoedd 

gwledig a lleiafrifol wrth i ragor o bobl fynnu addysg Saesneg ac ieithoedd cyn-

                                                           
25

 Mewn gwirionedd, mae’r honiad hwn yn wir am ieithoedd mwyafrifol hefyd.  Yn yr un modd ag y defnyddir 

y system addysg mewn cymunedau iaith lleiafrifol i integreiddio mewnfudwyr i’r gymdeithas, y system addysg 

sydd bennaf gyfrifol am integreiddio plant mewnfudwyr i gymunedau iaith mwyafrifol.  Gweler ymchwil a 

ymgymerwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (2008) ar integreiddio mewnfudwyr:  

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf [Cyrchwyd Awst 

2013]. 
26

 Yn y seithfed cam, mae siaradwyr Xish yn aelodau gweithredol yn y gymdeithas ond nid ydynt mewn oed i 

esgor. Ymhellach, maent yn bodloni ar raglenni diwylliannol, ewyllys da ac agweddau cadarnhaol ac yn 

esgeuluso’r ffaith nad ydy’r rhain yn ymwneud â throsglwyddiad rhyng-genedlaethol (1991: 89 - 92). 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
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drefedigaethol eraill er mwyn cael gwell swyddi.  Fel Nelde et al. (1996), ystyria Tollefson 

fod yna gyswllt rhwng y galw am lafur, symudiad poblogaeth a’r system addysg: 

Intense competition for places in schools and for the new jobs that require literacy 

and varying levels of fluency in English and other colonial and regional language 

often leads to violence and repression of minorites, with language policies in 

education becoming a key mechanism in systems of repression (2013: 23).  

Trwy barhau gyda’r deicotomi gwledig v dinesig, awgryma fod y newidiadau hyn yn 

tanseilio strwythurau traddodiadol gwledig, gan gynnwys y gymuned.   

Gwelwyd yn ystod y drafodaeth hon fod y llenyddiaeth ar gynllunio iaith yn pwysleisio’r 

ffaith fod mewnfudwyr, oni bai eu bod yn dysgu’r iaith leiafrifol ar ôl ymgartrefu mewn 

cymunedau iaith lleiafrifol, yn gallu cael effaith sylweddol ar gynaladwyedd yr ieithoedd 

hynny.  Gwelwyd hefyd y ffordd y mae’r system addysg wedi dod i gynrychioli un o’r prif 

arfau i gynnal ac adfer ieithoedd dros y blynyddoedd, yn enwedig wrth i’r ddau sefydliad 

arall golli pŵer a dylanwad.  Er hyn, nid yw’r system addysg yn gallu bod yn ‘universal 

panacea’ i gynllunwyr iaith (Baker, 2003: 95).  Yn wir, o graffu ar effaith mewnfudo ar y 

system addysg, gwelir ei bod hefyd yn fregus i’r dylanwadau sy’n dod yn sgil y ffenomen.  

Mae hyn yn digwydd yn arbennig wrth i’w dyfodiad wanhau tair asiantaeth sy’n hynod 

arwyddocaol yn y broses o gynnal iaith, sef y teulu, y gymuned a’r system addysg.  Felly, 

wrth i nifer o bobl nad ydynt yn medru’r iaith leiafrifol fewnfudo’n barhaus i gymunedau 

iaith lleiafrifol, mae’r asiantaethau yn gorfod ymgodymu â phwysau ychwanegol, pwysau 

a all newid y tirwedd ieithyddol yn sylweddol ac am byth.  Yn ychwanegol, gwelwyd bod 

y berthynas rhwng gwahanol lefelau o lywodraethiant a gwleidyddiaeth hefyd yn 

berthnasol, pwnc y byddwn yn dychwelyd ato maes o law. 

3.  Y mewnfudwyr  

Troir yn awr i ganolbwyntio ar y drafodaeth ar y mewnfudwyr eu hunain.  Yn ôl y  

llenyddiaeth gyffredinol ar fewnfudo, bodola sawl math o fewnfudwr; gallant fod yn 

fewnfudwyr ‘cymdeithasol’, ‘economaidd’ neu ‘amgylcheddol’ (King et al., 2010).  Wrth 

ystyried y llenyddiaeth ar gynllunio iaith, gwelir bod y llenyddiaeth hon hefyd yn 

categoreiddio mewnfudwyr ac o ganlyniad gwelir nad yw pob mewnfudwr yn amharu ar 

gymunedau iaith lleiafrifol yn yr un modd.  Yn y rhan hon o’r bennod, dechreuir gyda 

thrafodaeth ar oblygiadau categoreiddio ieithoedd lleiafrifol brodorol ac ieithoedd lleiafrifol 

mewnfudol fel un math o grŵp iaith, sef y duedd yn y llenyddiaeth.  Yna, datblyga’r 
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drafodaeth i amlygu’r gwahanol fathau o fewnfudwyr a gyflwynir yn y llenyddiaeth gan 

dynnu sylw at y sialensiau unigryw maent yn eu hachosi i gymunedau iaith lleiafrifol.   

Yn gyntaf, o ddadansoddi’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith, gwelir bod yna duedd 

ymhlith academyddion i ystyried a chyfeirio at yr ieithoedd mewnfudol fel ieithoedd 

sy’n lleiafrifol: ‘Immigrant languages world-wide are are always low on the “power 

totem pole”’ (Fishman, 2006: 314).
27

  Mae’r drafodaeth yn cyfeirio at y ffaith fod yr 

ieithoedd hyn yn ieithoedd lleiafrifol a bod y cymunedau mewnfudol hyn yn amddifad o 

bŵer sefydliadol neu wleidyddol:  

By and large, immigrant languages are bereft of power and are at the mercy of 

languages and authorities that are far stronger than they. Not even as linguistically 

permissive an authoritative body as the European Union, with its 20 official 

languages (as of 2004) [...] has made any effort whatsoever to extend any rights or 

courtesies to that continent’s manifold immigrant languages (Fishman, 2006: 314). 

Ymhellach, yr hyn a welir yn glir o astudio’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith yw’r ffaith fod 

academyddion (Extra & Gorter, 2001; Barni & Extra, 2008) yn gosod ieithoedd lleiafrifol 

brodorol ac ieithoedd lleiafrifol mewnfudol yn yr un categori ac yn cyfeirio atynt fel 

‘ieithoedd eraill Ewrop’.  Yn eu tyb hwy, mae’r ieithoedd hyn yn wynebu sialensiau tebyg ar 

sail y ffaith nad ydynt yn ieithoedd gwladwriaethol a’u bod yn amddifad o bŵer (Barni & 

Extra, 2008).  Yn hytrach nag astudio effaith yr ieithoedd mewnfudol ar yr ieithoedd 

lleiafrifol brodorol, maent yn canolbwyntio ar y nodweddion sy’n debyg rhyngddynt: 

RM [regional minority languages] and IM [immigrant minority languages] languages 

have so much in common…On their sociolinguistic, educational and political agendas 

we find issues such as their actual spend, their domestic and public vitality, the 

processes and determinants of language maintenance versus language shift towards 

majority languages, the relationship between language, ethnicity and identity, and the 

status of minority languages in schools, in particular in the compulsory stages of 

primary and secondary education (Extra & Gorter, 2001: 2). 

 

Mae Fishman hefyd yn gosod ieithoedd mewnfudol a lleiafrifol ochr yn ochr.  Yn ei 

drafodaeth ar ddwyieithrwydd gwerin ac elit, dywed fod yr unigolion sy’n siarad ieithoedd 

mewnfudol a lleiafrifol yn perthyn i’r categori o ddwyieithrwydd gwerin (1977 yn Butler & 

Hakuta, 2006: 118). 

                                                           
27

 Ychwanega fod dau eithriad. Mae’r cyntaf yn ymwneud â niferoedd (roedd y Saesneg yn iaith fewnfudol ar 

un cyfnod i UDA, Awstralia a De’r Affrig) a’r ail yn ymwneud â gwladychiad (Fishman, 2006: 314).  
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Gellid honni bod hyn yn broblematig am sawl rheswm.  Yn gyntaf, y lleiafrifoedd ieithyddol 

sy’n mynd â phrif sylw academyddion yw’r ieithoedd mewnfudol lleiafrifol (Extra & 

Yağmur, 2004; Extra & Verhoeven, 1993).  Yn hyn o beth, mae yna ystod o astudiaethau 

academaidd yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ar draweffaith mewnfudo ar yr ieithoedd 

mewnfudol e.e. newid ym mhatrymau iaith y Norwyeg ymhlith mewnfudwyr Norwyeg yn 

UDA (e.e. Haugen, 1972).  Yr oedd rhai o gyfraniadau sylfaenydd y maes sosioieithyddiaeth, 

Einar Haugen, yn ymwneud â statws y Norwyeg yn y UDA yn dilyn mewnfudo (Haugen, 

1972).  Mae’r llenyddiaeth hon yn gyfoethog ac yn canolbwyntio ar sawl nodwedd o’r 

cymunedau iaith hyn; iaith, cymdeithaseg iaith a statws.  Serch hyn, nid yw’r llenyddiaeth ar 

gynllunio iaith yn archwilio, mewn modd cynhwysfawr, draweffaith ieithoedd mewnfudol 

lleiafrifol ar gynaladwyedd ieithoedd brodorol lleiafrifol.  

Yr ail broblem gyda’r duedd yn y llenyddiaeth i ganolbwyntio ar yr ieithoedd mewnfudol 

sy’n lleiafrifol a’u gosod yn yr un categori ag ieithoedd brodorol lleiafrifol yw’r ffaith ei bod 

yn diystyru traweffaith yr ieithoedd mewnfudol sy’n fwyafrifol ar gymunedau iaith lleiafrifol.  

Yn ôl Fishman, nid yw Saesneg yn iaith fewnfudol, ond yn hytrach yn iaith wladychol: 

‘Immigrants do not overpower the pre-existing power structure; colonizers do just that’ 

(2006: 314).  Ond, gellid beirniadu Fishman am orsymleiddio’r berthynas rhwng gwahanol 

grwpiau iaith.  Oni all yr iaith fewnfudol fod yn iaith fwyafrifol ac yn iaith wladychol ar yr 

un pryd?  Arweinia hyn at ragor o gwestiynau megis; beth yw effaith mewnfudo ar hawliau 

siaradwyr yr iaith frodorol leiafrifol yn yr achos lle mae iaith y mewnfudwyr yn meddu ar 

statws uchel neu swyddogol yn y gymuned iaith leiafrifol (e.e. dyfodiad mewnfudwyr o 

Loegr i Gymru)?  Sut mae hyn yn wahanol i effaith dyfodiad mewnfudwyr i Gymru o 

wledydd eraill megis Somalia, Pakistan neu Wlad Pwyl?   

Yn wir, mae cryn wahaniaeth rhwng y ddau fath o fewnfudwyr, o ran eu perthynas â’r 

gymuned iaith leiafrifol, eu statws a’r niferoedd sy’n symud.  O ganlyniad, gallant effeithio ar 

gymunedau iaith lleiafrifol mewn gwahanol ffyrdd.  Fel y noda Verdoodt, mae gwahanol 

fewnfudwyr yn effeithio ar gymunedau iaith mewn ffyrdd amrywiol (yn Dafis, 1985: 8).  Er 

nad yw mewnfudwyr yn tueddu i feddu ar yr un hawliau ieithyddol â’r boblogaeth yn y wlad 

neu diriogaeth y maent yn symud iddynt, mae yna rai eithriadau.  Mae rhain yn cynnwys 

mewnfudwyr sy’n meddu ar iaith fwyafrifol sydd â chydnabyddiaeth swyddogol yn y 

diriogaeth newydd.  Gall iaith fwyafrifol y mewnfudwyr hyn ddominyddu’r iaith leiafrifol yn  

y wlad neu diriogaeth y maent yn symud iddynt (megis mewnfudwyr o Loegr i Gymru). 
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O fynd ati i ddadansoddi effaith mewnfudo ar gymunedau iaith lleiafrifol, pwysig yw 

ystyried y ffaith fod gwahanol grwpiau mewnfudol yn dylanwadu ar ddeinameg iaith a 

sosioieithyddiaeth mewn amrywiol ffyrdd.  Heb amheuaeth, nid yw’r llenyddiaeth 

bresennol yn gwerthfawrogi neu’n archwilio’r elfen hon yn ddigonol. 

Yn ei astudiaeth o gyswllt iaith, mae Lieberson yn categoreiddio mewnfudwyr yn ôl eu 

grŵp iaith; brodorol uwchraddol, mewnfudol uwchraddol, brodorol israddol a 

mewnfudol israddol (1975: 53 yn Paulston, 1994: 11).  Yn ei dyb ef, ni ddisgwylir gweld 

shifft iaith ym mamiaith y ddau grŵp uwchraddol; mae gan grŵp sydd â statws 

gwleidyddol ac economaidd uchel y pŵer i fedru diogelu ei safle ieithyddol.
28

  Yn 

ogystal, petasai dwyieithrwydd yn ymddangos yn y grwpiau hyn, fe fyddai’n broses 

raddol.  Yn ôl Paulston, pan fo cyswllt hirdymor rhwng grwpiau ethnig o fewn yr un 

genedl-wladwriaeth, mae tri chanlyniad iaith posibl: cynnal iaith, dwyieithrwydd neu 

shifft iaith.  Pan fo grwpiau mewn cyswllt hirdymor gyda’i gilydd o fewn yr un genedl-

wladwriaeth fodern, y tuedd yw gweld shifft iaith o fewn y grŵp israddol tuag at y grŵp 

dominyddol, un ai dros sawl canrif yn achos yr Aeleg ym Mhrydain, neu dros gyfnod o 

dair cenhedlaeth fel gyda’r mewnfudwyr Ewropeaidd i Awstralia neu’r Unol Daleithiau.   

Honna Paulston fod mewnfudo gwirfoddol yn arwain at shifft iaith ar raddfa gyflym, tra 

bod gwladychu yn arwain at shifft iaith ar raddfa arafach (1994: 11-13).   

Mewn gwirionedd, y norm pan fo grwpiau iaith mewn cyswllt hirdymor mewn cenedl-

wladwriaeth yw i’r grŵp israddol symud yn agosach at iaith y grŵp mwyafrifol 

(Gendron, 1972 yn Paulston, 1994: 12).  Ys dywed Zapata-Barrero: ‘It is a fact that 

without public intervention, immigrants will integrate into the dominant culture, and 

through this power relation, they will adopt its language’ (2009: 152).  Pan gyfeirir at 

newid ym mamiaith y mewnfudwyr israddol, mae’n bur debyg mai dysgu’r iaith 

fwyafrifol y byddant yn hytrach na’r iaith leiafrifol, e.e. yng Nghymru, byddai grwpiau 

iaith lleiafrifol yn tueddu i ddysgu’r Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg.  Un o’r prif 

sialensiau sy’n wynebu cymunedau iaith lleiafrifol yn sgil mewnfudo, felly, yw sicrhau 

fod y mewnfudwyr o gefndiroedd iaith lleiafrifol mewnfudol yn caffael eu hiaith hwy, 

sef yr iaith frodorol leiafrifol, yn hytrach, neu’n ogystal â’r iaith fwyafrifol yn y 

diriogaeth.
29

  Ond, o ystyried y norm hwn, pa siawns sydd gan y gymuned iaith leiafrifol, 

                                                           
28

 Gall dwyieithrwydd ddatblygu, ond nid yw hyn yr un peth â shifft mewn mamiaith. 
29

 Yn ystod y ddoethuriaeth hon, mae’r term caffael gyfystyr â’r term dysgu.  Defnyddir y ddau derm yn 

gyfnewidiol i amrywio arddull. 
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sy’n aml yn meddu ar statws îs, i geisio dwyn perswâd ar y mewnfudwyr i gaffael yr 

iaith leiafrifol yn ogystal â (neu yn lle) yr iaith fwyafrifol?  Yn ogystal, pa siawns sydd 

gan y gymuned iaith leiafrifol i annog mewnfudwyr sy’n meddu ar iaith fwyafrifol sydd 

eisoes â statws yn y gymuned iaith i ddysgu’r iaith leiafrifol?   

Mae academyddion megis Chiswick a Miller yn cynnig bod sawl ffactor yn dylanwadu 

ar ysgogiad mewnfudwyr i ddysgu iaith wrth iddynt ymgartrefu mewn gwlad newydd 

sy’n amlieithog.  O’r rhain, crybwyllir addysg, oedran, gwlad enedigol a statws 

priodasol.  Awgryma Chiswick a Miller bod mewnfudwyr yn tueddu i ddewis yr iaith 

sydd agosaf i’w mamieithoedd, yr iaith sy’n goruchafu a’r iaith sydd meddu ar statws 

economaidd uwch (2007: 74).  Pwysleisia Edwards (1977) fod un peth yn sicr, beth 

bynnag fo rhesymau’r mewnfudwyr am symud - rhesymau crefyddol, teuluol, 

economaidd neu hiliol - maent yn disgwyl bywyd gwell yn y wlad newydd, bywyd sy’n 

cyfiawnhau’r aberth seicolegol a materol o fudo.  Felly, mae dysgu’r iaith fwyafrifol yn 

cynnig gwobr ar lefel ymarferol lle gallant ei defnyddio’n gymdeithasol, yn y gweithle, 

ar gyfer gwella eu statws.  Yn wir, po fwyaf y cyferbyniad a welir gan y mewnfudwyr 

rhwng eu sefyllfa nhw a sefyllfa’r grŵp cynnal, cryfaf yw’r nod o gymathiad a mwyaf y 

cymhelliant.  Mae’r cyferbyniad yn disgyn i bedwar math o gategori; statws 

cymdeithasol, statws ieithyddol y famiaith a’r gymuned newydd, amgylchiadau 

economaidd y mewnfudwr a’r hyn y hoffai gyflawni’n economaidd ac oedran (Ager, 

2001:156).  Arweinia hyn at gwestiynau sy’n seiliedig ar werth gwahanol ieithoedd  

megis; os yw’r mewnfudwyr yn dysgu iaith fwyafrifol ar gyfer sicrhau enillion 

cymdeithasol, economaidd neu yrfaol, beth yw’r gwobrau ar gyfer y mewnfudwyr hynny 

sy’n caffael iaith leiafrifol?  I ba raddau y gellid honni fod caffael iaith leiafrifol yn 

cynnig yr un fath o wobrwyon economaidd a statws â phrif iaith y wlad?
30

  

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos natur gymhleth y drafodaeth ar fewnfudo i 

gymunedau iaith lleiafrifol.  Yn wir, nid yw’n bosibl trafod effaith presenoldeb grŵp 

iaith israddol yn yr un cyd-destun â phresenoldeb grŵp iaith uwchraddol.  Dywedir bod y 

math cyntaf o fewnfudwyr yn amddifad o bŵer a’u bod ar drugaredd yr ieithoedd ac 

awdurdodau hynny sydd â llawer mwy o bŵer na hwythau.  Mae’r ail fath, fodd bynnag, 

yn hannu o grŵp iaith mwyafrifol ac yn mynnu hawliau gwahanol i fewnfudwyr eraill 

                                                           
30

 Ceir cangen yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith sy’n ymwneud â’r berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol a 

gwerth economaidd dysgu’r iaith, adnoddau economaidd a dylanwad prosesau economaidd ar brosesau 

ieithyddol, sef ‘economeg iaith’ (Grin, 2003). 
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(Ricento, 2006: 314).  Ymhellach, mae ieithoedd yr ail fath o fewnfudwyr yn meddu ar 

gydnabyddiaeth swyddogol yn y diriogaeth lle maent yn ymgartrefu.  Yn hyn o beth, 

mae angen i gynllunwyr iaith ymateb i’r ddau fath mewn ffordd wahanol.  Gwelwyd o’r 

drafodaeth fod statws cymdeithasol ac economaidd hefyd yn ffactorau ysgogiadol sy’n 

dylanwadu ar ddewisiadau ieithyddol mewnfudwyr.  

4. Beirniadaeth o’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith  

Mae’r llenyddiaeth, felly, yn honni bod mewnfudo’n ffactor sy’n medru dylanwadu'n 

sylweddol ar hyfywedd ieithoedd lleiafrifol (Fishman, 1991; Giles et al., 1977; Nelde et al., 

1996).  Eto i gyd, nid yw’r academyddion hyn wedi cymryd cam pellach ar ôl sefydlu bod 

mewnfudo’n peri sialens i gymunedau iaith lleiafrifol i geisio cloriannu’r hyn y gellir ei 

wneud yn ymarferol i ymateb i’r ffenomen.  Heb os, mae yna ddiffyg trafodaeth fanwl yn y 

llenyddiaeth gyfredol ar y camau ymarferol y gellid eu cymryd i integreiddio mewnfudwyr.  

O astudio fframwaith GIDS Fishman sydd â dimensiwn rhaglennol neu ymarferol iddo, gellid 

honni nad yw mewnfudo yn derbyn ystyriaeth ddigonol ynddo.  Yn ychwanegol, o ystyried yr 

honiadau a wna Fishman ar fewnfudo yng ngweddill ei lyfr, ‘Reversing Language Shift’ 

(1991), gellid dadlau bod yna ddiffyg cysondeb rhwng yr honiadau am ddylanwad mewnfudo 

a’r hyn y mae’n ei arddel o ran camau ymarferol yn y fframwaith.   

 

Gan fod y llenyddiaeth ar gynllunio iaith yn pwysleisio’r ffaith fod mewnfudo’n effeithio ar 

gynaladwyedd ieithoedd lleiafrifol, digon naturiol yw disgwyl i’r un corff o lenyddiaeth 

gynnig cyngor ar y ffordd y gellid ymateb i’r ffenomen yn ymarferol.  Eto i gyd, nid yw’r 

llenyddiaeth yn adeiladu ar yr honiad sylfaenol ynglŷn â mewnfudo gan gynnig trafodaeth ar 

y camau ymarferol y gellid eu cymryd i ymateb i’r ffenomen.  Tynna England sylw at hyn 

wrth feirniadu llyfr Fishman am ei ddiffyg defnyddioldeb: ‘Although Fishman’s 1991 book is 

well known among academics [...] it does not appear to function yet as a practical guide for 

many language planners who are not also academics’ (2003: 110).  O ystyried hyn, gellir 

honni fod y llenyddiaeth yn gyfyngedig.  Serch hyn, gwelir bod yna gydnabyddiaeth mewn 

cymunedau iaith lleiafrifol fod mewnfudo’n dylanwadu ar hyfywedd eu hieithoedd a bod yr 

ymwybyddiaeth hon wedi esgor ar bolisïau sy’n ceisio lliniaru effaith mewnfudo ac 

integreiddio mewnfudwyr i’w cymunedau.  O ystyried y ffaith fod yna ymgais ar lefel 

ymarferol i integreiddio mewnfudwyr drwy gamau polisi, mae’r diffyg trafodaeth ar yr 

agwedd fwy ymarferol o fewnfudo yn cynrychioli math o fwlch yn y llenyddiaeth sydd angen 

mynd i’r afael ag ef.   



39 
 

Er y feirniadaeth o’r llenyddiaeth, nid yw’n llwyr amddifad o unrhyw gyfeiriad neu gyngor.  

Yn wir, mae’n cynnig sail werthfawr i’r ymchwil empeiraidd a gellir crisialu’r honiadau yn ôl 

dau brif safbwynt sy’n berthnasol i’r gwaith empeiraidd.  Yn gyntaf, o adlewyrchu ar natur y 

drafodaeth ar fewnfudo, gwelir mai o’r tri sefydliad sy’n gyfrifol am gynnal ac adfer iaith, y 

system addysg yn ddiamheuol yw’r sefydliad sydd â’r mwyaf o allu i gynhyrchu siaradwyr 

newydd ac, yn hyn o beth, yn cynrychioli’r ffordd fwyaf effeithiol o integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith.  O ganlyniad, gellid honni mai sail gysyniadol yr ymchwil 

empeiraidd yw’r pwyslais a roddir ar bwysigrwydd y system addysg mewn ymdrechion i 

gynnal iaith leiafrifol.  Felly, mae’n gwneud synnwyr llwyr  i dafoli polisïau iaith mewn 

addysg mewn cymunedau iaith lleiafrifol yn anad dim arall. 

Yn ail, er mai’r system addysg sydd bennaf gyfrifol am y broses hon, camgymeriad fyddai 

esgeuluso rôl y teulu a’r gymuned yn gyfan gwbl, yn enwedig o ystyried eu dylanwad 

traddodiadol ym maes atgynhyrchu a chynhyrchu iaith.  Ys dywed Tollefson: ‘The link 

between the school, the family, and the community is critical for understanding language 

policies in education and for developing effective language teaching and language 

maintenance programs’ (2002: 328).   

I grynhoi, felly, er y gwendidau yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith, gwelir o’r drafodaeth 

uchod ei bod yn cynnig fframwaith a sail gysyniadol gadarn i’r ymchwil empeiraidd. 

5. Adeiladu ar y llenyddiaeth ar gynllunio iaith  

Er mwyn ateb y prif gwestiwn ymchwil a magu dealltwriaeth fwy trylwyr o rôl y system 

addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr, mae’n angenrheidiol ystyried yr honiadau yn 

y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog ac amlieithog hefyd.
31

  Mewn gwirionedd, mae peth 

plethu rhwng y llenyddiaeth ar gynllunio iaith a’r llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog, ac 

felly mae’r naill lenyddiaeth yn gymar i’r llall.  Bydd y rhan hon o’r bennod yn dadorchuddio 

rhai o’r prif safbwyntiau yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog mewn ymdrech i ganfod 

cyngor pellach mewn perthynas â’r broses o integreiddio mewnfudwyr.  Dechreuir yn gyntaf 

oll gyda thrafodaeth ar y system addysg statudol. 

 

                                                           
31

 Yn ôl adroddiad gan UNESCO, mae addysg ddwyieithog ac amlieithog yn cyfeirio at y defnydd o ddwy neu 

fwy o ieithoedd fel cyfrwng i’r dysgu.  Ond, yn aml, mae’r llenyddiaeth fwy arbenigol yn defnyddio’r term 

‘addysg ddwyieithog’ i gyfeirio at y ddau fath (2003: 18).  Defnyddir y term addysg ddwyieithog mewn modd 

hollgwmpasog yn ystod y bennod hon. 
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Y system addysg statudol 

Dros gyfnod o hanner canrif, mae rôl y system addysg wedi ei drawsnewid o fod yn sefydliad 

a oedd yn rhannol gyfrifol am dranc iaith leiafrifol (Baker, 1988: 88; Dorian, 1981; Fishman, 

1991; García, 1997: 405) i fod yn arf gwerthfawr yn y broses o gynnal ieithoedd lleiafrifol 

(Baker, 2003; Fishman, 1991).  Fel y soniwyd ym mhennod y cyflwyniad, yn ystod ail hanner 

yr ugeinfed ganrif, cynyddodd yr ymwybyddiaeth ymhlith grwpiau ethnig lleiafrifol o 

bwysigrwydd eu hunaniaeth ethnig.  Yn sgil y datblygiad hwn, daeth darpariaeth addysg 

ddwyieithog a chyfrwng y famiaith leiafrifol yn bwnc trafod (García, 1997: 406).  Felly, tra 

arferai’r system addysg gynrychioli pau ieithyddol a fyddai’n hybu a lledaenu’r  iaith 

fwyafrifol, erbyn heddiw mae’r system addysg yn cynrychioli un o’r prif arfau yn y broses o 

gynnal ac adfer ieithoedd lleiafrifol: 

Bilingual education has become a major tool in language reversal planning, since 

language transmission within families within minority languages typically provides a 

considerable shortfall in language reproduction (Baker, 2003: 95).  

Dyma gynrychioli datblygiad sylweddol ym maes addysg.
32

  Ond, er gwaethaf y cynnydd 

hwn ym maes addysg, honna Baker fod angen gochel rhag diystyru’r ffaith fod gan addysg 

ddwyieithog a dwyieithrwydd wreiddiau hanesyddol.  Wrth fynd ati i’w hastudio, mae angen 

dwyn mewn cof fod ffactorau gwleidyddol a hanesyddol ar waith.  Ys dywed Baker:  

In many countries (e.g. the USA, Canada, England and Sweden), bilingual education  

must be linked to the historical context of immigration as well as political movements 

such as civil rights, equality of educational opportunity, affirmative action and 

melting pot (integrationalist, assimilationist) policies.  Bilingual education in Ireland 

and Wales can only be properly analyzed by the rise of nationalism and language 

rights movements [... ] Bilingual education [...] is one component inside a wider 

social, economic, educational, cultural and political framework  (2001: 182). 

 

Atega Paulston at y ddadl hon.  Yn ei dyb hi, er mwyn deall gwir oblygiadau addysg 

ddwyieithog, mae angen rhoi ystyriaeth i’r elfennau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, 

diwylliannol ac addysgiadol ehangach: 

                                                           
32

 Hyd heddiw, gall y system addysg arwain at shifft iaith neu’r hyn a elwir yn ddiffyg atgynhyrchiad iaith wrth 

i rieni sy’n medru’r iaith leiafrifol benderfynu anfon eu plant i ysgol iaith fwyafrifol yn y gred bod addysg drwy 

gyfrwng yr iaith leiafrifol yn amharu ar ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd eu plant (Nelde et al, 1996: 6).  

Ymhellach, fel y dangosir  yn yr adran hon, gall plant o gefndiroedd iaith lleiafrifol gael eu gorfodi i fynychu 

addysg drwy gyfrwng iaith nad yw’n famiaith iddynt e.e. addysg submersion.  Un canlyniad i hyn yw nad ydynt 

yn debygol o drosglwyddo’r iaith i’w plant eu hunain (McCarty et al., 2011: 300-301). 
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Unless we try in some way to account for the socio-historical, cultural, and economic-

political factors which lead to certain forms of bilingual education, we will never 

understand the consequences of the education (Paulston, 1992: 80). 

Gan gadw’r safbwyntiau hyn mewn cof, cais yn awr fynd i’r afael â’r hyn a olygir gan addysg 

ddwyieithog.  

Un o nodweddion amlycaf y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog yw’r ffaith ei fod yn faes 

academaidd eang sy’n ymwneud ag ystod o gysyniadau unigolyddol a chymdeithasol ac sy’n 

cwmpasu ieithoedd lleiafrifol a mwyafrifol, materion cyffredinol mewn addysg ddwyieithog 

a safbwyntiau gwleidyddol ac amlddiwylliannol (Baker, 2003: vii).  Yn ogystal â mynd i’r 

afael ag addysg ddwyieithog ar gyfer siaradwyr ieithoedd lleiafrifol brodorol ac addysg 

ddwyieithog ar gyfer siaradwyr ieithoedd mewnfudol, mae’r llenyddiaeth hefyd yn ymwneud 

ag addysg ddwyieithog ar gyfer plant o gefndiroedd iaith mwyafrifol e.e. rhaglenni trochi 

cyfrwng Ffrangeg ar gyfer plant o deuluoedd Saesneg yng Nghanada.  Felly, mae’r 

llenyddiaeth yn y maes yn cwmpasu ystod eang o systemau a rhaglenni addysgol ac yn 

ymwneud â chymunedau ieithyddol gydag amcanion gwahanol ac sy’n wynebu sialensiau 

amrywiol. 

O ganlyniad i’r ffaith fod y maes mor eang, mae’r term ‘addysg ddwyieithog’ yn un 

cyffredinol, amwys ac amhenodol (Baker, 2001: 192).  O astudio’r hyn a olygir gan y term, 

gwelir natur gymhleth y diffiniad sy’n cynrychioli amryfal sefyllfaoedd (García, 1997: 408).  

Tra’i defnyddiwyd yn y lle cyntaf i gyfeirio at y defnydd o ddwy iaith mewn system addysg, 

mae wedi ehangu dros y blynyddoedd i gynnwys rhaglenni addysgol ar gyfer siaradwyr 

ieithoedd lleiafrifol, hyd yn oed pan mai dim ond un iaith a ddefnyddir yn y system addysg 

(Hornberger, 1991 yn García, 1997: 409).
33

  Yn wir, mae yna wahaniaeth arwyddocaol rhwng 

dosbarth mewn ysgol sy’n gwneud defnydd o ddwy iaith gyda’r nod o feithrin dwyieithrwydd 

a dosbarth lle mae plant dwyieithog yn bresennol, ond nid yw dwyieithrwydd yn cael ei hybu 

(Baker, 2001:192).  Eto i gyd, nid yw’r llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog bob tro’n 

amlinellu’r gwahaniaethau hyn.  

 

Ymhellach, ceir yn y llenyddiaeth sawl teipoleg sy’n disgrifio addysg ddwyieithog, gyda’r 

enghraifft fwyaf manwl o’r rhain yn amlinellu deg a phedwar ugain gwahanol fath o addysg 

                                                           
33

 Awgryma Cazden a Snow fod y term yn un syml ond fod y ffenomen yn un gymhleth (1990 yn Baker, 2001: 

192).   
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ddwyieithog (Mackey, 1970 yn Baker, 2001).
34

   Yn wir, dengys hyn pa mor ddyrys yw’r 

dasg o drafod addysg ddwyieithog yng nghyd-destun integreiddio mewnfudwyr i gymunedau 

iaith lleiafrifol.  Er y gall teipolegau addysgol gynrychioli arf gwerthfawr i egluro 

cysyniadau, cyfeiria Baker at gyfyngiadau’r teipolegau hyn (2001: 193-194).  Yn gyntaf, tra 

bod ysgolion a dosbarthiadau dwyieithog yn datblygu’n gyson, mae’r modelau’n awgrymu 

fod y systemau hyn yn sefydlog.  Yn ail, mae yna amrywiadau eang a niferus o fewn modelau 

unigol.  Yn drydedd, mae modelau’n cyfeirio at fewnbynnau ac allbynnau o’r system addysg, 

ond prin yn cyfeirio at y broses ymarferol yn y dosbarth.  Yn olaf, ac yn berthnasol i’r 

prosiect hwn, nid yw’r modelau hyn yn egluro llwyddiannau, methiannau nac effeithiolrwydd 

addysg ddwyieithog (2001: 193).  Serch hyn, ceisir yn awr gyflwyno a chrynhoi rhai o’r prif 

fodelau perthnasol sy’n cael eu harddel yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog gan 

ganolbwyntio’n benodol ar y deipoleg a gyflwynwyd gan Baker ym 1993 ac a addaswyd gan 

García ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach (1997: 410).
35

   

Prif nodwedd y deipoleg hon yw categoreiddio addysg ddwyieithog fel un ai addysg 

ddwyieithog wan neu gref.  Tra bod addysg ddwyieithog gref gan amlaf yn arwain at yr hyn a 

elwir yn ddwyieithrwydd atodol (‘additive’), lle na fydd yr iaith newydd yn disodli mamiaith 

y disgybl, gall addysg ddwyieithog wan arwain at ddwyieithrwydd tynnol (‘subtractive’), lle 

bydd dysgu’r iaith fwyafrifol yn tanseilio ac yn disodli mamiaith leiafrifol y disgybl.
36

  

Dechreuir yn gyntaf oll gyda’r prif fodelau o addysg ddwyieithog gref a gaiff eu 

categoreiddio yn y model canlynol; addysg drochi ddwyieithog, addysg gynnal 

(‘maintenance’) a threftadaeth (‘heritage’), addysg ddwyieithog ddeublyg (‘dual’) ac addysg 

ymwahanol (‘separatist’).   

Fel y term ‘addysg ddwyieithog’, defnyddir y term ‘addysg drochi’ mewn modd eang (Baker, 

1988; 2001).
37

  Serch hyn, mae wedi’i selio ar sawl nodwedd craidd; defnyddir yr ail iaith fel 

y prif gyfrwng addysgu (ond cefnogir datblygiad yr iaith gyntaf hefyd) a hynny gydag athro 

neu athrawes ddwyieithog.  Yn ogystal, defnyddir cwricwlwm trochi sydd yr un fath â 

chwricwlwm yr iaith gyntaf a sicrheir bod holl ddisgyblion yr ysgolion yn cyrraedd lefelau 

                                                           
34

 Mae Baker yn amheus o werth ymarferol y deipoleg hon. Yn ei dyb ef, er ei fod wedi bod o gymorth i 

ieithyddion a damcaniaethwyr, nid yw wedi cynnig sail ragdybiaethol i ymchwil empeiraidd.  Nid yw ychwaith 

yn cynrychioli ffordd naturiol o drafod y prif faterion mewn addysg ddwyieithog (1988: 48).  
35

 Cynigia Hornberger deipoleg hefyd, sef y ‘Continua of Multilingual Education’.  Mae’r continwwm hwn yn 

cyflwyno addysg amlieithog fel ffenomen gymhleth ac yn pwysleisio’r rhyngweithiad rhwng ffactorau sy’n 

ieithyddol, sosio-ieithyddol ac addysgol (2007: 277 yn Cenoz & Gorter, 2013: 48). 
36

 Bathwyd y termau dwyieithrwydd ‘additive’ a ‘subtractive’ gan Lambert (1975 yn Suárez-Orozco et al., 

2001: 1).  
37

 Am drafodaeth ehangach ar y gwahanol fathau o addysg drochi, gweler Johnstone (2007: 23-26). 
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tebyg o allu yn yr ail iaith.  Ymhellach, gall y disgybl ddefnyddio iaith y cartref am hyd at y 

flwyddyn a hanner gyntaf i gyfathrebu, wedi hynny mae disgwyl i’r cyfathrebu drwy gyfrwng 

yr ail iaith yn y dosbarth fod yn ystyrlon, perthnasol a dilys (Swain & Johnson, 1997: 6-8; 

Baker, 1988: 96).  Erbyn hyn, ceir sawl math o addysg drochi.  Mae’r modelau’n amrywio yn 

ôl oedran y disgybl wrth gychwyn y profiad; cynnar (ysgol feithrin), canol neu ohiriedig (9 

neu 10 oed) neu hwyr (11–14 oed).  Ymwneir hefyd â’r amser y mae’r plentyn yn ei dreulio 

mewn addysg drochi.  Gall y disgybl dreulio 100% o’i brofiad addysgol yn derbyn addysg 

drochi drwy gyfrwng ei ail iaith, sef yr hyn a elwir yn addysg llwyrdrochiad (‘total’).  

Opsiwn arall yw i’r disgybl dreulio 50% o’i wythnos yn derbyn addysg drwy gyfrwng ei ail 

iaith tra’n ddisgybl mewn addysg feithrin a chynradd, sef yr hyn a elwir yn addysg drochi 

rannol (‘partial’) (Baker, 2001: 205).
38

    

Yn ogystal â’r ffaith fod sawl model ‘addysg drochi’ yn bodoli, mae’r term hefyd yn cael ei 

ddefnyddio ar gyfer ystod o achosion ac ieithoedd.  Pan luniwyd rhaglenni trochi’n wreiddiol 

yn Québec yn ystod yr 1960au, yr oeddynt ar gyfer disgyblion o gartrefi Saesneg a oedd yn 

dymuno dod yn rhugl yn y Ffrangeg.  Lledaenwyd y rhaglen drochi hon i weddill Canada ac i 

rannau o Ewrop (Genesse, 1995: 129).
39

  Mewn byr amser, mabwysiadwyd y cysyniad o 

addysg drochi gan gymunedau iaith lleiafrifol hefyd (García, 1997: 415; Johnstone, 2007: 19-

32).  Felly, mae’r cysyniad bellach wedi datblygu mewn modd lle mae cymunedau iaith 

lleiafrifol yn defnyddio’r dull i drochi disgyblion sy’n meddu ar ieithoedd mwyafrifol yn eu 

hieithoedd lleiafriol hwy.  Erbyn hyn, mae Catalwnia, Cymru a Gwlad y Basg i gyd yn 

defnyddio’r model trochi yn ogystal â gwledydd megis Awstralia, De Affrica, Iwerddon a’r 

Swistir (Baker, 2001).  Fe’i defnyddir mewn cyd-destunau mwyafrifol a lleiafrifol; yng 

Nghanada, mae addysg drochi yn ymwneud â dwy iaith ryngwladol, sef y Ffrangeg a’r 

Saesneg, ond yng Nghatalwnia a Chymru, mae addysg drochi yn ymwneud ag iaith leiafrifol 

ac iaith fwyafrifol fel cyfryngau iaith dysgu ac addysgu (Baker, 2001).  Gellir gweld, felly, 

fod y broses o ddiffinio a phennu terfynau’r hyn a olygir gan y term ‘addysg drochi’ wedi 

dod yn fwyfwy anos wrth i’r dull addysgiadol gael ei ryngwladoli a’i ranbartholi.
40
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 Y disgwyliad yw gostwng y canran ar ôl 2 -3 blynedd i 80% o’r wythnos a hynny am y 3-4 blynyddoedd 

dilynol.  Erbyn diwedd ei gyfnod yn yr ysgol gynradd, bydd y disgybl yn treulio 50% o’i wythnos yn derbyn 

addysg drwy gyfrwng ei ail iaith (García, 1997). 
39

 Gweler Genesee (1984; 1987) am ragor ar y system addysg drochi yng Nghanada. 
40

 Mae anghysonderau fel y rhain yn arwain García i awgrymu nad yw’r modelau traddodiadol o addysg 

ddwyieithog bellach yn gweithio yn yr unfed ganrif ar hugain, yn enwedig o ystyried yr amrywiaeth o gyd-

destunau sy’n amlieithog (2009: 385).  Er gwaethaf hyn, yn ôl Swain a Johnson:  ‘the term “immersion” can be 

legitimately and usefully applied beyond its purely historical origins in Canada to a wide range of programs 

despite differences in their aims, socioeconomic contexts, and manner of implementation’ (1997: 1) . 
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O ystyried y fath ddiddordeb ac ymroddiad at addysg drochi, mae’r pwnc wedi esgor ar dros 

fil o astudiaethau yn y maes (Baker, 2001: 208).  Mae’r astudiaethau hyn yn amlygu 

gwahaniaethau sydd yr un mor eang â’r maes ei hun.  Serch hyn, cais Baker grynhoi rhai o’r 

prif ganfyddiadau.  Cynigia fod disgyblion mewn addysg llwyrdrochiad cynnar yn meistroli 

sgiliau gwrando a darllen yn yr L2 i lefel sy’n debyg i frodor erbyn 11 oed.  Ond, nid ydynt 

yn cyrraedd yr un lefelau mewn sgiliau siarad ac ysgrifennu (Johnson & Swain, 1997; Baker, 

2001).  Ar y cyfan, mae disgyblion yn meistroli’r ddwy iaith.
41

  O’r tri math o addysg drochi, 

gwelir mai addysg llwyrdrochiad cynnar sy’n arwain at y canlyniadau gorau mewn meysydd 

cwricwlaidd eraill gyda disgyblion yn cyrraedd yr un lefelau cyrhaeddiad â’u cyfoedion 

mewn pynciau cwricwlaidd.  Nid yw’r canlyniadau mor galonogol ar gyfer addysg drochi 

rannol neu hwyr.  Ymhellach, o astudio cymhelliad, agwedd a sgiliau astudio’n fwy 

cyffredinol, gwelir mai addysg llwyrdrochiad cynnar, unwaith eto, sy’n esgor ar y 

canlyniadau gorau (Baker, 2001: 235).   

Er hyn, nid yw sgiliau a gallu’n gyfystyr â defnydd.  Un o’r prif gyfyngiadau gydag addysg 

drochi yw y gall yr L2 ddod yn iaith y dosbarth yn unig: ‘Potential does not necessarily lead 

to production; skill does not ensure street speech’ (Baker, 2001: 233).  O gyfeirio at yr un 

broblem mewn cyd-destun iaith leiafrifol dywed Baker: 

The danger of bilingual education in a minority language is that the language 

becomes a language of school but not of play; a language of the content delivery of 

the curriculum but not of peer culture. Extending a minority language learned at 

school to use in the community is something that is difficult to engineer, to plan, but 

neverthless vital if the language is to live outside the gates (2003: 101). 

Yn ogystal, gall disgyblion feistroli defnydd ‘academaidd’ yn unig o’r iaith.  Golyga hyn nad 

ydynt bob tro’n defnyddio’r iaith sy’n briodol neu’n naturiol o ran arddull (Baker, 2001: 

235).   Tynna Hickey sylw at ddylanwad cyswllt iaith ar ieithoedd lleiafrifol yn y system 

addysg drochi:  

The mixing of native-speaker pupils with L2 learners in the immersion classroom 

presents both an opportunity and a challenge. While providing an opportunity for L2 

learners to interact with native-speaker peers, it provides a challenge to educators to 

support and enrich the L1 language skills of the native speakers in a situation of 

language contact. The challenge is even greater when the target language is an 
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 Gweler Baker (2001: 233 – 234). 
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endangered minority language (e.g., Irish or Welsh) or a majority language spoken 

by a minority in danger of being assimilated (e.g., French in Ontario) and when the 

speakers of that language are in contact with the English-speaking peers who are 

acquiring the target language as L2 (2001: 1). 

Mae’r ail fath o addysg ddwyieithog gref, sef addysg treftadaeth yn digwydd pan fo plant o 

gefndiroedd iaith lleiafrifol yn defnyddio’u hieithoedd brodorol, ethnig, cartref neu 

dreftadaeth yn yr ysgol fel cyfrwng addysg megis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant o 

gartrefi Cymraeg (Baker, 2001: 208).
42

  Mae’r trydydd model, sef addysg gynnal, yn 

defnyddio ieithoedd mwyafrifol a lleiafrifol drwy gydol addysg y disgybl sydd o gefndir iaith 

leiafrifol.  Amcan addysg gynnal yw hybu a chynnal datblygiad iaith a diwylliant y grwp 

lleiafrifol tra’n sicrhau, ar yr un pryd, fod y disgybl yn magu dealltwriaeth o hanes, iaith a 

diwylliant y grwp mwyafrifol.
43

  Y pedwerydd model yw addysg ddwyieithog ddeublyg lle 

mae disgyblion o gefndiroedd iaith heterogenaidd yn magu rhuglder yn ieithoedd ei gilydd 

dros gyfnod.  Dysgir yr ieithoedd ar wahân; yn ôl pwnc, amser o’r dydd neu athro a datblygir 

y rhaglen drwy gydol bywyd addysgol y disgybl (García, 1997: 414).  Y math olaf o addysg 

ddwyieithog gref yw addysg ymwahanol.
44

  Mae’r math hwn o addysg yn cael ei roi ar waith 

gan gymunedau iaith lleiafrifol pan fo ganddynt y pŵer i wneud hyn.  Defnyddir yr iaith 

leiafrifol fel cyfrwng iaith dysgu gyda’r iaith fwyafrifol yn cael ei dysgu hefyd mewn 

dosbarthiadau ychwanegol (García, 1997: 414).
45

 

Ond, beth am addysg ddwyieithog wan?  O astudio’r modelau o addysg ddwyieithog wan; 

trosiannol (‘transitional’), ymsuddo (‘submersion’) a dosbarthiadau enciliad (‘withdrawal’) 

(Baker, 2001; García, 1997), gwelir nad meithrin dwyieithrwydd yw’r nod.  Yn hytrach, 

mae’r enghreifftiau o addysg ddwyieithog wan yn dangos y modd y defnyddir y system 

addysg i sicrhau cymhathiad ieithyddol a ‘gwella diffygion’ ieithyddol plant o gefndiroedd 

iaith lleiafrifol (Ruiz, 1988: 6).  Yn hyn o beth, gwelir bod y system addysg yn parhau’n 

wleidyddol a bod grwpiau gwleidyddol a chymdeithasol pwerus yn parhau i ddefnyddio’r 

system addysg i reoli grwpiau iaith sy’n lleiafrifol o’u cymharu â hwy.  Tra bod y broses 
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 Nid yw hyn yr un peth â rhaglenni treftadaeth lle mae plant yn derbyn gwersi yn eu hieithoedd hwy yn 

ychwanegol i’w dosbarthiadau prif-ffrwd (dosbarthiadau cinio, nosweithiau, penwythnos ayyb). 
43

 Dewis arall sydd gan rieni sy’n perthyn i grŵp neu gymuned iaith leiafrifol yw anfon eu plant i ysgol prif 

ffrwd, a gwneud defnydd hefyd o ddosbarthiadau cynnal, sy’n cael eu cynnal yn ystod nosweithiau a 

phenwythnosau (García, 1997: 414). 
44

 Yn ôl Baker, gall addysg ymwahanol fod yn enghraifft o addysg ddwyieithog wan h.y. yn yr achosion hynny 

lle bo unieithrwydd a monoddiwylliannedd yn cael eu hybu fel amcan ehangach o hunanbenderfyniad (2001: 

194). 
45

 Enghraifft o’r math hwn o addysg yw’r ysgolion ‘ikastolas’ yng Ngwlad y Basg yn ystod cyfnod yr 

unbennaeth, y Cadfridog Franco (García, 1997: 414). 
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gymathu yn amrywio o fodel i fodel, yn y pen draw, yr un nod a gyrchir, sef newid iaith y 

disgybl fel ei fod yn siarad yr iaith fwyafrifol yn y gymuned iaith yn hytrach nag iaith 

leiafrifol (Baker, 2003; García, 1997).
46

   

O ystyried amwysedd y term addysg ddwyieithog, ceisir codi cwr y llen ar y modelau o 

addysg ddwyieithrwydd a ddefnyddir yn y tair astudiaeth achos o dan sylw, Catalwnia, 

Cymru a Québec.  Yn achos Cymru, gwelir bod y termau addysg ddwyieithog neu gyfrwng 

Cymraeg yr un mor amwys â thermau eraill yn y maes ac nid hawdd yw canfod pa gyfran o 

amser cwricwlaidd disgybl sy’n cael ei neilltuo i’r Gymraeg a’r Saesneg, beth yw cyfrwng 

iaith yr asesu, a pha iaith a ddefnyddir i gyfathrebu yn yr ysgol o ddydd i ddydd (Redknap, 

2006: 10).
47

  O edrych ar y darlun cenedlaethol, gwelir bod yr hyn a olygir gan addysg 

ddwyieithog yn amrywio ledled Cymru.  Am resymau a ymhelaethir arnynt yn y bennod ar 

Gymru, mae yna resymau amlwg pam fod y ddarpariaeth ddwyieithog yng Ngwynedd a Môn, 

er enghraifft, yn wahanol i’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y de-ddwyrain a rhannau o’r 

gogledd-ddwyrain.
48

  I’r plant sy’n dod o gartrefi Cymraeg eu hiaith, mae’r addysg 

ddwyieithog maent yn ei derbyn yn rhannu’r un nodweddion ag addysg treftadaeth, hynny 

yw, nod y ddarpariaeth yw datblygu ac ymestyn sgiliau iaith Gymraeg y plant.  I’r plant o 

gartrefi di-Gymraeg, darpariaeth addysg drochi a gynigir (Lewis, 2011: 71).   

Er nad yw’n hawdd diffinio’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, gwelir bod y model addysg 

drochi fwyaf traddodiadol yn cael ei defnyddio lle defnyddir y Gymraeg ar gyfer 90% o’r 

cwricwlwm.  Mae’r model hwn wedi’i seilio ar egwyddorion addysg drochi a gyflwynwyd 

gan Johnson a Swain (1997) a Baker (1988, 2001) (Estyn, 2006: 4).
49

  Nid yw’r ddarpariaeth 

wedi ei datblygu’n neilltuol ar gyfer mewnfudwyr.  Yn hytrach, un gyfundrefn ar gyfer 

unrhyw un sy’n dymuno cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yw addysg ddwyieithog 

(neu addysg drochi neu gyfrwng Cymraeg), boed yn blentyn o gartref sy’n gwbl Gymraeg ei 

iaith neu gartref lle mae yna Gymraeg a Saesneg yn cael eu siarad neu lle nad oes yna 
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 Model arall o addysg yw addysg prif ffrwd lle mae disgyblion o gefndiroedd iaith mwyafrifol yn derbyn 

addysg drwy gyfrwng yr iaith fwyafrifol hon.  Hon yw’r prif system addysg sy’n cael ei rhoi ar waith yn yr 

UDA, Awstralia, Canada a rhan fwyaf o Ewrop.  Yn y system hon, mae plant yn dysgu iaith ychwanegol, boed 

yn Almaeneg, Ffrangeg, Mandarin neu Siapanaeg fel pwnc.  Anaml iawn y mae’r system hon yn cynhyrchu 

siaradwyr dwyieithog hyderus a rhugl (Baker, 2001: 200).    
47

 O astudio’r maes cyfrwng  Cymraeg, gwelir bod y termau ‘cyfrwng Cymraeg’,‘dwyieithog’, ‘addysg drochi’ 

a ‘Categori A neu A/B’ i gyd yn cael eu defnyddio i egluro’r un cyd-destun (Redknap, 2006: 10; Lewis, 2011: 

68; Baker, 1993; 15).  
48

 Ys dywed Redknap: ‘Addysg drochi yw addysg Gymraeg i bob plentyn ym Mlaenau Gwent; nid addysg 

drochi yw hi i bob un yng Ngwynedd/Ceredigion/Sir Gaerfyrddin’ (2006: 24). 
49

 Bodola pum math o fodel addysg drochi yng Nghymru.  Gweler Estyn (2006: 16) am ddiffiniad o’r rhain. 
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Gymraeg o gwbl.  Y ddarpariaeth sydd wedi’i datblygu yng Nghymru yn benodol ar gyfer 

plant i fewnfudwyr yw’r ‘Canolfannau Iaith i Hwyrddyfodiaid’.  Mae rhain yn darparu cwrs 

Cymraeg dwys i blant rhwng 7 ac 11 oed sydd, fel rheol, heb unrhyw gysylltiad cyn hynny â'r 

iaith Gymraeg.  Bydd rhagor o drafod ar y ddarpariaeth hon yn y bennod empeiraidd ar 

Gymru. 

Yn Québec, y prif model addysg a ddilynir yw’r model addysg uniaith Ffrangeg.  Mae 

disgwyl i bob un plentyn (ac eithrio plant o’r gymuned iaith hanesyddol anglophone) 

fynychu’r system addysg hon.  Mae disgyblion yn derbyn eu haddysg yn gyfan gwbl trwy 

gyfrwng y Ffrangeg ac fel pwnc yn unig y caiff Saesneg ei dysgu.  Ar gyfer plant sy’n 

cyrraedd y system addysg heb y sgiliau Ffrangeg angenrheidiol ar gyfer eu hoedrannau, 

maent yn mynychu ‘classe d'acceuil’ neu ‘ddosbarthiadau croeso’ sef model o addysg drochi 

Ffrangeg.  Bydd y bennod ar Québec yn amlygu prif nodweddion y ‘classe d'acceuil’.  Yn 

fras, er bod chwe math o fodel o ‘classe d'acceuil’ yn bodoli, yr un mwyaf poblogaidd yw’r 

un caeëdig lle mae plant yn derbyn gwersi ar wahân i ddosbarthiadau prif ffrwd, a hynny am 

gyfnod am hyd at dwy flynedd.  Wedi hyn, mae disgwyl iddynt fynychu ysgolion prif ffrwd.  

I’r disgyblion hynny nad sydd o gefndiroedd iaith Ffrangeg neu Saesneg, oni bai eu bod yn 

mynychu rhaglenni addysg treftadaeth, sef PELO (‘programme d'enseignement des langues 

d'origine’) o fewn y system addysg gyhoeddus, ni fydd yn dysgu ei iaith frodorol, ethnig, 

cartref neu dreftadaeth (Hamers & Hummel, 1998: 396).
50

  O ganlyniad, iddynt hwy, gall y 

system addysg uniaith Ffrangeg gynrychioli math o addysg ‘ymsuddo’ (Fazio & Lyster, 

1998: 306).   

Yng Nghatalwnia, yr hyn a geir (mewn theori) yw model addysg uniaith Catalaneg lle 

defnyddir y Gatalaneg fel cyfrwng dysgu ar bob lefel o addysg gyda’r nod o sicrhau 

dwyieithrwydd yn y Gatalaneg a’r Gastileg ymhlith pob disgybl erbyn diwedd eu cyfnod 

addysgol.
51

  I gefnogi’r system addysg hon, ceir rhaglenni trochi ar gyfer plant ifanc nad sy’n 

yn dod o gartrefi Catalaneg (gallant fod o gartrefi lle siaredir iaith fewnfudol neu Gastileg) a 

dilynir y model addysg drochi gynnar lle defnyddir y Gatalaneg cyn gynted ag y bo modd fel 

y prif gyfrwng dysgu yn yr ysgolion cynradd (Mercator, 1997: 140).  Golyga hyn fod y plant 
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 Sefydlwyd y rhaglen PELO ym 1978 gan y weiniyddiaeth addysg mewn sawl ysgol gyhoeddus yn Québec.  

Erbyn hyn, darperir y rhaglenni addysgol hyn ar gyfer plant o gefndiroedd mewnfudol mewn ysgolion cynradd.  

Maent yn cael eu cynnal cyn neu ar ôl amser ysgol, neu’n ystod amser cinio (Hamers & Hummel, 1998: 396). 
51

 Caniatwyd ysgolion i gyflwyno’r Gatalaneg yn raddol.  Arweiniodd hyn at y datblygiad o wahanol fathau o 

ysgolion yng Nghatalwnia gydag amrywiaethau o ran y nifer o bynciau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y 

Gatalaneg (Mercator, 2000: 7). 
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yn derbyn addysg cyfrwng Catalaneg yn ystod blynyddoedd cyntaf eu haddysg gyda’r 

Gastileg yn cael ei chyflwyno’n raddol unwaith mae ganddynt y sgiliau iaith cadarn yn y 

Gatalaneg.  Mae’r plant hyn yn rhan o’r system prif ffrwd ac yn mynychu’r un dosbarth â 

phlant o gartrefi Catalaneg.  Ar gyfer plant sy’n cyrraedd y system addysg yn hwyrach, maent 

yn dilyn math arall o raglen drochi, sef yr ‘aules d’acollida’ (‘dosbarthiadau croeso’) 

(GenCat, 2009b: Erthygl 10.2).  Bydd rhagor o drafod ar y  rhain maes o law yn y bennod 

empeiraidd ar Gatalwnia.   Er mai system uniaith Catalaneg sydd yna, mae’r system addysg 

yn arddangos gwahanol nodweddion.  I’r disgyblion o gefndiroedd iaith Catalaneg, mae’r 

system addysg yn rhannu’r un nodweddion ag addysg ‘treftadaeth’.  I’r rheiny o gefndiroedd 

Castileg, fodd bynnag, mae’n fater o dderbyn addysg drochi.  Yn y ddau achos, mae’r addysg 

yn arwain at ddwyieithrwydd atodol.  Er hyn, yn sgil y mewnfudo rhyngwladol i Gatalwnia, 

mae math o addysg ymdrochi (‘submersion’) wedi datblygu a hynny trwy fath newydd o 

addysg drochi.  Gan fod y system addysg wedi’i seilio ar fagu dwyieithrwydd yn y Gatalaneg 

a’r Gastileg, nid yw’r system gyfredol yn magu sgiliau’r mewnfudwyr rhyngwladol sy’n 

meddu ar famiaith nad yw’n Gatalaneg neu’n Gastileg.  Er bod y system addysg yn cydnabod 

pwysigrwydd amlieithrwydd, nid yw’n darparu addysg drwy gyfrwng yr ieithoedd 

ychwanegol hyn megis creoliaith neu hindi.   

O astudio’r gwahanol fodelau o addysg ddwyieithog sydd wedi eu mabwysiadu yn y tair 

astudiaeth hyn, gwelir bod yna wahaniaethau rhyngddynt hwy.  Mae ganddynt oll fannau 

cychwyn gwahanol ac maent yn dangos nodweddion modelau addysg ddwyieithog amrywiol, 

yn wan a chryf.  Er hyn, mae pob system addysg yn cynnig math o ddarpariaeth ar gyfer 

mewnfudwyr er mwyn eu hintegreiddio i’w cymunedau iaith lleiafrifol.  O ystyried fod y 

maes mor eang, nid dyma’r lle i gyflwyno amcanion y systemau addysg ym mhob un 

astudiaeth achos nac ychwaith i werthuso manteision ac anfanteision pob un system addysg 

ddwyieithog ar waith yn y cymunedau iaith hyn.  Gwneir hyn ar sail annibynol ym mhob un 

bennod empeiraidd a dychwelir at yr elfennau cyffredin ac anghyffredin rhyngddynt yn y 

seithfed bennod sef y bennod canfyddiadau.  

Yn amlwg, felly, bodola gwahanol fodelau addysgol ac mae’r rhain oll yn dylanwadu ar allu 

ieithyddol a phatrymau defnydd iaith disgyblion.  Yn ogystal â'r modelau hyn, thema arall 

sy’n cael ei thrafod yn y llenyddiaeth fel un sy’n dylanwadu ar allu disgyblion i gaffael iaith 

yw pellter ieithyddol.  Pan fo’r ieithoedd a ddysgir yn yr un ysgol yn perthyn yn deipolegol 

(hynny yw, yn rhannu’r un nodweddion strwythurol), gall y broses o ddysgu’r iaith fod yn un 
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haws na phan yw’r ieithoedd yn deipolegol  wahanol.  Enghraifft o hyn yw’r Gatalaneg a’r 

Gymraeg.  Tra bod y Gatalaneg a’r Gastileg yn perthyn i’r un teulu ieithyddol ac yn ieithoedd 

Romáwns, mae’r Gymraeg a'r Saesneg yn deipolegol wahanol, gyda’r Gymraeg yn iaith 

Geltaidd a’r Saesneg yn iaith Germaneg Orllewinol.  Golyga hyn fod ganddynt wahaniaethau 

geirfaol a chystrawennol (Cenoz & Gorter, 2013: 39).
52

  Yn dechnegol, dylai’r broses o 

ddysgu’r Gatalaneg fod yn haws i blentyn sy’n meddu ar y Gastileg fel mamiaith o’i gymharu 

â disgybl sy’n dysgu’r Gymraeg ac sy’n meddu ar y Saesneg fel mamiaith.   

Ceir yn y llenyddiaeth hefyd fodelau a gais egluro’r ffactorau sy’n effeithio ar y modd y mae 

disgyblion yn caffael ail iaith (neu’r hyn a elwir yn L2).  Un o’r modelau mwyaf dylanwadol 

yw un a gyflwynwyd gan Cummins.
53

  Prif honiad Cummins yw fod lefel dwyieithrwydd y 

disgybl a’i allu ieithyddol yn yr ail iaith (sef yr L2) yn ddibynnol ar ei allu ieithyddol yn ei 

famiaith (L1).  Yn ei dyb ef, mae perthynas gyd-ddibynnol rhwng yr L1 ac L2; po fwyaf yw 

gallu’r plentyn yn ei L1, mwyaf fydd ei ddatblygiad addysgol yn yr L2 (Cummins, 1981; 

2000). 

Gwelir o’r drafodaeth uchod bod y dasg o ddiffinio addysg ddwyieithog ymhell o fod yn un 

syml.  Fel yr awgryma Baker: ‘the ownership of two languages is not so simple as having two 

wheels or two eyes’ (2001: 2).  O ddefnyddio’r un trosiad, atega García, ‘being educated 

bilingually cannot be equated to being given two balanced wheels like those of a bicycle: 

bilingual education is not simply about one language plus a second language equals two 

languages’ (2009: 7).  Serch hyn, cyflwynwyd y prif fodelau ar addysg ddwyieithog a  

gwelwyd bod nodau ac amcanion addysg ddwyieithog yn amrywio’n sylweddol; ar y naill 

llaw, gall addysg ddwyieithog fod yn fodd o gyrchu dwyieithrwydd atodol, ar y llaw arall, 

gall fod yn fodd o gyrchu dwyieithrwydd tynnol. 

 

Y system addysg anstatudol 

Gwelwyd o’r drafodaeth uchod bod y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog ar gyfer plant 

yn gyfoethog ac yn gwmpasog.  Nid yw’r drafodaeth academaidd ar gaffael ail iaith 

ymhlith oedolion mor gynhwysfawr, serch y ffaith fod cymunedau iaith lleiafrifol hefyd 

                                                           
52

 Yn ôl Crystal, er bod agosatrwydd strwythurol ieithoedd yn ffactor pwysig yn y broses o ddysgu iaith dramor, 

anodd yw cyfatebu gwahaniaethau ieithyddol a dysgu mewn ffordd syml: ‘It is not possible to correlate 

linguistic difference and learning difficulty in any straightfoward way, and even the basic task of quantifying 

linguistic difference proves to be highly complex, because of the many variables involved’ (1987: 371 yn 

Chiswick & Miller, 2007:8).   
53

 Bodola dau fodel dylanwadol arall, sef modelau Krashen (1985) a Schmidt (1990). 
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yn weithgar ym maes addysg oedolion.  Ceisir yn awr godi cwr y llen ar rai o’r prif 

syniadau yn y llenyddiaeth ar gaffael ail iaith ymhlith mewnfudwyr sy’n oedolion.    

Yn ôl Stevens (2013: 235), mae’r mewnfudwyr hynny nad ydynt yn llwyddo i feistroli 

ieithoedd swyddogol eu gwledydd newydd yn wynebu sialensiau dirfawr gan fod gan 

ieithoedd swyddogol werth cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol ac yn ymwneud â 

mynegiant a chyfathrebu.  O ganlyniad, yn aml iawn, dysgu’r brif iaith neu’r iaith swyddogol 

yw un o amcanion cyntaf mewnfudwyr.  Serch hyn, nid yw’r dasg o ddysgu ail iaith pan yn 

oedolyn yn broses mor syml ag y mae ar gyfer plant.  Yn ôl Penfield a Roberts, mae’r broses 

o ddysgu’n mynd yn anos wedi i berson gyrraedd 9 oed: ‘for the purposes of learning 

languages, the human brain becomes progressively stiff and rigid after the age of nine’ (1959 

yn Muñoz, 2013: 12).   

Mewn gwirionedd, un o’r prif themâu yn y drafodaeth theoretig ac ymarferol ar gaffael ail 

iaith yw dylanwad oedran ar y broses hon (Baker, 2001: 97).  Mae’r astudiaethau ar gaffael 

ail iaith yn pwysleisio mai un o’r ffactorau allweddol sy’n gwahaniaethu lefel cyrhaeddiad 

plant ac oedolion yw oedran yr unigolyn wrth ddechrau dysgu’r iaith.  Mae Krashen (1982 yn 

Moyer, 2004: 17) yn crynhoi’r astudiaethau cynnar hyn.  Honna fod oedolion a phlant hŷn yn 

dysgu’n gyflymach na phlant ifanc mewn meysydd sy’n ymwneud â chystrawen a morffoleg,  

ond bod oedran yr unigolyn pan gaiff ei gyflwyno i’r iaith yn effeithio ar lefel y rhuglder a 

hyfedredd; po ieuenged y mae’r unigolyn yn dysgu’r iaith, uchaf yr hyfedredd y gall ei 

gyrraedd yn yr ail iaith.
54

  Ymhellach, yn yr un modd ag y mae lefel L1 y plentyn yn effeithio 

ar y broses o ddysgu’r L2 (Cummins, 1981), mae’r un ddadl yn wir ar gyfer oedolion 

(Hufeisen & Fouser 2005 yn Krumm & Plutzar, 2008: 3). 

Un o’r modelau theoretig pwysicaf yn y llenyddiaeth ar gaffael ail iaith ymhlith mewnfudwyr 

yw’r model mabwysiadu diwylliant.
55

  Nod y model hwn, a gyflwynwyd gan Schumann ym 

1978, yw egluro caffael ail iaith ymhlith oedolion sy’n fewnfudwyr pan fo’r dysgu’n 

digwydd mewn modd anffurfiol a naturiol, heb ddosbarthiadau iaith.  Mae’r model theoretig 

hwn yn pwysleisio dau fath o ffactor sy’n dylanwadu ar y broses o gaffael iaith ymhlith 
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 Gweler McGroarty am ragor ar fodel Krashen (1988: 307 – 318). 
55

 Defnyddir ‘acculturation’ yn Saesneg.  
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oedolion ac fe’u categoreiddir fel rhai sydd un ai’n gymdeithasol neu’n affeithiol (hynny yw, 

emosiynol) (Schumann, 2013: 2-4).
56

   

Mae’r ffactor cymdeithasol cyntaf, sef goruchafiaeth gymdeithasol, yn ymwneud â 

phatrymau cymdeithasol a’r ffaith fod un o’r grwpiau iaith hyn, gan amlaf, yn uwchraddol yn 

wleidyddol, diwylliannol, technegol ac economaidd.  Yn ei dyb ef, po fwyaf y mae’r ddau 

grŵp yn gyfartal o ran statws gwleidyddol a chymdeithasol, mwyaf y siawns o gyswllt 

rhyngrwpiol rhyngddynt a’r posibiliadau ar gyfer caffael iaith.  Mae’r ail ffactor 

cymdeithasol, sef strategaeth integreiddio, yn ymwneud â graddau’r integreiddio rhwng y 

ddau grwp.  Gellir eu categoreiddio’n ôl cymhathiad, cynhaliaeth ac ymaddasiad.  Mae’r naill 

yn dynodi gwahanol fath o gydberthynas grwpiol, ac yn hyn o beth, yn arwain at wahanol 

fath o gaffael iaith.  Yr amodau gorau ar gyfer dysgu’r ail iaith fyddai cymhathiad neu 

ymaddasiad.
57

  Mae’r trydydd ffactor cymdeithasol, a gyfeirir ato fel amgaead (‘enclosure’), 

yn ymwneud â graddau’r cymysgu trwy sefydliadau cymdeithasol megis eglwysi ac ysgolion.  

Po fwyaf y cymysgu a chymdeithasu, po fwyaf y siawns y bydd y mewnfudwyr yn caffael yr 

ail iaith (McGroarty, 1988: 319-321).
58

  Mae’r agweddau cymdeithasol o’r model hwn yn 

adleisio safbwyntiau Lieberson (1975) a Paulston (1994) ynglŷn â chydberthnasau rhyng-

grwpiol a gyflwynwyd ym mhedwaredd rhan y bennod hon.  

Ceir sawl ffactor affeithiol hefyd.  Mae’r ffactor affeithiol cyntaf, sef sioc ieithyddol, yn 

ymwneud â swildod cymdeithasol yr oedolion lle maent yn llawer mwy hunanymwybodol na 

phlant wrth ddysgu a defnyddio’r ail iaith newydd.
59

  Mae’r ail ffactor affeithiol, sef sioc 

ddiwylliannol, yn berthnasol i oedolion yn arbennig.  Os nad ydynt yn teimlo’n gyffyrddus yn 

y diwylliant newydd, gallent encilio i’w diwylliant hwy.  Ysgogiad yw’r trydydd ffactor.  

Mae’n ffactor pwysig ym maes caffael ail iaith ac mae natur a graddau’r ysgogiad i ddysgu’r 

iaith yn amodol ar y ffactorau cymdeithasol a drafodwyd yn y paragraff blaenorol.  Mae’r  

ffactor affeithiol olaf yn ymwneud â balchder ieithyddol y mewnfudwr: ‘those whose 

language egos are more permeable will have more success in second language acquisition’.  

Mae’r rheiny sy’n fwy agored i ddysgu’r iaith ac yn llai swil yn fwy tebygol i gaffael yr ail 

                                                           
56

 Yn ogystal â ffactorau cymdeithasol a seicolegol, pwysleisia Schumann yr agweddau niwrolegol a gwybyddol 

o ddysgu ail iaith. 
57

  Yn yr achos hwn, nid yw cymhathiad yn golygu bod angen i’r mewnfudwyr golli eu mamieithoedd, fodd 

bynnag (McGroarty, 1988: 320). 
58

 Mae maint y grŵp, cysondeb diwylliannol ac agweddau’r mewnfudwyr a’r amser maent yn bwriadu treulio yn 

y lle newydd hefyd yn ffactorau pwysig (McGroarty, 1988: 321).  
59

 Er, cydnabyddir y gall plant o gefndiroedd iaith lleiafrifol ddangos peth pryder, swildod a rhwystredigaeth 

wrth ddysgu ail iaith (McGroarty, 1988: 322). 
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iaith (McGroarty, 1988: 321-324).  Mae’r model mabwysiadu diwylliant, felly, yn cyflwyno’r 

ffactorau sy’n effeithio ar y modd y mae mewnfudwyr yn caffael iaith pan nad ydynt yn 

derbyn addysg ffurfiol. 

Mae Baker a Jones (1998: 644) hefyd yn pwysleisio rôl cymhelliant fel un o’r prif ffactorau 

dylanwadol yn y broses o gaffael ail iaith ymhlith oedolion.  Yn eu tyb hwy, gellid 

categoreiddio’r rhesymau dros ddysgu ail iaith (boed yn iaith leiafrifol neu fwyafrifol) yn ôl 

dau grŵp.  Mae’r grŵp cyntaf, sef cymhelliad integreiddiol (‘integrative’) yn ymwneud â’r 

angen i ymuno gyda grŵp iaith arall er mwyn olrhain gwreiddiau hunaniaethol a 

diwylliannol, bod yn rhan o weithgareddau diwylliannol a gwneud ffrindiau.  Mae’r ail grŵp, 

sef cymhelliad ymarferol (‘instrumental’) yn ymwneud â rhesymau ymarferol megis cael 

swydd neu helpu addysg eu plant.  Yn ôl Gardner, mae’r cymhelliannau hyn yn ffactorau 

sy’n annibynol ar ddeallusrwydd a chymhwyster (1985: 60).  Mae astudiaethau ar y ddau 

grŵp hyn yn awgrymu fod y rhai sy’n dysgu ail iaith am resymau sy’n fwy ‘integreiddiol’ yn 

debygol o gyrraedd lefel uwch o hyfedredd yn yr ail iaith na’r rhai sydd yn dysgu’r iaith am 

resymau mwy ‘ymarferol’.  Y rheswm am hyn yw bod y cymhelliad i ddysgu ar gyfer 

cyfeillgarwch neu hunaniaeth yn tueddu i barhau am gyfnod hirach tra bod cymhelliad i 

ddysgu er mwyn cael swydd neu lwyddo mewn prawf yn fwy byrdymor (1988: 644).
60

  

Ond beth a ddywed y llenyddiaeth am y ffyrdd ymarferol o ddysgu ail iaith i fewnfudwyr?  

Tra bod y drafodaeth ar fodelau addysgol statudol ar gyfer plant yn gyfoethog, mae’r 

wybodaeth ar y gwahanol ffyrdd ymarferol y mae mewnfudwyr yn caffael ail iaith yn llawer 

mwy prin.  Wrth astudio’r drafodaeth ar gaffael iaith ymhlith mewnfudwyr, daw yn amlwg 

nad oes un fframwaith penodol ar gael yn y llenyddiaeth.  Un eglurhad am hyn yw’r 

amrywiaeth eang yn y ddarpariaeth ar gyfer oedolion sy’n bodoli mewn gwahanol wledydd.  

O edrych yn benodol ar adroddiad a baratowyd gan yr OECD ar ddosbarthiadau iaith 

gorfodol i fewnfudwyr, gwelir bod gwahaniaeth ym mholisïau ac ymarferion y gwledydd hyn 

(2006: 121–122).  Yn ôl yr adroddiad hwn, mae Awstria, Denmarc, y Ffindir, yr Almaen, yr 

Iseldiroedd a Norwy yn darparu gwersi iaith yn yr iaith fwyafrifol ar gyfer mewnfudwyr.  Nid 

ydynt yn cael eu darparu yn Awstralia, Gwlad Belg, Canada, Lloegr, Lwcsembwrg, Sbaen, 

Sweden, Swistir, Hong Kong (Tseina) a Macao (Tseina).  Heblaw am Macao ac Awstria, mae 

pob gwladwriaeth yn darparu dosbarthiadau gwirfoddol i fewnfudwyr gyda rhan fwyaf o’r 
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 Serch hyn, pwysleisia Baker a Jones fod yr astudiaethau wedi eu seilio’n bennaf ar wledydd gorllewinol 

cefnog.  Gall cymhelliad ‘ymarferol’ fod yn ffactor mwy dylanwadol ar gyfer dysgu ail iaith mewn gwledydd 

tlotach (1998: 644). 
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dosbarthiadau hyn yn rhad ac am ddim.  Mae’r dosbarthiadau a’r cyrsiau hyn yn amrywio o 

ran cynnwys (2006: 125).   Ymhellach, o astudio dosbarthiadau iaith i oedolion mewn 

gwahanol wledydd yn Ewrop, awgryma Krumm a Plutzar fod y ddarpariaeth a’r gofynion yn 

amrywio (o gyrsiau 100 awr i rai 600 awr) yn ogystal â lefelau cyrhaeddiad y myfyrwyr 

(2008: 6).  

Rheswm arall a all egluro pam nad oes model cynhwysfawr ar gaffael ail iaith ymhlith 

mewnfudwyr yw’r ffaith fod integreiddiad mewnfudwyr sy’n oedolion yn tueddu i gael ei 

drafod yng ngyd-destun meysydd eraill heblaw am iaith, megis lles a chyflogaeth.  Ys dywed 

Pitkänen et al.:   

As regards policy concerning the receiving of immigrants, the first concern are those 

of housing and entrance into the workforce.  In this light, education may seem to be of 

secondary interest both to administrators who work with immigrants and to 

academics who study immigration.  When families join the immigrant breadwinners, 

however, the need to supply schooling for the children becomes a central issue for the 

newcomers and the host country (2002: 8-9). 

 

Adlewyrcha hyn y modd y mae integreiddiad ar gyfer oedolion yn cwmpasu meysydd sy’n 

economaidd a chymdeithasol hefyd.  Awgryma Krumm a Plutzar (2008) a Plutzer a Ritter 

(2008) reswm arall am y bwlch hwn, sef bod y ffenomen yn un hynod o gymhleth a bod 

ystod o ffactorau eisoes yn dylanwadu ar, ac yn gysylltiedig â’r, broses, ffactorau megis 

hunaniaeth a dinasyddiaeth.   

Er y ffaith nad oes model cynhwysfawr ar gael, mae Baker yn categoreiddio’r ddarpariaeth ar 

gyfer caffael ail iaith ymhlith oedolion fel dosbarthiadau nos, dulliau dysgu o bellter a 

chyrsiau Ulpan.  Mae’r ddarpariaeth gyntaf, sef ‘dosbarthiadau nos’ yn cwmpasu ysgolion 

neu ddosbarthiadau a fynychir unwaith neu ddwy’r wythnos am gyfnod o wythnosau neu 

flynyddoedd.  Yn draddodiadol, nod y dosbarthiadau hyn oedd cyrchu at gymwysterau yn yr 

iaith neu i gyrraedd lefel o hyfedredd yn yr iaith fwyafrifol.  Dros y tri degawd diwethaf, fodd 

bynnag, mae twf wedi bod yn y nifer o gyrsiau a dosbarthiadau sydd ar gael i ddysgu 

ieithoedd lleiafrifol, ethnig neu frodorol, ieithoedd megis yr Hebraeg, y Fasgeg a’r Gymraeg 

(2001: 95).  Mae’r ail fath, sef dulliau dysgu o bellter, yn cyfeirio at gyrsiau sydd wedi eu 

seilio ar ddefnyddio’r cyfryngau fel cyfrwng dysgu.  Gall hyn gynnwys y defnydd o CDs, 

rhaglenni teledu ac arlein, podcasts neu hyd yn oed dysgu gyda thiwtor arlein.  Yn ôl Baker, 

mae yna ddiffyg astudiaethau dadansoddol o’r gwahanol ddulliau hyn (2001: 96). 
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Y trydydd math yw’r cyrsiau Ulpan, sy’n cynrychioli un o’r prif ddatblygiadau ym maes 

dysgu iaith i oedolion, yn enwedig ym maes ieithoedd lleiafrifol (Baker & Jones, 1998, 693; 

Baker, 2001: 95).  Sefydlwyd y cwrs Ulpan cyntaf yn Israel ym 1949 er mwyn integreiddio’n 

ieithyddol y nifer cynyddol o fewnfudwyr a benderfynodd symud i Wladwriaeth Israel yn 

dilyn yr Ail Ryfel Byd.  Gan fod y cyfradd mewnfudo mor uchel, penderfynwyd bod angen 

ymateb gyda mesurau brys.  O ganlyniad, sefydlwyd cyrsiau Hebraeg dwys er mwyn dysgu’r 

iaith i nifer fawr o bobl mewn cyfnod byr ac mewn canolfannau preswyl.  Yn wir, o ystyried 

y ffaith fod y mewnfudwyr yn hannu o gymaint o wledydd amrywiol, yr oedd yna elfen 

ymarferol i ddatblygu’r ddarpariaeth hon a hynny er mwyn sicrhau fod yna un iaith gyffredin.  

O’r cychwyn, felly, yr oedd y pwyslais ar sefydlu a dysgu’r Hebraeg fel iaith fyw a chyfrwng 

iaith ar gyfer bywyd beunyddiol (Baker & Jones, 1998: 693).  Dylanwadodd hyn ar y dull o 

ddysgu’r mewnfudwyr a sefydlwyd cyrsiau a fyddai’n darparu chwech awr o wersi y dydd, 

chwe diwrnod yr wythnos, gyda’r pwyslais ar yr iaith lafar.  Atgyfnerthwyd y dysgu yn y 

dosbarth gyda gweithgareddau diwylliannol.   

Dros y blynyddoedd, mae’r ddarpariaeth Ulpanim wedi esblygu.  Yn awr, ceir y ‘merkaz 

klita’, sef cwrs dwys ar gyfer newydd-ddyfodiaid lle maent yn treulio pum mis mewn 

canolfannau preswyl yn dysgu’r Hebraeg am 30 awr yr wythnos.  Ceir hefyd yr Ulpaniyot, 

sef cwrs Ulpanim llai dwys a gynhelir ddwywaith neu dair yr wythnos (boed yn ystod y 

boreau neu nosweithiau).  Hefyd, darperir gwersi Ulpanim ar gyfer rhai sy’n gweithio mewn 

kibbutz a rhai mwy arbenigol megis ar gyfer y lluoedd arfog (Baker, 2001: 95- 96).  Yn y 

cyrsiau lefel sylfaenol, rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu’r disgyblion.  Er 

mwyn cyrchu’r nod hwn, gwneir defnydd o waith grŵp a pharau, ymarfer ynganu a deialogau 

(Spolsky & Shohamy, 1999: 96 - 100).   

Er nad oes dadansoddiad empeiraidd manwl o’r Ulpanim, ar y cyfan, bodola’r ymdeimlad fod 

y cyrsiau Ulpanim yn arwain at ganlyniadau llwyddiannus a’u bod wedi cyfrannu at 

integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith Hebraeg a’r wladwriaeth Israelaidd (Spolsky & 

Shohamy, 1999: 101).  Yn ôl Baker a Jones, mae’r llwyddiant hwn yn rhannol gan fod y 

mewnfudwyr yn meddu ar y cymhelliad i ddysgu’r iaith (1998: 651).  Gwelir bod cymhelliad 

mewnfudwyr i ddysgu’r Hebraeg wedi’i seilio ar gymhelliannau integreiddiad ac ymarferol.  

Ar y naill llaw, mae’n integreiddiol gan fod dysgu’r Hebraeg yn fodd i integreiddio i’r 

gymuned Israelaidd.  Ar y llaw arall, mae’n ymarferol gan ei fod yn fodd o ddarganfod 
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gwaith.
61

  Tynna Baker a Jones sylw at y ffaith fod mewnfudwyr o ddwyrain Ewrop yn fwy 

llwyddiannus na mewnfudwyr o gefndiroedd iaith Saesneg.  Un theori am hyn yw bod y 

mewnfudwyr o gefndiroedd iaith megis Rwseg neu Rwmaneg yn gweld mwy o angen i 

ddysgu’r Hebraeg er mwyn dod yn aelodau o’r gymdeithas Israelaidd.  Mae hyn yn wahanol i 

fewnfudwyr sy’n siarad y Saesneg gan fod y Saesneg yn meddu ar statws swyddogol yn y 

Wladwriaeth.  Nid oes gan y mewnfudwyr hyn yr un cymhelliad i ddysgu’r Hebraeg (Baker 

& Jones, 1998: 694). 

Yn sgil llwyddiant y cyrsiau Ulpanim hyn, ysbrydolwyd cymunedau iaith lleiafrifol eraill i 

ddarparu cyrsiau tebyg gan gynnwys Cymru a Gwlad y Basg (Baker & Jones, 1998: 694).  

Yng Nghymru, sefydlwyd y cwrs ‘Wlpan’ cyntaf yn ystod yr 1970au yng Nghaerdydd lle 

cynigiwyd cwrs dwy awr am bum noson am ddeg wythnos.  Mae’r modelau dysgu ‘Wlpan’ 

wedi datblygu ac yn amrywio er mwyn cynnig darpariaeth fwy eang ac yn awr, cynigir 

cyrsiau sy’n amrywio o ran cynnwys ac amser.  Fel yr hyn sy’n digwydd yn Israel, mae’r 

pwyslais ar feistroli sgiliau llafar yn yr iaith ac o ganlyniad, mae’r cyrsiau hyn yn cynrychioli 

ffordd effeithiol o ddysgu’r Gymraeg.  Mae’r ddarpariaeth o gyrsiau Ulpan wedi datblygu yn 

yr un modd yng Ngwlad y Basg (Baker & Jones, 1998: 694–695).
62

   

 

Yn ystod y drafodaeth uchod, gwelwyd bod yna fwlch yn y llenyddiaeth am nad yw’n trafod 

digon ar yr opsiynau ymarferol sydd ar gael i ddysgu ail iaith i fewnfudwyr boed yn iaith 

fwyafrifol neu lleiafrifol.  Mae hyn yn ddadlennol iawn ac yn adlewyrchu’r bwlch yn y 

llenyddiaeth sydd hefyd yn bodoli yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ar yr elfennau 

ymarferol o integreiddio mewnfudwyr.
63

  Ymhellach, ymddengys nad yw’r drafodaeth 

ymarferol yn y llenyddiaeth ar addysg anstatudol yn gwahaniaethu’n ddigonol rhwng dysgu 

ail iaith i fewnfudwyr ac oedolion nad ydynt yn fewnfudwyr, ar y naill llaw, a rhwng 

ieithoedd lleiafrifol a mwyafrifol, ar y llaw arall.  
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 Gweler Baker a Jones (1998: 651 – 654) am ragor ar gymhelliad sy’n ‘instrumental’ neu ‘integrative’. 
62

 Am ragor ar addysg Basgeg ar gyfer oedolion, gweler Azkue a Perales (IJSL, 2005) a’r sefydliad HABE: 

http://www.habe.euskadi.net/s23-5492/es 
63

 Bodola astudiaethau ar weithgaredd gwladwriaethau i integreiddio mewnfudwyr, megis rhaglenni ESOL yn y 

DU (e.e. Paton & Wilkins, 2009).  Mae’r OECD hefyd yn cyhoeddi ar ganlyniadau PISA megis 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F2%2F38%2F36664934.

pdf (2006: 121).  

http://www.habe.euskadi.net/s23-5492/es
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F2%2F38%2F36664934.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F2%2F38%2F36664934.pdf
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6. Themâu cyffredin 

Yn ystod y broses o ddadorchuddio a dadansoddi’r prif honiadau yn y ddau gorff o 

lenyddiaeth, sef y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ac ar addysg ddwyieithog, gwelwyd bod yna 

themâu sy’n gyffredin ac yn gysylltiedig, yn benodol llywodraethiant aml-haenog a 

dinasyddiaeth a rôl gwahanol actorion neu asiantaethau.
64

  Mae’r ddwy thema’n gysylltiedig.  

 

Yn draddodiadol, mae’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith wedi canolbwyntio ar weithgaredd 

llywodraethau gwladwriaethol a sefydliadau ar y lefel macro.  O ganlyniad, y prif ffocws yn 

yr astudiaeth o asiantaeth oedd swyddogion llywodraethol ac actorion eraill ar y lefel macro 

ac ystyriwyd agweddau mwy lleol o gynllunio iaith yn israddol neu’n eilradd.  Dros gyfnod o 

ddegawd, fodd bynnag, mae trafodaeth wedi datblygu yn y llenyddiaeth ar y berthynas rhwng 

gwahanol lefelau o bolisi; meicro, meso a macro.  Yn hyn o beth, mae’r rhyngweithiad rhwng 

gwahanol lefelau o lywodraethiant hefyd wedi mynnu sylw academyddion.  Yn ôl Liddicoat a 

Baldauf (2008), mae’r elfen leol o gynllunio iaith yn bwysig ynddo’i hun er mwyn deall y 

darlun ehangach ar y lefel macro a’r lefel meicro: 

Language planning work in local contexts is a fundamental and integrated part of the 

overall language planning process, which merits attention both within the context of 

the operation of macro-level planning – as a necessary extension of it – and in its own 

right – as a local activity with no macro roots (2008: 4). 

 

Erbyn hyn, bodola ymwybyddiaeth yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith o’r modd y gall 

gweithgaredd cynllunio iaith ar y lefel leol ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio iaith ar y 

lefel facro.  Golyga hyn bod gan asiantaethau ar draws sawl haen o lywodraethiant 

gyfrifoldeb am weithgaredd ym maes cynllunio iaith a gall actorion ar y lefel meicro 

(unigolion, teuluoedd, ysgolion, llywodraeth leol, y gweithle) ddylanwadu ar bolisi yn yr un 

modd ag actorion ar y lefel macro (llywodraethau gwladwriaethol neu genedlaethol ac 

endidau uwch-wladwriaethol) (Spolsky, 2004).  Ys dywed Liddicoat a Baldauf:  

Language planning is not limited to government bodies with the power to impose their 

ideas through their own political dominance. These various bodies rely for their 

influence on much more distributed relationships of power.  In some cases, the power 
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 Defnyddir y term ‘llywodraethiant aml-haenog’ i ddisgrifio’r berthynas rhwng gwahanol endidau ac actorion 

ar y lefelau lleol, is-wladwriaethol, gwladwriaethol a goruch-wladwriaethol a natur y gweithgaredd ar bob lefel i 

integreiddio mewnfudwyr.  
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involved is that of a charismatic individual or group that affects the opinions of those 

around them and in so doing affects their actions and behaviours (2008: 9). 

 

Yn hyn o beth, mae Liddicoat a Baldauf yn pwysleisio rôl unigolion a grwpiau dylanwadol 

eraill yn y broses o gynllunio iaith. 

O gyfeirio at y system addysg yn fwy cyffredinol, pwysleisia Lo Bianco (2010: 113) 

ddylanwad y lefel wladwriaethol ar systemau addysgol: 

Education systems are principally the property of states.  Even if authority is 

devolved to semi-autonomous bodies such as religious, ideological, regional-

ethnic, or other parent-controlled agencies for the delivery of schooling, or 

higher or specialized education, states typically licence, authorize, fund, or 

certify educational practices.  Therefore in a diverse range of ways all education 

systems carry the imprimatur and conditioning of political systems.  

Yn ei dyb ef, y wladwriaeth sy’n meddu ar y dylanwad pennaf wrth weithredu polisïau iaith 

mewn addysg.   

Tra bod Lo Bianco (2010) yn pwysleisio rôl y wladwriaeth yn y broses o lunio a rhoi  

polisïau ar waith, mae Liddicoat a Baldauf yn tynnu sylw at y ffaith fod yr ysgol yn 

gyswllt pwysig rhwng y lefel macro a meicro:  

Schools represent an interface between the macro-level of language planning and 

the micro-level. Schools are frequently the object of governmental agencies’ 

language planning initiatives, but individual schools influence the ways in which 

those broader language goals are played out in their own contexts (2008: 13). 

Mae gan yr ysgol, felly, rôl allweddol yn y broses o greu a rhoi ar waith bolisïau iaith 

mewn addysg, ac o fewn y sefydliad addysgol, mae gan wahanol unigolion gyfrifoldeb i 

greu disgyblion dwyieithog.  Yn ôl García, er mwyn sicrhau fod y system addysg yn creu 

disgyblion dwyieithog mae angen staff gweinyddol sy’n ddwyieithog, athrawon â 

chymwysterau llawn a chefnogaeth a chyfranogiad gan rieni er mwyn datblygu 

dwyieithrwydd a dwylythrennedd ymhlith y disgyblion.  Yn hyn o beth, awgryma García 

fod angen diwylliant addysgol sy’n llwyr ddwyieithog, polisi addysg sydd â’r nod o greu 

disgyblion dwyieithog a dwylythrennog, strategaethau addysg cynhwysol, deunydd 

dysgu sy’n amrywiol ac asesiadau teg a dilys (1997: 418-420).  Mae Baldauf et al. hefyd 

yn pwysleisio rôl y gymuned ac athrawon ym maes addysg (2010: 235).  Hola beth yw 

hyd a lled dylanwad y gymuned yn y broses o bennu natur yr addysg sydd ar gael 

iddynt?  A ydynt yn rhan o’r broses ymgynghorol?  Beth am athrawon?  A oes ganddynt 
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y gallu i ddylanwadu ar y broses?  Mae’r cwestiynau hyn yn adlewyrchu’r drafodaeth 

newydd ar lefel y gweithgarwch cynllunio iaith ac yn adlewyrchu’r angen i 

ddadorchuddio rôl athrawon a'r gymuned yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith drwy bolisïau iaith mewn addysg.  

Ymhellach, os oes gan athrawon a’r gymuned rôl ddylanwadol yn y broses o gaffael iaith 

ymhlith disgyblion, dylid ychwanegu’r teulu fel sefydliad pwysig i’r rhestr hefyd.  Yn ôl 

Nelde et al., nid oes gan y teulu mewnfudol lawer o rôl i’w chwarae yn y broses o 

integreiddio plant i’r gymuned iaith drwy’r system addysg:  

Of course, it is self evident, but not impossible, that the family is unlikely to play a 

role in language production which refers to the learning of a language by parents 

whose children did not speak that language (1996: 6).
65

 

Ond, o ystyried y pwyslais a roddir ar yr uned deuluol gan Fishman (1991) yn y broses o 

gynnal iaith, camgymeriad fyddai esgeuluso rôl yr uned deuluol, boed yn deulu 

mewnfudol neu frodorol, mewn unrhyw drafodaeth ar gaffael iaith ymhlith disgyblion.  

Ymhellach, o ystyried pwysigrwydd y system addysg, a oes modd i bolisïau ym maes 

addysg statudol ddylanwadu ar arferion ieithyddol y teulu? 

Arweinia hyn at thema arall sy’n gyffredin yn y gwahanol gyrff o lenyddiaeth, sef dylanwad 

y cyd-destun cymdeithasol ehangach ar bolisïau iaith mewn addysg.  Fel y dangoswyd yng 

ngweddill y bennod, ystyrir y system addysg fel un o’r sefydliadau pwysicaf mewn 

cymdeithas a bod y berthynas rhwng yr ysgol a’r gymdeithas yn gyflenwol.  O ganlyniad, ni 

ellid ynysu ysgolion oddi wrth y cyd-destun ‘iaith mewn cymdeithas’ (Cenoz & Gorter, 2013: 

38).  Ond nid yr agwedd sosioieithyddol yn unig sydd angen ei hystyried wrth ddadansoddi 

polisïau iaith mewn addysg.  Mewn gwirionedd, mae gofyn edrych y tu hwnt i’r lefel hon.  

Ys dywed Hornberger, sy’n honni fod y broses o adfer iaith yn digwydd o fewn cyd-destun 

ehangach: 

 Indigenous language revitalization always occurs within an ecology of languages, in 

a context of other local and global languages with their relative statuses and uses in 

domains and social fields such as employment, religion, government, cultural life, 

media and others.  Indigenous language revitalization is subject to the vagaries of 

policy, politics, and power; and it is subject to the economics of the linguistic 

marketplace (2011: 1).     
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 Mae hyn yn cydfynd ag ymchwil academaidd sy’n awgrymu na all rhieni mewnfudol fod yn weithredol yn 

addysg eu plant oherwydd cyfyngiadau ieithyddol (OECD, 2010: 67). 
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Awgryma hyn yr angen i ystyried llu o ffactorau dylanwadol wrth dafoli polisïau iaith mewn 

addysg gan gynnwys dylanwad gwahanol actorion neu asiantaethau, y berthynas rhwng 

gwahanol endidau gwleidyddol ar lefelau amrywiol (a’r gwahanol amcanion a nodau sydd 

gan yr endidau hyn), effaith yr hinsawdd economaidd a rôl y gymuned a’r teulu. 

Mae’r adran hon wedi tynnu sylw at rai themâu a ffactorau sy’n berthnasol i’r drafodaeth o 

bolisïau iaith mewn addysg.  O drafod y rhain, dangoswyd bod y broses o lunio a rhoi ar 

waith bolisiau mewn addysg yn bell o fod yn un syml ac mae gofyn i unrhyw astudiaeth sy’n 

canolbwyntio ar y system addysg daflu goleuni hefyd ar y ffactorau cysylltiedig hyn.  

7. Casgliad  

Yn y bennod hon, gwelwyd bod yna gonsensws ymhlith awduron ac academyddion 

ynglŷn ag effeithiau mewnfudo ar gymunedau iaith lleiafrifol a gwelwyd dadleuon bod 

mewnfudo’n effeithio ar allu tri sefydliad penodol i gynnal ac adfer iaith: y teulu, y 

gymuned a’r system addysg.  Y prif honiad a gyflwynwyd yw nad yw’r llenyddiaeth 

academaidd, er yn pwysleisio dylanwad mewnfudo, yn gwneud y camau pellach o 

amlinellu a chloriannu’r mesurau ymarferol y gellid eu cymryd i integreiddio 

mewnfudwyr, a bod y bwlch hwn yn y llenyddiaeth yn golygu nad oes gan wneuthurwyr 

polisi yr arfogaeth o du’r llenyddiaeth academaidd i fynd ati i integreiddio mewnfudwyr 

i’w cymunedau iaith lleiafrifol.  Cais yr ymchwil ymateb i’r diffyg astudio a chymharu ar 

natur ac effaith y camau polisi yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith.   

Wrth astudio’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith, daeth yn amlwg mai o’r tri sefydliad y system 

addysg sy’n cynrychioli’r modd mwyaf effeithiol o gynhyrchu siaradwyr newydd.  

Dylanwadodd hyn ar gyfeiriad y thesis a phenderfynwyd mai’r ffordd orau i lenwi’r bwlch yn 

y llenyddiaeth fyddai drwy ymgymryd ag astudiaeth empeiraidd o bolisïau iaith mewn 

addysg gwahanol gymunedau iaith lleiafrifol.  O astudio’r llenyddiaeth ar addysg 

ddwyieithog, daeth i’r amlwg fod sawl model addysgiadol ar gael ym maes addysg statudol 

ac er bod modd defnyddio’r  termau ‘addysg ddwyieithog’ ac ‘addysg drochi’ i ddisgrifio’r 

gwahanol dulliau o ddysgu sydd ar gael, gwelwyd bod y termau’n ymgrynhoi ystod o gyd-

destunau ieithyddol.   I’r gwrthwyneb, gwelwyd wrth astudio’r llenyddiaeth ar addysg 

anstatudol bod diffyg trafod theoretig ac ymarferol ar y broses o integreiddio mewnfudwyr yn 

ieithyddol.   
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Yn rhan olaf y bennod, canolbwyntiwyd ar ymchwilio rhai o’r honiadau yn y llenyddiaeth ar 

addysg ddwyieithog ac ar ôl taflu goleuni ar rai o’r prif safbwyntiau yn y llenyddiaeth, 

amlygwyd rhai themâu cyffredinol yn y gwahanol gyrff o lenyddiaeth.  Gwelwyd bod 

rhyngweithiad rhwng gwahanol lefelau o lywodraethiant a bod angen rhoi ystyriaeth i’r 

berthynas hon ar gyfer deall yr elfen leol o gynllunio iaith.  Yn ogystal, daeth i’r amlwg fod 

asiantaethau ac actorion ar draws sawl haen o lywodraethiant yn gyfrifol am ddylanwadu ar 

weithgaredd ym maes cynllunio iaith.  Mae’r ffactorau hyn yn rai sy’n ychwanegol i’r rhai a 

gyflwynir yn fframweithiau Giles et. al (1977) a Fishman (1991).   

Er bod y drafodaeth uchod yn cyfeirio at yr ystod eang o ffactorau a all ddylanwadu ar y 

broses o lunio a gweithredu polisïau cynllunio iaith, canolbwyntir yn bennaf oll ar y tri 

ffactor cefndirol canlynol; demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd 

economaidd.  Mae’r ffactorau hyn wedi’u dewis ar sail y drafodaeth a gyflwynir yn 

fframweithiau Giles et al. (1977) a Fishman (1991), sef dau gorff o waith hynod dylanwadol 

ym maes cynllunio iaith.  Trwy ganolbwyntio ar y tri ffactor hyn, sy’n crisialu rhai o brif 

honiadau Giles et al. (1977) a Fishman (1991), rhagwelir y bydd modd archwilio perthnasedd 

y fframweithiau hyn ar gyfer y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Yn fras, mae demograffi 

yn cyfeirio at nifer o fewnfudwyr a siaradwyr yr iaith leiafrifol a mwyafrifol, cyfradd geni y 

gymuned iaith leiafrifol a dwysedd demograffig y gwahanol siaradwyr yn y gymuned iaith.  

Cyfeiria’r cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol at y ddeinameg bleidiol a rhyng-

lywodraethol ar draws y gwahanol lefelau o lywodraethiant (lleol, is-wladwriaethol, 

gwladwriaethol ac uwch-wladwriaethol) yn ogystal â chymwyseddau deddfwriaethol y 

llywodraeth is-wladwriaethol a’r ewyllys wleidyddol sy’n bodoli yn y gymuned iaith 

leiafrifol ar y cwestiwn o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith leiafrifol.  Cyfeiria’r 

hinsawdd economi at sefyllfa economaidd y gymuned, sef yr hyn sy’n gyrru’r mewnfudo ac 

sy’n atynnu’r mewnfudwyr yn y lle cyntaf (megis diwydiant llewyrchus a chyfleoedd 

swyddi) ac sydd hefyd yn dylanwadu ar gyllideb a gallu’r llywodraeth is-wladwriaethol i 

ymateb i fewnfudo drwy bolisïau iaith mewn addysg.   

Mae’r diffiniadau ar gyfer y tri ffactor hyn yn fwriadol hyblyg ac agored, a hynny er mwyn 

adnabod a gwerthfawrogi unigrywiaeth y tair astudiaeth achos.  Eto i gyd, trwy ganolbwyntio 

ar y tri prif ffactor hyn, hyderir y bydd modd tynnu cymariaethau arwyddocaol rhyngddynt.  

Yn ogystal, bydd yr ymchwil yn talu sylw i’r ystod o actorion eraill sy’n gyfrifol am 

ddylanwadu ar bolisi, sef athrawon a rhieni.  Gwneir hyn yn ystod y drafodaeth a 
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dadansoddiad cyffredinol o bolisïau iaith mewn addysg y gwahanol cymunedau iaith 

lleiafrifol.  

Bydd y thesis yn datblygu sawl agwedd o’r bennod hon, yn benodol y drafodaeth ar y 

gwahanol fodelau a darpariaeth addysgol (statudol ac anstatudol) a’r themâu sy’n gyffredin 

i’r ddau gorff o lenyddiaeth.  Bydd y bennod nesaf, sef y bennod methodoleg, yn trafod y 

modd y bydd y prif gwestiynau ymchwil yn cael eu rhoi ar waith yn ymarferol ar draws y tair 

astudiaeth achos.  
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Pennod 3.  

Methodoleg: Casglu Data, Tafoli a Chymharu 

 

1. Cyflwyniad 

 

Ym mhennod y cyflwyniad, amlinellwyd yn fras maes ymchwil y ddoethuriaeth a phrif 

amcanion y gwaith.  Yn y bennod adolygiad llenyddiaeth, datblygwyd ar y pwyntiau a 

wnaethpwyd yn y bennod cyflwyniad a lleolwyd y ddoethuriaeth o fewn y drafodaeth 

ehangach ar fewnfudo yn y llenyddiaeth academaidd ar gynllunio iaith.  Dangoswyd bod yna 

gydnabyddiaeth o draweffaith mewnfudo ar gymunedau iaith lleiafrifol, ond haerwyd bod y 

trafod hwn yn annigonol.  O ganlyniad, honnwyd bod angen ymateb i’r bwlch yn y 

llenyddiaeth drwy ymgymryd ag ymchwil empeiraidd.  Yna, ymhelaethwyd ar y prif 

gwestiynau ymchwil. 

Prif nod y bennod hon yw egluro’r modd y rhoddwyd ar waith gwestiynau ymchwil y 

ddoethuriaeth yn ymarferol.  Mae tair rhan iddi.  Bydd rhan gyntaf y bennod yn cynnig 

trafodaeth ar y rhesymeg dros ymgymryd ag ymchwil aml-astudiaethol ac yn trafod y meini 

prawf a ddefnyddiwyd wrth ddewis y tair astudiaeth achos; Catalwnia, Cymru a Québec a’r 

is-astudiaethau achos; Ajuntament de Vic (AdV), Cyngor Gwynedd (CG) a’r Commission 

Scolaire de Montréal (CSdM).  Bydd y bennod yn datblygu wedyn i drafod y fethodoleg a 

ddefnyddiwyd i gasglu a dadansoddi’r data a’r modd yr aethpwyd ati i dafoli polisïau’r 

llywodraethau gan ddefnyddio’r data a gasglwyd.  Bydd rhan olaf y bennod yn trafod themâu 

arwyddocaol mewn ymchwil gwyddor gymdeithasol a’r sialens sy’n wynebu pob 

ymchwilydd, sef dylanwad gogwydd a phrofiad personol ar yr ymchwil. 

2. Y dull cymharol a’r astudiaethau achos 

Yr agwedd fethodolegol gyntaf sy’n mynnu sylw yw’r ffaith fod yr ymchwil hwn yn un aml-

astudiaethol sy’n canolbwyntio ar weithgaredd polisi yng Nghatalwnia, Cymru a Québec.  

Mae sawl mantais i ymchwil o’r fath.  Yn bennaf, gall astudio mwy nag un astudiaeth achos 

gyfoethogi'r hyn a wyddom ar y modd y mae gwahanol lywodraethau’n ymateb i sialensiau 

cyffelyb (Antal et al., 1987: 14).  Yn ôl Antal et al., mae adnabod gwahaniaethau yn y ffordd 

mae cenhedloedd amrywiol yn ymateb i broblemau polisi tebyg yn esgor ar ymwybyddiaeth 

o’r cyfyngiadau strwythurol, sefydliadol a diwylliannol sy’n gysylltiedig â’r broses polisi: 



63 
 

Identifying the differences among national approaches to a given policy problem can 

assist in the specification of the structural, institutional and cultural constraints of the 

public policy.  An awareness of alternatives challenges the political and cultural 

assumptions on which a nation’s policies are based (1987: 14).   

O ystyried hyn, mae ymchwilio’r modd y mae tair llywodraeth yn delio gyda mewnfudo 

drwy lunio polisïau iaith mewn addysg yn arwain at ddealltwriaeth fwy eang o’r pwnc nag y 

byddai cynnal ymchwil i weithgaredd polisi un llywodraeth yn unig.   

Yn hyn o beth, mae’r ymchwil yn gwneud defnydd o ddull methodolegol a elwir yn 

‘comparative policy research’ neu’n fwy penodol, ‘cross-national policy research’ (Dierkes 

et al., 1987).  Datblygodd y maes hwn fel is-gangen o wleidyddiaeth gymharol ar ddiwedd yr 

1960au ac mae’n ymwneud yn benodol â mesur effeithlonedd polisïau cyhoeddus.  O 

ymchwilio a chymharu polisïau iaith mewn addysg ar draws gwahanol astudiaethau, gall y 

gwneuthurwr polisi, fel yr ymchwilydd, adnabod problemau cyffredin sy’n dod i’r fei dro ar 

ôl tro: 

If policy X has never been tried in their country, national policy-makers obviously will 

want to know whether it has worked elsewhere before adopting the policy at home.  

Suppose that policy X has been tried in a particular country and is producing a given 

result Y.  Then policy-makers will want to know whether, by a certain variation of 

policy X, their neighbours may be getting a lot more of the outcome Y (Inkeles, 1987: 

50).   

Mae hyd yn oed cynnal astudiaeth sy’n syml ac sydd wedi ei chyfyngu i wledydd datblygedig 

yn gallu amlygu cyfres o broblemau sy’n wynebu’r system addysg (Eliason, 1987: 248).   

Mae’r dull, felly, yn fodd gwerthfawr o fynd ati i dafoli gweithgarwch polisi mewn mwy nag 

un endid gwleidyddol a chreu darlun cyflawn o rôl polisïau iaith mewn addysg mewn 

ymdrechion cynllunio iaith.  Ond, yn ogystal â hyn, mae’r dull yn galluogi’r ymchwilydd i 

astudio pob un astudiaeth yn annibynnol.  Mae’r ymchwil, felly, yn canolbwyntio ar bob 

astudiaeth achos yn ei thro.  O ystyried natur unigryw pob un astudiaeth achos, amlygir y 

deinameg polisi yng Nghatalwnia, Cymru a Québec a cheir trafodaeth a thystiolaeth ar 

weithgaredd polisi pob llywodraeth sy’n bwysig ynddo’i hun. 

Ymhellach, yn ogystal â chynnig mewnwelediad i weithgaredd polisi ac felly cyfrannu i 

drafodaethau arwyddocaol ym maes polisi, mae ymgymryd ag ymchwil polisi traws-

genedlaethol yn cynnig cyfraniad pwysig i drafodaethau theoretig hefyd: ‘Cross national 

policy research can be seen as a hybrid between academic inquiry and policy-making 
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information’ (Antal et al., 1987: 15).  Mae ymchwil polisi rhyng-genedlaethol yn unigryw yn 

y modd y mae yn arwain at y gallu i gau’r bwlch rhwng ‘ymchwil pur’ a ‘chyngor polisi pur’ 

(Antal et al., 1987: 18).  Fel yr amlinellwyd yn y bennod adolygu llenyddiaeth, cyfrannu 

tystiolaeth empeiraidd gynradd at y theori sydd ar gael eisoes yn y llenyddiaeth cynllunio 

iaith yw un o brif amcanion yr ymchwil.  Felly, mae cynnal ymchwil o’r fath yn fodd o 

wireddu’r amcanion yma.   

Yn ogystal, cynigia Bryman fod cynnal ymchwil sy’n aml-astudiaethol yn debygol o wella’r 

broses o gyffredinoli (2008: 52-53).  Yn ychwanegol, mae cynnal ymchwil aml-astudiaethol 

yn cynyddu’r lefel o ddilysrwydd ar gyfer datblygu canfyddiadau a chasgliadau a chryfhau’r 

hyn fydd yn cael ei fwydo’n ôl i’r drafodaeth yn y llenyddiaeth cynllunio iaith.   

3. Yr astudiaethau achos 

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y modd y mae canolbwyntio ar fwy nag un astudiaeth 

achos yn ateb rhai o brif ofynion ac amcanion yr ymchwil.  Ond pam y dewiswyd Cymru, 

Catalwnia a Québec fel astudiaethau achos yn hytrach nag unrhyw gymuned iaith lleiafrifol 

arall?  Sut bydd astudiaeth o weithgaredd polisi’r tair llywodraeth hyn yn esgor ar atebion 

trwyadl i’r prif gwestiynau ymchwil ar rôl y system addysg yn y broses o hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr? 

Yn gynnar yn y broses ymchwil, adnabuwyd bod angen i’r astudiaethau achos ateb tri maen 

prawf er mwyn cynnig atebion cyflawn i’r prif gwestiynau ymchwil, a dewiswyd y tair 

astudiaeth achos ar y sail eu bod yn cyd-fynd â’r tri gofyniad hwn.  Seiliwyd y meini prawf ar 

y canlynol: yn gyntaf, bod mewnfudo wedi dylanwadu ar y sefyllfa sosio-ieithyddol yn y 

gymuned iaith leiafrifol; yn ail, fod mewnfudo wedi ei adnabod gan y llywodraeth fel 

ffenomen sy’n haeddu sylw polisi; ac yn drydydd, bod y llywodraeth wedi cymryd camau 

polisi penodol a phwrpasol ym maes addysg i geisio hwyluso integreiddiad y mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith leiafrifol. 

Ceir trafodaeth ddofn ym mhob pennod empeiraidd o draweffaith hanesyddol a chyfredol 

mewnfudo ar y gymuned iaith, gweithgaredd y llywodraethau ym maes addysg i geisio 

integreiddio’r mewnfudwyr ac effeithiolrwydd y gweithgarwch hwn.  O’r herwydd, nid 

dyma’r lle i drafod yr agweddau hyn mewn manylder.  Ond teg yw dweud fod y tair 

astudiaeth achos yn ateb y prif ofynion ac felly’n bodloni’r meini prawf.  



65 
 

Yn fras, yng Nghymru, symudodd nifer uchel o weithiwyr o Loegr i rannau diwydiannol o 

Gymru yn sgil y Chwyldro Diwydiannol yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Arweiniodd hyn at newidiadau sylweddol mewn patrymau iaith.  Tra mai ardaloedd 

diwydiannol Cymru a effeithiwyd yn ystod y Chwyldro, yn ystod ail hanner yr ugeinfed 

ganrif, amlygwyd tuedd newydd o symud poblogaeth.  Yr oedd y ffenomen hon wedi’i seilio 

ar fewnfudwyr o Loegr yn symud i rannau gwledig o Gymru, ardaloedd lle mae’r Gymraeg 

yn parhau i gynrychioli canran uchel o siaradwyr.  

Yn Québec, mae mewnfudo wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad cymdeithasol ac 

ieithyddol y dalaith ers cyfnod‘La Nouvelle France’.  Mewnfudwyr a oedd yn medru’r 

Ffrangeg a’r Saesneg a oedd yn symud i Québec hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif; wedi hyn, 

gwelwyd mewnfudwyr o weddill Ewrop yn symud i Québec.  Yn ddi-os, dylanwadodd y 

mewnfudwyr hyn ar hyfywedd y Ffrangeg yn Québec.  Ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, 

dechreuodd mewnfudwyr o rannau eraill o’r byd symud i’r dalaith (Levine, 1990: 9).  Dros y 

degawdau, mae’r mudo rhyngwladol hwn wedi parhau a chynyddu.
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Mae’r ffenomen o fewnfudo wedi dylanwadu ar y sefyllfa sosioieithyddol yng Nghatalwnia 

hefyd a hynny ers dechrau’r ganrif ddiwethaf.  Yn ystod yr ugeinfed ganrif, daeth Barcelona 

yn ganolfan ddiwydiannol bwysig a ddenai weithwyr o rannau eraill o Sbaen.  Rhwng yr 

1950au a’r 1970au, symudodd dros filiwn o weithwyr Sbaeneg i Gatalwnia (Hall, 2001: 

36).
67

  Wrth i’r mewnfudo o weddill Sbaen ddechrau arafu yn ystod yr 1980au, amlygodd 

tuedd newydd, sef mewnfudo rhyngwladol.  Cyrhaeddodd y mewnfudo hwn ei anterth yn 

ystod y degawd 2000, pan gyrhaeddodd dros 1.5 miliwn o fewnfudwyr mewn cyfnod o 

ddegawd o bob rhan o’r byd (INE, Padrón Municipal, 2009).  

Yn sgil effaith y mewnfudo hwn, mae pob un o’r dair llywodraeth is-wladwriaethol wedi 

ymateb drwy roi ar waith ystod o bolisïau, gan ganolbwyntio’n benodol ar bolisïau iaith 

mewn addysg.  Dros gyfnod o ddeugain mlynedd, mae’r system addysg Ffrangeg yn Québec 

wedi ei thrawsnewid yn gyfangwbl o ganlyniad i gefndiroedd ethno-ddiwylliannol y 

disgyblion sy’n mynychu’r system.  Erbyn hyn, y prif system addysg sy’n cael ei weithredu 

yn y dalaith yw system addysg uniaith Ffrangeg.  Mae Llywodraeth Catalwnia hefyd wedi 

cymryd camau ym maes y system addysg ers yr 1970au hwyr i fynd i’r afael â thraweffaith 

ieithyddol yr holl fewnfudwyr a gyrhaeddodd o weddill Sbaen rhwng yr 1950au a’r 1970au.  
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 Heddiw, mae Québec yn derbyn rhwng 45,000 a 55,000 o fewnfudwyr yn flynyddol (ISQ, 2011: 71). 
67

 Dyma’r cyfnod pan nad oedd yn bosibl gweithredu er mwyn hyrwyddo dysgu’r Gatalaneg yn gyhoeddus o 

dan yr unbennaeth, y Cadfridog Francisco Franco. 
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Bron i ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’r system addysg yn parhau i gynrychioli un 

o’r prif ffyrdd i integreiddio mewnfudwyr mewnol a rhyngwladol i’r gymuned iaith yng 

Nghatalwnia.  Yng Nghymru, cafwyd y gweithgaredd cyntaf i integreiddio mewnfudwyr 

drwy’r system addysg ar y lefel leol yng Ngwynedd, hefyd yn ystod yr 1970au.  Ers sefydlu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod effaith 

mewnfudo ar gynaladwyedd yr iaith Gymraeg mewn cyfres o ddogfennau polisi ac wedi 

buddsoddi mewn prosiectau sy’n mynd i’r afael â’r ffenomen.  

O ystyried y drafodaeth uchod, gwelir bod y tair llywodraeth yn cydnabod yr her y mae  

mewnfudo yn ei gynrychioli a bod ganddynt oll brofiad o ymateb i’r ffenomen.  Eto i gyd, 

mae yna wahaniaethau arwyddocaol rhwng pob astudiaeth achos.  Mewn gwirionedd, yr hyn 

a gynrychiolir gan y tair astudiaeth yw rhychwant (neu ‘gontinwwm’) o bwerau 

deddfwriaethol ym maes addysg, iaith a mewnfudo yn ogystal â nifer o siaradwyr yr iaith 

leiafrifol.  Yn yr un modd, mae gwahaniaethau cyfansoddiadol ac economaidd rhwng y tair 

achos.   

Yn y lle cyntaf, mae Llywodraeth Québec yn meddu ar gymwyseddau llawer mwy eang na 

Llywodraeth Catalwnia, ac yn sicr Llywodraeth Cymru, ym meysydd mewnfudo, iaith ac 

addysg.  O’r tair astudiaeth achos, Llywodraeth Québec sydd a’r mwyaf o allu i lunio 

deddfau a pholisïau er mwyn mynd i’r afael ag integreiddio mewnfudwyr, a hynny ers 

diwedd yr 1960au pan sefydlwyd Gweinyddiaeth Mewnfudo.  Mae’r ffaith fod gan 

Llywodraeth Québec bwerau mor bellgyrhaeddol yn y tri maes yn amlygu’r hyn y gall 

cymuned iaith lleiafrifol gyflawni pan fo ganddi’r gallu i ddylanwadu ar ystod o feysydd 

polisi trwy ddeddfwriaeth gadarn.  Ymhellach, mae gan y llywodraeth hon dwy fantais 

ychwanegol; yn gyntaf, mae’n derbyn cyllideb hael o gyfeiriad y llywodraeth ffederal i roi ar 

waith mesurau i Ffrangegeiddio mewnfuwyr ac, yn ail, mae’n gweithredu o fewn talaith lle 

triga canran uchel o siaradwyr mamiaith Ffrangeg.  

Tra gellid lleoli Llywodraeth Québec ar un ochr o’r continwwm o ran cymwyseddau 

deddfwriaethol, nifer y siaradwyr mamiaith Ffrangeg ac adnoddau cyllidebol i lunio a 

gweithredu polisïau, mae diffyg cymwyseddau Llywodraeth Cymru ym maes mewnfudo a 

chanran o siaradwyr y Gymraeg yng Nghymru yn golygu fod gwneuthurwyr polisi yn 

gweithredu o fewn cyd-destun tra gwahanol.  Ymhellach, er y gellid olrhain datblygiad 

deddfwriaeth ym maes addysg i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a deddfwriaeth iaith 

i ganol yr ugeinfed ganrif, o ystyried Québec, mae cyfnod gweithredu Cynulliad 
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Cenedlaethol Cymru wedi bod yn un llawer byrrach a chyfyngedig.  Ymhellach, hyd at 2011, 

pan roddwyd pwerau deddfu sylfaenol i’r Cynulliad, nid yw’r endid wedi meddu ar y pwerau 

cyfansoddiadol a fyddai’n caniatáu deddfu cynradd ym meysydd iaith, addysg neu fewnfudo.  

Yn hyn o beth, gellid lleoli Llywodraeth Cymru ar ben arall y continwwm hwn.  Felly, o 

ddadansoddi gweithgaredd polisi Llywodraeth Cymru, ceir syniad o’r hyn y gellid ei 

gyflawni drwy ddefnyddio’r system addysg pan nad yw’r llywodraeth is-wladwriaethol yn 

meddu ar bwerau estynedig.  O ystyried perthynas Catalwnia gyda’r ddwy astudiaeth achos 

arall, gellid honni ei bod yn disgyn rhwng y ddau a hynny o ran nifer o siaradwyr y Gatalaneg 

a chymwyseddau a datblygiadau deddfwriaethol ym meysydd addysg, iaith a mewnfudo.  

Mae astudio gweithgarwch polisi Llywodraeth Catalwnia yn cyfoethogi’n bellach yr hyn y 

gall cymuned iaith lleiafrifol sy’n meddu ar bwerau fwy eang na Llywodraeth Cymru ond 

sy’n llai pellgyrhaeddol na Llywodraeth Québec ei chyflawni.  

Felly, yn ogystal ag ateb y tri maen prawf, sef bod mewnfudo wedi dylanwadu ar y sefyllfa 

sosio-ieithyddol yn y gymuned iaith leiafrifol, bod y ffenomen wedi ei hadnabod gan y 

llywodraeth fel ffenomen sy’n haeddu sylw polisi a bod y llywodraeth wedi cymryd camau 

polisi pwrpasol ym maes addysg i geisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

leiafrifol, mae’r tair astudiaeth achos yn dangos gwahanol nodweddion gwleidyddol, 

demograffig ac economaidd.  Mae cymharu polisïau iaith mewn addysg ar draws continwwm 

eang fel hyn yn esgor ar atebion mwy trwyadl a chyfoethog i’r cwestiynau ymchwil, yn 

dangos beth yw hyd a lled gallu’r system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr ac 

yn arwain at gwell ymwybyddiaeth o ddylanwad y prif ffactorau cefndirol ar y broses polisi.  

Yn ddi-os, mae astudio tair cymuned sydd yn meddu ar nodweddion gwahanol yn hytrach na 

nodweddion tebyg megis Cymru a Gwlad y Basg yn arwain at ddealltwriaeth fwy ddwys o 

rôl y system addysg mewn ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr pan fo’r cyd-destun y 

mae’r llywodraeth yn gweithredu ynddo yn amrywio.   

Yn wir, nid yw polisi iaith yn ffactor annibynnol (Romaine, 2002: 4) ac mae sawl elfen yn 

amharu ar y broses polisi.  Ys dywed Conversi: ‘no country’s politics exists independently of 

its culture’ (1997: 1).  Gellid dadlau felly bod polisïau tebyg yn gallu arwain at ganlyniadau 

gwahanol yn dibynnu ar y cyd-destun lle cânt eu rhoi ar waith (Romaine, 2002: 4).  Mewn 

gwirionedd, mae’r tair astudiaeth yn cynnig amrywiaeth o’r ffactorau allweddol a all effeithio 

ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr.  O’u dewis hwy, gellid archwilio’r modd 

y mae llywodraethau sy’n gweithredu mewn gwahanol gyd-destunau cyfansoddiadol, 
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economaidd, gwleidyddol a demograffi yn delio gyda ffenomen gyffredin trwy mesurau 

addysgol.  

Ymhellach, mewn prosiect gwyddor gymdeithasol o’r fath, anodd fyddai’r dasg o ddarganfod 

tair astudiaeth achos sydd yn union yr un fath.  Yn hyn o beth, mae yna cyfyngiadau o ran yr 

astudiaethau achos sydd ar gael i’w hastudio a chymharu.  Ond mae’r ffaith fod yr un 

cwestiynau ymchwil yn cael eu harchwilio o fewn cyd-destunau gwahanol yn arwain at 

ddealltwriaeth ehangach o draweffaith y ffactorau cyfansoddiadol, gwleidyddol ac 

economaidd sy’n dylanwadu ar y broses bolisi ac yn arwain at ganfyddiadau sy’n berthnasol i 

sawl cymuned iaith.   

Mae yna wahaniaethau ieithyddol sydd angen eu hystyried hefyd wrth astudio’r tair cymuned 

iaith.  Er bod y tair iaith yn ‘lleiafrifol’ yn ôl y diffiniad a gynigwyd gan Nelde et al. (1996), 

mae nifer siaradwyr yr iaith leiafrifol a’u dosbarthiad yn golygu bod yna amrywiaethau 

arwyddocaol rhyngddynt.  Tra bod gwneuthurwyr polisi yn Québec yn ceisio integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg, sef iaith fwyafrifol yn meddu ar statws 

rhyngwladol, mae gwneuthurwyr polisi yng Nghymru yn gorfod dygymod â’r ffaith fod y 

Gymraeg yn iaith sy’n lleiafrifol o ran niferoedd yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.  Yng 

Nghatalwnia, er bod y Gatalaneg yn iaith anwladwriaethol, nid yw’n iaith leiafrifol yn y 

rhanbarth.  Yn ogystal, mae natur amrywiol dosbarthiad siaradwyr y Gymraeg yng Nghymru 

yn her ychwanegol i wneuthurwyr polisi; yn wahanol i Québec a Chatalwnia, mae siaradwyr 

Cymraeg ar wasgar.  Ymhellach, pwysig yw nodi bod tebygrwydd rhwng y Gatalaneg a’r 

Gastileg a bod cryn bellter ieithyddol rhwng y Gymraeg a’r Saesneg.   

Mae cynnal astudiaeth o gymunedau iaith gyda nodweddion ieithyddol amrywiol yn esgor ar 

ddealltwriaeth ehangach o’r sialensiau sy’n wynebu gwneuthurwyr polisi mewn cyd-destunau 

gwahanol ac yn arwain at ganfyddiadau gwreiddiol a chyfoethog.  Amlygir yr hyn y gellid ei 

gyflawni drwy ddefnyddio’r system addysg o dan amodau demograffig ac ieithyddol 

gwahanol, yn ogystal â ffactorau economaidd a gwleidyddol amrywiol.  Mae astudio 

cymunedau iaith sy’n cynrychioli ystod wahanol o statws, demograffig a thebygrwydd i’r 

iaith fwyafrifol yn golygu y bydd casgliadau’r ymchwil yn berthnasol i ystod ehangach o 

gymunedau iaith ac yn amlygu heriau sy’n ymwneud â sawl math o iaith leiafrifol. 

Ymhellach, fel gydag unrhyw brosiect PhD, mae ymarferoldeb megis iaith, adnoddau ac 

amser hefyd yn ffactorau pwysig yn y broses o ddewis astudiaethau achos.  Gan mai Bwrdd 

yr Iaith Gymraeg (ByIG), a Chomisiynydd y Gymraeg (CyG) bellach sy’n noddi’r ymchwil, 
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nid yw’n syndod fod yr ymchwil yn mynd i’r afael â thafoli polisïau iaith mewn addysg 

Llywodraeth Cymru.  Fel y soniwyd eisoes, mae Catalwnia a Québec yn ddewisiadau dilys 

oherwydd eu gallu i ateb y prif gwestiynau ymchwil.  Ond yr oedd yr agwedd ymarferol yn 

bwysig wrth ddewis hefyd.  Fel siaradwr Ffrangeg rhugl, yr oedd gennyf ddiddordeb personol 

yng ngwleidyddiaeth Québec ac felly’n lled gyfarwydd â rhai o’u polisïau cyn dechrau’r 

ymchwil.  Yn yr un modd, wedi gweithio fel Swyddog Polisi Ewropeaidd ByIG, yr oeddwn 

eisoes yn gyfarwydd â gwaith Llywodraeth Catalwnia, yn enwedig eu polisïau iaith ac 

addysg, ac yr oedd gennyf gysylltiadau gweithiol yng Nghatalwnia cyn dechrau’r prosiect 

ymchwil.  Yn ogystal, rhagwelwyd y byddai fy sgiliau ieithyddol yn y Ffrangeg yn 

ddefnyddiol, hyd yn oed yng Nghatalwnia, lle mae gan nifer o ddinasyddion Catalwnia 

sgiliau ieithyddol yn y Ffrangeg (Vila i Moreno, 2004: 76).
68

  Ymhellach, yr oeddwn yn 

ymwybodol fod y broses o ddysgu’r Gatalaneg yn haws o fod wedi meistroli iaith Romawns 

arall.
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Dangosodd y drafodaeth uchod bod cymharu’r tair astudiaeth achos hyn yn fantesisiol mewn 

sawl ffyrdd; yn bennaf, mae’n caniatáu ymchwiliad o bolisïau iaith mewn addysg ar draws 

gwahanol cyd-destunau ac yn creu darlun cyflawn o ddylanwad ffactorau cefndirol ar y 

broses.  Ymhellach, trafodwyd y pwysigrwydd o ddewis y gwahanol astudiaethau achos ar 

sail eu hymarferoldeb.  Eto i gyd, fel gydag unrhyw gynllun ymchwil, mae iddo anfanteision.  

Yn y lle cyntaf, gan fod y tair llywodraeth yn dangos gwahanol nodweddion ac yn 

gweithredu o fewn cyd-destunau mor eang, mae gofyn bod yn ofalus wrth fynd ati i 

gyffredinoli rhwng yr achosion a chynnig cymariaethau mwy eang ar yr hyn y gellid ei 

gyflawni drwy ymyriadau polisi.  Yn wir, er mai darganfod a rhannu enghreifftiau o arfer da 

yw un o brif nodau’r ymchwil, rhaid cydnabod bod cyfyngiadau o ran yr hyn y gellid ei rannu 

a dyblygu yn ymarferol rhwng y tair astudiaeth achos ar sail y ffaith fod gwahaniaethau 

gwleidyddol, demograffig ac economaidd arwyddocaol yn bodoli rhyngddynt.   

4. Is-astudiaethau achos 

Er bod yr ymchwil yn ymwneud â chamau a gymerir gan lywodraethau ar y lefel is-

wladwriaethol, sylweddolwyd bod angen canolbwyntio hefyd ar y lefel leol er mwyn 

dadansoddi rôl y system addysg yn fanwl i’r ddealltwriaeth ymarferol.  Gan mai prif nod yr 
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 Yn ôl Vila i Moreno, hyd at yr 1970au, y Ffrangeg oedd yr iaith dramor ‘par excellence’ mewn ysgolion yng 

Nghatalwnia (2004: 76). 
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 E.e. byddai dysgu’r Fasgeg er mwyn astudio polisïau iaith mewn addysg Gwlad y Basg yn dasg llawer 

anoddach ac yn gofyn rhagor o amser. 
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ymchwil yw tafoli polisïau iaith mewn addysg er mwyn canfod rôl y system addysg yn y 

broses o integreiddio mewnfudwyr, penderfynwyd y dylid dewis yr is-astudiaethau ar sail y 

ffaith eu bod yn cynrychioli enghreifftiau o arfer da.  Tra pennwyd y prif astudiaethau achos 

cyn cyfnod y gwaith maes, penderfynwyd y byddai’r broses o ddewis yr is-astudiaethau 

achos yn digwydd drwy broses mwy organig ac yn cael eu dethol ar sail y data a gasglwyd yn 

ystod y gwaith maes.   

O astudio’r lefel leol, mae modd deall y ffordd y mae strategaethau sy’n cael eu llunio ar lefel 

is-wladwriaethol yn cael eu dehongli gan endidau îs o lywodraethiant megis cynghorau lleol 

a byrddau addysg.  Holir a yw’r gweledigaethau, strategaethau a disgyrsiau ar lefel is-

wladwriaethol yn cyd-fynd â’r hyn sy’n digwydd yn ymarferol ar lawr gwlad?  Arweinir 

hefyd at ddealltwriaeth o rôl endidau gwleidyddol ar lefelau îs o lywodraethiant yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr a’r cyfyngiadau a’r tensiynau sy’n bodoli rhwng gwahanol endidau 

gwleidyddol yn y broses hon.  Yn hyn o beth, gellir gweld hefyd beth yw lefel awtonomi 

gwahanol endidau gwleidyddol mewn gwahanol gymunedau iaith.  

Yn achos Catalwnia, astudir polisïau cyngor tref yn Vic, sef tref yn nhalaith Barcelona.  

Dewiswyd Vic ar y sail fod polisïau’r cyngor tref, sef yr Ajuntament de Vic, yn cael eu 

hadnabod gan wneuthurwyr polisi yng Nghatalwnia fel rhai o arfer da.  Mae’r gefnogaeth i’r 

polisïau, a’r ganmoliaeth uchel ohonynt, yn dod o’r lefel ryngwladol hefyd, ac mae UNESCO 

a Chyngor Ewrop wedi cyfeirio atynt fel rhai effeithlon sy’n sicrhau cydlyniad cymdeithasol.  

Er mai cyfrifoldeb Llywodraeth Catalwnia yw maes addysg statudol, gwelir wrth astudio Vic 

y graddau y gall lefel îs o lywodraethiant ddylanwadu ar weithgarwch polisi ar lefel is-

wladwriaethol a gweithredu tu allan i’w pwerau er mwyn ymateb i fewnfudo.  Arweinia 

astudiaeth Vic at ddealltwriaeth o lywodraethiant aml-haenog ym maes addysg a mewnfudo.  

Ym maes system addysg anstatudol, canolbwyntir yn benodol ar weithgarwch Consorci per a 

la Normalització Lingüística, Osona (CNL d’Osona).  O astudio CNL d’Osona, gellir 

archwilio’r berthynas rhwng gwaith yr Ajuntament a’r CNL d’Osona ym maes integreiddio 

mewnfudwyr, ac felly datblygu dealltwriaeth o’r berthynas rhwng y system addysg anstatudol 

a statudol yn y dref hon.  Gellir tynnu cymariaethau hefyd rhwng yr hyn sy’n digwydd ar y 

lefel is-wladwriaethol a’r lefel mwy lleol trwy’r sefydliad Consorci per a la Normalització 

Lingüística (CPNL). 

Yng Nghymru, canolbwyntir yn benodol ar weithgaredd Cyngor Gwynedd (CG) ym maes 

addysg statudol.  Fel Vic, mae gweithgaredd CG ym maes addysg i integreiddio mewnfudwyr 
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hefyd yn cael ei ystyried fel arfer da gan wneuthurwyr polisi ym maes addysg ac iaith.  Yn 

wahanol i’r AdV, mae gan CG bŵer ym maes addysg statudol.  Ond, yn yr un modd ag y mae 

astudio Vic yn taflu goleuni ar natur y berthynas rhwng gwahanol lefelau o lywodraethiant, 

mae astudio gweithgaredd CG hefyd yn dadlennu’r tensiynau pleidiol sy’n aml-haenog.  Ym 

maes addysg anstatudol, astudir gweithgaredd Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru 

(CCiOGC).  Dewiswyd CCiOGC ar y sail fod y ganolfan yn gweithredu o fewn yr un cyd-

destun daearyddol â Chyngor Gwynedd ac mai gogledd Cymru sy’n derbyn y mewnfudiad 

net mwyaf o Loegr dros bob grŵp oedran.
70

  Ymhellach, er bod chwe chanolfan Cymraeg i 

Oedolion, maent yn wynebu gwahanol sialensiau ac nid yw mewnfudo’n flaenoriaeth i bob 

canolfan.  Felly, gan mai tafoli polisïau sy’n ymwneud yn benodol ag integreiddio 

mewnfudwyr yw’r nod, CCiOGC yw’r ganolfan fwyaf priodol i’w hastudio.
71

   

Yn Québec, canolbwyntir yn benodol ar weithgaredd y Commission Scolaire de Montréal 

(CSdM) ym maes addysg statudol ac anstatudol.  Ym Montréal y cafwyd y gweithgaredd 

polisi cyntaf ym maes integreiddio a’r bwrdd addysg CSdM a gychwynnodd y gwaith hwn.  

Nid yw hyn yn syndod o ystyried y ffaith fod tueddiad i ran fwyaf y mewnfudwyr setlo yn y 

ddinas.  Hyd heddiw, mae 86.9% o fewnfudwyr yn trigo ym Montréal fwyaf (OQLF, 2008a: 

56) ac o’r holl fyrddau addysg y ddinas, y bwrdd addysg CSdM sy’n delio â’r mwyafrif 

ohonynt.  Erbyn hyn, mae’r bwrdd addysg hwn yn cael ei ystyried fel endid profiadol ym 

maes integreiddio mewnfudwyr sydd ag arbenigedd a dealltwriaeth ddofn o anghenion 

addysgol ac iaith mewnfudwyr.  

Fel gyda’r prif astudiaethau achos, mae’r is-astudiaethau yn werthfawr ynddynt eu hunain.  

Yn ogystal, mae archwilio a chymharu’r tair astudiaeth yn amlygu themâu arwyddocaol ym 

maes cynllunio a fydd yn bwydo yn ôl i brif ganfyddiadau’r gwaith megis llywodraethiant 

aml-haenog a dinasyddiaeth.  Ymhellach, mae’r tair is-astudiaeth achos yn werthfawr am eu 

bod yn cynrychioli’r hyn y gall lefelau îs o lywodraethiant eu cyflawni ar draws rhychwant 

demograffig; mae CG yn gweithredu mewn ardal wledig, AdV mewn ardal drefol a’r CSdM 

mewn ardal ddinesig.  Yn y cyd-destun hwn, gellir archwilio’r graddau y mae dwysedd 

poblogaeth a rhychwant demograffig yn dylanwadu ar natur y polisïau iaith mewn addysg.  
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 Ar wahân i’r grŵp oed 16-24 (CG, 2007: 9). 
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 Gan fod plant mewnfudwyr rhyngwladol yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, byddai 

astudio’r gweithgaredd ym maes addysg statudol yn y ddinas wedi bod yn ddifyr.  Er hyn, nid oes polisïau 

penodol yn cael eu gweithredu er mwyn eu targedu a’u hintegreiddio.  Gan mai astudiaeth o bolisi yw’r gwaith, 

ni fyddai canolbwyntio ar Gaerdydd fel is-astudiaeth wedi diwallu anghenion y prosiect. 
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5. Y broses o gasglu data a thafoli polisïau 

Cyn mynd ati i ymgymryd â’r gwaith maes, dadbaciwyd y prif gwestiwn ymchwil sef, I ba 

raddau y gall polisïau iaith mewn addysg hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau 

iaith lleiafrifol?  Wrth wneud hyn, amlygwyd yr angen i archwilio rhai elfennau penodol o’r 

cwestiwn ymhellach cyn mynd ati i ddatblygu’r gwaith.  Er bod yr ymchwil yn ymwneud yn 

benodol â pholisïau iaith mewn addysg, holwyd sut y gellid ynysoli effaith y polisïau hyn o 

blith y nifer o  ffactorau a pholisïau eraill ar waith?  Sut mae rhoi’r cwestiwn hwn ar waith ar 

draws y tair astudiaeth er mwyn tafoli polisïau’r tair llywodraeth mewn ffordd deg?  Nid 

hawdd yw’r dasg o fesur neu ynysoli effaith polisïau penodol gan fod yna gymaint o 

newidynnau ar waith yn ogystal â phresenoldeb endidau gwleidyddol a pholisïau eraill 

(Romaine, 2002: 4).  Ymhellach, mae cynifer o ffactorau plethedig yn golygu ei fod yn anodd 

adnabod cysylltiadau ‘achos ac effaith’ (Bourhis, 2001: 114).  Y ffordd ddelfrydol i astudio 

polisïau iaith mewn addysg fyddai rheoli’r holl ffactorau neu newidynnau, heblaw am un.  

Ond, mewn prosiect gwyddor gwleidyddiaeth o’r fath, nid yw hyn y bosibl:  

Evaluation of the efficacy of policies is made difficult, if not impossible, by the 

existence of almost as many variables as there are polities and policies as well as the 

lack of congruence between the sociolinguistic condition of the group in question and 

the language policy. A plethora of interlocking factors make it difficult to discern any 

direct relationship (Romaine, 2002: 4). 

Felly, mae yna ymwybyddiaeth yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith fod y broses o dafoli 

effeithiolrwydd polisïau yn un anodd ac yn peri her i unrhyw ymchwilydd a gais ymgymryd 

â’r dasg hon, boed yn academydd neu’n was sifil.   

Dylanwadodd y ffaith hon ynglŷn â’r anhawster o dafoli effeithiolrwydd polisïau ar y 

cwestiynau ymchwil a ffurfiwyd a’r methodoleg a fabwysiadwyd.  Er mwyn delio â’r sialens 

hon, penderfynwyd tafoli polisïau iaith mewn addysg yn benodol gan fod yna ystod o 

ffynonellau ar gael ym maes addysg statudol ac anstatudol a bod y data ansoddol ar gael yn y 

maes hwn yn ddibynadwy.  Yn ogystal, adnabuwyd y byddai mabwysiadu’r dull triongli a 

defnyddio ystod o ddulliau ymchwil (meintiol ac ansoddol) i gymharu ar draws y ffynonellau 

data hyn wrth dafoli polisïau yn rhoi darlun fwy cywir o effeithiolrwydd polisïau iaith mewn 

addysg.  Felly, er bod y dasg hon yn un anodd, nid yw’n amhosibl, a thrwy defnyddio ystod o 

ffynonellau a chanolbwyntio ar faes lle mae rhagor o ddata ar gael, hyderir bod modd cynnal 

astudiaeth sy’n gywir yn empeiraidd ac yn fethodolegol.  Bydd y drafodaeth ddilynol yn 
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ymhelaethu ar y modd y dewiswyd y dulliau ymchwil ar sail yr anhawster o fesur 

effeithiolrwydd polisi a’r modd y bodlonwyd y gofynion methodolegol trwyddynt.   

Cyfweliadau lled-strwythuredig 

Y prif ddull ansoddol a ddefnyddiwyd i gasglu data yn ystod yr ymchwil oedd cyfweliadau, 

neu’n fwy penodol, cyfweliadau lled-strwythuredig.  Un o brif fanteision defnyddio 

cyfweliadau yw eu bod yn cynnig mewnwelediad i ddigwyddiadau na fyddai dogfennau ac 

adroddiadau yn y wasg yn eu cynnig ar eu pennau’u hunain: 

We can learn more about the inner workings of the political process, the 

machinations between influential actors and how a sequence of events was viewed 

and responded to within the political machine [...] suffice it to say that interviews can 

provide immense amounts of information that could not be gleaned from official 

documents or contemporary media accounts (Lilleker, 2003: 208). 

Mae cyfweliadau lled-strwythuredig yn caniatáu i’r ymchwilydd addasu cyfeiriad y cyfweliad 

a natur y cwestiynau i archwilio rhai atebion neu themâu arbennig sy’n ymddangos yn ystod 

y drafodaeth (Arksey & Knight, 1999: 7).   

Cyn dechrau’r broses o gyfweld, mynychwyd gwrs ar sgiliau cyfweld a pharatowyd yn 

drwyadl, fel yr awgryma Cohen: 

Like fishing, interviewing is an activity requiring careful preparation, much patience, 

and considerable practice if the eventual reward is to be a worthwhile catch (1976: 

82 yn Arskey & Knight, 1999: 89). 

Yn ystod y cyfnod hwn, ymgymerwyd â chyfnod o waith desg lle dadansoddwyd dwy fath o 

ffynhonnell: llenyddiaeth cynllunio iaith a thestunau polisi cynradd.  Daeth y ddealltwriaeth a 

fagwyd yn ystod y broses hon yn sail i’r broses gyfweld.  Seiliwyd y canllaw cyfweld ar y 

wybodaeth a’r bylchau a ddarganfuwyd yn ystod y gwaith desg ac adnabuwyd y modd y 

byddai’r broses o gasglu data drwy gyfweliadau yn esgor ar atebion trwyadl i’r prif 

gwestiynau ymchwil.  Wrth astudio dogfennau polisi ac adroddiadau cynradd, adlewyrchwyd 

ar gwestiynau megis: a lwyddwyd i wireddu’r amcanion a nodwyd yn y strategaethau hyn?  

A yw’r strategaeth ddilynol yn amlinellu nodau ac amcanion diwygiedig?  Os ydyw, pam?  A 

yw hyn yn ganlyniad i fethu cyrraedd yr amcanion blaenorol?  Drafftiwyd y canllaw cyfweld 

er mwyn cyfateb i agweddau penodol o’r ymchwil a sicrhau cysondeb rhwng un cyfweliad 

a’r llall ac ar draws yr astudiaethau achos (gweler Atodiad 1 am enghraifft).  Yn ogystal, 

ceisiwyd sicrhau bod y cwestiynau yn rhai agored, er mwyn caniatáu holi pellach, ac wedi eu 
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cyflwyno mewn iaith syml ac yn osgoi amwysedd.  Ceisiwyd osgoi cwestiynau a oedd yn 

rhagdybiaethol, arweiniol neu wedi’u gorlwytho.  Ymhellach, gan fod yr ymchwil wedi ei 

seilio ar dair astudiaeth achos, sicrhawyd bod y canllaw yn briodol ar gyfer y gwahanol 

gymunedau ieithyddol ac ystyriwyd yn ddwfn yr ieithwedd a defnydd o dermau.   

Wedi paratoi’r canllaw cyfweld, gwnaethpwyd rhestr o gyfwelai posibl.  Dewiswyd yr un 

fath o gyfwelai ar hyd y tair astudiaeth achos er mwyn sicrhau cysondeb a chynhaliwyd hefyd 

oddeutu’r un nifer o gyfweliadau; 19 cyfweliad yng Nghymru, 19 cyfweliad yng Nghatalwnia 

ac 17 yn Québec (gweler Atodiad 2).  Penderfynwyd cyfweld, yn y lle cyntaf, â gwleidyddion 

ac uwch weision sifil sydd yn gyfrifol am bolisi addysg neu iaith yn y llywodraethau.  Er 

mwyn cael syniad mwy cyflawn o weithgarwch y llywodraeth a rôl y gymdeithas sifil, 

cynhaliwyd cyfweliadau pellach gyda llywyddion, prif weithredwyr ac uwch swyddogion 

grwpiau pwyso, mudiadau diwylliannol ac undebau llafur.  Trefnwyd y cyfweliadau hyn 

drwy geisiadau e-bost, gyda llythyron a galwadau ffôn i ddilyn.
72

   

Er mwyn cryfhau’r data a gasglwyd yn ystod y cyfweliadau, cynhaliwyd sgyrsiau anffurfiol 

pellach gydag actorion allweddol ym maes addysg ac iaith.  O wneud hyn, llwyddwyd i wirio 

canfyddiadau dechreuol, holi ynglŷn â thueddiadau neu ragfarnau ar ran y cyfwelai a chael 

gwybodaeth answyddogol.  O ystyried y ffaith fod mewnfudo i gymunedau iaith lleiafrifol yn 

bwnc gwleidyddol sensitif, arweiniodd sgyrsiau gydag academyddion a gwneuthurwyr polisi 

oedd wedi ymddeol at ddealltwriaeth ehangach o’r testun dan sylw.  Yn hyn o beth, cafwyd 

mewnwelediad i densiynau ar lefel bersonol, gweinyddol a phleidiol, safbwyntiau hanesyddol 

difyr ac esboniadau ar ddisgyrsiau gwleidyddol.  

Yn ystod y gwaith maes, parchwyd y deg nodwedd sy’n gwneud cyfwelydd effeithlon, megis 

bod yn glir, sensitif, beirniadol, addfwyn ac agored (Kvale, 1996 yn Bryman, 2008: 445).  Yn 

ogystal, cynhaliwyd y cyfweliadau trwy gyfrwng pedair iaith; Catalaneg, Cymraeg, Ffrangeg 

a Saesneg.  Arweiniodd hyn at ddarlun mwy cyflawn o weithgaredd polisi iaith mewn 

addysg; yr oedd y ffaith fod y rhan fwyaf o’r cyfwelai yn medru siarad yn eu hiaith eu hunain 

yn ystod y cyfweliadau yn sicrhau cyfweliadau mwy naturiol a gonest.  Yn dilyn y 

cyfweliadau, fe’u trawsysgrifwyd ac fe’u dadansoddwyd yn thematig.  Hwyluswyd y broses o 
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 Yn unol â’r hyn a awgrymwyd gan Richards ar gynnal cyfweliadau gydag eletiaid (‘elites’), yr oedd y cyswllt 

cyntaf yn cyflwyno’n fras natur yr ymchwil, yr hyn a obeithiwyd ei gyflawni a’i ennill o gynnal y cyfweliad a’r 

modd y bwriadwyd defnyddio’r wybodaeth.  Amlinellwyd hefyd y modd y byddai cyfweliad gyda’r person o 

dan sylw yn cryfhau canfyddiadau’r gwaith (1996: 201-202).  Dilynwyd pob cyfweliad gyda llythyr yn diolch 

i’r cyfwelai. 
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ddadansoddi gan y ffaith fod y canllawiau cyfweld wedi eu drafftio i gyd-fynd gyda’r prif 

gwestiynau ymchwil. 

Triongli  

Fel y soniwyd eisoes, mae’r ymchwil wedi’i seilio ar ddulliau ansoddol yn hytrach na dulliau 

meintiol.  Ond nid yw hyn yn golygu na all gwaith ansoddol wneud defnydd o ddata meintiol 

i’w atgyfnerthu.  Mewn gwirionedd, adlewyrchwyd ar eiriau Yin fod ymchwil aml-

astudiaethol yn dangos agweddau meintiol ac ansoddol fel ei gilydd, hyd yn oed os oes 

tueddiad i’r ymchwil fod yn fwy ansoddol oherwydd bod astudiaethau achos yn ymchwilio i 

ffenomen gyfredol mewn cyd-destun cymdeithasol (1994: 13).  Felly, er mwyn atgyfnerthu’r 

data a gasglwyd drwy gyfrwng cyfweliadau, mabwysiadwyd y strategaeth ymchwil a elwir 

yn ‘triongli’, lle croesgyfeirir tystiolaeth a gesglir drwy wahanol ffynonellau data (Davies, 

2001: 78).  Yn ôl Arksey a Knight, mae dau brif ddiben i’r dull triongli; cadarnhad a 

chyflawnrwydd (1999: 21).  Pwysleisia Lilleker ddefnyddioldeb y dull hwn yn yr achos lle 

mai cyfweliadau yw’r prif ddull o gasglu data:  

The nuances that can occur between hard fact and an individual’s perception can 

create problems, particularly if the area under research has had little prior attention.  

The only safeguards are to attempt to corroborate facts, where possible, using 

primary or secondary sources and to compare the results gained systematically 

(2003: 211).   

Gall defnyddio’r dull triongli gryfhau canfyddiadau a chyflawnrwydd yr ymchwil, cynyddu 

natur ddeongliadol y gwaith a dadorchuddio materion a phrosesau newydd a all ddatblygu 

neu addasu rhai sy’n bodoli eisoes (Arksey & Knight, 1999: 25).   

Sefydlwyd y byddai defnyddio data meintiol yn werthfawr iawn yn y broses o dafoli polisïau, 

a hynny am sawl rheswm.
73

  Yn gyntaf, yn wahanol i’r pau teuluol neu gymunedol, mae lefel 

yr hygyrchedd ar gyfer data meintiol yn uwch ar gyfer y maes system addysg.  Ar gyfer y 

system addysg statudol ac anstatudol yn y tair astudiaeth achos, cyrchwyd data meintiol ar 

ffurf adroddiadau a dogfennau wedi’u paratoi gan athrawon a phrifathrawon, cynghorau sirol 

a llywodraethau yn ogystal â chanolfannau ymchwil ac academyddion.  Trwy’r data meintiol 

hwn cafwyd syniad o lefel cyrhaeddiad y disgyblion a’r myfyrwyr, y nifer o ddisgyblion sy’n 

derbyn yr addysg, a’u datblygiad.  Yr oedd y data hwn yn gyfoethog, yn fethodolegol gadarn 

ac wedi ei seilio ar ystod o ffynonellau.  Yn ogystal, cyrchwyd data meintiol priodol drwy 
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 Cyflwynir peth o’r data meintiol yn y penodau empeiraidd a’r gweddill ar ffurf tablau yn Atodiad 3. 
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ystadegau swyddogol gwladwriaethol ac is-wladwriaethol megis IDESCAT (Sefydliad 

Ystadegau Catalwnia), INE (Sefydliad Ystadegau Sbaen), yr ONS (Swyddfa Ystadegau 

Gwladol y D.U.), ISQ (Sefydliad Ystadegau Québec) a Statistics Canada (Sefydliad 

Ystadegau Canada).  

Yn ail, gan fod y data meintiol hwn yn ddata hydredol, yr oedd yn bosibl olrhain 

datblygiadau neu newidiadau yn ymwneud yn benodol ag iaith a pholisïau iaith mewn addysg 

ac archwilio’r sefyllfa ieithyddol cyn ac ar ôl pasio’r mesurau.  Wrth ddefnyddio ystadegau, 

yr oedd yn bosibl cymharu newidiadau yn y tirwedd ieithyddol, megis y nifer o siaradwyr a’u 

sgiliau ieithyddol yn ôl datblygiadau deddfwriaethol a pholisi.  Wrth ystyried data meintiol, 

ceisiwyd cyrchu a defnyddio ffynonellau data tebyg.  Nid oedd hyn yn bosibl bob tro.  Un 

enghraifft o hyn oedd y ffaith fod y lefel hygyrchedd ar gyfer data ansoddol a meintiol yn 

uwch yng Nghatalwnia a Québec nag yng Nghymru.  Yr oedd y ffaith hon yn bwysig ynddi ei 

hun am ei bod yn dadlennu natur fwy dadleuol y drafodaeth ar fewnfudo i Gymru. 

Ar ôl casglu’r data, aethpwyd ati i ddadansoddi’r cyfweliadau o ddifri, sef proses sy’n gofyn 

diffinio, categoreiddio, damcaniaethu, egluro, archwilio a mapio (Ritchie & Spencer, 2002: 

309).  Yna, crynhowyd y dystiolaeth hon ac fe’i croesgyfeiriwyd gyda’r testunau cynradd ac 

eilradd.  Felly, yn ogystal â defnyddio testunau cynradd ar ddechrau’r ymchwil, sef yn ystod 

y gwaith desg, fe’u defnyddiwyd hefyd yn ystod camau dilynol yr ymchwil wrth dafoli 

polisïau.  Yn hyn o beth, yr oeddent yn cynnig ffynhonnell ddata gwerthfawr a chyfeiriwyd 

yn ôl at y dystiolaeth oedd ar gael yn y testunau hyn i gryfhau’r dadansoddiad o’r polisïau.   

Wedi datblygu dealltwriaeth o bob un astudiaeth achos ar sail annibynnol, aethpwyd ati i 

astudio prif ddadleuon, themâu a chanfyddiadau pob astudiaeth a thynnu ynghyd y themâu 

cyffelyb er mwyn adlewyrchu ar y ddoethuriaeth yn ei chyfanrwydd.  Fel gyda’r broses o 

gasglu data, yr oedd y broses o ddadansoddi data yn mynnu sgiliau ieithyddol yn y pedair 

iaith cyfweld yn ogystal â Chastileg.   

Yn ogystal â chasglu data drwy’r ffynonellau uchod, arweiniodd y cyfnod o waith maes at 

ymwybyddiaeth ddofn o rai tensiynau gwleidyddol ym maes addysg.  Cyrhaeddais Québec ar 

ddechrau cyfnod y ‘Printemps érable’, sef streic ymhlith myfyrwyr a barhaodd am gyfnod o 

wyth mis o Chwefror 2012 i Fedi 2012.  Er bod hyn wedi cyfoethogi fy nealltwriaeth o 

ddeinameg wleidyddol, ieithyddol a chymdeithasol y dalaith, gwnaethpwyd y broses o drefnu 

cyfweliadau gyda chyfwelai yn anos o’i herwydd.  Yr oeddwn hefyd yng Nghatalwnia pan 

alwodd Llywydd Llywodraeth Catalwnia, Artur Mas, etholiad dirybudd ym mis Tachwedd yn 
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dilyn methiant trafodaethau gyda Phrif Weinidog Sbaen, Mariano Rajoy, ar gytundeb 

ariannol newydd i Gatalwnia.  Yr oeddwn yno hefyd pan gyhoeddodd José Wert, Gweinidog 

Addysg, Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Sbaen ym Madrid, ei brosiect addysgol 

arfaethedig i ddiwygio system addysg Catalwnia.  Fel gyda’r profiad o waith maes yn 

Québec, yr oedd yn gyfnod hynod ddifyr i fod yn cynnal gwaith maes yn y gymuned 

ymreolus.  Ond, gwnaethpwyd y broses o gasglu data’n fwy cymhleth o’r herwydd.  Yng 

Nghymru, dechreuodd yr ymchwil o dan un fframwaith deddfwriaethol a chynllunio, ond 

newidiwyd y system deddfwriaethol hwn hanner ffordd drwy gynnal yr astudiaeth gyda 

phasio ‘Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011’.  Cynrychiolodd hyn her ychwanegol wrth geisio 

tafoli polisïau iaith mewn addysg yng Nghymru.   

6. Egwyddorion ymchwil  

Yn ddiamheuol, nid yw’n bosibl ymgymryd ag ymchwil cymdeithasol heb ystyried yn llawn 

yr egwyddorion moesol sylfaenol sy’n gysylltiedig â’r broses.  Yn wir, mae cynnal ymchwil 

sydd wedi ei seilio ar gynllun ymchwil moesol yr un mor bwysig â chynhyrchu ymchwil 

sy’n ddeallusol gadarn (Mason, 1996: 29).  Yn ôl Diener a Crandall, mae angen sicrhau fod 

yr ymchwil yn ddidwyll, yn osgoi unrhyw niwed i’r cyfranogwr, ac nad yw’n tresmasu ar ei 

breifatrwydd (1978 yn Bryman, 2008: 118).   

Er mwyn sicrhau fod yr ymchwil yn cydymffurfio ag egwyddorion moesol, mynychais gwrs 

ar sgiliau cyfweld yn Ysgol Haf Essex, Prifysgol Essex.  Yn ystod y cwrs, trafodwyd 

pwysigrwydd parch, cyfrinachedd ac egwyddorion ymchwil, a’r modd o drin data a 

chyfwelai mewn ffordd briodol.  Ymhellach, cyn ymgymryd â’r gwaith maes, cymerwyd y 

camau angenrheidiol i sicrhau fod methodoleg y prosiect yn cydymffurfio â chanllawiau 

moeseg ymchwil Prifysgol Aberystwyth a chyflwynwyd cais i Bwyllgor Moeseg Prosesau 

Ymchwil y Brifysgol.  Yn ogystal, trafodwyd y cynlluniau ar gyfer y gwaith maes gyda 

Phwyllgor Moeseg Ymchwil yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (corff sy’n gorfod 

cytuno i bob prosiect ymchwil a ymgymerir ag ef o fewn yr adran) a pharatowyd ffurflen 

ganiatâd i’w chyflwyno i’r cyfwelai cyn y cyfweliadau a sicrhawyd bod y cyfwelai’n deall 

natur ac amcanion y gwaith cyn dechrau’r drafodaeth. 

7. Gogwydd a phrofiad personol 

Yn ôl Bryman, nid yw’n bosibl rheoli effaith gogwydd personol ar ymchwil.  Yn ei dyb ef, 

gall ddylanwadu ar sawl elfen o’r broses; o’r camau dechreuol gyda dewis y maes ymchwil, y 
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cwestiwn a’r cynllun ymchwil a’r methodoleg, i’r camau dilynol gyda dadansoddiad y data 

a’r canfyddiadau (2008: 24-25).  Yn wir, mae’n rhywbeth y mae angen i bob ymchwilydd 

ansoddol ymhél ag ef.  Fel un sy’n siarad Cymraeg fel mamiaith ac sydd wedi gweithio i 

FyIG, yr oeddwn yn ymwybodol y gallai rhagsyniadau ynglŷn ag astudiaeth achos Cymru 

chwarae rôl yn y gwaith.  O ganlyniad, gwnaethpwyd pob ymdrech yn ystod yr ymchwil i 

leihau traweffaith barn bersonol ar y gwaith drwy lunio cynllun ymchwil cadarn a chynnal 

ymchwil a oedd yn fethodolegol ddibynadwy a dilys.    

8. Casgliad 

Yn y bennod hon, cyflwynwyd y rhesymeg dros ganolbwyntio ar weithgarwch llywodraethau 

Catalwnia, Cymru a Québec fel prif astudiaethau achos a’r Ajuntament de Vic, Cyngor 

Gwynedd a’r Commission Scolaire de Montréal fel is-astudiaethau achos ar y lefel leol.  Yna, 

manylwyd ar y prif ddull o gasglu data, sef drwy gynnal cyfweliadau lled-strwythuredig a’r 

manteision o driongli’r data gyda ffynonellau data ychwanegol megis dogfennau polisi a 

strategaethau llywodraethol, sgyrsiau anffurfiol a data meintiol.  Trafodwyd sut y byddai hyn 

yn cynhyrchu astudiaeth ddibynadwy a chyffredinoladwy o weithgarwch llywodraethol ym 

maes addysg yn sgil mewnfudo.  Bydd y tair pennod empeiraidd nesaf yn cynnig trafodaeth 

fanwl ar weithgarwch polisi yn y tair cymuned iaith.  Dechreuir yn gyntaf gydag ymdriniaeth 

o Gymru.  
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Pennod 4. 

O’r Chwyldro Diwydiannol i Fewnfudo Economaidd a Gwrthdrefol:  

Polisïau iaith mewn addysg yng Nghymru  

 

1. Cyflwyniad 

 

Yn y penodau blaenorol, gosodwyd y cyd-destun ar gyfer y ddoethuriaeth a braenarwyd y tir 

ar gyfer y gwaith ymchwil empeiraidd.  Bydd y tair pennod nesaf yn cyflwyno 

canfyddiadau’r ymchwil ar lawr gwlad yng Nghymru, Québec a Chatalwnia.  Yn y bennod 

hon, canolbwyntir ar y gweithgaredd polisi ym maes addysg statudol ac anstatudol yng 

Nghymru.  Bydd tair rhan i’r bennod.  Bydd rhan gyntaf y bennod yn cyflwyno’r cyd-destun 

ar gyfer cynnal trafodaeth ar bolisïau iaith mewn addysg yng Nghymru.  Dechreuir yn gyntaf 

gyda throsolwg o hanes mewnfudo i Gymru, ac yn benodol cyfnod y Chwyldro Diwydiannol, 

a thrafodaeth ar oblygiadau’r mewnfudo hwn ar yr iaith Gymraeg.  Â’r bennod ymlaen 

wedyn i drafod effaith mewnfudo econonomaidd a gwrthdrefol, sef ffenomen a ddechreuodd 

yn ystod yr 1960au ond sy’n parhau i ddylanwadu ar hyfywedd y Gymraeg hyd heddiw.  

Datblyga’r bennod wedyn i osod cyd-destun cyffredinol yr iaith trwy ganolbwyntio ar 

ganlyniadau Cyfrifiad 2001 a 2011.  Wedi gosod y cyd-destun demograffig a thrafod 

traweffaith mewnfudo ar yr iaith Gymraeg, â’r bennod ymlaen i gyflwyno’r cyd-destun 

deddfwriaethol a pholisi yng Nghymru.  Canolbwyntir ar rymoedd Llywodraeth Cymru ym 

meysydd addysg, iaith a mewnfudo.  Tynnir sylw yn y rhan hon at y prif ddatblygiadau yn y 

meysydd hyn gan ganolbwyntio ar y prif strategaethau iaith ac addysg, sef ‘Iaith Pawb’ 

(2003), y ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ (2010) ac ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ (2012).  

Bydd ail ran y bennod yn mynd i’r afael â’r prif gwestiwn ymchwil ac yn cyflwyno’r prif 

ddadleuon a’r canlyniadau sy’n deillio o’r gwaith maes.  Canolbwyntir yn gyntaf oll ar 

weithgarwch polisi Llywodraeth Cymru ym maes addysg statudol i integreiddio mewnfudwyr 

cyn mynd ymlaen i ganolbwyntio ar weithgarwch Cyngor Gwynedd. Yna, datblyga’r adran i 

ganolbwyntio ar y maes addysg anstatudol.  Trafodir yn gyntaf bolisïau iaith mewn addysg 

Llywodraeth Cymru a’r prif ddatblygiadau ym maes ‘Cymraeg i Oedolion’ (CiO) dros y 

degawd diwethaf.  Fel y rhan flaenorol ar y system addysg statudol, bydd y bennod yn 

archwilio’r hyn sy’n digwydd mewn un ardal penodol o Gymru ac, yn hyn o beth, yn tafoli 

gweithgarwch Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru (CCiOGC).  Yn nhrydedd rhan 

y bennod, canolbwyntir ar rôl y ffactorau cefndirol sef demograffi, y cyd-destun 

cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd, sef y tri ffactor y rhagdybiwyd yn y 
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bennod flaenorol fel rhai y byddai’n dylanwadu ar natur gweithgarwch ym meysydd addysg 

ac integreiddio mewnfudwyr. 

2. Y cyd-destun ehangach 

2.1. Goblygiadau hanesyddol mewnfudo a’r Gymraeg  

Ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr oedd mwyafrif helaeth poblogaeth Cymru’n 

siarad y Gymraeg yn gyson ac yr oedd dros hanner miliwn ohonynt yn Gymry uniaith 

Gymraeg (Jenkins, 1999: 1; Pryce, 1999: 37).  Yn ystod y cyfnod hwn, yr oedd y Gymraeg 

yn iaith hyfyw ar yr aelwyd, y gweithle a’r addoldai ledled Cymru (Jenkins, 1999: 1).  Un 

rheswm am hyn oedd yr ychydig o newid a fu yn y ‘ffordd Gymreig o fyw’ rhwng diwedd yr 

unfed ganrif ar bymtheg a dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg (Lewis, 1978: 165).  

Fodd bynnag, newidiwyd y ‘ffordd Gymreig o fyw’ a thanseiliwyd sefydlogrwydd y 

Gymraeg yn sgil datblygiadau demograffig, cymdeithasol ac economaidd y Chwyldro 

Diwydiannol, sef cyfnod allweddol yn hanes yr iaith Gymraeg.
74

  Hyd at yr 1850au, 

diwallwyd anghenion y diwydiant haearn a glo yn ne Cymru gan weithwyr o Gymru, ond 

rhwng yr 1850au a’r 1900au, cynyddodd y galw am weithwyr.  Arweiniodd hyn at dwf yn y 

nifer o bobl ddi-Gymraeg a oedd yn byw ac yn gweithio yn ne Cymru (Lewis, 1978: 272).  

Tra mai dim ond 9.8% o boblogaeth Cymru oedd wedi’u geni yn Lloegr ym 1851, erbyn 

1911, cynrychiolai’r ganran gyfatebol hon 16%.  Morgannwg a ddenodd y rhan fwyaf o 

fewnfudwyr a rhwng 1851 a 1911, cynyddodd poblogaeth y sir 253%, dyma gynnydd mwyaf 

mewn poblogaeth sir a welwyd yn ystod y cyfnod hwn (Jenkins, 1999: 1–6).
75

  Rhwng 1901 a 

1911, sef cyfnod olaf yr ehangiad ym meysydd glo de Cymru, denwyd y nifer uchaf erioed o 

fewnfudwyr i ardaloedd diwydiannol Cymru.
76

   

Wrth i bobl di-Gymraeg ymgartefu yn yr ardaloedd a oedd gynt yn Gymraeg eu hiaith, 

trawsnewidwyd proffil demograffig a thirwedd iaith Cymru yn sylweddol.  Ys dywed 

Jenkins: ‘nid oes dwywaith na fu i’r mewnlifiad o siaradwyr uniaith Saesneg o tua 1870 

ymlaen, yn enwedig yn ystod degawd cyntaf yr ugeinfed ganrif, brofi’n niweidiol i’r iaith 
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 Dadleua Thomas fod y Chwyldro Diwydiannol yn fendith am ei fod wedi cadw’r Cymry Cymraeg yn y wlad 

ac, yn hyn o beth, wedi achub y Gymraeg: ‘Instead of bemoaning the rural exodus, the Welsh patriot should 

sing the praises of industrial development...The unrighteous Mammon in opening up the coalfields at such a 

pace unwittingly gave the Welsh language a new lease of life and Welsh Nonconformity a glorious high noon’ 

(1959 yn Thomas, 1993: 208).  
75

 Gweler Lewis am drafodaeth fwy dwys ar fewnfudo diwydiannol i Forgannwg (1978: 276 – 81).  
76

 Cynyddodd y nifer o fewnfudwyr o Loegr ddwywaith rhwng 1891 – 1911 (o 71,687 i 141,464) tra cynyddodd 

y nifer o Gymry Cymraeg o draean yn ystod yr un cyfnod (o 95,569 i 126,169) (Thomas, 1986: 6-21).   
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Gymraeg’ (1999: 3-4).  Tra’r oedd y niferoedd o fewnfudwyr a gyrhaeddodd Gymru o Loegr 

hyd at 1850 yn ddigon isel fel eu cymhathwyd yn naturiol, yr oedd yn glir nad oedd yn bosibl 

cymhathu’r niferoedd dwys a gyrhaeddodd yn ystod y cyfnod rhwng 1850 - 1900 (Williams, 

1985: 245; Lewis, 1978: 279, Jenkins & Williams, 2000: 3).   

Ar yr un pryd, amlygwyd y tuedd o drefoli, sef ffenomen a arweiniodd at newid ym 

mhatrymau iaith ardaloedd dinesig y de wrth i ragor o Gymry Cymraeg ddod i gyswllt â’r 

Saesneg a chael eu ‘Seisnigeiddio’: 

Yr oedd trefoli, yn yr un modd â diwydiannu, yn rym gweithredol yn y newid 

cymdeithasol-ieithyddol....Daethai Caerdydd yn ganolfan fasnach adnabyddus drwy’r 

byd, a hi, yn ôl ei thrigolion, oedd ‘Metropolis Cymru’.  Ymfalchïent yn natur 

gosmopolitaidd y dref, ac yn eu gallu i siarad Saesneg. Enaid prin iawn oedd y Cymro 

uniaith yng Nghaerdydd, yn ôl y Western Mail (Jenkins, 1999: 4). 

Erbyn 1911, yr oedd bron i ddau draean o boblogaeth Cymru’n byw yn nhrefi de Cymru ac yr 

oedd Caerdydd, Y Rhondda, Abertawe, Casnewydd a Merthyr wedi’u poblogi gan 

fewnfudwyr uniaith Saesneg a Chymry Cymraeg a oedd wedi symud o gefn gwlad Cymru am 

waith diwydiannol.  Ond nid dim ond yng Nghaerdydd yr oedd agweddau tuag at y Gymraeg 

a’r Saesneg yn newid.  Ym 1909, mewn cyfarfod yn Y Rhondda, gofynnodd y Cadeirydd a 

fynnai unrhyw un y cofnodion yn y Gymraeg. ‘Pam’, ddeuai’r ateb, ‘a phawb yn deall 

Saesneg’.  Er bod Y Rhondda’n cynnal poblogaeth gref o siaradwyr Cymraeg, adlewyrcha’r 

ymateb hwn y fath newid yn agwedd a oedd wedi digwydd yn sgil y Chwyldro Diwydiannol 

(Williams, 1985: 245).  Tanseiliwyd statws y Gymraeg ymhellach gan y syniadaeth fod y 

Saesneg gyfystyr â moderniaeth, statws a bri a’r Gymraeg yn rwystr i ffyniant economaidd 

(Jenkins, 1999: 6) 

Erbyn 1911, yr oedd y Saesneg wedi dod yn rhan annatod o fywyd y Cymry ac yr oedd 

dwyieithrwydd yn ffenomen real yn y wlad (Jenkins, 1999; Jenkins & Williams, 2000: 3).  Ar 

droad yr ugeinfed ganrif, dadlennodd canlyniadau Cyfrifiad 1911 mai dim ond 43.5% o’r 

boblogaeth a ‘fedrai’r Gymraeg’ a dim ond 8.5% oedd yn siaradwyr uniaith (Jenkins, 1999: 

1).  Am y tro cyntaf yn hanes yr iaith, yr oedd y Gymraeg yn iaith leiafrifol.
77

   

Yn ddi-os, trawsnewidwyd patrymau iaith yn ardaloedd diwydiannol Cymru yn ystod ail 

hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn sgil y Chwyldro Diwydiannol.  Rhoddodd y 

ffyniant economaidd a’r mewnfudo yn sgil hyn fodd i  sawl agwedd a fyddai’n nodweddu 
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 Er hyn, yr oedd y Gymraeg yn parhau’n brif iaith yn siroedd megis Môn, Meirionnydd ac Aberteifi (Jones, 

1998: 211).    
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sefyllfa’r iaith Gymraeg ar ddechrau’r ugeinfed ganrif; gostyngodd y nifer o Gymry uniaith, 

cynyddodd y nifer o Gymry Cymraeg a oedd yn ddwyieithog a daeth yn gynyddol anodd i 

gymhathu siaradwyr uniaith Saesneg yn ardaloedd diwydiannol Cymru .     

2.2. Mewnfudo presennol  

Yn ystod yr 1960au, gwelwyd mwy o bobl ddi-Gymraeg o Loegr yn symud i ardaloedd 

gwledig Cymru.  Yr oedd y symudiad poblogaeth hwn yn rhan o ffenomen rhyngwladol 

ehangach a oedd yn digwydd ar draws y byd gorllewinol, sef gwrthdrefoli.  Sail y symudiad 

poblogaeth oedd adwaith yn erbyn problemau trefol megis llygredd, trosedd, materoliaeth a 

phwysau gwaith (Aitchison & Carter, 2000a).  O ganlyniad, daeth yn anos i’r cymunedau hyn 

amddiffyn eu hunain rhag grym dylanwad y Saesneg: 

Dymchwelwyd amddiffynfeydd traddodiadol yr iaith gan [...] fewnfudiad estroniaid 

di-Gymraeg i’r ardaloedd mwyaf gwledig.  Ni fyddai newidiadau ieithyddol bellach o 

raid yn gyfyngedig i ardaloedd lle’r oedd y ddwy iaith yn dod i gysylltiad â’i gilydd 

ac felly dyma ddechrau proses newydd o newid a chanddo botensial andwyol iawn 

(Aitchison & Carter, 2000a: 71). 

Ond tra bod y mewnfudwyr a gyrhaeddodd yn yr 1960au wedi eu cymhathu erbyn yr 1980au 

gan fod y pwysau demograffaidd yn gymharol isel (Osmond: 1992: 2), yr oedd y cyfradd 

mewnfudo mor uchel yn ystod y 1970au a’r 1980au fel nad oedd yn bosibl eu hintegreiddio.  

Tynnodd Cyngor Gwynedd sylw ar y pryd at effaith y mewnfudo hwn: 

Mae’r mewnfudiad presennol yn digwydd ar y fath raddfa a chyda’r fath gyflymder 

fel na all y cymunedau lleol ymdopi ag ef a chymathu’r mewnfudwyr i’w cymdeithas.  

O ganlyniad mae perygl gwirioneddol y collir yn llwyr o fewn cenhedlaeth yr hyn a 

fu’n esblygu am dros 15 canrif (1988 yn Osmond: 1992: 2). 

Arweiniodd y symudiad poblogaeth hwn at oblygiadau i’r system addysg.  Wrth i ragor o 

bobl ddi-Gymraeg symud i’r ardaloedd gwledig yn ystod yr 1980au, daeth yr ysgolion 

traddodiadol Gymraeg o dan bwysau aruthrol wrth i’r broses o gymhathu plant y 

mewnfudwyr ddod yn gynyddol anos (Jones, J.G., 2000: 263).  Mewn rhai ysgolion, yr oedd 

dros hanner y plant yn dod o gartrefi di-Gymraeg.  Golygai hyn fod awdurdodau addysg, 

megis Gwynedd a Dyfed, yn ymgodymu’n ofer i weithredu eu polisïau addysg Gymraeg 

(Smith, 2000: 291).  Yn ogystal, ymgyrchodd rhai mewnfudwyr yn erbyn addysg Gymraeg ar 

sail y ffaith nad oeddynt wedi sylweddoli cyn symud i’r ardal mai Cymraeg fyddai cyfrwng 

yr addysg yn yr ysgol gynradd (Phillips, 2000: 526).    
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Yn ystod yr un cyfnod, amlygwyd y duedd o ‘faestroli tymhorol’ wrth i bobl brynu ail 

gartrefi neu dai haf yn yr ardaloedd gwledig hyn.  Cynyddodd y math hwn o fewnfudo yn 

sylweddol yn ystod yr 1980au cyn ymlacio yn ystod y dirwasgiad ar ddechrau’r 1990au.  

Erbyn diwedd yr 1980au, yr oedd cyfradd y bobl a oedd yn prynu tai mor uchel fel fod ‘bron 

pob tŷ ar werth mewn mannau fel Llanuwchllyn yn mynd i brynwyr o’r tu draw i Glawdd 

Offa’ (Davies, 2007: 650).  Arweiniodd at anghydfod ymhlith y bobl leol; un o ganlyniadau’r 

anniddigrwydd cymunedol hwn oedd ymgyrch Meibion Glyndŵr a’r gefnogaeth led-agored a 

roddwyd i’r ymgyrch gan y cyhoedd (Davies, 2007: 650; Phillips, 2000: 511-12).
78

   

Arweiniodd y symudiad poblogaeth hefyd at ddirywiad cymunedau cefn gwlad yn 

gyffredinol; gwelwyd cyplau ifanc yn allfudo am nad oeddynt yn gallu fforddio prynu cartefi 

yn eu cymunedau, ysgolion lleol yn cau oherwydd diffyg plant a dirywiad yn natur 

gwasanaethau cyhoeddus, megis bysiau cyhoeddus.  Wrth i ragor o Gymry Cymraeg allfudo, 

daeth presenoldeb a thraweffaith y mewnfudwyr yn amlycach (Aitchison & Carter, 1991: 71).  

Ar ddiwedd yr 1970au, amcangyfrifodd Osmond fod miliwn o bobl, mewn cyfnod o 

ddegawd, wedi eu cyfnewid rhwng Lloegr a Chymru, ‘gydag effeithiau anfesuradwy ar yr 

hunaniaeth ddiwylliannol Gymreig’ (1992: 2).   

Math arall o fewnfudo a amlygwyd yn ystod y cyfnod hwn oedd mewnfudo economaidd, sef 

ffenomen sy’n gysylltiedig â thwristiaeth. Yn sgil llewyrch y diwydiant croeso yng Nghymru, 

gwelwyd cynnydd yn y cyfleoedd busnes a chyflogaeth.  Gan amlaf, yr oedd y bobl busnes a 

staff rheoli yn dod o du allan i’r fro am fod ganddynt y cyfalaf angenrheidiol.  Mewn 

astudiaeth a wnaethpwyd ar weithgaredd economaidd a nodweddion ieithyddol yng 

Ngwynedd ym 1991, darganfuwyd bod y diwydiant twristiaeth yn y sir yn eithriadol o 

Seisnig ac, o ganlyniad, yn tanseilio hyfywedd yr iaith Gymraeg a hyder y Cymry Cymraeg 

yn eu hiaith a’u diwylliant: 

Po fwyaf o gysylltiad sydd rhwng twristiaid a thrigolion lleol, mwyaf i gyd yw’r 

pwysau ar yr iaith leiafrifol, a gall hyn beri crebachiad sylweddol ym mheuoedd yr 

iaith frodorol, yn enwedig y tu allan i’r cartref, megis yn y gweithle, y siop a’r 

swyddfa bost leol (Phillips, 2000: 522-528).
79
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 Llosgwyd dros 200 o dai haf rhwng 1979 ac 1987 fel rhan o’r ymgyrch (Davies, 2007: 650). 
79

 Dim ond 40.2% o weithlu’r sector gwestai ac arlwyaeth a oedd yn medru’r Gymraeg a dim ond 25.9% o 

reolwyr yn y sector hwn a oedd yn Gymry Cymraeg. Roedd canran y Cymry-Cymraeg a oedd yn berchen ar eu 

busnesau yn îs fyth sef, 24.3% (Phillips, 2000: 522-24). 
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Ymhellach, bu perthynas agos rhwng twristiaeth, mewnfudiad gwrthdrefol a mewnfudo 

ymddeoledig, gan bod mwyafrif helaeth o’r mewnfudwyr a oedd yn penderfynu symud i 

Gymru eisoes wedi treulio amser yn yr ardal fel twristiaid (Phillips: 2000: 525).
80

   

Er bod y mewnfudo i Gymru o Loegr wedi cychwyn ar ddiwedd yr 1960au, mae’r symudiad 

poblogaeth hwn wedi parhau yn yr unfed ganrif ar hugain.
81

  Rhwng 1999 a 2009, cafwyd 

yng Nghymru fewnfudiad mewnol a oedd yn uwch na’r allfudiad.  Cynrychiolai hyn 

fewnfudiad net o 7,200 o bobl y flwyddyn ar gyfartaledd.
82

  Yn ystod y degawd hwn, gogledd 

Cymru a ddenodd y mewnfudo net mwyaf o bobl o Loegr.  Ar gyfartaledd, mewnfudodd 29 o 

bobl am bob mil o breswylwyr i Wynedd ac allfudodd 26 o bobl am bob mil (LlC, 2010a: 

39).  Yn 2012, cyhoeddodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg (ByIG) fod colled net o siaradwyr 

Cymraeg bob blwyddyn a hynny’n rhannol o ganlyniad i fewnfudo ac allfudo (3,600 yn 

mewnfudo a 5,200 yn allfudo) (Jones, 2012: 112).
83

    

Felly, er na effeithiwyd ar hyfywedd y Gymraeg yn ardaloedd gwledig Cymru yn ystod y 

Chwyldro Diwydiannol, tanseiliwyd yr iaith Gymraeg yn ei chadarnleoedd traddodiadol gan 

fewnfudo cyson o rannau eraill o Brydain yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Yr oedd 

sawl ffenomen ar waith yn yr ardaloedd hyn – mewnfudo’r bobl ddi-Gymraeg, allfudo’r 

Cymry Cymraeg a dadfeiliad strwythurau economaidd a chymdeithasol ehangach.  Golygai’r 

pwysau demograffig cymharol a'r sefyllfa gymdeithasol ac economaidd nad oedd yn bosibl 

eu cymhathu.  Er bod y prosesau hyn wedi arafu a newid dros y degawdau, mae mewnfudo i 

rannau gwledig Cymru yn ogystal â’i effeithiau ar y Gymraeg yn parhau.  Yn wir, yn dilyn 

canlyniadau Cyfrifiad 2011, cafwyd sawl sylwebydd yn awgrymu fod dirywiad yr iaith yn 

rhannol o ganlyniad i fewnfudo.  Bydd rhan nesaf y bennod yn cynnig trosolwg ar statws yr 

iaith Gymraeg ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain gan ddefnyddio Cyfrifiad 2001 ac 2011.
84
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 Atega Aitchison a Carter fod yna berthynas rhwng cyfleusterau twristiaeth a dirywiad iaith (1991: 65). 
81

 Cyfyngedig yw’r data meintiol ar fewnfudo ar y cyfan; nid oes gan y Deyrnas Unedig system orfodol i 

gofnodi symudiad poblogaeth.  O ganlyniad, defnyddir data iechyd i gofnodi mewnfudo mewnol (LlCa, 2010, 

35).  
82

 Cyrhaeddodd y mewnfudo net uchafbwynt o 14,400 o bobl rhwng 2002 a 2003 gan ostwng wedi hynny  

(LlCa, 2010a: 36).   
83

 Mae’r dadansoddiad hefyd yn ystyried bod 3,000 o blant yn dysgu i fod yn rhugl bob blwyddyn, bod 2,100 yn 

cael eu magu yn y Gymraeg a bod 6,500 o farwolaethau'r flwyddyn (Jones, 2012: 112). 
84

 Tynna Williams sylw at y diffyg ystadegau sydd ar gael i gynllunwyr iaith yng Nghymru a thraweffaith hyn ar 

weithgarwch: ‘The statistical basis for sound language planning and imaginative policy proposals is sadly 

lacking. Too often our decision-making is based on a collection of superficial official data surveys, together 

with an admixture of idiosyncratic opinion polls, inspired but ephemeral academic investigations and a great 

deal of wish fulfilment’ (2000: 48). 
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2.3. Cyd-destun cyffredinol yr iaith 

Ar ôl dirywiad cyson yn y nifer o siaradwyr rhwng 1901 a 1991, datganodd canlyniadau 

Cyfrifiad 2001 gynnydd am y tro cyntaf yn y nifer yn honni eu bod yn siarad y Gymraeg.  Tra 

mai 18.7% o boblogaeth Cymru oedd yn medru siarad y Gymraeg ym 1991, erbyn 2001, y 

ganran gyfatebol oedd 20.8%.
85

  Cafwyd y canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg ymhlith 

plant ysgol 5-15 oed, sef 40.8%, a dangoswyd bod y ganran o siaradwyr Cymraeg ymhlith yr 

oedrannau iau, 5-9 oed a 10-14 oed, yn uwch na’r ganran yn y grŵp oedran 15-24 am y tro 

cyntaf ers 1971 (Jones, 2012: 4).
86

   Yn ogystal, cafwyd cynnydd yn y ganran yn datgan eu 

bod yn medru siarad y Gymraeg yn y grŵp oedran 25-44 (o 14.5% ym 1991 i 15.1% yn 

2001).   

Er y canlyniadau calonogol hyn, datganodd Cyfrifiad 2001 ostyngiad yn y nifer o siaradwyr 

Cymraeg yn yr ardaloedd lle, yn draddodiadol, y cafwyd y dwysedd uchaf o siaradwyr 

Cymraeg.  Cadarnhaodd canlyniadau Cyfrifiad 2011 bod y duedd hon yn parhau a gwelwyd 

gostyngiad pellach yn y ganran yn datgan eu bod yn medru’r Gymraeg  yn y 

cadarnleoedd traddodiadol. Yn ôl canlyniadau Cyfrifiad 2011, dim ond Gwynedd (65.4%) ac 

Ynys Môn (57.2%) a oedd yn cynrychioli awdurdodau lle mae dros hanner y boblogaeth yn 

siarad y Gymraeg (SYG, 2012a; 2012b).  Gwelwyd gostyngiad yn y ganran yn datgan eu bod 

yn medru’r Gymraeg ar y lefel genedlaethol hefyd; o 20.8% yn 2001 i 19.0% yn 2011.  Yn 

ogystal, datganwyd cwymp yn y ganran o’r rheiny oedd yn medru’r Gymraeg a oedd heb eu 

geni yng Nghymru; tra mai 9.0% oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2001, y ganran cyfatebol 

yn 2011 oedd 8.0 %.  Yn yr un modd, cafwyd bod 23.3% o’r boblogaeth tair oed a throsodd a 

oedd wedi’u geni yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, o’i gymharu â 24.7% yn 2001.  Er 

hyn, gwelwyd cynnydd yn y nifer o blant yn y grŵp oedran 3–4 a oedd yn medru’r Gymraeg, 

a chynnydd bychan yn y grŵp oedran rhwng 20-44 (SYG, 2012a; 2012b).     

O ystyried ystadegau diweddar ar y Gymraeg, gwelir bod yr iaith yn wynebu sialensiau ar y 

lefel genedlaethol ac yn ei chadarnleoedd traddodiadol. 

 

 

                                                           
85

 Wrth ddadansoddi canlyniadau Cyfrifiad 2001 mae angen ystyried bod natur y cwestiynau wedi newid ers 

cyfrifiadau blaenorol.  Yn 2001, casglwyd gwybodaeth am y tro cyntaf am y gallu i ddeall Cymraeg llafar. Yn 

ogystal, y cwestiwn a holwyd oedd ‘Allwch chi …?’ yn hytrach nag ‘Ydych chi…?’.  Ymhellach, nid oedd holi 

am lefelau gallu ychwaith (Jones, 2012: 13).   
86

 Yn ôl sylwebyddion, adlewyrchu’r twf mewn dysgu Cymraeg fel ail iaith yn sgîl Deddf Diwygio Addysg 

1988 oedd yr ystadegau yng Nghyfrifiad 2001 (Jones, 2012: 4).   
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2.4. Y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi  

Yn y rhan hon o’r bennod, cyflwynir rhai o’r camau deddfwriaethol a pholisi allweddol a 

gymerwyd ym meysydd addysg ac iaith yn ystod yr ugeinfed ganrif.  Wedi gosod y cyd-

destun hanesyddol ar gyfer y ddau faes polisi, bydd yr adran yn canolbwyntio yn anad dim ar 

dafoli bolisïau iaith mewn addysg Llywodraeth Cymru ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru ym 1999.   

Deddfwriaeth a pholisi addysg 

Yn ôl Daugherty et al., mae maes addysg yn cynrychioli un o brif gyfrifoldebau’r llywodraeth 

ddatganoledig (2000: 1).  Eto i gyd, nid ffenomen newydd yw’r broses o lunio a rhoi ar waith 

bolisïau addysg yng Nghymru.  Mewn gwirionedd, mae hanes llunio polisi addysg yng 

Nghymru yn dyddio’n ôl i ddatblygiadau ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan 

sefydlwyd cydbwyllgorau addysg sirol yn sgil pasio Deddf Addysg Ganolradd Cymru ym 

1889 ac Adran Gymreig y Bwrdd Addysg ym 1907 (Fitz, 2000: 24; Davies, 2007: 418).  

Erbyn 1914, yr oedd yr Adran wedi ymrwymo i hyrwyddo polisi dwyieithog yn ysgolion a 

cholegau Cymru (Evans, 2000: 332).  

Daeth tro ar fyd i addysg cyfrwng Cymraeg yn dilyn diwedd yr Ail Ryfel Byd, pan ddaeth yn 

amlwg fod angen gweithredu er mwyn ymateb i ddiffygion cymdeithasol.  Ym 1943, 

datganwyd ym mhapur gwyn, ‘Educational Reconstruction’, y dylai’r iaith Gymraeg fod yn 

rhan greiddiol o brofiad addysgol disgyblion.  Rhoddodd y papur hwn sail i Ddeddf Addysg 

1944, a adnabyddir fel un o’r cerrig milltir yn hanes yr iaith Gymraeg am iddi ddatgan bod 

plant yn cael derbyn addysg yn unol â dymuniadau eu rhieni.  Yn sgil y ddeddf, manteisiodd 

rhieni ar y cyfle i bwyso am addysg Gymraeg i’w plant a sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf 

o dan gyfrifoldeb AALl yn Llanelli ym 1947 (Evans, 2000: 345-6).
87

 

Yna, yn ystod yr 1950au a’r 1960au, cafwyd datblygiadau pellach yn hanes datganoli 

gweinyddol Cymru; trosglwyddwyd ystod eang o swyddogaethau i’r Gweinidog Materion 

Cymreig a chrëwyd adran Cymreig penodol o fewn y Weinyddiaeth Addysg.  Gyda sefydlu’r 

Swyddfa Gymreig ym 1964, daeth penderfyniadau yn ymwneud ag addysg ddwyieithog 

fwyfwy o gyfeiriad Cymru gyda rhagor o fewnbwn gan weision sifil o’r Swyddfa Gymreig.  

Ar yr un pryd, gwelwyd twf mewn sefydliadau Cymreig a oedd hefyd yn gyfrifol am roi 
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 Anogodd y ddeddf i awdurdodau lleol ystyried dymuniadau rhieni ynghylch ag addysg eu plant.  Yn sgil y 

ddeddf, sefydlwyd hefyd Gyd-bwyllgor Addysg Cymru, sef corff gydag adnoddau cynllunio addysgol a 

Chyngor Canol ar Addysg (Evans, 2000: 346). 
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polisïau addysg ar waith (Davies, 2007: 667).
88

  Er bod y llywodraeth ganol yn parhau i 

ddylanwadu ar bolisïau addysg yng Nghymru, yr oedd y ffaith fod sylw'r llywodraeth hon ar 

flaenoriaethau addysgol eraill yn golygu y cafodd addysg cyfrwng Cymraeg lonydd i 

ddatblygu yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif (Evans, 2000: 356).   

Ond, hyd y cafwyd y Ddeddf Diwygio Addysg ym 1988, yr oedd y broses o weithredu 

polisïau addysg hefyd yn ddibynnol ar y berthynas rhwng y llywodraeth ganolog a’r 

awdurdodau lleol.  O ganlyniad, yr oedd cefnogaeth yr awdurdodau lleol ac unigolion megis 

prifathrawon a llywodraethwyr o fewn y gyfundrefn honno yn allweddol ar gyfer datblygu 

polisïau addysg dwyieithog.  Yn wir, amharod iawn oedd y llywodraeth ganol i orfodi 

awdurdodau lleol i weithredu o blaid sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg ac i gyflwyno polisi 

iaith gorfodol ar lefel genedlaethol (Evans, 2000: 355).  Hyd nes y pasiwyd y Ddeddf 

Diwygio Addysg ym 1988 a drafftio cwricwlwm cenedlaethol, ni chafwyd unrhyw orfodaeth 

statudol ar gyfer y Gymraeg yn y system addysg.
89

  Felly, cynrychiolai’r ddeddf garreg filltir 

bellach yn hanes addysg Gymraeg;  am y tro cyntaf erioed, gwnaethpwyd yn orfodol i ddysgu 

Cymraeg ym mhob ysgol ac i bob plentyn rhwng 5 ac 16 oed.  Daeth y Gymraeg yn bwnc 

craidd o fewn Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac 

ysgolion dwyieithog ac fe’i gwnaethpwyd yn bwnc sylfaen mewn ysgolion eraill.  Golygodd 

hyn fod y Gymraeg yn cael blaenoriaeth statudol mewn addysg dros ieithoedd eraill megis 

Ffrangeg neu’r Almaeneg (ond nid Saesneg) am y tro cyntaf erioed (Williams, I.W., 2003: 

13).   

Erbyn dechrau’r unfed ganrif ar hugain, yr oedd yng Nghymru ‘system addysg unigryw iddi 

hi ei hun, yr union drefn yr oedd addysgwyr ganrif ynghynt wedi dyheu amdani’ (Davies, 

2007: 667).  Felly, erbyn sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, yr oedd eisoes 

traddodiad o roi ar waith polisïau a oedd yn delio’n benodol ag addysg cyfrwng Cymraeg yng 

Nghymru.  Yn 2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng 

Cymraeg’ (SACC) a gynrychioliodd cam arwyddocaol arall ym maes addysg ddwyieithog am 

iddi osod cyfeiriad strategol cenedlaethol y llywodraeth ar gyfer gwella safonau addysgu a 

dysgu'r Gymraeg fel iaith gyntaf ac fel ail iaith.  Bydd rhagor o drafod ar bwysigrwydd y 

Strategaeth hon maes o law.  
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 Megis Cyngor Cwricwlwm Cymru a ddaeth yn Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru 

(ACCAC).  
89

 Yn ôl Davies, mabwysiadodd llywodraeth geidwadol Margaret Thatcher y cwricwlwm gwladwriaethol ym 

1988 fel modd i ganoli grym (2007: 666).  Ond, yr hyn a welwyd yng Nghymru oedd cwricwlwm a oedd yn 

adlewyrchu ei chyd-destun diwylliannol ac ieithyddol unigryw (Williams, I.W., 2003: 13).    
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Deddfwriaeth a pholisi iaith 

Yn ystod rhan flaenorol y bennod, gwelwyd bod deddfwriaeth ym maes addysg statudol yng 

Nghymru yn dyddio’n ôl i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Er hyn, ni welwyd 

datblygiadau tebyg ym maes deddfwriaeth iaith hyd nes nes ail hanner yr ugeinfed ganrif.  

Troir yn awr i daflu goleuni ar rai o’r prif ddatblygiadau yn y maes hwn.  Trafodir yn gyntaf 

yr ymgyrchu ar gyfer statws swyddogol i’r Gymraeg yn yr 1960au a’r deddfau iaith dilynol 

ym 1967 ac 1993.
90

  Troir wedyn i drafod datblygiadau deddfwriaethol a pholisi ym maes 

iaith er sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.  

Cafwyd y prif ddatblygiad ym maes iaith ar ddechrau’r 1960au gyda sefydlu Cymdeithas yr 

Iaith Gymraeg (CyIG) ym 1962 yn dilyn darlith radio enwog Saunders Lewis, ‘Tynged yr 

Iaith’.  Ymrwymodd y Gymdeithas i sicrhau statws swyddogol llawn i’r iaith Gymraeg a 

thrwy weithgarwch di-drais, galwodd aelodau’r mudiad hefyd am arwyddion ffyrdd, 

trwyddedi ceir a ffurflenni swyddogol dwyieithog.  Ym 1963, sefydlwyd Pwyllgor Hughes 

Parry i ystyried statws cyfreithiol y Gymraeg ac ym 1965 datganodd y pwyllgor hwn y dylid 

rhoi i’r Gymraeg yr un grym cyfreithiol â’r Saesneg.  Ym 1967, pasiodd y llywodraeth Lafur 

Ddeddf yr Iaith Gymraeg a fyddai’n rhoi ‘dilysrwydd cyfartal’ i’r Gymraeg ochr yn ochr â’r 

Saesneg mewn achosion cyfreithiol yng Nghymru (Davies, 2007: 590).  Er bod y ddeddf hon 

yn cynrychioli cam arwyddocaol i godi statws y Gymraeg, nid oedd yn orfodol i awdurdodau 

ddarparu’r gwasanaeth dwyieithog hwn.  Tra manteisiodd awdurdodau lleol Gwynedd a rhai 

o awdurdodau lleol Dyfed ar yr hawliau a roddwyd gyda’r ddeddf iaith, nid oedd awdurdodau 

eraill yn gweithredu’r ddeddf gyda’r un ymrwymiad.  O ganlyniad, nid oedd yn hir cyn i’r 

ddeddf ddangos ei ‘diffyg danedd’ (Davies, 2000: 233).  

Ar ddechrau’r 1980au, galwodd y Gymdeithas am ddeddf iaith newydd.  Ym 1986, yn dilyn 

blynyddoedd o gydweithio rhwng y mudiad a Gweithgor Deddf yr Iaith Gymraeg, 

cyflwynwyd drafft fesur i’r Swyddfa Gymreig.  Yna, ym 1988, yn dilyn pwysau cynyddol am 

Ddeddf Iaith newydd, sefydlodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru bwyllgor iaith ymgynghorol 

o’r enw Bwrdd yr Iaith Gymraeg (ByIG).  Fel rhan o’i fandad, paratodd y Bwrdd drafft fesur 

ac iddo dri nod: sicrhau statws ‘iaith swyddogol’ i’r iaith Gymraeg; darparu meini prawf i 

egluro ystyr ‘dilysrwydd cyfartal’ a gweithrediad ymarferol ohono a sefydlu bwrdd statudol i 

hyrwyddo’r Gymraeg ac i hwyluso defnydd ehangach ohoni (ByIG, 1989: 10; Davies, 2000: 
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 Cyn y rhain, pasiwyd Deddf Llysoedd Cymru 1942 a roddodd ganiatâd cyfyngedig i unigolion i ddefnyddio’r 

Gymraeg mewn llysoedd yng Nghymru (Williams, 2000: 30). 
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236).  Ym 1992, ar drothwy etholiad cyffredinol, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 

David Hunt, y byddai’r llywodraeth Geidwadol yn cyflwyno deddfwriaeth newydd. 

Ym 1993, daeth Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 i rym.  Deddfwyd y dylai’r Gymraeg yng 

Nghymru fod â’r un statws â’r Saesneg, er y byddai graddau'r statws hwn yn ddibynnol ar yr 

hyn a fyddai’n ‘ymarferol ac yn gymwys’, a gosodwyd dyletswydd ar y sector cyhoeddus i 

drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng 

Nghymru (Davies, 2007: 666).  O dan delerau’r Ddeddf, sefydlwyd ByIG fel corff statudol a 

fyddai’n gyfrifol am ‘hyrwyddo a hwyluso defnyddio’r iaith Gymraeg’, sicrhau fod cyrff 

cyhoeddus yn paratoi cynlluniau i weithredu’r egwyddor wrth gynnal busnes cyhoeddus ac 

wrth weinyddu cyfiawnder yng Nghymru, ac i wneud darpariaeth bellach ynglŷn â’r iaith 

Gymraeg (HMSO, 1993: 1).  Beirniadwyd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 fel y beirniadwyd 

Deddf yr Iaith Gymraeg 1967 ynghynt.  Er hyn, cododd Ddeddf 1993 statws cyhoeddus y 

Gymraeg i lefel nas gwelwyd o’r blaen.  Ymhellach, yn sgil sefydlu corff statudol ag iddo’r 

cyfrifoldeb penodol dros gynllunio ieithyddol, cafwyd cyfnod newydd o gynllunio iaith yng 

Nghymru; cynllunio ieithyddol a fyddai’n fwy strategol a phwrpasol na’r cynllunio 

adweithiol ac ad hoc a nodweddodd y maes yn ystod y degawdau cynt (Williams, 2000: 33). 

Gyda phasio Deddf Llywodraeth Cymru ym 1998, rhoddwyd yr hawl i Lywodraeth Cymru i 

‘wneud unrhyw beth y mae'n ei ystyried yn briodol i gefnogi'r iaith Gymraeg’ (HMSO, 1998: 

21, 32 (c)).
91

  Ar ôl cyfnod dwys o ymgynghori, cyhoeddodd llywodraeth glymbleidiol y 

Blaid Lafur Gymreig a’r Democratiaid Rhyddfrydol ei chynllun gweithredu cyntaf ar gyfer 

creu Cymru ddwyieithog, sef ‘Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru 

Ddwyieithog’(2003).
92

  Cafwyd yn y cynllun ymrwymiad i gefnogi a hybu'r iaith ac ‘i greu'r 

amodau cywir lle y gall yr iaith Gymraeg dyfu a blodeuo ym mhob agwedd o fywyd Cymru’ 

(2003: 2).  Dyma’r tro gyntaf y lleisiwyd y math hwn o syniadaeth ac ewyllys wleidyddol 

ynglŷn â’r iaith Gymraeg fel rhan ganolog o bolisi Llywodraeth Cymru a chynrychiolodd 

ymrwymiad gwleidyddol a chonsensws trawsbleidiol ar faterion yn ymwneud â’r Gymraeg 

(Williams, 2005: 1-2).  Datganwyd yn glir ac yn ddiamwys yn y cynllun gweithredu mai 

Llywodraeth Cymru a fyddai’n gyfrifol am gynnig arweiniad gwleidyddol a chyfeiriad 

strategol i bolisi ar yr iaith Gymraeg a hynny trwy gyfrwng fframwaith polisi cenedlaethol lle 
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 Daeth ByIG yn atebol i CCC. 
92

 Rhagflaenwyd ‘Iaith Pawb’ gan 'Gwell Cymru’ (2000), sef cynllun strategol cyntaf LlC lle cyflwynwyd 

bwriadau’r llywodraeth i feithrin hunaniaeth unigryw ac amrywiol Cymru a hybu manteision dwyieithrwydd.  

Dilynwyd ‘Gwell Cymru’ gan ‘Cynllun i Gymru 2001’ a ‘Dyfodol Dwyieithog: A Bilingual Future’ (2002). 
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bo materion yn ymwneud â'r Gymraeg yn berthnasol i holl adrannau a gweinidogion y 

llywodraeth.
93

  Amlinellwyd y prif flaenoriaethau fel a ganlyn;  

• cynyddu canran o bobl Cymru sy’n gallu siarad Cymraeg o 5 pwynt canran (gan 

ddefnyddio canlyniadau Cyfrifiad 2001 fel sylfaen); 

• atal y gostyngiad yn nifer y cymunedau lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad gan dros 

70% o'r boblogaeth;  

• cynyddu canran y plant yn derbyn addysg cyn-ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg; 

• cynyddu canran y teuluoedd lle mae'r Gymraeg yn brif iaith sgwrsio /  cyfathrebu 

rhwng oedolion a phlant ar yr aelwyd; 

• sicrhau fod cyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn darparu mwy o wasanaethau, 

trwy gyfrwng y Gymraeg (LlC, 2003: 11). 

Yn 2007, arwyddwyd cytundeb ‘Cymru’n Un’ a roddodd fod i lywodraeth glymbleidiol 

rhwng y Blaid Lafur Gymreig a Phlaid Cymru.
94

  Cafwyd yn y cytundeb ymrwymiad i 

ymgymryd â sawl nod yn ymwneud â’r Gymraeg megis creu strategaeth addysg cyfrwng 

Cymraeg ar lefel genedlaethol, sefydlu rhwydwaith addysg uwch cyfrwng Cymraeg, pasio 

deddf iaith newydd a sefydlu swydd Comisiynydd Iaith (LlC, 2007: 22-36).  Yn 2011, 

sicrhawyd fframwaith cyfreithiol newydd ar gyfer y Gymraeg gyda phasio deddf iaith 

newydd, sef Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.  Rhoddodd y Mesur statws swyddogol i’r 

Gymraeg yng Nghymru a phenodwyd Comisiynydd y Gymraeg a sefydlwyd swyddfa 

Comisiynydd y Gymraeg (CyG) i fynd i’r afael â’r hawliau cyfreithiol newydd.  Ymhellach, 

diddymwyd ByIG a rhannwyd ei gyfrifoldebau rhwng Adran Addysg a Sgiliau’r Llywodraeth 

Cymru a swyddfa Comisiynydd y Gymraeg (LlC, 2011a).  Yn 2012, cyhoeddwyd strategaeth 

newydd dros yr iaith Gymraeg, sef ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ a ddisodlodd ‘Iaith Pawb’ (2003).
95

  

Deddfwriaeth mewnfudo a pholisi 

Er bod modd olrhain deddfwriaeth addysg yng Nghymru yn ôl i’r bedwaredd ganrif ar 

bymtheg a bod Llywodraeth Cymru wedi ennill pwerau cynyddol ym meysydd addysg ac 

iaith drwy gydol yr ugeinfed ganrif, nid yw’r maes mewnfudo wedi ei ddatganoli.  Mae 
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 Yn ogystal ag ymrwymo i roi arweiniad gwleidyddol clir a chyfeiriad strategol i bolisi ar yr iaith Gymraeg, 

dyrannwyd £16 miliwn ychwanegol i ByIG dros gyfnod o dair blynedd i’w hwyluso i gyrraedd y nodau ac 

amcanion y cynllun (LlC, 2003: 15). 
94

 Y cyfnod gweithredu ar gyfer ‘Cymru’n Un’ oedd rhwng 2007-11. 
95

 A bydd yn cael ei gweithredu am gyfnod o bum mlynedd (o 2012 hyd at 2017).   
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mewnfudo, fel yr economi, polisi tramor, amddiffyn a diogelwch cenedlaethol a darlledu, yn 

parhau i fod yn gyfrifoldeb i’r llywodraeth ganol (Royles, 2007: 40).  

Dros y degawdau, mae deddfwriaeth a pholisi ym meysydd addysg ac iaith wedi datblygu.  

Bellach, mae yna gyd-destun gwleidyddol sy’n ffafriol i’r broses o weithredu polisïau iaith 

mewn addysg ac mae hyn i’w weld yn y gefnogaeth drawsbleidiol a roddwyd i’r llunio  

strategaethau a dogfennau polisi megis ‘Iaith Pawb’.  Er hyn, nid yw’r maes mewnfudo wedi 

esblygu yn yr un modd, ac o ganlyniad, nid oes gan Lywodraeth Cymru bwerau 

deddfwriaethol yn y maes hwn.  

3. Y systemau addysg 

3.1.1. System addysg orfodol ar y lefel is-wladwriaethol  

Wedi gosod y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi, gellir yn awr ddadansoddi ymdrechion 

Llywodraeth Cymru ym maes addysg statudol i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Gymraeg.  Fel y trafodwyd yn rhan flaenorol y bennod, esgorodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 

2011 ar newidiadau arwyddocaol ym maes polisi iaith yng Nghymru.  Rhennir y rhan hon o’r 

bennod yn ddwy er mwyn delio â’r newidiadau diweddar hyn.  Bydd y rhan gyntaf yn astudio 

gweithgarwch y llywodraeth cyn 2012 ac yn ystyried y modd y trafodwyd mewnfudo ar y 

lefel llywodraethol mewn dogfennau polisi megis ‘Iaith Pawb’ (2003).  Yna, datblyga’r 

bennod i drafod y sefyllfa ar ôl 2012 pan drosglwyddwyd nifer o gymwyseddau ByIG i 

Lywodraeth Cymru.  Gan fod y llywodraeth yn parhau i weithredu ‘Iaith Fyw, Iaith Byw’ a’r 

‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’, nid yw’n bosibl mesur eu heffeithiolrwydd.  Yn 

hytrach, astudir y weledigaeth ac amcanion a gyflwynir ynddynt a’u cymharu â’r rhai a 

gyflwynwyd yn ‘Iaith Pawb’ (2003).   

Cyn 2012 

Er y gellid olrhain ymwybyddiaeth o draweffaith mewnfudo ar y Gymraeg ymhlith mudiadau 

cymdeithas sifil megis Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i’r 1980au canol (CyIG, 1987; 1997), 

ym 1989 y cafwyd y cyfeiriad cyntaf at fewnfudo ar y lefel llywodraethol gyda chyhoeddi 

dogfen strategol cyntaf ByIG, sef ‘Yr Iaith Gymraeg: Strategaeth i'r Dyfodol’.  Fel dogfennau 

polisi’r Gymdeithas, cyfeiriwyd at effaith mewnfudo yng nghyd-destun dadrithiad ehangach 

yr ardaloedd gwledig a thynnwyd sylw at yr agwedd fwy economaidd o symudiad 

poblogaeth.  Ystyriwyd mai’r ffordd o ymateb i symud poblogaeth oedd trwy fesurau yn 

ymwneud â chynllunio tai (ByIG, 1989: 6).  Ym 1996, cyhoeddodd y Bwrdd ‘Strategaeth ar 
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gyfer yr Iaith Gymraeg’.  Yr oedd y strategaeth hon hefyd yn gwneud cyswllt rhwng yr her o 

fewnfudo a dadrithiad economaidd a chymdeithasol yn yr ardaloedd gwledig: 

Ers peth amser gwelwyd newid mawr ym mhroffil ieithyddol llawer o ardaloedd yng 

Nghymru lle’r oedd y Gymraeg gynt yn iaith y mwyafrif.  Ffactorau economaidd sy’n 

bennaf gyfrifol am y newid hwn.  Achosodd prinder cyfleoedd gwaith i frodorion 

Cymraeg eu hiaith symud i ffwrdd, a phrisiau tai ac atyniad y bywyd gwledig i 

fewnfudwyr di-Gymraeg symud i mewn (ByIG, 1996a: 15).  

Er hyn, ni chafwyd trafodaeth gynhwysfawr ar draweffaith mewnfudo yn strategaeth 1996.  

Ymhellach, er y cyfeiriwyd yn y ddwy ddogfen, ym 1989 ac ym 1996, at rôl y system addysg 

yn y broses o gryfhau hyfywedd yr iaith Gymraeg, ni wnaethpwyd y cyswllt rhwng rôl y 

system addysg a’r broses o integreiddio mewnfudwyr (ByIG, 1989; 1996a).   

Yn 2003, gyda chyhoeddi ‘Iaith Pawb’, datblygwyd ar rai o’r syniadau a gyflwynwyd yn 

nogfennau’r Bwrdd a thynnwyd sylw at draweffaith symudiad poblogaeth ar hyfywedd y 

Gymraeg, yn enwedig yng nghadarnleoedd traddodiadol yr iaith: 

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymwybodol fod newidiadau poblogaeth o fewn 

cymunedau Cymraeg eu hiaith yn un o’r ffactorau sy’n tanseilio safle’r iaith yn y 

cymunedau hynny. [...] Caiff y tueddiadau hyn effaith andwyol ar gydbwysedd 

cymdeithasol ac economaidd y gymuned ac mae goblygiadau cysylltiedig difrifol i’r 

iaith Gymraeg, gan fod pobl ifanc yn mynd â dyfodol yr iaith yn yr ardaloedd hynny 

gyda hwy (LlC, 2003: 32). 

Pwysleisir hefyd y berthynas annatod rhwng mewnfudo ac allfudo i’r ardaloedd hyn a 

chydnabyddir bod y newidiadau ar droed yn yr ardaloedd gwledig yn ‘rhan o broblem 

ehangach o newid economaidd, symudiad poblogaeth a dadfeiliad cymdeithasol’ (LlC, 2003: 

32).   

Er y pwysleisiwyd rôl y system addysg yn y broses o gynnal yr iaith yn nogfennau cynnar y 

Bwrdd, cymerodd ‘Iaith Pawb’ gam ymhellach gan dynnu sylw at y ffaith fod y system 

addysg yn adnodd pwysig i ymateb i fewnfudo.  Ynddi, cyfeirir at y ffaith bod modd lliniaru 

ar effaith mewnfudo y di-Gymraeg i’r ardaloedd gwledig hyn ac awgrymir y dylid ‘annog 

newydd-ddyfodiaid i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg’ (LlC, 2003: 33).  Yr adnodd addysgol a 

bennwyd yn bennaf gyfrifol am hwyluso integreiddiad plant mewnfudwyr i gymunedau 

Cymraeg eu hiaith fyddai’r ‘Canolfannau Iaith i Hwyrddyfodiaid’ (LlC, 2003: 41).  Eu nod 

yw paratoi’r disgyblion hynny nad sydd gan y Gymraeg ac ‘sy’n symud i ardaloedd mwy 

Cymraeg Cymru’ ar gyfer addysg gyfrwng Gymraeg (LlC, 2003: 33).  Penodwyd ByIG yn 

gyfrifol am y ddarpariaeth addysgol hon yn ‘Iaith Pawb’.   
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Er hyn, yr oedd ymrwymiad y Bwrdd i’r broses o hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’r 

gymuned Gymraeg yn dyddio’n ôl i’r 1990au cynnar pan ddaeth yn gyfrifol am y ‘Cynlluniau 

Addysg Gymraeg’.  Yr oedd y cynlluniau’n cynrychioli math o fframwaith cynllunio 

strategol ar gyfer y Gymraeg ac yn golygu fod gan y corff y pŵer i fynnu bod AALlau yn 

rhoi ystyriaeth i’r ddarpariaeth o addysg Gymraeg (ByIG, 1996b: 52).  Drwy gydweithrediad 

agos gyda’r AALlau a oedd yn wynebu anawsterau yn sgil mewnfudo, galluogodd y 

cynlluniau i’r Bwrdd gefnogi a chynnal gweithgarwch ym meysydd addysg a mewnfudo 

(ByIG, 1996b: 52).
96

  Ym 1997, derbyniodd y Bwrdd y cyfrifoldeb o ddyfarnu, gweinyddu a 

goruchwylio grantiau ‘Athrawon Bro’ a oedd yn cynnwys y ddarpariaeth addysgol ar gyfer 

hwyrddyfodiaid i awdurdodau lleol (ByIG, 2012: 20; ByIG, 1996c).
97

  Felly, am gyfnod o 

bron i ddau degawd hyd at diddymu’r corff yn 2012, chwaraeodd y Bwrdd rôl allweddol 

mewn gweithgaredd yn ymwneud ag integreiddio plant mewnfudwyr drwy’r system addysg 

statudol.
 98

   

Cais yn awr ddadansoddi’r prif safbwyntiau ar integreiddio mewnfudwyr a gyflwynir yn y 

ddwy strategaeth cyfredol, sef y ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ ac ‘Iaith Fyw: Iaith 

Byw’.  Adlewyrchir arnynt yng nghyd-destun ‘Iaith Pawb’ i geisio adnabod unrhyw newid 

yng ngweledigaeth Llywodraeth Cymru ynglŷn â rôl y system addysg statudol yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr.   

Ôl – 2012   

Yn 2012, cyhoeddwyd ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’.  Ynddi, mae’r Llywodraeth yn datgan ei 

gweledigaeth gyfredol ar gyfer y Gymraeg, sef ei gweld yn ffynnu, ac yn cyflwyno’r 

amcanion y bwriedir eu cyflawni dros gyfnod o bum mlynedd (LlC, 2012: 14).
99

  Fel ‘Iaith 

                                                           
96

 Gyda phasio Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, rhoddwyd i ByIG y cyfrifoldeb o oruchwylio ‘Cynlluniau Iaith’ 

yr awdurdodau lleol a oedd yn ‘cynnwys pob agwedd ar ddarpariaeth addysg Gymraeg o dan eu rheolaeth’ a 

chadw gorolwg strategol eang dros addysg gyfrwng y Gymraeg ar draws pob cyfnod o addysg (Jones, 2003: 

119).      
97

 Sefydlwyd timau Athrawon Bro yng Nghlwyd ar ddiwedd yr 1970au i gynnig cymorth i athrawon i ddysgu’r 

Gymraeg, boed fel mamiaith neu ail-iaith.  Gan fod anghysondebau rhwng siroedd, roedd swydd ddisgrifiad yr 

athrawon yn amrywio o sir i sir.  Mewn ardaloedd lle’r oedd nifer fawr o ysgolion cynradd traddodiadol 

Cymraeg, ond mewnfudiad cyson o blant di-Gymraeg, yr oedd yr athrawon bro yn cynorthwyo’r 

hwyrddyfodiaid yn yr ysgol.  Yn ôl ByIG, yr oedd dylanwad yr athrawon bro wrth drochi’r plant yn effeithiol yn 

y Gymraeg ‘yn allweddol i lwyddiant ieithyddol y disgybl’ (ByIG, 1996c).   
98

 Ym 1998, datganwyd mai prif nod y grant fyddai ‘cefnogi’r gwasanaeth sy’n estyn cymorth ymarferol i 

athrawon yn eu hystafelloedd dosbarth i ddysgu’r Gymraeg i’w disgyblion ac i ddefnyddio’r Gymraeg fel 

cyfrwng dysgu’.  Cytunwyd y byddai darparu gwasanaeth ar gyfer hwyrddyfodiaid (trwy gyrsiau trochi, cyrsiau 

estyn, gwella a gloywi iaith) hefyd yn flaenoriaeth (Jones, 2003: 127).  
99

 Amlinellir yr amcanion fel a ganlyn: cynnydd yn nifer y bobl sy’n siarad yr iaith ac sy’n ei defnyddio; rhagor 

o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg; cynnydd yn hyder pobl a’u rhuglder yn yr iaith; mwy o 

ymwybyddiaeth ymhlith pobl o werth y Gymraeg, fel rhan o’n treftadaeth genedlaethol a hefyd fel sgìl 
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Pawb’, cyfeirir at effaith mewnfudo ar hyfywedd y Gymraeg a thrafodir y ffenomen ar y cyd 

ag allfudo:  

Mae cynaliadwyedd yr iaith yn ei bröydd Cymraeg traddodiadol yn destun gofid. Mae 

mewnfudo ac allfudo wedi cael cryn effaith ar yr ardaloedd hyn. Mae llawer o bobl 

ifanc sy’n siarad Cymraeg wedi gadael eu cymunedau i geisio gwaith mewn 

ardaloedd trefol, ac mae pobl nad ydynt yn medru’r Gymraeg wedi mewnfudo i’r 

cymunedau hyn (LlC, 2012: 8). 

 

Mae’r ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’, a gyhoeddwyd yn 2010, yn cyfrannu at 

wireddu ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ ac o ganlyniad, mae nifer o amcanion y ddwy strategaeth yn 

plethu i’w gilydd.  O astudio’r SACC, gwelir bod yna gyfeiriadau at addysg ar gyfer plant 

mewnfudwyr a nodir yr angen i ‘gynnal a datblygu cyfleoedd i hwyrddyfodiaid fanteisio ar 

ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynyddu’r gallu i fanteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg 

drwy raglenni trochi i hwyrddyfodiaid lle bo’n briodol’ (LlC, 2010b: 14).
100

  Bellach yn cael 

eu monitro gan APADGOS, mae disgwyl i’r AALlau amlinellu’r ffordd y byddant yn darparu 

cyfleoedd trochi ieithyddol hwyr i newydd-ddyfodiaid neu rai fyddai’n dymuno profi addysg 

cyfrwng Cymraeg yn CA2 neu CA3 (LlC, 2011b: 1-5).
101

  

O astudio prif strategaethau a dogfennau polisi Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Llywodraeth 

Cymru, gellir gweld datblygiad yn yr ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr polisi ar lefel 

genedlaethol o effaith mewnfudo ar hyfywedd yr iaith Gymraeg a’r gallu i ddefnyddio’r 

system addysg fel arf i ddadwneud effeithiau’r ffenomen.  Eto i gyd, nid yw’r ffenomen yn 

effeithio ar Gymru gyfan, yn hytrach, gwelir o’r dogfennau fod mewnfudo yn dylanwadu ar 

yr ardaloedd gwledig yn bennaf, sef ardaloedd lle ceir canran uchel o siaradwyr y Gymraeg 

yn draddodiadol.  Felly, tra fod mewnfudo’n dylanwadu ar hyfywedd y Gymraeg mewn rhai 

awdurdodau lleol ac felly’n flaenoriaeth i’r awdurdodau hyn, nid yw’n her neu’n flaenoriaeth 

i rai eraill.  Dros y blynyddoedd, cydweithiodd y Bwrdd gyda rhai awdurdodau lleol penodol 

er mwyn ceisio integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg, a hynny trwy’r fframwaith 

a gynigwyd gan ‘Cynlluniau Addysg Gymraeg’.   

                                                                                                                                                                                     
defnyddiol mewn bywyd modern; sefydlogi sefyllfa’r Gymraeg o fewn ein cymunedau; lle amlwg i’r Gymraeg 

ar draws y cyfryngau digidol (LlC, 2012: 14). 
100

 Ymhellach, datganwyd y bwriad i gymryd camau gweithredol i ddatblygu’r rhaglen drochi bresennol yn 

bellach gan ddarparu addysg drochi ddwys yn y Gymraeg (LlC, 2010b: 30).  Ond nid cyfeirio at raglen drochi ar 

gyfer plant mewnfudol yn benodol mo’r rhain, ond yn hytrach ar gyfer plant sydd eisoes â gafael o’r Gymraeg.  
101

 Mae’r grwpiau oedran ar gyfer y cyfnodau allweddol fel a ganlyn; CA1, 5-7 oed, CA2, 7-11 oed, CA3, 11-14 

oed, CA4, 14-16 oed.  
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Yn ddi-os, mae’r fath anghysondebau sy’n bodoli rhwng AALlau yn golygu nad yw’n bosibl 

dadansoddi gweithgaredd ym maes addysg statudol i integreiddio mewnfudwyr ar lefel 

Cymru gyfan.  Felly, er mwyn canfod y graddau y gall y system addysg statudol hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol, mae gofyn canolbwyntio’n benodol 

ar ddadansoddi polisïau iaith mewn addysg un AALl.
102

  Am hyn, bydd rhan nesaf o’r 

bennod yn canolbwyntio ar weithgarwch Cyngor Gwynedd.  Dewiswyd y cyngor hwn ar y 

sail ei fod wedi bod yn weithgar ym maes integreiddio mewnfudwyr a bod ei flaengaredd a 

gweithgarwch wedi dylanwadu ar weithgaredd ym maes mewnfudo yng ngweddill y wlad.     

3.1.2. System addysg statudol yng Ngwynedd 

Cyn tafoli polisïau iaith mewn addysg Cyngor Gwynedd, yn gyntaf, gosodir y cefndir 

ieithyddol yng Ngwynedd.  Yna, cyflwynir yn gryno datblygiad polisi iaith mewn addysg y 

Cyngor ac esbygiad y ddarpariaeth addysgol ar gyfer mewnfudwyr ers yr 1970au.  Wedi hyn, 

â’r adran ymlaen i ddadansoddi gweithgarwch cyfredol y cyngor ym maes addysg statudol i 

integreiddio mewnfudwyr a chanolbwyntir ar bolisïau iaith ac addysg cyfredol y cyngor.  

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae 65.4% o boblogaeth Gwynedd, sef 121,874 o bobl, yn medru’r 

Gymraeg (CG, 2013: 1).  Cynrychiola hyn ostyngiad pellach yn y nifer o siaradwyr y 

Gymraeg; ym 1991, y ganran gyfatebol oedd 71.2% ac yn 2001, yr oedd yn 69.0% (Jones, 

2012: 16).  Bodola cryn wahaniaeth yn y ganran o siaradwyr Cymraeg o fewn gwahanol 

wardiau.  Yn y pegynau eithaf, megis Abermaw, Tywyn, a rhan o Fangor, rhwng 32% a 45% 

o’r boblogaeth yn unig sy’n siarad Cymraeg.  Yn yr ardaloedd mwyaf Cymreig, megis 

Caernarfon, Blaenau Ffestiniog a rhannau o Ben Llŷn, mae gymaint â rhwng 79% a 87% o’r 

boblogaeth yn siarad Cymraeg (CG, 2011: 3).  Un o’r prif resymau am yr amrywiaeth eang 

mewn sgiliau ieithyddol poblogaeth Gwynedd yw mewnfudo.  Fel y trafodwyd eisoes, bu 

mewnfudo eang i Wynedd rhwng yr wythdegau canol a chanol y nawdegau ac mae’r llif 

cyson o unigolion a theuluoedd yn symud i mewn i’r sir yn parhau heddiw.  Mae nifer helaeth 

o’r mewnfudwyr hyn yn dod o ganolbarth a gogledd orllewin Lloegr ac mae’r tueddiadau hyn 

i’w weld yn amlycach ar hyd arfordir Meirionydd ac Abersoch (CG, 2010: 69-70). 
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 Yr AALl yw’r lefel o lywodraeth sy’n gyfrifol am drefnu a chynllunio’r ddarpariaeth ar gyfer addysg yn yr 

awdurdod.   
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Gorolwg hanesyddol 

Yn ystod yr 1970au, daeth gwneuthurwyr polisi ac athrawon Gwynedd yn ymwybodol o 

effaith y mewnfudiad sylweddol o bobl uniaith Saesneg i’r sir ar y Gymraeg.  Ys dywed 

Humphreys, Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Gwynedd ar y pryd:  

Un o’r problemau cynharaf y deuthum ar ei thraws ar ôl dod i Wynedd, ac un a oedd 

yn poeni fy nghydweithwyr a phrifathrawon yr ysgolion, oedd honno o fewnlifiad o 

blant di-Gymraeg i ardaloedd Cymraeg y sir.  Yn aml, ar ysgolion bach gwledig yr 

effeithid ac mewn rhai achosion gallai hyd at chwarter y boblogaeth ysgol fod yn 

fewnfudwyr di-Gymraeg dros nos (2000: 146). 

Ym 1975, yn rhannol yn ymateb gwleidyddol i’r mewnfudo, mabwysiadodd Cyngor 

Gwynedd ei bolisi iaith mewn addysg cyntaf (Morris, D., 2000: 565).  Yn ogystal â’r 

hinsawdd wleidyddol cefnogol hwn, hwyluswyd datblygiad y polisi, a oedd â’r nod o 

ddatblygu dwyieithrwydd ymhlith disgyblion y sir (CG, 1975: 1), gan yr amodau demograffig 

ffafriol.
103

  Datganwyd mai’r polisi ar gyfer ysgolion cynradd ‘traddodiadol Gymraeg’ a’r 

‘ysgolion Cymraeg sefydledig’ fyddai pwysleisio’r angen i ddysgu’r Gymraeg i blant di-

Gymraeg:   

Yn yr ardaloedd hyn, dylid dysgu’r Gymraeg ar fyrder i’r plant di-Gymraeg a ddaw 

i’r ysgolion, fel y gallant gymryd eu lle yn naturiol yn yr ysgol ac yn y gymdeithas 

cyn gynted ag y bo modd’ (CG, 2011: 2).   

Ychwanegwyd mai trwy wersi arbennig ar gyfer y ‘lleiafrifoedd di-Gymraeg’ a’u 

cynorthwyo i ddysgu’r Gymraeg y byddai cyrchu’r nod hwn.  Yn yr ardaloedd ‘llai 

Cymraeg’, y nod fyddai ‘dysgu’r Gymraeg i bob plentyn di-Gymraeg, gan ddechrau yn y 

dosbarthiadau meithrin’ a ‘rhoi cyfran gyfartal o amser i’r Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd’ 

(CG, 2011: 2).  Rhoddwyd yr un pwyslais ar ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgolion 

uwchradd fel parhad i’r addysg ddwyieithog yn yr ysgolion cynradd (CG, 2011: 3-4).
104

 

Amlygwyd yr her o integreiddio plant mewnfudwyr i ysgolion Gwynedd pan gyhoeddwyd 

adroddiad gan Arolygwyr ei Mawrhydi ym 1977 ar sail ymchwil a ymgymerwyd ym 1974.  

Cyfeiriodd yr adroddiad at y gostyngiad ‘sydyn a brawychus’ yn nifer y siaradwyr Cymraeg 

yn ysgolion Gwynedd, Dyfed a Powys dros gyfnod o ddau ddegawd a phwysleisiwyd 
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 Yn ôl Cyfrifiad 1971 (sef cyfnod cyn y creëwyd wyth sir ym 1974) y ganran o’r rheiny oedd yn medru’r 

Gymraeg oedd 65.7 % o boblogaeth sir Ynys Môn, 62.0% o boblogaeth sir Gaernarfon a 73.5% o sir 

Feirionnydd (Aitchison & Carter, 2000b: 51). 
104

 I gyrchu’r nod o hybu dwyieithrwydd yn yr ysgolion, ym 1991, sefydlwyd cyrsiau i athrawon di-Gymraeg o 

wahanol alluoedd ac estynnwyd y cyrsiau hyn i athrawon yn yr ysgolion cynradd, athrawon llanw ac athrawon 

di-waith. Crëewyd hefyd rwydwaith o gydgysylltwyr iaith, sef athrawon a fyddai’n gyfrifol am gydlynu’r 

ddarpariaeth ddwyieithog rhwng gwahanol adrannau yn yr ysgol (Humphreys, 2000: 149-152). 
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methiant yr ysgolion i ddysgu’r Gymraeg i’r disgyblion di-Gymraeg; dim ond 5% o blant o 

gartrefi di-Gymraeg a ddysgodd y Gymraeg ym Môn gyda’r ganran gyfatebol yn 14% yn sir 

Gaernarfon ac 20% ym Meirionnydd (Morris, D., 2000: 565).   

Ar ddechrau’r 1980au, Gwynedd oedd yr unig sir yng Nghymru gyda pholisi cyfrwng 

Cymraeg pendant ar gyfer ei holl ysgolion (Williams et al., 1996: 15).  Ym 1985, aethpwyd 

ati i adolygu polisi iaith arloesol 1975.  Y newid sylfaenol oedd nad oedd gwahaniaethu 

rhwng ysgolion cynradd ‘traddodiadol Gymraeg’ a’r rhai ‘llai Cymraeg’ a rhoddwyd rhagor o 

bwyslais ar ddwyieithrwydd yn hytrach nag ar y Gymraeg yn unig - a hynny ar gyfer pob 

disgybl y sir, ni waeth beth eu cefndiroedd ieithyddol (Humphreys, 2000: 147).  Erbyn canol 

yr 1980au yr oedd traweffaith mewnfudo mor amlwg fel daeth yr angen i wella’r ddarpariaeth 

yn amlycach.  Er y sefydlwyd y Tîm Athrawon Bro ym 1978 i roi gwersi Cymraeg i grwpiau 

o ddysgwyr yn yr ysgolion cynradd, yn ystod yr 1980au, penderfynodd Gyngor Gwynedd 

gamau mwy pendant i ymateb i’r ffenomen (Humphreys, 2000: 151).  Y prif weithred a 

gymerwyd i ymateb i fewnfudo oedd agor canolfannau addysgol yn benodol ar gyfer plant 

mewnfudwyr.   

Canolfannau Iaith i Hwyrddyfodiaid 

Ym 1984, agorwyd y ganolfan gyntaf i hwyrddyfodiaid yng Nghaernarfon, y gyntaf yng 

Nghymru hefyd.  O fewn pum mlynedd, yr oedd pum canolfan ysgol cynradd wedi’u hagor ar 

draws Gwynedd ac un canolfan ymchwil ar gyfer y sector uwchradd.
105

  Nod y canolfannau 

oedd cymhathu plant o’r tu allan i’r sir rhwng 7-11 oed am gyfnod o 4 mis cyn iddynt ymuno 

â’r system addysg prif ffrwd.  Rhwng 1984 a 1993, derbyniwyd 1,500 o blant yn y 

canolfannau lle’r oedd y gymhareb athro-disgybl yn 1:10.  Ym 1989, derbyniodd y 

canolfannau hyn ganmoliaeth gan Arolygwyr ei Mawrhydi i’w cyflawniad sylweddol yn 

cyflwyno’r ail iaith i’r plant’ a’u ‘llwyddiant yn plannu hyder a sgiliau addysgiadol 

sylweddol nifer fawr ohonynt’ (Humphreys, 2000: 146-147).  Yn ogystal, canmolwyd y 

defnydd o’r tîm Athrawon Bro i ‘atgyfnerthu gweithrediad y Polisi Iaith yn ysgolion cynradd 

y sir’ (CG, 1986 yn Williams et al., 1996: 19).  

Er gwaethaf ymrwymiad y cyngor, ym 1987, cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

adroddiad ar bolisi iaith Cyngor Gwynedd.  Nod cyhoeddi’r ddogfen oedd ‘chwalu’r myth’ ar 

bolisi iaith y Cyngor a oedd wedi’i bortreadu fel un arloesol a oedd wedi arwain at sefyllfa 

addysg Gymraeg iach yn y sir (CyIG, 1987).  Cyflwynwyd yn y ddogfen dystiolaeth a 
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 Agorwyd canolfannau yn Llangybi (1985), Llangefni (1985), Dolgarrog (1987), Botwnnog (1987), (ond 

caewyd hon ym 1989 oherwydd prinder yn y galw) a Phenrhydeudraeth (1989) (Humphreys, 2000: 146). 
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roddwyd gan rieni ac athrawon bro ar statws addysg yng Ngwynedd ac amlygwyd themâu 

cyffredin yn ymwneud â mewnfudo.  Awgrymwyd nad oedd y ddarpariaeth o athrawon bro a 

chanolfannau iaith yn ddigonol a bod presenoldeb mewnfudwyr yn effeithio ar safon yr 

addysg Gymraeg ar gyfer y disgyblion o gartrefi Cymraeg.  Yn ogystal, tynnwyd sylw at y 

ffaith fod presenoldeb mewnfudwyr yn newid iaith y dosbarth a’r iard ac yn rhoi pwysau 

ychwanegol ar athrawon.  Ymhellach, haerwyd ei fod yn bosibl i fewnfudwyr dderbyn eu 

haddysg yn gyfan gwbl drwy’r Saesneg a gadael y system addysg heb unrhyw air o Gymraeg.   

(CyIG, 1987: 3).  Tra bod cynnydd wedi bod yn y ganran o ddysgwyr rhugl ers 1975 (15% 

ym 1987 o’i gymharu â 6.0% ym 1975), gwelwyd hefyd gynnydd yn y ganran o ddisgyblion 

a oedd â ‘ychydig neu ddim Cymraeg’ (26.2% ym 1987 o’i gymharu â 20.5% ym 1975) 

(gweler tabl 1) (Morris, D., 2000: 567). 

Ymhellach, er gwaethaf gweithgarwch y Cyngor, ym 1994, datganodd cyfrifiad ysgolion mai 

lleiafrif o ddisgyblion mewn ysgolion cynradd a oedd yn llwyddo i ddysgu’r iaith yn rhugl yn 

yr ysgolion (Morris, D., 2000: 567).  Yn hyn o beth, nid oedd lefel cyrhaeddiad ieithyddol y 

disgyblion di-Gymraeg yn adlewyrchu buddsoddiad ac ymrwymiad yr awdurdod (gweler tabl 

2).  Er bod y system addysg wedi arwain at bron i 4,000 o blant yn dod yn rhugl yn y 

Gymraeg, ni lwyddodd 9, 500 o blant gyrraedd y fath lefel o ruglder.  Serch hyn, yr oedd y 

rhai na lwyddodd ddysgu’r Gymraeg yn mynychu ysgolion cynradd yn Llandudno, Caergybi 

a Bangor.  Gwelwyd bod amrywiaethau yn bodoli ar draws y sir a bod llwyddiant y 

polisïau’n dibynnu ar ewyllys da unigolion megis athrawon, rhieni a llywodraethwyr  

(Morris, D., 2000: 567).   

Ym 1994, pasiwyd Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) a newidiodd ffiniau gweinyddol a 

daearyddol y sir ac a roddodd fod i’r Cyngor Gwynedd bresennol.  Erbyn y cyfnod hwn, yr 

oedd y polisi iaith mewn addysg a ffurfiwyd ym 1974 wedi braenaru’r tirwedd iaith ar gyfer 

polisi iaith cadarn; ym mholisi iaith 1996, pwysleisiwyd unwaith yn rhagor y nod o sicrhau 

dwyieithrwydd cytbwys oed-berthnasol ymhlith disgyblion y sir a hynny er mwyn eu galluogi 

i fod yn aelodau cyflawn o’u cymdeithas ddwyieithog (CG, 2011: 4).  

Yn wir, o’r 1970au ymlaen, arweiniodd yr ewyllys wleidyddol a’r hinsawdd demograffig 

ffafriol yng Ngwynedd at gynllunio pwrpasol ym maes addysg statudol i integreiddio plant 

mewnfudwyr.  Eto i gyd, gwelwyd anghysonderau yn llwyddiant y polisïau ledled y sir a 

hynny o ganlyniad i wahaniaethau ieithyddol a demograffig a dylanwadau unigolion.  

Golygai hyn nad oedd yn hawdd i’r awdurdod addysg ymateb i’r her sylweddol yr oedd 

mewnfudo yn ei gynrychioli.   
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Ond beth yw’r sefyllfa yng Ngwynedd heddiw?  A ddysgodd yr awdurdod addysg unrhyw 

beth o’r cyfnod cychwynnol hwn?  Yn awr, dadansoddir y graddau y mae’r system addysg 

statudol cyfredol yng Ngwynedd yn llwyddo i ddysgu’r Gymraeg i blant mewnfudwyr.  

Y sefyllfa gyfredol 

Bron i dri degawd wedi pasio’r polisi iaith cyntaf ym 1975, gwelir bod mewnfudo’n parhau i 

gynrychioli her i wneuthurwyr polisi ac ymarferwyr addysg Gwynedd.  O astudio  

‘Strategaeth Iaith Gwynedd’ a gyhoeddwyd yn 2010, pwysleisir dylanwad mewnfudo ar y 

Gymraeg: ‘Does dim amheuaeth fod mudo yn effeithio yn negyddol ar y niferoedd sydd yn 

gallu siarad Cymraeg yng Ngwynedd, a’r defnydd a wneir o’r iaith yn y gymuned’ (CG, 

2010: 69).  O ganlyniad, ymrwyma’r Cyngor i wella’r broses ‘o gydgynllunio strategol a prif-

ffrydio’r Gymraeg er mwyn [...] manteisio ar yr holl gyfleoedd i annog a hwyluso’r broses 

integreiddio ymysg  mewnfudwyr’ (CG, 2010: 63).
106

  Trwy gynlluniau cadarn i integreiddio 

mewnfudwyr i fywyd a diwylliant y sir, y nod yw ‘lliniaru tensiynau cymdeithasol’ a ‘hybu 

cymunedau cynhwysol ar draws y sir’ (2010: 71).   

Adeiladir ar y weledigaeth a gyflwynir yn ‘Strategaeth Iaith Gwynedd’ yng nghynllun 

diweddaraf yr awdurdod ar addysg Gymraeg.  Yng ‘Nghynllun Addysg Gymraeg’ 2011, 

mae’r cyngor yn ymrwymo i ‘sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion sy'n fewnfudwyr di-Gymraeg 

fynychu’r Canolfannau Iaith er mwyn iddynt, ar ôl derbyn cwrs dwys o Gymraeg, allu 

integreiddio'n naturiol i'w hysgol a'u cymuned’ (CG, 2011: 5).  O ddadansoddi cynlluniau 

iaith ac addysgol blaenorol y cyngor (1975; 1986; 1996; 2004 a 2011), gwelir bod y 

ddarpariaeth ar gyfer integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg wedi parhau’n 

flaenoriaeth cyson i’r awdurdod addysg.  Yn yr un modd, defnyddir yr un prif arfau gan yr 

awdurdod addysg i integreiddio plant mewnfudwyr sef y canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid, 

athrawon bro a chydgysylltwyr iaith dalgylch.  Trwy ddarparu cwrs dwys yn y Gymraeg yn y 

canolfannau, nod y cyngor yw galluogi’r disgyblion ‘i ymdoddi i’r gymdeithas ddwyieithog a 

chyfranogi’n llawn o brofiadau addysg ddwyieithog’ (2011: 11).   
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 Datganir hefyd: ‘Mae amrywiaeth o ffactorau a newidiadau sydd yn debygol o effeithio ar ddyfodol 

Gwynedd ac ansawdd bywyd y rhai fydd yn byw yn yr ardal rhwng rŵan a 2021. Mae’r rhain yn cynnwys 

pethau nad oes gan y sir nemor ddim dylanwad arnynt, ynghyd â materion y mae gan y sir rywfaint o ddylanwad 

arnynt, ac yn y tir canol hwnnw rhwng dylanwad a dim dylanwad y mae ymfudo’ (2010: 63).  
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Bellach, ceir pedair canolfan gynradd (Caernarfon, Dolgellau, Llangybi a 

Phenrhyndeudraeth) ac un canolfan uwchradd (Porthmadog).
107

  Yn 2009-10, budsoddwyd 

£531,000 yn y canolfannau (Old Bell 3, 2011a: 38).
108

  Caiff y canolfannau eu monitro o ran 

nifer y disgyblion a’r ddarpariaeth yn rheolaidd gan Cynnal, sef is-adran sy’n darparu 

gwasanaethau cefnogol i ysgolion yng Ngwynedd a Môn, ac yn flynyddol gan Lywodraeth 

Cymru (ByIG gynt) (CG, 2011: 11).  

Canolfannau Iaith i Hwyrddyfodiaid 

Rhwng 2005 a 2009, mynychodd 631 o ddisgyblion y canolfannau cynradd (gweler tabl 3).  

Mae’r canolfannau hyn yn aml yn llawn, ac ar adegau, mae rhestr aros wedi bod mewn lle 

(Old Bell 3, 2011a: 61).  Yn y canolfannau hyn, mae disgyblion yn mynychu cwrs dwys pum 

niwrnod yr wythnos am un tymor er mwyn eu trochi a’u paratoi ar gyfer derbyn rhan helaeth 

o’u haddysg prif ffrwd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog (CG, 2011: 9).  Mae’r 

canlyniadau’n galonogol iawn yn y canolfannau iaith cynradd gyda nifer o’r disgyblion yn 

cyrraedd y lefel angenrheidiol i ddilyn addysg cyfrwng Cymraeg, sef lefel 3+ (gweler tablau 

4 a 5; CG, Cyfweliad 11, 2012).
 109

  Pwysleisia Williams lwyddiant y canolfannau:  

Pupils who attend primary centres [ ...]  develop sufficient mastery of Welsh to allow 

them to proceed smoothly thereafter to their local bilingual secondary school. The 

linguistic development of the best of these pupils in Welsh can fairly be described as 

‘miraculous’ but all pupils who benefit from this system have achieved a sufficient 

mastery for their own purposes (Williams, C., 2009: 68). 

Tra bod gwahanol fathau o fodelau’n bodoli ar draws Cymru, y model a gymeradwyd gan 

Estyn yn 2003 oedd y profiad mwy dwys a gynigir gan Gyngor Gwynedd (sef pum niwrnod 

yr wythnos am un tymor).  Canfuwyd bod y profiad dwys yn llwyddo i ddod â disgyblion i 

lefel hyfedredd dderbyniol ac yn eu cynorthwyo i integreiddio i’w hamgylchedd newydd yn 

gyflymach, tra’n diogelu cynnydd addysgol cyffredinol ar yr un pryd (Old Bell 3, 2011a: 61).  

Mae’r cwrs y mae’r plant yn eu dilyn, ‘Cynllun y Llan’, hefyd yn cael ei adnabod fel 
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 Gan fod canrannau'r mewnfudwyr yn uwch ym Mangor ac yn Ne Meirion, mae rhagor o gefnogaeth yn cael 

ei gynnig i athrawon a disgyblion yn yr ysgolion cynradd yn y ddwy ardal hon (CG, 2011: 8). 
108

 Buddsoddwyd £564,000 i  wasanaethau addysg Gymraeg yn 2009–10, gyda ByIG yn buddsoddi £226,000 

(40%) a’r awdurdod addysg yn buddsoddi £338,000 (60%) (Old Bell, 2011a: 38). 
109

 Dilynir datblygiad ieithyddol y disgyblion sydd wedi mynychu’r canolfannau hyn yn ôl lefelau Cwricwlwm 

Cenedlaethol Cymraeg ar ôl iddynt ddychwelyd i’r ysgolion prif ffrwd. Gweler y ddogfen ‘Cymraeg yng 

Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru’ (2008: 20-25) am ddisgrifiadau o’r lefelau a’r ystod o berfformiad a ddylai 

fod yn nodweddiadol o’r disgyblion:  

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwales.gov.uk%2Fdocs%2Fdcells%2Fpublications%2F11

1025welshcy.pdf [Cyrchwyd Awst 2013]. 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwales.gov.uk%2Fdocs%2Fdcells%2Fpublications%2F111025welshcy.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwales.gov.uk%2Fdocs%2Fdcells%2Fpublications%2F111025welshcy.pdf
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enghraifft o arfer da a ddylai gael ei ymestyn i rannau eraill o Gymru (Old Bell 3, 2011a: 

86).
110

 

Yn 2004, sefydlwyd canolfan ar gyfer disgyblion uwchradd (CG, 2011: 11).  Rhwng 2005 a 

2009, mynychodd 232 o ddisgyblion uwchradd y ganolfan hon.  Yn wahanol iawn i’r 

canolfannau cynradd, mae disgyblion yn mynychu’r ganolfan am gyfnod cychwynnol o wyth 

wythnos.  Er eu bod yn gwneud cynnydd nodedig yn ystod yr wythnosau hyn, nod y ganolfan 

yw gosod y seiliau ar gyfer datblygiad pellach ac mae disgwyl i’r ysgolion uwchradd 

adeiladu ar y cynnydd ieithyddol a wneir yn y ganolfan (Williams, C., 2009: 68).  Mae 

cynnydd y disgyblion yn galonogol iawn gyda nifer o ddisgyblion yn dilyn rhaglen astudio 

Cymraeg iaith gyntaf a rhai pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg (CG, Cyfweliad 11, 2012).  Yn 

ôl Estyn, mae hwyrddyfodiaid i addysg gyfrwng Cymraeg yn gwneud ‘cynnydd da iawn wrth 

adael darpariaeth ddwys tymor byr’ (2013: 6). 

Er bod y canolfannau cynradd yng Ngwynedd yn effeithiol, nid yw’r system heb ei 

sialensiau.  Un o’r prif heriau sy’n wynebu’r awdurdod addysg yw’r diffygion o ran dilyniant 

a chynnydd ieithyddol wrth i ddisgyblion symud i’r ysgol uwchradd.
111

  Nod Cyngor 

Gwynedd yw sicrhau fod disgyblion sy’n cyrraedd y lefel 3+ ar ddiwedd CA2 yn mynychu 

addysg cyfrwng Cymraeg iaith gyntaf yn yr ysgolion uwchradd.  Nid dyma’r duedd bob tro, 

fodd bynnag.  Er gwaethaf y ffaith fod cydlynwyr iaith dalgylch yn gwneud cyfraniad pwysig 

wrth bontio rhwng y sector cynradd ac uwchradd, gwelir colled yn nilyniant a chynnydd 

ieithyddol wrth i ddisgyblion symud i ysgolion uwchradd, gyda rhai disgyblion yn dilyn 

addysg Cymraeg fel ail iaith (gweler tabl 5).  Pwysleisiwyd y sialens hon mewn adroddiad a 

wnaethpwyd ar ‘Ardrawiad Iaith Ysgolion Cynradd Gwynedd’ yn 2008: 

mewn rhai ardaloedd ym Meirionnydd a Bangor mae ymdrechion Ysgolion cynradd 

yn cael eu llesteirio gan weithrediad polisi iaith addysg sector (rhai Ysgolion) 

Uwchradd lle mae modd dewis gwneud mwyafrif o bynciau yn Saesneg (CG, 2008: 

9). 

Un enghraifft benodol yw Ysgol Friars ym Mangor, sef ysgol sydd â delwedd draddodiadol 

fwy Seisnig a llai o ymrwymiad i’r Gymraeg.  Tra bod y Cyngor  yn datgan mai lefel 3+ yw’r 

lefel cyrhaeddiad angenrheidiol ar gyfer dilyn addysg cyfrwng Cymraeg, yn Ysgol Friars, y 

lefel cyfatebol a ddisgwylir yw lefel 4 (CG, Cyfweliad 12, 2012).    
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 Cwrs amlgyfrwng a thrawsgwricwlaidd yw ’Cynllun y Llan’ lle rhoddir pwyslais ar waith llafar a gwneir 

defnydd o weithgareddau drama a cherddoriaeth yn ogystal â defnydd cynyddol o dechnoleg gwybodaeth (Old 

Bell, 2011a: 68). 
111

 Mae hyn yn wir am addysg cyfrwng Cymraeg yn gyffredinol. Gweler Redknap (2006: 12–13). 
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Yn ogystal â lefelau cyrhaeddiad, mae naws ac ethos Seisnig rhai ysgolion uwchradd yn 

llesteirio nod y sir o greu ‘dinasyddion cyflawn dwyieithog’ (CG, 2008: 9).  Mae’r sialens 

hon yn amlwg yn yr ysgolion cynradd hefyd.  Er bod cynllun addysg y sir yn datgan nad yw 

ysgolion cynradd yn cael eu diffinio’n ôl categorïau ieithyddol gan fod yr un polisi iaith ar 

waith ymhob ysgol, mae ymwybyddiaeth gref ymhlith athrawon, gwneuthurwyr polisi a 

rhieni fod rhai ysgolion yn fwy Seisnig nag eraill.  Deillia hyn yn bennaf o boblogrwydd rhai 

ysgolion ymysg rhieni di‐Gymraeg yn enwedig mewn ardaloedd lle mae cyfradd uchel o 

fewnfudwyr o fewn dalgylch (CG, 2008: 8-9).  Ond am nad oes gan Gyngor Gwynedd yr  

hawl neu rym i wneud mwy nag annog yr ysgol i Gymreigio, nid hawdd yw mynd i’r afael 

â’r her hon: 

Polisi iaith sydd yna ynde, a chynllun addysg Gymraeg a thargedau yn fan yna, felly.  

Mae’n anodd deud bod ganddon ni lawer mwy o rym na hynny deud y gwir. Ond, 

mae’r awdurdod yn gweithio efo’r ysgol i drio gwella’r sefyllfa a ‘di o ddim am 

ddigwydd dros nos (CG, Cyfweliad 11, 2012). 

Felly, er bod y canolfannau iaith yn gwneud cyfraniad allweddol ac amhrisiadwy at roi 

sylfaen yn y Gymraeg i unigolion, nid yw’r ffaith fod gan ddisgyblion y sgiliau a’r gallu 

angenrheidiol i ddilyn addysg cyfrwng Cymraeg yn ddigon i sicrhau eu bod yn parhau i 

ddilyn addysg cyfrwng Cymraeg a dod yn siaradwyr Cymraeg naturiol a hyderus (CG, 2008: 

9).   

Mewn ymdrech i ymateb i’r sialens hon, mae Cyngor Gwynedd wedi cynllunio’n bwrpasol 

yn yr ardaloedd sydd wedi derbyn mwy o fewnfudwyr, megis Bangor a De Meirion, a lle ceir 

yr ysgolion uwchradd mwy ‘Seisnig’ hefyd.  Un enghraifft o hyn yw’r‘Cynllun Trochi’ a 

sefydlwyd gan y Cyngor gyda chefnogaeth ByIG yn 2008.  Er mwyn annog rhieni i ddewis 

Ysgol Tryfan, yr ysgol uwchradd benodedig Gymraeg, yn hytrach nag Ysgol Friars, 

penderfynwyd cynnig gyfnod blasu yn Ysgol Tryfan i ddisgyblion blwyddyn 5 yr ysgolion 

cynradd a rhagor o sylw dwys ar ddechrau’r ysgol uwchradd i’r disgyblion prin eu Cymraeg.  

Yn ôl y Cyngor, mae’r cynllun yn ‘profi’n llwyddiannus ac yn caniatáu i ddisgyblion na 

fyddent efallai wedi dewis cyfrwng Cymraeg yn yr uwchradd i barháu â’u haddysg trwy 

gyfrwng y Gymraeg / dwyieithog’ (CG, 2011: 11).  I atgyfnerthu’r cynllun, mae 

cydgysylltwyr iaith, sy’n gyfrifol am y cyfnod pontio hwn, yn hwyluso trafodaethau ac 

asesiadau rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd i sicrhau fod y disgyblion yn symud i addysg 

uwchradd cyfrwng Cymraeg (Old Bell, 2011a: 56).  
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Yr ail her y mae’r awdurdod addysg yn ceisio mynd i’r afael â hi yw’r ddarpariaeth ôl-ofal 

unwaith mae’r disgyblion yn dychwelyd o’r canolfannau i’w hysgolion prif ffrwd.  Mae’r 

agwedd hon o’r ddarpariaeth yn ddiffygiol ar hyn o bryd ac nid oes gan yr athrawon yn yr 

ysgolion prif ffrwd bob tro’r ddealltwriaeth a’r sgiliau angenrheidiol i bontio profiadau 

ieithyddol a phersonol y disgyblion wrth iddynt symud o’r ganolfan iaith i’r ysgol prif ffrwd 

(CG, Cyfweliad 11, 2012).  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor Gwynedd wedi 

bod yn ceisio ymateb i’r sialens trwy rhoi rhagor o arweiniad i athrawon cynradd ac 

uwchradd ynglŷn â’r dilyniant priodol ar gyfer y disgyblion (CG, 2011: 11).
112

  

  

Y drydedd her sy’n wynebu ysgolion cynradd yn sgil mewnfudo yw dylanwad y disgyblion 

di-Gymraeg ar batrymau iaith yn yr ysgol.  Mae ymwybyddiaeth gref ymhlith gwneuthurwyr 

polisi fod presenoldeb disgyblion o aelwydydd di-Gymraeg yn effeithio ar ddefnydd gweddill 

y disgyblion o’r Saesneg.  Pwysleisiwyd hyn yn adroddiad y Cyngor ar ardrawiad iaith: 

Mewn amgylchiadau lle roedd disgyblion Cymraeg iaith gyntaf yn cymysgu yn 

gymdeithasol gyda disgyblion Saesneg iaith gyntaf (oedd yn medru Cymraeg), prin 

iawn fu’r achosion lle roedd y Gymraeg yn dod yn iaith cyfathrebu yn hytrach na 

Saesneg (CG, 2008: 9). 

 

Er bod y defnydd o'r Gymraeg mewn nifer o ysgolion cynradd mewn sefyllfa iachus a bod y 

Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y dosbarth ac yn y buarth, canfuwyd bod llai o ddefnydd 

o’r Gymraeg mewn ysgolion lle’r oedd canran y plant o gartrefi di-Gymraeg yn uwch.  Yr 

oedd hyn ar ei amlycaf wrth gymdeithasu y tu hwnt i oruchwyliaeth athrawon (h.y. adeg clwb 

brecwast, cyn gwersi, ar y buarth amser chwarae ac amser cinio).  Amlygwyd bod dwy fath o 

ysgol; ar y naill llaw arall, ceir ysgolion lle mae’r Gymraeg yn iaith y dosbarth, buarth ac; ar 

y llaw, ceir ysgolion lle mae’r Gymraeg yn iaith y dosbarth yn unig.  Dangoswyd bod 

elfennau o’r ddau gategori ar waith ar draws y sir (CG, 2008: 8).  Ar y cyfan, dangosodd 

canfyddiadau ymchwil CG ar ardrawiad iaith bod dirywiad ieithyddol eisoes ar waith.   

Mewn ymchwil pellach o eiddo Thomas a Roberts, canfuwyd bod yna agwedd gadarnhaol 

tuag at y Gymraeg ond bod yna duedd amlwg i ddefnyddio’r Saesneg y tu allan i’r dosbarth 

(CG, 2011: 1).
113

  O astudio’r rhyngweithio rhwng disgyblion yn y dosbarth, gwelwyd bod 

                                                           
112

 Lluniwyd taflen ymgynghorol pwrpasol ‘Rheolau Aur i Sicrhau Llwyddiant’ ar gyfer athrawon yn yr 

ysgolion prif ffrwd (CG, Cyfweliad 11, 2012).  Yn ogystal, mae athrawon o’r ganolfan ac athrawon bro yn 

ymweld â’r disgyblion pan maent yn dychwelyd i’r ysgolion (Old Bell, 2011a: 62). 
113

 Drwy ddefnyddio’r dull grwpiau ffocws a holiaduron, cynhaliwyd yr astudiaeth gyda 145 o ddisgyblion 

rhwng 8 ac 11 oed mewn 16 ysgol ddwyieithog ar hyd a lled Gwynedd.  Holwyd y disgyblion ynglŷn â’u 

cefndiroedd ieithyddol, eu defnydd o’r ddwy iaith tu fewn a thu allan i’r dosbarth ac yn y gymuned.  Holwyd 
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rhan fwyaf o blant o gartrefi Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg gyda’u cyfoedion yn y 

dosbarth (69.5%), ond mai dim ond hanner y disgyblion o gartrefi Saesneg (31.6%) a 

chymysg (42.2%) a oedd yn defnyddio’r Gymraeg yn yr un cyd-destun.  Honna Thomas a 

Jones fod y gwahaniaeth hyn yn dangos nad yw mewnbwn dyddiol o’r Gymraeg yn ddigon i 

sicrhau defnydd ymhlith plant:  

 

The fact that children are receiving Welsh as input on a daily basis at school does not 

necessarily guarantee uptake of the language (Gathercole and Thomas 2009), 

especially in schools where the majority of children are from homes where English is 

the only language spoken. Such practices may be perceived to be a major threat to the 

‘success’ of the bilingual education policy in so far as it is meant to provide children 

with the confidence to use the language beyond the context of education and achieve 

native-like competence in the process (Thomas & Jones, 2011: 16). 

 

Ymhellach, gwelwyd bod dau ffactor yn dylanwadu ar y defnydd o’r Gymraeg o fewn a thu 

allan i’r ysgol; profiad ieithyddol y plentyn yn y cartref a phresenoldeb y mas critigol o 

siaradwyr.  Pan fo plant L1 Cymraeg yn y mwyafrif, mae’r Gymraeg yn cael ei 

mabwysiadu’n naturiol fel y cyfrwng cyfathrebu a gall hyn annog dysgwyr L2 i ddefnyddio’r 

Gymraeg.  Ond pan fo plant L1 Cymraeg yn y lleiafrif, gwelir bod y defnydd o’r Saesneg yn 

cael ei dderbyn heb wrthwynebiad, yn enwedig mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.  Honna 

Thomas a Jones fod hyn yn broblematig o ystyried y ffaith fod y niferoedd o blant o gartrefi 

di-Gymraeg yn cynyddu ac yn dod yn norm o fewn ysgolion yng Nghymru (Thomas & Jones, 

2011: 16).  Ychwanegant:  

Minority language education in this region of Wales is successful in so far as the 

children are involved in classrooms where Welsh is being transmitted [...] Yet, input 

of this kind does not necessarily guarantee output. The ultimate use of a minority 

language is mediated by the characteristics of the individual, the nature of the 

linguistic interchange and opportunities at school, and the availability of the 

language in the wider society. The shift from passive to active engagement with the 

language in all walks of life can only be achieved through careful curriculum 

planning, and only if education policy is supported by the wider socio-political 

agenda (2011: 18). 

 

Er mwyn ymateb i’r diffyg Cymraeg fel iaith gymdeithasol ymhlith plant, lansiodd Cyngor 

Gwynedd, ar y cyd gyda Hunaniaith, brosiect, ‘Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd 

                                                                                                                                                                                     
hefyd am eu lefelau cyrhaeddiad ieithyddol eu hunain a’u hagweddau tuag at y ddwy iaith a dwyieithrwydd.  Yr 

oedd 47 o blant o deuluoedd Cymraeg eu hiaith, 59 o blant o deuluoedd cymysg eu hiaith, 38 o blant o 

deuluoedd Saesneg eu hiaith ac un yn annosbarthadwy (Thomas & Jones, 2011: 1). 
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Gwynedd’ (CG, 2012).
114

  Nod y prosiect hwn, sy’n gydnaws â gweledigaeth y sir, yw hybu 

awyrgylch Gymreig ar y buarth a sefydlu’r Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu naturiol ymhlith 

yr holl ddisgyblion.  Peilotwyd y prosiect yn 2010–11 ac fe’i estynnwyd i weddill ysgolion y 

sir ym mlwyddyn academaidd 2012-13.  Bydd yr ysgolion yn gweithio tuag at wireddu saith 

nod er mwyn at ennill tystysgrif efydd, arian neu aur.
115

  Yn ddi-os, trwy’r prosiect hwn, 

mae’r Cyngor yn ceisio gweithredu mewn modd arloesol ac uchelgeisiol i sicrhau fod yr iaith 

Gymraeg yn dod yn iaith feunyddiol a naturiol ar y buarth ac yn y gymuned ei hun.   

Dros y blynyddoedd, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn weithgar ym maes addysg statudol i 

geisio integreiddio mewnfudwyr.  Yn ddiamheuol, trwy’r adnoddau a fabwysiadir ganddynt, 

sef y canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid, athrawon bro a’r cydgysylltwyr iaith dalgylchol, 

maent yn llwyddo i roi’r sgiliau cychwynnol yn y Gymraeg i blant mewnfudwyr fel eu bod 

yn dychwelyd i’w hysgolion cynradd ac uwchradd cymunedol gyda sylfaen gadarn yn yr 

iaith.  Fodd bynnag, dim ond dechrau’r daith ieithyddol yw hon.  Daw'r gwir gyfle i droi’r 

plant hyn yn siaradwyr Cymraeg hyderus a rhugl unwaith maent wedi gadael awyrgylch 

gefnogol a theuluol y canolfannau iaith a dychwelyd i’w hysgolion.   

Ond, mewn gwirionedd, dyma lle daw'r her fwyaf wrth i athrawon ysgolion cynradd ac 

uwchradd wynebu anghenion ieithyddol arbennig y disgyblion hyn - yn y dosbarth ac ar y  

buarth.  Er mwyn integreiddio’r plant hyn a sicrhau fod yr iaith yn treiddio ymhellach na dim 

ond eu llwyddiant academaidd, mae angen y gefnogaeth ieithyddol, yr awyrgylch 

wirioneddol Gymreig a’r mas critigol o siaradwyr yn yr ysgolion cymunedol.  Yn ogystal, 

mae angen cefnogaeth wleidyddol ar gyfer rhoi ar waith weithgarwch sy’n ymwneud ag 

integreiddio plant mewnfudwyr.  Ond, fel y gwelwyd o’r adran hon, hyd yn oed pan mae 

gwneuthrwyr polisi ac ymarferwyr addysg yn meddu ar y gefnogaeth wleidyddol nid yw 

integreiddio plant mewnfudwyr yn hawdd. 

 

 

 

                                                           
114

 Hunaniaith yw Menter Iaith Gwynedd. 
115

 Mae’r nodau hyn fel a ganlyn; Gosod sylfaen gadarn i’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen; Sicrhau bod pob 

disgybl yn cyflawni eu potensial yn y Gymraeg fel pwnc ac fel cyfrwng addysgol; Gweithredu’r Cwricwlwm 

Cymreig; Meithrin ymwybyddiaeth o hunaniaeth ddiwylliannol a threftadaeth Cymru ymysg disgyblion yr ysgol 

Cynrychiolydd Disgyblion; Sicrhau bod pob agwedd o fywyd bob dydd yr ysgol a’i chymuned yn Gymraeg a 

Chymreig; Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg mewn gweithgareddau allgyrsiol; Cefnogi staff i ddatblygu eu 

hyder a’u sgiliau yn y Gymraeg yn y gweithle (CG, 2012: 1). 
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3.2.1. System addysg anstatudol ar y lefel is-wladwriaethol  

Wedi canolbwyntio ar rôl y system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith Gymraeg, troir yn awr i dafoli’r gweithgarwch yng Nghymru sy’n ymwneud 

ag addysg Gymraeg i Oedolion (CiO), sef y drefn o ddysgu Cymraeg i oedolion heblaw’r 

rheini a allai fod yn dysgu Cymraeg mewn addysg amser llawn neu ran amser (Jones, 2012: 

82).  Dechreuir gyda throsolwg o ddatblygiad addysg Cymraeg i oedolion yng Nghymru cyn 

dadansoddi’r prif safbwyntiau ynglŷn ag integreiddio mewnfudwyr yn ‘Iaith Pawb’ (2003) 

a’r gweithgaredd a roddwyd ar waith yn sgil hyn.  Yna, datblyga’r adran i drafod yn gryno 

‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ (2012) a’r ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ (2010).  

Canolbwyntir wedyn ar ganfyddiadau dau ddarn o ymchwil a gomisiynwyd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf ynglŷn â’r rhaglen CiO a goblygiadau’r ymchwil hwn ar gyfer 

integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion.  

Datblygodd y ddarpariaeth ar gyfer addysg Gymraeg i oedolion yn ystod yr ugeinfed ganrif; 

cafwyd y cwrs iaith cyntaf ar y radio ym 1948, darparwyd dosbarthiadau nos a chyrsiau ar y 

teledu a chyhoeddwyd sawl gwerslyfr hunanaddysg.  Yna, yn sgil siom canlyniadau cyfrifiad 

1961 ac 1971, adlewyrchwyd o’r newydd ar y modd y gellid datblygu’r ddarpariaeth o 

addysg Gymraeg ar gyfer y niferoedd cynyddol o oedolion a oedd yn dangos diddordeb 

mewn dysgu’r iaith.
116

  Yn ystod yr 1970au, datblygwyd cyrsiau dwys ‘Wlpan’ yn seiliedig 

ar ddulliau dysgu a ddefnyddiwyd yn Israel i ddysgu’r Hebraeg (Morris, S., 2000: 241).  Yn 

ogystal, cynigwyd y ddarpariaeth gyntaf o gyrsiau dwys wyth wythnos gan Brifysgol 

Caerdydd ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a sefydlwyd Nant Gwrtheyrn.  Mewn 

cyfnod byr, gwelwyd cynnydd cyflym yn y ddarpariaeth o gyrsiau; ym 1971, yr oedd 186 o 

gyrsiau yn cael eu cynnig gan yr AALl, Prifysgol Cymru a Chymdeithas Addysg y 

Gweithwyr (CAG).  Erbyn 1974, y rhif cyfatebol oedd 373 (Andrews, 2011: 38).  Yn ystod yr 

1980au, datblygodd clytwaith o ddarparwyr cyrsiau CiO gan gynnwys colegau addysg uwch 

a cholegau addysg bellach.   

                                                           
116

 Yr oedd y cynnydd yn yr alwad yn ystod yr 1960au ac 1970au yn ganlyniad i dri prif ffactor.  Yn gyntaf, yn 

sgil y twf yn y nifer o blant o gartrefi di-Gymraeg a oedd yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg, gwelwyd 

rhagor o rieni di-Gymraeg yn dangos ddiddordeb mewn dysgu’r Gymraeg.  Yn ail, yr oedd rhagor o 

ymwybyddiaeth ymhlith poblogaeth Cymru fod dyfodol y Gymraeg yn fregus, a chynyddodd hyn yr ymdeimlad 

ymhlith rhai fod y Gymraeg yn rhan annatod o’u hunaniaeth Gymreig.  Yn drydydd, yn sgil llwyddiant yr 

ymgyrch am ragor o hawliau ieithyddol, gwelwyd cynnydd yn yr angen am wasanaethau cyhoeddus Cymraeg ac 

yn hyn o beth, gweithle ddwyieithog (Morris, S. 2000: 240).   
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Yna, ym 1994, yn dilyn adolygiad o weinyddiad y rhaglen CiO, sefydlwyd rhaglen 

genedlaethol CiO a rhoddwyd y cyfrifoldeb i wyth consortiwm i drefnu darpariaeth dysgu yn 

eu hardaloedd (Morris, S., 2000: 242; Old Bell, 2011b: 17).  Yn ogystal, daeth ByIG yn 

gyfrifol am gadw gorolwg strategol dros y maes a daeth ELWa yn gyfrifol am y trefniadau 

cyllido.  Cydweithiodd y ddau gorff i ddatblygu a monitro cynlluniau strategol yr wyth 

consortiwm a datblygu agweddau o weithgaredd CiO megis hyfforddiant, marchnata , nawdd 

ac ymchwil (Morris, S., 2000: 242-46).
117

   

Yn 2003, gyda chyhoeddi ‘Iaith Pawb’, rhoddwyd y cyfrifoldeb i ELWa i adolygu cynllunio 

a darparu cyrsiau CiO a datblygu ‘dull cydlynol o ddarparu Cymraeg i Oedolion’ (2003: 44).  

Yn yr un cyfnod, cafwyd dwy astudiaeth genedlaethol yn gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth.  

Arweiniodd canfyddiadau’r ymchwiliadau at argymhellion yn ymwneud, ymhlith pethau 

eraill, â chynllunio a rheolaeth strategol, strwythur, cyllido, ac ansawdd yr addysgu (LlC, 

2013: 8-9).
118

  Yn 2006, diwygiwyd yr hen system neu raglen CiO a sefydlwyd chwe 

chanolfan a fyddai’n hwyluso gweithredu’r argymhellion a gynigiwyd gan ELWa.
119

  

Pennwyd £4.7 miliwn dros gyfnod o 31 mis er mwyn sefydlu’r canolfannau hyn cyn y 

dyrannodd Llywodraeth Cymru grant pellach o £6.8 miliwn at gostau rheoli’r canolfannau 

am gyfnod o dair blynedd.  Bellach, mae’r chwe chanolfan CiO yn cydweithio gyda thîm yn 

‘Uned Datblygu’r Iaith Gymraeg’ o fewn APADGOS.  Mae’r tîm hwn yn gyfrifol am osod y 

cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer y rhaglen CiO (LlC, 2011a: 38).
120

  Cyllidir y CCiO 

gan ddwy ffrwd ar wahân (LlC, 2013: 10).
121

  Yn 2012–13, buddsoddwyd £10.57 miliwn o 

gyllid rheolaidd a £2.04 miliwn o gyllid grant i’r rhaglen CiO.   

Cyn 2012: ‘Iaith Pawb’ a gweithgarwch ByIG 

Gyda chyhoeddi ‘Iaith Pawb’, datganodd Llywodraeth Cymru ei huchelgais i gynyddu’r 

gyfran yn siarad y Gymraeg ac adfywio'r iaith (2003: 1).  Pwysleisiwyd rôl y rhaglen CiO yn 

y broses o gyrchu’r nod hwn (2003: 11) ac ymrwymwyd i greu mwy o gyfleoedd i newydd-

ddyfodiaid di-Gymraeg i ardaloedd Cymraeg eu hiaith i ddysgu’r iaith.  Trwy ddarparu 
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 Y corff cyllido ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-16 oed, ac eithrio addysg uwch a adnabu gynt fel y Cyngor 

Cenedlaethol (daeth yn rhan o APADGOS LlC yn 2006) (Old Bell 3, 2011b: 11).  
118

 Cyhoeddwyd ymchwil Sefydliad Cenedlaethol yn 2003 ac ymchwil Estyn yn Mawrth 2004. 
119

 Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru; Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru; Canolfan 

Cymraeg i Oedolion De Orllewin Cymru; Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a’r Fro; Canolfan Cymraeg i 

Oedolion Morgannwg; Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent (Old Bell 3, 2011b: 11). 
120

 Mae’r gweithgorau fel a ganlyn; Cymraeg yn y Gweithle; Cymraeg i’r Teulu; Ymchwil; Hyfforddiant; Dysgu 

Anffurfiol ac Ansawdd  (LlC, 2011a: 17). 
121

 Trwy gyllid rheolaidd drwy’r System Gynllunio ac Ariannu Cenedlaethol a thrwy gyllid grant datblygu 

drwy’r Uned Cymraeg mewn Addysg (LlC, 2013: 10) 
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rhagor o gyfleoedd, datganwyd y byddai’r newydd-ddyfodiaid di-Gymraeg yn gallu ‘cymryd 

rhan lawn ym mhob agwedd o fywyd eu cymuned newydd a chyfrannu at gynnal a chryfhau 

un o nodweddion mwyaf hynod y gymuned honno’ (2003: 34).  O ddadansoddi’r ddogfen 

hon, daw yn amlwg fod yna ymwybyddiaeth gref ymhlith gwneuthurwyr polisi ar y lefel 

genedlaethol am yr angen i dargedu mewnfudwyr a oedd yn symud i ardaloedd Cymraeg eu 

hiaith trwy gyfres o bolisïau. 

Er gwaethaf ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r sialens a berir gan 

fewnfudwyr di-Gymraeg yng nghadarnleoedd y Gymraeg, yr hyn a welir o ddadansoddi’r 

gweithgaredd ymarferol ochr yn ochr ag ‘Iaith Pawb’ yw anghysondeb.  Tra bod y 

llywodraeth wedi rhoi ar waith prosiectau ym maes integreiddio mewnfudwyr trwy Fwrdd yr 

Iaith Gymraeg, nid yw’r clytwaith o brosiectau yn adlewyrchu difrifoldeb a maint yr her a 

awgrymir yn ‘Iaith Pawb’.    

Un o’r prosiectau ym maes integreiddio mewnfudwyr a gyfeiriwyd ato yn ‘Iaith Pawb’ oedd 

y prosiect ‘Pecynnau Croeso’.  Dechreuwyd y prosiect yn 2001-02 ag a weithredwyd gan 

Fwrdd yr Iaith Gymraeg.  Nod y pecynnau, a roddwyd i fewnfudwyr di-Gymraeg yn symud i 

gymunedau Cymraeg eu hiaith yng Ngwynedd, Dinbych a Chonwy, oedd cyflwyno proffil 

ieithyddol a threftadaeth yr ardal a rhoi manylion iddynt ynghylch sut i ddysgu a pharchu’r 

iaith.
122

  Darparwyd yn y pecyn gyfeiriadau ar gyfer darparwyr cyrsiau CiO a gwybodaeth ar 

sefyllfa addysgol yr ardal, sefyllfa gyfoes y Gymraeg a chyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.  

Dosbarthwyd y pecynnau mewn partneriaeth ag arwerthwyr tai, awdurdodau lleol, 

cymdeithasau tai a chonsortia CiO.   

Ond, er bod cynifer o sefydliadau’n cytuno i fod yn bartneriaid yn y prosiect, yn dilyn 

ymchwil dirgel yn 2005-06 i fesur traweffaith y pecyn, canfuwyd mai dim ond un o’r 133 o 

swyddfeydd arwerthwyr tai a ymatebodd a oedd wedi amgáu copi o’r pecyn (Utgorn, 

2006).
123

  Am nad oedd yn bosibl gorfodi arwerthwyr tai i ddosbarthu’r pecyn, yr oedd 

llwyddiant y prosiect yn ddibynnol ar ewyllys da.  Mewn ymchwil pellach, darganfuwyd mai 

rhieni di-Gymraeg a oedd yn cael y budd mwyaf o’r pecyn a hynny o ganlyniad i’r adran ar 

                                                           
122

 Prosiect gan Mentrau Iaith Gwynedd a Dinbych / Conwy oedd y ‘Pecyn Croeso’ yn wreiddiol.  

Cynhyrchwyd y pecyn ac fe’i lansiwyd yn 2000 gyda chefnogaeth gan ByIG (ByIG, Cyfweliad, 2012).   
123

 Rhoddwyd ar ddeall i’r arwerthwyr bod y sawl a oedd ar y ffôn yn byw yn Lloegr ac yn awyddus i dderbyn 

rhestr o dai yn yr ardal (Utgorn, 2006). 



109 
 

addysg eu plant (Piniwn, 2005).
124

  Addaswyd y ‘Pecyn Croeso’ ac fe’i ddosbarthwyd drwy'r 

ysgolion.
125

  

Yr ail brosiect a roddwyd ar waith gan y llywodraeth ag a cyfeiriwyd ato yn ‘Iaith Pawb’ 

oedd sefydlu gwefan drwy’r Bwrdd i ‘hybu ymwybyddiaeth o gyfleon cymdeithasol a dysgu 

trwy gyfrwng y Gymraeg a [...] ceisio annog newydd-ddyfodiaid i ddysgu’r iaith a chymryd 

rhan yn y gymuned Gymraeg leol’ (LlC, 2003: 35).  Y nod oedd cynnwys gwybodaeth ar 

addysg ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg, canolfannau i hwyrddyfodiaid, cyrsiau CiO a 

digwyddiadau cymunedol.  Ni lwyddwyd i weithredu’r dasg hon gyda’r gyllideb a bennwyd, 

sef £2,000.  Yn hytrach, sefydlwyd is-wefan ‘Living in Wales’ ar wefan BBC.
126

  Gallasai’r 

wefan hon fod wedi bod yn llawer mwy effeithiol, pwrpasol ac uchelgeisiol.
127

  Ond, mae’r 

wefan wedi dyddio ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth glir ar yr hyn y datganwyd yn ‘Iaith 

Pawb’.  Ymhellach, nid yw’n ymddangos ychwaith fel ei fod wedi’i deilwra ar gyfer 

mewnfudwyr yn symud i ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn parhau i fod yn iaith bob dydd.   

 

I gyrraedd yr amcanion a nodwyd yn ‘Iaith Pawb’, ymrwymodd y Bwrdd, trwy bartneriaeth 

â’r Mentrau Iaith, i roi ar waith brosiectau mwy cymunedol i dargedu newydd-ddyfodiaid 

(ByIG, 2005: 20).
128

  Sefydlodd y Bwrdd y ‘Cynllun Cymhathu Mewnfudwyr’ ym Mhen 

Llŷn mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a Hunaniaith i annog a chynorthwyo newydd-

ddyfodiaid a oedd wedi symud i’r ardal i integreiddio’n llawn i’r bywyd Cymraeg y 

gymuned.  Gwnaethpwyd hyn drwy ‘Hwyluswyr Bro’ a oedd yn croesawu’r newydd-

ddyfodiaid ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr ardal a’r iaith Gymraeg.  Yn 

ogystal, cynhaliodd Hunaniaith amryw o weithgareddau megis cwis dwyieithog a theithiau 

cerdded fel rhan o’r cynllun.   

Yn 2007, bu gwerthusiad o’r prosiect gan gwmni annibynnol.
129

  Ar y cyfan, darganfuwyd 

bod ymateb cadarnhaol i’r cynllun gan y mewnfudwyr a’u bod yn gwerthfawrogi’r 

gweithgareddau.  Serch hyn, canfuwyd bod apathi ymysg y Cymry lleol a bod tystiolaeth nad 
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 Yn ystod gwanwyn 2005, cynhaliodd Piniwn ddau grŵp trafod gyda mewnfudwyr, y cyntaf yn Ne 

Ceredigion (Llanarth) a'r llall yn Llŷn (Pwllheli) (Piniwn, 2005).  
125

 Ni fuddsoddodd ByIG yn y prosiect hwn (ByIG, Cyfweliad anffurfiol 2011).   
126

 http://www.bbc.co.uk/wales/livinginwales/  [Cyrchwyd Medi 2013]. 
127

 Yn ôl aelod o staff ByIG a oedd yn gyfrifol am y fenter, yr oedd y gyllideb yn rhy fach ac yn ceisio gwneud 

pethau mawr gyda chyllideb fach (ByIG, Cyfweliad anffurfiol 2011).  
128

 Sefydlwyd y Fenter Iaith cyntaf yng Nghwm Gwendraeth ym 1991 ac heddiw, mae 24 Menter Iaith ar draws 

Cymru: http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/mictaflen.php [Cyrchwyd Awst 2013]. 
129

 Cynhaliwyd tri grŵp ffocws (gyda swyddogion iaith cymunedol a thiwtoriaid CiO; newydd-ddyfodiaid, a 

dysgwyr profiadol o fewn yr ardal) i drafod yr hyn a oedd eisoes ar waith ac i wyntyllu ymarfer da yn y maes 

cymhathu mewnfudwyr (Canfod, 2007: 2).   

http://www.bbc.co.uk/wales/livinginwales/
http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/mictaflen.php
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oeddynt yn awyddus i’r mewnfudwyr ddod yn rhan o’u rhwydweithiau nhw.  Pwysleisiodd y 

gwerthusiad bod angen datblygu’r cynllun ymhellach er mwyn addysgu Cymry lleol a chreu 

mwy o rwydweithiau cymdeithasau er mwyn cefnogi’r mewnfudwyr gyda dysgu a 

defnyddio’r iaith.  Daeth y cynllun i ben ar ôl dwy neu dair blynedd am nad oedd yn cyflawni 

ei llawn botensial (Canfod, 2007; ByIG, 2006).   

Yn 2008, honnodd Meri Huws, Cadeirydd ByIG, fod symudiad poblogaeth yn un o’r 

materion pwysicaf a wynebai’r iaith Gymraeg: ‘mudoledd, y prif ffactor, yn fy marn i, sydd 

wedi arwain at edwiniad yr iaith yn nifer o’i chadarnleoedd, wrth i bobl ddi-Gymraeg symud 

i mewn, a Chymry Cymraeg symud allan, i chwilio gwell byd’ (ByIG, 2008: 8).  Eto i gyd, o 

astudio’r gweithgarwch ar y lefel genedlaethol a oedd yn ymwneud ag integreiddio 

mewnfudwyr, daw yn amlwg mai ‘tameidiog’ yr oedd:   

petai rywun yn mynd drwy’r gwahanol bolisïau a gwahanol strategaethau ac 

enghreifftiau o brosiectau penodol sydd ddim yn amlwg yn bolisïau, prosiectau 

gweithredol ydyn nhw... Felly, tameidiog o bosib ydi un o’r geiriau fydda’n disgrifio’r 

sefyllfa ar hyn o bryd (ByIG, Cyfweliad 1, 2011).  

Gellid honni fod ymateb y Bwrdd i fewnfudo yn ad hoc a fod yna fwlch sylweddol rhwng 

gweithgarwch polisi y corff ym maes integreiddio oedolion a’r safbwyntiau a arddelwyd 

mewn dogfennau llywodraethol.  Yn wir, o ystyried y ffaith fod symudiad poblogaeth yn cael 

ei ystyried fel un o’r prif heriau yn wynebu’r iaith gan uwch swyddogion y corff (ByIG, 

Cyfweliadau 1, 5, 6 & 7, 2011), nid yw’n argoeli’n dda mai drwy gyfres o brosiectau 

‘tameidiog’ yn unig yr ymatebodd prif endid cynllunio iaith yng Nghymru.  Er bod 

cyfeiriadau yn ‘Iaith Pawb’ at effaith mewnfudwyr di-Gymraeg i’r ardaloedd mwyaf 

Cymreig yng Nghymru, ni chafwyd strategaeth a oedd wir yn mynd i’r afael â’r ffenomen 

mewn modd holistaidd a phwrpasol. 

Ôl - 2012 

O ddadansoddi ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’(2012) a’r ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ 

(2010), gwelir bod yna gyfeiriadau pwysig at rôl y rhaglen CiO yn y broses o hyrwyddo’r 

Gymraeg yng Nghymru.  Yn ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ mae’r llywodraeth yn nodi ei bod am 

weld y cyfrifoldeb am hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yn cael ei rannu ymhlith nifer 

cynyddol o sefydliadau ar draws Cymru.  Yn yr un modd, gwelir amcanion penodol yn 

‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ i ddatblygu’r maes CiO er mwyn codi safonau a 

chynyddu’r nifer sy’n gallu cyfrannu at eu cymunedau a’u gweithleoedd yn y Gymraeg 
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(2010b: 4).  Mae’r ddwy ddogfen, felly, yn tynnu sylw at y rôl bwysig sydd gan y maes 

addysg anstatudol i’w chwarae mewn perthynas ag addysgu oedolion di-Gymraeg.   

Er hyn, nid oes trafod penodol ar integreiddio mewnfudwyr, boed yn fewnfudwyr mewnol 

neu ryngwladol yn y dogfennau.  Yn hyn o beth, ymddengys nad oes cynllunio penodol ym 

maes addysg anstatudol ar gyfer targedu ac integreiddio mewnfudwyr.  Yn hytrach, mae 

mewnfudwyr di-Gymraeg a Chymry di-Gymraeg yn cael eu trafod yn yr un cyd-destun.  Mae 

hyn yn ddadlennol o natur y drafodaeth ar fewnfudo a’r gweithgarwch polisi ym maes 

integreiddio mewnfudwyr: 

...dwi ddim gwybod am unrhyw wahaniaethu rhwng mewnfudwyr a phobl eraill. Mae 

unrhyw un sydd yn y system addysg neu unrhyw sydd yn ‘neet’ neu unrhyw un sydd 

yn digwydd bod yng Nghymru yn mynd i gael ei drin yn gwmws yr un fath (LlC, 

Cyfweliad 3, 2011).
130

 

O ystyried y ffaith nad yw mewnfudwyr di-Gymraeg yn cael eu trin a’u trafod mewn modd 

sy’n wahanol i Gymry di-Gymraeg, anodd yw’r dasg o dafoli polisïau iaith mewn addysg 

sy’n ymwneud yn benodol â mewnfudwyr.  Felly, er mwyn dadansoddi polisïau iaith mewn 

addysg y llywodraeth, mae angen astudio’r rhaglen genedlaethol CiO yn ei gyfanrwydd. 

O edrych ar nifer y dysgwyr dros y blynyddoedd (tabl 6), gwelir bod y niferoedd yn weddol 

sefydlog (o gwmpas 18,000).  Yn 2011–12, yr oedd 18,050 o ddysgwyr yn mynychu cyrsiau i 

oedolion (LLWR2 a HESA3 yn LlC, 2013: 10).
131

  Er bod y llywodraeth wedi ymrwymo i 

gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg, a hynny drwy ddefnyddio ystod o ffyrdd, yn ôl Jones, 

ychydig dros 1% o’r boblogaeth ddi-Gymraeg 25–74 oed sy’n astudio’r Gymraeg mewn 

blwyddyn.  Ymhellach, o’r bobl rhwng 45 i 64 oed yng Nghymru yn 2001 a oedd wedi eu 

geni y tu allan i Gymru dim ond 5% a allai siarad Cymraeg (Jones, 2012: 4).  Er bod y 

ddarpariaeth yn wasanaeth pwysig, mae’r niferoedd o oedolion (boed yn fewnfudwyr neu’n 

Gymry di-Gymraeg) sy’n dod yn rhugl yn gymharol isel; o’r 17,865 o ddysgwyr yn 2010, 

dim ond 56 o bobl a safodd arholiad sy’n cyfateb i lefel B2/C1 Fframwaith Cyfeirio 

Cyffredin Ewrop ar gyfer ieithoedd (yn fras i arholiad lefel A) a 230 (1.3%) a safodd arholiad 

safon TGAU (Jones, 2012: 82).  Ymhellach, gwelir bod diffyg dilyniant o gyrsiau 

dechreuwyr i gyrsiau lefel uwch yn wendid yn y maes gyda mwyafrif o ddysgwyr yn peidio â 

datblygu heibio’r lefelau cychwynnol (Newcombe, 2007: 31). 
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 Cyfeiria ‘NEET’ (Not in education, employment, or training) at ‘Bobl Ifanc heb fod mewn Addysg, 

Cyflogaeth neu Hyfforddiant’. 
131

 Yn 2007–08 (17,570), 2008–09 (18, 220), 2009–10 (17, 865) ac yn 2010–11 ( 18, 205) LLWR2 a HESA3 

(yn LlC, 2013: 10). 
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Dros y blynyddoedd diwethaf, mae newidiadau niferus wedi bod ym maes addysg a 

hyfforddiant; uno colegau addysg bellach a phrifysgolion, sefydlu consortia addysg ac 

adolygu Cymraeg ail iaith fel pwnc.  O ganlyniad, yn 2012, sefydlwyd grŵp i adolygu maes 

Cymraeg i Oedolion (LlC, 2013: 5).  Canolbwyntiodd yr ymchwil ar astudio cyrhaeddiad 

dysgwyr, cynnwys y cwricwlwm, strwythurau darparu a gwerth am arian.
132

  Hwn oedd yr ail 

brosiect ymchwil ar y rhaglen CiO; rhwng y cyfnod 2007 a 2010, cynhaliwyd gwerthusiad 

o’r rhaglen CiO gan Old Bell 3 a chyflwynwyd dros 33 o argymhellion yn gysylltiedig ag 

wyth thema i APADGOS (Old Bell 3, 2011b).
 133

  Yn dilyn canfyddiadau’r ymchwil 

diweddaraf, cyflwynwyd 24 o argymhellion.  Ymhlith eraill, awgrymir y dylai Llywodraeth 

Cymru osod polisi clir ar gyfer y maes Cymraeg i Oedolion, sefydlu endid cenedlaethol i fod 

yn gyfrifol am roi arweiniad strategol i’r darparwyr, lleihau nifer y darparwyr, datblygu a 

gweithredu strategaeth Cymraeg yn y Gweithle a Chymraeg i’r Teulu, cydweithio â’r 

Comisiynydd Iaith a datblygu dulliau amrywiol o ddod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr 

ynghyd (LlC, 2013: 67-72).  Mae’r rhestr hirfaith o argymhellion a’r datblygiadau niferus ym 

maes addysg oedolion dros y degawd diwethaf yn awgrymu bod diffygion strategol, 

methodolegol a chyllidebol ehangach ym maes addysg ac nid yw’r rhaglen CiO yn cyflawni’i 

llawn potensial.   

O astudio’r maes addysg anstatudol a’r gweithgaredd polisi i integreiddio mewnfudwyr, daw 

yn amlwg fod y sefyllfa’n dra cymhleth.  Yn gyntaf, tra bod ymwybyddiaeth ymhlith 

gwneuthurwyr polisi ar y lefel genedlaethol fod mewnfudo’n ffactor sy’n dylanwadu ar 

hyfywedd y Gymraeg yn ei chadarnleoedd, bodola bwlch rhwng yr hyn sy’n cael ei harddel 

yn y strategaeth am fewnfudo a’r gweithgarwch ymarferol.  Yn ail, o ddadansoddi natur y 

rhaglen CiO ar y lefel genedlaethol, gwelwyd nad oes yna wahaniaeth yn y modd y mae’r di-

Gymraeg, boed yn fewnfudwyr neu’n Gymry, yn cael eu trin.  Yn drydedd, mae 

ymchwiliadau diweddar yn awgrymu bod yna ddiffygion ehangach yn y maes.  O ganlyniad, 

er mwyn medru tafoli polisïau iaith mewn addysg sy’n ymwneud yn benodol â mewnfudwyr, 

mae angen canolbwyntio ar weithgarwch un ganolfan.  Bydd rhan nesaf y bennod yn 

datblygu i drafod ymdrechion Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru (CCiOGC) i 
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 Casglwyd tystiolaeth ar lafar neu’n ysgrifenedig gan ddysgwyr, cyflogwyr, y canolfannau a darparwyr CiO, 

tiwtoriaid ac unigolion neu sefydliadau â diddordeb yn y maes.  Mabwysiadwyd amrywiaeth o ddulliau 

gweithredu; cynhaliwyd grwpiau ffocws, cyfarfodydd a thrafodaethau, defnyddiwyd holiaduron ar-lein a 

mynychwyd cynadleddau perthnasol ac ymwelwyd â chanolfannau Cymraeg (LlC, 2013: 14).  
133

 Ymhlith eraill, nodwyd yr angen i’r canolfannau gydweithio a rhannu arfer da mewn perthynas â chynllunio 

strategol a dadansoddi’r farchnad.  Awgrymwyd hefyd bod angen i’r canolfannau edrych ar eu polisïau ariannu 

a sicrhau lefel uwch o effeithiolrwydd gan eu rhwydweithiau darparwyr (Old Bell 3, 2011b: 6 – 10). 
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integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith yng Ngwynedd, canolfan sy’n gorfod darparu ar 

gyfer mewnfudwyr di-Gymraeg o rannau eraill o’r D.U. ac sy’n cael ei hadnabod fel un sydd 

â gweledigaeth. 

 

3.2.2. System addysg anstatudol: Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru        

          (CCiOGC) 

 

Ers ailstrwythuro’r rhaglen CiO yn 2006, y CCiOGC sy’n gyfrifol am gydlynu’r ddarpariaeth 

ar draws gogledd Cymru.
134

  Mae’n cydweithio gydag wyth o ddarparwyr annibynnol; 

Prifysgol Bangor, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (CAG) Coleg Harlech, Coleg Llandrillo 

Cymru, Coleg Menai, Coleg Glannau Dyfrdwy, Nant Gwrtheyrn, Popeth Cymraeg a Choleg 

Iâl.  Mae’r ganolfan yn cwmpasu Ynys Môn, Gwynedd (ac eithrio Meirionnydd), Conwy, Sir 

Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam (Andrews, 2011: 42).
135

  Ei chenhadaeth yw ‘galluogi nifer 

cynyddol o ddysgwyr i feithrin rhuglder yn y Gymraeg yn effeithiol bob blwyddyn, yn 

ogystal â’r hyder i ddefnyddio’r iaith o ddydd i ddydd’ (CCiOGC, 2013: 5). 

Yn y lle cyntaf, yr hyn a welir o ddadansoddi gweithgaredd y ganolfan yw nad oes 

gwahaniaethu rhwng mewnfudwyr a Chymry di-Gymraeg, er gwaethaf y ffaith fod mwyafrif 

y dysgwyr wedi’u geni yn Lloegr (Andrews, 2011: 44).  Ac eithrio rhai ymgyrchoedd 

marchnata, nid yw’r ganolfan yn trin a thrafod mewnfudwyr mewn ffordd sy’n wahanol i 

Gymry di-Gymraeg: 

Pan gatho ni ein sefydlu fel canolfannau, oedd y gair mewnfudwyr yn cael ei 

grybwyll yn reit aml [gan Llywodraeth Cymru], fel tasa nhw’n disgwyl i ni roi sylw i 

fewnfudwyr ar wahân. Ond, buan ddethon ni i’r casgliad, o does na’m pwynt, achos 

yr un gynulleidfa ydi’r di-Gymraeg a’r mewnfudwyr o safbwynt dysgu’r Gymraeg.  

Da ni eisio targedu’r ddwy garfan, da ni’m yn trin y naill neu’r llall yn wahanol 

(CCiOGC, Cyfweliad 9, 2012).
136

 

Mae hyn yn adleisio’r gweithgaredd ar y lefel genedlaethol. 
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 Mae Gwynedd yn cael ei rhannu’n ddwy ardal, gydag Arfon a Dwyfor yn gyfrifoldeb i Ganolfan Cymraeg i 

Oedolion Gogledd Cymru, a Meirionnydd yn gyfrifoldeb i CCiOGC (CG, 2010: 73). 
135

 Mae ganddo’r cyfrifoldeb am y ddarpariaeth, cyllid, data, ansawdd, cefnogaeth anffurfiol, hyfforddiant a 

marchnata.  Mae’r ganolfan yn gweithredu ar gyllideb o £3.5 miliwn yn 2013-14 sy’n cynnwys ariannu 

darpariaeth trwy isgontractwyr (£3.11 miliwn) a chyllido gweinyddiaeth a swyddogaethau’r ganolfan yn 

ganolog (£0.38 miliwn) (CCiOGC, 2013: 3). 
136

 Mewn ymchwil a wnaethpwyd gan y ganolfan, darganfuwyd bod cymhelliad dysgu rhwng mewnfudwyr a’r 

di-Gymraeg yn gallu amrywio.  Tra bod y Cymry di-Gymraeg yn dysgu’r iaith er mwyn teimlo’n fwy Cymreig, 

mae mewnfudwyr yn tueddu i ddysgu’r iaith er mwyn dod yn rhan o’r gymuned Gymreig maent yn byw ynddi 

(CCiOGC, Cyfweliad 9, 2011). 
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Rhwng Medi 2008 ac Awst 2010, cynhaliodd y ganolfan yr astudiaeth hydredol gyntaf o 

gynnydd a dilyniant dysgwyr Cymraeg ledled gogledd Cymru.  Yr amcan oedd astudio 

effeithiolrwydd arddulliau addysgu a mathau o ddarpariaeth, ac adnabod profiadau a 

disgwyliadau dysgwyr.
137

  Dangosodd canfyddiadau’r ymchwil mai menywod oedd mwyafrif 

y dysgwyr (69.3%) a bod mwyafrif y dysgwyr wedi’u geni yn Lloegr (58.7%).   Er bod y 

ganolfan wedi bod yn gweithio â’r ‘North Wales Association for Multicultural Integration’ 

(NWAMI) i geisio datblygu’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr o gefndir ethnig, mae 99.0% o 

ddysgwyr y Ganolfan yn wyn gyda 0.3% yn Asiaidd, 0.3% yn gymysg, 0.4% yn Ddu a 0.3% 

yn ystyried ei hunain yn arall (CCiOGC, 2012: 4; 11).  

Datgelodd yr ymchwil y ffactorau a oedd yn cymhell dysgwyr i fynychu gwersi’r ganolfan.  

Yn ôl eu trefn, yr oedd y prif gymhellion yn ymwneud â phlant y dysgwyr (h.y. eu helpu 

gyda’u gwaith cartref neu siarad Cymraeg gyda nhw) neu’r ffaith fod y dysgwyr yn awyddus 

i ddod yn rhan o’r gymuned Gymraeg leol.  Yn ôl Andrews, mae’r ffaith fod cynifer yn 

dysgu’r iaith er mwyn siarad Cymraeg gyda’u plant ‘yn arwydd calonogol o safbwynt 

trosglwyddo’r iaith i’r genhedlaeth nesaf’ ac yn dangos dylanwad yr iaith y tu hwnt i’r 

gyfundrefn addysg yng Nghymru (2011: 46).  Yr oedd diddordeb yn yr iaith ei hun a 

manteision gyrfaol hefyd yn ffactorau dylanwadol.
138

  Yn hyn o beth, daw yn amlwg fod y 

teulu, y gymuned a’r gweithle yn chwarae rôl allweddol yn y broses o dargedu dysgwyr a’u 

bod yn cynrychioli meysydd pwysig er mwyn eu hannog i fynychu dosbarthiadau. 

O ran gallu’r disgyblion i ddefnyddio’u sgiliau ieithyddol tu allan i’r dosbarth, amlygodd yr 

ymchwil bod dysgwyr ledled gogledd Cymru yn profi sefyllfaoedd amrywiol -  yn eu 

cymunedau, eu gweithleoedd ac ymhlith eu cydnabod.  Tra bod rhai yn ei chael hi’n hawdd 

neu’n hawdd iawn i gael cyfle i siarad Cymraeg (33.1%) i eraill yr oedd hi’n anodd neu’n 

anodd iawn iddynt (37.8%) (Andrews, 2011: 44–55).
 139

  Canfuwyd bod 87.4 % o’r dysgwyr 

yn siarad Cymraeg y tu allan i’r dosbarth o leiaf ychydig yn amlach erbyn diwedd y cwrs.  

Gwelwyd hefyd bod 74.6% o’r dysgwyr yn siarad Cymraeg o leiaf ychydig yn amlach gyda’u 
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 Dosbarthwyd dau holiadur i ddechreuwyr ar gyrsiau holl ddarparwyr gogledd Cymru. Bwriad yr holiadur 

cychwynnol oedd darganfod gwybodaeth am agweddau megis cefndir y dysgwyr, gan gynnwys ers faint o 

amser yr oeddent yn byw yng Nghymru, eu rhesymau dros ddysgu Cymraeg, eu profiad o ddysgu’r iaith yn y 

gorffennol a’u disgwyliadau o’u cwrs.  Ar ddiwedd pob cwrs, dosbarthwyd ail holiadur gyda’r nôd o fesur 

profiad y dysgwyr a oedd wedi cwblhau cwrs i ddechreuwyr.  Holwyd y dysgwyr am eu barn ar nifer o 

agweddau o’r cwrs, am effaith y cwrs ar eu sgiliau Cymraeg a’u defnydd o’r iaith y tu allan i’r dosbarth, a’u 

bwriad o safbwynt parhau i ddysgu (Andrews, 2011: 43).  
138

 Ar waelod y rhestr, gwelwyd cymhellion yn ymwneud â defnyddio’r cyfryngau Cymraeg, sef y teledu 

(25.3%), papurau a chylchgronau (24.4%), y we (22.9%) a’r radio (22.2%). 
139

 I 29.1%, nid oedd hi’n hawdd nac yn anodd (Andrews. 2011: 44–55) 
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plant, 70.6 % gyda’u ffrindiau a 68.3 % gydag oedolion yn y teulu.  Yr oedd y gweithle hefyd 

yn cynnig y cyfle iddynt ymarfer eu sgiliau ieithyddol, gyda 64.3 % ohonynt yn siarad 

Cymraeg o leiaf ychydig yn amlach gyda chyd-weithwyr a 48.0 % gyda chwsmeriaid.  Yr 

oedd yr agwedd gymunedol hefyd o bwys gyda 46.6 % yn siarad Cymraeg o leiaf ychydig yn 

amlach gyda chymdogion.  Mae’r canlyniadau hyn yn awgrymu’n gryf fod y teulu, y 

gymuned a’r gweithle yn medru atgyfnerthu’r broses o feithrin sgiliau ieithyddol ymhlith 

dysgwyr a’u bod yn parhau i fod yn feysydd pwysig ym maes cynllunio iaith.  Yn ogystal, 

datganodd yr ymchwil y byddai 95.3% o’r dysgwyr yn mynychu cwrs Cymraeg arall yn y 

dyfodol (Andrews, 2011: 44–55).   

Ond, mewn gwirionedd, fel gyda’r rhaglen CiO ar y lefel genedlaethol, mae diffyg dilyniant 

o un lefel i’r llall yn her i’r ganolfan hefyd; yn 2009-10, y gyfran o ddysgwyr a gwblhaodd 

gwrs i ddechreuwyr ac a barhaodd i gwrs ar lefel uwch oedd 32.7%.  Ymhellach, rhwng y 

cyfnod 2010 a 2012, mae nifer y dysgwyr unigol wedi gostwng rhywfaint.  Dehongliad y 

ganolfan o’r gostyngiad yw’r amgylchiadau economaidd a phrysurdeb bywydau personol a 

phroffesiynol.  Ar hyn o bryd, cais y ganolfan gynnal lefel bresennol y ddarpariaeth ac i 

wyrdroi’r gostyngiad (CCiOGC, 2013: 51).  Yr hyn a welir felly, yw fod dysgwyr yn 

cyrraedd lefel dechreuol yn y Gymraeg ond nid ydynt yn meithrin y sgiliau hyn drwy ddilyn 

cyrsiau dilynol. 

Er bod diffyg dilyniant yn her i’r ganolfan, ystyrir bod yna nifer o agweddau anuniongyrchol 

cadarnhaol yn deillio o’r ffaith bod dysgwyr yn mynychu’r dosbarthiadau: 

dwi’m yn meddwl fod cyrraedd rhuglder ynddo’i hun yn allweddol. Ti’n gwybod, yn 

amlwg, mae’n beth pwysig iawn ond be dwi’n ddeud ydi, dylen ni ddim dibrisio 

gwerth pobl sydd yn disgyn ar fin y ffordd neu sy’n dewis peidio a cario ‘mlaen 

(CCiOGC, Cyfweliad 9, 2012). 

 

Yn sgil cael profiad adeiladol o ddysgu’r iaith, gall dysgwyr gefnogi eu plant gyda geirfa 

syml a magu ymwybyddiaeth a pharch at y diwylliant Cymreig.  Gall hyn arwain at 

gefnogaeth o bethau Cymraeg a Chymreig ac annog rhai rhieni i anfon eu plant i addysg 

cyfrwng Cymraeg.  Yn y cyd-destun hwn, gall y system addysg anstatudol atgyfnerthu’r 

system addysg statudol wrth i wersi Cymraeg i Oedolion ddylanwadu’r gadarnhaol ar agwedd 

rhieni at werth y Gymraeg mewn addysg a bywyd bob dydd. 

Yn yr un modd â’r lefel genedlaethol, o astudio’r hyn sy’n digwydd ar y lefel gymunedol a 

lleol, yr hyn a welir yw clytwaith o brosiectau meicro hyd a lled gogledd Cymru yn hytrach 
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nag un strategaeth gyfannol.  Yn hyn o beth, mae’r maes wedi’i nodweddu gan ddiffyg 

cysondeb, cyllideb a pharhad gydag ystod o bartneriaid yn chwarae rôl: 

Lle dwi’n meddwl mae yna diffyg mawr ydi yn y cydweithio rhwng gwahanol 

asiantaethau achos mae yna lot o ddyblygu ymdrechion pobl...dwi’n meddwl bod 

eisio cydlynu’r peth. Dyna fyddai’n dda, petai yna ryw drefn, sydd yn gallu tynnu bob 

peth at ei gilydd fel fo dysgwyr...mewnfudwyr yn cael, os lici di, i roi o mewn termau 

syml, yn cael un pecyn...Dydi’r peth ddim wedi ei gynllunio yn fanwl a does yna 

ddim digon o gydweithio fel o ni’n deud ar draws gwahanol asiantaethau o’r hyn 

welai i felly yn de (CCiOGC, Cyfweliad 9, 2012). 

Trafodir yn awr rai o’r prosiectau diweddaraf i geisio integreiddio mewnfudwyr. 

Yn 2008, yr oedd y ganolfan yn rhan o brosiect a ddatblygwyd gan ByIG a Hunaniaith i 

gefnogi teuluoedd hwyrddyfodiaid.  Nod y prosiect oedd cynnig sesiynau ymwybyddiaeth 

iaith a diwylliant i deuluoedd cyfan er mwyn eu cymhathu i’w cymunedau Cymraeg.  

Gobeithiwyd hefyd dynnu sylw rhieni at y rôl allweddol maent yn eu chwarae mewn cefnogi 

addysg eu plant.  Cynhaliwyd y prosiect peilot yng Nghanolfan Iaith i Hwyrddyfodiaid yng 

Nghaernarfon a bu cydweithio gyda ByIG i gynnig pum sesiwn i rieni ar yr iaith Gymraeg a 

hanes a chynnyrch lleol.  Addaswyd y prosiect yn 2009-10 fel y cynhaliwyd y sesiynau 

gyda’r nosweithiau, a newidiwyd cynnwys y sesiynau fel bod rhieni yn derbyn gwybodaeth 

am gyfleoedd cymdeithasol Cymraeg a dwyieithog i blant, pobl ifanc a theuluoedd o fewn eu 

cymunedau.  Er yr ystyriwyd y prosiect yn llwyddiant gan y Bwrdd ac fe’i hymestynnwyd i 

ardaloedd eraill megis Penfro a Cheredigion, prosiect meicro gyda chyllid o £1,000 yn unig 

ydoedd (ByIG, Cyfweliad 7, 2011).   

Yr oedd y ganolfan hefyd yn bartner yn y prosiect ‘Cynllun Cymhathu Mewnfudwyr’ a 

weithredwyd gan Menter Iaith Môn yn ardal de-orllewin Môn rhwng 2006–09, mewn 

partneriaeth â ByIG a’r Ganolfan Hwyrddyfodiaid.  Nod y cynllun oedd ‘creu cyfleoedd i 

fewnfudwyr fod yn rhan o’u cymunedau lleol’ drwy drefnu gweithgareddau, hyrwyddo’r 

ddarpariaeth CiO, a chreu cyfleoedd cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yn yr 

ardal (Hywel Evans Cyf, 2009: 3).  Dros gyfnod o dair blynedd, cymerodd 207 o bobl ran yn 

y cynllun a chanfuwyd bod y cyswllt rhwng y CCiOGC wedi cynyddu gyda CCiOGC yn 

medru trefnu cyrsiau ychwanegol ar yr ynys (Hywel Evans Cyf, 2009: 5).  Yn dilyn 

gwerthusiad, canfuwyd bod prosiect o’r fath yn gallu ‘creu newid sylweddol o ran nid yn 

unig lleihau dieithrwch ac ofn ymysg newydd-ddyfodiaid, ond o ran symud tuag at “berthyn” 
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i ardal/ bro, ac o ran newid agweddau at y Gymraeg yn sylweddol’ (Hywel Evans Cyf, 2009: 

21). 

Yn ddiweddar, mae’r ganolfan wedi canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu’r ddarpariaeth ym 

meysydd y teulu, y gymuned a'r gweithle.  Yn gyntaf, gan fod y teulu yn dylanwadu ar 

gymhelliant dysgwyr, mae’r ganolfan wedi blaenoriaethu’r rhaglen ‘Cymraeg i’r Teulu’ er 

mwyn ceisio adeiladu ar y cyswllt rhwng y teulu a’r system addysg.  Er mwyn gwireddu’r 

nod hwn, cynigir cyrsiau lefel cychwynnol drwy’r CAG Coleg Harlech gyda’r gobaith y bydd 

rhieni yn mynychu’r cyrsiau dilynol ar ddiwedd y cwrs.  Cwrs anffurfiol ydyw sydd wedi ei 

strwythuro dros gyfnod o 60 awr, a ddysgir fel arfer mewn sesiynau wythnosol dwy awr.  Nid 

yw mewnfudwyr yn cael eu targedu’n benodol fel y cyfryw, ond gan fod y prosiect yn 

targedu dysgwyr drwy’r ysgolion, mae’n debyg y bydd rhai mewnfudwyr yn cael eu 

cynnwys.
140

   

Yn y pau cymunedol, mae’r ganolfan yn ceisio cynyddu’r nifer o weithgareddau dysgu 

anffurfiol sydd ar gael i’w dysgwyr trwy dri phanel dysgu anffurfiol (Môn a Gwynedd; 

Conwy a Dinbych; a Fflint a Wrecsam).  Mae’r panelau hyn, sy’n gyfrifol am weithgareddau 

dysgu anffurfiol y ganolfan, yn galluogi partneriaid lleol y ganolfan i gydweithio i drafod 

darpariaeth anffurfiol ar gyfer dysgwyr o bob lefel yn yr ardaloedd dan sylw.  Mae hyn yn 

sicrhau cydweithio agosach a rhagor o rannu arfer da.  Mae'r partneriaid yn cynnwys holl 

ddarparwyr CCiOGC; Mentrau Iaith pob sir, Swyddogion Twf, Swyddogion Merched y 

Wawr (CCiOGC, 2013: 7).  Mae’r ganolfan hefyd yn cydweithio gyda ‘Mentrau Iaith y 

Gogledd’ er mwyn ceisio targedu dysgwyr a all fod yn fewnfudwyr.  Enghraifft o hyn yw 

‘Sesiynau Siarad’ y sir, lle caiff sesiynau anffurfiol ar gyfer dysgwyr eu hyrwyddo drwy’r  

mentrau (MIC, 2011: 6).  Mae nifer y rheiny’n mynychu gweithgareddau ychwanegol a’r 

sesiynau siarad wedi cynyddu dros y tair blynedd diwethaf.
141

   

Yn ddiweddar, mae’r ganolfan hefyd wedi cymryd camau ym mhau y gweithle trwy gynnal 

cyfres o dros 60 o gyrsiau ‘Ymwybyddiaeth Iaith’ ar draws y gogledd a chydweithio gyda 

Chomisiynydd y Gymraeg i sicrhau safon ar gyfer hyfforddiant y Gymraeg yn y gweithle.  Y 

nod yw y bydd y cyrsiau cychwynnol yn annog pobl i ddysgu’r Gymraeg, arwain at gyrsiau 

                                                           
140

 O gymharu Chwefror 2013 â Chwefror 2012, mae nifer y dysgwyr i lawr 11%.  Mae’r ddarpariaeth 

‘Cymraeg i’r Teulu’ yn rhan o beilot yn ei blwyddyn olaf.  Bydd y Ganolfan yn asesu llwyddiant y peilot ac yn 

cynnig argymhellion ar gyfer y ffordd ymlaen yn 2014/15 (CCiOGC, 2013: 23).  
141

 Gwnaeth y rhai sy’n mynychu gweithgareddau dysgu anffurfiol gynyddu o oddeutu 2,500 yn 2009 –10 i 

3,800 yn 2010-11. O ran y sesiynau sgwrsio, gwnaeth y niferoedd misol gynyddu o 60 y mis yn 2009–10 i 85 y 

mis yn 2010-11 (CCiOGC, 2012: 18). 
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blasu yn y gweithle ac yn gweddnewid agwedd cyrff cyhoeddus tuag at gynllunio a chynnig 

cyrsiau Cymraeg i staff (CCiOGC, 2013: 33).  

Yn ddi-os, mae gan y maes addysg anstatudol y gallu i integreiddio mewnfudwyr a 

thrawsnewid y sefyllfa ieithyddol yng Nghymru a hynny gyda mesurau atgyfnerthol mewn 

meysydd cynllunio iaith eraill megis y teulu, y gymuned a’r gweithle.  Serch hyn, mae’n 

amlwg bod gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr addysg yn wynebu sawl her wrth geisio 

integreiddio mewnfudwyr drwy’r system gyfredol.  Yn wir, mae problemau ehangach gyda’r 

rhaglen CiO yn llesteirio gallu’r system addysg i ddysgu’r Gymraeg i oedolion, boed yn 

fewnfudwyr neu’n Gymry di-Gymraeg.  Er mwyn gwireddu potensial y rhaglen CiO, mae 

angen gweithredu ar yr argymhellion a gafwyd yn ddiweddar a gwella rhai agweddau 

strategol, cyllidebol, marchnata a methodolegol y rhaglen.  Yn ogystal, yn ystod y drafodaeth, 

gwelwyd bod strategaethau llywodraethol yn pwysleisio dylanwad mewnfudo ar hyfywedd y 

Gymraeg a’r angen i ddefnyddio’r rhaglen CiO fel modd i gryfhau’r iaith.  Ond o 

ddadansoddi ‘Iaith Pawb’ daeth yn amlwg fod bwlch sylweddol rhwng yr hyn a gyflwynwyd 

yn y strategaethau a’r hyn a gyflawnwyd yn ymarferol ar lawr gwlad.  Yn ddiamau, nid yw’r 

gweithgaredd polisi neu fuddsoddiad ariannol dros y blynyddoedd yn adlewyrchu anferthedd 

y dasg sy’n wynebu gwneuthurwyr a chynllunwyr polisi ym maes integreiddio mewnfudwyr.   

4. Y ffactorau cefndirol: demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r 

hinsawdd economaidd  

Yn ystod y drafodaeth uchod, daeth yn amlwg fod yna anghysondeb rhwng yr honiadau a 

gyflwynwyd mewn strategaethau a dogfennau gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd yr Iaith 

Gymraeg a’r agwedd ymarferol o integreiddio mewnfudwyr.  Ceisir yn awr adeiladu ar yr 

ddadl hon trwy godi cwr y llen ar natur y drafodaeth ar fewnfudo yng Nghymru a rhai o’r 

tensiynau rhyng-bleidiol sy’n ymwneud â’r drafodaeth.  Yna, ystyrir y modd y mae’r disgwrs  

ar fewnfudo wedi llesteirio gallu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned 

iaith Gymraeg.  Yn olaf, datblyga’r drafodaeth i drafod rôl yr economi a demograffi yn y 

broses o integreiddio mewnfudwyr.  

Dros y blynyddoedd, mae’r drafodaeth wleidyddol ar yr iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng 

Cymraeg wedi esblygu.  Arferai’r pynciau hyn beri rhwyg rhwng y pleidiau yng Nghymru:   

When bilingual schools were established in Wales in the post-war years they were 

criticized for being linguistically and educationally divisive and were accused of 

serving the interests of a small cultural nationalist elite.  These charges were 
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predicable on two grounds. First, such schools ran counter to the educational status 

quo and were an intrusive and additional element within the educational system. 

Secondly, the most vociferous champions of Welsh-medium schools were key figures 

with the Welsh-speaking intelligentsia, often, but not necessarily, adherents of Plaid 

Cymru (Jones & Williams, 2000: 5).
142

 

 

Ond heddiw, mae yna fwy o gonsensws gwleidyddol ar rôl addysg ddwyieithog a’r iaith 

Gymraeg yng Nghymru.  Mae hyn i’w weld yn y gefnogaeth drawsbleidiol a roddwyd i 

strategaethau a chynlluniau iaith ac addysg Llywodraeth Cymru yn ogystal â’r datblygiadau 

eang dros y degawd diwethaf.  Ys dywed aelod o’r Blaid Lafur Gymreig: 

I think you have got an Assembly in which all the political parties support the 

language. We’ve passed the Welsh language measure, we have a new Welsh language 

strategy, we have a Welsh medium education strategy for the first time.  It was clear 

that, you know, I think the moves, particularly around the Welsh language measure 

became I think, quite symbolically important in our politics and I think they helped 

move on the debate in along the way (Cyfweliad 19, 2012).
143

   

Yn wir, dangosodd Plaid Cymru a’r Blaid Lafur Gymreig eu bod yn gallu rhoi’u 

gwahaniaethau ideolegol i un ochr i weithio o blaid yr iaith Gymraeg; rhwng 2007 a 2011, 

daeth y ddwy blaid ynghyd o dan lywodraeth glymbleidiol a chyhoeddwyd y cytundeb 

'Cymru'n Un' (2007).    

Er hyn, ni ellir honni fod y consensws pleidiol hwn yn bodoli ar y pwnc o draweffaith 

mewnfudo ar y Gymraeg.  Dros y blynyddoedd, mae tensiynau gwleidyddol wedi llesteirio’r 

gallu i drafod a gweithredu polisïau iaith mewn addysg i integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned Gymraeg yng Nghymru.  Er bod yna ymwybyddiaeth gref ymhlith gwneuthurwyr 

polisi ar y lefel genedlaethol bod mewnfudo yn andwyol i’r Gymraeg, nid yw hyn wedi 

arwain at ddatblygiad trafodaeth gyhoeddus ac wrthrychol ar y pwnc.   
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 Ychwanega Williams: ‘...the greatest oppositition to the development of Welsh-medium education and of 

language issues generally came from within Labour-affiliated ranks.  The Labour Party was rooted in a British 

sense of identity, predicated upon social class divisions not ethnic antagonism, and saw any increase in the 

development of Welsh-medium education as necessarily weakening the British base in favour of a more focused 

Welsh national (if not necessarily nationalist) identification’ (2000: 23). 
143

 Ymhellach, yn 2003, daeth ByIG y bedair plaid wleidyddol yng Nghymru ynghŷd i arwyddo protocol yn 

ymwneud â’r iaith.  Trwy arwyddo’r gytundeb, yr oedd y pleidiau’n cytuno i beidio â chamddefnyddio’r iaith yn 

y gystadleuaeth am bleidleisiau; ‘ni ddylai’r hawl i ryddid barn wleidyddol gael ei chamddefnyddio yn y 

gystadleuaeth am bleidleisiau drwy sbarduno, greu neu fanteisio ar ragfarn ynglŷn ag iaith. Ni ellir caniatáu lle 

yn nhrefn wleidyddol ddemocrataidd ein cymdeithas i’r rhai sy’n cefnogi neu’n tanio casineb, rhagfarn neu 

wahaniaethu ieithyddol, boed hynny’n agored neu’n gudd. Ni ddylid gweld yr hawl i ryddid barn wleidyddol fel 

hawl absoliwt, heb derfyn na chyfrifoldeb wrth ei harfer’ (ByIG, 2003).  
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Er i Fwrdd yr Iaith Gymraeg gyfeirio at effaith mewnfudo yn un o’i ddogfennau cyntaf, ‘Yr 

Iaith Gymraeg: Strategaeth i'r Dyfodol’ (1989), ni lwyddodd y corff i wir fynd i’r afael â 

mewnfudo trwy gynllunio pwrpasol ac uniongyrchol yn ystod ei fodolaeth.  Un rheswm 

penodol am hyn oedd natur ymfflamychol y drafodaeth ar fewnfudo: 

Fe fydde fo wedi chwythu ni mas o’r dŵr tasa ni wedi mynd a trio cael polisi 

sylweddol neu bwyso am bolisi sylweddol. Mae e’n cael ei weld fel hiliaeth. Oedd. 

Ddim cweit felly erbyn hyn, ond mi oedd yn cael ei weld fel mater oedd yn ymwneud 

â hiliaeth a gwrth-Seisnigrwydd yn fwy na dim arall (ByIG, Cyfweliad 5, 2011). 

Mae’r ffaith fod hyd yn oed yr endid a oedd â’r cyfrifoldeb o bennu cyfeiriad strategol 

cenedlaethol ar gynllunio ieithyddol yn ofni trafod y pwnc ar sail cael ei gyhuddo o fod yn 

sefydliad hiliol yn adlewyrchu pa mor wleidyddol sensitif yw’r pwnc.  

Gellir gweld union natur y drafodaeth yng Nghymru o astudio ymdrechion Cymuned i 

gyflwyno’r pwnc ar y lefel wleidyddol yng Nghymru.  Yn 2001, cyfeiriodd Seimon Glyn, 

Cynghorydd Plaid Cymru yng Ngwynedd, at effaith mewnfudo ar gymunedau mewn rhaglen 

radio BBC: 

We’re faced with a situation now where we are getting tidal waves of migration, 

inward migration into our rural areas from England and these people are coming to 

live, to establish themselves here and to influence our communities and our culture 

with their own... Now if they were coming here under strict monitoring and control 

and if, for example, they were made aware of you know the different cultural aspects 

of these areas and made to or be persuaded to learn Welsh and to integrate smoothly 

into our communities there wouldn’t be a problem (yn Brooks, 2006: 147). 

Daeth ei eiriau yn destun ffraeo yn y sffêr gwleidyddol ar draws y cyfryngau a chymdeithas 

sifil a hynny ar y lefel Gymreig a Phrydeinig.  Cyhuddwyd Seimon Glyn o fod yn hiliol gan y 

‘Welsh Mirror’ ac yn ôl Brooks, addaswyd y cyfweliad gan y papur dyddiol er mwyn ei 

wneud yn fwy poblyddol (2001: 10).  Ymhellach, rhoddwyd Plaid Cymru mewn sefyllfa 

anodd adeg etholiad cyffredinol.
144

  Yn ôl Brooks, yr oedd ymateb y Blaid Lafur Gymreig yn 

rhan o strategaeth fwy eang i ddifetha enw Plaid Cymru ar adeg pan yr oedd yn herio 
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 Nid dyma’r tro cyntaf y mae Plaid Cymru wedi darganfod ei hun mewn sefyllfa annifyr yn dilyn sylwadau ar 

fewnfudo.  Yn yr 1980au, beirniadwyd Dafydd Elis Thomas, arweinydd Plaid Cymru ar y pryd, gan Alan 

Williams, ymgeisydd seneddol y Blaid Lafur yng Nghaerfyrddin am gyfeirio at effaith mnewfudo i ardaloedd 

Cymraeg.  Arweiniodd hyn at Meredydd Evans i honni: ‘Ond mi garwn glywed gan arweinwyr ei blaid ef, ac 

arweinwyr y pleidiau eraill, beth yn union yw eu barn nhw ar y mater penodol hwn.  Ar hyn o bryd aiff sylw’r 

cyfryngau i gyd ar berthynas y broblem hon â Phlaid Cymru, tra mae gweddill y pleidiau naill ai yn 

ymneilltuo’n Olympaidd rhag cyffwrdd yn y ddraenen o gwbl, neu yn ceisio chwythu fflamau anghytundeb 

rhwng rhai cenedlaetholwyr er mwyn sicrhau cymaint o fantais etholiadol ag a allant o hynny’ (1987 yn 

Ffrancon & Jenkins, 1994: 353). 
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goruchafiaeth y blaid.
145

  Trwy wyntyllu hen ystrydebau am Blaid Cymru a cheisio tynnu 

cymhariaethau rhwng hiliaeth a gweithredaeth iaith, ceisiodd aelodau o’r Blaid Lafur 

Gymreig danseilio hygrededd Plaid Cymru a’i gallu i gynrychioli etholwyr di-Gymraeg 

(2006: 139).
146

 

Yn sgil y dadlau, sefydlwyd y grŵp pwyso Cymuned yn 2001.  Er i’r sefydliad geisio gosod 

y pwnc ar yr agenda wleidyddol, buan daeth y sefydliad a’u sylfaenwyr o dan bwysau wrth i 

aelodau o bleidiau gwleidyddol a’r wasg ymateb yn negyddol i’w lobio: 

Oedd yna ymgyrch dabloid gasineb yn ein herbyn ni trwy’r ‘Welsh Mirror’, oedd yn 

stressful. Oedd y heddlu yn cadw tabs arnyn ni oedd yn stressful chi’n bo? Oedd yna 

wastad cwynion byth a beunydd yn dweud bod ni’n cymell casineb hiliol i’r naill wrth 

y llall, oedd yn stressful hefyd (Cymuned, Cyfweliad 2, 2011). 

Er hyn, nid dyma’r tro cyntaf i ymdrechion i drafod y pwnc arwain at adwaith negyddol; wrth 

anerch yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym 1986, honnodd Llywydd y Dydd, Meredydd 

Evans fod angen trafodaeth ar effaith mewnfudo: 

Yrŵan, ar boen gorsymleiddio pethau, rydw i am dynnu’ch sylw chi’n fyr at un ffaith 

– un bygythiad – amlwg.  Dyn a ŵyr ei fod o’n fater sensitif i’r eithaf ond ‘does dim 

osgoi arno; rhaid ei wynebu yn hollol agored a chyfrifol.  Cyfeirio yr ydw i am y 

mewnlifiad estron, dros yr ugain mlynedd dwytha ‘ma, yn arbennig i’r ardaloedd 

hynny y bu’n arfer gennym sôn amdanynt fel ‘Ardaloedd Cymraeg’ (yn Ffrancon & 

Jenkins, 1994: 350). 

 

Ceisiodd annog gwleidyddion a’r Cymry-Cymraeg i gymryd cyfrifoldeb ac ymateb i’r sialens 

o fewnfudo.  Holodd lle’r oedd ‘bataliynau mawr y pleidiau gwleidyddol?  Ble mae’r dyrfa 

luosog o Gynghorwyr Lleol?...Ai ofn colli pleidleisiau; ai diffyg ffydd mewn trafod agored 

a’r broblem bigog sy’n gorwedd wrth wraidd y tawelwch hwn? (yn Ffrancon & Jenkins, 

1994: 351).  Yn dilyn yr anerchiad, cyhuddwyd sylwadau Meredydd Evans o fod yn 

‘gywilyddus a hiliol’ (yn Ffrancon & Jenkins, 1994: 353) a chyhoeddwyd erthyglau yn y 

‘Daily Post’ a’r ‘Western Mail’ a oedd yn gyhuddol, yn watwarus ac yn sbeitlyd eu naws.
147

  

Adroddodd y ‘Daily Post’: 
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 Yn etholiadau cyntaf y Cynulliad ym 1999, ennillodd Plaid Cymru seddi mewn rhai o gadarnleodd y Blaid 

Lafur.  
146

 Ychwanega Wyn Jones: ‘These accusations represent an attempt to exile Plaid Cymru from the midst of 

political discussion in Wales – to expel it from the sphere of the “acceptable”’ (yn Brooks, 2006: 153)   
147

 Adroddodd Hewitt ar dudalen flaen y ‘Western Mail’ o dan y pennawd ‘Immigrant curb to save Welsh 

urged’: ‘Strict immigration laws in Wales to combat the massive threat to the Welsh language by a flood of 

foreign influences was advocated from the National Eisteddfod stage at Fishguard yesterday’ (1986: 1). 
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Passport control to enter Gwynedd comes ever nearer – if the self important 

Eisteddfod clique is to be believed...This veteran of Triawd y Coleg entertained his 

audience with a quixotic call for community control of ‘foreign’ immigration.  In the 

context of his speech, ‘foreign’ meant anyone from outside the borders of any self-

defined Welsh ghetto. He made the sinister plea for citizens to play their part by 

forgetting ‘the ordinary rule of courtesy to newcomers’ (Wynne Jones, 1986: 1). 

Mae’n bur debyg taw adweithiau fel hyn a arweiniodd at anallu ByIG i fynd i’r afael gyda’r 

pwnc.   

Dros ddeng mlynedd ar ôl ei gyfweliad radio, ac mae enw Seimon Glyn yn parhau i gael ei 

gysylltu â’r bennod honno yn hanes gwleidyddiaeth iaith yng Nghymru.  Yn ogystal, mae 

Cymuned wedi dod i ben i bob pwrpas.  Yn ôl Brooks, methodd y mudiad i gyflwyno’r pwnc 

gerbron y Cynulliad am ddau prif reswm.  Mae’r gyntaf, fel y trafodwyd eisoes, yn ymwneud 

â thensiynau trawsbleidiol rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru.  Mae’r ail yn ymwneud â 

dylanwad y drafodaeth Brydeinig ar fewnfudo ar y drafodaeth yng Nghymru.  Yn ei dyb ef: 

‘Parallels with the wider British immigration debate mean that the discussion of in-migration 

in rural Wales is invariably described as racist’ (2006: 144).  Hynny yw, ni waeth beth fo 

amcan neu wraidd y drafodaeth, o fewn y cyd-destun Prydeinig, mae’n datblygu i fod yn 

drafodaeth sy’n gysylltiedig yn anad dim â hil.  

Er gwaethaf dadl Brooks (2006), yn ôl aelod o’r Blaid Lafur Gymreig, esgorodd geiriau 

Seimon Glyn a gweithgarwch Cymuned ar y fath ddadlau am fod dull y trafod yn 

ymfflamychol: 

It seems to me that it appeared to have been raised in an inflammatory way, rather 

than in a constructive way. You have to then say that, well, the climate around the 

Welsh language, some of the divisions around that were probably sharper then and 

some of the journalists involved in the debates may have more of an axe to grind then 

(Y Blaid Lafur Gymreig, Cyfweliad 19, 2012).  

 

Cynigia’r aelod hwn bod yna awyrgylch sydd bellach yn ffafriol i drafodaeth ar fewnfudo.
148

   

Ond y gwir amdani yw fod y pwnc yn parhau’n un llosg bron i dri degawd ar ôl anerchiad 

Meredydd Evans ym 1986.  Er i Meri Huws honni yn 2007 fod ‘Cymru wedi symud ymlaen 
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 ‘You know, political discussion has moved significantly on now. You have a different range of language 

groups active some of those involved in groups like Cymuned have now become great champions of getting 

other people to learn Welsh, for example. And, we’re seeing different kind of language movements being 

created.  It seems to be that that was then, it’s almost like we are in a different era’ (Y Blaid Lafur Gymreig, 

Cyfweliad 19, 2012). 
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ers y dyddiau pan oedd pynciau fel allfudo a mewnfudo yn bethau yr oedd pobl ofn eu trafod’ 

(Huws, 2007: 26), mae’n amlwg nad oes neb yn perchenogi’r pwnc.  Er bod Prif Weithredwr 

a Chadeirydd ByIG wedi cyfeirio yn ddiweddar at fewnfudo fel un o’r prif fygythiadau i’r 

iaith Gymraeg, cyfraniadau i drafodaethau yn y wasg yn Gymraeg oedd y rhain, sef gwasg a 

chynulleidfa sy’n deall y ddadl ddeallusol a normadol ynglŷn ag effaith mewnfudo (Huws, 

2007: 26; Jones, M.P., 2011: 6).
149

   

Yn ddi-os, mae natur ymfflamychol y drafodaeth ar fewnfudo wedi llesteirio’r gweithgaredd 

ym maes integreiddio mewnfudwyr ar y lefel genedlaethol.  Golyga hyn fod yna ddiffyg 

arweiniad cadarn wedi bod ar y lefel hon a bod anghysonderau rhwng ymwybyddiaeth a 

gweithgarwch yn y maes.  Er bod y Blaid Lafur Gymreig wedi arwyddo strategaethau sy’n 

pwysleisio dylanwad mewnfudo ar hyfywedd y Gymraeg, mae’r pwnc mor wleidyddol 

sensitif fel fod rhai yn parhau i wadu.  Er enghraifft: 

The issue of inward migration has not featured as an issue, really, […]. So, in a 

sense, if you don’t identify that as a significant problem, you are not going to be 

providing a national response to it. You might be telling me that there is an 

unarticulated, politically unarticulated, I mean, set of issues around this. There may 

well be, but I think you are not as a government going to respond to something that is 

not articulated politically, unless it becomes obvious to you (Y Blaid Lafur Gymreig, 

Cyfweliad 19, 2012). 

O ganlyniad i’r diffyg trafodaeth, yr hyn a welwyd dros y blynyddoedd yw fod yr arweiniad o 

ran integreiddio mewnfudwyr trwy’r drefn addysg statudol wedi dod o lefel is o 

lywodraethiant, sef Cyngor Gwynedd.  Dros y degawadau, mae profiad Cyngor Gwynedd o 

gynnal a gweithredu’r canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid wedi dylanwadu ar weithgaredd 

yng ngweddill Cymru (Williams, C., 2009: 68; ByIG, Cyfweliad 1, 2011; CG, Cyfweliad 11, 

2012).  Gellir honni bod dau ffactor sy’n egluro hyn.  Yn gyntaf, tra nad oedd y Bwrdd yn 

meddu ar y gefnogaeth wleidyddol ar y lefel genedlaethol i fynd i’r afael â’r pwnc o 

fewnfudo, yr oedd yr hinsawdd wleidyddol yng Ngwynedd yn golygu bod y Cyngor yn gallu 

gweithredu polisïau i integreiddio plant mewnfudwyr.  Fel y soniwyd eisoes, yr oedd yna 

ymwybyddiaeth wleidyddol o’r ffaith fod mewnfudo’n effeithio ar y Gymraeg yn y sir, yn 

arbennig yn yr ysgolion.  Rhoddodd hyn y gallu i Gyngor Gwynedd i weithredu yn y maes 

mewn modd ymroddedig a strwythuredig.  Mae’r ail rheswm yn gysylltiedig â’r cyntaf, sef 
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 Honodd Jones: ‘Mewnfudo, siŵr o fod, yw’r anhawster pennaf, achos dy’ch chi ddim yn gallu atal e, ac 

unwaith mae yna lif bychan yn dod mae e’n cynyddu’n sydyn iawn iawn’ (2011: 6).  
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bod y mas critigol o siaradwyr yng Ngwynedd hefyd yn creu awyrgylch a oedd yn ffafriol i’r 

broses o integreiddio mewnfudwyr.   

Thema arall sydd wedi dod yn amlwg o astudio’r drafodaeth ar fewnfudo yw fod gwahanol 

endidau, Llywodraeth Cymru, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a 

Cymuned, wedi ceisio delio â mewnfudo trwy ei drafod yng nghyd-destun ‘cynaliadwyedd’ y 

cymunedau sy’n draddodiadol Gymraeg.  Un rheswm posibl am hyn yw ei fod yn haws 

cynnal trafodaeth ar fewnfudo ochr yn ochr â thrafodaeth ar ddadfeiliad cymdeithasol ac 

economaidd.  Yn ystod blynyddoedd cynnar Cymuned, pwysleisiwyd y berthynas rhwng 

‘Tai, Gwaith ac Iaith’ a dyfodol yr iaith Gymraeg:   

Mae Cymuned yn credu y dylid gweithredu cynllun triphlyg i fynd i’r afael â’r 

argyfwng hwn [mewnfudo ac allfudo] os yw’r Gymraeg i oroesi fel iaith gymunedol; 

sef ym meysydd tai a chynllunio, datblygu economaidd a chynllunio ieithyddol (2001: 

9).   

Yn yr un modd, gellid olrhain y ddadl hon i rai o ymgyrchu cynnar y Gymdeithas yn ystod yr 

1980au.
150

  Hyd heddiw, mae’r mudiad yn pwysleisio’r angen i greu cymunedau Cymraeg 

cynaliadwy yn ei maniffesto a gwelir hyn yn y maniffesto diweddar, ‘Maniffesto byw ar 

gyfer cymunedau byw’ (2013).  O edych ar gyhoeddiadau cenedlaethol megis ‘Iaith Pawb’ 

(2003), ‘Cymru’n Un’ (2007) ac ‘Iaith Fyw, Iaith Byw’ (2012), gwelir bod Llywodraeth 

Cymru yn pwysleisio’r cyswllt rhwng allfudo, mewnfudo a chynaliadwyedd (boed yn 

ieithyddol, gymdeithasol ac economaidd).  O astudio gweithgaredd ByIG gyda’r Mentrau 

Iaith, gellir gweld fod y corff wedi bod yn weithgar wrth geisio cynnal cymunedau lle’r oedd 

dros 70% yn siarad y Gymraeg a bod mewnfudo hefyd wedi ei drafod ochr yn ochr ag 

allfudo, dadfeiliad a datblygiad economaidd a chynllunio tai.  Gellir honni fod gan y mesurau 

hyn y nod o arafu’r llif o fewnfudwyr yn hytrach na’u hintegreiddio ar ôl iddynt gyrraedd.  

Mae’r uchos yn dangod y modd y mae’r ffactor economaidd yn rhan greiddiol o’r drafodaeth 

o gynnal cymunedau traddodiadol ‘Cymreig’ - yn lleol ac yn genedlaethol.  Yn gyntaf, mae’r 

symudiad poblogaeth o rannau o Loegr i Wynedd, wedi arwain at gynnydd mewn prisiau tai 

yn lleol.  Mae hyn yn gysylltiedig â’r dadrithiad mwy eang o wead economaidd a 
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 Er enghraifft, y drafodaeth ar TAN 20 yng nghylchlythyr 53 / 88 y Swyddfa Gymreig (1988) pan 

ddatganwyd bod hawl gan awdurdodau lleol i roi ystyriaeth i’r Gymraeg mewn polisiau cynllunio (CyIG, 1999: 

15).  
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chymdeithasol Gwynedd, fel sawl ardal wledig yng Nghymru.
151

  Yn ail, fel y soniwyd 

eisoes, mae’r mewnfudo economaidd yng Ngwynedd yn golygu fod canran sylweddol o bobl 

busnes a staff rheoli yn dod o du allan i’r fro am fod ganddynt y cyfalaf angenrheidiol.     

5. Casgliad 

Yn y bennod hon, dangoswyd yn gyntaf fod y system addysg statudol yn gwneud cyfraniad 

allweddol i’r broses o integreiddio plant mewnfudwyr i gymunedau Cymraeg eu hiaith a bod 

canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid yn chwarae rôl hanfodol wrth roi’r sgiliau ieithyddol 

cychwynnol i blant.  Ond, gwelwyd hefyd mai cam dechreuol mewn proses hir yn unig ydyw.  

Er mwyn sicrhau fod llwyddiant y canolfannau yn cael ei ddatblygu ac yn arwain at y 

disgyblion yn defnyddio’r Gymraeg fel iaith feunyddiol a naturiol, mae angen mynd i’r afael 

ag ystod o heriau ychwanegol, gan gynnwys dilyniant ieithyddol a defnydd cymdeithasol o’r 

iaith.  Gwelwyd hefyd bod llwyddiant y system addysg statudol yn ddibynnol ar arweiniad a 

gweledigaeth yr awdurdod addysg ac ymrwymiad rhieni ac athrawon.  

Yna, yn ystod y drafodaeth ar y system addysg anstatudol, neu’n fwy penodol, y rhaglen CiO, 

gwelwyd mai ychydig o oedolion sy’n mewnfudo i Gymru sy’n llwyddo i ddysgu Cymraeg 

yn rhugl.  Ond, gellir priodoli’r methiant hwn i broblemau ehangach ym maes addysg 

anstatudol megis methodoleg, marchnata, diffyg oriau cyswllt a dilyniant.  Gwelwyd hefyd 

nad yw’r maes yn gyffredinol yn tueddu i wahaniaethu rhwng Cymry di-Gymraeg a 

mewnfudwyr i Gymru, er bod cymhelliant y ddwy garfan dros fynychu yn amrywio.  

Ymhellach, mae’r drafodaeth yn dangos bod cefnogaeth y teulu a’r gymuned yn hollbwysig a 

bod modd cysylltu’r meysydd hyn drwy bolisïau neu brosiectau i atgyfnerthu gweithgarwch 

sy’n digwydd yn y dosbarth, boed ar gyfer plant neu oedolion.  

Yn olaf, amlygodd yr astudiaeth hyd a lled dylanwad y ffactorau cefndirol sef demograffi, y 

cyd-destun cyfansoddiadaol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd ar y broses o integreiddio 

mewnfudwyr.  Yng Ngwynedd, lle cafwyd amgylchiadau ffafriol, llwyddwyd i sefydlu 

polisïau cadarn er lles y Gymraeg mewn addysg a’r broses o integreiddio plant mewnfudwyr.  

Ar y lefel genedaethol, fodd bynnag, gwelwyd bod diffyg cefnogaeth wleidyddol a bod hyn  

wedi arwain at anghysonderau rhwng ymwybyddiaeth mewn strategaethau cenedlaethol ac 
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 Mae Williams a Morris yn tynnu sylw at yr anghyfartaledd o ran dosbarthiad cyfalaf a’r modd y mae hyn yn 

creu tensiynau ar y lefel leol: ‘These population movements have been the source of considerable debate and 

resentment, partly because of the impact upon the cost of housing in relatively depressed areas, and partly 

because of the impact of the incomers upon local structure and the ability to play a forceful role in the 

production and reproduction of Welsh’ (2000). 
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ymarfer ar lawr gwlad.  Felly, er gwaethaf ymroddiad ymhlith rhai unigolion i’r achos, boed 

yn uwch weision sifil yn y llywodraeth neu’n athrawon mewn ysgolion cymunedol, mae’r 

ffaith fod mewnfudo wedi parhau’n bwnc mor ddadleuol yn golygu nad yw cynnal trafodaeth 

wrthrychol a rhesymegol wedi digwydd am y pwnc.   Yn ddiamau, mae hyn wedi llesteirio’r 

gallu i roi ar waith bolisïau pellgyrhaeddol a chyfannol ym maes integreiddio mewnfudwyr.   

Yn y bennod nesaf, astudir y system addysg statudol ac anstatudol yn Québec.  Fel gyda’r 

bennod hon, bydd y drafodaeth yn canolbwyntio’n benodol ar y polisïau iaith mewn addysg 

sy’n ymwneud ag integreiddio mewnfudwyr, boed yn blant neu’n oedolion, i’r gymuned iaith 

Ffrangeg.  
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Pennod 5.  

O’r Révolution Tranquille i Gymhwysiad Rhesymol:  

Polisïau iaith mewn addysg yn Québec
152

 

 

1. Cyflwyniad 

Yn y bennod hon, canolbwyntir ar bolisïau iaith mewn addysg Llywodraeth Québec.  Fel 

gyda’r bennod flaenorol, tafolir y polisïau hyn er mwyn canfod i ba raddau mae’n bosibl creu 

polisïau ym maes addysg fel modd o integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith 

lleiafrifol.
153

  Yn ogystal â thrafod gweithgarwch polisïau iaith mewn addysg, bydd y bennod 

hefyd yn trafod pwysigrwydd y tri ffactor dylanwadol sef demograffi, y cyd-destun 

cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd a cheisir pwyso a mesur eu rolau hwy 

yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn Québec.  Bydd astudiaeth o Québec a’r ffactorau 

hyn yn arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o rym a dylanwad y tri ffactor ar rôl y system 

addysg mewn integreiddio mewnfudwyr.   

Bydd y bennod yn dilyn yr un strwythur â’r bennod ar Gymru ac mae iddi dair prif ran.  Bydd 

rhan gyntaf y bennod yn gosod y cyd-destun er mwyn medru dadansoddi rôl y system addysg 

statudol ac anstatudol yn Québec.  Dechreuir gyda thrafodaeth fer ar oblygiadau mewnfudo 

hanesyddol i’r dalaith yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif cyn troi i drafod natur 

presennol y mewnfudo.  Datblyga’r bennod wedyn i drafod y prif ddatblygiadau ym meysydd 

mewnfudo, addysg ac iaith dros yr hanner canrif ddiwethaf a goblygiadau’r rhain i’r broses 

hanesyddol a chyfredol o roi ar waith bolisïau i integreiddio mewnfudwyr drwy’r system 

addysg.  

Â’r bennod ymlaen wedyn i drafod y system addysg statudol ar y lefel daleithiol.  Yn y rhan 

hon, dadansoddir y ddogfen llywodraethol ‘Une école d'avenir - Politique d'intégration 

scolaire et d'éducation interculturelle’ a ddrafftiwyd ym 1998 ac sy’n parhau i grisialu 

egwyddorion a gweledigaeth Llywodraeth Québec ar gyfer integreiddio mewnfudwyr drwy’r 

system addysg.  Datblyga’r adran ar addysg statudol i ddadansoddi gweithgarwch y 

Commission Scolaire de Montréal (CSdM), sef bwrdd addysg ym Montréal sy’n delio â 

chyfradd uchel o fewnfudwyr.  Rhoddir ystyriaeth i’r modd y mae gweledigaeth y 
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 ‘Chwyldro Tawel’ sef, cyfnod allweddol yn hanes gwleidyddol a chymdeithasol Québec.  Yn ystod y cyfnod 

hwn o foderneiddio (yn ystod yr 1960au ac 1970au) cyflwynwyd cyfres o newidiadau cymdeithasol ac 

economaidd pellgyrhaeddol er mwyn caniatáu i Québec ddal fyny â thaleithiau eraill yng Nghanada.    
 
153

 Bydd yr astudiaeth yn edrych ar addysg gyhoeddus statudol ac anstatudol yn Québec yn unig.  Ni fydd yr 

astudiaeth yn ystyried addysg breifat. 
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llywodraeth yn cael ei rhoi ar waith yn ymarferol a’r modd y mae’r bwrdd addysg yn llunio 

polisïau iaith mewn addysg ei hun.  Bydd ail ran yr adran yn trafod rôl y system addysg 

anstatudol ar y lefel daleithiol.  Archwilir gweledigaeth Llywodraeth Québec ar gyfer dysgu 

Ffrangeg i fewnfudwyr sy’n oedolion a chyfeirir at rai o’r prif ddatblygiadau yn y maes hwn.  

Wrth dafoli ymdrechion y llywodraeth i integreiddio mewnfudwyr, trafodir hefyd rhai darnau 

allweddol o ymchwil sydd wedi arwain at y mesurau cyfredol sy’n cael eu gweithredu.  Yna, 

â’r bennod ymlaen i drafod y camau sydd wedi neu sy’n cael eu cymryd gan y bwrdd addysg 

CSdM ym maes addysg anstatudol i geisio integreiddio mewnfudwyr ym Montréal.  Cais y 

rhan hon o’r bennod archwilio’r modd y mae natur gweinyddu’r system ar y lefel daleithiol 

yn effeithio ar y gweithgarwch ar y lefel leol.  

Bydd rhan olaf y bennod yn trin a thrafod rôl a dylanwad y tair prif ffactor sef demograffi, y 

cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd ar allu’r system addysg i 

integreiddio mewnfudwyr.  Dadleuir y gallant esbonio llwyddiant cymharol polisïau iaith 

mewn addysg yn Québec.  Honnir bod y consensws trawsbleidiol a ddatblygodd yn ystod yr 

1960au ac 1970au ynglŷn â rôl mewnfudwyr yng nghymdeithas Québec wedi arwain at 

hinsawdd wleidyddol sy’n ffafriol i’r broses o integreiddio mewnfudwyr.  Serch y ffaith hon, 

o gyfeirio at ddau achos llys penodol, honnir bod dylanwad y berthynas rhwng y llywodraeth 

daleithiol a’r llywodraeth ffederal yn effeithio ar allu’r system addysg i integreiddio 

mewnfudwyr.  Mae ffactorau demograffeg ac economaidd hefyd ynghlwm â’r honiadau hyn.  

2. Y cyd-destun ehangach 

2. 1. Goblygiadau hanesyddol mewnfudo a’r Ffrangeg 

Mae mewnfudo wedi chwarae rôl sylweddol yn natblygiad ieithyddol a demograffig Québec 

byth ers cyfnod ‘La Nouvelle France’ pan laniodd y Ffrancwr, Jacques Cartier, ar lannau’r 

afon St. Lawrence ar ddechrau’r unfed ganrif ar bymtheg (Frenette & Paquet, 1999: 538).  

Wedi’r gwladychiad cyntaf hwn, symudodd nifer o bobl o Ffrainc, y Deyrnas Unedig a’r 

Unol Daleithiau yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel rhan o’r broses 

ehangach o fudo i’r ‘Byd Newydd’ (Errington, 2007: 5).  Fel dinasoedd eraill ar arfordir 

dwyreiniol Gogledd America, derbyniodd Montréal fewnlif cyson o fewnfudwyr, gyda dros 

60% ohonynt yn symud o Iwerddon.  Rhwng 1829 a 1853, cyrhaeddodd bron i 750,000 o 

fewnfudwyr Ddinas Québec, sef y prif borthladd ar gyfer Gogledd America-Brydeinig.  Er i 

nifer ohonynt symud i ardaloedd eraill yng Ngogledd America, yr oedd y niferoedd a 



129 
 

symudodd i Fontréal yn ddigonol i newid yn sylweddol gymeriad cymdeithasol a 

demograffig y ddinas (Levine, 1990: 8).  

Ar droad yr ugeinfed ganrif, cyrhaeddodd ton arall o fewnfudwyr.  Ond, tra bod y 

mewnfudwyr blaenorol yn hanu o Ffrainc, y Deyrnas Unedig neu’r Unol Daleithiau (dim ond 

4.5% ohonynt nad oedd o gefndiroedd Ffrengig neu Brydeinig), yr oedd rhan helaeth o’r 

530,000 o fewnfudwyr a gyrhaeddodd rhwng 1901 a 1920 yn bennaf yn Iddewig ac yn 

Eidaleg (Piché, 2003: 233-235).
154

  Gwelwyd cwymp yn y gyfradd a oedd yn symud i’r 

dalaith yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ond ailddechreuodd y mewnfudo o dde a dwyrain Ewrop i 

Québec yn ystod yr 1940au gyda mwyafrif y mewnfudwyr yn penderfynu ymgartrefu ym 

Montréal.  Erbyn yr 1960au, yr oedd dinas Montréal yn ddinas amlethnig ac amlieithog 

(Levine, 1990: 9).   

Wrth i gynifer o bobl nad oeddynt yn meddu ar y Ffrangeg na’r Saesneg fel mamiaith symud 

i Fontréal, newidiwyd deinameg ieithyddol y ddinas.  Y prif rheswm am hyn oedd fod y 

mewnfudwyr Iddewig, Eidaleg, Groegiaid a Phortiwgeaid yn dewis ymuno â’r gymuned 

anglophone yn hytrach na’r gymuned francophone.
155

  O ganlyniad, newidiodd y gymuned 

anglophone ym Montréal o fod yn un Brydeinig i un amlethnig; erbyn 1971, yr oedd y 

Montrealiaid Prydeinig yn cynrychioli 37% yn unig o boblogaeth Montréal nad oedd yn 

medru’r Ffrangeg (Levine, 1990: 10). 

Un o’r prif ffactorau a arweiniodd at fewnfudwyr, neu’n fwy penodol plant mewnfudwyr, i 

gael eu hintegreiddio i’r gymuned anglophone oedd y system addysg.  Yn y blynyddoedd 

rhwng 1931 a 1937, ar y cyfan, yr oedd y dosbarthiad o blant newydd a oedd yn mynychu 

addysg cyfrwng Ffrangeg a Saesneg yn hafal, gyda 52.3% yn mynychu system addysg 

Ffrangeg a 47.7% yn mynychu’r system addysg Saesneg (Barbaud, 1998: 180).  Erbyn yr 

1960au hwyr, fodd bynnag, yr oedd bron i 40,000 o 43,000 o blant allophone wedi’u 

cofrestru mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (Levine, 1990: 56).  Yn ôl adroddiad a 

gyhoeddwyd gan bwyllgor rhyng-weinidogol ar addysg mewnfudwyr,‘Quand la majorité 
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Rhwng 1921–31, symudodd 164,000 o bobl i Québec. Yna, rhwng 1931–50, 115,000 yn unig a symudodd i’r 

dalaith (Piché, 2003: 236– 39). 
155

 Drwy'r bennod, defnyddir francophone(s) i gyfeirio at unigolion sy’n siarad Ffrangeg fel mamiaith, 

anglophone(s) i gyfeirio at unigolion sy’n siarad Saesneg fel mamiaith ac allophone(s) ar gyfer unigolion sydd â 

mamiaith nad yw'n Ffrangeg neu’n Saesneg.  Mae’r termau hyn bellach yn cael eu defnyddio gan wneuthurwyr 

polisi, gwleidyddion, cymdeithas sifil, cyfryngau a dinasyddion Québec a Chanada (am enghreifftiau, gweler 

GdQ, 1998; Termote & Tibault, 2011; SC, 2011).   
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n’assimile pas’ (1967), yr oedd dros 90% o bob plentyn allophone newydd yn mynychu 

addysg cyfrwng Saesneg. 

Yn ogystal â’r adroddiad hwn, tynnodd ganlyniadau dau gomisiwn arwyddocaol, y 

‘Comisiwn Brenhinol ar Ddwyieithrwydd a Deuddiwylliannedd’ (1963) a’r ‘Comisiwn i 

Ymchwilio Sefyllfa’r Ffrangeg a Hawliau Ieithyddol’ (1968) sylw at y duedd ymhlith rhieni 

allophone o anfon eu plant i addysg Saesneg a haerwyd bod y duedd hwn yn un o’r prif 

ffactorau a oedd yn tanseilio cynaliadwyedd y Ffrangeg.  Cadarnhawyd yr honiadau hyn 

mewn adroddiad a gyhoeddwyd ym 1969 gan Jacques Henripin.  Darogodd y demograffwr y 

byddai’r Ffrangeg yn iaith leiafrifol ym Montréal erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, a hynny o 

ganlyniad i duedd mewnfudwyr i integreiddio i’r gymuned Saesneg (yn Levine, 1990: 62).  

Er bod mewnfudwyr yn penderfynu integreiddio i’r gymuned anglophone yn hytrach na 

francophone, ni welwyd datblygiad ymdeimlad ieithyddol cyffredin rhwng y gwahanol 

cymunedau ethnig hyd nes y daeth y cwestiwn ieithyddol yn bwnc gwleidyddol yn ystod yr 

1960au a’r 1970au.
156

  Pam felly y gwelwyd tuedd amlwg ymhlith mewnfudwyr i 

integreiddio i’r gymuned anglophone ac anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Saesneg yn 

hytrach na Ffrangeg? 

Yn gyntaf, er mai Ffrangeg oedd iaith y mwyafrif yn y dalaith, yr oedd Saesneg yn meddu ar 

statws uwch ym meysydd masnach a chyflogaeth.  Wrth anfon eu plant i addysg cyfrwng 

Saesneg, ystyriai’r rhieni allophone eu bod yn paratoi eu plant ar gyfer gwell cyfleoedd 

economaidd a chymdeithasol.  Yn ogystal, i’r mwyafrif o fewnfudwyr, yr oeddynt yn 

mewnfudo yn gyntaf oll i Ogledd America Saesneg yn hytrach na Québec a oedd yn Ffrangeg 

ei hiaith.  Yn ail, yr oedd y fframwaith sefydliadol addysgol ym Montréal yn golygu nad oedd 

pob rhiant yn ‘rhydd’ i ddewis cyfrwng addysg eu plant.  Tra’r oedd ysgolion Protestannaidd 

(PSBGM), a oedd yn Saesneg eu hiaith gan amlaf, yn fodlon derbyn plant o gefndiroedd 

crefyddol amrywiol, nid oedd yr ysgolion Catholig (CECM), a oedd yn Ffrangeg eu hiaith 

gan amlaf, yr un mor hyblyg: 

Local Catholic authorities, directors, and even teachers refused to admit non-

Catholic pupils, or those professing no religion, and the French-speaking sector thus 

lost a number of Orthodox Christian, French-speaking Jewish, and other non-

Catholic immigrants, usually because of religious zeal or a desire to avoid 

complications.  This isolationist trend did not favor close relations between ethnic 
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 Hyd hynny, nid oedd y sefydliadau Anglo-Protestannaidd wedi bod yn hynod agored a gwresog tuag at 

fewnfudwyr (Levine, 1990: 11). Gweler Levine (1990: 60) am drafodaeth ar ddechreuadau cymwysiadau yn 

ystod yr 1930au ar gyfer mewnfudwyr a lleiafrifoedd ethnig gan y gymuned Anglo-Protestannaidd. 
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groups and the French majority (Comisiwn Gendron, 1972: 239 yn Levine, 1990: 

57).
 157

 

Ymhellach, yn ystod yr 1960au, yr oedd swyddogion CECM yn annog mewnfudwyr i anfon 

eu plant i ysgolion cyfrwng Saesneg y CECM yn hytrach na’r ysgolion cyfrwng Ffrangeg 

(Levine, 1990: 58).  O ganlyniad, datblygodd y sector addysg Brotestannaidd Saesneg yn un 

heterogenaidd gyda phlant o gefndiroedd ieithyddol a chrefyddol amrywiol (D’Anglejan, 

1984: 33).   

Yn drydedd, yr oedd gan y system addysg Saesneg enw gwell (a cafodd hyn ei gadarnhau gan 

adroddiad y ‘Comisiwn Rhieni’). Golygai hyn fod hyd yn oed rhieni Catholig a oedd â’r hawl 

i anfon eu plant i addysg Ffrangeg, yn aml yn cofrestru eu plant mewn addysg cyfrwng 

Saesneg: 

In some cases, Catholic immigrants even sacrificed their religious convictions and, to 

enable their children to receive the best-quality English-language instruction 

available, enrolled them in Montréal’s historically superior Anglo-Protestant school 

system (Levine, 1990: 58).
158

  

Erbyn diwedd yr 1960au, yr oedd yn amlwg fod hyd yn oed mewnfudwyr Catholig o’r Eidal, 

a gynrychioli un o’r grwpiau mwyaf o fewnfudwyr ym Montréal, yn dewis integreiddio i’r 

gymuned iaith Saesneg yn hytrach na’r gymuned iaith Ffrangeg (Barbaud, 1998: 180).
159

 

Yr oedd y ffaith fod cynifer o allophones yn mynychu ysgolion Saesneg yn arwain at eu 

hintegreiddiad a chymdeithasoliad llwyr i’r gymuned Saesneg.  Arweiniodd hefyd at beth 

pryder ymhlith aelodau’r gymuned francophone (Barbaud, 1998: 181).  Ychwanegwyd at y 

gofid hwn yn sgil y ffaith fod y gyfradd geni ymhlith siaradwyr Ffrangeg y ddinas yn is nag 

yr oedd wedi bod ers blynyddoedd a bod presenoldeb allophones yn y ddinas yn fwyfwy 

amlwg wrth i francophones symud i faestrefi Montréal ac wrth i anglophones symud i 

daleithiau eraill (Levine, 1990: 62).   

O’r 1970au ymlaen, daeth natur y mewnfudo i’r dalaith yn fwy amrywiol a thrawsnewidiwyd 

cyfansoddiad ieithyddol Québec, a Montréal yn fwy penodol unwaith yn rhagor.  Tra’r oedd 

y mwyafrif o fewnfudwyr cyn 1961 yn hanu o Ewrop (87.9%) (Piché, 2003: 247), yr oedd 
                                                           
157

 CECM (Comisiwn ysgolion Catholig ym Montréal) a’r PSBGM (Bwrdd Addysg Protestanaidd Montréal 

Fwyaf). 
158

 Ymhlith eraill, nododd canlyniadau’r Comisiwn fod ysgolion cyfrwng Saesneg wedi’u haddasu ar gyfer 

anghenion y gymdeithas fodern, bod y gwariant y disgybl yn uwch nag ysgolion cyfrwng Ffrangeg a bod eu 

hathrawon wedi derbyn gwell hyfforddiant (Levine, 1990: 58).  
159

Ym 1967-8,  12% yn unig o rieni Eidaleg a oedd yn anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Ffrangeg CECM 

(Barbaud, 1998: 181). 
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nifer helaeth o’r mewnfudwyr newydd yn hanu o wledydd y tu allan i Ewrop ac yn symud er 

mwyn ffoi rhyfel, gormes wleidyddol a thlodi.  Ers 1978, mae 50% o fewnfudwyr Montréal 

yn dod o’r Affrig, Asia a’r Caribî, ac felly’n ychwanegu ymhellach at gymeriad amlethnig y 

ddinas (Levine, 1990: 217).   

2.2.  Mewnfudo presennol 

Hyd heddiw, mae mewnfudo yn parhau yn sialens real i Lywodraeth Québec; yn 2010, 

Québec, ar ôl Ontario (a dderbyniodd 42.1% o holl fewnfudwyr Canada) oedd yr ail dalaith 

yn y rheng o dderbyn mewnfudwyr, sef 19.2% o fewnfudwyr Canada (ISQ, 2011: 71). 
 
Er 

bod y niferoedd o fewnfudwyr wedi amrywio ers 1987 yn ôl sefyllfa economaidd Québec 

(Pagé & Lamarre, 2010: 3), yn y blynyddoedd diwethaf mae’r niferoedd hyn wedi sefydlogi 

rhwng 45,000 a 54,000 y flwyddyn (ISQ, 2011: 71). 

Yn ôl Cyfrifiad 2006, mae nifer y mewnfudwyr rhyngwladol i Québec yn cynrychioli 11.5% 

o boblogaeth Québec (SC, 2006 yn GdQ, 2008a: 52).  O’r mewnfudwyr rhyngwladol hyn, 

mae 86.95% ohonynt yn byw yn ardal metropolaidd Montréal (GdQ, 2008a: 56).
160

  Yn 2006, 

yr oedd canran y bobl nad oedd yn meddu ar naill ai Ffrangeg neu Saesneg fel mamiaith yn 

cynrychioli 21.8% yn RMR de Montréal a 32.6% ar Ynys Montréal (GdQ, 2008a: 25).
161

  Fel 

gweddill Canada, caiff mewnfudwyr eu categoreiddio yn ôl y drefn ganlynol: mewnfudwyr 

economaidd / annibynnol, sef gweithwyr cymwysedig a phobl busnes (cynrychiolant 70% o 

holl fewnfudwyr y dalaith), mewnfudwyr sy’n ymuno â theulu (cynrychiolant 20% o holl 

fewnfudwyr y dalaith) a ffoaduriaid (cynrychiolant 9% o holl fewnfudwyr y dalaith) (Piché, 

2003: 244).  O’r mewnfudwyr a dderbyniwyd yn Québec yn 2010, ganwyd 37% ohonynt yn 

yr Affrig, 25% yn Asia a 17% yn Ewrop.  Daethant o 130 gwlad gwahanol.  Ers 1998, mae 

Ffrainc, Tsieina, Algeria a Moroco ymhlith y gwledydd sy’n ymddangos ar dop y rhestr o 

wledydd genedigol.  Yn 2010, daeth 10.5% o Foroco, 8.2% o Algeria, 7.1% o Ffrainc, 6.7% o 

Haiti a 6.2% o Tsieina.
162

  Mae dau o bob tri o fewnfudwr Québec rhwng 20 a 44 mlwydd 
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 Ni waeth y blaid mewn grym, mae Llywodraeth Québec, ers 1993, wedi gweithredu mesurau rhanbartholi i 

geisio hybu mewnfudwyr i symud o Fontréal i rannau eraill o’r dalaith.  Mae tri phrif rheswm am hyn; ceisio 

osgoi sefyllfa lle bo yna ymdeimlad o getoau ym Montréal,  hybu datblygiad economaidd yng ngweddill y 

rhanbarth ac amlygu gwerth amlddiwylliannedd ymhlith gweddill y genedl.  Er hyn, nifer fach sy’n symud tu 

allan i ddinas Montréal (Laaroussi, 2011: 24).   
161

 Mae ardal RMR Montréal yn cwmpasu pum rhanbarth gweinyddol;  Montréal a Laval a rhannau o 

Montérégie, Laurentides a Lanaudière ac yn cynnwys 48.3% o boblogaeth Québec (GdQ, 2008a: 24).   
162

 Mae’r gwledydd hyn yn wahanol iawn i wledydd genedigol gweddill mewnfudwyr Canada; mae rhan fwyaf 

o’r mewnfudwyr i’r taleithiau eraill yn enedigol o’r Ffilipîns, India a Tseina, gyda chanran llai o fewnfudwyr o’r 

Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau (ISQ, 2011: 74-75). 
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oed, gyda’r oedran cyfartaledd yn 27.7 oed.  O’r mewnfudwyr a gyrhaeddodd yn Ionawr 

2009,  yr oedd 85% ohonynt yn parhau i fyw yn y dalaith yn 2011 (ISQ, 2011: 74-75).  

Ffenomen arall sydd wedi nodweddu’r dalaith er 1971 yw cyfradd geni isel; ers deugain 

mlynedd, mae’r gyfradd wedi aros yn gyson rhwng 1.4 a 1.7 plentyn i bob teulu (Pagé & 

Lamarre, 2010: 4).  Nid yw’r gyfradd hon yn ddigon i sicrhau cydbwysedd demograffig y 

gymuned francophone.
163

  Ymhellach, mae cyfradd yr allfudo o Québec i daleithiau eraill 

yng Nghanada yn uwch na’r gyfradd mewnfudo mewnol.164  Mewn gwirionedd, 

francophones o weddill Canada yn anad neb sy’n mewnfudo i Québec (Termote & Thibault, 

2011: 38).  O ganlyniad, mae atynnu mewnfudwyr rhyngwladol i Québec yn fodd o ymateb 

i’r gwendid demograffig (ISQ, 2012: 17).   

Yn ddiamheuol, siapiwyd cyd-destun sosio-ieithyddol Québec, a Montréal yn benodol, gan y 

ffenomen o fewnfudo a nodweddodd yr ugeinfed ganrif.  Wrth i fewnfudwyr ddewis 

integreiddio i’r gymuned anglophone yn hytrach na’r gymuned francophone, cafwyd peth 

tensiwn rhwng y gwahanol gymunedau ethnig ac ieithyddol a phryder ymhlith y gymuned 

francophone.  Esgorodd yr ymdeimlad hwn ymhlith y gymuned francophone ar ystod o 

ddatblygiadau deddfwriaethol a pholisi.  Trafodir hyn maes o law yn y bennod.   

2.3. Cyd-destun cyffredinol yr iaith  

Mewn gwirionedd, nid oes yr un wlad wedi buddsoddi mwy mewn ymchwil ar 

ddwyieithrwydd, deuddiwylliannedd ac amlieithrwydd na Chanada, a Québec, yn fwy 

penodol (Mackey, 1984: xi).  Yn wahanol i’r hyn sydd ar gael yng Nghymru, mae gan 

wneuthurwyr polisi a demograffwyr ystod o wybodaeth ystadegol a demograffig ar statws a 

sefyllfa’r Ffrangeg yn Québec ac yn sgil hyn gallent fynd ati i gynllunio mewn modd llawer 

mwy pwrpasol a strategol i integreiddio mewnfudwyr rhyngwladol i’r gymuned iaith.  

Yng Nghyfrifiad 2011, datganodd 78.9 % o boblogaeth Québec eu bod yn siarad Ffrangeg fel 

mamiaith, o’i gymharu a 79.6% yng Nghyfrifiad 2006 (SC, 2011: 12).  Dylanwad ffactorau 

demograffig megis cyfradd genedigaethau, marwolaethau a mewnfudo rhyngwladol a 

mewnol oedd wrth wraidd y gostyngiad hwn yn y nifer o siaradwyr.  Gwelwyd cynnydd o 
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 Mewn gwlad datblygiedig, mae angen o leiaf 2.1 o blant i gymryd lle'r ddau riant ac i wneud yn iawn am y 

marwolaethau ymhlith plant ifanc (ISQ, 2011: 39).  
164

 Er mwyn sicrhau cysondeb ar draws yr astudiaethau achos, defnyddir y term ‘mewnfudwyr mewnol’ yn y 

bennod hon.  Y term a ddefnyddir mewn dogfennau llywodraethol ac ymchwil yn Québec, fodd bynnag, yw 

rhyngdaleithiol e.e. Paillé, 1999.  
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1% (40,000 o bobl) yn y nifer o bobl yn honni eu bod yn siarad Saesneg, sef 8.3% o 

boblogaeth Québec.  Datganodd 12.8% eu bod yn siarad mamiaith nad yw’n Ffrangeg neu’n 

Saesneg (ac felly’n allophone).  Yn 2006, y ffigwr cyfatebol oedd 12.3%.  Yn y dalaith, 

mae’r gyfradd dwyieithrwydd wedi cynyddu o 40.6 % yn 2006 i 42.6 % yn 2011 (SC, 2011: 

12).  Mae’r wybodaeth i’w weld yn nhablau 1 a 2. 

Mewn degawd, mae canran y boblogaeth allophone yn y dalaith sydd ond yn siarad un iaith 

‘arall’ yn y cartref wedi gostwng, o 32.8% yn 2001 i 30.5% yn 2011.  Yn ystod yr un cyfnod, 

mae canran y boblogaeth hon sy’n datgan eu bod yn siarad Ffrangeg yn aml yn y cartref (un 

ai’r Ffrangeg yn unig neu ar y cyd ag iaith nad yw’n Saesneg) wedi cynyddu o 20.4 % yn 

2001 i 24.1 % yn 2011.  Yn yr un modd, mae cynnydd wedi bod yn y ganran sy’n datgan eu 

bod yn defnyddio’r Ffrangeg fel ail iaith yn aml yn y cartref, o 14.3 % yn 2001 i  15.9 % yn 

2011 (SC, 2011: 16).  Ym Montréal, datganodd 626,045 o bobl eu bod yn siarad iaith 

fewnfudol gan amlaf yn y cartref.  O’r ieithoedd hyn, Arabeg a Sbaeneg yw’r rhai mwyaf 

poblogaidd, gyda 17% (108,000) yn siarad Arabeg a 15% (95,000) yn siarad Sbaeneg.
165

  Yr 

ieithoedd eraill sy’n cael eu siarad fwyaf aml yn y cartref yw Eidaleg (51,000), Tsieinëeg 

(35,000) a Chreol (34,000) (SC, 2011: 7). 

Felly, er bod y Ffrangeg yn iaith hyfyw ar y cyfan yn Québec, mae presenoldeb Saesneg 

ynghyd ag ieithoedd mewnfudol ym Montréal yn golygu fod darlun sosio-ieithyddol y ddinas 

yn fwy cymhleth. 

2.4. Y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi  

Yn yr adrannau blaenorol, adlewyrchwyd ar natur y mewnfudo a welwyd dros y degawdau 

diwethaf a thraweffaith y ffenomen hon ar gynaliadwyedd y Ffrangeg, yn enwedig ym 

Montréal.  Cyflwynwyd hefyd y cyd-destun ieithyddol cyffredinol a chyfredol yn Québec.  

Bydd yr adran nesaf yn adeiladu ar y drafodaeth hon ac yn trafod y datblygiadau polisi a 

deddfwriaethol a gafwyd ym meysydd mewnfudo, addysg ac iaith ers yr 1960au.  Dechreuir 

yn gyntaf â thrafodaeth o ddatblygiadau ym maes deddfwriaeth mewnfudo.  Yna, ymdrinnir 

â’r newidiadau deddfwriaethol ym meysydd addysg ac iaith gyda’i gilydd, gan fod y 

diwygiadau yn y meysydd hyn yn cael eu cynnwys yn yr un darnau o ddeddfwriaeth. 
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 Montréal sydd â’r boblogaeth uchaf o’r ddwy iaith hyn o blith holl ardaloedd metropolaidd Canada (SC, 

2011: 7). 
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Deddfwriaeth a pholisi mewnfudo 

Yn wahanol i Lywodraeth Cymru, mae gan Lywodraeth Québec yr hawl i ddeddfu ym maes 

mewnfudo a hynny ers pasio Deddf Gogledd America ym 1867 (Erthygl 95).  Yn sgil y 

ddeddf hon, daeth polisi mewnfudo yn bŵer a oedd wedi’i rannu rhwng Llywodraeth Canada 

a Llywodraeth Québec.  Golygodd hyn y gallai’r llywodraeth daleithiol ddeddfu ym maes 

mewnfudo ar yr amod nad oedd y ddeddfwriaeth yn gwrthdaro â chyfreithiau ar y lefel 

ffederal.  Er hyn, ni chymerodd y llywodraeth daleithiol gamau i ddeddfu yn y maes hwn hyd 

nes yr 1960au hwyr.  Yn ôl Barker, yr oedd diffyg gweithgarwch Llywodraeth Québec ym 

maes mewnfudo yn adlewyrchiad o feddylfryd ehangach y gymuned francophone tuag at 

fewnfudwyr yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif (2010: 18-19).  Honna fod agwedd yr 

elît cymdeithasol a gwleidyddol tuag at fewnfudwyr yn gaeëdig a’u bod yn amharod i 

dderbyn mewnfudwyr.  Un o’r prif resymau am hyn oedd y ffaith eu bod yn cael eu gweld fel 

bygythiad i’r ffordd draddodiadol Ffrangeg-Canadiaidd o fyw: 

Prior to the 1960s, the attitude of Québec’s social and political elites to immigrants 

had indeed embodied ‘pessimistic nationalism’...The then ‘French Canadian’ identity 

was as an isolated people in North America, with a distinctive language, religion and 

rural lifestyle (Barker, 2010: 18-19). 

Yn hytrach na cheisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg, yr oedd 

arweinwyr gwleidyddol Québec yn ystyried y ffenomen fel rhywbeth i fod yn amheus ohono: 

‘at best as a necessary evil, at worst as a threat the community needed to protect itself 

against’ (GdQ, 1982 yn Barker, 2010: 19), yn enwedig am eu bod eisoes yn teimlo o dan 

fygythiad.
166

  Fel y soniwyd eisoes, yr oedd y sefydliadau Saesneg, ac yn enwedig yr 

ysgolion Saesneg, yn llawer mwy agored a gweithgar yn y maes hwn, yn enwedig o’r 1930au 

ymlaen (Levine, 1990: 60). 

Gwelwyd newid amlwg yn agwedd yr elît gwleidyddol tuag at fewnfudo ar ddiwedd y 

1960au pan ddechreuodd Llywodraeth Québec ymestyn a manteisio ar ei phwerau 

cyfansoddiadol ym maes mewnfudo gan ddechrau drwy greu Gweinyddiaeth Mewnfudo ym 

1968.  Yr oedd ganddi dair prif swyddogaeth; annog y mewnfudwyr hynny a fyddai’n 

cyfrannu at ddatblygiad Québec i ymgartrefu yno, eu hannog i’r milieu Québécois a’u hannog 

i gynnal eu harferion ethnig (Barker, 2010: 20).  Cynrychiolai sefydlu’r weinyddiaeth dri 
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 Yr oedd cenedlaetholwyr Ffrengig-Canadaidd hefyd yn honni fod arweinwyr Prydeinig-Canadaidd yn 

gweithredu polisïau mewnfudo ar gyfer anglophones ac allophones i ‘foddi’ siaradwyr Ffrangeg yng Nghanada 

(Behiels, 1991: 6; Piché; 2003: 234). 
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ysgogiad a oedd yn gyffredin ar draws y sbectrwm gwleidyddol yn Québec.  Y ffactor gyntaf 

oedd fod y dalaith yn wynebu ‘argyfwng demograffig’ a bod mewnfudwyr yn tueddu i 

integreiddio i’r gymuned Saesneg.  Wrth drafod mesur i sefydlu gweinyddiaeth mewnfudo, 

honnodd René Lévesque o’r blaid PQ fod integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned Saesneg 

yn cynrychioli: ‘menace for our demographic future and necessarily in turn for the cultural 

future of our whole society’ (1968 yn Barker, 2010: 20).  Ategodd y Rhyddfrydwr Jean 

Lesage fod angen gweithredu mesurau i sicrhau na fyddai grym demograffig y mewnfudwyr 

a’u penderfyniadau ieithyddol yn amharu ar gyfansoddiad ieithyddol y dalaith (1968 yn 

Barker, 2010: 20).  Yr oedd yr ail ffactor yn ymwneud â’r ymdeimlad cenedlaetholgar a oedd 

yn magu momentwm ymhlith y Canadiaid-Ffrengig, neu’r Québécois, a’r dyhead 

gwleidyddol yno i sefydlu wladwriaeth Québécois gref.
167

  Yr oedd y trydydd ysgogiad ar 

gyfer creu gweinyddiaeth mewnfudo yn ymwneud â phara-diplomyddiaeth a’r bwriad o hybu 

ar y lefel byd-eang fod Québec bellach yn ymroddedig i’r broses o groesawu mewnfudwyr 

(Barker, 2010: 21).  Dynododd sefydlu’r weinyddiaeth gyfnod newydd yn hanes mewnfudo 

Québec.   

Ym 1971, cafwyd cytundeb ‘Lang-Cloutier’ rhwng y llywodraeth ffederal a thaleithiol a 

ganiataodd i Québec gael cynrychiolwyr mewn llysgenadaethau Canadaidd.  Diwygiwyd y 

cytundeb hwn dros y blynyddoedd ac ymestynnwyd y pwerau gyda chytundeb ‘Andras-

Bienvenue’ ym 1975 a chytundeb ‘Cullen-Couture’ ym 1978.  Ond er y derbyniodd 

Llywodraeth Québec ragor o bŵer i ddewis mewnfudwyr annibynnol / economaidd a gosod 

amcanion ei hun ar gyfer nifer a chyfuniad y mewnfudwyr, parhaodd y llywodraeth ffederal i 

fod â’r awdurdod dros reoli ffiniau a fisâu a dewis a dethol ffoaduriaid ac ail-luniad teuluol 

(Barker, 2010: 22).  Ym 1991, lluniwyd cytundeb ‘Canada-Québec’ a roddodd i Québec y 

pŵer neilltuedig i ddethol ei mewnfudwyr annibynnol / economaidd.  Pwysleisiodd y 

cytundeb yr amcan o ddiogelu grym demograffig Québec yng Nghanada a’r angen i 

integreiddio mewnfudwyr mewn modd y byddai’n parchu ‘caractère distinct de la société 

québécoise’ y dalaith (GC, 1991: Erthygl 2 & 4).
168

   

Er mai’r llywodraeth ffederal a fyddai’n parhau i sefydlu’r lefel flynyddol o fewnfudo, 

rhoddwyd i’r llywodraeth daleithiol y gallu i benderfynu’r lefel o fewnfudo i Québec drwy 

broses o ymgynghoriad.  Yn ogystal, trwy system bwyntiau unigryw, derbyniodd y gallu i 
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 Yn ystod yr 1960au, daeth Ffrengig-Canadiaid Québec i adnabod eu hunain fel Québécois (gweler Frenette 

& Pâquet, 1999: 574). 
168

 ‘Hynodrwydd cymeriad y gymdeithas Québécois’ (cyfieithiad personol). 
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flaenoriaethu mewnfudwyr sy’n medru’r Ffrangeg.  Fel rhan o’r cytundeb, tynnodd 

Llywodraeth Canada yn ôl o bob rhaglen ailgartrefu ac integreiddio yn Québec a chytunwyd 

y byddai Llywodraeth Québec yn derbyn 32.5% o gronfa Llywodraeth Canada ar gyfer 

gweithredu’r rhaglenni hyn.  Yn ystod y pedair blynedd ddilynol, derbyniodd y llywodraeth 

daleithiol $332 miliwn i fynd i’r afael â’r rhaglenni hyn (Baker, 2010: 26).  Bob blwyddyn 

ers 1991, mae Llywodraeth Québec wedi derbyn cyllid gan Llywodraeth Canada yn benodol 

ar gyfer integreiddio mewnfudwyr (gweler tabl 3).
169

   

Yn ystod yr un cyfnod, cydnabuwyd yr angen am bolisïau rhagweithiol hefyd.  Ym 1991, 

lansiodd llywodraeth Ryddfrydol Robert Bourassa y ddogfen bolisi arloesol, ‘Au Québec 

pour bâtir ensemble: Énoncé de politique en matière d’immigration et d’integration’.  Er i’r 

llywodraeth PQ drafod cysyniadau yn ymwneud â mewnfudo gyda chyhoeddi ‘La Politique 

québécoise de développement culturel’ (1978) a’r ‘Autant de façons d’être Québécois’ 

(1981), cafwyd yn nogfen 1991 safbwynt mwy rhyddfrydol ar fewnfudo a oedd yn cydnabod 

cyfansoddiad ethnig Québec (McAndrew, 2004: 311).  Amlinellodd y ddogfen hon dair phrif 

egwyddor creiddiol i gymdeithas Québec; yn gyntaf, mai’r iaith Ffrangeg fyddai cyfrwng 

cyfathrebu cyhoeddus; yn ail, ei bod yn gymdeithas ddemocrataidd lle disgwylir i bawb 

gyfranogi a bod yn rhan ohoni; ac yn drydedd, ei bod yn gymdeithas blwralaidd wedi’i selio 

ar werthoedd democrataidd (GdQ, 1991: 16).  Disgwylir i fewnfudwyr barchu’r ffaith mai 

Ffrangeg yw’r cyfrwng iaith gyhoeddus, ond ni ddisgwylir iddynt roi’r gorau i diwylliannau 

eu hunain.  Caiff hyn ei gyflwyno ar ffurf  ‘cytundeb moesol’ rhwng y mewnfudwr a’r 

gymdeithas sy’n parchu’r model o interculturalisme.
170

  Mae gan y ddogfen bolisi rôl ddeuol, 

ar y naill llaw, mae’n ceisio hyrwyddo’r arfer o siarad Ffrangeg yn y pau cyhoeddus.  Ar y 

llaw arall, mae’n meithrin amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol mewn modd gweithredol 

(Barker, 2010: 26-8).   

Dros y blynyddoedd, mae sawl dogfen llywodraethol wedi atgyfnerthu’r disgwrs mai’r 

Ffrangeg, yng nghymdeithas amlieithog Québec, yw’r ‘langue commune’ (GdQ, 1996) a’r 

‘langue de cohésion sociale’ (GdQ, 2008d).
171

  Serch y rhain a sawl dogfen polisi arall ar 

integreiddiad cymdeithasol, y ddogfen ‘Au Québec pour bâtir ensemble’ a chytundeb 
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 Yn ôl TCRI, mae’n anodd iawn dod o hyd i union gyllideb integreiddio’r Gweinyddiaeth Mewnfudo (MICC) 

gan fod y llywodraeth yn cuddio llawer o’r data a’r dogfennaeth yn ymwneud â mewnfudo (Cyfweliad 13, 

2012). 
170

 Am drafodaeth ar y gwahaniaeth rhwng y model ‘interculturalisme’ yn Québec a’r model  

‘multiculturalisme’ yng ngweddill Canada, gweler Barker (2010: 25-26) a Gagnon a Iacovino (2007b: 98). 
171

 ‘Iaith gyffredin’ / ‘Iaith ar gyfer cydlyniad cymdeithasol’ (cyfieithiad personol). 
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‘Canada-Québec’ sy’n parhau i gynnig y sylfaen ar gyfer polisi integreiddio yn Québec a’r 

fframwaith ar gyfer trafodaeth ar fewnfudo.  

Ers yr 1960au, mae polisi a deddfwriaeth mewnfudo yn Québec wedi datblygu ac esblygu.  

Gan mai sail y datblygiadau hyn oedd y canfyddiad fod presenoldeb mewnfudo yn effeithio 

ar hyfywedd y Ffrangeg a’r genedl a diwylliant Québécois, cafwyd consensws trawsbleidiol 

ar y camau gweithredol dechreuol ym maes mewnfudo.  Parhaodd y consensws trawsbleidiol 

hwn drwy gydol ail hanner yr ugeinfed ganrif gyda phleidiau gwleidyddol Québec yn 

rhannu’r gred fod angen gweithredu ym maes mewnfudo er mwyn cynnal yr iaith Ffrangeg ac 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned Ffrangeg.  Adlewyrchir hyn, nid yn unig drwy’r 

gyfres o gamau deddfwriaethol, ond hefyd yn y modd fod yr un ddogfen bolisi ‘Au Québec 

pour bâtir ensemble’ yn parhau’n sail i weithgarwch yn y maes, ni waeth beth pa blaid sydd 

mewn pŵer.  Troir yn awr i drafod datblygiadau deddfwriaeth ym maes iaith ac addysg.  

Deddfwriaeth a pholisi iaith ac addysg 

Yn yr un modd ag y cafwyd newidiadau ym maes mewnfudo o’r 1960au ymlaen, gwelwyd 

datblygiadau ym meysydd polisi iaith ac addysg hefyd.  Pan ddaeth llywodraeth Ryddfrydol 

PLQ Jean Lesage i bŵer ym 1960, gwnaethpwyd addysg yn flaenoriaeth ac fe’i ystyriwyd fel 

un o’r prif arfau i foderneiddio Québec a rhyddfreinio’r Canadiaid-Ffrengig.
172

  Rhwng  

1960-63, comisiynodd Jean Lesage ymchwil, ‘Comisiwn Rhiant’, i astudio system addysg 

statudol y dalaith.  Esgorodd argymhellion yr ymchwil ar nifer o ddiwygiadau ym maes 

addysg; sefydlwyd Gweinyddiaeth Addysg ym 1964, pasiwyd mesurau i hybu addysg uwch a 

gwnaethpwyd addysg ar y lefel coleg (‘cégep’) am ddim.  Wrth i’r llywodraeth fynnu rhagor 

o reolaeth yn y maes, dechreuodd y system addysg gael ei seciwlareiddio (Levine, 1990: 49). 

Yn ystod yr un cyfnod, penderfynodd y llywodraeth ffederal ymateb i’r ymdeimlad o 

hunaniaeth genedlaethol a oedd yn prysur fagu momentwm yn Québec drwy sefydlu’r  

‘Comisiwn Brenhinol ar Ddwyieithrwydd a Deuddiwylliannedd’ ym 1963.  Nod y comisiwn 

hwn fyddai archwilio statws dwyieithrwydd yng Nghanada ac argymell camau i sicrhau 

cydraddoldeb rhwng y ddwy iaith (GC, 1968: xxi).  Ar ôl saith mlynedd o ymchwil dwys ac 

ymgynghoriadau ar draws Canada, daethpwyd i’r casgliad yn yr adroddiad arweiniol fod 
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 Yn ystod yr 1960au, gwnaethpwyd cyswllt rhwng cyflwr y system addysg cyfrwng Ffrangeg hynafaidd a’r 

diffyg datblygiad economaidd yn Québec (Levine, 1990: 163) 



139 
 

Canada yn wynebu'r argyfwng mwyaf difrifol yn ei hanes (GC, 1968: xvii).
173

  Er mwyn 

datrys yr argyfwng hwn, gwnaethpwyd nifer o argymhellion gan y comisiwn.  Ymgorfforwyd  

nifer o’r argymhellion hyn yn ‘Neddf Ieithoedd Swyddogol’ Canada a basiwyd ym 1969 

mewn ymgais i dawelu’r tensiynau ieithyddol ar draws Canada.  Ymhlith y rhain, adnabuwyd 

y ddwy iaith fel ieithoedd swyddogol ar gyfer cyrff ffederal a gwnaed yn amcan i sicrhau bod 

Canadiaid yn medru cyfathrebu â sefydliadau ffederal a derbyn eu gwasanaethau trwy 

gyfrwng y ddwy iaith.  Ymrwymwyd hefyd i gynyddu’r nifer o siaradwyr Ffrangeg a oedd yn 

gweithio i’r gwasanaeth sifil ffederal ac i sicrhau eu bod yn gallu gweithio trwy gyfrwng y 

Ffrangeg.  Sefydlwyd hefyd swydd ‘Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol’.  Ond er gwaethaf  

ymdrechion y llywodraeth ffederal i fynd i’r afael â’r argyfwng ieithyddol a oedd yn bygwth 

undod Canada, ni lwyddodd y comisiwn neu’r polisïau ffederal i ymateb yn ddigonol i’r 

drwgdeimlad a thensiynau ieithyddol yn Québec: 

As controversial and significant as its innovations would be for Francophones in the 

rest of Canada, they would have an insignificant impact within Québec, where federal 

institutions were already achieving these language policy goals (MacMillan, 2003: 

104). 

Yn ystod yr un cyfnod, felly, yr oedd Llywodraeth Québec hefyd yn cymryd camau ym maes 

polisi iaith; ym 1961, sefydlwyd yr Office de la langue Française (OQLF) ac ym 1968, 

sefydlwyd y ‘Comisiwn i Ymchwilio Sefyllfa’r Ffrangeg a Hawliau Ieithyddol’ o dan 

lywodraeth Union Nationale Jean-Jacques Bertrand.  Comisiynwyd yr ymchwil er mwyn 

ymateb i’r tensiynau ieithyddol ffrwydrol ym Montréal a oedd wedi dod i’r wyneb yn ystod 

gwrthdaro o fewn ardal bwrdd ysgol Catholig ardal Saint-Léonard rhwng mewnfudwyr 

Catholig o’r Eidal a’r gymuned francophone.  Sail y gwrthdaro oedd anghytundeb rhwng 

gwahanol gymunedau ieithyddol ynglŷn â’r egwyddor o ‘ryddid’ rhieni i ddewis cyfrwng 

addysg eu plant (Levine, 1990: 69).
174

  Er i’r ddadl gychwyn ar y lefel addysgol a lleol, o 

fewn amser arweiniodd at ddadlau chwyrn rhwng grwpiau ieithyddol ac ethnig gwahanol ar y 

lefel wleidyddol ac ymhlith mudiadau cymdeithas sifil:  
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 O’r holl grwpiau ethnig yng Nghanada, datganwyd mai’r Canadiaid Ffrengig oedd y lleiaf addysgedig ac yn 

derbyn y cyflog isaf, dim ond ychydig yn fwy na’r bobl brodorol.  Ymhellach, canfuwyd nad oedd Canadiaid-

Ffrengig yn cael eu cynrychioli’n iawn yn lefelau uwch gwasanaethau cyhoeddus ffederal (Lachapelle et al., 

1993: 326).   
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 Ym 1963, dechreuodd bwrdd addysg Saint-Léonard agor ysgolion cynradd dwyieithog i ymateb i gymeriad 

amlethnig y gymuned.  Daeth yr ysgolion hyn yn boblogaidd ymhlith rhieni allophone ac, erbyn 1967, yr oedd 

90% o blant allophone wedi eu cofrestru mewn dosbarthiadau dwyieithog.  Ond pan ddaeth yn amlwg fod  

mwyafrif o’r disgyblion hyn yn mynd ymlaen i ddewis ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg eu hiaith, 

penderfynodd y bwrdd addysg ddod â’r rhaglen ddwyieithog i derfyn.  Yn sgil y penderfyniad, mynnodd rhieni 

o’r gymuned allophone ‘rhyddid dewis’ gan fygwth mynd â’r bwrdd addysg i llys, gwrthod talu eu trethi ysgol a 

thynnu eu plant o’r dosbarthiadau (gweler Lachapelle et al.,1993: 333; Levine, 1990: 67–73). 
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The Saint-Léonard crisis eventually lost its purely local character and, in the 

following months, culminated in events of national significance that contributed to a 

sense of general linguistic crisis and symbolized the dissolution of linguistic peace 

(Lachapelle et al., 1993: 334).
175

  

Yr oedd yr hyn a oedd ar droed yn ardal Saint-Léonard yn cynrychioli meicrocosm o’r 

tensiynau ieithyddol ehangach ym Montréal (Levine, 1990: 69). 

Er mwyn delio â'r tensiynau hyn, ym 1969, pasiwyd Mesur 63 gan lywodraeth Union 

Nationale Jean-Jacques Bertrand.  Ceisiodd y ddeddf hybu presenoldeb Ffrangeg yn y system 

addysg drwy gyfres o fentrau; datganodd y dylai myfyrwyr raddio o ysgolion Saesneg gyda 

gwybodaeth ymarferol o’r Ffrangeg a bod cyrsiau iaith Ffrangeg ar gael i’r holl fewnfudwyr a 

oedd yn symud i Québec.  Datganodd hefyd y dylai cyrsiau Ffrangeg fod ar gael i’r holl 

fyfyrwyr a oedd yn cofrestru mewn ysgolion yn Québec.  Ond gan nad oedd Mesur 63 yn 

diwygio’r system addysg a sicrhau nad oedd gan rhieni y ‘rhyddid i ddewis’, ni ystyriwyd y 

ddeddf yn ddigonol gan y gymuned francophone (D’Anglejan, 1984: 37). 

Ym 1972, sefydlodd Llywodraeth Québec gomisiwn arall, sef y ‘Comisiwn Gendron’.  

Cadarnhaodd canfyddiadau’r comisiwn yr hyn a adroddwyd yn adroddiadau’r ‘Comisiwn 

Brenhinol ar Ddwyieithrwydd a Deuddiwylliannedd’ (1963) ynglŷn â’r hierarchaeth sosio-

ieithyddol yng Nghanada; cafwyd bod Saesneg yn meddu ar statws uchel yn y gweithle ac o 

fewn economi Québec a bod y gwahaniaethau hyn rhwng y ddwy iaith yn treiddio i’r maes 

addysg a chyflogaeth hefyd:  

The French language is particularly characterized by inferior duties, small 

enterprises, low incomes, and low levels of education. The domain of the English 

language is the exact opposite, that of superior duties involving initiative and 

command, and large enterprises, and high levels of income and education (yn 

Lachapelle et al., 1993: 325).
176

 

Esgorodd yr ymwybyddiaeth ymhlith y gymuned francophone o’r anghydraddoldeb sosio-

economaidd a oedd yn eu hwynebu yn Québec ar weithgarwch i sicrhau dyfodol y Ffrangeg a 

chydraddoldeb ymhlith siaradwyr yr iaith.   
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 Cynhwysa’r digwyddiadau hyn y terfysg waedlyd yn ystod gorymdaith Saint-Jean-Baptiste ym Mehefin  

1968, bomio o sefydliadau a busnesau anglophone gan ymwahanwyr a gweithrediadau ‘herwfilwyr trefol’ 

megis y protest treisgar yn erbyn y sefydliad anglophone ‘Murray Hill’ (Lachapelle et al., 1993: 334). 
176

 Rheolwyd y prif sectorau economaidd yn Montréal a Québec gan fuddsoddwyr Canadiaid-Saesneg ac 

Americanaidd.  Er mwyn llwyddo yn y byd gwaith a chyrraedd swyddi ar lefel uwch megis rheolwr, yr oedd 

angen i francophones fod yn ddwyieithog. Ni fynnwyd hyn gan eu cyfatebwyr anglophone (Lachapelle et al., 

1993: 326).   
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O dan bwysau i ymateb, pasiwyd Deddf 22 gan lywodraeth Ryddfrydol Robert Bourassa ym 

1974.  Rhoddodd y ddeddf ddiwedd ar y 'rhyddid i ddewis' a chyfyngwyd mynediad i addysg 

Saesneg fel mai dim ond plant a oedd eisoes yn meddu ar Saesneg a oedd yn medru 

mynychu’r system.  Yn ogystal, datganwyd mai dim ond y Weinyddiaeth Addysg oedd â’r 

hawl i ganiatáu cofrestru mewn ysgolion Saesneg ac i reoli niferoedd yn y system addysg 

Saesneg.  Beirniadwyd y ddeddf gan y gymuned anglophone ac allophone gan eu bod o’r 

farn ei bod yn rhy llym ac yn eu hamddifadu o’u hawliau traddodiadol i ddewis cyfrwng 

addysg eu plant.  Beirniadwyd y ddeddf gan y gymuned francophone am beidio â bod yn 

ddigon uchelgeisiol (D'Anglejan, 1984: 39).  Er gwaethaf yr adweithiau negyddol ymhlith 

aelodau o’r gymuned francophone, ymrymusodd Mesur 22 y gymuned hon: 

Bill 22 nevertheless marked an important shift in Montreal’s linguistic balance 

power...Bill 22 proclaimed a ‘French Québec’: Montreal was no longer officially 

bilingual, and although Bill 22 protected Anglophone privileges in a number of key 

areas, the ‘majority psychology’ of Anglophones was shattered by the Bill (Levine, 

1990: 107). 

Arweiniodd amhoblogrwydd Mesur 22 at gwymp llywodraeth Ryddfrydol Robert Bourassa a 

buddugoliaeth Parti Québécois René Lévesque yn yr etholiadau taleithiol ym 1976 (Levine, 

1990: 108–9).  Yn sgil hyn, daeth y PQ, sef plaid a oedd â’r nod diamwys o hyrwyddo 

Québec annibynnol a gwneud Ffrangeg yn brif iaith bywyd cyhoeddus a phreifat (Lachapelle 

et al., 1993: 336), ati ar unwaith i gyflawni’r addewid o basio deddf lem a fyddai’n mynd i’r 

afael â’r sefyllfa ieithyddol o ddifri (Levine, 1990: 112).    

Ar ôl dadlau cyhoeddus chwyrn ac anghytuno o fewn y blaid ar gynnwys fersiwn gyntaf y 

ddeddf (Deddf 1), pasiwyd deddf iaith newydd, sef Mesur 101 neu’r ‘Charte de la langue 

française’ ym 1977 a oedd yn adeiladu ar y fframwaith a ddarparwyd gan Ddeddf 22.
177

   

Gwnaethpwyd Ffrangeg yn iaith swyddogol y dalaith a sefydlwyd pum hawl ieithyddol 

sylfaenol (GdQ, 1977a).
178

  O ganlyniad i’r dadlau tanbaid ym maes addysg, un o’r prif 

amcanion gyda phasio Mesur 101 oedd cymell mewnfudwyr i integreiddio i’r gymuned 

Ffrangeg yn hytrach na’r gymuned iaith Saesneg (GdQ, 1977b).  Ys dywed Pagé & Lamarre: 

‘l’un des buts visés par la mise en place d’une politique linguistique au Québec, en 1977, 

était de mettre fin à l’anglicisation massive des immigrants et d’orienter leur intégration vers 
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 Cyn i Mesur 101 gael ei basio, cafwyd fersiwn mwy llym ohono ar ffurf Deddf 1 (gweler Levine, 1990: 117). 
178

 Yr hawl i gyfathrebu â chyrff cyhoeddus, cyrff lled-gyhoeddus a chwmnïau preifat trwy gyfrwng y Ffrangeg 

(Erthygl 2), cyfathrebu’n Ffrangeg yn y ddeddfwrfa a’r llysoedd (Erthygl 3), defnyddio Ffrangeg fel cyfrwng 

iaith yn y gwaith i gyflawni dyletswyddau (Erthygl 4), derbyn gwasanaethau cyhoeddus yn Ffrangeg ac i 

dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Ffrangeg (Erthygl 6) (GdQ, 1977a). 
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la majorité francophone’ (2010: 6).
179

  Er mwyn cyrchu’r nod hwn, trawsnewidiwyd y 

system addysg gyhoeddus ym Montréal a datganwyd mai Ffrangeg fyddai cyfrwng yr iaith 

addysgu yn yr ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd, ar gyfer plant allophone, 

francophone ac anglophone (Levine, 1990: 138).  Er hyn, sicrhawyd y byddai hawliau 

ieithyddol y gymuned iaith Saesneg traddodiadol yn Québec yn cael eu diogelu ac y byddai’r 

mewnfudwyr hynny a oedd eisoes yn y system addysg Saesneg â’r hawl i aros yn y system 

honno (GdQ, 1977a).  

Ar y cychwyn, arweiniodd Mesur 101 at ddadlau tanbaid rhwng y gymuned allophone, 

anglophone a’r francophone.  Ond erbyn canol yr 1980au dechreuodd y gymuned 

anglophone a’r mudiad Alliance-Quebec dderbyn rhai agweddau o’r mesur.  Yn hytrach na 

herio mesur 101, newidiodd y mudiad ei strategaeth trwy fynnu rhagor o hawliau i’r Saesneg: 

‘Alliance-Quebec sought to carve out a realistic strategy for Anglophone survival, based 

chiefly on clearly articulated minority language rights’ (Levine, 1990: 125).  Ymhellach, 

addasodd y gymuned anglophone i’r mesur drwy ddysgu’r Ffrangeg a gwelwyd cynnydd yn 

y nifer o rieni anglophone oedd yn anfon eu plant i raglenni trochi Ffrangeg (Levine, 1990: 

127).
180

 

Ym 1998, cyhoeddodd llywodraeth PQ bolisi cyhoeddus ar integreiddiad addysgol a pholisi 

addysg sef, ‘Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle’.  Cyflwynwyd yn 

y ddogfen yr un cysyniadau normadol a gafwyd yn y datganiad ar fewnfudo o 1991 

(McAndrew, 2004: 311).  Ond yr oedd yn arloesol yn y modd yr ystyrid gwasanaethau ar 

gyfer mewnfudwyr ac yn y modd y cynigiwyd diffiniad o integreiddiad: 

…un processus d’adaptation à long terme, multidimensionnel et distinct de 

l’assimilation qui, elle, renvoie à l’adoption intégrale de la culture de la société 

d’accueil et à la fusion avec le groupe majoritaire. Le processus n’est que achevé que 

lorsque la personne immigrante ou ses descendants participent pleinement à 

l’ensemble de la collective de la société d’accueil et ont développé un sentiment 

d’appartenance a son égard (GdQ, 1998: 1).
181

  

                                                           
179

 ‘Un o’r amcanion a obeithiwyd gyda llunio polisi iaith yn Québec ym 1977 oedd dod â’r Seisnigeiddio eang 

o fewnfudwyr i ben a’u cyfeirio fel eu bod yn cael eu hintegreiddio i’r gymuned francophone fwyafrifol’ 

(cyfieithiad personol). 
180

 Cynigia Arel fod y gymuned anglophone yn parhau i wrthod Mesur 101 mewn egwyddor ond eu bod wedi 

dysgu i’w dderbyn ar lefel ymarferol (2001: 82). 
181

 ‘…proses o addasiad sy’n hirdymor ac amlochrog ac sy’n wahanol i gymhathiad yn y modd mae’n cyfeirio at 

mabwysiadu llawn o ddiwylliant y gymdeithas dderbyn a'r ymgyfuniad â’r grŵp mwyafrifol.  Nid yw’r broses 

wedi ei chwblhau, dim ond pan mae’r mewnfudwr neu’u disgynyddion yn cyfranogi’n llawn i weddill y 

gymuned dderbyn ac wedi datblygu’r ymdeimlad o berthyn’ (cyfieithiad personol). 
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Diffiniwyd addysg rhyngddiwylliannol fel y broses o ddysgu i gyd-fyw mewn cymdeithas 

ddemocrataidd, plwralaidd a Ffrangeg ei hiaith (GdQ, 1998: iv).    

Dogfen bolisi wedi’i llunio ar gyfer y gymuned addysgol yn ei chyfanrwydd yw’r ddogfen 

hon, nid yn unig ar gyfer y byrddau addysg hynny sy’n derbyn disgyblion o gefndiroedd 

mewnfudol.  Yn ogystal, datgenir yn glir bod integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

yn broses ddwyffordd, lle mae cyfrifoldeb ar y gymuned addysgol a chymuned Ffrangeg 

mwy eang i dderbyn ac i fod yn agored i’r mewnfudwyr (GdQ, 1998: v).  Er mai ym 1998 y 

mabwysiadwyd y datganiad hwn, nid yw’r disgwrs swyddogol sy’n cael ei hyrwyddo ynddo 

wedi newid ac mae’r egwyddorion a gyflwynir yn parhau i ddylanwadu ar waith MELS a 

byrddau addysg sy’n delio â chanran uchel o ddisgyblion o gefndiroedd mewnfudol 

(McAndrew, 2011: 9).   

Trwy gydol yr 1960au a’r 1970au, yr oedd y ‘question linguistique’ yn sail i wrthdaro 

gwleidyddol a chymdeithasol chwyrn yn Québec ac yr oedd pwnc mewnfudo a dewis iaith ac 

addysg mewnfudwyr wrth wraidd y dadlau hwn.  Arweiniodd yr anghydfod at newidiadau 

sefydliadol, deddfwriaethol a pholisi yn y dalaith a fyddai’n cefnogi’r llywodraeth i 

wireddu’r amcan o greu Québec Ffrangeg ei hiaith.  Anterth yr holl anghydfod oedd pasio 

Mesur 101 ym 1977, sef ‘vache sacrée’ gwleidyddol Québec (Rocher, 1992 yn Bouchard & 

Bourhis, 2002: 9).  Newidiodd Mesur 101 y tirwedd ieithyddol a system addysg y dalaith 

unwaith ac am byth (Levine, 1990: 112).  Arweiniodd yr un tensiwn ac ymdeimlad at 

gynnydd yn y nifer o fudiadau cymdeithas sifil francophone a fyddai’n cefnogi’r nodau a 

newidiadau hyn.    

Troir yn awr i astudio’r modd y mae’r system addysg statudol ac anstatudol cyfredol yn 

llwyddo i integreiddio mewnfudwyr yn Québec yn dilyn pasio Mesur 101.  Bydd y bennod yn 

mynd ati i bwyso a mesur yr hyn sy’n digwydd yn ymarferol i integreiddio mewnfudwyr tra 

hefyd yn adlewyrchu ar nodau ac amcanion y ddwy ddogfen bolisi sydd wedi gosod sail i’r 

drafodaeth a’r gweithgaredd hyn sef ‘Au Québec pour bâtir ensemble’ (1991) a’r ‘Politique 

d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle’ (1998).    
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3. Y systemau addysg 

3.1.1. System addysg statudol ar y lefel is-wladwriaethol   

 

Bydd y rhan hon o’r bennod yn canolbwyntio’n benodol ar weithgaredd a gweledigaeth 

Llywodraeth Quebec ym maes addysg statudol ar gyfer y dalaith gyfan; wedi’r cyfan, mae 

egwyddorion a darpariaethau Mesur 101 yn berthnasol i holl ysgolion y dalaith.  Er hyn, gan 

fod y duedd ymhlith mewnfudwyr i drigo ym Montréal Fwyaf yn ffenomen sy’n parhau hyd 

heddiw (GdQ, 2008a: 10), gwelir gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n digwydd ym Montréal 

Fwyaf a’r hyn sy’n digwydd ‘en région’.  Ffactorau demograffig, yn hytrach na 

gwleidyddiaeth, yw prif sail y gwahaniaethau polisi - fel y dangoswyd yn yr adran flaenorol, 

mae’r gefnogaeth wleidyddol ar y lefel daleithiol yn ffafriol i weithgarwch ym meysydd 

addysg statudol ac integreiddio mewnfudwyr ar draws Québec.  Ond gan fod y niferoedd o 

fewnfudwyr y tu allan i Fontréal Fwyaf yn parhau’n isel, mae’r angen am weithgarwch yno 

yn brin. 

 

Ym 1997, diwygiwyd cyfansoddiad Canada er mwyn rhoi’r hawl i Lywodraeth Québec 

addasu gweinyddiad y system addysg yno.  Cynrychiolodd hyn y cam olaf yn y broses o 

foderneiddio a seciwlareiddio cymdeithas Québec am iddo arwain at newid y system addysg 

enwadol a sefydlwyd yn 1867 pan basiwyd Deddf Gogledd America.
182

  Diwygiwyd y 

system fel fod y byrddau addysg wedi’u trefnu’n swyddogol yn ôl iaith, Ffrangeg neu 

Saesneg, yn hytrach na chrefydd.
183

  Heddiw, darperir addysg gyhoeddus feithrin, cynradd ac 

uwchradd gan y byrddau addysg a goruchwylir a rheoleiddir hyn gan y Weinyddiaeth Addysg 

(MELS).
184

 

Dros gyfnod o dri deg mlynedd, mae’r system addysg yn Québec wedi ei thrawsnewid o fod 

yn sector draddodiadol homogenaidd a Ffrangeg i un llawer mwy amrywiol o ran ethno-

ddiwyllianedd.  Mae tri ffactor yn bennaf gyfrifol am y datblygiad hwn; yr ailddiffiniad o’r 

cydberthynasau rhwng gwahanol grwpiau ieithyddol yn dilyn Mesur 101, ymrwymiad y 

llywodraeth daleithiol i ddethol ac integreiddio’u mewnfudwyr a newid mewn agwedd tuag at 
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 Gweler McAndrew (2010: 277). 
183

 Sefydlwyd 72 comisiwn addysgol yn y dalaith; 60 comisiwn Ffrangeg eu hiaith, 9 Saesneg eu hiaith, 2 ar 

gyfer yr ieithoedd brodorol ac un gyda statws dwyieithog.  Mae’r comisiynau hyn yn cynrychioli math o 

lywodraeth leol ac maent yn cael eu hethol gan y cyhoedd (GdQ, 2006).   
184

 Mae plant yn derbyn addysg gynradd rhwng yr oedran o 6-12 oed.  Rhwng yr oedran o 12–17 oed, mae 

disgyblion yn mynychu’r ysgol uwchradd. Wedi hyn, gallent ddewis i fynychu’r coleg (neu’r hyn a elwir yn 

‘cégep’).  



145 
 

blwraliaeth ymhlith mudiadau cymdeithas sifil a sefydliadau Ffrangeg yn Québec.  Cyn 

Mesur 101, yr oedd 14.6% o blant allophone yn astudio drwy gyfrwng y Ffrangeg; yn 2010–

11, y gyfran gyfatebol oedd 85.4% (GdQ, 2013c: 23).  Felly, yn groes i’r duedd yn yr 1960au 

a’r 1970au, mae’r system addysg Ffrangeg gyfredol ym Montréal yn llawer mwy amlethnig 

na’r system addysg Saesneg (McAndrew, 2010: 291).  Yn ogystal, mae 46.4% o’r boblogaeth 

o fyfyrwyr Montréal yn dod o gefndiroedd mewnfudol, boed yn genhedlaeth gyntaf neu’n ail 

genhedlaeth, ac mae gan draean o ysgolion y ddinas fwy na 50% o ddisgyblion o gefndiroedd 

ieithyddol fel hyn (McAndrew, 2003: 59).  Erbyn hyn, mae gan ysgolion rôl ddeublyg ym 

maes integreiddio; croesawu ac integreiddio plant mewnfudwyr ar y naill llaw, a’u paratoi fel 

dinasyddion i gyd-fyw mewn cymdeithas blwralaidd ar y llaw arall (McAndrew, 2004: 307).   

 

Os yw llwyddiant y system addysg statudol wrth geisio integreiddio mewnfudwyr yn cael ei 

mesur yn ôl niferoedd sy’n mynychu’r system addysg Ffrangeg, anodd fyddai gwadu 

llwyddiant Mesur 101 a’r mesurau addysgol eraill a roddwyd mewn lle yn ystod y 1960au a’r 

1970au.  Yn wir, trawsnewidiwyd rôl y system addysg yn Québec yn llwyr pan sefydlwyd 

presenoldeb addysg cyfrwng Ffrangeg fel y norm ar gyfer pob disgybl (McAndrew, 2004: 

309).  Ond er bod Mesur 101 yn torri tir newydd wrth integreiddio plant mewnfudwyr drwy’r 

system addysg i’r gymuned francophone, cafwyd yr ymdrechion ymarferol cyntaf i 

integreiddio plant mewnfudol ym 1969 pan gyflwynodd y CECM y classe d’accueil, sef 

dosbarth ‘derbyn’ lle cynhelir gwersi Ffrangeg i dechreuwyr.  Yn sgil pasio Mesur 101, 

datblygwyd y classe d’accueil ac fe’u ehangwyd i fyrddau addysg y ddinas (McAndrew, 

2004: 313).   

 

Y classe d’accueil cyfredol 

Dros bedwar degawd yn ddiweddarach, mae’r classe d’accueil yn parhau i gael ei ddefnyddio 

fel y prif fodd o integreiddio plant mewnfudwyr i’r system addysg statudol.  Mae disgyblion 

yn dysgu Ffrangeg mewn ysgolion neu ddosbarthiadau ar wahân gyda chymhareb disgybl-

athro is ac yn dysgu Ffrangeg sylfaenol ar y cyd â phynciau eraill, hyd nes eu bod yn barod i 

gael eu hintegreiddio i ddosbarthiadau neu ysgolion prif ffrwd.  Gan amlaf, mae’r 

dosbarthiadau ar gyfer plant sydd wedi bod yng Nghanada am lai na phum mlynedd ac maent 

yn mynychu’r classe d’accueil am gyfnod o flwyddyn.  Ond gall disgyblion allophone sydd 

wedi eu geni yn rhannau eraill o Ganada neu rai sydd wedi bod yn y wlad am yn hirach na 

phum mlynedd ond sydd dal heb feistroli’r Ffrangeg eu mynychu hefyd (McAndrew, 2004: 
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313).  Yn 2006, yr oedd oddeutu 14,000 o ddisgyblion Québec yn mynychu’r dosbarthiadau 

hyn neu’n derbyn cymorth ieithyddol, gyda 88% ohonynt yn byw yn Montréal (McAndrew, 

2011: 13).   

Dros y blynyddoedd, mae’r llywodraeth wedi datblygu mesurau addysgol pellach yn sgil y 

gyfradd mewnfudo uchel.  Yn yr ysgolion hynny lle mae cyfradd y disgyblion allophone yn 

fwy na 25%, mae rhaglen cymorth ieithyddol ar gael i ddisgyblion am gyfnod o ddwy 

flynedd ar ôl iddynt adael y classe d’accueil.  Yn ogystal, yn dilyn pasio’r Ddeddf Addysg 

Gyhoeddus 1988, ychwanegwyd dosbarthiadau ‘Ffrangeg ail iaith’ ar gyfer disgyblion 

mewnfudol sy’n byw mewn ardaloedd lle nad oes digon o ddisgyblion mewnfudol i warantu 

cynnal dosbarthiadau classe d’accueil.  Yn yr achosion hyn, mae disgyblion yn mynychu 

dosbarthiadau prif ffrwd gyda disgyblion francophone, ond yn derbyn cymorth ieithyddol 

ychwanegol, fel arfer ar ffurf un i un (McAndrew, 2010: 289).   

Ar hyn o bryd, mae chwe model o integreiddiad addysgol i’w weld yn Québec (De Koninck 

& Armand, 2011: 30): 

1. Dosbarth derbyn caeëdig: Disgyblion yn dilyn eu holl ddosbarthiadau yn y classe 

d’accueil. 

 

2. Dosbarth derbyn caeëdig gyda chymorth integreiddio: Disgyblion yn dilyn eu holl 

ddosbarthiadau yn y classe d’accueil ac yn derbyn hefyd cymorth pellach mewn 

rhai pynciau megis mathemateg a Ffrangeg sy’n cael ei ddarparu gan staff 

arbenigol. 

 

3. Model integreiddio rhannol: Disgyblion yn dilyn rhai o’u gwersi mewn classe 

d’accueil a rhai mewn dosbarthiadau prif ffrwd. 

 

4. Model integreiddio llwyr gyda chymorth ieithyddol yn y Ffrangeg: Disgyblion yn 

dilyn eu holl wersi mewn dosbarthiadau prif ffrwd ond yn derbyn cymorth 

ychwanegol i ddysgu’r Ffrangeg. 

 

5. Model integreiddio llwyr heb gymorth ieithyddol yn y Ffrangeg: Disgyblion yn 

dilyn eu holl wersi yn y dosbarthiadau prif ffrwd. 

 

6. Model arall: Unrhyw fodel nad sy’n cydfynd gyda’r uchod. 

 

Er bod model rhif 4 yn cael ei ddefnyddio fwyaf yn y dalaith ac mae’n bresennol yn y rhan 

fwyaf o’r rhanbarthau hynny’n derbyn mewnfudwyr ifanc, y classe d’accueil gwreiddiol, sef 
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model 1 sy’n parhau’n boblogaidd ac sy’n cyffwrdd y niferoedd uchaf o fewnfudwyr.  Mae’r 

model yn bresennol mewn saith rhanbarth ac fe’i defnyddir fwyaf yn yr ysgolion uwchradd, 

ond mae’n bresennol yn y tair lefel o addysg mewn dau o’r tri rhanbarth gweinyddol lle 

mae’r comisiynau addysgol yn derbyn mwy na 1,000 disgybl mewnfudwr y flwyddyn (De 

Koninck & Armand, 2011: 33).
185

  Er bod datganiad MELS 1998 yn ceisio hybu ffyrdd eraill 

o integreiddio disgyblion mewnfudol, ym Montréal, lle croesawir dros 1,000 o blant 

mewnfudwyr i ardal ambell fwrdd addysg, mae’r model traddodiadol o’r classe d’accueil yn 

parhau i gael ei ffafrio uwchlaw modelau eraill.  Mae hyn yn groes i’r hyn a welir yn y 

rhanbarthau lle hyrwyddir integreiddiad mwy blaengar.  Ys dywed De Koninck ac Armand: 

Il ressort de ce portrait que, contrairement à ce que l’on aurait pu croire à la suite de 

l’adoption de la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle (1998), 

la région de Montréal...privilégie toujours, la voie de la classe d’accueil fermée pour 

accueillir les élèves allophones. Il semble d’ailleurs que ce ne soit qu’en région que 

l’on puisse vraiment observer des modèles qui vont dans le sensé d’une intégration 

progressive (2011: 31).
186

 

Ond mewn gwirionedd, un o’r prif resymau dros y defnydd o fodelau mwy ‘blaengar’ yng 

ngweddill Québec - hynny yw, integreiddiad bron union syth o’r disgybl mewnfudol i 

ddosbarthiadau prif ffrwd - yw’r ffaith fod y niferoedd o blant o gefndiroedd mewnfudol yn 

rhy isel i gyfiawnhau cynnal classe d’accueil (Laaroussi, 2011: 25).
187

  

Er gwaethaf poblogrwydd model 1 ymhlith athrawon ac ymarferwyr addysg, nid yw heb ei 

feirniaid ac mae datganiad 1998 yn tynnu sylw at gyfyngiadau’r model traddodiadol o 

integreiddio plant mewnfudol.  Yn gyntaf, i’r disgyblion hynny sy’n profi problemau dysgu 

am nad ydynt wedi meistroli’r Ffrangeg, awgrymir nad yw eu cadw yn y classe d’accueil yn 

eu helpu i feistroli’r iaith am nad ydynt yn wynebu realiti’r dosbarth cyffredin.  Cynigir y 

dylid adeiladu ar y gwasanaethau Ffrangegeiddio yn y classe d’accueil a’u plethu gyda 

                                                           
185

 Defnyddir model rhif 3 yn yr ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd yn hanner y rhanbarthau gweinyddol a 

model rhif 5 mewn pump rhanbarth gweinyddol.  Ni ddefnyddir model rhif 2 ond mewn tri rhanbarth (De 

Koninck & Armand, 2011: 33). 
186

 ‘Yn groes i’r hyn a fyddai rhywun yn disgwyl yn dilyn mabwysiadu polisi integreiddiad addysgol ac addysg 

rhyngddiwylliannol, mae’r portread yn amlygu bod yn well gan Fontréal ddilyn y llwybr o ddefnyddio 

dosbarthiadau caeëdig er mwyn croesawu disgyblion mewnfudol.  Mae’n ymddangos hefyd mai yng ngweddill 

Québec y gellir gweld modelau sy’n fwy blaengar’ (cyfieithiad personol). 
187

 Er bod datganiad 1998 yn parhau’n berthnasol hyd heddiw, nid yw effaith y datganiad i’w weld ar draws y 

dalaith gyfan.  Un o nodau’r datganiad oedd cynyddu’r ymwybyddiaeth o amrywiaeth ar hyd a lled Québec, 

waeth bynnag y ganran o fewnfudwyr yn yr ardal.  Er hyn, dros y degawd diwethaf, dim ond chwe bwrdd ysgol 

tu allan i Fontréal sydd wedi mabwysiadu polisi ar addysg rhyngddiwylliannol er gwaetha’r ffaith y byrddau 

addysg hyn yn cynrychioli ardaloedd sy’n dod yn fwyfwy amlethnig (McAndrew, 2010: 291).   
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strategaethau eraill (GdQ, 1998: 11).  Yn ail, awgrymir nad yw’r model bob tro’n addas ar 

gyfer rheiny nad oes â phroblemau dysgu.  I’r disgyblion hyn, gallant fanteisio fwy o fynychu 

addysg prif ffrwd yn syth a derbyn rhagor o gymorth ieithyddol yn y dosbarthiadau hyn.  Yn 

drydydd, awgrymir y dylid mabwysiadu dulliau trochi sy’n gwneud rhagor o ddefnydd o’r 

dosbarth prif ffrwd gan ei fod yn gam pwysig yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith Ffrangeg: 

Par ailleurs, il demeure que la classe ordinaire représente une étape capitale du 

processus d’intégration des élèves immigrants et immigrantes.  En effet, ces élèves 

font face, dans le contexte de cette classe, à des défis plus importants qui 

conditionnent la poursuite de l’intégration (GdQ, 1998: 26).
188

 

Yn y dosbarthiadau prif ffrwd, mae disgyblion yn wynebu sialensiau a fydd yn dylanwadu ar 

hyd a lled eu hintegreiddiad i’r gymuned iaith Ffrangeg, megis llwyddiant mewn pynciau 

gwahanol, datblygiad hunaniaeth bersonol a’r modd maent yn ymateb i’r amrywiaeth o 

athrawon.  Yn ogystal, dyma lle mae disgyblion yn dysgu i gymdeithasu a defnyddio’r iaith 

mewn awyrgylch naturiol a real.  O ganlyniad, awgryma datganiad 1998 y dylai disgyblion 

drosglwyddo cyn gynted ag y bo modd i’r dosbarthiadau prif ffrwd, gyda chymorth 

ieithyddol yn y dosbarthiadau hyn (GdQ, 1998: 19).    

Mewn gwirionedd, mae’r cynigion yn natganiad 1998 yn ceisio mynd gam yn agosach at yr 

hyn sy’n digwydd yng ngweddill Canada, lle mae’r plant yn mynychu addysg prif ffrwd yn 

syth ac yn derbyn cymorth ieithyddol ychwanegol yn Saesneg tra’n cymysgu gyda phlant o 

gartrefi Saesneg (McAndrew, 2010: 294).  Yn ôl McAndrew, mae’r gwahaniaethu clir rhwng 

y classes d’accueil a’r dosbarthiadau prif ffrwd yn un anodd i’w gyfiawnhau yn enwedig o 

ystyried datblygiad Québec dros y tri deg o flynyddoedd diwethaf ym meysydd addysg a 

mewnfudo (McAndrew, 2003: 62).     

Serch hyn, mae’r drafodaeth ar lawr gwlad yn awgrymu nad pawb sydd o’r un farn.  Yn wir, 

mae’r awgrymiadau hyn wedi derbyn peth beirniadaeth gan undebau addysg wrth i athrawon 

mewn addysg prif ffrwd fynegi eu bod yn ysgwyddo llawer o’r baich ychwanegol (FAE, 

Cyfweliad 5, 2012).  Mae ymdeimlad ymhlith athrawon ac ymarferwyr bod disgyblion yn 

gadael y classe d’accueil cyn eu bod wedi meistroli’r iaith ac nid yw’r athrawon neu’r system 

addysg statudol prif ffrwd yn medru ymdopi’n fel ag y mae.  Yn ogystal, nid yw’r gyllideb 

bob tro’n caniatáu i’r byrddau addysg i gynnig cymorth ieithyddol ychwanegol yn y 
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 ‘Ymhellach, y gwir amdani yw fod y dosbarth prif ffrwd yn gam hanfodol yn y broses o integreiddio 

disgyblion mewnfudol.  Yn wir, mae’r disgyblion hyn yn wynebu rhai o’r heriau pwysicaf yn y dosbarthiadau 

hyn a fydd yn pennu eu hintegreiddiad pellach’ (cyfieithiad personol).  
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dosbarthiadau prif ffrwd (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).  Felly, mae grym a dylanwad undebau 

athrawon yn golygu nad yw’r argymhellion hyn yn debygol o gael eu roi ar waith.  Mae sawl 

ffactor yn dylanwadu ar safbwynt yr undebau hyn; cymhellion corfforaethol, diddordebau 

addysgol a phryderon sosio-wleidyddol (McAndrew, 2003: 62).   

Yn ogystal â thynnu sylw at gyfyngiadau’r model gwreiddiol o’r classe d’accueil, mae 

datganiad 1998 yn pwysleisio her pwysig arall sy’n wynebu’r system addysg francophone, 

sef fod gan y mewnfudwyr allophone hynny sy’n cyrraedd Québec yn eu harddegau ac sy’n 

dechrau addysg gyhoeddus francophone yn hwyrach yn eu bywydau broblemau ehangach.  

Gall y problemau hyn amharu ar y broses o’u Ffrangegeiddio (GdQ, 1998: 10).  Mewn rhai 

achosion, mae gan y disgyblion mewnfudol hyn gefndiroedd addysgol, ieithyddol, crefyddol 

a diwylliannol amrywiol.  Wrth gyrraedd Québec, mae rhai ohonynt tair blynedd neu fwy ar 

ôl eu cyfoedion o ran lefel addysg ac maent yn cael eu hystyried mewn ‘trafferth 

integreiddiad addysgol’: ‘Le défi à relever demeure énorme.  Le niveau de préoccupation 

quant à la scolarisation de ces élèves en difficulté d’intégration scolaire est élevé dans 

l’ensemble des écoles visées’ (GdQ, 1998: 10).
189

  Ar ôl chwe blynedd o addysg Ffrangeg a 

gwasanaethau Ffrangegeiddio drwy’r classe d’accueil, mae mwyafrif o’r disgyblion hyn 

ddwy flynedd ar ôl eu cyfoedion o ran lefel cyrhaeddiad ac mae traean ohonynt yn gadael 

addysg heb dystysgrif addysg.  Mae’r methiant addysgol hwn ymhlith rhai mewnfudwyr yn 

amlygu heriau ychwanegol y mae angen i wneuthurwyr polisi, ymarferwyr addysg ac 

athrawon ddygymod â hwy sef; disgyblion sydd heb dderbyn addysg o gwbl neu i’r un lefel 

â’u cyfoedion, disgyblion sydd wedi derbyn math gwahanol o addysg yn eu gwledydd eu 

hunain a disgyblion sydd wedi profi addysg yn gyfnodol (e.e. o ganlyniad i rhyfel cartref neu 

salwch) (GdQ, 1998: 10).   

Er bod Llywodraeth Québec ac athrawon yn cydnabod nad yw’r system addysg statudol heb 

ei phroblemau, mae tri degawd o ymdrech i integreiddio mewnfudwyr i’r system wedi dwyn 

ffrwyth ac ar y cyfan mae meistrolaeth mewnfudwyr o’r iaith Ffrangeg yn profi 

effeithiolrwydd y system.  Mewn astudiaeth a wnaethpwyd o fewnfudwyr yn eu hieuenctid a 

ddechreuodd ysgol uwchradd rhwng 1994–96, darganfuwyd bod ganddynt gyfradd 

llwyddiant yn Ffrangeg o 85.1% tra mai’r ganran ar gyfer Québec ar y cyfan oedd 89.6%.  Yr 

oedd y marciau cyfartaledd o fewn yr un amrediad; 73.4% ar gyfer disgyblion o gefndiroedd 

mewnfudol a 76.2% ar gyfer disgyblion brodorol (McAndrew, 2011: 17).  

                                                           
189

 ‘Mae’r her yn enfawr.  Ar y cyfan, mae lefel uchel o bryder ynghylch addysg y disgyblion hyn sydd mewn 

trafferth integreiddiad addysgol yn yr ysgolion o dan sylw’ (cyfieithiad personol). 
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Ymhellach, gall y system addysg statudol arwain at ddefnydd naturiol o’r Ffrangeg ymhlith 

disgyblion mewnfudol hefyd.  Cadarnhawyd hyn yn dilyn ymchwil a wnaethpwyd ym 1999 

mewn ugain ysgol gynradd ac uwchradd amlethnig ym Montréal, a hynny ar adeg pan oedd y 

sefyllfa sosio-gymdeithasol yn llai ffafriol nag y mae heddiw (McAndrew, 2010: 297).  

Mewn arsylwadau o sgyrsiau anffurfiol, gwelwyd bod Ffrangeg yn cael ei defnyddio rhwng 

67.5% a 99.7% o’r amser yn yr ysgolion cynradd (mewn chwech o’r ysgolion cynradd hyn, 

yr oedd dros 90% o’r amser).  Serch y sefyllfa sosio-ieithyddol mwy cymhleth yn yr ysgolion 

uwchradd, gwelwyd bod Ffrangeg hefyd yn cael ei defnyddio am gyfnodau tebyg 

(McAndrew, 2010: 297).  O ran dewis disgyblion mewnfudol o cégep, datganodd adroddiad a 

baratowyd gan y CSLF bod yr ystadegau’n ffafriol; cafwyd bod y ganran o allophones yn 

cofrestru i cégep Ffrangeg wedi cynyddu o 43.8 % ym 1998 i 64.2 % yn 2009.  Ymhellach, 

mae allophones yn cynrychioli 6.8% o gofrestriadau newydd i cégep cyfrwng Ffrangeg yn 

2009 o’i gymharu a 3.6% ym 1998 (GdQ, 2011c: 6-7).  

Dros y degawdau, mae system addysg statudol Québec wedi profi datblygiadau aruthrol yn 

sgil newidiadau demograffig sylweddol.  Bellach, mae’r system addysg wedi ei thrawsnewid 

mewn modd sy’n llwyddo, ar y cyfan, i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Ffrangeg.  Er llwyddiant y mesurau a roddwyd mewn lle yn ystod yr 1960au a’r 1970au, nid 

yw’r system heb ei sialensiau, yn wir, mae’r ffaith fod nifer o’r disgyblion mewnfudol yn dod 

o gefndiroedd amrywiol yn peri her i wneuthurwyr polisi ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar 

athrawon.  Yn ogystal, er gwaethaf poblogrwydd y model traddodiadol o integreiddio 

mewnfudwyr, mae’r argymhellion yn natganiad polisi 1998 yn awgrymu y dylid datblygu 

mesurau mwy arloesol a chynhwysol sy’n integreiddio disgyblion mewn dosbarthiadau prif 

ffrwd.  Byddai hyn yn sicrhau integreiddiad gwell a mwy hirdymor o’r disgyblion wrth 

iddynt fagu ymwybyddiaeth o’r iaith Ffrangeg a’r hunaniaeth Québécois.  

Gan mai byrddau addysgol Montréal sy’n parhau i wynebu’r her o integreiddio mewnfudwyr 

yn anad dim, bydd rhan nesaf y bennod yn canolbwyntio’n benodol ar weithgarwch ym 

Montreal (GdQ, 1998: 3).  Felly, o ganolbwyntio ar weithgaredd yn y ddinas hon, ceir syniad 

o allu’r system addysg statudol i integreiddio plant mewnfudwyr (De Koninck & Armand, 

2011: 31).  Gan ddefnyddio datganiad 1998 fel fframwaith i’r drafodaeth unwaith yn rhagor, 

tafolir polisïau a rhaglenni integreiddio Commission Scolaire de Montréal (CSdM).  O 

ystyried mai bwrdd addysg CSdM yw’r sefydliad rhwng MELS a’r sefydliadau addysgol 

unigol, archwilir y berthynas rhwng y ddau endid hyn a goblygiadau’r berthynas hon yn y 

broses o integreiddio mewnfudwyr. 
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3.1.2. System addysg statudol ym Montréal  

Y CSdM yw’r bwrdd addysg mwyaf yn Québec.
190

  Mae’n gyfrifol am 8,000 o athrawon, 

bron i 111, 000 o ddisgyblion (plant ac oedolion) a 200 o sefydliadau addysgol.  Fel gweddill 

y byrddau addysg ym Montréal, mae’n sefydliad cyhoeddus sydd â’r mandad o drefnu 

gwasanaethau addysgol ar gyfer disgyblion meithrin, cynradd, uwchradd ac ar gyfer 

disgyblion gydag anableddau neu anawsterau dysgu.  Mae’n gyfrifol hefyd am addysg 

oedolion a chanolfannau hyfforddiant galwedigaethol.  Mae’n gwasanaethu un ar ddeg 

cymdogaeth ac yn cynrychioli rhai o’r cymdogaethau mwyaf amlethnig a difreintiedig ym 

Montréal.
191

  O ganlyniad, mae’r bwrdd addysg yn chwarae rhan ganolog yng ngwasanaethu 

plant a phobl o ystod eang o gefndiroedd ethnoddiwylliannol, ieithyddol, crefyddol, 

cymdeithasol ac economaidd.
192

  Mae 23% o disgyblion sy’n derbyn addysg gynradd neu 

uwchradd o dan y bwrdd addysg wedi eu geni dramor ac yn hanu o 169 gwlad ac yn 

cynrychioli 183 mamiaith.  Dim ond 47.5% o’r disgyblion sy’n meddu ar y Ffrangeg fel 

mamiaith; mae mamieithoedd eraill y disgyblion yn cynnwys Arabeg (9.8%), Sbaeneg 

(8.8%), Saesneg (4.6%), Creoliaith (3.9%) neu eraill (25.5%) (CSdM, 2012: 8).     

Mae’r Ffrangeg wrth wraidd polisïau’r bwrdd addysg ac yn ganolog i’w weledigaeth ar gyfer 

ei ddisgyblion, boed yn blant neu oedolion.  Yng nghynllun strategol mwyaf diweddar y 

bwrdd addysg, ‘Réussir: Être et Agir’ (2012), cydnabyddir ei rôl ganolog yn y broses o 

ffurfio hunaniaeth Québécois a Montréalais y disgyblion drwy gyfuno plwraliaeth a 

diwylliant Québec.  Ymrwymir hefyd i warchod y Ffrangeg fel y prif fector sy’n trosglwyddo 

egwyddorion cyffredin:  

La langue française est primordiale au sein des établissements de la Commission 

Scolaire de Montréal, qui jouent un rôle important dans la formation de l’identité 

montréalaise, dans un contexte multiculturel, où les élèves proviennent 

majoritairement de milieux allophones (CSdM, 2012: 17).
193

 

                                                           
190

 Mae CSdM yn addysgu 37% o’r plant hynny ar Ynys Montréal sy’n derbyn addysg gyhoeddus (CSdM, 

2010: 7).  
191

 Y cymdogaethau hyn yw: Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-

Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeray–

Saint-Michel–Parc-Extension, Ville de Westmount, Saint-Henri-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles a 

Centre-sud. 
192

 Mae 33% o deuluoedd ar Ynys Montréal yn deuluoedd un rhiant.  Mae 20% o blant yn dod o gefndiroedd 

sosio-economaidd isel, h.y. o deuluoedd lle mae canran uchel o’r mamau yn di-addysgiedig, gydag ychydig 

addysg neu o deuluoedd lle mae diweithdra yn bresennol.  Mae 42% ohonynt yn ddisgyblion ifanc yn byw 

mewn ardal lle mae incwm yn isel (CSdM, 2012: 7). 
193

 'Mae'r iaith Ffrangeg yn hanfodol mewn sefydliadau Commission Scolaire de Montréal, sy'n chwarae rôl 

bwysig wrth ffurfio hunaniaeth Montréalais mewn amgylchedd amlddiwylliannol lle mae myfyrwyr yn dod o 

gefndiroedd allophones' (cyfieithiad personol). 
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Ymgorffora’r gosodiad uchod gysyniadau ac egwyddorion y cynllun strategol ac maent yn  

gyson gyda’r hyn a gyflwynwyd gan MELS yn natganiad 1998.  Pwysleisir rôl yr iaith yn y 

broses o sicrhau harmoni cymdeithasol ym Montréal ac amlygir rôl y system addysg 

Ffrangeg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr a diogelu’r Ffrangeg.  

Er mwyn mynd i’r afael â’r her o integreiddio’r nifer uchel o fewnfudwyr sy’n rhan o 

gymuned addysgol y bwrdd addysg, ariannir mwy na 200 classe d’accueil mewn 33 o 

ysgolion cynradd a 12 o ysgolion uwchradd (CSdM, 2012: 10).  Yn y flwyddyn academaidd 

2007–08, yr oedd 1,234 o ddisgyblion cynradd a 1,001 o ddisgyblion uwchradd mewn classe 

d’accueil (CSdM, 2010:10).  Mae’r bwrdd addysg yn derbyn arian ar gyfer y classe d’accueil 

gan y MELS a hynny ar y sail mai am gyfnod o ddwy flynedd y bydd y mewnfudwyr yn y 

dosbarthiadau hyn.  Er hyn, mae gan y bwrdd addysg y rhyddid i ddefnyddio pa bynnag fodel 

o classe d’accueil a fynnent.   

Ar gyfer disgyblion oed cynradd, gallant fynychu un ai’r classe d’accueil neu ddosbarthiadau 

prif ffrwd gyda chymorth ieithyddol ychwanegol.  Yn y classe d’accueil, maent yn dysgu’n 

bennaf i gyfathrebu a mynegi’u hunain yn Ffrangeg a dysgu am gymdeithas Québec a 

nodweddion ac egwyddorion ysgol.  Dysgant bynciau eraill ar yr un pryd, fel eu bod yn 

medru dilyn addysg prif ffrwd unwaith maent yn gadael y classe d’accueil.  Manteisir ar bob 

cyfle i annog y disgyblion i gyfathrebu’n Ffrangeg ar lafar, yn ysgrifenedig ac wrth ddarllen a 

gwneir defnydd o ddeunyddiau wedi’u haddasu i anghenion ieithyddol y disgyblion. Yn 

ogystal, anogir y disgyblion mewn modd agored a pharchus i adlewyrchu ar eu diwylliant eu 

hunain a natur y berthynas hon gyda’r diwylliant Québécois fel eu bod yn cysylltu’r broses o 

gaffael iaith gyda darganfod y diwylliant francophone.  Ar gyfer disgyblion uwchradd 

wedyn, mae rhaglen addysgol y classe d’accueil yn caniatáu i ddisgyblion ddatblygu’u gallu 

addysgol mewn pynciau megis Ffrangeg, daearyddiaeth, hanes, mathemateg a dinasyddiaeth.  

Mae’r disgyblion yn dysgu’n gyflym i fynegi eu hanghenion, deall cyfarwyddiadau ac 

ymateb i beth mae nhw’n eu glywed (CSdM, Cyfweliad 14, 2012 ). 

Mae’r bwrdd addysg yn ystyried bod yna gyswllt arwyddocaol rhwng rôl y classe d’accueil a 

dinasyddiaeth a hunaniaeth Ffrengig. Yn yr un modd y pwysleisir yr elfen hon yn natganiad 

1998 a chan MICC yn natganiad 1991, mae’r bwrdd addysg hefyd yn pwysleisio’r berthynas 

rhwng integreiddiad i’r gymuned Ffrangeg yn Québec a magu hunaniaeth Québec: 
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...notre travail principal qui est d’éduquer les jeunes, de leur donner une instruction, 

puis assurer qu’ils parlent en français. Ça va, ils parlent le français à la sortie. Mais 

on pouvait être meilleure (sic), s’ils utilisaient le français davantage. S’ils avaient un 

plus grand attachement à la langue française…l’attachement au Québec.  Ça fait 

aussi partie de nos politiques, encourager la connaissance du patrimoine culturelle 

québécois (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).
194

 

Gwneir cyswllt rhwng integreiddiad ieithyddol a chymdeithasol llwyddiannus ac ymlyniad 

cynyddol i’r diwylliant Ffrangeg.   

Yn sgil y ffaith fod y bwrdd addysg yn gyfrifol am gynifer o ddisgyblion mewnfudol, mae’n 

wynebu sawl her wrth geisio eu hintegreiddio.  Un o’r heriau hyn yw integreiddio disgyblion 

pan maent yn cyrraedd Québec yn eu harddegau a heb addysg ddigonol (CSdM, Cyfweliad 

14, 2012).  Ond nid dysgu’r Ffrangeg i’r disgyblion yw’r unig sialens - gan nad oes ganddynt 

y gallu ieithyddol, anodd yw adnabod p’un ai problemau academaidd neu ieithyddol yw 

gwraidd eu diffyg llwyddiant: 

On sait pas si c’est des problèmes d’apprentissage ou si c’est juste parce qu’ils n’ont 

pas de français.  On a mis en place des mesures spéciales pour…des classes d’accueil 

spéciales où on reste avec ces jeunes là plus longtemps pour les aider ensuite à avoir 

leur diplôme au lieu de les envoyer aux écoles d’adultes avec les anciens 

décrocheurs.  Ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas aller à l’école... ils ne sont pas 

paresseux...ils ont besoin un peu plus d’aide pour finir académiquement leur école 

(CSdM, Cyfweliad 14, 2012).
195

 

Er bod y bwrdd addysg yn ymwybodol o fesurau arall y gellid eu rhoi ar waith i integreiddio 

disgyblion, megis y rhai a argymhellir yn natganiad 1998, nid yw’r gyllideb ar gael i geisio 

cynnig rhagor o gefnogaeth ieithyddol yn y dosbarthiadau prif ffrwd: 

Ce qui manque en ce moment, l’autre chose sur laquelle on travaille, c’est que quand 

ils sont rendus en classes régulières. On est supposé de leur offrir un service d’aide 

au français, puis on n’y arrive pas.  On n’est pas assez financé, on n’est pas assez 

                                                           
194 ‘...ein prif waith yw addysgu’r ifanc, i roi addysg iddynt, wedyn sicrhau eu bod yn medru siarad Ffrangeg.  

Mae’n gweithio, mae nhw’n siarad Ffrangeg ar y diwedd.  Ond, fe allem fod yn well, petai nhw’n defnyddio 

mwy o Ffrangeg...Petai ganddyn nhw fwy o ymlyniad wrth yr iaith Ffrangeg...ymlyniad wrth Québec.  Mae 

hynny’n rhan o’n polisïau hefyd, annog yr adnabyddiaeth o dreftadaeth ddiwylliannol Québec’ (cyfieithiad 

personol). 
195

‘’Dan ni ddim yn gwybod os taw problemau dysgu neu achos nad oes Ffrangeg ganddyn nhw.  ‘Dan ni wedi 

rhoi mesurau mewn lle ar gyfer…dosbarthiadau classes d’accueil arbennig lle da ni’n treulio mwy o amser 

gyda’r disgyblion i’w helpu i ennill tystysgrif yn lle eu hanfon i ysgolion ar gyfer oedolion sydd wedi rhoi’r 

gorau i’w hastudiaethau addysgol.  Tydi o ddim am nad ydyn nhw eisiau mynd i’r ysgol...tydyn nhw ddim yn 

ddiog...mae angen ychydig bach mwy o gymorth arnynt i orffen yr ysgol’ (cyfieithiad personol). 
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organisé, puis il y a trop de besoin pour l’argent qu’on a...On n’est pas très bon. 

Parce qu’on a des ressources trop limités (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).
196

  

Mewn gwirionedd, felly, mae’r bwrdd addysg yn ymwybodol o’r hyn a fyddai’n hwyluso 

gwell integreiddiad ymhlith mewnfudwyr, ond anodd yw rhoi hyn ar waith, yn enwedig o 

ystyried y ffaith fod nifer cynyddol o fewnfudwyr o amrywiol gefndiroedd ieithyddol, sosio-

gymdeithasol, addysgol a chrefyddol yn y ddinas.  Ar ben yr ystod eang o fewnfudwyr, mae 

problemau teuluol, ymddygiad a thlodi’n peri sialens ychwanegol. 

Yr ail her sy’n wynebu’r bwrdd addysg yw’r ffaith nad yw’r ysgolion cyhoeddus hyn yn 

gynrychioladol o weddill cymdeithas Québec a bod cyn lleied o francophones mewn nifer 

o’u hysgolion.  Mewn ambell ysgol, lle mae canran isel iawn o francophones, mae’r 

mewnfudwyr yn ystyried y Québécois fel lleiafrif arall ymhlith lleiafrifoedd.  Er nad yw’r 

dogfennau swyddogol yn cyfeirio at y gystadleuaeth ieithyddol rhwng Ffrangeg a Saesneg, 

mae’r ffaith fod cyn lleied o ddisgyblion francophone yn golygu bod y dwyieithrwydd hwn 

yn parhau’n sialens sy’n wynebu athrawon: 

Il y a beaucoup dans nos écoles où ça passe souvent en anglais dans les couloirs, 

dans le court d’école…L’école, c’est le seul endroit où ils peuvent pratiquer le 

français parce que dans leur quartier, c’est dans leur langue d’origine.  Ça nuit à 

leur francisation.  Ça nuit à leur éducation (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).
197

 

Gan fod cynifer o’r plant yn byw mewn ardaloedd lle triga dim ond mewnfudwyr, mae eu 

canfyddiad hwy o’r iaith a’r gymdeithas Québécois yn un unigryw.  Ymhellach, mae’n rhoi 

rhagor o bwysau ar y system addysg, am mai’r ysgol yw’r unig le lle cânt y cyfle i 

ddefnyddio’r iaith. 

Y trydydd sialens mae’r bwrdd addysg yn delio â hi yw’r ffaith fod gan bob un ysgol bolisi 

iaith gwahanol, tra bod rhai ysgolion yn defnyddio Ffrangeg yn unig ar gyfer cyfathrebu gyda 

rhieni, mae eraill yn cynnig gwasanaethau mewn Saesneg ac ieithoedd eraill.  Yn ôl y bwrdd 

addysg, mae’r diwylliant addysgol a’r pennaeth yn hynod bwysig i lwyddiant y disgybl yn y 

                                                           
196

 ‘Beth sydd ar goll ar hyn o bryd, rhywbeth arall da ni’n gweithio arno fo, ydi pryd mae nhw’n mynd i 

ddosbarthiadau prif ffrwd.  ‘Dan ni i fod i gynnig gwasanaeth cymorth yn y Ffrangeg, ond tydan ni’m yn 

llwyddo.  Tyda ni ddim yn cael ein hariannu’n ddigonol, tyda ni ddim digon trefnus, ac mae yna ormod o ofyn 

am yr arian sydd gennym...tyda ni ddim yn dda iawn am bod gennym adnoddau sy’n rhy gyfyngedig’ 

(cyfieithiad personol). 
197

 ‘Mae yna lot o Saesneg yn cael ei siarad yn ein hysgolion, yn y coridorau ac ar yr iard...Yr ysgol yw’r unig le 

lle mae nhw’n [y disgyblion]  gallu ymarfer Ffrangeg oherwydd yn eu cymdogaethau, yn eu hieithoedd eu 

hunain mae nhw’n cyfathrebu.  Mae’n niweidio eu Ffrangegeiddio.  Mae’n niweidio eu haddysg’ (cyfieithiad 

personol). 
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broses o ddysgu’r Ffrangeg.  O ganlyniad, mae gofyn cyflogi penaethiaid sy’n hybu’r disgwrs 

ymhlith ei staff a’u disgyblion fod y Ffrangeg yn holl bwysig a bod angen ei siarad gyda 

rhieni (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).   

O ddadansoddi’r hyn sy’n digwydd ar y lefel leol ym Montréal, gwelir bod bwrdd addysg y 

CSdM yn llwyddo i sicrhau fod rhan fwyaf o’u disgyblion yn gadael ysgol uwchradd gyda’r 

sgiliau i weithio drwy gyfrwng yr iaith ac i’w defnyddio ar lafar ac yn ysgrifenedig.  Gellir 

honni felly fod y system addysg statudol yn Québec, mewn egwyddor, yn medru integreiddio 

mewnfudwyr.  Er hyn, nid yw’r system heb ei hanawsterau.  Mae cyfyngiadau cyllidol, natur 

amrywiol y mewnfudo a diffyg mas critigol o francophones mewn rhai ysgolion, yn golygu 

fod yna bwysau ychwanegol ar y system addysg, a all fod yn economaidd neu sosio-

gymdeithasol yn eu hanfod.  Yn ogystal, er gwaethaf y ffaith mai un system addysg uniaith 

Ffrangeg sy’n bodoli yn y dalaith, mae amrywiaethau rhwng polisïau iaith ysgolion wrth 

gyfathrebu gyda disgyblion mewnfudol a’u rhieni yn golygu fod dylanwad athrawon a 

phrifathrawon wrth integreiddio mewnfudwyr yn fater sydd angen ei hystyried.  

Troir yn awr i drafod y modd y mae’r system addysg anstatudol ar lefel genedlaethol yn 

ceisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg.   

 

3.2.1. System addysg anstatudol ar y lefel is-wladwriaethol  

Fel y gwelwyd yn yr adrannau blaenorol, ar ddechrau’r 1970au, yr oedd y drafodaeth ynglŷn 

â dewis ieithyddol mewnfudwyr wedi’i selio ar addysg eu plant ac yr oedd y ‘guerre 

linguistique’ yn ymwneud â’r maes addysg statudol: 

 

Au début des années 70, on ne parlait pas encore de francisation des immigrants 

adultes et ‘la bataille du français’ se jouait davantage sur le terrain scolaire que sur 

celui de la vie publique ou du monde du travail comme ce sera le cas avec l’adoption 

de la loi 101 (TRÉAQFP, 2007: 5).
198

 

 

Fodd bynnag, yn ystod yr 1960au hwyr, dechreuodd Llywodraeth Québec gymryd rôl mwy 

gweithredol yn y broses o Ffrangegeiddio’r mewnfudwyr a oedd yn oedolion ac ym 1969 

sefydlwyd y canolfannau COFI (‘les centres d'orientation et de formation des immigrants’) 

                                                           
198

 ‘Ar ddechrau’r 1970au, doedd yna ddim sôn eto am Ffrangegeiddio mewnfudwyr a oedd yn oedolion ac 

roedd y frwydr Ffrangeg yn digwydd mwy ym mhau’r ysgol nag ym  mhau mywyd cyhoeddus neu’r byd 

gwaith, fel fyddai’r achos gyda mabwysiadu Mesur 101’ (cyfieithiad personol).  
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(CCE, 2013).
199

  Ar ddechrau’r 1970au, y Weinyddiaeth Addysg oedd yn gyfrifol am yr 

ymdrechion i Ffrangegeiddio mewnfudwyr, ond ym 1975, trosglwyddwyd y pwerau i’r 

Weinyddiaeth Mewnfudo a ddaeth yn gyfrifol dros wasanaethau a hyfforddiant ar gyfer 

mewnfudwyr.  Rhoddwyd llawer o’r baich ymarferol ar ysgwyddau’r byrddau addysg ym 

Montréal, gan mai dyma lle triga’r mwyafrif o fewnfudwyr.  Gwnaethant barhau i chwarae 

rôl allweddol drwy’r 1970au ac 1980au drwy gefnogi’r rhwydwaith COFI a oedd o dan 

bwysau yn sgil y nifer cynyddol o fewnfudwyr yn cyrraedd y ddinas.  Ym 1987, daeth 

mudiadau cymdeithas sifil yn rhan o’r broses o integreiddio mewnfudwyr ac erbyn 1994, yr 

oedd dros 90 actor ym Montréal yn ymwneud â’r broses o Ffrangegeiddio mewnfudwyr.  

Fodd bynnag, golygai’r nifer fawr o actorion yn y maes nad oedd y mesurau wedi’u cydlynu 

a roedd y berthynas rhwng rhai partneriaid yn anodd, yn enwedig rhwng MELS a’r MICC.  

Yr oedd hyn wedi’i selio’n bennaf ar y ffaith fod y byrddau addysg yn derbyn arian trwy’r 

MELS, ond o gyllideb y MICC (TRÉAQFP, 2007: 5-7). 

Y prif adnodd a fabwysiadwyd yn ystod y cyfnod hwn oedd y canolfannau COFI a oedd yn 

cynnig cyrsiau Ffrangeg a dinasyddiaeth a gwasanaethau lleoli er mwyn hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg a’r gymdeithas Québécois.  

Mewnfudwyr rhwng 18–60 oed o ystod eang o wledydd oedd yn mynychu’r canolfannau 

hyn; mewnfudwyr o gefndiroedd ieithyddol, addysgol, ethnig, diwylliannol a chrefyddol 

amrywiol.  Gan amlaf, yr oedd hyd at 85% heb unrhyw feistrolaeth o Ffrangeg ac yn 

mynychu’r dosbarthiadau ar gyfer dechreuwyr (GdQ, 1982; TRÉAQ, 2007).   

Ym 1998, yn dilyn ymchwil a gomisiynwyd gan y MICC i astudio anghenion mewnfudwyr 

a’r ffactorau a oedd yn effeithio ar eu cynnydd wrth ddysgu’r Ffrangeg, cyhoeddwyd 

adroddiad ‘Paradis’ a oedd yn dra feirniadol o’r system ‘fonolithig’ hon (TRÉAQFP, 2007: 

9).
200

  Yn dilyn yr adroddiad ac am resymau cyllidebol, penderfynodd y blaid PQ 

ailstrwythuro’r system addysg ar gyfer mewnfudwyr a dechreuwyd ar y broses o ddiddymu’r 

COFI yn 2000.  Heddiw, yn hytrach na mynychu canolfan benodedig, mae mewnfudwyr yn 

mynychu dosbarthiadau Ffrangeg mewn prifysgolion, cégeps a chanolfannau cymunedol.  Yn 

                                                           
199

 Defnyddiwyd y term ‘francisation’ ar gyfer oedolion am y tro cyntaf yn yr adroddiad llywodraethol Paradis, 

sef ‘Une action concertée pour une francisation réussie : orientations gouvernementales’ (1998).  Defnyddiwyd 

y term i gynrychioli’r broses bersonol lle mai integreiddiad cymdeithasol, addysgol neu broffesiynol yw’r nod. 

Defnyddir y term i gyfeirio at y gwasanaethau sy’n ymwneud gyda dysgu’r Ffrangeg i bobl nad sydd â Ffrangeg 

fel mamiaith (TRÉAQFP, 2007: 6). 
200

 Cafwyd 81 argymhelliad yn yr adroddiad a datganwyd bod angen addasu’r gwasanaethau i anghenion y 

mewnfudwyr ar y sail fod angen cynnig dosbarthiadau cychwynnol a chymorth dysgu, cynyddu’r cyfleon ar 

gyfer cyswllt gyda francophones a chynyddu’r ymdrechion Ffrangegeiddio yn y gweithle (TRÉAQFP, 2007: 9). 
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ogystal â bod yn rhatach i’w weinyddu, mae’r diwygiad yn golygu fod mewnfudwyr mewn 

cyswllt dyddiol â francophones, yn hytrach na mewn ‘getoau’ (TRCI, Cyfweliad 13, 2012; 

MICC, Cyfweliad 6, 2012).   

Er bod y system wedi’i diwygio er mwyn ceisio cynyddu’r rhyngweithio rhwng y gymuned 

mewnfudol a francophone, yn ôl rhai sy’n gweithio yn y maes, nid yw’r ffaith fod y 

dosbarthiadau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau lle mae francophones yn bresennol yn 

golygu bod cymysgu a chymdeithasu rhwng y francophones a’r disgyblion mewnfudol 

(SPEQ, Cyfweliad 7, 2012).  Ymhellach, mae’r COFI yn parhau i gael ei hystyried yn ffafriol 

yn Québec: ‘c’est un peu légende urbaine, un symbole, tout le monde…ça fait longtemps, 

mais ça fait partie de l'imaginaire québécois, les COFI.  Ça a marqué l'imaginaire. 

Aujourd'hui les gens sont très nostalgiques des COFI’ (TRCI, Cyfweliad 13, 2012).
201

  Felly, 

mae peth anghytuno ymhlith gwleidyddion, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr iaith am 

effeithlonrwydd y COFI a’r ffordd orau o integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion. 

Yn fwy ddiweddar, yn 2007, ymgymerodd llywodraeth Ryddfrydol y PLQ ag ymgynghoriad 

cyhoeddus ar ddatblygiad cymdeithasol Québec a chyhoeddwyd strategaeth lywodraethol yn 

ymwneud â datblygiad cynaliadwy 2008–13 (GdQ, 2007).  Yn dilyn yr ymgynghoriad, 

cafwyd bod cefnogaeth ymhlith dinasyddion Québec i gynyddu’r nifer o fewnfudwyr ar yr 

amod bod yna fuddsoddiad ariannol pellach ac ymdrech i wella’r broses o integreiddio 

mewnfudwyr.  O ganlyniad, mae disgwyl i’r MICC Ffrangegeiddio nifer cynyddol o 

fewnfudwyr, a hynny hyd yn oed cyn iddynt gyrraedd: ‘on avait les défis de franciser plus 

tôt, des l’étranger, francisation en ligne, de franciser davantage plus de monde, de franciser 

mieux en allant plus loin, grâce a des cours spécialisées notamment’ (MICC, Cyfweliad 6, 

2012).
202

   

Yn sgil hyn, aeth y llywodraeth ati’n bwrpasol i wella’r broses o ddysgu Ffrangeg i 

fewnfudwyr.  Diwygiwyd y system fel y cynigir cyrsiau rhan amser dechreuol a chanolraddol 

am gyfnod o 11 wythnos, gyda dewis o 4, 6, 9 neu 12 awr yr wythnos, yn ogystal â chynnig 

cyrsiau llawn amser dechreuol a chanolraddol (am gyfnod o 11 wythnos a 30 awr yr 

wythnos).  Addaswyd y ddarpariaeth hefyd fel bod yna gyrsiau ar gael ar gyfer mewnfudwyr 

                                                           
201

 ‘Mae o ‘chydig bach yn myth, yn symbol, mae pawb...roedd o sbel yn ôl, ond mae o’n rhan o’r dychymyg 

Québécois, y COFI.  Mae o wedi gadael ei ôl ar y dychymyg.  Heddiw, mae pobl yn hiraethu am y COFI’ 

(cyfieithiad personol). 
202

 ‘Roedd gennym y sialens o Ffrangegeiddio’n gynharach, o dramor, Ffrangegeiddio ar lein, Ffrangegeiddio 

mwy o bobl, Ffrangegeiddio’n well gan fynd ymhellach, o ganlyniad i gyrsiau mwy arbenigol’ (cyfieithiad 

personol). 
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diddysg yn ogystal â rhai â lefel uchel o addysg.  Cynigir cyrsiau arbenigol hefyd megis 

Ffrangeg ysgrifenedig a llafar a Ffrangeg ar gyfer rhieni a’u plant.  Er mwyn sicrhau bod 

mewnfudwyr yn cael eu hintegreiddio ynghynt ar ôl cyrraedd, mae’r llywodraeth wedi 

canolbwyntio ar ddechrau’r broses o Ffrangegeiddio cyn iddynt gyrraedd a hynny drwy 

ddatblygu cyrsiau ar-lein.  Er bod y cyrsiau ar gael i bawb, mae’n rhan o amcan ehangach i 

sicrhau fod mewnfudwyr yn dechrau’r broses o Ffrangegeiddio cyn symud (MICC, 

Cyfweliad 6, 2012; OQLF, Cyfweliad 10, 2012, CCE, 2013).     

Er y cafwyd datblygiadau gweinyddol a pholisi ym maes addysg anstatudol yn ystod y ddau 

ddegawd diwethaf, mae’r system yn parhau i gael ei beirniadu am fod yn or-gymhleth.  Sail 

hyn yw’r ffaith fod dwy weinyddiaeth, y MICC a’r MELS yn chwarae rolau allweddol yn y 

broses o ddysgu’r Ffrangeg i fewnfudwyr sy’n oedolion.
203

  O’r holl adrannau sydd ynghlwm 

â’r broses o integreiddio mewnfudwyr, y MICC sy’n meddu ar y prif gyfrifoldeb ac yn 

llunio’r polisïau a’r rhaglenni.  Yr weinyddiaeth hon sydd hefyd yn rheoli’r gyllideb ar gyfer 

y dosbarthiadau Ffrangeg ac sy’n dosrannu’r arian ar gyfer dosbarthiadau Ffrangeg i weddill 

y gweinyddiaethau.  Eto i gyd, mae natur y cydweithio rhwng y MICC a’r gweinyddiaethau 

eraill yn aneglur ac mae’r ffaith fod gan y gwahanol weinyddiaethau hyn amcanion, 

cymwyseddau a chyllidebau amrywiol wedi llesteirio effeithlonedd y system addysg 

anstatudol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Mae hyn yn fwy amlwg gan fod y 

gwasanaethau a’r ddarpariaeth sy’n ymwneud ag integreiddio mewnfudwyr yn y dalaith yn 

hynod ganoledig ac mae llawer o’r broses Ffrangegeiddio yn digwydd drwy weision sifil 

(TRCI, Cyfweliad 13, 2012).  

Un o’r prif ffactorau sydd wedi bod yn destun tensiwn rhwng MELS a MICC dros y 

blynyddoedd yw’r ffaith fod y mewnfudwyr hynny sy’n mynychu dosbarthiadau Ffrangeg 

drwy’r MICC yn gallu bod yn gymwys i dderbyn budd-dal wythnosol o 115$ (GdQ, 2013b: 

6).  Nid yw’r mewnfudwyr sy’n mynychu’r dosbarthiadau Ffrangeg a ariennir gan y MELS 

ac sy’n cael eu rhoi ar waith drwy’r byrddau addysg, yn derbyn budd-dal.  Yn hytrach, maent 

yn mynd heb unrhyw gymorth ariannol.   

Mae’r system hon wedi’i beirniadu am greu cystadleuaeth ddiangen rhwng y gwahanol 

weinyddiaethau.  Nid cystadleuaeth gyllidebol yn unig mohoni, ond cystadleuaeth dros 

                                                           
203

Ond gan fod Llywodraeth Québec yn meddu ar bwerau ym maes mewnfudo, mae gan sawl Gweinidog ac 

adran llywodraethol rôl yn y broses o integreiddio’r mewnfudwyr, gan gynnwys y Weinyddiaeth Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol (MSSS), y Weinyddiaeth Cyflogaeth a Chymorth Cymdeithasol (MESS) a’r 

OQLF. 
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ddisgyblion hefyd (TRCI, Cyfweliad 13, 2012).  Gan fod y dosbarthiadau MICC yn cynnig 

arian i’w disgyblion, mae dosbarthiadau’r weinyddiaeth hon yn derbyn rhagor o ddisgyblion.  

Yn ogystal, gwelir disgyblion yn gadael dosbarthiadau MELS ar ôl iddynt ddechrau cyrsiau 

yno i fynychu dosbarthiadau MICC.  Mae’r tensiwn rhwng y gwahanol adrannau yn amharu 

ar waith gweision sifil, undebau llafur a grwpiau cymunedol (TRCI, Cyfweliad 13, 2012).  

Ymhellach, tra bod gan y MICC athrawon eu hunain, mae’r dosbarthiadau sy’n cael eu 

cynnal drwy’r MELS yn defnyddio athrawon y byrddau addysg.  Golyga hyn fod yna 

anghysondebau rhwng lefelau cyrhaeddiad y disgyblion a’r methodoleg a ddefnyddir.   

Yn 2008, cadarnhaodd canfyddiadau’r ‘Comisiwn Bouchard-Taylor’ fod yr agwedd hon o 

weinyddiad y system addysg Ffrangeg i fewnfudwyr yn broblematig ac awgrymwyd y dylai’r 

adrannau llywodraethol harmoneiddio’u darpariaeth o raglenni Ffrangegeiddio a 

chanolbwyntio ar wella a chydlynu’u mesurau integreiddio (2008b: 268).
204

  Yn dilyn y 

comisiwn, mae’r adrannau wedi ceisio cydweithio ar fethodoleg ac arholiadau a chreu system 

‘guichet unique’ lle mae disgyblion yn cofrestru unwaith yn unig ar gyfer yr holl opsiynau 

posibl.
205

  Y gobaith yw lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n symud dosbarthiadau ac felly’n 

derbyn addysg di-fwlch a mwy sefydlog gydag un athro neu athrawes yn unig (MICC, 

Cyfweliad 6, 2012).  Yn ddiweddar, felly, mae’r llywodraeth wedi addasu’r ddarpariaeth ar 

gyfer mewnfudwyr trwy uno, harmoneiddio ac amrywio’r mesurau Ffrangegeiddio a sicrhau 

fod rhagor o gyrsiau ar gael. 

Mae’r diwygiadau gweinyddol hyn a’r newidiadau yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus y 

llywodraeth PLQ yn 2007 wedi esgor ar ganlyniadau ffafriol.  Yn 2010-11, gwelwyd 

cynnydd yn y niferoedd a’r ganran sy’n defnyddio gwasanaethau Ffrangegeiddio’r MICC; o 

5,857 yn 2008-09 i 7,893 yn 2010-11.  Mae’r defnydd o’r gwasanaethau ar-lein hefyd wedi 

cynyddu o 10% ers 2009-10 (o 4,146 i 4,563).  O’r niferoedd hyn, defnyddiwyd y 

gwasanaeth gan 2,945 o bobl cyn cyrraedd Québec ac mewn 73 gwlad.  Yn wir, mae nifer 

uchel o fewnfudwyr yn mynychu’r cyrsiau Ffrangegeiddio ac yn manteisio ar yr amrywiaeth 

o gyrsiau sydd wedi eu datblygu ar eu cyfer.  Ar draws yr ystod o weinyddiaethau ac 
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 Yn 2007, yn dilyn sawl enghraifft o ‘gymhwysiad anaddas’ yn Québec, comisiynwyd un o’r ymchwiliadau 

mwyaf allweddol ar fewnfudo a dinasyddiaeth Québécois ers yr 1970au gan Brif Weinidog y dalaith ar y pryd, 

Jean Charest.  Amcanion comisiwn ‘Bouchard-Taylor’ oedd tafoli mesurau cymhwyso yn y dalaith a chynnig 

argymhellion a fyddai’n cydfynd gyda’r egwyddorion o blwraliaeth, democratiaeth ac egalitaraidd.  

Ymgymerwyd â’r ymchwil gan Gérard Bouchard a Charles Taylor, sef dau academwr  blaenllaw a dau ffigwr 

allweddol yng ngwleidyddiaeth Québec a Chanada (GdQ, 2008ch: 7-8). 
205

 Enghraifft o hyn yw’r cydweithio rhwng y MICC, MELS, OQLF a’r MESS i harmoneiddio eu lefelau 

hyfedredd, ‘L’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français’ (GdQ, 2011b).   
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adrannau llywodraethol yn ymwneud â mewnfudo, yn 2010–11, mynychodd 27,965 o 

fewnfudwyr gyrsiau Ffrangeg (llawn a rhan amser ac ar-lein), sy’n cynrychioli cynnydd o 

53.2 % er 2007-08 (GdQ, 2011a: 14). 

Er hyn, mae’r system yn parhau i wynebu anawsterau wrth geisio integreiddio mewnfudwyr.  

Yn y lle cyntaf, mae’r llywodraeth yn wynebu her wrth geisio cynyddu’r ganran sy’n dilyn 

cyrsiau Ffrangegeiddio arbenigol ar lefel uwch.  Er ei bod wedi gosod targed o gynyddu’r 

ganran hon i 15% erbyn 2011-12, dim ond 8.9% o fewnfudwyr (sef 2,144) a oedd yn dilyn 

cyrsiau llawn neu ran amser ar y lefel hon yn 2011-12.  Yn 2010-11, y ganran gyfatebol oedd 

14%.  Ymhellach, dim ond nifer isel a fynychodd gyrsiau lefel uwch, gyda 1,862 llawn amser 

a 353 yn rhan amser yn 2010-11 (GdQ, 2011a: 36-46).  O ddadansoddi lefelau cyrhaeddiad y 

mewnfudwyr,  gwelir bod y rhan fwyaf ohonynt yn mynychu’r cyrsiau ar gyfer dechreuwyr 

neu ganolraddol hyd at lefel 8.  Nid yw lefel 8 yn gyfystyr â rhuglder, ond hytrach yn 

caniatáu i’r mewnfudwr ddilyn a deall sgyrsiau heb gymorth (GdQ, 2011b: 54).  Ni fydd 

unigolyn ar lefel 8 yn meddu ar sgiliau ieithyddol hynod soffistigedig, ond bydd wedi hen 

gychwyn ar ei daith i allu gweithio drwy gyfrwng Ffrangeg ac i’w ddefnyddio’n ymarferol 

(MICC, Cyfweliad 6, 2012). 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r llywodraeth hefyd wedi ymdrechu i ddatblygu cyrsiau 

sydd wedi eu teilwra ar gyfer y gweithle ac ar gyfer proffesiynau arbennig, megis ym maes 

iechyd, gweinyddu, busnes, y gyfraith a pheirianneg.  Nod y cyrsiau hyn yw paratoi dysgwyr 

fel y gallent ddefnyddio’r Ffrangeg yn y byd gwaith a dod yn rhan o’r gymdeithas Québec yn 

ieithyddol ac yn economaidd (MICC, Cyfweliad  6, 2012).
206

  Gan fod rhaid meddu ar 

dystysgrif sy’n cadarnhau gafael o’r Ffrangeg i fedru gweithio mewn ystod o feysydd 

proffesiynol, mae’r llywodraeth yn defnyddio statws a phresenoldeb y Ffrangeg yn y 

gweithle er mwyn annog mewnfudwyr i ddysgu Ffrangeg.  Yn ogystal â’r cyrsiau hyn, mae’r 

llywodraeth yn cynnig gwersi rhan amser yn y gweithle.  Nod y cyrsiau hyn, sy’n amrywio o 

ran lefel a dwyster, yw hwyluso addasiad mewnfudwyr mewn cyflogaeth.  Caiff y gwersi 

Ffrangeg i fewnfudwyr eu trefnu trwy’r OQLF, sy’n gyfrifol am sicrhau fod gan fusnesau 

mawrion bwyllgorau a thystysgrifau Ffrangegeiddio.  O ganlyniad, y gweithle yw’r prif gyd-

destun ar gyfer integreiddio mewnfudwyr (Pagé & Lamarre, 2010: 16).  
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 Gwelir y pwyslais hwn ar y berthynas rhwng integreiddiad economaidd ac integreiddiad ieithyddol mewn 

ystod o ddogfennau polisi a phwysleisiwyd hyn yn ddiweddar yn y ddogfen traws-weinyddiaethol, ‘Un projet de 

société pour le Québec: Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013’ (GdQ, 2007).   
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Er y pwyslais a roddir ar rôl y gweithle fel modd o dargedu ac ysgogi mewnfudwyr i 

ddysgu’r Ffrangeg a hybu defnydd, mae presenoldeb a statws Saesneg yn y dalaith, yng 

ngweddill Canada a gogledd America yn peri sialens i’r llywodraeth.  Mae’r ddeuoliaeth 

ieithyddol hon yn golygu bod angen ‘gwerthu’r’ Ffrangeg i fewnfudwyr: 

Il faut être réaliste, les gens arrivent en Amérique du nord, ils immigrent d’abord en 

Amérique…Mais la représentation qu’ils se font de vecteur de progression sociale et 

économique passe par la maîtrise de l’anglais.  Et donc, c’est un travail important et 

continue de leur faire comprendre que, s’ils veulent vivre et avoir un avenir et avoir 

les enfants prospérés au Québec, il faut qu’ils connaissent le français. Mais c’est sur 

que le poids de l’anglais demeure important y compris dans l’imaginaire des  

immigrants qui arrivent ici (MICC, Cyfweliad 6, 2012).
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Felly, er gwaetha’r ffaith bod safle’r Ffrangeg yn y gweithle wedi ennill tir dros y degawdau 

diwethaf, mae’r angen am sgiliau ieithyddol dwyieithog yn cyfleu neges i’r mewnfudwyr 

sy’n groes i’r hyn sy’n cael ei awgrymu gan y llywodraeth.  Cynrychiola hyn sialens i 

wneuthurwyr polisi, ymarferwyr iaith, athrawon ac undebau llafur ac arweinia hefyd at 

ymdeimlad ymhlith mewnfudwyr eu bod wedi eu ‘rhwygo’ (‘déchirés’) rhwng y ddwy iaith 

a’u bod yn wynebu fath o ‘sgitsoffrenia sosio-ieithyddol’: 

L'autre grand défi c'est un peu la schizophrénie, la situation...On encourage les gens 

à apprendre le français, les enfants vont à l'école française, ils sont obligés d'aller à 

l'école française. Mais, quand ils vont aller chercher du travail souvent en fait on 

demande de l'anglais. Beaucoup, surtout quand c’est des immigrants très scolarisés 

qui cherchent des jobs qui sont quand même plus spécialisés ou plus d’un niveau 

social plus important. C'est sûr que l'anglais est toujours requis (TCRI, Cyfweliad 

13, 2012).
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O’r mewnfudwyr allophone sydd mewn gwaith, mae 45.5% yn gweithio drwy gyfrwng y 

Ffrangeg.  Y ganran gyfatebol o’r rheiny sy’n gweithio drwy gyfrwng y Saesneg yw 32.8%.  

Defnyddia 11.6% y ddwy iaith, gyda’r gweddill yn defnyddio cymysgedd o’r ieithoedd yn 

ogystal â’u mamieithoedd (GdQ, 2008d).  Gwelir tensiwn felly rhwng y negeseuon 

cadarnhaol mae’r llywodraeth yn eu cyflwyno i fewnfudwyr ynglŷn â defnyddioldeb y 
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 ‘Mae angen bod yn realistig, mae pobl yn cyrraedd gogledd America, maen nhw’n mewnfudo’n gyntaf i 

America...Ond, eu dealltwriaeth nhw o’r hyn sydd am arwain at gynnydd cymdeithasol ac economaidd yw bod 

hyn yn digwydd drwy feistroli’r Saesneg.  Ac felly mae’n waith pwysig a pharhaus i gael mewnfudwyr i ddeall 

bod angen Ffrangeg arnynt os ydyn nhw eisiau byw a chael dyfodol ac i’w plant ffynnu yn Québec.  Ond, yn 

ddiamau, mae grym Saesneg yn parhau’n bwysig ym meddyliau mewnfudwyr pan maent yn cyrraedd yma’ 

(cyfieithiad personol). 
208

 ‘Da ni’n annog pobl i ddysgu Ffrangeg, i anfon eu plant i ysgol Ffrangeg, mae nhw’n gorfod mynd i ysgol 

Ffrangeg.  Ond, pan mae nhw’n mynd i edrych am waith yn aml mae’r Saesneg yn ofynnol. Yn aml iawn, yn 

enwedig pryd taw mewnfudwyr addysgedig sy’n edrych am waith sy’n arbenigol neu’n ar lefel uwch ar lefel 

gymdeithasol. Mae’n debygol y bydd y Saesneg yn ofynnol’(cyfieithiad personol). 
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Ffrangeg a’r realiti pan mae mewnfudwyr yn mynd ati i edrych am waith.
209

  Yn 2013, 

honnodd y corff ymgynghorol CSLF fod dwyieithrwydd yn y gweithle yn broblematig o ran 

y negeseuon yr oedd yn cael eu cyfleu i fewnfudwyr ac awgrymodd y dylid ymestyn Mesur 

101 fel y byddai’n orfodol hefyd i gyrff yn cyflogi rhwng 29–49 o bobl gydymffurfio a 

gofynion y ddeddfwriaeth o ran y defnydd o Ffrangeg fel iaith gwaith (GdQ, 2013c: 79).   

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y modd y mae’r broses o ddysgu Ffrangeg i fewnfudwyr 

wedi datblygu mewn ffordd cadarnhaol a phwrpasol dros y blynyddoedd diwethaf yn sgil 

canfyddiadau ymchwil ar y lefel llywodraethol, megis MICC, MELS, CSLF a’r OQLF.  Gan 

fod cynifer o fewnfudwyr yn cyrraedd Québec yn flynyddol, mae yna ymwybyddiaeth 

ymhlith actorion llywodraethol a chymdeithas sifil o’r angen i baratoi’r mewnfudwyr hyn yn 

ieithyddol fel y gallent fyw drwy gyfrwng y Ffrangeg yn y dalaith.  Mae’r gwahanol actorion 

hyn wedi bwydo i ymgynghoriadau ac ymchwiliadau ar natur ac effeithlonedd y system 

addysg anstatudol i integreiddio mewnfudwyr.
210

  Bellach, mae’r dosbarthiadau Ffrangeg yn 

boblogaidd ymhlith mewnfudwyr ac mae’r ffigyrau presenoldeb yn dystiolaeth o hyn.   

Fodd bynnag, dim ond dechrau’r siwrne o integreiddio mewnfudwyr yw’r dosbarthiadau 

iaith.  Fel y trafodwyd, mae’r llywodraeth yn ei chael hi’n anodd i annog mewnfudwyr i 

fynychu’r dosbarthiadau hyd at y lefelau uwch yn hytrach na dim ond y rhai dechreuol.  Gan 

mai dim ond gosod y seiliau ieithyddol a wna’r dosbarthiadau dechreuol, mae’n bwysig bod y 

mewnfudwyr yn magu’u sgiliau ieithyddol ymhellach.  Un o brif arfau’r llywodraeth i geisio 

sicrhau hyn ymhlith mewnfudwyr yw’r gweithle.  Yma, gall mewnfudwyr ddatblygu’u 

sgiliau ieithyddol a meistroli’r Ffrangeg.  Yn ogystal, gan nad yw’n bosibl gorfodi 

mewnfudwyr i fynychu’r dosbarthiadau Ffrangegeiddio, mae’r gweithle yn fodd effeithlon i 

annog y mewnfudwyr i ddysgu’r Ffrangeg.  Er hyn oll, mae ffactorau allanol, megis statws 

parhaol Saesneg yn y gweithle ym Montréal, yng ngweddill Canada a Gogledd America, yn 

fwy cyffredinol, yn golygu nad yw’n bosibl dibynnu ar statws y Ffrangeg yn y gweithle fel yr 

unig fodd o hybu a hwyluso’r broses o drosglwyddo’r iaith i fewnfudwyr. 
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 Gwna CSLF (GdQ, 2011ch: 22) ddadl debyg. 
210

 Cyfrannodd ystod o actorion i’r comisiwn ‘Bouchard-Taylor’; cynhaliwyd gwrandawiadau mewn 15 ardal, 

yn ogystal â Montréal, cyflwynwyd dros 900 o adroddiad a rhoddwyd tystiolaeth gan 241 o gyfranogwyr.  

Ymhellach, cynhaliwyd 22 o drafodaethau a derbyniodd gwefan y comisiwn dros 400,000 o ymwelwyr (GdQ, 

2008ch: 7-8). 
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3.2.2. System addysg anstatudol ym Montréal    

Er mwyn adeiladu ar y drafodaeth uchod a dyfnhau’r ddealltwriaeth o allu’r system addysg 

anstatudol i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith, bydd rhan nesaf y bennod yn 

canolbwyntio ar bolisïau ac ymdrechion bwrdd addysg y CSdM ym maes addysg anstatudol.  

Fel y gwelwyd eisoes, mae byrddau addysg ym Montréal Fwyaf wedi chwarae rôl allweddol 

yn y broses o ddysgu’r Ffrangeg i fewnfudwyr ers yr 1970au.  O ystyried y diwygiadau dros 

y degawd diwethaf a’r feirniadaeth o weinyddiaeth y system o Ffrangegeiddio oedolion, 

bwriad yr adran nesaf fydd archwilio i natur y berthynas rhwng gwahanol weinyddiaethau’r 

llywodraeth a’r graddau mae hyn wedi amharu ar weithgarwch y bwrdd addysg a gallu’r 

system addysg anstatudol ym Montréal i integreiddio mewnfudwyr.   

Dechreuir yn gyntaf gydag agwedd weinyddol y system.  O astudio’r ffactorau sydd wedi  

dylanwadu ar lwyddiant polisïau iaith mewn addysg y bwrdd dros y blynyddoedd, cadarnheir 

yr honiad a wnaed yn adroddiad y comisiwn ‘Bouchard-Taylor’ (2008) ynglŷn â’r 

anghysondeb rhwng y gwahanol weinyddiaethau.  Yn ddi-os, mae’r agwedd hon yn peri 

sialens i’r bwrdd addysg.  Gan fod y mewnfudwyr sy’n mynychu dosbarthiadau’r bwrdd 

addysg yn cyrraedd drwy’r system MELS, nid ydynt yn gymwys i dderbyn y budd-dal sydd 

ar gael i fewnfudwyr sy’n mynychu dosbarthiadau MICC.  O ganlyniad, mae nifer o’u 

disgyblion, ar ôl dechrau gyda hwy yn trosglwyddo i’r system MICC: 

Et des fois, en attendant là bas, ils commencent les cours chez nous et quand ils sont 

acceptés, ils quittent nos cours pour poursuivre les cours là bas. Ils changent des 

classes, ils changent des profs. C’est débile (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).
211

  

Dros y blynyddoedd, felly, mae gweinyddiaeth y system addysg anstatudol ar y lefel 

lywodraethol wedi arwain at gystadleuaeth am ddisgyblion ar y lefel leol ac wedi llesteirio’r 

broses o’u hintegreiddio wrth i fewnfudwyr newid athro neu athrawes, cwrs a methodoleg.  

Sialens arall mae’r bwrdd addysg yn gorfod dygymod â hi yn y maes anstatudol yw 

dwyieithrwydd cymdeithasol ac yn y gweithle.  Er bod rôl y Ffrangeg yn y gweithle yn fodd 

o annog mewnfudwyr i ddysgu’r iaith, mae natur ddwyieithog y gweithle yn gallu arwain rhai 

i gwestiynu ei gwerth.  Gwelwyd eisoes bod statws y Saesneg yn y gweithle yn ystod yr 

1950au a 1960au wedi dylanwadu ar ddewisiadau o ran addysg eu plant. Mae’r pwnc hwn yn 

parhau’n berthnasol i’r drafodaeth gyfredol ar y broses o integreiddio mewnfudwyr.  
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 ‘Ac weithiau, tra’n disgwyl, mae nhw’n dechrau cyrsiau gyda ni a phan mae nhw’n cael eu derbyn maen 

nhw’n gadael ein gwersi ni i ddilyn cyrsiau yn fan ‘na [MICC]. Mae nhw’n newid dosbarthiadau, mae nhw’n 

newid athrawon. Mae’n wirion tu hwnt’ (cyfieithiad personol). 
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Awgryma uwch swyddog y bwrdd addysg fod angen i’r llywodraeth fynd i’r afael â’r elfen 

hon o gynllunio ieithyddol a sicrhau fod cysondeb yn y negeseuon sy’n cael eu cyflwyno 

ynglŷn â’r Ffrangeg ar y lefel lywodraethol yn Québec (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).  

Ychwanega fod angen cefnogaeth ar y system addysg wrth integreiddio mewnfudwyr a bod 

angen i weinyddiaethau eraill hybu’r un disgwrs, sef mai’r Ffrangeg yw iaith swyddogol y 

dalaith a bod angen ei dysgu er mwyn byw yno: 

De toute façon, je pense que l’école, c’est une chose mais si, au même temps, à 

l’hôpital, le même citoyen, le même immigrant, il y a des services en anglais. Quand il 

fait son permis de conduire, il peut le faire en anglais…son assurance, n’importe quel 

ministère leur communiquer en anglais. Alors, pourquoi, quand ils arrivent à l’école 

de leurs enfants, tout à coup on leur dit ‘Vous êtes au Québec ici, ça se passe en 

français’… Si le gouvernement offre tous ses services en anglais aux immigrants, on 

est bien seule dans une commission scolaire à essayer de faire le contraire (CSdM, 

Cyfweliad 14, 2012).
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Ni all y bwrdd addysg yn unig ysgwyddo’r baich o integreiddio mewnfudwyr ac i sicrhau fod 

y broses o integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg yn un llwyddiannus, mae angen i 

holl adrannau’r llywodraeth fod yn rhan o’r fenter.   

Mae degawdau o brofiad o weithio â mewnfudwyr yn golygu bod gan y CSdM   

ddealltwriaeth o anghenion ieithyddol eu mewnfudwyr a’r hyn sy’n peri iddynt fynychu neu 

osgoi dosbarthiadau Ffrangegeiddio.  O ganlyniad, mae’r bwrdd addysg wedi addasu ei 

ddarpariaeth anstatudol ar gyfer mewnfudwyr er mwyn gweddu’n well i’w hanghenion, 

megis rhai diddysg neu wragedd tŷ (CSdM, Cyfweliad 14, 2012).  Mae’r cwrs ‘Francisation-

alpha’ ar gyfer mewnfudwyr anllythrennog yn canolbwyntio ar osod y seiliau ar gyfer y 

broses o ddysgu Ffrangeg ac yn magu sgiliau llafar, helpu i ymgyfarwyddo gyda’r cod 

ysgrifenedig a chodi ymwybyddiaeth o godau diwylliannol.  Cynigia gyrsiau ‘français langue 

seconde’ ar gyfer unigolion sy’n medru darllen ac ysgrifennu yn eu mamieithoedd a ‘français 

de transition’ i unigolion rhwng 16 a 20 oed sydd heb lwyddo’n ddigonol i feistroli’r iaith fel 

eu bod yn gallu dilyn hyfforddiant cyffredinol ar gyfer oedolion. 

Mae’r bwrdd addysg hefyd yn cydnabod bod yna berthynas rhwng integreiddiad plant ac 

integreiddiad eu rhieni.  Cais fanteisio ar hyn drwy gynnig cyrsiau ‘Ffrangeg fel ail iaith’ i 
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 ‘Un peth ydi’r ysgol, mae’n un peth, ond os, ar yr un pryd, yn yr ysbyty, mae’r un dinesydd, yr un 

mewnfudwr, mae yna wasanaethau yn Saesneg. Pan mae’n gwneud cais am drwydded yrru, mae’n gallu ei 

wneud yn Saesneg...ei yswiriant...cysylltu ag unrhyw weinyddiaeth yn Saesneg.  Felly, pam, pan fo nhw’n 

cyrraedd ysgol eu plant, a da ni’n deud yn sydyn reit “Da chi’n Québec, yn Ffrangeg mae pethau’n digwydd fan 

hyn”… Os ydi’r llywodraeth yn cynnig ei holl wasanaethau’n Saesneg i fewnfudwyr, da ni ar ein pennau’n 

hunain fel bwrdd addysg yn ceisio gwneud fel arall’ (cyfieithiad personol). 
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rieni mewn partneriaeth gyda chanolfannau addysg oedolion drwy gydol yr wythnos.  Nod y 

cwrs yw magu cyswllt gyda’r rhieni a’u hannog i fynychu cwrs mwy dwys ar ddiwedd y 

cwrs.  Mae’r cwrs wedi’i seilio ar gyfathrebiad rhwng yr ysgol a’r rhiant ac wedi’i deilwra fel 

fod y rhieni’n medru deall adroddiadau addysgol eu plant a llythyrau gan y prifathro ayyb.  

Er mwyn hwyluso hyn, gall rhieni adael eu plant mewn cylchoedd chwarae neu feithrinfeydd 

tra’u bod yn mynychu’r dosbarthiadau (CSdM, 2010; 2011; 2012).    

Yn 2007, adnabu cynghorwyr addysgol yn un o’r cymdogaethau mwyaf amlethnig ym 

Montréal, Côte-des-Neiges, yr angen i ganolbwyntio ar rieni plant mewnfudol.  Adnabuwyd 

bod profiad y plentyn wrth addasu ac integreiddio i fywyd newydd yn un tra gwahanol i 

brofiad ei rhieni; tra bod plant yn cael eu cefnogi gan y strwythur addysgol, mae rhieni 

weithiau’n teimlo’n anghymwys a heb y gefnogaeth ddigonol i’w goruchwylio nhw yn eu 

datblygiad addysgol a chymdeithasol.  Gall hyn niweidio eu datblygiad addysgol a 

chymdeithasol.  Mae’r ffactor hwn, yn ogystal â’r ffaith eu bod yn ceisio dygymod hefyd â 

sialensiau eraill, megis canfod gwaith, dod i arfer â strwythurau cyfreithiol ac addysgol 

newydd, yn golygu y gallant deimlo’n ynysig (CSdM, 2011: 5). 

I ymateb i’r realiti hwn, sefydlwyd prosiect ICS ar y cyd rhwng y CSdM a’r Table de 

concertation Jeunesse de Cote-des-Neiges (TCJ) yn yr un flwyddyn.  Nod y prosiect hwn, 

sy’n cael ei ariannu gan y bwrdd addysg a’i weinyddu gan TCJ, yw gwella’r cydweithrediad 

rhwng yr ysgol, teulu a’r gymuned i hwyluso integreiddiad rhieni a phlant.  Ym mhob un 

ysgol sy’n rhan o’r fenter (10 cynradd ac 1 uwchradd), ceir hwylusydd sy’n gweithio ar greu 

perthynas rhwng yr ysgol a’r cartref drwy adeiladu perthynas gyda rhieni a phlant a rhwng yr 

ysgol a sefydliadau cymunedol.  Drwy gyfres o weithdai, ‘caffis cyfarfod’, cyfarfodydd un i 

un, tripiau a gweithgareddau rhiant-plant, cais yr hwylusydd bontio profiad y rhiant gyda 

phrofiad y plentyn (CSdM, 2011: 9).  Ymhellach, trafodir amryw o bynciau gan gynnwys y 

system addysg statudol yn Québec, cyflogaeth a’r diwylliant Québécois.  Er nad yw’r 

prosiect yn un sydd wedi ei selio ar integreiddiad ieithyddol yn unig, mae pob un hwylusydd 

yn gweithio ar y sail bod y broses o Ffrangegeiddio yn hanfodol i integreiddiad mewnfudwyr:  

Il existe en effet dans la mission ICS et celle des agents de milieu un point commun, 

soit l’importance de la francisation des parents du quartier CDN…Bien que la 
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formule reste à peaufiner, un bilan global positif est tiré de ces activités de 

francisation (CSdM, 2011: 9).
213

 

Cais y prosiect godi ymwybyddiaeth ymhlith mewnfudwyr o’u rôl yn y gymuned Ffrangeg 

a’u hannog i ddysgu’r iaith un ai drwy wersi ffurfiol neu mewn modd mwy anffurfiol yn 

ystod y gweithgareddau cymunedol.  Yn ystod y flwyddyn academaidd 2010-11, 

cyfranogodd dros 9, 000 o bobl yn y prosiect (CSdM, 2011: 11).   

Mae’r prosiect wedi llwyddo i gynyddu’r cydweithrediad rhwng sefydliadau cymunedol, 

addysgol a’r teulu sy’n dangos y modd y gall y drindod weithio mewn dull cadarnhaol ac 

effeithlon i integreiddio mewnfudwyr.  Yn ôl y rhieni, mae’n fudd mawr bod â chyswllt 

penodol yn yr ysgol i droi ato i drafod materion personol a themâu penodol yn y gweithdai ac 

i gael y cyfle i dreulio amser gyda’u plant mewn awyrgylch addysgol.  Serch hyn, mae’r 

gwyliau haf yn tarfu ar y datblygiad a wneir yn ystod y flwyddyn ysgol (cynigir yn awr 

brosiect ICS ar gyfer yr haf) ac mae hi’n anoddach recriwtio rhieni i blant yn yr ysgolion 

uwchradd.  Mae’r niferoedd sy’n cyfranogi yn y prosiect, profiadau’r mewnfudwyr a’r ffaith  

fod y bwrdd addysg yn llwyddo i bontio’r tri sefydliad sy’n sicrhau cynnal ac adfer iaith yn 

golygu fod y prosiect yn un sy’n haeddu sylw fel un o arfer da (CSdM, 2011: 18-20). 

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos fod y bwrdd addysg, wrth geisio integreiddio oedolion i’r 

gymuned Ffrangeg, yn wynebu sialensiau sy’n debyg i’r llywodraeth daleithiol, megis 

dylanwad statws y Saesneg yn y gweithle ac yn gymdeithasol.  Yn ogystal, gan fod y bwrdd 

addysg yn cydweithio â’r llywodraeth, gwelwyd bod diffyg cysondeb rhwng gwahanol 

adrannau’r llywodraeth wedi effeithio ar weithgarwch a llwyddiant dosbarthiadau Ffrangeg ar 

y lefel leol.   

Er hyn, mae’r ffaith fod y bwrdd addysg yn gweithredu ar y lefel leol yn fanteisiol i’r broses 

o integreiddio mewnfudwyr.  Trwy gysylltiadau â mudiadau cymunedol, mae’n llwyddo i 

ddefnyddio’r system addysg statudol fel modd o annog rhieni i ddechrau ar y broses o 

ddysgu’r Ffrangeg.  Yn hyn o beth, gall y bwrdd addysg ddefnyddio’r gymuned fel sefydliad 

arall sy’n hanfodol i’r broses o gynnal iaith i’w gynorthwyo yn y broses o integreiddio 

mewnfudwyr.  O astudio’r prosiect ICS, daw yn amlwg fod y bwrdd addysg wedi llwyddo i 

ddod â theuluoedd, athrawon, disgyblion a mudiadau cymunedol ynghyd i sicrhau fod y 

broses o integreiddio i’r gymuned Ffrangeg yn un llawer mwy personol.  O ystyried hyn, 
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 ‘Mewn gwirionedd, mae’r ICS a’r hwyluswyr lleol yn gweithio at nod sy’n gyffredin yn ei hanfod, sef bod 

Ffrangegeiddio rhieni’r gymdogaeth yn bwysig.  Er bod angen coethi’r dull, cafwyd canlyniadau calonogol at ei 

gilydd o’r gweithgareddau Ffrangegeiddio’ (cyfieithiad personol). 
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mae’r bwrdd addysg yn actor pwysig sy’n gallu gweithredu fel cyfryngwr i bontio polisïau 

Llywodraeth Québec i lefel yr unigolyn a chymuned leol.  Yn ogystal, gall y bwrdd addysg 

hefyd weithredu mesurau ei hun i fynd i’r afael ag anghenion unigryw eu mewnfudwyr.  

4. Y ffactorau cefndirol: demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r 

hinsawdd economaidd  

Yn ystod y drafodaeth uchod ar allu’r system addysg statudol ac anstatudol i integreiddio 

mewnfudwyr, amlygwyd y graddau y mae gweithgarwch sy’n ymwneud a’u hintegreiddiad 

yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau ehangach.  Yn wir, nid yw llwyddiant y system addysg 

statudol i wrthdroi’r duedd ymhlith mewnfudwyr i anfon eu plant i addysg Saesneg yn 

rhywbeth a ddigwyddodd ar hap.  Mewn gwirionedd, canlyniad diwygiadau cymdeithasol, 

economaidd a gwleidyddol a eginwyd yn ystod y Chwyldro Tawel yw’r datblygiadau hyn 

(Pagé & Lamarre, 2010: 1).  Eir ati yn awr i daflu goleuni ar y modd y mae demograffi, y 

cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd, fel ffactorau cefndirol, 

wedi effeithio ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr.  Dechreuir gyda 

thrafodaeth ar y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol. 

Ers yr 1960au, mae natur y drafodaeth wleidyddol ar integreiddiad mewnfudwyr wedi 

esblygu.  Tra mai iaith oedd prif sail y trafod am gyfnod o bedwar degawd, bellach, mae’r 

drafodaeth yn canolbwyntio ar yr agwedd grefyddol o integreiddio mewnfudwyr a’r cysyniad 

o ‘gynhwysiad rhesymol’.
214

  Er hyn, mae’r gred ymhlith rhai aelodau’r gymuned 

francophone fod y Ffrangeg yn parhau dan fygythiad hyd heddiw, a hynny’n rhannol 

oherwydd dewis iaith mewnfudwyr mewn cyfandir Seisnig: ‘Quebec Francophones can be 

seen as a dominant majority imbued with the psychology of a besieged minority’ (Bourhis, 

2010: 72).  Mae cyhoeddi sawl adroddiad ar sefyllfa’r Ffrangeg dros y pum mlynedd 

diwethaf, megis ‘Nouvelles Perspectives Demolinguistiques du Québec et de la région de 

Montréal 2001 – 2051’ (Termote & Thibault, 2008) wedi ailgynnau trafodaethau ynglŷn â 

dyfodol yr iaith ym Montréal a dylanwad dewisiadau iaith mewnfudwyr yn y ddinas hon.  

Felly, er bod rhai yn honni fod y rhyfel iaith wedi dod i ben yn Québec - ‘la guerre 
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 Honna McAndrew fod y ddadl ieithyddol wedi dod yn llai pwysig yn dilyn digwyddiadau’r ‘Medi’r unfed ar 

ddeg’ yn 2001.  Yn awr, mae’r cwestiwn diwylliannol a chrefyddol yn mynnu rhagor o sylw yn y cyfryngau, 

cymdeithas sifil ac ar y lefel lywodraethol (2011: 11).  Yn 2007, gwelwyd anterth y drafodaeth ar gynhwysiad 

rhesymol pan fabwysiadodd tref Hérouxville ‘Gôd Ymddygiad’ ar gyfer mewnfudwyr, er nad oedd yr un 

mewnfudwr yn byw yn y dref gyfangwbl gwyn, Ffrangeg a Chatholig.  Arweiniodd hyn at y comisiwn 

‘Bouchard-Taylor.  Ym mis Medi 2013, cynigiodd y PQ fod angen diwygio ‘Siarter Hawliau Dynol Québec’ a 

chreu siarter newydd ‘Charte des valeurs québécoises’ er mwyn atgyfnerthu egwyddorion ‘seciwlar’ y dalaith.  

Mae hyn wedi esgor ar ddadlau chwyrn yng Nghanada a Québec (GdQ, 2013a). 
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linguistique est finie, le français a gagné’ (Veltman yn Levine, 2002: 165) - nid pawb sydd 

o’r un gred.
215

  Bron i dri deg pum mlynedd ers pasio’r Mesur 101, mae’r cwestiwn 

demoieithyddol yn parhau’n bwnc sy’n esgor ar drafodaethau dwys ar ddyfodol yr iaith 

Ffrangeg (Levine, 2002: 165).   

 

Yn ystod y cyfnod cyn yr etholiadau taleithiol yn 2012, bu cryn drafod ynglŷn â statws y 

Ffrangeg gan y PLQ, y PQ a’r cyfryngau.
216

  Fel ym 1976, yr oedd y ‘fait francais’ yn 

ganolog i ymgyrch etholiadol y PQ ac, yn yr un modd ag y manteisiodd ar y tensiynau 

ieithyddol ym 1976, cynigiodd y blaid i ddiwygio ac ehangu ar bwerau Mesur 101 yn 2012.  

Ond, er gwaetha’r ffaith fod cweryla rhwng y PQ a’r PLQ ynglŷn â’r modd gorau i fynd ati i 

integreiddio mewnfudwyr a rôl y Saesneg a’r Ffrangeg yn y system addysg, mae’r ddwy 

blaid yn ymroddedig i’r nod cyffredinol o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned Ffrangeg ac 

o ganlyniad, bodola consensws trawsbleidiol yn y dalaith ynglŷn â’r yr angen i greu polisïau i 

integreiddio’r mewnfudwyr i’r gymuned francophone.  O ran ymagwedd normadol y pwnc o 

integreiddio mewnfudwyr, gellir gweld fod y ddwy blaid yn gytûn, a gellir olrhain y 

consensws hwn nôl i’r 1970au.  

O ystyried natur y drafodaeth dros gyfnod o ddeugain mlynedd, gwelir bod y ddwy blaid yn 

gweithio at nod sy’n gyffredin yn ei hanfod.  Amlygir hyn gan ddau beth; yn gyntaf, natur y 

datblygiadau deddfwriaethol dros y blynyddoedd, ac yn ail, y dogfennau polisi a’r disgwrs a 

fabwysiadwyd gan y ddwy blaid.  O ran datblygiadau deddfwriaethol, bu i’r ddwy blaid alw 

am ragor o bwerau mewnfudo yn ystod yr 1980au.  Ym 1986, cyflwynodd aelodau o’r PQ eu 

syniadau nhw ynglŷn â phwerau cynyddol i Lywodraeth Québec ym maes mewnfudo mewn 

ddogfen ddrafft i ddiwygio’r cyfansoddiad (yn Leslie, 1994: 61).  Ym 1986, fel un o bump 

amod i sicrhau y byddai llywodraeth Québec yn arwyddo Cyfansoddiad Canada (1982), 

mynnodd Gweinidog Cyfiawnder y PLQ ragor o bwerau.  Gwelwyd yr amodau hyn yng 

Nghytundeb Meech Lake.
217

  Ymhellach, er mai’r PQ a basiodd Mesur 101, paratowyd y 

ffordd yn gyntaf gan Fesur 22, a gafodd ei basio gan y PLQ ym 1974 a’r PLQ oedd mewn 

grym ar adeg achosion arwyddion yr 1980au ac a oedd yn awyddus i amddiffyn seiliau Mesur 

101.  Felly, dros y blynyddoedd, mae’r ddwy blaid wedi adnabod yr angen i ddeddfu ym 

maes addysg , iaith a mewnfudo.  Mewn gwirionedd, er bod y PLQ yn cael ei gysylltu’n 
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 ‘Mae’r rhyfel iaith ar ben, y Ffrangeg a enillodd’ (cyfieithiad personol).   
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 Yn dilyn llwyddiant y blaid PQ yn etholiadau taleithiol 2012, mae’r blaid wedi ceisio diwygio ac atgyfnerthu 

Mesur 101: http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Document_explicatif_projetdeloi14.pdf [Cyrchwyd 

Awst 2013]. 
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 Gweler Keating (2001: 61). 

http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Document_explicatif_projetdeloi14.pdf


169 
 

draddodiadol gyda’r bleidlais ethnig ac anglophone a’r PQ gyda’r bleidlais francophone, o 

ran eu gweledigaeth ar gyfer integreiddio mewnfudwyr i Québec, mae eu hamcanion yn 

agosach na’r disgwyl.  Y brif wahaniaeth rhyngddynt yw’r ffaith fod: ‘Migration and 

diversity had to be “the Parti Québécois” Libéral file, whereas it could be “the Liberal 

Party’s nationalist file”’ (Barker, 2010: 29).   

Yn ail, mae’r ffaith fod y ddau brif datganiad polisi ym maes mewnfudo ac addysg sef, ‘Au 

Québec pour bâtir ensemble: Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration 

(1991) a’r ‘Une école d’avenir: Politique d’intégration scolaire et d’éducation 

interculturelle’(1998) yn parhau i fod o bwys er gwaethaf sawl newid llywodraeth yn 

dadlennol (McAndrew, 2011: 8-9).  Er bod datganiad 1998 wedi ei ddraftio bron i bymtheng 

mlynedd yn ôl, nid yw’r cysyniadau neu’r egwyddorion ynddo wedi eu cwestiynu 

(McAndrew, 2011: 9).   

O ganlyniad i’r cydweld pleidiol hwn, mae gan weision sifil, athrawon ac ymarferwyr iaith y 

sicrwydd na fydd newid mewn llywodraeth yn golygu newid llwyr yn rôl y system addysg i 

integreiddio mewnfudwyr.  Nid oes ots os taw’r PQ neu’r PLQ (neu’r CAQ, o bosibl rŵan) 

sydd mewn pŵer, mae’r consensws yn parhau: 

the identity of the party in government can be discounted as a significant factor 

shaping policy-making on immigration and integration policies in Quebec ...policies 

on immigration and integration have been carried out in a largely depoliticized 

manner...party politics has played at the margins and within the overall parameters of 

a consensus about a vision of the ‘national project’, and of which goals should drive 

policy-making (Barker, 2010: 17). 

Mae Mesur 101 hefyd yn arwain at fath o sefydlogrwydd sy’n caniatáu i’r ddwy blaid 

weithredu i integreiddio mewnfudwyr: 

...la Charte de la langue française, peu importe les partis politiques là, c’est sur ça va 

être se traduire par des sensibilités selon les partis politiques, mais il y a quand même 

un consensus social important sur le fait qu’il faut promouvoir le français, assurer la 

primauté du français dans le contexte nord-américain. Je pense que tous les partis 

politiques au Québec partagent cette volonté là (SPLQ, Cyfweliad 9, 2012).
218
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 ‘...y Siarter yr iaith Ffrangeg, ni waeth beth y pleidiau gwleidyddol, yn amlwg, mae o am amlygu’i hun yn 

nhueddiadau’r pleidiau gwleidyddol, ond er hynny mae yna gonsensws cymdeithasol ar y ffaith fod angen 

hyrwyddo Ffrangeg, sicrhau ei goruchafiaeth yng nghyd-destun Gogledd America.  Dwi’n meddwl fod bob un 

plaid wleidyddol yn rhannu’r dyhead hwn’ (cyfieithiad personol). 
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Felly, sicrhaodd Mesur 101 a phwerau mewnfudo Llywodraeth Québec math o gytundeb 

ynglŷn â rôl mewnfudwyr yng nghymdeithas Québec.  Yn wir, bron i 35 mlynedd ers iddo 

gael ei basio, anodd fyddai gwadu llwyddiant y ddeddf wrth drawsnewid rôl y system addysg 

statudol yn y dalaith.  Er iddo fod yn hynod gynhennus, ailddiffiniodd Mesur 101 

gysylltiadau ieithyddol a rhoddodd gychwyn ar gyfnod newydd ym maes polisi iaith yn 

Québec (McAndrew, 2004: 307).   

Serch y gefnogaeth wleidyddol a chonsensws cymdeithasol ar bolisïau yn ymwneud ag 

integreiddio, camarweiniol fyddai honni nad yw’r llywodraeth daleithiol yn wynebu 

anawsterau wrth geisio integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Mewn gwirionedd, 

o edrych ar y berthynas hanesyddol rhwng y llywodraeth daleithiol a llywodraeth ffederal, 

gwelir bod y berthynas honno wedi dylanwadu ar natur y drafodaeth ar fewnfudo, ac yn 

bwysicach, y modd y gall y system addysg statudol integreiddio mewnfudwyr taleithiol i’r 

gymuned Ffrangeg.  O ran natur y drafodaeth ar fewnfudo, gwelir mai ymateb i 

‘multiculturalisme’ y llywodraeth ffederal oedd yn sail i benderfyniad llywodraeth Québec i 

fabwysiadu’r cysyniad o ‘interculturalisme’: 

For Québec’s leaders, the content and discourse of interculturalism were as much a 

response to Ottawa, and an attempt to mark out difference from it, as they were an 

effort to define the norms or purposive content associated with the collective identity 

(Barker, 2010: 25). 

I’r elît gwleidyddol yn Québec, gan gynnwys Jean-Robert Bourassa, Prif Weinidog Québec 

ar y pryd, yr oedd y cysyniad o ‘multiculturalisme’ a lansiwyd yn swyddogol gan Brif 

Weinidog Canada, Pierre Elliot Trudeau, ym 1971 yn fodd o gategoreiddio’r Ffrangeg, a’r 

siaradwyr Ffrangeg yn Québec, fel grŵp ethnig ymhlith sawl grŵp ethnig yng Nghanada 

(Barker, 2010: 25).   

Mae’r gwahaniaethau i’w weld ar y lefel ymarferol hefyd; tra bod gan fudiadau cymdeithasol 

a’r gymuned leol rôl llawer mwy amlwg i’w chwarae yn y broses o integreiddio mewnfudwyr 

yng ngweddill Canada, yn Québec, mae’r llywodraeth daleithiol neu ‘Wladwriaeth’ Québec 

yn chwarae rôl mwy blaenllaw ar hyd y broses o’u hintegreiddio (TRCI, Cyfweliad 13, 

2012).  Gwneir hyn i sicrhau fod y mewnfudwyr yn uniaethu gyda ‘Gwladwriaeth’ Québec 

yn hytrach na Gwladwriaeth Canada: 

C'est beaucoup l'ordre symbolique parce que c'est une grande difficulté au Québec 

quand ils immigrent au Québec, c'est le rôle du Canada là-dedans.  Alors…je ne sais 

pas si vous avez déjà consulté les documents que le Québec donne aux immigrants, 



171 
 

distribue, les flyers…Le mot Canada n’apparait nulle part en fait. C’est comme on ne 

parle pas du Canada, c’est comme tabou (TRCI, Cyfweliad 13, 2012).
219

 

Ond, nid gwahaniaethau cysyniadol ac ymarferol yn unig mohonynt - dros y degawdau 

diwethaf, mae’r llywodraeth ffederal wedi cymryd camau ymarferol i herio deddfwriaeth o 

Québec sy’n ymwneud yn uniongyrchol ag integreiddio mewnfudwyr o daleithiau Canadaidd 

eraill drwy’r system addysg statudol.  Felly, er bod gan Lywodraeth Québec fwy o bwerau 

ym maes mewnfudo nag unrhyw dalaith arall yng Nghanada (McAndrew, 2010: 288; 

Burgess, 2001: 269-71), mae tensiynau rhwng y ddwy lefel o lywodraethiant.   

Ym 1982, mabwysiadwyd cyfansoddiad newydd ar gyfer Canada ac fel rhan o hyn cafwyd 

‘Siarter Hawliau a Rhyddfreiniau Canada’ a oedd yn cynnwys rhai cymalau iaith a oedd yn 

cryfhau ac yn ymestyn rhannau o Ddeddf Iaith 1969.  Yn ystod y blynyddoedd dilynol, 

gwelwyd y siarter yn cael ei defnyddio fel sail i herio cyfansoddiadoldeb Mesur 101 ac i 

ddisodli goruchafiaeth ‘Siarter Hawliau Dynol Québec’ yn y dalaith.  Yn brif ddogfen 

lywodraethol i Canada, trosgynnodd ‘Siarter Hawliau a Rhyddfreiniau Canada’ gymalau o 

Fesur 101 yn ymwneud â’r system addysg.  Er i Erthygl 73 o Mesur 101 bennu mai dim ond 

plant i rieni a oedd wedi derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Saesneg yn Québec a oedd â’r 

hawl i fynychu ysgolion cyfrwng Saesneg, heriwyd hyn gan Erthygl 23 (1) (b) o Siarter 

Canada a roddodd yr hawl i blant rhieni a oedd wedi derbyn eu haddysg ysgol gynradd 

Saesneg yn unrhyw ran o Ganada i dderbyn addysg Saesneg yn Québec (GC, 1982).  Ym 

1984, cadarnhaodd Goruchaf Lys Canada fod Erthygl 73 o Fesur 101 yn anghymarus gydag 

Erthygl 23 o Siarter Canada.  Trosgyniwyd yr hyn a elwir yn ‘Québec Clause’ gan y ‘Canada 

Clause’.  Er na newidiwyd prif egwyddorion Mesur 101 gan Siarter Canada, ac yr oedd yn 

parhau i fod yn orfodol i fewnfudwyr o du allan i Ganada anfon eu plant i addysg Ffrangeg, 

nid oedd gan y llywodraeth daleithiol bellach y pŵer i orfodi plant mewnfudwyr mewnol i 

fynychu addysg Ffrangeg. 

Yn 2002, daeth y ddarpariaeth addysgol a amlinellwyd ym Mesur 101 yn destun dadl unwaith 

yn rhagor pan geisiodd y PQ gau bwlch yn y ddeddfwriaeth a oedd wedi galluogi rhieni 

mewnfudwyr i anfon eu plant i addysg gyhoeddus Saesneg drwy eu hanfon yn gyntaf i 

addysg breifat Saesneg am flwyddyn neu lai (GdQ, 2013c: 12).  Cyflwynodd y PQ Mesur 

104 mewn ymgais i atal defnydd o’r ‘écoles passerelles’ hyn, boed yn rieni anglophone neu 
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 ‘Mae llawer ohono’n symbolaidd am ei fod yn anodd yn Québec pan mae nhw’n mewnfudo, mae gan 

Canada rôl.  Felly...dwi’m yn gwybod os ydych chi wedi gweld y dogfennau mae Québec yn dosrannu i 

fewnfudwyr.  Tydi’r gair Canada ddim yn ymddangos yn nunlla mewn gwirionedd.  Mae o fel petai dyn nhw 

ddim yn siarad am Ganada, mae o fel petai’n tabŵ’ (cyfieithiad personol). 
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allophone.  Er hyn, fel ar ddechrau’r 1980au, heriwyd Mesur 104 yn gyntaf gan Lys Apêl 

Québec am dramgwyddo Erthygl 23 o Siarter Canada, cyn cael ei herio a’i ddyfarnu’n 

anghyfansoddiadol gan Oruchaf Lys Canada yn 2009.  Yn y misoedd yn dilyn, 

mabwysiadwyd Mesur 115 ar frys ac o dan bwysau gwleidyddol gan PLQ fel ateb cyfreithiol 

i ddyfarniad y Goruchaf Lys (GdQ, 2010).
220

  Nid yw'r mesur heb ei feirniaid, mae wedi cael 

ei ystyried yn gymhleth ac elitaidd am ei fod yn creu system dwy haen, lle y gall pobl ag 

arian brynu eu ffordd i mewn i'r system addysg Saesneg.  Mae hefyd wedi ei feirniadu hefyd 

am adael ei hun yn agored i heriau cyfreithiol pellach.  

Yr ail ffactor sydd wedi amlygu’i hyn fel un arwyddocaol yn y broses o integreiddio 

mewnfudwyr yw demograffi.  Ers y 1960au, mae gwleidyddion, gwneuthurwyr polisi a 

demograffwyr Québec wedi sylweddoli fod angen mewnfudwyr i adnewyddu’r Ffrangeg yn 

sgil cyfradd geni isel y dalaith a bod angen gweithredu polisïau i’w Ffrangegeiddio.  Er hyn, 

yn ôl arbenigwr ar ddemograffi, gall Llywodraeth Québec fuddsoddi mewn polisïau 

Ffrangegeiddio, ond ffactorau demograffig sy’n wir hanfodol ar gyfer adfer a chynnal yr 

iaith: 

…ce sont des facteurs démographiques qui sont primordiaux, précieux, pour l’avenir 

d’une langue.  Et pas des politiques de francisation au Québec…On a beau dire qu’il 

y a de plus en plus d’immigrants qui passent au français au Québec, et c’est vrai… 

Mais, ce n’est rien comparé à l’impact justement de la sous-fécondité…Si une 

population ne se reproduit pas, naturellement, si elle vieillit et si vous avez quand 

même 50,000 immigrants qui sont presque tous à Montréal et qui se francisent plus 

ou moins, mais qui ne vont pas assurer (à mon avis) l’avenir du français…(UdM, 

Cyfweliad 1, 2012).
221

  

 

Yn ogystal, mae’r ffaith fod cynifer o fewnfudwyr yn trigo ym Montréal Fwyaf yn golygu 

nad ydynt yn cael eu hintegreiddio mor hawdd a bod rhagor o bwysau i gynnal y Ffrangeg yn 

y ddinas hon, yn enwedig o ystyried y ffaith fod Saesneg yn parhau i fwynhau statws uchel 

yno.     
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 Mae’r Mesur hwn yn caniatáu i blant sy'n mynychu addysg breifat Saesneg am dair blynedd i fod yn gymwys 

ar gyfer y system gyhoeddus Saesneg.  Drwy gasglu pwyntiau i fod yn gymwys ar gyfer yr addysg honno.    
221

 ‘…y ffactorau demograffig sy’n hanfodol bwysig, sy’n werthfawr ar gyfer dyfodol iaith.  A dim polisïau 

Ffrangegeiddio yn Québec…Gallen ni ddweud fod mwyfwy o fewnfudwyr yn troi at Ffrangeg yn Québec, 

mae’n wir….Ond, tydi o ddim byd o’i gymharu â thraweffaith cyfradd geni isel.  Os nad yw poblogaeth yn 

atgynhyrchu’n naturiol, os yw’n boblogaeth sy’n heneiddio ac mae gennych ar yr un pryd 50,000 o fewnfudwyr 

sydd bron i gyd yn ymgartrefu ym Montréal ac sy’n cael eu Ffrangegeiddio mwy neu lai, tydi hwnna ddim am 

sicrhau (yn fy marn i) dyfodol y Ffrangeg’ (cyfieithiad personol). 
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Ymhellach, mae natur y drafodaeth ar fewnfudo yn gysylltiedig â grym demograffig a 

gwleidyddol Québec o fewn ffederasiwn Canada.  Dros y blynyddoedd, mae pwysau 

demograffig Québec wedi gostwng o 27.9% ym 1971 i 23.1% heddiw (ISQ, 2012: 29).  Yn ôl 

y duedd hon, o fewn tair neu bedair cenhedlaeth, bydd y ganran hon yn 15% (UdM, 

Cyfweliad 1, 2012).  Gan fod cynrychiolaeth yn senedd Canada yn gymesur â phoblogaeth, 

mae cydnabyddiaeth wleidyddol y bydd gostyngiad mewn poblogaeth yn arwain at lai o 

gynrychiolaeth yng ngwleidyddiaeth y wladwriaeth.  Felly, mae’r drafodaeth ar fewnfudo 

wedi ei dylanwadu gan y sialensiau demograffig y mae’r dalaith yn eu hwynebu.  

Y trydydd ffactor sy’n dylanwadu ar y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Ffrangeg drwy bolisïau iaith mewn addysg yw’r hinsawdd economaidd.  Mae hyn i’w weld  

ar draws sawl lefel.  Yn gyntaf, y ffaith fod y Saesneg yn meddu ar statws sosio-economaidd 

uwch na’r Ffrangeg yn ystod yr 1960au oedd un o’r rhesymau dros ddewis rhieni mewnfudol 

i anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Saesneg.  Mae’r ddadl hon yn wir hyd heddiw; er bod y 

gweithle yn fodd effeithlon i annog mewnfudwyr i ddysgu a ddefnyddio’r Ffrangeg, mae 

mewnfudwyr yn wynebu deuoliaeth a chystadleuaeth ieithyddol rhwng y Ffrangeg a’r 

Saesneg wrth iddynt ymgeisio am swyddi.  Adlewyrcha hyn rym cyfredol Saesneg yn y 

dalaith.  Er gwaethaf y cynnydd sydd wedi bod ym maes economi a busnes yn Québec, mae’r 

Saesneg yn parhau i feddu ar statws sy’n dylanwadu ar ddewis ieithyddol mewnfudwyr.  Yn 

ail, daw y ffactor economaidd yn amlwg wrth edrych ar gyllideb Ffrangegeiddio Llywodraeth 

Québec.  Ers 1991, mae’r llywodraeth daleithiol wedi derbyn symiau sylweddol gan y 

Llywodraeth Canada ar gyfer y broses o Ffrangegeiddio mewnfudwyr. 

5. Casgliad  

Yn ystod y bennod hon, gwelwyd bod gan y system addysg y gallu i hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg a gwrthwneud tueddiadau ieithyddol.  O ganlyniad, 

gall y system addysg chwarae rôl ganolog mewn prosesau cynnal ac adfer iaith ym maes 

mewnfudo.  Er mwyn cyflawni hyn, fodd bynnag, mae angen cefnogaeth y ddau sefydliad 

arall sy’n chwarae rôl yn y broses o gynnal iaith sef y gymuned a’r teulu.  Gwelwyd trwy 

waith y bwrdd addysg CSdM bod modd plethu’r tri maes, addysg, cymuned a theulu, i 

ddylanwadu ar arferion iaith mewnfudwyr a’u hannog i ddysgu a defnyddio’r Ffrangeg.  Tra 

bod plant yn cael eu hintegreiddio’n naturiol drwy’r prosesau addysgol a rhwydweithiau 

cymdeithasol sydd eisoes mewn lle yn y system addysg statudol, nid yw mynychu addysg 

anstatudol yn orfodol i oedolion.  Felly, er mwyn i’r system addysg anstatudol fedru 
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integreiddio mewnfudwyr, mae angen bod â’r gallu i annog y mewnfudwyr i fynychu’r 

dosbarthiadau a defnyddio’r iaith yn eu bywydau gweithiol a beunyddiol.  Yn hyn o beth, 

mae’r gweithle yn arf gwerthfawr ym maes integreiddio mewnfudwyr ac mae cyswllt 

arwyddocaol rhwng maes addysg a meysydd polisi sy’n economaidd a chymdeithasol.  

Yn olaf, er mwyn i’r system addysg statudol ac anstatudol fedru integreiddio mewnfudwyr i’r 

gymuned iaith, mae’n ymddangos bod angen i’r tri ffactor cefndirol fod yn ffafriol i gyrchu 

nod o’r fath.  Yn achos Québec, llwyddwyd ym maes addysg statudol gan fod y cyd-destun 

cyfansoddiadol-gwleidyddol a demograffig yn caniatáu’r fath newid.  Yr oedd gan y 

llywodraeth daleithiol y pwerau deddfwriaethol a’r consensws pleidiol angenrheidiol i 

weithredu mesurau pellgyrhaeddol.  Serch hyn, ni ddylid esgeuluso dylanwad a 

goblygiadau’r berthynas rhwng y llywodraeth daleithiol a’r llywodraeth ffederal yn y broses 

o ddilysu polisïau ym maes addysg, iaith a mewnfudo. 

 

Yn y bennod nesaf, troir i ddadansoddi’r system addysg statudol ac anstatudol yng 

Nghatalwnia, sef y trydydd astudiaeth achos.  Bydd y bennod yn archwilio gallu llywodraeth 

Catalwnia i roi ar waith bolisïau ym maes addysg a llwyddiant y polisïau hyn yn y rhanbarth.  
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Pennod 6.  

Per un país de tots, l’escola en català: 

Polisïau iaith mewn addysg yng Nghatalwnia
222

 

 

1. Cyflwyniad  

 

Bydd y bennod hon yn tafoli polisïau iaith mewn addysg Llywodraeth Catalwnia ac yn 

archwilio’r graddau y gall y polisïau hyn hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned 

iaith Gatalaneg.  Fel yn achos y penodau empeiraidd ar Gymru a Québec, canolbwyntir hefyd 

ar ganfod dylanwad y ffactorau cefndirol megis demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-

wleidyddol a’r hinsawdd economaidd ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr. 

Bydd y bennod hon yn dilyn yr un drefn â’r ddwy bennod flaenorol.  Mae iddi dair rhan.  Yn 

y rhan gyntaf, ceir trafodaeth fer ar oblygiadau hanesyddol a phresennol mewnfudo ar y 

Gatalaneg.  Dilynir hyn â gorolwg o statws presennol y Gatalaneg a’r prif ddatblygiadau 

deddfwriaethol a pholisi ym maes addysg, iaith a mewnfudo.  Wedi gosod y cyd-desun ar 

gyfer trafodaeth fwy manwl ar rôl y system addysg statudol ac anstatudol, bydd ail ran y 

bennod yn delio’n benodol gyda’r prif gwestiwn ymchwil.  Dechreuir gyda thrafodaeth 

empeiraidd o’r system addysg statudol ar y lefel is wladwriaethol yng Nghatalwnia.  Yn yr 

adran hon, trafodir yn gyntaf y mesurau addysgol a fabwysiadwyd gan y llywodraeth ar 

ddechrau’r 1980au yn sgil ailsefydlu democratiaeth yn Sbaen cyn symud ymlaen i drafod y 

datblygiadau a gafwyd ym maes addysg statudol yn ystod y degawd 2000.  Dadansoddir y 

gweithgarwch hwn ochr yn ochr â chynllun Llywodraeth Catalwnia ar iaith a chydlyniad 

cymdeithasol, sef y cynllun ‘Pla per a la Llengua i la Cohesió Social’ (2004).  Yna, 

datblyga’r adran i ddadansoddi'r hyn sy’n digwydd ym maes addysg statudol yn nhref Vic 

gan dafoli polisïau’r cyngor, Ajuntament de Vic.
223

  Bydd yr adran hon yn ystyried y modd y 

caiff polisïau’r llywodraeth eu rhoi ar waith ar y lefel leol.  Troir wedyn i ddadansoddi 

effeithiolrwydd y system addysg anstatudol ar y lefel is-wladwriaethol gan ganolbwyntio ar 

weithgarwch y CPNL, sef prif ddarparwr ffurfiol ar gyfer dysgu’r Gatalaneg i oedolion yng 

Nghatalwnia.  Fel yr adran ar addysg statudol, bydd yr adran hon hefyd yn talu sylw i’r modd 

                                                           
222

 ‘I greu gwlad i bawb: addyg cyfrwng Catalaneg’ (cyfieithiad personol).  Arwyddair ymgyrch Somescola: 

http://www.omnium.cat/somescola-cat [Cyrchwyd Awst 2013]. 
223

 Fel gydag astudiaeth achos Québec, mae’r system addysg statudol yng Nghatalwnia yn fwy cymhleth na’r 

system addysg statudol yng Nghymru gyda phresenoldeb yr hyn a elwir yn ‘colegios concertados’, sef ysgolion 

preifat sy’n cael eu hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Catalwnia.  Ymhellach, ceir ysgolion preifat, sef 

‘colegios privados’ hefyd.  Bydd yr astudiaeth yn canolbwyntio’n unig ar rôl y system addysg statudol 

gyhoeddus yng Nghatalwnia.  Mae rhan fwyaf o fewnfudwyr yn mynychu ysgolion cyhoeddus (84.6%) 

(Vallcorba, 2011: 157). 

http://www.omnium.cat/somescola-cat
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y mae gweithgarwch yn y maes hwn wedi esblygu dros y blynyddoedd yn sgil newidiadau 

demograffig yn y rhanbarth.  A’r bennod ymlaen wedyn i fesur effeithiolrwydd 

gweithgareddau CNL d’Osona ac Ajuntament de Vic ym maes addysg anstatudol.  Cais yr 

adran hon ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r sialensiau sy’n wynebu gwneuthurwyr polisi 

ac ymarferwyr iaith ar lefel mwy meicro.   

Bydd rhan olaf y bennod yn ystyried rôl a dylanwad y tri ffactor cefndirol.  Haerwyd yn y 

penodau ar Gymru a Québec bod y tri ffactor hyn yn effeithio ar allu’r system addysg 

statudol ac anstatudol i integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol a thynnwyd 

casgliadau am effeithiolrwydd y system addysg yn y broses o gynnal ac adnewyddu’r iaith.  

Yn yr un modd, dadleir yn rhan olaf y bennod hon y gall y tri ffactor hyn esbonio llwyddiant 

cymharol y system addysg statudol ac anstatudol i integreiddio mewnfudwyr.   

2. Y cyd-destun ehangach 

2.1. Goblygiadau hanesyddol mewnfudo a’r Gatalaneg 

Wrth drafod y prif gyfnodau o fewnfudo a brofodd Catalwnia yn ystod yr ugeinfed ganrif, 

gellir categoreiddio’r tonnau hyn yn ôl tri chyfnod.  Mae a wnelo’r ddwy don gyntaf, i 

ddechrau yn ystod yr 1920au ac yna rhwng y 1950au a’r 1970au, â mewnfudo mewnol o 

weddill Sbaen.  Mae’r trydydd cyfnod, a ddechreuodd yn ystod yr 1990au, ac a gyrhaeddodd 

ei anterth yn ystod y 2000au, yn ymwneud â mewnfudo rhyngwladol.   

Rhwng 1900 ac 1960, mudodd dros 1.4 miliwn o bobl i Gatalwnia o rannau eraill o Sbaen  

(GenCat, 2001: 11).  Er nad oes data ar gael sy’n caniatáu trafod twf poblogaeth dros y 

blynyddoedd hyn mewn manylder gwyddonol, ym 1920, yr oedd 91.5% o’r holl fewnfudwyr 

yng Nghatalwnia, a oedd yn cynrychioli 14% o boblogaeth y rhanbarth, yn hanu o Sbaen 

(GenCat, 2001: 84).  Yr oedd nifer helaeth o’r mewnfudwyr hyn yn dod o ardal Valencia, 

Aragon, Murcia ac Andalwsia yn y drefn honno.  Y prif reswm dros ddewis Catalwnia oedd y 

ffaith fod y rhanbarth hwn yn fwy llewyrchus yn economaidd na gweddill rhanbarthau Sbaen 

yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf.     

Gwelwyd yr ail don o fewnfudo yn codi ar ddechrau’r 1950au (Hall, 2001: 36).  Yn ystod yr 

1960au, yr oedd cyfartaledd o 72,000 o fewnfudwyr yn cyrraedd bob blwyddyn (Zapata-

Barrero, 2006: 189-209).  Erbyn yr 1970au, yr oedd Catalwnia wedi croesawu dros filiwn o 

bobl o weddill Sbaen ac yr oedd ei phoblogaeth wedi cynyddu ddwywaith ei maint (Hall, 

2001: 36).  Ym 1975, yr oedd dros 38% o’r bobl a oedd yn byw yng Nghatalwnia wedi eu 
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geni tu allan i’r rhanbarth (GenCat, 2001: 11).  Diwydiant Catalwnia, unwaith yn rhagor, 

oedd yn gyrru’r symudiad poblogaeth - y rhanbarth oedd un o’r cyntaf i adfer yn dilyn y 

Rhyfel Cartref.   

Symudodd y rhan fwyaf o’r mewnfudwyr hyn i faestrefi Barcelona ac arweiniodd hyn at 

wahaniad tiriogaethol rhwng grwpiau cymdeithasol ac ieithyddol.  Gwelwyd poblogaeth rhai 

bwrdeistrefi’n cynyddu dros bump, chwech neu saith gwaith mewn cyfnod o ugain o 

flynyddoedd (Hall, 2001: 36).  Erbyn yr 1970au, yr oedd 60% o drigolion y maestrefi hyn yn 

hanu o weddill Sbaen ac o ganlyniad, trawsnewidiwyd yn ieithyddol a chymdeithasol 

ardaloedd ffiniol Barcelona, megis Sant Andreu del Palomar, Nou Barris a Horta a sawl 

bwrdeistref tu allan i Farcelona, megis l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 

Badalona a Cornellà (Vila i Moreno, 2004: 60).  Ond er eu bod yn cynrychioli mwyafrif 

pwysig yn y bwrdeistrefi diwydiannol o amgylch Barcelona, yr oeddynt hefyd yn leiafrif 

arwyddocaol ledled Catalwnia (Vila i Moreno, 2004: 59).   

Fel yn achos mewnfudo’r 1920au, yr oedd rhan helaeth o’r mewnfudwyr hyn yn dod o dde a 

gorllewin Sbaen ac yn siarad y Gastileg fel mamiaith.  Ond gwaharddwyd unrhyw drafodaeth 

ar integreiddiad ieithyddol gan unbennaeth y Cadfridog Francisco Franco; yn swyddogol, y 

Gastileg oedd unig iaith Sbaen.  O ganlyniad, ni roddwyd sylw i draweffeithiau ieithyddol y 

symudiad poblogaeth hwn.  Gyda’r Gatalaneg wedi ei gwahardd o fywyd cyhoeddus, nid 

oedd dysgu’r iaith i weithiwyr o weddill Sbaen a’u plant yn opsiwn.  Ymhellach, yr oedd y 

ffaith eu bod yn byw mewn getoau yn golygu nad oedd cyfleoedd ar gael i’r mewnfudwyr 

ddysgu neu ymarfer y Gatalaneg yn gymdeithasol.  Felly, nid oedd yr isadeiledd sefydliadol 

yn ei le i’w croesawu ac, yn bwysicach, nid oedd y cyd-destun gwleidyddol yn un a fyddai’n 

caniatáu mesurau i integreiddio mewnfudwyr (GenCat, 1983: Rhagymadrodd).  Yn ôl Vila i 

Moreno, gobaith Llywodraeth Sbaen oedd i bresenoldeb y niferoedd uchel o siaradwyr 

Castileg arwain at ddiwedd y ‘broblem Gatalaneg’ unwaith ac am byth (2004: 62).   

Erbyn y cyfnod o ‘transició’, sef y cyfnod o drawsnewidiad rhwng unbennaeth Franco i 

ddemocratiaeth ar ddechrau’r 1980au, yr oedd nifer o’r mewnfudwyr wedi bod yn byw yng 

Nghatalwnia am gyfnod o ugain neu dri deg o flynyddoedd ac yr oedd cenhedlaeth gyfan o 

blant wedi eu magu mewn amgylchedd Castileg (Hall, 2001: 36).
224

  Er i’r mewnfudo eang o 

weddill Sbaen arafu’n sylweddol ar ddechrau’r 1980au ac nid yw wedi cynyddu’n ystyrlon 
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 Am ragor ar y cyfnod o ‘transició’, gweler McRoberts (2001: 45-65). 
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ers hynny (IDESCAT, 2009: 11), yn ôl Farràs et al. (2000: 157), mae effeithiau ieithyddol y 

mewnfudo yn parhau i’r unfed ganrif ar hugain:  

The 1996 (census) data confirm that the most significant shortcomings in the 

knowledge of Catalan stem from the traditional factors: on the one hand the anti-

Catalan language policies of the 19th and 20th centuries; on the other, the conditions 

in which the massive influx of immigrants reached Catalonia during the years from 

1955 to 1975 (yn Hall, 2001: 37).
 
 

Erbyn yr 1990au, yr oedd 41% o boblogaeth Catalwnia yn bobl a anwyd y tu allan i’r 

rhanbarth (Nelde et al., 1996).
 225

 

Cafodd y mewnfudo mewnol i Gatalwnia yn ystod yr ugeinfed ganrif effaith sylweddol ar 

hyfywedd y Gatalaneg.  Am nad oedd y cyd-destun gwleidyddol a sosio-ieithyddol yn ffafriol 

i’w hintegreiddio, arweiniodd y symudiad poblogaeth hwn at oblygiadau hir dymor i’r 

Gatalaneg.  Troir yn awr i ddadansoddi effaith mewnfudo presennol ar yr iaith.  

2.2. Mewnfudo presennol 

O 2000 i 2012, cynyddodd poblogaeth Catalwnia o oddeutu 6 miliwn i 7.5 miliwn.  Ond nid 

mewnfudo mewnol o weddill Sbaen a oedd am gyfrifol am y twf poblogaeth hwn, yn hytrach, 

y ffenomen o fewnfudo rhyngwladol a ddechreuodd yn ystod yr 1980au a’r 1990au ac a 

gynyddodd yn arwyddocaol yn ystod y blynyddoedd 2000.
226

  Cynrychiolodd y symudiad 

poblogaeth hwn y trydydd math o fewnfudo (Franco i Guillén, 2011).   

Yn 2000, tra mai dim ond 2.9% o boblogaeth Catalwnia a oedd yn fewnfudwyr rhyngwladol, 

degawd yn ddiweddarach, yn 2010, yr oedd y ganran gyfatebol hwn yn 15.95% (gweler tabl 

1) (IDESCAT, 2013).  Rhwng 1998 a 2009, o holl ranbarthau Sbaen, Catalwnia a 

dderbyniodd y gyfradd fwyaf o fewnfudwyr.
227

  Er gwaethaf yr argyfwng economaidd ledled 

Sbaen, yn 2009, Catalwnia dderbyniodd 21.05% o’r holl fewnfudwyr a ymgartrefodd yn y 

                                                           
225

 Yn ôl Cabré, I. Pujadas, erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, yr oedd mwy na 60% o Gatalaniaid yn hanu o 

fewnfudo, boed yn uniongyrchol neu’n aniongyrchol (nid yw hyn yn cynnwys priodasau rhwng Catalaniaid a 

mewnfudwyr) (1989 yn Zapata-Barrero, 2006: 192). 
226

 Yn ôl INE, yn 2012, yr oedd y nifer a oedd yn allfudo o Gatalwnia i ranbarthau eraill yn Sbaen (57,642) yn 

uwch na’r rhai’n mewnfudo’n mewnol i Gatalwnia (53.987).  Cynrychiola hyn golled o -3.66%.  Ar gael o: 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=268 [Cyrchwyd Tachwedd 2013]. 
227

 Ar wahân i 2001 a 2004, pan yr oedd yn yr ail safle ar ôl Madrid (INE, Padrón Municipal, 2009 yn Franco i 

Guillén, 2011: 85).   

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=268
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wladwriaeth, a hynny’n bennaf o ganlyniad i’r ffaith fod y sefyllfa economaidd yn fwy 

ffafriol yno (INE, Padrón Municipal, 2009 yn Franco i Guillén, 2011: 84-85).
228

   

Pan dderbyniodd Catalwnia rai o’u mewnfudwyr rhyngwladol cyntaf yn ystod yr 1990au, yr 

oedd canran uchel ohonynt yn hanu o Ogledd Affrig.  Mae’r gymuned hon yn parhau’n 

bwysig hyd heddiw ac maent yn cynrychioli 74.4% o’r holl fewnfudwyr o gefndiroedd 

Affricanaidd sy’n ymgartrefu yng Nghatalwnia (INE, Padrón Municipal, 2009 yn Franco i 

Guillén, 2011: 85).  Mae’r rhan fwyaf o’r mewnfudwyr eraill yn hanu o Ewrop ac America 

Ladin.  Yn 2012, ar ôl Moroco, sy’n cynrychioli 20.16% o’r holl gymuned o fewnfudwyr 

rhyngwladol yng Nghatalwnia, mae gweddill y mewnfudwyr yn hanu’n bennaf o Rwmania, 

Ecwador, Tsieina, Yr Eidal a Pakistan (gweler tabl 2) (IDESCAT, 2013). 

Erbyn heddiw, mae dros 250 o ieithoedd yn cael eu siarad yng Nghatalwnia (GenCat, 2008a: 

69).  Yn naturiol, mae hyn yn cynrychioli her i’r llywodraeth rhanbarthol, yn enwedig o 

ystyried mai’r Gastileg oedd mamiaith rhan fwyaf o’r mewnfudwyr blaenorol; iaith sy’n 

meddu ar yr un gwreiddiau ieithyddol a’r Gatalaneg.  Ochr yn ochr â’r sialens ieithyddol hon, 

mae angen i gynllunwyr polisi ymateb i’r ffaith bod y gymdeithas bellach yn un amlieithog 

yn hytrach na dwyieithog: 

Ara bé, hi ha una diferència essencial en el fet que actualment les persones que 

arriben a Catalunya ja no procedeixen de l’Aragó, de Múrcia, d’Extremadura o 

d’Andalusia.  Ara provenen del Magrib, de l’Africa subsahariana, de l’est i centre 

d’Europa, d’Amèrica del Sud i Àsia i amb nous i diferents components culturals i 

religiosos respecte dels predominants (GenCat, 2001: 11).
229

 

Serch y gwahaniaethau yn natur y mewnfudo a welwyd yn ystod gwahanol gyfnodau, mae 

pob cyfnod o fewnfudo wedi effeithio ar y realiti cymdeithasol a sosio-ieithyddol yng 

Nghatalwnia ac wedi dylanwadu ar natur y polisïau cyhoeddus y mae’r llywodraeth wedi 

ceisio’u rhoi ar waith.  Gan fod dylanwad y drydedd don o fewnfudo yn amlwg hyd heddiw, 

mae’r symud poblogaeth rhyngwladol hwn yn parhau i liwio natur y drafodaeth a pholisïau 

cyhoeddus ar fewnfudo yng Nghatalwnia a Sbaen (Franco i Guillén, 2011: 83). 
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 Mae’r hinsawdd economaidd gyfredol wedi arwain at leihad yn y nifer sy’n mewnfudo gyda rhai 

mewnfudwyr rhyngwladol yn dychwelyd i’w gwledydd genedigol (GenCat, Cyfweliad 3, 2012; gweler tabl 1).   
229

 ‘Rŵan, mae yna wahaniaeth hanfodol yn y ffaith bod y bobl sydd rŵan yn dod i Gatalwnia ddim yn dod o 

Aragon, Mwrsia, Extremadura neu Andalwsia. Rŵan, maent yn dod o’r Magreb, Affrica is-y-Sahara, Canol a 

Dwyrain Ewrop, De America ac Asia gyda nodweddion diwylliannol a chrefyddol sy’n amlwg yn newydd a 

gwahanol’ (cyfieithiad personol). 



180 
 

2.3. Cyd-destun cyffredinol yr iaith 

Fel yn Québec, mae gan wneuthurwyr polisi yng Nghatalwnia ystod o ystadegau i’w helpu i 

lunio a rhoi ar waith bolisïau ym maes addysg ac iaith.  Yr ystadegau mwyaf diweddar a 

ddefnyddir gan Lywodraeth Catalwnia fel sail i’w gweithgaredd yw’r data a baratowyd yn 

‘Enquesta sobre els lingüístics de la població a Catalunya 2008’, sef arolwg a wnaethpwyd 

gan yr IDESCAT a’r Secretaria de Política Lingüística ac sy’n cynnig gwybodaeth eang ar 

nifer y siaradwyr, eu lleoliad a’u lefelau iaith (GenCat, 2008b).   

Yng Nghatalwnia, mae gan ganran uchel o bobl sgiliau ieithyddol yn y Gatalaneg, gyda 95% 

o boblogaeth y rhanbarth dros 15 oed yn honni eu bod yn deall y Gatalaneg a 45% yn dweud 

bod ganddynt lefel uchel mewn sgiliau llafar, darllen, deall ac ysgrifennu.  Ond mae’r darlun 

sosio-ieithyddol yn un cymhleth ac mae’r ystadegau’n gallu bod yn gamarweiniol.  Yn wir, er 

bod gan nifer o bobl sgiliau ieithyddol yn y Gatalaneg, mae traweffaith unbennaeth Franco yn 

parhau’n ffactor dylanwadol gyda sawl cenhedlaeth yn medru siarad yr iaith fel mamiaith, 

ond yn ddiffygiol mewn sgiliau darllen ac ysgrifennu.  Felly, er bod 95% o bobl dros 15 oed 

yn dweud eu bod yn deall y Gatalaneg, mae’r ganran yn gostwng i 67% ar gyfer y rheiny sy’n 

ei deall hi’n berffaith.  Mae 78% yn datgan eu bod yn medru siarad y Gatalaneg, ond mae’r 

ganran yn gostwng i 49% ar gyfer rheiny sy’n dweud eu bod yn ei siarad hi’n berffaith neu’n 

dda iawn. Golyga hyn bod traean o’r boblogaeth yn cael trafferth wrth siarad yr iaith.  

Ymhellach, mae yna wahaniaeth rhwng y ganran sy’n meddu ar sgiliau ysgrifenedig uchel 

(29%) a’r ganran sy’n meddu ar sgiliau darllen, deall a siarad uchel (gweler tabl 3) (GenCat, 

2010a: 237-238; 2008b).   

 

Y realiti yw mai’r Gastileg yw’r iaith sy’n cael ei siarad fwyaf yng Nghatalwnia, gyda 46% o 

boblogaeth y rhanbarth dros 15 oed yn dweud eu bod yn siarad y Gastileg amlaf a 36% yn 

dweud eu bod yn siarad y Gatalaneg amlaf ac oddeutu 20% yn defnyddio dwy iaith neu fwy, 

gan amlaf y Gatalaneg a’r Gastileg (GenCat, 2010a: 241-242).
230

  Yn ogystal, mae 88% o 

bobl yn dweud bod ganddynt lefel uchel o sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a deall yn y 

Gastileg.  Mae hyn yn cynrychioli 5.4 miliwn o bobl dros 15 oed (GenCat, 2010a).  

Ymhellach, yn ôl ymchwil 2008, nid yw’r Gatalaneg a’r Gastileg yn cael eu siarad mewn 

modd swyddogaethol, h.y. mewn peuoedd penodol yn unig, ac nid yw Catalwnia’n 

                                                           
230

 Yn 2003, y canrannau cyfatebol oedd 50.1% yn siarad y Gatalaneg fwyaf aml a 44.1% yn siarad y Gastileg 

fwyaf aml gyda 4.7% yn datgan eu bod yn siarad y ddwy iaith mor aml a’i gilydd (GenCat, 2003: 28).  Un 

ffactor eglurhaol am y newid canran rhwng 2003–08 yw dyfodiaid cynifer o fewnfudwyr rhyngwladol o Ladin a 

De America.   
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gymdeithas ddwylosig.  Mae iaith cyfathrebiad yn dibynnu ar famiaith yr unigolyn yn hytrach 

na phau cymdeithasol (GenCat, 2010a: 245).  

Cyn mynd ymlaen i drafod y modd y mae Llywodraeth Catalwnia wedi ymateb yn ymarferol 

i’r gwahanol fathau o fewnfudo drwy ddefnyddio’r system addysg, boed yn ei ffurf statudol 

neu’n anstatudol, archwilir yn gyntaf y datblygiadau ddeddfwriaethol a pholisi ym maes 

addysg, iaith a mewnfudo, sydd wedi rhoi sail i hyn.  

2.4. Y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi  

Yn wahanol i Lywodraeth Québec a dderbyniodd y pŵer i weithredu ym maes mewnfudo ym 

1867, dim ond yn 2010 y derbyniodd Llywodraeth Catalwnia’r pŵer i ddeddfu ym maes 

mewnfudo, a hynny’n dilyn cyfres o fesurau mewn meysydd eraill, yng Nghatalwnia ac yn 

Sbaen.  O ganlyniad, bydd rhan gyntaf yr adran yn trafod y prif ddatblygiadau ers 1978 ym 

meysydd iaith ac addysg.  Wedi gosod y cyd-destun deddfwriaethol a pholisi hwn, trafodir y 

datblygiadau diweddar ym maes mewnfudo.  

Deddfwriaeth a pholisi iaith ac addysg  

Wrth drafod y prif gamau ym meysydd addysg ac iaith, gwelir taw’r datblygiadau mwyaf 

allweddol oedd pasio Cyfansoddiad Sbaen ym 1978, Statud Ymreolaeth Catalwnia ym 1979 

a’r Ddeddf Normaleiddio Iaith ym 1983.  Gyda’i gilydd, arweiniodd y tri datblygiad 

cyfansoddiadol hyn at y cyd-destun cyfredol i roi ar waith bolisïau iaith mewn addysg.   

Yn dilyn marwolaeth Franco ym 1975, aethpwyd ati i ailadeiladu democratiaeth gan 

ddechrau gydag adfer y Generalitat de Catalunya, Llywodraeth Catalwnia, ym 1977 a phasio 

Cyfansoddiad Sbaen ym 1978.  Gosododd y cyfansoddiad y model gwleidyddol cyfredol ar 

gyfer Sbaen yn ogystal â’r sail ar gyfer gwladwriaeth fodern a democrataidd (Ferrer, 2000: 

187).  Rhoddodd y cyfansoddiad gydnabyddiaeth i’r gwahanol genhedloedd a fodolai yn 

Sbaen:  

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 

todas ellas (Gobierno de España, 1978: Erthygl 2).
231

 

                                                           
231

 'Mae'r Cyfansoddiad yn seiliedig ar undod annatod Cenedl Sbaeneg, mamwlad gyffredin ac anwahanadwy 

pob Sbaenwr, sy’n cydnabod ac yn gwarantu'r hawl i ymreolaeth y cenhedloedd a'r rhanbarthau sy'n rhan ohoni 

a’r undod yn eu plith’ (cyfieithiad personol). 
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Ond ni ddiffiniwyd y cenhedloedd hyn yn glir ac ni ddatganwyd y gwahaniaeth rhwng y 

cenhedloedd a’r rhanbarthau.  Yn hytrach, ystyriwyd y cenhedloedd hyn, megis Catalwnia, 

Galisia a Gwlad y Basg yn gydradd â rhannau eraill o Sbaen a chreodd y cyfansoddiad 17 

Cymuned Ymreolus.  Er hyn, cafwyd yn y cyfansoddiad y mecanweithiau ar gyfer dechrau’r 

broses o ddatganoli yn y cymunedau ymreolus a rhoddodd y cyfansoddiad yr hawl i’r 

cymunedau ymreolus hyn bennu iaith arall fel iaith swyddogol y rhanbarth.  Ond datganwyd 

bod angen i’r Gastileg feddu ar statws swyddogol yn y gymuned ymreolus hefyd a bod gan 

bob dinesydd yn Sbaen y ddyletswydd i wybod yr iaith Gastileg a’r hawl i’w defnyddio:  

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla (Gobierno de España, 1978: Erthygl 3).
232

 

Serch hyn, arweiniodd mabwysiadu cyfansoddiad 1978 at newidiadau eang ym maes polisi 

iaith (Vila i Moreno, 2004: 64).   

Yn dilyn llunio’r cyfansoddiad, cafwyd deddfwriaeth bellach benodol i Gatalwnia ym 1979, 

sef ‘Estatut d'Autonomia de Catalunya’.  Datganodd y statud mai’r Gatalaneg fyddai ‘llengua 

pròpia’ neu briod iaith Catalwnia a’i bod yn iaith swyddogol, fel y Gastileg yn y rhanbarth 

(GenCat, 1979: Erthygl 3.1, 3.2).
233

  Rhoddwyd y cyfrifoldeb ar Lywodraeth Catalwnia i 

sicrhau defnydd cyffredin a swyddogol o’r ddwy iaith ymhlith dinasyddion yng Nghatalwnia 

ac i hyrwyddo’r Gatalaneg, rheoli addysg gyhoeddus ac i bennu cyfrwng yr iaith addysgu.  

Datganwyd hefyd bod y Gatalaneg yn perthyn i bob dinesydd Sbaeneg sy’n byw yng 

Nghatalwnia (GenCat, 1979: Erthyglau 3.3; Erthygl 6).   

Cynrychiolodd yr 1980au gyfnod newydd ym meysydd polisi iaith ac addysg; ym 1980, 

sefydlwyd y Direcció General de Política Lingüística ac ym 1983, pasiwyd y ddeddf 

arwyddocaol, ‘Llei 7/1983 de Normalització Lingüística’.  Hon oedd y ddeddf gyntaf ar iaith 

ymhlith holl gymunedau ymreolus Sbaen (Webber & Strubell, 1991: 26) a gosododd y sail ar 

gyfer rhaglen o gynllunio ieithyddol a fyddai’n ceisio normaleiddio’r Gatalaneg yng 

Nghatalwnia.  Pasiwyd y ddeddf gyda dim ond un ymataliad a dim un bleidlais yn ei herbyn 

(Vila i Moreno, 2004: 68).  Pwysleisiodd deddf 1983 mai’r Gatalaneg oedd priod iaith 

Catalwnia a sefydlodd mai’r Gatalaneg fyddai cyfrwng iaith addysg ym mhob lefel o addysg, 

‘llengua pròpria de l’ensenyament’ (er y byddai disgwyl i ddisgyblion feistroli’r ddwy iaith 

                                                           
232

 ‘Y Gastileg yw iaith swyddogol y Wladwriaeth Sbaeneg.  Mae gan bob Sbaenwr yr hawl i wybod yr iaith a’i 

defnyddio hi’ (cyfieithiad personol).  
233

 Yn ôl Vila i Moreno, mabwysiadwyd y term fel mwythair ar gyfer ‘cenedlaethol’ am nad oedd gan y 

Catalaniaid yr hawl i ddefnyddio’r gair hwn (2004: 69). 
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erbyn diwedd eu haddysg statudol) (GenCat, 1983: Erthygl 14-20).
234

  Datganwyd hefyd bod 

cyfrifoldeb ar Lywodraeth Catalwnia, gyda chymorth yr awdurdodau lleol, i sicrhau bod 

mesurau’r ddeddf yn cael eu rhoi ar waith ym mhob maes.  Datganodd y ddeddf hefyd y 

byddai Llywodraeth Catalwnia yn sicrhau na fyddai disgyblion mewnfudol a brodorol yn cael 

eu rhoi mewn dosbarthiadau neu ysgolion gwahanol ar sail iaith (GenCat, 1983: Erthygl 

14.5). 

Ym 1998, pasiwyd deddf iaith newydd a fyddai’n disodli deddf iaith 1983.
235

  Tra mai bwriad 

deddf iaith 1983 oedd ailsefydlu’r defnydd cyhoeddus o’r Gatalaneg, y nod gyda deddf 1998 

oedd ymestyn y mesurau hyn i beuoedd lle nad oedd y Gatalaneg yn bresennol, megis 

masnach, cyfiawnder a chyhoeddusrwydd.  Er nad oedd gwahaniaeth sylweddol rhwng y 

ddwy ddeddf, yr oedd y broses o gyrraedd consensws gwleidyddol y tro hwn yn anoddach 

nag ym 1983 o ganlyniad i densiynau pleidiol (Gore & MacInnes, 2000: 96, MacInnes, 

1999).
236

  Serch hyn, pasiwyd y ddeddf ac fel yn neddf 1983, datganwyd bod y Gatalaneg yn 

greiddiol i ddatblygiad a chymeriad cenedlaethol Catalwnia ac yn offeryn hanfodol ar gyfer 

cyfathrebu, integreiddio a chydlyniad cymdeithasol ymhlith holl ddinasyddion Catalwnia, ni 

waeth beth eu tarddiad daearyddol (GenCat, 1998a: Rhagymadrodd).  Pwysleisiwyd o’r 

newydd mai’r Gatalaneg fyddai prif iaith pob lefel o’r system addysg statudol ac mai’r 

Gatalaneg fyddai cyfrwng iaith cyfathrebu ar lefel dysgu a gweinyddiad (GenCat, 1998a: 

Erthygl 20). 

Yn 2006, disodlwyd Statud Ymreolaeth 1979 gydag ‘Estatut d’Autonomia de Catalunya’.  

Fel gyda deddf iaith 1998, nid oedd y broses o basio’r statud yn un hawdd.
237

  O ran ei 

oblygiadau, ymestynnodd Statud Ymreolaeth 2006 bwerau Llywodraeth Catalwnia ym maes 

addysg (GenCat, 2006: Erthygl 21).  Pwysleisia Erthygl 35.2 fod gan bawb yr hawl i fod â 

sgiliau darllen, siarad ac ysgrifennu digonol yn y Gatalaneg a’r Gastileg.  Ymhellach, cyfeiria 

Erthygl 35.3 at hawl disgyblion i beidio â chael eu gwahanu ar sail eu hiaith: ‘els alumnes 

tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva 

                                                           
234

 ‘Priod iaith dysgu’ (cyfieithiad). 
235

 Yn y cyfamser, pasiwyd sawl deddf i fynd i’r afael â normaleiddio’r Gatalaneg yn y system addysg statudol. 

Gweler Areny a Schaaf (2000: 30).  
236

 Gweler Gore a MacInnes (2000: 96). 
237

 Cafwyd consensws ymhlith pleidiau’r llywodraeth glymbleidiol ar ddrafft y ddeddf ond heriwyd y statud gan 

y PPC ac aeth yr achos i’r Tribiwnlys Cyfansoddiadol. Arweiniodd hyn at ddadlau gwleidyddol a chyfreithiol 

chwyrn yng Nghatalwnia a Madrid dros gyfnod o bedair blynedd.  Ym mis Mehefin 2010, datganodd y 

Tribiwnlys Cyfansoddiadol fod cynnwys y statud yn ‘gyfansoddiadol’ ond datganwyd bod 14 o’r 233 erthygl yn 

anghyfansoddiadol.  Am ragor gweler Petithomme a García (2013: 11).  
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llengua habitual’ (GenCat, 2006).
238

  I’r disgyblion hynny sy’n cyrraedd y system addysg yn 

hwyr, tynna’r statud sylw at eu hawliau i dderbyn cymorth ieithyddol arbennig yn y 

Gatalaneg (GenCat, 2006, Erthygl 35.4).  Cadarnhawyd y mesur hwn yn 2007 gyda phasio 

deddf pellach a oedd yn datgan bod angen i ysgolion cynradd Catalwnia sicrhau rhaglenni 

trochi Catalaneg ar gyfer eu disgyblion (GenCat, 2007: Erthygl 5.1; 5.2; 5.3).   

Yn 2009, yn sgil y pwerau newydd a ddaeth i Gatalwnia yn dilyn Statud 2006 a’r ‘Pacte 

Nacional per a l'Educació 2006’, pasiwyd deddf addysg newydd sef ‘Llei d'Educació de 

Catalunya’ (LEC).  Tynnodd LEC sylw at rôl y system addysg yn y broses o sicrhau 

cydlyniad cymdeithasol a diwylliannol a chydraddoldeb ymhlith dinasyddion Catalwnia:  

L'educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el 

factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del 

capital social i és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat 

d'oportunitats...L'educació és...la clau de les oportunitats per a superar les 

desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societa (GenCat, 2009b: 

29-30).
239

 

 

O ddiwedd yr 1970au ymlaen, cafwyd datblygiadau deddfwriaethol a pholisi arwyddocaol 

ym meysydd iaith ac addysg; sefydlwyd y Gatalaneg fel priodiaith y rhanbarth ac fel y prif 

cyfrwng dysgu mewn ysgolion Catalwnia.  Yn ogystal, pwysleisiodd sawl darn o 

ddeddfwriaeth fod y Gatalaneg yn hanfodol ar gyfer cyfathrebu ac integreiddio ymhlith holl 

ddinasyddion Catalwnia a bod y system addysg yn offeryn hanfodol er mwyn sicrhau 

cydlyniad cymdeithasol a diwylliannol yn y rhanbarth.  Rhoddodd y cyd-destun hwn sail 

cadarn ar gyfer llunio a rhoi ar waith bolisïau iaith mewn addysg i integreiddio mewnfudwyr 

i’r gymuned iaith Gatalaneg.  Gellir yn awr droi at ddatblygiadau ym maes mewnfudo.   

 

Deddfwriaeth a pholisi mewnfudo 

 

Gellid trafod hanes gweithredu Llywodraeth Catalwnia ym maes mewnfudo wrth edrych ar 

dri gynllun pwysig; ‘Pla Interdepartamental d'Immigració 1993-2000’, ‘Pla 

Interdepartamental d'Immigració 2001 –2004’ a’r ‘Pla de Ciutadania i Immigració (2005-

                                                           
238

 ‘Mae gan y fyfyrwyr yr hawl i beidio â chael eu gwahanu mewn canolfannau neu grwpiau dosbarth gwahanol 

ar sail eu hieithoedd arferol’ (cyfieithiad personol). 
239

 ‘Mae addysg yn realiti hanfodol o’n holl gymuned genedlaethol, gan ei fod yn dod yn brif ffactor yn y 

genhedlaeth o gyfalaf dynol, yn cyfrannu at dwf cyfalaf cymdeithasol ac yn elfen o gydlyniad cymdeithasol a 

diwylliannol trwy gyfleoedd cyfartal... Addysg yw...yr allwedd ar gyfer cyfleoedd i oresgyn anghydraddoldebau 

ac i ddarganfod a manteisio ar holl sgiliau’r gymdeithas’ (cyfieithiad personol). 
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2008)’.  Yn 2008, cymerodd Llywodraeth Catalwnia gamau pellach i weithredu ym maes 

mewnfudo ac adlewyrchir hyn gyda chytundeb y ‘Pacte nacional per a la immigració’ a 

chreu’r ‘Taula de Ciutadania i Immigració’.  Yn 2010, pasiwyd y ddeddf ‘Llei d'acollida de 

les persones immigrades a Catalunya’. 

 

Yn wahanol iawn i’r drafodaeth bresennol ar fewnfudo, sy’n fywiog iawn, ni chafwyd 

trafodaeth ystyrlon ynglŷn â dosbarthiad pwerau ym maes mewnfudo rhwng y llywodraeth 

ganolog a’r cymunedau ymreolus yn ystod y cyfnod o ‘transició’.  O ganlyniad, yr oedd y 

pwerau mewnfudo a sefydlwyd gan Gyfansoddiad 1978 yn gynrychioladol o’r hen fodel 

canolog o lywodraethu (Castiñeira, 2009: 164).  Datganir yn glir yn y cyfansoddiad mai 

Llywodraeth Sbaen yn unig sydd â’r awdurdod dros materion yn ymwneud â dinasyddiaeth, 

mewnfudo, allfudo, estroniaid a chyfraith lloches (Gobierno de España, 1978:  Erthygl 

149.1.2).  Eto i gyd, y cymunedau ymreolus a’r llywodraethau lleol oedd yn meddu ar y 

pwerau mewn meysydd yn ymwneud ag integreiddio mewnfudwyr, megis addysg, 

gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd.  Arweiniodd y diffyg trafodaeth hwn ar bwerau 

mewnfudo at drafodaethau neu densiynau mwy dwys ym maes polisi mewnfudo pan 

gyrhaeddodd y don newydd o fewnfudwyr yn ystod y blynyddoedd 2000. 

 

Ar ddechrau’r 1990au, cafwyd peth trafodaeth yng Nghatalwnia ynglŷn â pha lefel o 

lywodraeth ddylai feddu ar yr awdurdod i arwain mewn perthynas â materion yn ymwneud â 

mewnfudo wrth i nifer cynyddol o fewnfudwyr rhyngwladol, a oedd yn aml heb eu dogfennu, 

ddefnyddio’r gwasanaethau cymdeithasol megis addysg ac iechyd.  Am gyfnod, yr oedd y 

gwahanol lefelau o lywodraeth mewn cyfyng-gyngor p’un ai dylid cynnig y gwasanaethau 

hyn neu beidio (Zapata-Barrero, 2009: 133).  Yn rhannol, mewn ymateb i’r cyfyng-gyngor 

hwn, galwodd undebau llafur a mudiadau cymdeithasol a mewnfudol yng Nghatalwnia am 

Ddeddf Mewnfudo newydd i ddisodli Deddf Mewnfudo Sbaen a dadleuwyd bod angen 

sefydlu polisi mewnfudo a fyddai’n caniatáu i lywodraethau’r cymunedau ymreolus 

weithredu yn y maes hwn.  Yn dilyn cyfres o drafodaethau, sefydlodd Llywodraeth Catalwnia 

gomisiwn rhyng-weinidogol a arweiniodd at lunio’r cynllun cyntaf ar fewnfudo sef y ‘Pla 

Interdepartamental d'Immigració 1993-2000’ (GenCat, 2001: 127–28).  Cafwyd ynddo’r 

amcanion canlynol; hyrwyddo polisi hollgynhwysol ar fewnfudo, sefydlu a chynnal cyfres 

gyson a chydlynol o raglenni gwasanaethau ac adnoddau, hwyluso cyfranogiad mewnfudwyr 

yn y broses o adeiladu cenedl Catalaneg a hyrwyddo ymwybyddiaeth o fewnfudo ymhlith 

dinasyddion Catalwnia.  Gosododd y cynllun y sail ar gyfer polisi mewnfudo a oedd yn 
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hollgynhwysol, cyfranogol ac a oedd yn mynnu hawliau i’r mewnfudwyr (Zapata-Barrero, 

2009: 133).   

Yn 2000, dechreuwyd ar gyfnod o ddatblygu polisïau mewnfudo a diffinio fframwaith 

sefydliadol i reoli’r broses o dderbyn mewnfudwyr yng Nghatalwnia.  Yn y flwyddyn hon, 

crëwyd swydd wleidyddol y Secretaria per la Immigració a chyhoeddwyd cynllun mewnfudo 

newydd, y ‘Pla Interdepartamental d'Immigració 2001– 2004’ (GenCat, 2001).
240

  Tra’n 

adeiladu ar yr egwyddorion sylfaenol a gyflwynwyd yn y cynllun blaenorol, cyflwynwyd 

egwyddorion newydd i adlewyrchu’r twf a fu mewn mewnfudo i’r rhanbarth.  Pwysleisiwyd 

ymroddiad i’r ‘Via Catalana d’Integració’, sef y broses o integreiddio ymhlith mewnfudwyr 

a oedd wedi’i selio ar integreiddiad cymdeithasol ac economaidd megis, hybu cydraddoldeb, 

sicrhau cynhwysiad cymdeithasol.
241

  Er mwyn cyrraedd y nodau hyn, hybwyd gwersi 

Catalaneg ymhlith mewnfudwyr (Franco i Guillén, 2009: 90).    

Yn ogystal, amlinellodd y cynllun yr angen i’r llywodraeth ranbarthol feddu ar ragor o bŵer 

er mwyn medru llunio polisïau mewnfudo a hynny’n benodol i gyflwyno argymhellion ar 

weithwyr tymhorol a llafur.  Ymhellach, ceisiodd Llywodraeth Catalwnia drin y ffenomen o 

fewnfudo mewn modd mwy cynhwysol drwy greu rhwydwaith o actorion yn gweithredu yn y 

maes megis mudiadau mewnfudo a chymdeithasol (e.e. Associació Casal dels Infants del 

Raval, ACISJF), undebau, sefydliadau anllywodraethol ac elusennau (e.e. Càritas) (GenCat, 

2001).  Yn ystod y cyfnod hwn, datblygwyd y cysyniad o gyd-cyfrifoldeb a chydweithio 

rhwng mudiadau cymdeithas sifil a’r llywodraeth (Zapata-Barrero, 2009: 130).   

Yn ystod y trydydd cyfnod, gwelwyd newid mewn cyfeiriad strategol a chysyniadol ac 

adlewyrchwyd hyn yn nheitl y cynllun, sef y ‘Pla de Ciutadania i Immigració (2005-2008)’ 

sy’n cyfeirio at y berthynas rhwng mewnfudo a dinasyddiaeth (GenCat, 2005).  Adnabuwyd 

ynddo bwysigrwydd amrywiaeth ddiwylliannol a pharch at hawliau cyfunol ac unigolyddol a 

phwysleisiwyd yr angen i ddiogelu’r Gatalaneg ac i’w sicrhau fel prif iaith gyhoeddus 

(GenCat, 2005).  Un o brif nodau cynllun 2005-2008 oedd creu rhwydwaith cryfach o 

sefydliadau a mudiadau’n ymwneud â mewnfudwyr a hynny er mwyn rhoi ar waith 

gynlluniau integreiddio strategol ar lefelau îs o lywodraethiant.  

                                                           
240

 Pan grëwyd y Secretaria per la immigració yn 2000, symudwyd y cyfrifoldeb am fewnfudo o’r adran lles i’r 

llywyddiaeth.  Yn ystod llywodraeth PSC-ERC-ICV rhwng 2004-10, fe’i symudwyd i’r adran lles a theulu.  

Bellach, mae’r adran, Direcció General per a la Immigració, yn isadran o fewn yr adran lles cymdeithasol a 

theulu.  Mae gan y newidiadau hyn arwyddocâd gwleidyddol amlwg (Zapata-Barrero, 2009: 157).   
241

 ‘Ffordd Gatalaneg o integreiddiad.’ 
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Yna, gyda llunio Statud Ymreolaeth 2006, cydnabuwyd bŵer neilltuedig Llywodraeth 

Catalwnia yn achos materion yn ymwneud â’r broses gychwynnol o integreiddio 

mewnfudwyr (gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a chyngor).  Datganwyd 

hefyd allu’r llywodraeth i ddatblygu polisïau mewnfudo ac i sefydlu a rheoleiddio mesurau 

yn ymwneud ag integreiddiad economaidd a chymdeithasol mewnfudwyr.  Mynegwyd hefyd 

bod y llywodraeth ranbarthol yn meddu ar yr hawl i sefydlu fframwaith gyfreithiol i dderbyn 

mewnfudwyr - ‘l'acolliment’ – a’r pwerau gweithredol i awdurdodi trwyddedau gwaith ar 

gyfer tramorwyr (GenCat, 2006: Erthygl 138).
242

  

Yn ystod y broses o lunio’r statud, gwnaethpwyd yn sicr na fyddai pwerau Llywodraeth 

Catalwnia yn tresmasu ar awdurdod y llywodraeth ganolog ym maes mewnfudo a bod y 

Llywodraeth Sbaen yn parhau fel y brif uned llywodraethu yn y maes hwn (GenCat, 2010a: 

49).  Er i Lywodraeth Catalwnia dderbyn cymwyseddau i ymgymryd â’r broses gychwynnol 

o integreiddio mewnfudwyr a’r pwerau i’w hawdurdodu i weithio yng Nghatalwnia, dim ond 

pwerau ymatebol yw’r rhain.  Ymhellach, er y gall Llywodraeth Catalwnia ddylanwadu ar 

bolisi mewnfudo drwy bwerau mewn meysydd eraill, nid yw’r statud yn cyfeirio at bolisi 

mewnfudo ynddi ei hun (Castiñeira, 2009: 163).  Er hyn, gellid ystyried Statud Ymreolaeth 

2006 fel y fframwaith cyfreithiol cyntaf i drafod y galw am gymwyseddau ym maes polisi 

mewnfudo mewn ffordd glir ac agored.  Yn ogystal, o ystyried y pwyslais ar ddinasyddiaeth, 

gellid ystyried y cynllun ‘Pla de Ciutadania i Immigració (2005-2008)’ fel y fframwaith 

sefydliadol cyntaf sy’n ystyried y broses o reoli mewnfudo ar y cyd broses â’r broses o reoli 

hunaniaethau (Zapata-Barrero, 2009: 128).   

Yn 2008, cymerodd Llywodraeth Catalwnia gam arwyddocaol ym maes mewnfudo pan 

arwyddwyd y ‘Pacte Nacional per a la immigració’ (PNI) gan dros 32 o actorion 

gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol mewn ymgais i ymateb i ofynion newydd ac 

amrywiol y gymdeithas Gatalaneg yn sgil y newidiadau demograffig eang (GenCat, 

2008a).
243

  Yn ôl Zapata-Barrero, canlyniad blynyddoedd o gydweithio rhwng sefydliadau 

ym maes integreiddio mewnfudwyr oedd y cytundeb hwn: 

The National Pact will be the result of a long process of participation where the main 

social, political, cultural and economic institutions have had the opportunity to have a 
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 Y cyfieithiad llythrennol yw ‘croesawu’. 
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 Cyfranogodd mwy na 1,700 o bobl yn yr ymgynghoriad cyhoeddus a gwleidyddol (GenCat, 2008a: 5).  
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say, together with associations and the complex network from civil society (2009: 

140). 

Ceir yn y cytundeb dros fil o fesurau gyda 50 ohonynt yn ymwneud â chryfhau polisïau 

cyfredol a 50 yn fesurau newydd gyda’r amcan o sicrhau cydlyniad cymdeithasol.  Cyflwynir 

ynddo tri chyfeiriad strategol; rheoli llif mewnfudo a mynediad i’r farchnad swyddi; addasu 

gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer cymdeithas amrywiol ac integreiddio mewnfudwyr i 

ddiwylliant cyhoeddus cyffredin.  Mae’r trydydd pwynt yn cyfeirio’n benodol at sicrhau 

mai’r Gatalaneg yw’r iaith gyhoeddus gyffredin rhwng dinasyddion Catalwnia (GenCat, 

2008a: 69).  Yn ôl Zapata-Barrero, mae’r cyfnod hwn yn cynrychioli cyfnod newydd yng 

ngweithgarwch Llywodraeth Catalwnia wrth i’r llywodraeth geisio cysylltu polisi iaith a 

pholisi mewnfudo (2009: 141).  Er bod y cytundeb yn adlewyrchu’r consensws ar fewnfudo 

sy’n bodoli ar y lefel wleidyddol ac ymhlith mudiadau cymdeithas sifil yng Nghatalwnia, ni 

arwyddwyd y cytundeb gan blaid y ‘Partit Popular de Catalunya’ (PPC) na’r blaid 

‘Ciutadans’.  Yn yr un flwyddyn, disodlwyd y Cyngor Ymgynghorol Mewnfudo gan Ddeddf 

86/2008 a sefydlodd y ‘Taula de Ciutadania i Immigració’, sef endid ymgynghorol sy’n 

hyrwyddo trafodaeth rhwng Llywodraeth Catalwnia, awdurdodau lleol, mudiadau, undebau a 

chyflogwyr ac sy’n lledaenu gwybodaeth i hyrwyddo cydweithrediad strategol ym maes 

mewnfudo.   

Yn 2009, cafwyd cynllun mewnfudo newydd, ‘Pla de ciutadania i immigració 2009 – 2012’.  

Ynddo, sefydlwyd tri amcan; datblygiad yn rheolaeth o bolisïau mewnfudo, sicrhau 

mynediad i wasanaethau cyhoeddus ar dermau cyfartal a hybu integreiddiad mewnfudwyr i 

ddiwylliant cyhoeddus cyffredin wedi’i selio ar amrywiaeth (GenCat, 2009a).  Yno, yn 2010, 

adeiladwyd ar seiliau cyfreithiol Statud Ymreolaeth 2006 a phasiwyd y ddeddf, ‘Llei 

d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya’, a sefydlodd fframwaith 

cyfreithiol cynhwysol ar gyfer y broses o dderbyn mewnfudwyr.  Cyfeiria’r ddeddf at hawl y 

mewnfudwyr i dderbyn cymwysterau sylfaenol yn y Gatalaneg a’r Gastileg, a’r angen iddynt 

ddysgu’r Gatalaneg yn sgil y ffaith mai hi yw priod iaith Catalwnia a’r iaith gyffredin ar 

gyfer integreiddio mewnfudwyr (GenCat, 2010b: Erthygl 9.4). 

Dros y blynyddoedd, mae’r llywodraeth ranbarthol wedi dangos ymrwymiad clir i’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr ac wedi mynnu rhagor o bwerau ym maes polisi mewnfudo er 

mwyn ymgymryd â’r dasg hon mewn modd mwy rhagweithiol.  Yn ddi-os, mae’r consensws 

gwleidyddol ymhlith prif bleidiau Catalwnia a’r mudiadau cymdeithas sifil wedi hwyluso’r 
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datblygiadau deddfwriaethol a pholisi hyn.  Wedi gosod y cyd-destun cyfreithiol a 

hanesyddol, trafodir y modd mae’r strwythurau hyn wedi arwain at allu’r system addysg i 

integreiddio mewnfudwyr.  Dechreuir yn gyntaf gyda’r system addysg statudol.   

3. Y systemau addysg 

3.1.1. System addysg statudol ar y lefel is-wladwriaethol   

Canolbwyntir yn gyntaf ar y mesurau addysgol a roddwyd ar waith yn y rhanbarth yn ystod 

yr 1980au ac 1990au pan ailsefydlwyd y Gatalaneg yn y system addysg ar ôl pedwar degawd 

o absenoldeb.  Yr oedd y mesurau hyn yn ymwneud ag integreiddio plant y mewnfudwyr 

hynny a gyrhaeddodd o weddill Sbaen rhwng yr 1950au a’r 1970au a phlant o gartrefi 

Catalaneg, gan eu bod hwythau hefyd wedi eu gwarafun o addysg cyfrwng Catalaneg o dan 

unbennaeth y Cadfridog Francisco Franco.  Datblyga ail ran yr adran i drafod y modd yr 

addaswyd y system addysg statudol ar ddechrau’r degawd 2000 i ddygymod â’r sialensiau 

newydd a ddeilliai o ddyfodiaid mewnfudwyr rhyngwladol.  Yn ogystal â thafoli’r polisïau 

iaith mewn addysg mwy diweddar hyn, cais y drafodaeth ddangos hefyd sut y daeth y 

cysyniad o gydlyniad cymdeithasol a ymddangosodd gyntaf yn ystod yr 1980au, yn sail i 

drafodaethau ynglŷn â sut i integreiddio mewnfudwyr rhyngwladol yn ystod y cyfnod 

newydd o fewnfudo yn ystod yr 2000au. 

Yr 1980au a’r 1990au: Sefydlu rhaglen drochi a system addysg uniaith Gatalaneg
244

 

 

Yn ddiamheuol, ers diwedd yr 1970au, mae Llywodraeth Catalwnia wedi ystyried y system 

addysg fel y prif arf yn y broses o adeiladu cymdeithas ddemocrataidd newydd yng 

Nghatalwnia a normaleiddio’r Gatalaneg yn y gymdeithas.  Yn dilyn marwolaeth Franco a 

dyfodiad democratiaeth, datblygodd ymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol gyffredin ymhlith 

dinasyddion Catalwnia, ac yn sail i’r ymdeimlad hwn oedd yr egwyddor y dylai iaith uno 

cymdeithas yn hytrach na’i rhwygo:  

Because the dictatorship was perceived as a common enemy, or at least as the 

oppressor, by large sectors of society, its existence acted as a catalyst for unity among 

most of the opposition groups. A strong integrationist ideology developed and took 
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 Yn aml iawn, pan drafodir y system addysg yng Nghatalwnia, cymysgir termau addysgol a defnyddir y term 

‘addysg drochi’ ar gyfer y system gyfan.  Mewn gwirionedd, system addysg uniaith Gatalaneg sydd a dylid 

defnyddio’r term hwn pan yn cyfeirio at addysg i ddisgyblion sydd eisoes yn medru’r iaith.  Nid yw’r system 

addysg ond yn fath o ‘addysg drochi’ yn yr achosion hynny pan fabwysiadir dulliau neu raglenni addysg trochi 

ar gyfer disgyblion o gefndiroedd di-Gatalaneg (GenCat, Cyfweliad 18, 2013; Artigal, 1997: 141–143). 
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root in the democratic movement that strove to avoid segregation along linguistic 

lines (Vila i Moreno, 2004: 62). 

Yn yr un modd ag y cafwyd symudiad o blaid democratiaeth a oedd yn gwrthod y syniad o 

wahanu ar sail iaith ar lefel gymdeithasol, daeth y syniadaeth hon yn ganolog i bolisïau 

addysg hefyd a daeth newid y system addysg yn fodd o droi cefn ar y gorffennol ac i 

ddechrau o’r newydd (GenCat, Cyfweliad 1, 2012).  Hwylusodd y consensws cymdeithasol a 

gwleidyddol ynglŷn â gwerth y Gatalaneg yn y system addysg weithgarwch llywodraethol yn 

y maes hwn. 

Er y cafwyd mesurau yn ailgyflwyno’r Gatalaneg yn y system addysg ym 1977, pasiwyd 

deddf ym 1978 gan Lywodraeth Catalwnia i wneud y Gatalaneg yn bwnc gorfodol mewn 

ysgolion cynradd ac uwchradd (Vila i Moreno, 2004: 67).
245 

 Yn sgil y ddeddf hon, 

gwnaethpwyd dysgu’r Gatalaneg yn bwnc gorfodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.  

Caniataodd hyn i’r ysgolion a oedd eisoes yn defnyddio’r Gatalaneg fel cyfrwng dysgu i 

wneud hyn yn gyhoeddus a rhoddwyd y rhyddid i awdurdodau lleol hyrwyddo’r Gatalaneg 

fel cyfrwng dysgu ar gyfer disgyblion o gartrefi Catalaneg a Chastileg.  Yn yr un flwyddyn, 

sefydlwyd y Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC) o fewn y Departament de Política de 

Lingüística a ddaeth yn gyfrifol am y broses o normaleiddio’r Gatalaneg yn y system addysg 

a datblygu rhaglen drochi yng Nghatalwnia. 

 

Erbyn 1983, yr oedd peth cynnydd wedi’i wneud ym maes addysg statudol.  Ond roedd y 

canlyniadau addysgol yn adlewyrchu’r ffaith bod llawer o waith eto i’w wneud.  Er bod 90% 

o blant ysgol feithrin a chynradd yn dysgu’r Gatalaneg, dim ond 9% o ysgolion oedd wedi 

mabwysiadu’r Gatalaneg fel y prif cyfrwng dysgu tra bod 20% yn y broses o wneud hyn.  

Ymhellach, yr oedd 40% o ddisgyblion yn methu siarad Catalaneg.  Yn sgil y ffeithiau hyn, 

daethpwyd i’r casgliad bod angen cymryd camau pellach i sicrhau bod disgyblion yn 

datblygu cymwysterau ieithyddol Catalaneg.  Ym 1983, gyda phasio deddf ‘Llei de 

Normalització’, cafwyd cefnogaeth a fframwaith cyfreithiol ar gyfer yr ymdrechion i 

hyrwyddo’r Gatalaneg a’i defnyddio fel cyfrwng dysgu  (Artigal, 1997: 137). 

 

Ymhellach, arweiniodd y ddeddf at ddatblygiadau polisi pellach ym maes addysg statudol.  

Un o’r prif ddatblygiadau oedd sefydlu’r rhaglen drochi cyntaf, ‘Programa d’Immersió 
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 Sicrhaodd un o’r mesurau addysg cyntaf ym 1977 y byddai’r Gatalaneg yn cael ei dysgu am dair awr yr 

wythnos i bob disgybl yng Nghatalwnia, waeth beth eu cefndiroedd ieithyddol (Vila i Moreno, 2004: 62-68).   
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Lingüística’ (PIL) yn Santa Coloma de Gramenet, sef dinas ar gyrion Barcelona lle’r oedd 

90% o’r boblogaeth yn siaradwyr Castileg (Artigal, 1997).  Ond athrawon ac nid y 

llywodraeth a oedd yn gyfrifol am y weledigaeth a’r datblygiad o’r rhaglen addysgol hon: 

Els primers impulsors en foren un seguit de centres (equips de professores i 

professors o comunitats educatives senceres) que, atesa la ineficàcia dels models 

d’ensenyament de la llengua catalana en relació amb les necessitats del seu context 

sociolingüístic i sociocultura i decideixen experimentar alternatives metodològiques 

diferents, dins del marc legal que ofereix la Llei 7/1983, de Normalització Lingüística 

(GenCat, Cyfweliad 18, 2013).
246

 

Yn ystod y cyfnod cynnar hwn, mynnodd y mewnfudwyr hynny a gyrhaeddodd ar ddiwedd 

yr 1950au a’r 1960au fod eu plant yn mynychu addysg Gatalaneg ac yn ymgymryd â’r 

rhaglen drochi PIL er mwyn dysgu’r iaith.  Iddynt hwy, yr oedd dysgu’r Gatalaneg yn fodd 

cyflym o sicrhau statws person ‘lleol’ (Vila i Moreno, 2004: 63) a chynrychiolai arf 

gwerthfawr a fyddai’n caniatáu i’w plant gael gwell swyddi neu i ddringo’r ysgol 

gymdeithasol (GenCat, Cyfweliad 1, 2012).    

Felly, ar ddechrau’r 1980au, daeth y berthynas greiddiol rhwng yr ysgol, y Gatalaneg a 

mewnfudo yn ganolog i’r broses o Gatalaneiddio’r boblogaeth a chysylltwyd y broses o 

ddysgu ac addysgu’r Gatalaneg gyda’r prosiect o gydlyniad cymdeithasol (Dooly & 

Unamuno, 2009: 219).  Daeth athrawon hefyd yn rhan o’r prosiect ehangach hwn o 

Gatalaneiddio’r gymdeithas a lansiodd Llywodraeth Catalwnia ymgyrch o’r enw ‘reciclatge’ 

i geisio dysgu’r Gatalaneg i athrawon ac i annog ysgolion i ymuno â’r rhaglenni trochi (Vila i 

Moreno, 2004: 69).
247

  Yr oedd dysgu’r sgiliau Catalaneg angenrheidiol i dros 50,000 o 

athrawon ar draws Catalwnia yn dasg enfawr ond gwnaethpwyd hyn gyda chefnogaeth 

undebau addysg a phrifysgolion Catalaneg.  O fewn blynyddoedd, yr oedd rhan fwyaf o’r 

athrawon wedi meistroli’r Gatalaneg yn ddigonol ar gyfer eu dyletswyddau (GenCat, 

Cyfweliad 18, 2013).  Felly, yn ystod y cyfnod hwn, chwaraeodd athrawon a rhieni ran 

allweddol yn y broses o ledaenu’r Gatalaneg, yn yr ysgol a thu hwnt: 

...despite the efforts of the government, its success can only be understood by 

realising that the spread of Catalan was sustained by thousands of teachers and 

parents working side by side at the grass roots level: it was at every school council, in 
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 ‘Yn sgil aneffeithlonrwydd y modelau addysg iaith Gatalaneg i ymateb i ofynion y cyd-destun 

sosioieithyddol a sosio-ddiwylliannol, penderfynodd y prif symbylwyr mewn nifer o ganolfannau (grwpiau o 

athrawon o gymunedau addysg gyfan) arbrofi gyda dulliau methodolegol amgen, a hynny o fewn y cyd-destun 

cyfreithiol a gynigwyd gan y gyfraith 7/1983, de Normalització Lingüística’ (cyfieithiad personol). 
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 Sef, ‘ailgylchu’.   
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the face-to-face discussions between those directly involved, where Catalan gradually 

established itself (Vila i Moreno, 2004: 69). 

Mewn gwirionedd, y gefnogaeth gan rieni ac athrawon ar gyfer rhaglenni neu addysg drochi 

yw un o’r ffactorau mwyaf pwysig yn hanes datblygiad y system addysg hon (Artigal, 1997: 

147). 

Yn sgil llwyddiant y rhaglen PIL yn Santa Coloma de Gramenet, sefydlodd Llywodraeth 

Catalwnia gyfres o raglenni trochi cynnar yn ystod y blynyddoedd dilynol mewn ysgolion 

gyda lleiafrif o 70% o ddisgyblion o gefndiroedd Castileg (Artigal, 1997: 137–141; GenCat, 

1998b: 30).  Yr oedd wedi’i seilio ar y model o addysg drochi yn Québec (GenCat, 1998b: 

28) ac yr oedd iddi sawl egwyddor; ei fod yn sicrhau newid iaith y plentyn o iaith y cartref i 

iaith yr ysgol; ei fod yn rhaglen addysg yn arwain at ddwyieithrwydd atodol; ei fod yn raglen 

wirfoddol a bod yr holl staff yn ddwyieithog (GenCat, Cyfweliad 18, 2013).  Ddeng mlynedd 

wedi sefydlu’r rhaglen drochi gyntaf, yr oedd bron i 1,280 o ysgolion Catalwnia yn cynnig y 

rhaglen drochi PIL gyda 133,080 o ddisgyblion wedi eu cofrestru yn y rhaglen hon (gweler 

tablau 4 a 5) (GenCat, 1998b: 30).   

Yn ystod hanner cyntaf yr 1990au, ymgymerwyd â nifer o astudiaethau academaidd a oedd 

yn cloriannu effeithiolrwydd rhaglenni trochi a’u gallu i sicrhau fod disgyblion yn meistroli’r 

ddwy iaith, ac yn benodol bod disgyblion o gartrefi Castileg yn meistroli’r Gatalaneg fel eu 

cyfoedion (megis Arenas, 1994; Bel, 1993; Boixaderas et al., 1992; Ribes, 1993; Vila, 1993 

yn Artigal, 1997).  Yn fras, dangosodd canlyniadau’r holl astudiaethau hyn dueddiadau tebyg 

ynglŷn â meistrolaeth iaith y disgyblion mewn rhaglenni trochi, eu lefelau academaidd a’u 

datblygiad gwybyddol.  Ni welwyd gwahaniaeth arwyddocaol rhwng lefel Castileg y 

disgyblion a oedd yn mynychu rhaglenni trochi Catalaneg o’u cymharu â lefel eu cyfoedion a 

oedd yn mynychu system addysg cyfrwng Castileg.  Ychwaith, nid oedd gwahaniaeth 

arwyddocaol i’w weld yn lefelau academaidd a datblygiad gwybyddol y ddau grŵp (Arnau et 

al., 1990 yn Artigal, 1997: 144).  Mewn gwirionedd, erbyn yr ail a’r drydedd flwyddyn o 

addysg gynradd, gwelwyd bod y disgyblion hynny a oedd yn mynychu rhaglenni trochi yn 

cyrraedd lefelau tebyg o ran perfformiad academaidd neu uwch o berfformiad academaidd 

na’u cyfoedion mewn addysg gyffredin (Serra & Sarramona yn Artigal, 1997: 144).
248

    

                                                           
248

 Tra bod y disgyblion yn dilyn rhaglenni trochi yn derbyn addysg trwy gyfrwng y Gatalaneg yn o 4 oed, yr 

oedd y disgyblion mewn ‘addysg gyffredin’ (neu’r hyn a elwir yn ‘nonimmersion’ gan Boixaderas, Canal a 

Fernández (1992) yn derbyn eu haddysg gychwynnol drwy gyfrwng y Gastileg ac yn dilyn 4 awr yr wythnos o 

wersi Catalaneg. 
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Mewn ymchwil o eiddo Mena, Serra a Vila (1994), dadansoddir y defnydd anffurfiol a 

digymell o’r Gatalaneg gan ddisgyblion o gartrefi Catalaneg neu Gastileg a oedd yn mynychu 

ysgolion cyfrwng Catalaneg neu ddwyieithog.  Dangosodd yr ymchwil hwn mai dim ond y 

PIL a oedd yn cynnig maes digymell ar gyfer defnydd a chaffael o’r Gatalaneg gan 

ddisgyblion Castileg a Chatalaneg mewn sefyllfaoedd anffurfiol.  Dangosodd hefyd bod y 

PIL yn fodd ystyrlon o sefydlu’r ysgol fel maes i ddefnyddio’r Gatalaneg (gweler tabl 6) (yn 

Artigal, 1997: 142-143).   

Ym 1993, cyflwynwyd y model addysgol presennol mewn ysgolion meithrin a chynradd, sef 

y model uniaith Gatalaneg (GenCat, 1993 yn Vila i Moreno, 2004: 71).  Gwrthwynebwyd 

hyn gan nifer o rieni ym Marcelona a Salou; mynasant addysg cyfrwng Castileg i’w plant.  

Daeth yr anniddigrwydd hwn ymhlith rhai rhieni yn destun trafod gwleidyddol ym Madrid.
249

  

Ond, er gwaetha’r tensiynau hyn, dyfarnodd Llys Cyfansoddiadol Sbaen nad oedd gan 

ddisgyblion o gartrefi Castileg yr hawl i ymwrthod o ddysgu’r Gatalaneg ac mai Llywodraeth 

Catalwnia, nid rhieni, oedd â’r hawl i ddiffinio’r model ieithyddol ar gyfer ysgolion.  

Dyfarnwyd hefyd ei bod yn deg i’r Gatalaneg gael ei defnyddio fel y prif gyfrwng addysgu a 

hynny er mwyn cyrraedd y nod o normaleiddio’r iaith Gatalaneg (yn Institut d’Estudis 

Autonòmics, 1994: 273 yn Vila i Moreno, 2004: 72). 

Ysgogodd y dyfarniad hwn i Lywodraeth Catalwnia ledaenu defnydd y Gatalaneg fel 

cyfrwng iaith addysg yng Nghatalwnia.  Cadwyd prif nodweddion y system; sicrhawyd bod 

dwyieithrwydd a sgiliau llythrennedd yn y ddwy iaith yn brif amcan, bod pob athro’n 

ddwyieithog er mwyn sicrhau hyn a bod addysg drochi ar gael.  Yn ogystal, parchwyd yr 

egwyddor na fyddai plant yn cael eu gwahaniaethau ar sail mamiaith a sicrhawyd y byddai 

gan ddisgyblion yr hawl i dderbyn addysg cyfrwng Castileg yn ystod blynyddoedd cynnar eu 

haddysg (GenCat, Cyfweliad 18, 2013).  Cynigia Vila i Moreno fod y model addysg hwn 

wedi’i fabwysiadu am sawl rheswm; arweinwyr gwleidyddol a’r wrthblaid, agweddau pobl 

tuag at y Gatalaneg a’r Gastileg, ymrwymiad athrawon a’r dosraniad daearyddol o bersbectif 

sosio-ieithyddol (2004: 72). 

Ym 1995-96, yr oedd y rhan fwyaf o ysgolion cynradd Catalwnia un ai wedi mabwysiadu’r 

Gatalaneg fel cyfrwng dysgu neu yn y broses o wneud hyn.  Er i’r Gatalaneg ddod yn fwyfwy 

presennol yn yr ysgolion cynradd, yr oedd y Gastileg yn parhau i gael ei defnyddio’n eang yn 
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 Cafodd hyn beth sylw yn y cyfryngau, yn bennaf yn y papur newydd ceidwadol Sbaeneg, ABC a chan y blaid 

PP ym Madrid.  Gweler Vila i Moreno (2004: 71). 
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yr ysgolion uwchradd, yn enwedig mewn ysgolion lle’r oedd mwyafrif o ddisgyblion o 

gartrefi Castileg yn astudio pynciau technegol (gweler tabl 7).
250

  Eto i gyd, ar y cyfan, 

gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion a oedd yn mynychu addysg cyfrwng Catalaneg 

(SEDEC yn Vila i Moreno, 2004: 73).   

Ond, er gwaethaf y cynnydd hwn, yn ystod yr 1990au, dechreuodd Llywodraeth Catalwnia 

dalu rhagor o sylw i ddefnydd cymdeithasol o’r Gatalaneg ymhlith disgyblion.  Mewn 

astudiaeth eang a wnaethpwyd ar ddefnydd iaith disgyblion ar yr iard, gwelwyd nad oedd 

defnydd rhyngbersonol wedi cynyddu’n arwyddocaol er gwaethaf y datblygiadau polisi a’r 

ffaith bod peth cynnydd ym meistrolaeth pobl ifanc o’r Gatalaneg (gweler tabl 8).  Gwelwyd 

bod canran arwyddocaol (71.5%) o ddisgyblion o deuluoedd iaith Castileg yn defnyddio’r 

Gastileg â’u cyfoedion.  O’r disgyblion dwyieithog, yr oedd 62.8% ohonynt yn siarad y 

Gastileg â’u cyfoedion (Vila & Vial, 2003 yn Vila i Moreno, 2004: 75).   

Felly, er bod y model addysgol yn llwyddiannus yn sicrhau bod y disgyblion yn meistroli’r 

ddwy iaith ac yn arwain at ganlyniadau ffafriol academaidd ar gyfer disgyblion o gartrefi 

Catalaneg a Chastileg, gwelwyd nad oedd y llwyddiant academaidd a gallu ieithyddol bob 

tro’n trosglwyddo i ddefnydd cymdeithasol a naturiol o’r Gatalaneg.  Yn hyn o beth, yr oedd 

cyfyngiadau ar allu gweithgaredd ym maes addysg i ddylanwadu ar batrymau iaith tu allan i’r 

ysgol.   

Y blynyddoedd 2000, mewnfudo rhyngwladol a rhaglen drochi newydd 

Wedi trafod y modd y trawsnewidiwyd y system addysg er mwyn normaleiddio’r Gatalaneg 

yn y gymdeithas yn ystod yr 1980au a’r 1990au, troir yn awr i dafoli’r polisïau iaith mewn 

addysg hynny a luniwyd er mwyn ceisio integreiddio plant mewnfudwyr rhyngwladol.  

Canolbwyntir yn benodol ar y cyfnod rhwng 2003 a 2010, sef cyfnod pan yr oedd y 

llywodraeth glymblaid mewn pŵer.  Dadansoddir y prif gynllun ar iaith a chydlyniad 

cymdeithasol, sef y cynllun ‘Pla per a la Llengua i la Cohesió Social’ (LIC), 2004.  

Ymhellach, er bod y rhaglen drochi a roddwyd mewn lle yn ystod yr 1980au yn parhau i gael 
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 Yn ôl Vila i Moreno yr oedd yna ganran arwyddocaol o athrawon ysgol uwchradd a oedd yn siaradwyr 

uniaith Castileg a oedd yn gwrthod dysgu’r Gatalaneg.  Ymunasant â’r rhai a oedd yn wrthwynebus i ledaeniad 

y Gatalaneg yn y system addysg (2004:73). 
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ei defnyddio ar gyfer rhai disgyblion ifanc di-Gatalaneg, canolbwyntir ar y prif arf addysgol 

newydd a sefydlwyd yn sgil y cynllun LIC, sef yr aules d’acollida.
251

 

Yn sgil y cynnydd mewn mewnfudo rhyngwladol ar ddechrau’r degawd 2000, gwelwyd twf 

yn y nifer o ddisgyblion mewn addysg statudol nad oedd wedi’u geni’n Sbaen (Vila i 

Moreno, 2004: 76).  Tra mai dim ond 0.81% o’r boblogaeth addysgol (sef 9,868 o 

ddisgyblion) a oedd o gefndir o’r fath ym 1991-92, erbyn 2010-11, yr oedd 15% (sef 

158,382) o ddisgyblion yn y system addysg statudol yn blant mewnfudwyr rhyngwladol 

(GenCat, 2011).  Mewn rhai ysgolion yng Nghatalwnia, yn enwedig yn Barcelona, yr oedd 

mwy na 80% o ddisgyblion o gartrefi mewnfudol ac hyd at 20 o ieithoedd gwahanol yn 

bresennol (Serra, 2006: 161).  Arweiniodd hyn at nodweddion newydd yn amlygu’u hunain 

yn y system addysg statudol sef; presenoldeb mwy na 40 iaith gydag athrawon nad oedd yn 

meddu ar y sgiliau ieithyddol angenrheidiol, grŵp diwylliannol heterogenaidd a grwpiau 

dosbarth ansefydlog (GenCat, 2011).  O ganlyniad, daeth yn amlwg nad oedd y system 

addysg a sefydlwyd yn ystod yr 1980 a nodweddwyd gan yr egwyddorion canlynol - 

presenoldeb dwy iaith, athrawon dwyieithog, grŵp diwylliannol homogenaidd, grwpiau 

dosbarth sefydlog a chyfranogiad gwirfoddol plant gyda chefnogaeth eu rhieni - yn briodol er 

mwyn integreiddio disgyblion o ystod o gefndiroedd iaith, cymdeithasol a sosio-economaidd 

(GenCat, 2011; Vila i Moreno, 2004: 79).  O ganlyniad, sylweddolwyd bod angen ymateb i’r 

pwysau hyn drwy ddatblygu mesurau i integreiddio plant mewnfudol a chreu rhaglenni trochi 

newydd (Arnau, 2009; GenCat, Cyfweliad 18, 2013).   

Yn 2003, ymatebodd y llywodraeth CiU drwy lunio’r cynllun ‘Pla d’Actuació per a 

l’Alumnat de Nacionalitat Estrangera 2003-2006’.  Ond, tra bod y cynllun yn mynd i’r afael 

â sawl agwedd o ddysgu iaith, nid oedd yn delio gyda’r agweddau mwy personol ac 

emosiynol o integreiddio plant (Serra, 2006: 163).  Yn ogystal, crëwyd gweithdai addysgol, 

‘tallers d’adaptació escolar i aprenentatges instrumentals bàsics’ (TAE).
252

  Dosbarthiadau 

‘caeëdig’ oedd y rhain a oedd â’r nod o ddysgu’r Gatalaneg i ddisgyblion nad oedd yn siarad 

iaith Romáwns yn y cartref.  Yn y dosbarthiadau TAE hyn fyddai disgyblion yn treulio rhan 

o’u hamser mewn gweithdai iaith arbennig a rhan o’u hamser mewn dosbarthiadau prif ffrwd 

(Vila, 2011: 296).  Awgryma Vila fod dwy brif broblem yn perthyn i’r system hon.  Yn 

gyntaf, er bod ymchwil academaidd (e.e. Cummins, 1981) yn dangos ei bod yn cymryd hyd 
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 Yn gyffredinol, yr oedd plant oedran ysgol feithrin a blwyddyn gyntaf ysgol gynradd nad oedd yn medru’r 

Gatalaneg yn dilyn dull addysg drochi (h.y. y dull a gyflwynwyd yn rhan flaenorol y bennod) (GenCat, 2011).   
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 Y cyfieithiad llythrennol yw ‘gweithdai ar gyfer ymaddasiad addysgol ac addysg sylfaenol hanfodol’. 
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at ddwy flynedd i ddisgyblion o dramor sy’n dysgu iaith newydd i gyrraedd yr un lefel llafar 

â’u cyfoedion, a rhwng pump a chwe blynedd i gyrraedd yr un lefel mewn sgiliau 

academaidd eraill, dim ond am flwyddyn ar y mwyaf yr oedd y disgyblion yn mynychu’r 

gweithdai iaith.  Yn ail, golygai’r gweithdai bod newydd-ddyfodiaid mewn dosbarthiadau ar 

wahân am lawer o’r wythnos ysgol ac felly nid oeddynt yn cymysgu â’r disgyblion eraill ac 

felly ddim yn cael cyfle i ddysgu ynglŷn â’r diwylliant Catalaneg.  Ni chynhaliwyd astudiaeth 

swyddogol a dwys o’r gweithdai hyn (Siqués Jofré, 2008: 89).
253

 

Yn 2004, cymerodd y llywodraeth glymblaid adain chwith (PSC-ERC-ICV-EUia) y cam 

arwyddocaol cyntaf ym maes polisi addysg i integreiddio mewnfudwyr rhyngwladol, pan 

gyhoeddasant gynllun a fyddai’n gosod sail ar gyfer addysg i fewnfudwyr yn y rhanbarth.
254

  

Yr oedd y cynllun hwn, y ‘Pla per a la Llengua i la Cohesió Social’ (y cynllun LIC) a 

gyhoeddwyd gan isadran o fewn yr adran addysg, yn cyflwyno gweledigaeth Llywodraeth 

Catalwnia ar gyfer eu polisïau iaith, addysg a chymdeithasol.
255

  Disodlodd y cynllun LIC 

gynllun y CiU ac amlinellwyd y tri phrif amcan canlynol; cryfhau’r Gatalaneg, hybu 

cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo addysg rhyngddiwylliannol (GenCat, 2004: 22-24).  

Pwysleisiwyd mai’r system addysg Gatalaneg fyddai’r prif fodd o sicrhau cydraddoldeb, 

undod a pharch tuag at wahanol ddiwylliannau a hynny mewn cyd-destun o drafodaeth 

agored a chydfyw.  Yn ogystal, datganwyd mai’r Gatalaneg fyddai’r prif asiant yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymdeithas Gatalaneg: ‘la llengua pròpria com a eix 

vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe i d’un model educatiu intercultural, amb una 

finalitat de cohesió social’ (GenCat, 2004: 3).
256

  Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith mai’r ysgol 

yw’r pwynt cyswllt cyntaf i ddisgyblion a’u teuluoedd mewnfudol gyda’r gymdeithas 

Gatalaneg (GenCat, 2004: 3). 

 

Fel yn ystod yr 1980au, yr oedd hybu cyfleoedd cyfartal a chreu cydlyniad cymdeithasol 

drwy’r system addysg yn egwyddorion pwysig yn ystod y cyfnod hwn o fewnfudo (Dooly & 

Unamuno, 2009: 219).  Mae hyn i’w weld yn glir yn y cynllun: ‘Aconseguir una més gran 

cohesió social exigeix una intervenció decidida des del sistema educatiu, però també des de 
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 Am ragor ar y TAE, gweler Siqués Jofré (2008: 85-91). 
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 Yn ôl Vila i Moreno, un o’r rhesymau y cyflwynodd y blaid ERC dros ffurfio clymblaid gyda’r PSC a’r ICV-

EUia yn hytrach na’r CiU oedd yr ideoleg integreiddiol gyffredin (2004: 81). 
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 Diweddarwyd y cynllun LIC hwn yn 2007. Ond nid oes gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt.  
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 ‘Y briodiaith fel yr asgwrn cefn o brosiect addysgol amlieithog a model addysg rhyngddiwylliannol, gyda’r 

nod o sicrhau cydlyniad cymdeithasol’ (cyfieithiad personol). 
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l’entorn escolar social’ (GenCat, 2004: 3).
257

  Ond er bod y Gatalaneg yn holl bwysig ar 

gyfer integreiddiad y disgyblion i’r gymuned, gwelwyd pwyslais ar y cysyniad o 

‘integreiddiad ar gyfer meistrolaeth o’r Gatalaneg’ yn hytrach na ‘meistrolaeth o’r Gatalaneg 

ar gyfer integreiddiad’: 

..la política lingüística en l’educació del Govern conegut com a tripartit va estar 

presidida per la idea que la llengua no era la porta de la integració, sinó el resultat 

de la integració (Carbonell, 2004 yn Vila, 2011: 319).
258

   

Felly, ceisiwyd rhoi mesurau mewn lle a fyddai’n hwyluso integreiddiad cymdeithasol y 

disgyblion mewn cyd-destun addysgol.   

O ganlyniad, yr oedd y cynllun yn un hollgynhwysol, mentrus ac uchelgeisiol ac yn newid 

‘copernicà’ o’u cymharu â chysyniadau blaenorol (Vila, 2011: 311).
259

  Yn wir, nid cynllun 

wedi’i anelu at ddisgyblion neu deuluoedd mewnfudol yn unig ydoedd.  Yn hytrach 

pwysleisiwyd yr angen i sicrhau llwyddiant academaidd pob disgybl yng Nghatalwnia.  Er 

mwyn sicrhau hyn mewn cyd-destun amlieithog, pwysleisiwyd bod angen i bob disgybl ac 

aelod o staff (gan gynnwys staff gweinyddol) yn ogystal â’r gymuned ehangach a’r teulu 

gyfranogi yn y broses o integreiddio mewnfudwyr (GenCat, 2004).   

Yn ogystal â chyflwyno gweledigaeth ac egwyddorion y llywodraeth glymblaid, cyflwynodd 

y cynllun yr aules d’acollida, sef gofod addysgol i ddysgu’r Gatalaneg i blant o gartrefi di-

Gatalaneg a phrif strategaeth ymarferol y llywodraeth ar gyfer integreiddio plant 

mewnfudwyr drwy’r system addysg.   

Yr aules d’acollida 

Gan fod y system addysg Catalaneg yn ceisio ymdopi ag ystod o ddisgyblion gydag 

anghenion ieithyddol ac addysgol gwahanol, yr oedd angen mabwysiadu dull hyblyg o 

integreiddio’r plant.  Yn fras, mae plant oedran ysgol feithrin a blwyddyn gyntaf ysgol 

gynradd nad sy’n medru’r Gatalaneg yn dilyn dull addysg drochi (h.y. y dull a gyflwynwyd 

yn rhan flaenorol y bennod).  Felly, parhaodd y dull a’r egwyddor o addysg drochi a roddwyd 

ar waith yn ystod yr 1980au.  Wedi’r blynyddoedd cynnar hyn (disgyblion oedran cynradd ac 
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 ‘Mae sicrhau gwell cydlyniad cymdeithasol yn mynnu ymyriad cadarn o’r system addysg, ond hefyd o’r 

amgylchfyd cymdeithasol addysgol’ (cyfieithiad personol). 
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 ‘...roedd y polisi iaith mewn addysg a adnabuwyd gan y llywodraeth deiran wedi’i selio ar y syniad fod yr 

iaith yn ganlyniad i integreiddiad yn hytrach na’r drws i integreiddiad’ (cyfieithiad personol). 
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 Cyfeiriad at Gopernicus, y mathemategwr a seryddwr o’r Wlad Pwyl. Awgrymir bod y newidiadau’n 

arwyddocaol.  
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uwchradd), adnabuwyd yr angen am gyfnod o acollida lle mae’r plant nad sy’n medru’r 

Gatalaneg neu’r Gastileg yn mynychu aula d’acollida (GenCat, Cyfweliad 18, 2013).  Mae’r 

plant hynny sy’n medru’r Gastileg ond â phrofiad o system addysg wahanol i’r un a geir yng 

Nghatalwnia a Sbaen (e.e. disgybl o Golumbia neu Ecwador) hefyd yn mynychu aula 

d’acollida.  Mae’r plant hynny sy’n medru’r Gastileg ond ddim y Gatalaneg ond yn meddu ar 

brofiad o system addysg tebyg i’r un yng Nghatalwnia yn mynychu addysg prif ffrwd, sef 

system addysg Catalaneg, ond yn derbyn cymorth ieithyddol ychwanegol (GenCat, 2011).   

Dros gyfnod o chwe blynedd, rhwng 2004–10, buddsoddodd Llywodraeth Catalwnia yn yr 

aules d’acollida, a hynny hyd dechrau’r argyfwng economaidd a ddaeth i’r amlwg yn ystod 

yr ail ddeddfwrfa o dan y glymblaid.  Yn y dosbarthiadau hyn, a gynrychiolai’r pwynt cyntaf 

ar gyfer integreiddiad ieithyddol, croesawir plant mewnfudwyr mewnol a rhyngwladol a 

chanolbwyntir ar ddysgu’r Gatalaneg iddynt ac i’w cyflwyno i’r diwylliant Catalaneg.  Yn 

ystod y cyfnod hwn, gwelwyd cynnydd yn y nifer o aules d’acollida, o 603 yn 2004-05 i 

1063 yn 2009-10 (Vila, 2011: 312).  Sefydlwyd dwy fath o aula d’acollida, oberta a 

tancada.
260

  Mewn aula d’acollida oberta, sef y model a ffafrir gan Lywodraeth Catalwnia, 

mae pwyslais ar ddysgu’r disgyblion mewnfudol yn yr un dosbarth â’u cyfoedion Catalaneg 

fel eu bod yn treulio amser gyda’i gilydd mewn gwersi: 

We try that they join the main group in these subject where the main language is not 

as necessary like…P.E., or music or art…Even if they don’t understand very well…we 

try to incorporate them as soon as possible to the normal classroom… our opinion is 

that as they spend more time with the main group, the more easy it is for them to 

integrate into the main school (GenCat, Cyfweliad 1, 2012). 

Yn yr achosion hyn, mae’r disgyblion mewnfudol yn rhannu’r un gofod addysgol â’r 

disgyblion prif ffrwd ond yn derbyn cymorth ieithyddol gan athrawon arbennig.  Mewn aula 

d’acollida tancada, cynhelir y dosbarthiadau ar wahân.  Er hyn, pwysleisiodd y cynllun LIC  

na ddylai disgyblion dreulio mwy na 12 awr yr wythnos ynddynt (Vila, 2011: 304-305) ac 

mai dim ond 12 disgybl fyddai yn y dosbarth (Siqués Jofré, 2008: 98).  Ond bodola 

gwahaniaeth barn ynglŷn â rôl addysg prif ffrwd; tra bod y llywodraeth yn credu mai’r 

dosbarth prif ffrwd yw’r man lle dylai’r rhan fwyaf o ddysgu ieithyddol ddigwydd, mae nifer 

sylweddol o athrawon ac undebau llafur addysgol yn credu bod angen dysgu sgiliau 

ieithyddol i ddisgyblion yn yr aules acollida, cyn iddynt gyrraedd addysg prif ffrwd Siqués 

Jofré, 2008: 432).  Er hyn, yn wahanol i’r aules d’acollida yn Québec a Chymru, yr oedd 
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 ‘Dosbarth derbyn agored’ a ‘dosbarth derbyn chaeëdig’, yn y drefn honno. 
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methodoleg gynhwysol yn ganolog i’r weledigaeth ar gyfer yr aules d’acollida (Vila, 2011: 

306).  Yn ogystal, mae’r model yn un hyblyg gyda gwahaniaethu llai pendant rhwng y model 

oberta a tancada. 

Mewn ymchwil doethurol a wnaethpwyd gan Siqués Jofré (2008) ar yr aules d’acollida 

mewn ysgolion cynradd, darganfuwyd bod 93.4% yn obertes, hynny yw bod y rhan fwyaf o 

addysgu’r disgyblion yn digwydd mewn dosbarthiadau prif ffrwd.  Defnyddiodd Siqués Jofré 

yr un meini prawf â Chyngor Ewrop (A2) er mwyn mesur cynnydd academaidd y disgyblion 

yn yr aules d’acollida.
261

  Darganfyddodd bod yr aules d’acollida obertes yn llwyddiannus a 

bod cyfradd uchel o ddisgyblion yn datblygu gafael digonol ar y Gatalaneg er mwyn medru 

gwneud y cam i dderbyn addysg brif ffrwd fel eu cyfoedion.  Yn ogystal, cafwyd mai’r prif 

safle ar gyfer datblygiad iaith yn yr ysgol yw’r dosbarth arferol a’r dosbarth derbyn sydd yn 

gwneud hyn yn bosibl.   

Er y gwahaniaethau rhwng yr aules d’acollida tancades ac obertes, un her sylfaenol sy’n 

wynebu gwneuthurwyr polisi ac athrawon yng Nghatalwnia yw sicrhau nad yw cynnydd 

academaidd y disgybl yn cael ei golli pan mae’r disgyblion yn symud rhwng y dosbarthiadau 

d’acollida a’r dosbarthiadau prif ffrwd.  Tra bod gan y disgyblion gefnogaeth yn yr aules 

d’acollida, gallent wynebu anawsterau wrth geisio cyrraedd yr un lefel academaidd ac 

ieithyddol â’u cyfoedion pan yn y dosbarthiadau prif ffrwd:  

But, this point is the most delicate, because it is here where we lose the students [yn 

ystod y cyfnod pontio].  They cannot reach the rhythm of the other students because 

they do not have the knowledge of the language like the other students. And I think 

that…we are working on that aspect a lot (GenCat, Cyfweliad 1, 2012). 

O astudio aules d’acollida ar gyfer plant ysgolion cynradd, darganfuwyd bod cydberthynas 

rhwng lefel cyrhaeddiad y disgyblion a hyd amser mewn aula d’acollida.
262

  Yn gyntaf, yr 

oedd gan y disgyblion hynny a oedd wedi treulio pum awr neu lai yn yr aules d’acollida lefel 

gyfartal neu uwch mewn sgiliau darllen a deall na’r disgyblion a oedd wedi bod yn yr aules 

d’acollida am bum awr neu fwy.
263

  Yn ail, darganfuwyd mai’r disgyblion mewnfudol oedd 

yn derbyn y canlyniadau gorau ar gyfer eu sgiliau darllen a deall oedd y rhai oedd newydd 

gyrraedd Catalwnia neu a oedd wedi bod yn y rhanbarth am gyfnod rhwng 10 a 21 mis ac a 
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 Gweler http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf am ragor o wybodaeth ar y 

‘Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd’ [Cyrchwyd Medi 2013]. 
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 Mae’r canlyniadau hyn yn cyfeirio at lefel Ewropeaidd A2, sef lefel sylfaenol. 
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 Nid oeddynt yn cyrraedd lefelau uwch yn ysgrifenedig. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
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oedd wedi treulio llai na phump awr yr wythnos mewn aula d’acollida.  Yn drydedd, 

darganfuwyd bod yr un grŵp hwn o ddisgyblion yn derbyn canlyniadau tebyg i’r disgyblion 

cryfaf a oedd wedi bod yn byw yng Nghatalwnia am fwy na 34 mis a bron yn cyrraedd yr un 

lefel â disgyblion a oedd wedi bod yn byw yn y rhanbarth am gyfnod o rhwng 22–33 mis 

(Vila, 2011: 314).
264

    

Amlygwyd themâu a thueddiadau tebyg mewn astudiaeth ar aules d’acollida ar gyfer 

disgyblion uwchradd.  Yr oedd y disgyblion a oedd wedi byw yng Nghatalwnia am gyfnod o 

rhwng 22 a 33 mis ac wedi treulio pum awr neu lai’r wythnos mewn aula d’acollida yn 

cyrraedd lefel uwch neu fwy mewn sgiliau darllen a deall a mynegiant ysgrifenedig.  

Ymhellach, yr oedd gwahaniaethau arwyddocaol yn lefelau cyrhaeddiad disgyblion o gartrefi 

lle câi ieithoedd Romáwns, Germaneg a Slafeg eu siarad o’u cymharu a rhai o gartrefi lle cai 

ieithoedd eraill eu siarad, gyda’r grwpiau cyntaf yn cyrraedd lefelau llawer uwch.  Yn dilyn 

astudiaeth ar lefel darllen disgyblion, cafwyd mai’r ‘amgylchedd sosio-ieithyddol’ oedd y 

newidyn mwyaf dylanwadol ar berfformiad academaidd disgybl yn hytrach na lefel 

academaidd y fam, sef un o’r newidynnau mwyaf pwysig gan amlaf (Vila, 2011: 314-15).  

Dywed Vila: 

...the Catalan knowledge of foreign-born pupils depends strongly on their contact 

with Catalan. So much so, that if they were educated in Spanish, their results in 

Catalan would be very poor (Vila, 2012: 17). 

Dangosodd yr archwiliadau ar yr aules d’acollida bod y nodau ac amcanion a amlinellwyd yn 

y cynllun LIC yn cael eu parchu a bod cyfarwyddiadau’r adran addysg o ran methodoleg 

dysgu yn cael eu dilyn (Siqués Jofré, 2008; Vila et al., 2009).  Ymhellach, adnabuwyd bod tri 

newidyn yn dylanwadu ar natur y dosbarthiadau a hyd cyfnod y disgybl yn yr aula 

d’acollida; addysg flaenorol y disgybl, amser yng Nghatalwnia a iaith y cartref (Vila, 2011: 

314).   

Y ‘plans educatius d’entorn’ (PEE) 

I atgyfnerthu’r gwaith yn yr aules d’acollida, cyflwynodd y cynllun LIC y ‘plans educatius 

d’entorn’ (PEE) er mwyn sicrhau cyswllt cryfach rhwng integreiddiad ieithyddol ac 

integreiddiad cymdeithasol mwy cyffredinol.  Disgwyliwyd i gynghorau lleol, ajuntaments, 

ar draws Catalwnia greu cynlluniau addysg eu hunain i hybu cydweithio rhwng ysgolion, 
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 Nid yw canlyniadau’r darn hwn o’r ymchwil yn cyfeirio at ffactorau ychwanegol sydd y tu hwnt i faterion 

addysgol ieithyddol a all effeithio ar y sefyllfa hon. 



201 
 

teuluoedd a’r gymuned er mwyn sicrhau llwyddiant addysgol bob un disgybl (nid yn unig y 

disgyblion o gartrefi mewnfudol) mewn sawl maes; personol, cymdeithasol, academaidd ac 

economaidd.  Yr oeddynt yn cynnig y cyfle i greu polisïau iaith mewn addysg aml-haenog 

rhwng gwahanol endidau megis yr ysgol, mudiadau cymunedol ac ajuntaments er mwyn creu 

system ychwanegol o gefnogaeth tu allan i’r system addysg (Vila, 2011: 308). 

Y gobaith oedd defnyddio’r cynlluniau i hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol trwy gynnig 

addysg rhyngddiwylliannol, hybu cydraddoldeb a hyrwyddo’r defnydd o'r Gatalaneg.  

Byddai’r cynlluniau  hyn yn cael eu cymeradwyo gan Llywodraeth Catalwnia ond yn cael eu 

llunio a rhoi ar waith ar y lefel leol.  Felly, yr oedd y cynllun LIC yn adnabod bod gan 

wahanol ardaloedd yng Nghatalwnia anghenion unigryw a bod angen gweithgareddau a 

mesurau mwy lleol i ymateb i’r anghenion hyn.  Yn ogystal â’r PEE, sefydlodd y cynllun LIC 

y ‘Serveis territorials’ ac yn sgil y prosiect hwn mabwysiadwyd comisiynau lleol a thimau o 

gydlynwyr ar hyd a lled Catalwnia.
265

   

Felly, er bod y cynllun LIC yn gynllun rhanbarthol a bod addysg statudol yn cael ei reoli gan 

Lywodraeth Catalwnia, yr oedd y cynllun, trwy’r PEE, yn cael ei weithredu ar lefelau îs o 

lywodraethiant.  O ganlyniad, er gwaethaf y gefnogaeth wleidyddol ar y lefel rhanbarthol, yr 

oedd llwyddiant y cynllun LIC yn ddibynnol, i raddau helaeth, ar ymroddiad athrawon ac 

ymarferwyr addysg.  Ys dywed cyn swyddog o adran addysg Llywodraeth Catalwnia:  

The political party in power...it can only provide resources and design the main 

orientation, but the implementation is in the hands of the teachers. The teachers are 

the protagonists of the implementation of any education policy not only for the 

immigrants... (ERC, Cyfweliad 6, 2013). 

Yn ôl Vallcorba, gwelwyd sawl ysgol yn ymateb gyda phroffesiynoldeb ac argyhoeddiad a 

hynny drwy gynnal cyfres o raglenni derbyn a sesiynau gwybodaeth a chreu dosbarthiadau 

Catalaneg penodol er mwyn addysgu’r mewnfudwyr hyn (2011: 154).
266

   

Yn yr un modd, yr oedd ymroddiad y cynghorau lleol a’u diddordeb yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg yn hanfodol i sicrhau effeithiolrwydd 

y cynllun LIC.  Tra ystyriodd rhai ajuntaments y cynlluniau fel modd o fynd ati i weithio’n 

rhyngweithiol gyda mewnfudwyr a chreu rhwydweithiau gydag actorion eraill, ni 
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 Yr oedd y pwyllgor yn gyfrifol am asesu anghenion, diffinio blaenoriaethau a gosod mesurau’n cyd-fynd 

gyda strategaethau’r adran addysg a’r anghenion lleol (GenCat, 2004: 18–21). 
266

 Vallcorba oedd pennaeth yr isadran Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social (SGLIC) yn yr adran 

addysg ar y pryd ac ef oedd prif awdur y cynllun LIC. 
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weithredodd pob ajuntament gyda’r un chwilfrydedd.  O ganlyniad, yr oedd llwyddiant y 

cynlluniau’n ddibynnol ar ymrwymiad y cynghorau lleol i fynd i’r afael â phrosesau polisi i 

sicrhau cydlyniad cymdeithasol ac integreiddiad ieithyddol (ERC, Cyfweliad 6, 2013).   

Amlyga hyn her pellach sy’n wynebu gwneuthurwyr polisi; er mai system addysg uniaith 

Gatalaneg a geir yn y rhanbarth, nid yw pob ysgol yn rhoi ar waith yr un polisïau nac yn 

sicrhau fod pob un athro neu athrawes yn dilyn yr un dull methodolegol ac ieithyddol: 

We have doubts whether it is being applied. I mean, we are positive that in some 

schools, teachers don’t apply that methodology...we know people who say ‘it is all 

nice, and it sounds nice and good’ but if you come down to the reality of day to day, it 

changes from one school to another...because it is such a sensitive issue you will 

never hear of a fine being imposed on a teacher because it is not applied (Plataforma 

per la llengua, Cyfweliad 2, 2012). 

Gan nad oes gan Lywodraeth Catalwnia yr hawl i gosbi unigolion neu ysgolion am beidio ag 

arddel y model addysg uniaith Gatalaneg, mae gan bob ysgol y rhyddid i bennu natur a 

graddau’r modd y mae’n defnyddio’r Gatalaneg a’r Gastileg yn gyffredinol (Plataforma per la 

llengua, Cyfweliad 2, 2012).  O ystyried rôl addysg prif ffrwd yn y broses o fagu sgiliau iaith 

Catalaneg ymhlith plant mewnfudwyr, mae’r ffaith nad yw pob un ysgol yn defnyddio’r 

Gatalaneg i’r un graddau yn gwneud y dasg o’u hintegreiddio’n anos.  

Felly, o’r 1970au ymlaen, defnyddiodd Llywodraeth Catalwnia’r system addysg fel y prif arf 

yn y broses o normaleiddio’r Gatalaneg, integreiddio mewnfudwyr, boed rheiny’n rhai 

mewnol neu ryngwladol ac i sicrhau Catalwnia ddemocrataidd.  Yn y lle cyntaf, trwy’r 

rhaglen drochi a sefydlwyd yn ystod yr 1980au ar gyfer plant mewnfudol o gefndiroedd iaith 

Castileg, llwyddodd y system addysg gynhyrchu siaradwyr Catalaneg newydd.  Er nad oedd 

gallu ieithyddol bob tro’n arwain at ddefnydd cymdeithasol a phersonol o’r iaith, gwelwyd 

cynnydd yn y nifer o blant oedd yn medru’r Gatalaneg yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn.  

Yna, ar ddechrau’r degawd 2000, adeiladwyd ar yr egwyddorion cymdeithasol a sefydlwyd 

yn ystod yr 1980au a mabwysiadwyd dull newydd o addysg drochi i ddelio gyda phlant 

mewnfudwyr rhyngwladol.  Mae’r aules d’acollida yn sicrhau fod gan y disgyblion giliau 

ieithyddol sylfaenol yn y Gatalaneg er mwyn medru cychwyn ar eu taith ieithyddol ac 

academaidd.  

Er llwyddiant y polisïau iaith mewn addysg, nid yw’n bosibl dibynnu’n gyfan gwbl ar y 

system addysg i greu siaradwyr newydd.  Er mwyn sicrhau bod disgyblion yn manteisio ar eu 

gallu ieithyddol newydd ac yn defnyddio’r Gatalaneg yn naturiol ac yn ddyddiol, mae angen 
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gweithgarwch atgyfnerthol ym meysydd y gymuned a’r teulu.  Yn ogystal, mae gan unigolion 

dylanwadol, megis athrawon a chynghorwyr lleol, y gallu i ddylanwadu ar y graddau y mae 

mewnfudwyr yn integreiddio i’r gymuned iaith.   

Yn yr adran nesaf, dadansoddir ymateb Ajuntament de Vic i ddyfodiad mewnfudwyr ac 

archwilir y modd y defnyddiwyd y system addysg statudol gan y cyngor hwn er mwyn 

ceisio’u hintegreiddio.   

3.1.2. System addysg statudol yn Vic   

Prifddinas comarca Osona yw Vic sydd wedi’i lleoli yn nhalaith Barcelona.  Mae ganddi 

poblogaeth o 41,192.  Yn 2001, yr oedd 94.34% o’r boblogaeth yn deall y Gatalaneg, 83.60% 

yn medru ei siarad, 81.18% yn medru ei darllen a 65.28% gyda sgiliau ysgrifenedig yn yr 

iaith.  O’r boblogaeth, a oedd yn 31,391 ar y pryd, dim ond 5.66% nad oedd yn deall yr iaith 

(IDESCAT, 2012).  Vic a’r comarca Osona oedd un o’r ardaloedd cyntaf i brofi mewnfudo 

rhyngwladol sylweddol ar ddiwedd yr 1990au a hynny yn sgil y diwydiant ffermio, 

amaethyddiaeth, bwyd ac adeiladu llewyrchus (INE yn Burchianti & Zapata-Barrero, 2012: 

9).  Felly, mae’r ffenomen o fewnfudo rhyngwladol yn hynach yn Vic nag mewn rhannau 

eraill o Gatalwnia a Sbaen.  Fel gweddill Catalwnia, mae realiti cymdeithasol y ddinas hon 

wedi ei thrawsnewid yn bellach dros y degawd diwethaf a chynyddodd ei phoblogaeth yn 

gyflym dros gyfnod byr o amser.  Tra mai dim ond 3.8% o fewnfudwyr rhyngwladol a oedd 

yn byw yn y ddinas ym 1998 (INSE yn Burchianti & Zapata-Barrero, 2012: 9), erbyn 2013, 

mae’r ganran hon yn cynrychioli 23.93% (IDESCAT, 2013).  O’r mewnfudwyr hyn, mae 

dros 80% ohonynt yn dod o dras Affricanaidd, gyda rhan fwyaf ohonynt yn hanu o Foroco ac 

Affrica is-y-Sahara (INE yn Burchianti & Zapata-Barrero, 2012: 9).  Ymhellach, mae 10.54% 

o boblogaeth Vic wedi eu geni yng ngweddill Sbaen (IDESCAT, 2013).   

Yn sgil dyfodiad nifer uchel o fewnfudwyr rhyngwladol yn ystod yr 1990au, ymatebodd 

Ajuntament de Vic ym 1997 drwy gymryd camau uniongyrchol i sicrhau bod mewnfudwyr yn 

cael eu hintegreiddio’n ieithyddol a chymdeithasol er mwyn hybu cydlyniad cymdeithasol.
267

  

Gyda chefnogaeth adran addysg Llywodraeth Catalwnia, penderfynodd yr ajuntament bod 

angen sicrhau dosraniad cyfartal o ddisgyblion o deuluoedd mewnfudol ym mhob un o 

ysgolion y ddinas er mwyn osgoi bod rhai ysgolion yn troi’n ysgolion ‘geto’.  Cafwyd 

cefnogaeth gan ysgolion y ddinas a phwyllgorau rhieni-athrawon i gyfuno pedair ysgol 
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 Ym 1981 ac ym1991, trefnwyd dwy gynhadledd yn Vic ar addysg Catalaneg ar gyfer y di-Gatalaneg 

(GenCat, 1998b: 36). 
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gynradd yn ddwy (AdV, 2008: 5).  Yn ôl y model newydd hwn, yr oedd disgwyl i ysgolion 

gadw cwota o lefydd ar gyfer disgyblion o gefndiroedd mewnfudol.  

Fel yn achos unrhyw bolisi, mae’r model hwn wedi gorfod addasu yn unol â chanlyniadau 

addysgol a’r realiti economaidd a chymdeithasol.  Pan luniwyd y model yn ystod yr 1990au, 

yr oedd ond angen i’r ysgolion dderbyn dau ddisgybl o gefndir mewnfudol.  Fodd bynnag, 

dros y blynyddoedd cynyddodd y rhif hwn i naw (AdV, Cyfweliad 11, 2013).  Yn ymarferol, 

mae arolygwyr addysgol, athrawon o’r aules d’acollida, prifathrawon a chynrychiolydd o 

swyddfa addysg yr ajuntament yn cyfarfod bob pythefnos i drafod disgyblion newydd ac i 

benderfynu pa ysgolion y dylai’r disgyblion hyn fynychu.  Mae’r penderfyniad hwn yn cael 

ei selio ar ble mae’r disgybl yn byw, p’un ai oes ganddynt frodyr neu chwiorydd eisoes mewn 

ysgol benodol, lefel addysg y disgybl ac argaeledd llefydd.
268

  Adnabuwyd model addysg Vic 

fel model effeithiol am ei fod yn osgoi creu ysgolion getos ac yn arwain at gydlyniad 

cymdeithasol a gwell integreiddiad ieithyddol ymhlith disgyblion o deuluoedd mewnfudol 

(Cyngor Ewrop, 2009: 7).  Er bod y model yn galw am adnoddau ychwanegol a rheolaeth 

gyllidebol lem, mabwysiadwyd model de Vic gan gynghorau lleol eraill yn Osona, megis 

Manlleu, a derbyniodd y model sêl bendith Llywodraeth Catalwnia (ERC, Cyfweliad 5, 

2013). 

Yn ogystal â gweithredu eu cynlluniau’i hunan megis y model de Vic, datblygodd yr 

ajuntament gynllun ‘Pla Educatiu d’Entorn’ (PEE) yn sgil gofynion y cynllun LIC.  Er 

mwyn cydymffurfio â’r nodau ac amcanion a amlinellwyd yng nghynllun LIC, sef cryfhau’r 

Gatalaneg, hybu cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo addysg rhyngddiwylliannol ymhlith pob 

dinesydd (GenCat, 2004: 22-24), trefnwyd ystod o weithgareddau.  Yr oedd y rhain yn 

cynnwys cyfres o weithdai (teuluol, theatrig, diwylliannol ac addysgol) a thrafodaethau a 

seminarau am fewnfudo, amlieithrwydd ac amlddiwylliannedd (AdV, 2010).  Gwnaethpwyd 

hyn er mwyn cryfhau’r cydweithio rhwng gwahanol endidau yn y ddinas ac ysgolion, 

teuluoedd a phlant rhwng 0-18 ac i greu cydlyniad cymdeithasol (AdV, Cyfweliad 11, 

2013).
269

  Ond, fel gyda nifer helaeth o’r prosiectau a’r mesurau a roddwyd ar waith yn ystod 

cyfnod o gynnydd economaidd, maent bellach wedi dod i ben. 
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 Er y gall Gatalaniaid ddewis rhwng y gwahanol ysgolion yn Vic, mae’r cwota hwn yn golygu nad yw pob 

plentyn o deulu brodorol yn medru mynychu ei ysgol ddewisol.  Mae hyn wedi arwain at rai tensiynau ymhlith 

rhieni brodorol (AdV, Cyfweliad 11, 2013).  
269

 Ymhlith eraill, yr oedd y cynllun PEE yn dod â’r endidau canlynol ynghyd: adrannau addysg a chwaraeon 

Vic, gwasanaethau cymdeithasol, aseswyr LIC, EBE, canolfannau addysgol, pwyllgorau rhieni-athrawon, Creu 

Roja, Pla de Barris, Participació Ciutadana, Unitat de Ciutadania, Centre de Recursos Pedagògics, Universitat 
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Fel rhan o’r PEE, rhoddwyd strwythurau ychwanegol mewn lle er mwyn cynorthwyo  

teuluoedd mewnfudol i ymgyfarwyddo â natur y drefn addysg gyhoeddus a fodola yn Vic.  

Yn 2008-09, crëwyd y ganolfan ‘Espai de Benvinguda Educativa’ (EBE) fel prosiect peilot ar 

gyfer disgyblion mewnfudol newydd i’r dref.  Rhoddwyd y fenter ar waith ar y cyd rhwng 

Llywodraeth Catalwnia a’r ajuntament a dewiswyd y ddinas ar y sail ei bod wedi profi 

mewnfudo rhyngwladol sylweddol a bod gan y cyngor brofiad o bolisïau yn ymwneud â 

mewnfudwyr (GenCat, Cyfweliad 19, 2013).
270

  Nod y fenter hon oedd cynnig cefnogaeth a 

chyngor i fewnfudwyr rhyngwladol a’u plant cyn i’r plant gychwyn yn yr ysgolion prif 

ffrwd.
271

  Yr oedd yn cyflwyno gwybodaeth i’r teuluoedd ar ystod eang o bynciau gan 

gynnwys addysg statudol eu plant, cyfleoedd i ddysgu’r Gatalaneg a’u hawliau a’u 

dyletswyddau fel dinasyddion yn Vic.  Yr oedd hefyd yn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion 

rhwng 8 a 18 oed yn y mis cyntaf o fod wedi cyrraedd Vic a hynny er mwyn sicrhau eu bod 

yn dod yn gyfarwydd â’r iaith a’r diwylliant Catalaneg mewn gofod diogel, cyn symud i’r 

ysgolion (GenCat, 2008c: 11).  Gwnaethpwyd hyn yn sgil y ffaith fod gwahaniaethau 

arwyddocaol yng nghefndiroedd addysgol, cymdeithasol ac ieithyddol y disgyblion ac i 

sicrhau fod y disgyblion yn dysgu rhai geiriau Catalaneg fel nad oeddynt yn teimlo’n ynysig 

wrth gyrraedd yr ysgolion (AdV, Cyfweliad 11, 2013).  Rhwng y cyfnod o 2008–12, 

mynychwyd y canolfannau yn Vic a Reus gan 370 o ddisgyblion (gweler tabl 9) a rheiny’n 

hanu o wledydd megis Tsieina, India ac Ecwador (GenCat, 2012a).    

Dengys y prosiect EBE fod modd creu gofod a strwythur addysgol er mwyn cychwyn ar y 

broses o integreiddio gwahanol aelodau o’r un teulu gyda’i gilydd.  Yn ogystal, sicrhaodd 

gydweithio rhwng gwahanol unigolion a oedd yn gweithio ym maes integreiddio 

mewnfudwyr (megis swyddogion yn ymwneud â’r cynllun LIC, yr ajuntament, gwasanaethau 

cymdeithasol).  Yn ôl yr ajuntament, yr oedd y fenter hon yn adlewyrchu’r gweithgareddau a 

oedd yn cael eu rhoi ar waith yn sgil datblygiad y ddeddf ‘Llei d'acollida de les persones 

immigrades i les retornades a Catalunya’ (2010) (AdV, 2008: 5).  Yn ystod yr un cyfnod, 

crëwyd yr Oficina Municipal d'Escolarització gan adran addysg Llywodraeth Catalwnia a’r 

                                                                                                                                                                                     
de Vic, Centre de Normalització Lingüística, Escoles Bressol Municipals, Oficina Municipal d’Acollida, 

Càrites.  Gweler: http://www.vic.cat/grups/Edu_PC/index.php#ancla_8 [Cyrchwyd Hydref 2013]. 
270

 Prosiect a beilotwyd yn Vic a Reus gan Lywodraeth Catalwnia ar y cyd â’r ajuntaments oedd EBE.  Caewyd 

y ddwy ganolfan yn 2012 oherwydd toriadau yn sgil y dirwasgiad economaidd.   
271

 Yn ystod y mis tra’r oedd y disgybl yn mynychu’r EBE, yr oedd yr ajuntament yn darganfod lle i’r disgybl 

ac yn cydymffurfio â’r model de Vic.  Yr oedd gan fewnfudwyr y dewis i fynychu’r ganolfan EBE.  Targedwyd 

mewnfudwyr rhyngwladol nad oedd â phrofiad o’r system addysg yn Sbaen yn bennaf.  Ond yr oedd croeso i 

fewnfudwyr mewnol a rhyngwladol a oedd eisoes yn gyfarwydd â’r system addysg yn Sbaen i fynychu hefyd.  

(GenCat, Cyfweliad 19, 2013). 

http://www.vic.cat/grups/Edu_PC/index.php#ancla_8
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ajuntament i weinyddu’r system addysg statudol newydd yn y dref ac i gynnig gwybodaeth 

addysgol a gofal personol ac arbenigol i deuluoedd.   

Dengys y rhan hon o’r bennod fod yr amgylchedd sosio-ieithyddol yn chwarae rôl bwysig yn 

y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Adnabuwyd hyn gan wneuthurwyr polisi ac 

ymarferwyr iaith ac addysg yn Vic, a thrwy fesurau gwreiddiol ac uchelgeisiol, gochelwyd 

rhag creu getoau addysgol trwy wasgaru disgyblion o deuluoedd mewnfudol ledled ysgolion 

Vic.  O ganlyniad, yr oedd yn haws integreiddio’r disgyblion i’r gymuned iaith Gatalaneg, yn 

enwedig gyda chefnogaeth eu teuluoedd.  Ymhellach, mae’r ffaith fod y Gatalaneg yn brif 

iaith yn Vic yn golygu bod y broses o integreiddio’r plant yn ieithyddol ac yn gymdeithasol 

yn haws tu hwnt i waliau’r ysgol.  Felly, mae cyswllt hefyd rhwng y mas critigol o siaradwyr 

a’r gefnogaeth wleidyddol am bolisïau iaith mewn addysg.  Yn wir, er nad oes gan gynghorau 

lleol y pwerau swyddogol i weithredu’n uniongyrchol ym maes addysg statudol, yr oedd gan 

wneuthurwyr polisi ac ymarferwyr addysg Vic y gefnogaeth wleidyddol ar y lefel leol a 

chenedlaethol i newid y system a sefydlu’r model de Vic.  O ganlyniad, llwyddodd y cyngor 

ddatblygu lefel o awtonomi a fyddai’n ei alluogi i ddatblygu ei ddull ei hun o fynd i’r afael â 

mewnfudo.   

3.2.1. System addysg anstatudol ar y lefel is-wladwriaethol  

Ochr yn ochr â’r drefn statudol, bu i’r drefn addysg anstatudol hefyd chwarae rhan bwysig yn 

yr ymdrechion i normaleiddio’r Gatalaneg ac i greu cydlyniad cymdeithasol yn ystod yr 

1980au.  Dechreuir rhan hon y bennod trwy drafod cyfraniad y Consorci per a la 

Normalització Lingüística (CPNL) a’u nodau ac amcanion pan gafodd ei sefydlu ym 1988.  

Yna, datblyga’r drafodaeth i ganolbwyntio ar y modd yr addasodd y CPNL dros y 

blynyddoedd i ddelio â’r newidiadau demograffig a fu yng Nghatalwnia ar ddechrau’r unfed 

ganrif ar hugain. 

Y CPNL yw’r prif ddarparwr ffurfiol ar gyfer dysgu’r Gatalaneg i oedolion yng Nghatalwnia.  

Fe’i sefydlwyd ar y cyd rhwng Llywodraeth Catalwnia a sawl bwrdeistref a chyngor lleol 

ledled y rhanbarth i hyrwyddo dealltwriaeth a defnydd o’r Gatalaneg.  Yr oedd gweithgaredd 

CPNL yn arwydd o gyfnod newydd o gydweithrediad sefydliadol ym maes normaleiddio’r 

iaith am fod cynghorau lleol wedi bod yn weithgar yn dysgu’r Gatalaneg i oedolion ers 

dechrau’r 1980au.  Ei brif nod yn ystod y blynyddoedd cynnar oedd normaleiddio’r 

Gatalaneg ymhlith y sawl a siaradai’r iaith, ond nad oedd â sgiliau ysgrifenedig cryf a hefyd 

sicrhau bod cyfleoedd ar gael i fewnfudwyr o weddill Sbaen i ddysgu’r iaith.  Fe’i sefydlwyd 



207 
 

ar sail y dybiaeth mai bodoli am dymor byr yn unig y byddai, er mwyn caniatáu i’r ganran o’r 

boblogaeth nad oedd yn medru’r Gatalaneg i feistroli iaith (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).  

Heddiw, mae ganddo 22 canolfan, sy’n cynrychioli rhwydwaith ar hyd a lled Catalwnia ac 

mae’n cydweithio gyda Llywodraeth Catalwnia, y 95 ajuntaments, y 37 cyngor comarcals a 

Diputació Girona.  Yn 2010, yr oedd gan y CPNL gyllid o 32.250.00€ (GenCat, 2010a: 

43).
272

   

Dros y blynyddoedd, mae gweithgaredd y sefydliad wedi newid yn ôl anghenion ieithyddol 

dinasyddion Catalwnia.  Er ei fod yn parhau i ddarparu ar gyfer pob oedolyn yn y gymuned, 

gyda’r don newydd o fewnfudwyr rhyngwladol, gorfodwyd ailystyried ei weithgaredd 

(CPNL, Cyfweliad 9, 2013).  Ond, mae amcanion cyfredol y CPNL, sef lledaenu gwybodaeth 

o’r Gatalaneg a hybu defnydd ohoni er mwyn meithrin cydlyniad cymdeithasol, yn adleisio 

amcanion yr 1980au ym meysydd addysg statudol ac anstatudol: ‘Estendre el coneixement de 

la llengua catalana i fomentar-ne l’ús normalitzat per tal d’afavorir la cohesió social són els 

principals objectius del Consorci’ (CPNL, 2011: 10).
273

  Mae prif amcanion a nodau’r 

canolfannau’n cael eu gosod gan y llywodraeth, ac er bod natur pob canolfan yn wahanol o 

ganlyniad i’r amrywiaeth sosio-ieithyddol, mae consensws ar y polisïau hyn ymhlith yr 

ajuntaments a’r cynghorau lleol (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).   

Fel y nodwyd eisoes, dylanwadodd dyfodiad nifer o fewnfudwyr rhyngwladol ar y drafodaeth 

ynglŷn â pholisi addysg ac iaith mewn dwy ffordd.  Yn gyntaf, yr oedd angen i wneuthurwyr 

polisi ac ymarferwyr ddygymod â’r ffaith mai hyrwyddo’r Gatalaneg o fewn cyd-destun o 

amlieithrwydd, nid dwyieithrwydd, yr oeddynt.  Yn ail, arweiniodd yr amlieithrwydd 

cymdeithasol hwn at drafodaethau polisi ynglŷn â pha iaith, y Gatalaneg neu’r Gastileg, y 

dylid dysgu’r mewnfudwyr (Vila i Moreno, 2004: 78).  Ymatebodd y CPNL drwy gynyddu’r 

ddarpariaeth o ddosbarthiadau lefel cychwynnol a sylfaenol (lefelau B1, B2 a B3, sy’n 

cynrychioli lefel A1 bàsic yn y Fframwaith Ewropeaidd).  Sicrhawyd bod y gwersi hyn yn 

rhad ac am ddim drwy gefnogaeth ariannol ychwanegol gan Lywodraeth Catalwnia a’r 

cynghorau lleol.  Gwnaethpwyd hyn er mwyn gwneud hi’n haws i fewnfudwyr fynychu 

dosbarthiadau (CPNL, 2011: 18).
274
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 Mae’r CPNL yn cyflogi 687 staff gyda 82% ohonynt yn gweithio’n benodol i normaleiddio iaith a’r gweddill 

yn staff gweinyddu neu reoli (CPNL, 2011: 9).  
273

 'Prif amcanion y Consorci yw ymestyn dealltwriaeth o'r iaith Gatalaneg ac annog defnydd normal ohoni i 

hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol’ (cyfieithiad personol). 
274

 Gall y cyrsiau hyn fod rhwng 45 a 90 awr, yn dibynnu ar yr ardal. 
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Er hyn, yr oedd yn rhaid i’r CPNL ddygymod â rhai sialensiau.  Yn gyntaf, amlygwyd y 

duedd bod rhai cymunedau (e.e. Pakistanaidd, Tsieineaidd, Rwmanaidd a Morocaidd) yn llai 

tebygol i fynychu cyrsiau’r CPNL.  I ymateb i’r her hon, yn 2005-06, canolbwyntiwyd ar 

gynyddu presenoldeb aelodau o’r cymunedau hyn.  Gwelwyd cynnydd yn y niferoedd o’r 

gymuned Pakistanaidd a Rwmanaidd a oedd yn mynychu’r dosbarthiadau tra’r arhosodd y 

niferoedd o’r gymuned Morocaidd yn sefydlog.  Ni lwyddwyd i annog aelodau’r gymuned 

Tsieinëeg (gweler tabl 10).  Un o’r dangosyddion mae’r CPNL yn ei ddefnyddio i fesur 

traweffaith eu gwasanaeth yw’r niferoedd sy’n mynychu’r dosbarthiadau (2011: 16).   

Mae’r ail sialens yn ymwneud â lefelau cyrhaeddiad mewnfudwyr gan fod y mewnfudwyr yn 

tueddu i fynychu’r dosbarthiadau lefelau cychwynnol (inicial, basic ac elemental) ac ddim yn 

cyrraedd y lefelau uwch (gweler tabl 11).  Er hyn, mae cynnydd graddol i’w weld ym 

mhresenoldeb myfyrwyr o dramor ar gyrsiau lefelau elfennol.  Yn 2008, myfyrwyr o dramor 

oedd 49% o’r rheiny yn mynychu cyrsiau lefelau elfennol.  Cynyddodd y ganran gyfatebol i 

61.7% yn 2011.  Mae hyn yn awgrymu ymrwymiad cynyddol ar ran mewnfudwyr i wersi 

Catalaneg (CPNL, 2011: 16-17).  Er bod integreiddio mewnfudwyr yn waith hirdymor yn 

hytrach na byrdymor - ‘una feina molt progressiva, lenta, i que es va arribant mica en mica 

però que es va fent’ - mae’r cynnydd yn galonogol (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).
275

   

Mae’r trydydd sialens yn ymwneud â maes cyflogaeth.  Er bod y Gatalaneg yn ofynnol ar 

gyfer swydd yn y sector cyhoeddus, nid yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer swyddi yn y sector 

breifat.  Golyga hyn fod bwlch rhwng yr hyn sy’n cael ei gyflwyno mewn dogfennau polisi 

a’r hyn sy’n digwydd mewn realiti:  

Employment is the main issue. Employment only in public jobs, when you go to 

private, Catalan is not something that is extremely valuable, only in those companies 

that are based...Catalan mentality, Catalan nationalist...but the rest, it is not needed 

(Universitat de Pompeu Fabra, Cyfweliad 6, 2013). 

Mae’r Gastileg yn parhau’n atyniadol i fewnfudwyr am ei fod yn agor drysau ym maes 

cyflogaeth.  Mae hyn yn golygu bod peth tensiwn rhwng Llywodraeth Catalwnia, sy’n ceisio 

cyflwyno negeseuon ynglŷn â phwysigrwydd y Gatalaneg, a rhai mudiadau anllywodraethol, 

sy’n cynnig cyrsiau Castileg i fewnfudwyr e.e. Càritas (Universitat de Pompeu Fabra, 

Cyfweliad 6, 2013). 
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 ‘Gwaith sy’n raddol iawn, ac araf, ac sy’n dod yn ei flaen yn araf, ond mae'n dod’ (cyfieithiad personol). 
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Ymhellach, er bod y niferoedd sy’n mynychu cyrsiau Catalaneg wedi cynyddu dros y 

blynyddoedd, nid tasg hawdd yw denu mewnfudwyr i ddysgu’r iaith.  Mae angen i’r CPNL 

geisio hudo mewnfudwyr: ‘seduïr, seduce, més que dir que han de fer català, els has 

d’animar molt, convèncer seduir...és un treball molt així’ (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).
276

  

Mae’r CPNL wedi ymateb i hyn drwy lunio polisïau penodol.  Un enghraifft o hyn yw penodi 

athrawon sy’n medru’r Tsieinëeg i annog aelodau o’r gymuned Tsieineaidd, cymuned sy’n 

anodd eu thargedu, i fynychu’u gwersi.   

Grŵp arall o fewnfudwyr y bu’n anodd eu perswadio i fynychu gwersi Catalaneg yw rheiny 

sy’n hanu o America Ladin.  Er ei bod hi’n haws i siaradwyr iaith Romáwns ddysgu’r 

Gatalaneg, mae tuedd wedi dod i’r amlwg lle bo aelodau o’r gymuned America Ladin yn llai 

tebygol i ddysgu’r iaith: 

they already had one language, one official language of Catalonia as their mother 

tongue. Meaning that they, potentially, wouldn’t see Catalan as a something to be 

integrated as they think ‘well, I already have one, why bother take another one?’  

(Universitat Pompeu Fabra, Cyfweliad 6, 2013). 

Yn sgil y dirwasgiad economaidd diweddar, mae’r CPNL wedi gorfod dygymod â sialensiau 

newydd.  Mae’r argyfwng wedi dylanwadu ar ddull gweithredu’r sefydliad ar y lefel macro a 

meicro.  Ar y lefel macro, mae toriadau cyllidebol wedi gorfodi’r sefydliad i edrych yn ofalus 

ar ba mor effeithiol yw ei strwythurau ariannol a roddwyd mewn lle dros tri degawd yn ôl: 

El model de finançament del consorci d’ara és el mateix de fa 30 anys i ara en 

aquests moments s’ha demostrat que aquest model no serveix. Precisament hem 

començat un projecte per reformar tot el Consorci...all the public administrations 

thinks that the Consorci, the activity and what we do is necessary, but we have to 

reform to...Repensar? (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).
277

 

Mewn gwirionedd, un o brif draweffeithiau’r dirwasgiad yw’r ffaith nad yw’r ajuntaments yn 

talu eu cyfran nhw i’r CPNL.  Er bod Llywodraeth Catalwnia yn gyfrifol am dalu cyfran o 

65% tuag at gyllideb y CPNL, yr ajuntaments sy’n gyfrifol am y 35% sy’n weddill.  Yn y 

blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, bu tuedd ymhlith rhai ajuntaments i wrthod talu’r gost 

hon.  I ddechrau, yr oedd Llywodraeth Catalwnia yn talu ar ran rhai cynghorau, ond bellach 
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 ‘denu, denu, mwy na dweud bod angen iddynt astudio’r Gatalaneg, mae angen eu hannog llawer iawn, dwyn 

perswâd...mae hyn yn lot o waith’ (cyfieithiad personol). 
277

 ‘Mae model ariannol cyfredol y Consorci yr un peth ag yr oedd tri deg o flynyddoedd yn ôl a rŵan yn y 

cyfnod hwn mae o wedi dod yn amlwg nad yw’r model yn gweithio.  Mewn gwirionedd, da ni wedi dechrau 

prosiect i ddiwygio’r Consorci yn ei gyfanrwydd...mae’r weinyddiaeth gyhoeddus yn meddwl bod y Consorci, y 

gweithgaredd a’r hyn dan ni’n ei wneud yn bwysig, ond ein bod yn gorfod diwygio...ailfeddwl?’ (cyfieithiad 

personol). 
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mae gormod ohonynt yn gwrthod, sy’n arwain at broblemau cyllidebol a rheoli.  Mae’r ffaith 

fod yr ajuntaments yn ystyried y CPNL fel ‘y llywodraeth’ yn ychwanegu at eu problemau 

rheoli wrth iddynt geisio dwyn perswâd arnynt i dalu: ‘You have to...’apretar’?  To force or 

try to force, but there are many many cases, so it is very difficult to manage the situation’ 

(CPNL, Cyfweliad 9, 2013).  Maent bellach yn y broses o ystyried ailstrwythuro’r sefydliad 

gan ystyried dau beth yn benodol, yr adnoddau sydd ar gael iddynt a’r modd o hybu defnydd 

o’r Gatalaneg tu allan i’r dosbarth, sef dinamització.  Ar y lefel mwy meicro, mae’r 

dirwasgiad wedi arwain at doriadau o ran staff, adnoddau a hefyd y cyrsiau sydd ar gael 

(CPNL, Cyfweliad 9, 2013).  

Er gwaethaf yr anawsterau ariannol hyn, mae’r CPNL wedi ceisio diwygio’i gweithgarwch 

dros y blynyddoedd a rhoi mwyfwy o bwyslais ar hybu’r defnydd cymdeithasol o’r iaith yn 

hytrach na gwersi ffurfiol.  Yn wir, nid yw’n hawdd sicrhau defnydd iaith ymhlith dysgwyr: 

L'ús, això és el més difícil, sobretot l'ús. Perquè una persona pot conèixer la llengua 

però no pot fer-la servir. Això és lo més fàcil, i això és lo més difícil (CNL d’Osona, 

Cyfweliad 14, 2013).
278

 

Felly, yn ogystal â chynyddu’r nifer o wersi lefelau sylfaenol sydd ar gael, mae’r CPNL wedi 

canolbwyntio ar yr elfen gymdeithasol o ddefnyddio’r Gatalaneg er mwyn gweld mwy yn 

rhoi ar waith y sgiliau iaith a ddysgwyd yn y gwersi.   

Prif weithgaredd y CPNL yn y maes hwn o ddysgu anffurfiol yw’r rhaglen Voluntariat per la 

llengua (VxL), sef rhaglen lywodraethol sy’n cael ei rheoli gan y CPNL.  Sefydlwyd y 

rhaglen VxL yn 2003 mewn canolfan CPNL yn Cornellà, sef un o fwrdeistrefi Barcelona lle 

mae canran uchel o fewnfudwyr mewnol a rhyngwladol.  Mae’r rhaglen hon yn rhoi dysgwyr 

Catalaneg mewn cyswllt â siaradwyr rhugl er mwyn eu hannog i ddefnyddio’r Gatalaneg ac i 

hwyluso cydlyniad cymdeithasol (CPNL, 2011: 11).  Ystyrir y rhaglen fel arf yn y broses o 

ddysgu’r Gatalaneg: 

un gran instrument de suport al procés d’aprenentatge de la llengua catalana, però 

també com una eina de participació social que posava de manifest valors positius 

associats a l’aprenentatge i l’ús del català, relacionats amb el coneixement mutu 

entre persones que conviuen en un mateix territori (CPNL: 2012).
279
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 Defnydd, dyma sydd fwyaf anodd, uwchlaw dim, defnydd.  Oherwydd gall person wybod iaith ond ddim 

gwybod sut i’w defnyddio.  Felly mae’n fwy anodd’ (cyfieithiad personol). 
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 ‘Offeryn pwysig i gefnogi'r broses o ddysgu’r iaith Gatalaneg, ond hefyd fel offeryn ar gyfer cyfranogiad 

cymdeithasol sy’n dangos y gwerthoedd cadarnhaol cysylltiedig â dysgu a defnyddio’r Gatalaneg, sy’n 

ymwneud â chyd-ddealltwriaeth rhwng pobl yn byw yn yr un diriogaeth' (cyfieithiad personol). 
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Dros y blynyddoedd, mae’r rhaglen wedi datblygu wrth i’r galw gynyddu; tra mai dim ond 19 

cwpl iaith oedd i’w cael yn 2003, erbyn 2011, yr oedd 10,128 cwpl iaith.  Rhwng 2009 a 

2011, lledaenwyd y rhaglen fel bod busnesau, cymdeithasau chwaraeon a mudiadau hefyd yn 

cael eu hannog i roi partneriaid mewn cyswllt â’i gilydd.  Yn 2011, yr oedd bron i 2,000 o 

fudiadau neu sefydliadau’n cydweithio gyda’r rhaglen VxL (CPNL, 2011: 23).
280

  Yn 

ogystal, erbyn hyn, mae aelod o staff ym mhob un o’r 22 canolfan sy’n gyfrifol am reoli’r 

rhaglen ar lawr gwlad. 

Yn 2011, trefnwyd sawl gweithgaredd cymdeithasol a diwylliannol (bron i 800 ohonynt) fel 

rhan o’r rhaglen.  Trefnwyd, ymhlith pethau eraill, clybiau darllen a siarad, dosbarthiadau 

coginio, cystadlaethau barddoni, tynnu lluniau ac ymweliadau diwylliannol a hanesyddol.  Yr 

oedd y gweithgareddau hyn yn dibynnu ar gydweithio gyda mudiadau cymdeithas sifil eraill, 

megis Òmnium Cultural, sef corff a sefydlwyd ym 1961 i hyrwyddo a normaleiddio’r iaith, 

diwylliant a hunaniaeth Gatalaneg.
281

  Cydweithiodd y CPNL gyda’r Òmnium Cultural ar y 

prosiect ‘Quedem’, prosiect sy’n darparu cyfleoedd i bobl ddod yn gyfarwydd â’r iaith 

Gatalaneg a’i diwylliant drwy fynychu darlithoedd, tripiau, cyfranogi mewn gwyliau 

diwylliannol a mynd i amgueddfeydd.  Fel gyda’r rhaglen VxL, mae’n dod â siaradwyr rhugl 

a dysgwyr at ei gilydd:    

Aquí és molt important per nosaltres que entre els catalanoparlant hi hagi 

‘neocatalanoparlants’ perquè són un exemple pels altres, no? Diuen ‘però si no és 

tant difícil eh, jo ho he fet...’ (Òmnium Cultural, Cyfweliad 16, 2013).
282

  

Yn ôl y CPNL, gellid egluro llwyddiant y rhaglen VxL drwy’r ffaith bod y cyplau ieithyddol 

yn cael eu monitro a’u bod yn cynnig ystod o weithgareddau sy’n annog y cyfranogwyr i 

ryngweithio gyda’r gymdeithas Gatalaneg.  Canlyniad hyn yw bod y cyfranogwyr yn gweld 

gwerth yn yr iaith a bod y rhaglen yn parhau i fod yn enghraifft o arfer da sy’n blaenoriaethu 

‘la qualitat per damunt de la quantitat’ (CPNL, 2011: 26).
283

   

Mae’r rhaglen VxL bellach yn cael ei hadnabod gan wneuthurwyr polisi a mudiadau iaith yng 

Nghatalwnia fel un llwyddiannus (CPNL, Cyfweliad 9, 2013) a gan y Comisiwn Ewropeaidd 
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 Nid oes gan y CPNL wybodaeth ynglŷn â faint o bobl sydd wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn am 

eu bod yn weithgareddau preifat (CPNL, 2011: 25).  
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 Mae’r corff Plataforma per la Llengua hefyd wedi bod yn weithgar iawn wrth geisio integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg drwy ymgyrchoedd megis ‘Lip Dub per la llengua Catalana’ (2011): 

http://www.youtube.com/watch?v=kWm0gqsjuoI  [Cyrchwyd Mehefin 2012] 
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 Mae’n bwysig iawn i ni fod yna siaradwyr Catalaneg newydd ymhlith siaradwyr Catalaneg am eu bod yn 

esiampl i eraill, ynde? I ddweud, ‘ond tydi o ddim mor anodd, dwi wedi gwneud...’ (cyfieithiad personol). 
283

 ‘Safon, nid nifer’ (cyfieithiad personol). 

http://www.youtube.com/watch?v=kWm0gqsjuoI
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fel enghraifft o arfer da o ran sut i hybu pobl i ddysgu iaith newydd (2005: 55).  Yn ôl y 

Comisiwn Ewropeaidd, mae’r rhaglen yn cynnig manteision ar gyfer y dysgwyr a’r 

gwirfoddolwyr; mae’n rhoi’r cyfle i wirfoddolwyr ddysgu am ddiwylliant a gwlad eu 

partneriaid a chyfrannu at fywyd cymdeithasol ac mae’r dysgwyr yn magu hunan-hyder wrth 

ddefnyddio’r iaith ac yn dod i deimlo’n fwy cartrefol ac wedi’u hintegreiddio.  Ymhellach, 

ystyrir bod y cynnydd a fu yn y nifer o bartneriaid a’r ffaith fod y rhaglen wedi’i lledaenu i 

gyrff eraill, yn brawf o’i heffeithlonrwydd (Comisiwn Ewropeaidd, 2005: 55).   

Yn ogystal â’r dysgu anffurfiol hwn, mae’r CPNL hefyd wedi sylweddoli mai ffactor arall 

sy’n dylanwadu ar ddewis oedolion i ddysgu’r Gatalaneg a mynychu gwersi Catalaneg yw’r 

ffaith fod eu plant yn derbyn addysg Gatalaneg.  Mae rhieni yn awyddus i ddysgu’r iaith er 

mwyn helpu eu plant gyda’u gwaith cartref a bod yn rhan o’u bywydau cymdeithasol.  O 

ganlyniad, mae’r teulu wedi dod yn ganolog i’r broses o ddysgu’r Gatalaneg, o safbwynt y 

plant a’r oedolion:  

I think immersion has put the family in the centre...I think that the family, it’s the 

centre of many things in the social life, it is not only about language, it is un element 

social de referència, per tot el que passa en una societat (CPNL, Cyfweliad 9, 

2013).
284

 

Fel y soniwyd eisoes, pwysleisiwyd y gydberthynas hon yn y cynllun LIC hefyd (GenCat, 

2004: 3). 

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y modd y mae’r CPNL wedi ymdrechu i ddatblygu ac 

addasu’r system addysg anstatudol yn unol â’r niferoedd o fewnfudwyr a gyrhaeddodd 

Catalwnia ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain.  Er bod nifer o fewnfudwyr yn mynychu 

cyrsiau wedi cynyddu a bod y ddarpariaeth wedi gwella dros y blynyddoedd, gyda mesurau 

penodol i annog mewnfudwyr o rai cymunedau, adnabyddir mai proses hir yw integreiddio 

mewnfudwyr.  Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’r mewnfudwyr yn mynychu dosbarthiadau 

iaith lefel cychwynnol a sylfaenol, ac nid ydynt yn cyrraedd y lefelau uwch.  Ond, trwy 

ganolbwyntio ar addysg anffurfiol, gobaith y CPNL yw annog mewnfudwyr i feithrin eu 

Catalaneg fel eu bod, maes o law, yn ei defnyddio’n naturiol gyda’u ffrindiau, eu cyfoedion 

a’u plant.  O ystyried hyn, daw yn amlwg fod gan y system addysg anstatudol y gallu i wneud 

cyfraniad arwyddocaol i’r broses o hyrwyddo integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith 
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 ‘Mae’n gyfeirbwynt ar gyfer bob dim sy’n digwydd mewn cymdeithas’ (cyfieithiad personol).  
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Gatalaneg, ond mae angen cefnogaeth gweddill y gymdeithas, a hynny er mwyn helpu 

mewnfudwyr i droi gallu ieithyddol yn ruglder.   

Amlygodd y drafodaeth hefyd ddylanwad lefelau îs o lywodraethiant, megis yr ajuntaments a 

chanolfannau CPNL ar draws Catalwnia ar y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Am hyn, 

bydd rhan nesaf y bennod yn dadansoddi gweithgareddau CNL d’Osona ac Ajuntament de 

Vic ym maes addysg anstatudol.  Y nod yw datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r sialensiau 

sy’n wynebu gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr iaith ar lefel mwy meicro a rôl y ganolfan 

leol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr.   

3.2.2. System addysg anstatudol yn Vic  

Sefydlwyd CNL d’Osona’n swyddogol ym 1989 a dechreuodd ei weithgareddau yn Vic, lle 

mae ei pencadlys.  Ym 1992, ehangwyd y ganolfan ledled yr ardal gydag integreiddiad 

cyngor Osona ac ajuntaments Centelles, Torello a Manlleu.  Yn 2006, arwyddodd CNL 

d’Osona a’r Ajuntament de Vic gynllun i sicrhau integreiddiad ieithyddol ymhlith 

mewnfudwyr.  Amlinellodd y cynllun hwn ddyhead y ddau sefydliad i gydweithio er mwyn 

sicrhau cynnydd yn sgiliau cyfathrebu mewnfudwyr yn y Gatalaneg a hynny er mwyn hybu 

cydlyniad cymdeithasol.  Er bod poblogaeth yr ardal wedi newid ers sefydlu’r ganolfan ar 

ddiwedd yr 1980au, yr un yw’r nod, sef dysgu’r Gatalaneg a hwyluso defnydd o’r iaith: 

‘Perquè d'alguna manera l'objectiu és això, el coneixement, la divulgació i l'ús. Què ha 

canviat? El públic, però l'objectiu és el mateix’ (CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013).
285

  Er 

hyn, mae methodoleg ac adnoddau’r CNL d’Osona wedi datblygu ers diwedd yr 1980au, pan 

oedd llyfrau i ddysgu oedolion yn brin, a hynny o ganlyniad i unbennaeth y Cadfridog 

Franco.  Er bod gwell adnoddau ar gael i CNL d’Osona, mae’r sialens o addysgu’r 

mewnfudwyr wedi cynyddu; mae’r mewnfudwyr yn siarad mamiaith sy’n ieithyddol bell o’r 

Gatalaneg ac mae rhai o’r mewnfudwyr yn anaddysgedig.  Ymhellach, mae’r ffaith bod 

cynifer ohonynt yn her ynddi’i hun am ei fod yn anos dod i’w hadnabod ac felly eu targedu 

(CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013).   

O astudio gweithgarwch CNL d’Osona ym maes integreiddio mewnfudwyr, gwelir bod y 

ganolfan leol yn profi anawsterau tebyg i’r rhai a gyflwynwyd yn y drafodaeth flaenorol ar 

weithgaredd y CPNL.  Y gyntaf, fel gyda’r tueddiadau ar y lefel genedlaethol, mae’r rhan 

fwyaf o gofrestriadau i gyrsiau Catalaneg i’r rhai lefel cychwynnol a sylfaenol.  Yn 2012, o’r 
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 ‘Oherwydd mewn ffordd dyna’r nod, y wybodaeth, y lledaeniad a’r defnydd.  Beth sydd wedi newid? Y 

cyhoedd, ond mae’r nod yr un peth’ (cyfieithiad personol). 
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748 o ddisgyblion a fynychodd ddosbarthiadau’r CNL d’Osona, mynychodd 110 y cwrs 

cychwynnol a 393 y cwrs sylfaenol (gweler tabl 12) (CNL d’Osona, 2013: 4).  Er mwyn 

atgyfnerthu’r hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu yn ystod y gwersi, cynigia CNL d’Osona 

nifer o weithgareddau allgyrsiol neu ddysgu anffurfiol.  Yn ogystal â mabwysiadu sgiliau 

ieithyddol, mae’r gweithgareddau hyn wedi eu selio ar themâu megis cydlyniad cymdeithasol 

ac ymwybyddiaeth iaith a diwylliant.  Ymhlith y gweithgareddau arferol megis clybiau 

darllen a siarad, ymweliadau diwylliannol a phartneriaethau iaith, mae cystadlaethau 

ieithyddol arlein megis ‘ConcursCat’ a ‘Gimcana de le Llengües’, sef cystadlaethau ar gyfer 

unrhyw un sy’n ymddiddori yn y Gatalaneg, nid dysgwyr yn unig.
286

    

Yn ail, yn yr un modd ag y mae’r CPNL yn ei gweld hi’n anodd denu aelodau o’r gymuned 

Tsieineaidd i’w gwersi, mae CNL d’Osona yn wynebu’r un sialens: 

Els xinesos són molt difícils. No tenen gaire interès per la llengua, una mica més pel 

castellà, i són menys sociable. Són més tancats i no es relacionen entre ells... Els 

xinesos volen castellà (CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013).
287

 

Un ffactor sy’n chwarae rhan yn hyn yw atyniad y mewnfudwyr tuag at y Gastileg yn hytrach 

na’r Gatalaneg.  Felly, er bod Vic yn ardal lle mae’r Gatalaneg yn bresennol iawn, mae bri’r 

Gastileg yn parhau’n sialens i’r CNL d’Osona (CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013). 

Fel ar y lefel ranbarthol, mae’r argyfwng economaidd ledled Sbaen yn effeithio ar allu’r 

system anstatudol yn Vic i integreiddio mewnfudwyr.  Pan fo Catalwnia’n mynd trwy gyfnod 

ariannol llewyrchus, mae’r broses o integreiddio mewnfudwyr yn haws: mae ganddynt 

swyddi ac mae mynediad yn haws i’r system addysg ac iechyd.  O ganlyniad, maent yn rhan 

o system ac yn cyfranogi fel aelodau i’r gymdeithas Gatalaneg.  Nid yw’r broses mor hawdd 

mewn cyfnod o ddirwasgiad economaidd: 

És a dir si hi ha prosperitat, tot és més fàcil. Si hi ha accés a l'habitatge, a la sanitat, 

a l'escola, al món laboral, tot és més fàcil, la integració... falta tot aquestes 

necessitats més bàsiques, ara que és un moment més difícil per trobar feina...Però jo 

penso que Catalunya sempre ha sigut un país molt acollidor, perquè sempre hi ha 
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 Gweler http://blocs.cpnl.cat/concurscat/bases-del-concurs/ a http://blocs.cpnl.cat/gimcanaosona2011/ 

[Cyrchwyd Awst 2013 ] 
287

 ‘Mae'r Tseiniaidd yn anodd iawn.  Does ganddyn nhw prin dim diddordeb yn yr iaith, ychydig mwy yn y 

Gastileg, ac maen nhw’n llai cymdeithasol.  Maen nhw’n fwy caeedig a does yna ddim perthynas gyda 

nhw...Mae'r Tseiniaidd eisiau’r Gastileg’ (cyfieithiad personol). 

http://blocs.cpnl.cat/concurscat/bases-del-concurs/
http://blocs.cpnl.cat/gimcanaosona2011/
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vingut gent de tot arreu, però clar quan hi ha dificultat econòmiques això és més 

difícil (CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013).
288

  

Felly, mae yna gyswllt rhwng integreiddiad ieithyddol y mewnfudwyr sy’n oedolion a’u 

hintegreiddiad economaidd a chymdeithasol.  

O dafoli polisïau iaith mewn addysg CNL d’Osona, gwelir bod cefnogaeth bersonol a 

gwleiyddol, trwy’r Ajuntament de Vic, hefyd wedi dylanwadu ar allu’r system addysg 

anstatudol i integreiddio mewnfudwyr.  Er nad oes gan y lefel leol bwerau swyddogol ym 

maes addysg statudol, yn Vic, mae’r ajuntament wedi dangos lefel o awtonomi ac yn sgîl 

hynny, wedi cefnogi ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr ers yr 1980au.  Mae’r 

ajuntament hefyd wedi ymrwymo i hybu gweithgarwch ym maes addysg anstatudol.  

Adlewyrchir hyn yn y ffaith eu bod wedi bod yn aelod sefydliadol o’r CPNL a’u bod wedi 

cymryd camau i newid y system addysg statudol ac arwyddo cytundebau gyda CNL d’Osona 

i gydweithredu wrth integreiddio mewnfudwyr.  Fel rhan o hyn, mae safbwynt a 

phersonoliaeth y maer yn ffactor pwysig: 

Depèn de moltes coses, del caràcter de l'alcalde, de la tradició... et cètera...Un 

alcalde és com el president de la Generalitat, en canvi un regidor és com un 

conseller, saps?... Però a la pràctica són més les persones. Al final l'important són les 

persones que hi ha darrera de les sigles (CNL d’Osona, Cyfweliad 14, 2013).
289

  

Yn ogystal â chefnogaeth gan yr ajuntament, mae yna system gadarn ar waith yn Vic sy’n 

hwyluso’r broses o adnabod anghenion ieithyddol dinasyddion newydd.  Mae pawb sy’n  

cyrraedd Vic yn gorfod cofrestru gyda’r swyddfa groeso, yr Oficina d'acollida, boed o ardal 

arall o Gatalwnia, rhanbarth arall yn Sbaen neu o du allan i Sbaen neu Ewrop.  Goblygiad y 

system hon yw y gall staff y swyddfa adnabod anghenion ieithyddol y rhai nad sy’n siarad y 

Gatalaneg a’u cyflwyno i’r opsiynau sydd ar gael.  Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws magu 

cyswllt gyda newydd-ddyfodiaid a dechrau’r broses o’u hintegreiddio.  Yn ôl yr ajuntament, 

sail y fenter hon, fel yr EBE, oedd y gweithgaredd gwleidyddol ehangach yng Nghatalwnia: 
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 ‘'Hynny yw, os oes yna ffyniant, mae pob dim yn haws. Os oes yna cartrefi, gofal iechyd, ysgol, cyflogaeth 

ar gael, mae pob dim yn haws, integreiddiad...Ond mae’n amlwg yn anoddach pan fo yna anawsterau 

economaidd’ (cyfieithiad personol). 
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 Mae’n dibynnu ar sawl peth, personoliaeth y maer, traddodiad ac yn y blaen...Mae’r maer fel Llywydd y 

Llywodraeth. Yn yr un ffordd, mae cynghorydd tref fel gweinidog, ti’n gwybod?...Ond yn ymarferol dim ond 

pobl ydynt.  Yn y diwedd, y peth pwysig yw’r bobl sydd tu ôl yr acronymau’ (cyfieithiad personol). 
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‘Aquesta atenció es realitza seguint els paràmetres de la futura Llei d’Acollida de la 

Generalitat de Catalunya’ (AdV, 2008: 5).
290

 

Yn ogystal, mae tri chynghorydd yn Ajuntament de Vic yn gyfrifol am bolisïau yn ymwneud 

â chysylltiadau rhyngddiwylliannol (maent yn gyfrifol am bortffolios ar addysg a 

dinasyddiaeth, llywodraethiant a chymorth cymdeithasol) ac mae sawl gwasanaeth (addysg, 

heddlu, swyddfa groeso, adran gyflogaeth ac integreiddiad cymdeithasol) yn cydweithio fel 

bod gwasanaeth dilynol personol mewn lle i sicrhau bod newydd-ddyfodiaid yn cael eu 

hintegreiddio drwy bob adran a gwasanaeth a gynigia’r dref.  Mae’r system hon, sydd wedi 

bod mewn lle ers 2006, wedi ei hadnabod gan Gyngor Ewrop fel enghraifft o arfer da am ei 

fod yn annog dealltwriaeth o ryngddiwyllianoldeb ymhlith pob gweithiwr yn y ddinas, nid yn 

unig yr arbenigwyr (2009: 5).  Mae’r arfer da hwn yn adlewyrchu’r graddau y mae dinas Vic 

yn ystyried y berthynas agos rhwng integreiddiad cymdeithasol ac integreiddiad ieithyddol; 

er mwyn sicrhau integreiddiad ieithyddol, mae angen creu cydlyniad cymdeithasol.  

Enghraifft benodol o’r arfer da yw’r gwasanaeth Matrícula Viva, lle mae unrhyw un sydd â 

diddordeb mewn dysgu’r Gatalaneg yn mynegi eu diddordeb yn yr ajuntament ac wedyn mae 

swyddogion yno yn penderfynu pa opsiwn fyddai orau ar eu cyfer (AdV, 2008: 21) .  

Mae’r rhan hon wedi dangos y modd y gall y system addysg anstatudol rhoi’r arfau 

ieithyddol i fewnfudwyr fel y gallent ddysgu’r Gatalaneg.  Drwy’r astudiaeth o’r CNL 

d’Osona, cadarnhawyd yr hyn a welwyd ar y lefel ranbarthol; bod y mewnfudwyr yn tueddu i 

fynychu’r lefelau cychwynnol a sylfaenol, ond ddim o angenrhaid yn mynychu’r lefelau 

uwch.  Yn ogystal, gwelwyd y sialens o ddenu rhai cymunedau mewnfudol penodol i’r 

gwersi iaith a phan nad yw’r mewnfudwyr hyn mewn cyflogaeth.  Ymhellach, gwelwyd bod 

CNL d’Osona’n gwneud defnydd o’r cyswllt rhwng bywyd teuluol a’r system addysg 

statudol i annog mewnfudwyr i fynychu eu cyrsiau.  Yn yr un modd â’r adran flaenorol, 

gwelwyd bod rôl a chefnogaeth wleidyddol o gyfeiriad yr Ajuntament de Vic hefyd wedi bod 

yn werthfawr yn y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg yn Vic. 
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‘ Rhoddwyd y gwasanaeth hwn ar waith yn sgîl fframwaith y Llei d’Acollida de la Generalitat de Catalunya i 

ddod’ (cyfieithiad personol). 
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4. Y ffactorau cefndirol: demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r 

hinsawdd economaidd 

Wedi trafod y system addysg statudol ac anstatudol, bydd y rhan hon yn canolbwyntio ar 

archwilio dylanwad y tri ffactor cefndirol sef demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-

wleidyddol a’r hinsawdd economaidd ar y broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned 

iaith Gatalaneg yng Nghatalwnia.  

Wrth drafod natur a llwyddiant polisi iaith mewn addysg dros gyfnod o dri deg o 

flynyddoedd yng Nghatalwnia, daeth yn amlwg fod y consensws gwleidyddol wedi chwarae 

rôl ganolog yn y broses.  O ddechrau’r cyfnod o ddemocratiaeth ar ddiwedd yr 1970au hyd 

heddiw, mae’r thema o gydlyniad cymdeithasol wedi ei mabwysiadu fel y prif ddisgwrs 

cymdeithasol a gwleidyddol.  Yn wir, gellid gweld y disgwrs hwn wrth astudio’r ystod o 

bolisïau, mesurau, strategaethau llywodraethol dros gyfnod o dri deg mlynedd.  Yn ogystal, 

yn greiddiol i’r nod o greu cymdeithas unedig wedi’i selio ar yr iaith Gatalaneg mae’r system 

addysg a hynny pa bynnag blaid wleidyddol sydd mewn pŵer yn Llywodraeth Catalwnia (ac 

eithrio’r PPC neu’r Ciutadans).   

Ar hyd y blynyddoedd, mae’r disgwrs llywodraethol ynglŷn â chydlyniad cymdeithasol wedi 

datblygu.  Yn ystod yr 1980au, pwysleisiodd y llywodraeth CiU bod angen normaleiddio’r 

iaith drwy ddefnyddio’r system addysg a bod integreiddiad ieithyddol yn arwain at gydlyniad 

cymdeithasol.  Cefnogwyd yr ymdrechion hyn gan ystod eang o actorion o wahanol 

ymlyniadau gwleidyddol yn sgil y ffaith fod pob dim a oedd yn wahanol i’r hyn a 

wnaethpwyd o dan Gadfridog Franco yn cynrychioli dechrau newydd.  Mewn gwirionedd, 

defnyddiwyd yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol fel modd o gyfiawnhau mesurau 

Llywodraeth Catalwnia.  Ond yn ystod yr 1990au, dechreuodd y dadleuon ynglŷn â 

Cadfridog Franco ymddangos yn amherthnasol, yn enwedig i’r genhedlaeth newydd.  O 

ganlyniad, esblygodd y disgwrs i ganolbwyntio fwyfwy ar ddefnydd iaith yn ystod y degawd 

hwn (Vila i Moreno, Cyfweliad anffurfiol, 2012). Yna, ar ddechrau’r blynyddoedd 2000, o 

dan lywodraeth glymbleidiol, aeddfedwyd y disgwrs a phwysleisiwyd bod integreiddiad a 

chydlyniad cymdeithasol yn arwain at well integreiddiad ieithyddol.   

Ond ni waeth pa bwyslais a roir ar y tair ffactor hyn; iaith, addysg a chydlyniad cymdeithasol, 

teg yw honni eu bod yn ymgorffori rhai o brif egwyddorion y llywodraethau dros y tri 

degawd diwethaf; byth ers i Jordi Pujol, llywydd Llywodraeth Catalwnia rhwng 1980 a 2003, 

honni mai’r Gatalaneg yw’r ffactor mwyaf tyngedfennol yn integreiddiad mewnfudwyr yng 



218 
 

Nghatalwnia.  Ar ddechrau’r 1980au, datganodd bod unrhyw un sy’n siarad Catalaneg ac 

sy’n siarad hi gyda’i blant yn Gatalan i’r carn (Conversi, 1997: 196).  Mae’r disgwrs hwn yn 

parhau i gael ei barchu a’i wyntyllu gan bleidiau eraill hefyd.  O drafod rôl y system addysg, 

cynigia aelod o’r blaid ERC: 

I think that this is our contribution, social cohesion...and now we don’t see another 

way to maintain social cohesion...and I think that Catalonia today is a great country 

due to, amongst other factors, this policy. And, this policy was seen by right parties, 

for example, by Jordi Pujol, and leaders of the right party... and some leaders and the 

left leaders (Cyfweliad 5, 2013).  

Golyga hyn bod dilyniant ar hyd y blynyddoedd, o lywodraetha’r CiU rhwng 1980 a 2003 i’r 

llywodraeth glymbleidiol rhwng 2003 a 2010 (CPNL, Cyfweliad 9, 2013).  Felly, er 

gwaetha’r ffaith fod gan y pleidiau gwleidyddol hyn safbwyntiau tra gwahanol ar bolisïau 

economaidd, cymdeithasol a rhai agweddau addysgol, maent yn gytûn ar yr angen i 

integreiddio mewnfudwyr, boed yn rhai mewnol neu rhyngwladol, i’r gymuned iaith 

Gatalaneg ac ar bwysigrwydd y drefn addysg fel cyfrwng i sicrhau hyn.  

Mae’r consensws hwn i’w weld, nid yn unig ym mharhad y disgwrs, ond hefyd yn y ffaith 

fod y pleidiau hyn wedi cydweithio ar strategaethau llywodraethol a chynlluniau gweithredu, 

gyda dyfodiad y don newydd o fewnfudwyr ar droad yr unfed ganrif ar hugain.  Yn 2008, 

arwyddodd 32 actor gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol y cytundeb, 

‘Pacte nacional per a la Immigració’, gyda’r bwriad o gydweithio ar bolisïau cyhoeddus ar 

fewnfudo.  Arwyddodd pob plaid yng Nghatalwnia’r cytundeb hwn, heblaw am y pleidiau  

PPC a Ciutadans.  Mae’r disgwrs o gydlyniad cymdeithasol wedi bod yn bresennol iawn 

ymhlith mudiadau ar y lefel gymdeithas sifil hefyd gydag ystod eang o undebau llafur a 

mudiadau ieithyddol a diwylliannol (Plataforma per la llengua ac Òmnium Cultural) yn 

cefnogi’r egwyddor o un system addysg, wedi’i selio ar un iaith, i greu un gymdeithas.  Mae 

hyn i’w weld yng ngweithgareddau addysgol, teuluol a chymunedol rhai mudiadau 

cymdeithas sifil. 

Er bod yna gonsensws gwleidyddol yng Nghatalwnia ar rôl y system addysg statudol, a bod y 

system hon yn cael ei chydnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd ac UNESCO fel esiampl o 

arfer da wrth sicrhau hawliau cyfartal a chydlyniad cymdeithasol, nid yw hyn yn golygu nad 

yw’r system heb wrthwynebiad, er gwaetha’r ffaith fod Llys Cyfansoddiadol Sbaen wedi 

dilysu’r model ym 1994.  Yn 2010, heriwyd y model hwn o’r newydd gan dri teulu Sbaeneg, 

‘les tres famílies’.  Datganodd Llys Cyfansoddiadol Sbaen y tro hwn fod gan plant y 
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teuluoedd hyn yr hawl i dderbyn eu holl addysg trwy gyfrwng y Gastileg ac y dylai 

Llywodraeth Catalwnia ystyried cyflwyno’r Gastileg fel cyfrwng dysgu yn ysgolion 

Catalwnia.  Arweiniodd hyn at densiynau gwleidyddol a chymdeithasol dros gyfnod o dwy 

flynedd gyda Llywodraeth Catalwnia’n datgan na fyddai’r system addysg yn cael ei diwygio 

(324, 2011a; 2011b).
291

    

Heriwyd y system addysg unwaith yn rhagor yn 2012, gan José Wert, Gweinidog Addysg, 

Diwylliant a Chwaraeon y llywodraeth PP ym Madrid.  Cynigiodd Wert fodel addysg 

newydd i Gatalwnia, lle na fyddai’r Gatalaneg yn gyfrwng addysg, ond yn hytrach yn bwnc 

yn unig (GenCat, Cyfweliad 18, 2013).  Datganodd fod gan bob plentyn yr hawl i dderbyn 

addysg cyfrwng Castileg ac mai Llywodraeth Catalwnia ddylai ysgwyddo’r gost ariannol am 

y ddarpariaeth hon (Senedd Ewrop, 2012).  Arweiniodd cynnig Wert at ddadlau gwleidyddol 

chwyrn rhwng Llywodraeth Catalwnia a Llywodraeth Sbaen sy’n amlygu sawl agwedd sy’n 

bwysig i’r drafodaeth ar y system addysg yng Nghatalwnia.  Yn gyntaf, mae’n dangos y 

graddau y mae’r model addysg wedi ei dderbyn a’i barchu yng Nghatalwnia gan ystod o 

actorion gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol.  Esgorodd cynnig Wert o fodel addysg 

newydd ar gynghreirio rhwng ystod o actorion yng Nghatalwnia na fyddai’n cydweithio fel 

arall: 

And now when you see the reaction to the Wert, it is all the parties together…apart 

from the PP… It is something [y system addysg] that has helped to have a real 

cohesion of the population and it was something that was very very damaged and it 

has been very difficult to rebuild… It is really sad because the most right-wing parties 

or the left-wing parties, all of them agree that it is the best system that we have ever 

had, so why destroy it? In a way, it is a bit of comfort that, still, all the majority 

groups are working together and willing to defend it (GenCat, Cyfweliad 1, 2012). 

 

Beirniadodd y gymdeithas sifil a’r pleidiau gwleidyddol yng Nghatalwnia gynnig Wert fel y 

bygythiad mwyaf ers dyddiau’r Cadfridog Franco (324: 2012).  Ar ddiwedd 2012, bu cryn 

gydweithio rhwng y pleidiau CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA (ond nid y PPC a’r Ciutadans) 

wrth iddynt drafod yr angen am ddiwygio addysg a llunio pacte er mwyn diogelu’r system 

addysg Gatalaneg (El País Cataluña, 2012; Libertad Digital, 2012).  Ymhellach, mae’r 

pleidiau hyn wedi bod yn cydweithio â mudiadau diwylliannol ac addysgol (somescola, 
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 Cefnogodd Goruchaf Lys Catalwnia benderfyniad Llys Cyfansoddiadol Sbaen gan ddatgan yr angen i 

Lywodraeth Catalwnia roi ar waith y mesurau addysgol angenrheidiol erbyn Medi 2011. Yn dilyn dwy flynedd 

o achosion llys, arnododd Goruchaf Lys Catalwnia y rhaglen drochi Gatalaneg yng Nghatalwnia tra hefyd yn 

rhoi’r hawl i unigolion wneud ceisiadau i dderbyn addysg cyfrwng Castileg.  
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Òmnium Cultural, Plataforma per la llengua) ac undebau llafur (CCOO, UGT de Catalunya) 

yn ogystal â dinasyddion Catalwnia.  Mynna Òmnium Cultural fod traweffaith polisïau 

‘ymosodol’ Llywodraeth Sbaen i’w teimlo ymhlith gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr 

addysg ar lawr gwlad yng Nghatalwnia am eu bod yn ofni unrhyw newidiadau (Ómnium 

Cultural, Cyfweliad 16, 2013).  Ond mewn cyfnod lle mae annibyniaeth ar yr agenda 

wleidyddol, mae natur y berthynas rhwng Llywodraeth Catalwnia a Llywodraeth Sbaen ers 

i’r PP ddod i rym yn 2010, wedi ychwanegu at y momentwm: 

Té molt impacte. Té molt impacte, perquè el partit política al poder a Madrid s'ha 

tornat més i més agressiu contra la llengua i la cultura catalanes. Està fent això, i ens 

dóna una feina de resistència, una mica com als anys seixanta, un altre cop. Hem de 

tornar a resistir, hem de tornar a defensar els nostres drets (Ómnium Cultural, 

Cyfweliad 16, 2013).
292

 

Arweinia hyn at yr ail bwynt a amlygir gan y ddadl ynglŷn â model addysg José Wert, sef yr 

angen i ystyried dylanwad Llywodraeth Sbaen a sefydliadau cyfreithiol gwladwriaethol yn y 

broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith rhanbarthol.  Yn wir, mae cynnig José 

Wert yn broblem ar gyfer y system addysg yn ei chyfanrwydd a’r dulliau trochi ar gyfer 

integreiddio mewnfudwyr (GenCat, Cyfweliad 18, 2013).  Yn ogystal, tra mai cryfder y 

system addysg yw’r ffaith nad oes gwahanu ar sail mamiaith, byddai system addysg José 

Wert yn cyflwyno anghydraddoldeb: ‘It affects the whole system. For us, the main problem is 

that we have to separate children because of the language’ (GenCat, Cyfweliad 1, 2012).  

Tra bod mewnfudwyr wedi dod yn rhan greiddiol o’r prosiect i greu cymdeithas newydd, a 

hynny byth ers yr 1980au, byddai’r system newydd yn arwain at raniad ar sail iaith.   

Y trydydd agwedd wleidyddol sydd angen ei hystyried yw’r ffaith fod gan Lywodraeth 

Catalwnia yr opsiwn o droi at yr Undeb Ewropeaidd ar y lefel uwch-wladwriaethol.  Yn wir, 

mae’n bwysig ystyried y graddau y mae gwahanol actorion yn llesteirio neu’n cefnogi 

llwyddiant y system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr ar y lefel hon hefyd.  

Mae’r ‘Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol’ 

(ECRML) yn fodd o ddad-gyfreithloni mesurau Llywodraeth Sbaen a chefnogi’r model 

presennol yng Nghatalwnia.  Gwelwyd hyn pan bwysleisiodd aelodau o’r ‘Rhyng-grwp 

Lleiafrifoedd Traddodiadol, Cymunedau Cenedlaethol ac Ieithoedd’ gymal o’r siarter: 
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 ‘Mae’n cael llawer o effaith. Mae’n cael llawer o effaith oherwydd bod y blaid wleidyddol mewn grym ym 

Madrid wedi dod yn fwyfwy ymosodol yn erbyn yr iaith a’r diwylliant Catalaneg.  Wrth wneud hyn, mae’n rhoi 

nerth i’r gwrthsafiad, ychydig fel y chwedegau eto. Rydym yn dychwelyd i wrthsefyll, mae'n rhaid i ni 

ddychwelyd i amddiffyn ein hawliau...’ (cyfieithiad personol). 
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The Parties undertake to eliminate [...] any unjustified distinction, exclusion, 

restriction or preference relating to the use of a regional or minority language and 

intended to discourage or endanger the maintenance or development ot it (1992: 

Erthygl 7.2).   

 

Ymhellach, mae Erthygl 14 o’r Confensiwn Fframwaith i Amddiffyn Lleiafrifoedd 

Cenedlaethol yn datgan: ‘The Parties undertake to recognise that every person belonging to a 

national minority has the right to learn his or her minority language’ (1995).  Golyga hyn 

fod gan Lywodraeth Catalwnia’r gallu i droi at y lefel uwch-wladwriaethol er mwyn cefnogi 

ac arnodi ei deddfau a mesurau addysgol.  Gall hyn fod o gymorth allweddol yn achos 

datganiad diweddar y Gweinidog Wert. 

Yn ogystal â’r cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol, yr ail ffactor cefndirol sydd angen ei 

ystyried yw dylanwad yr hinsawdd economaidd bresennol yn Sbaen ar y broses o 

integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Yng Nghatalwnia, cryfder yr economi 

oedd y prif newidyn a arweiniodd at ddyfodiad cynifer o fewnfudwyr dros y blynyddoedd 

(Fishman, 1991: 105) a’r dirwasgiad economaidd presennol sydd wedi arwain at newid yn y 

tueddiadau demograffig wrth i fewnfudwyr ddechrau dychwelyd i’w gwledydd genedigol 

(gweler tabl 1) (GenCat, Cyfweliad 3, 2012).  Yn wir, pan gymeradwywyd cynllun LIC yn 

2004, yr oedd Llywodraeth Catalwnia yn gweithredu mewn cyfnod o ffyniant economaidd.  

Ond erbyn hyn, er bod y consensws gwleidyddol yn parhau ymhlith prif bleidiau Catalwnia 

ynglŷn â rôl y system addysg yn y broses o integreiddio mewnfudwyr, nid yw’r hinsawdd 

economaidd yn caniatáu i’r llywodraeth CiU barhau gyda’r holl fesurau a roddwyd mewn lle 

o dan y llywodraeth glymblaid.  Ymhellach, mae’r elfen economaidd wedi ei chysylltu gyda 

rôl y gweithle a chyflogaeth yn y broses o ddylanwadu ar oedolion i fynychu gwersi 

Catalaneg; os ydynt yn gyflogedig, yna mae’r broses o’u ‘cyrraedd’ yn haws.  

Y trydydd ffactor yw demograffi.  Mae’r ffaith fod cynifer o bobl yng Nghatalwnia yn 

medru’r Gatalaneg yn golygu bod gan Lywodraeth Catalwnia’r mas critigol o siaradwyr i 

gyfreithloni mesurau i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg.  Mae’r 

gefnogaeth ar gyfer y Gatalaneg i’w gweld yn yr ystod eang o fudiadau ieithyddol a 

diwylliannol ac undebau llafur sy’n cefnogi defnydd, cynaliadwyedd a datblygiad yr iaith.  

Golyga hyn ei bod yn haws hefyd i Lywodraeth Catalwnia fuddsoddi’n ariannol yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith.  Mae’r mesurau hyn yn derbyn cefnogaeth lawn 

y rhan fwyaf o’r gymdeithas sifil a dinasyddion Catalwnia.  Wedi dweud hyn, er bod gan 

Gatalwnia’r mas critigol, mae dwyn perswâd ar fewnfudwyr i ddysgu’r Gatalaneg ac nid 



222 
 

bodloni ar ddysgu’r Gastileg yn unig yn parhau’n her, hyd yn oed yn yr ardaloedd hynny lle 

mae’r Gatalaneg ar ei chryfaf, megis Vic. 

5. Casgliad 

Yn y bennod hon, dangoswyd y modd y gall y system addysg hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg.  Trwy weledigaeth ac ymrwymiad Llywodraeth 

Catalwnia, cynghorau lleol, mudiadau cymdeithas sifil a dinasyddion y rhanbarth, mae’r 

system addysg statudol wedi llwyddo i rhoi’r sgiliau ieithyddol i plant mewnfudwyr mewnol 

a rhyngwladol dros gyfnod o dri degawd ac wedi esgor ar ganlyniadau llewyrchus.  Yn yr un 

modd, gwelwyd bod gan y system addysg anstatudol hefyd y potensial i greu siaradwyr 

newydd ymhlith mewnfudwyr, ond bod angen polisïau ym maes cyflogaeth a chefnogaeth 

gweddill y gymdeithas i droi gallu ieithyddol yn ddefnydd dyddiol a naturiol.    

Er hyn, yn achos y ddwy system addysg, mae eu gallu i gynhyrchu siaradwyr newydd 

Catalaneg wedi bod yn ganlyniad o nifer o ffactorau uwchlaw rai polisïau iaith mewn addysg 

yn unig.  Yn y lle cyntaf, mae unigolion, megis athrawon, rhieni ac arweinyddion 

gwleidyddol wedi bod ac yn parhau i fod yn allweddol i’r broses o hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr a sicrhau cydlyniad cymdeithasol.  Gall arweinyddion ddechrau neu gynnal 

disgwrs gwleidyddol sy’n ysbrydoli mewnfudwyr i ddysgu’r iaith neu ddangos cefnogaeth 

trwy fesurau mwy ymarferol e.e. trwy greu gweinyddiaethau neu adrannau a chyllido 

prosiectau.  Yn ogystal, gall unigolion megis athrawon hybu aelodau yn y gymdeithas i 

gyfranogi at y broses o integreiddio mewnfudwyr a sicrhau fod mewnfudwyr yn derbyn y 

cymorth angenrheidiol.  Yn ail, mae’r gefnogaeth gymdeithasol, ymhlith dinasyddion a 

mudiadau cymdeithas sifil hefyd yn chwarae rôl hanfodol i sicrhau fod yr hyn sy’n cael ei 

ddysgu yn y dosbarth yn cael ei droi’n ruglder, boed mewn addysg statudol neu anstatudol.   

Yn drydydd, dangosodd y drafodaeth y modd y gall y ffactorau cefndirol megis demograffi, y 

cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd ddylanwadu ar y drafodaeth 

bolisi a’r gweithgaredd ym maes integreiddio mewnfudwyr. 
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Pennod 7. Canfyddiadau  

1. Cyflwyniad  

Prif nod y bennod hon yw cymharu gweithgarwch ym maes addysg er integreiddio 

mewnfudwyr ar draws y tair astudiaeth achos.  Bydd y drafodaeth yn dechrau drwy dynnu 

ynghyd y nodweddion sy’n gyffredin a gwahanol yn y tair astudiaeth achos ac yn eu trafod 

yng ngoleuni’r prif gwestiwn ymchwil sef; I ba raddau y gall polisïau iaith mewn addysg 

hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol?  Datblyga’r bennod i 

drafod y graddau gall y teulu a’r gymuned gefnogi ac atgyfnerthu ymdrechion i integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith leiafrifol.  Yna, bydd y dadansoddiad yn canolbwyntio ar y 

tair ffactor a adnabuwyd fel rhai dylanwadol yn y bennod adolygiad llenyddiaeth, sef 

demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd.  Ar draws 

casgliadau’r tair astudiaeth achos, canfuwyd bod dylanwad actorion yn elfen gyffredin iddynt 

i gyd.  O ganlyniad, bydd pedwaredd rhan y bennod yn trafod rôl yr actorion hyn yn y broses 

o integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Yn unol â chanfyddiadau’r tair 

astudiaeth achos, mae themâu pellach yn gyffredin i weithgaredd y tair llywodraeth.  Felly, 

bydd rhan olaf y bennod yn trafod y rhain sef, llywodraethiant aml-haenog, dinasyddiaeth ac 

amseriad, ac yn haeru eu bod yn haeddu sylw ac ystyriaeth bellach ym maes cynllunio iaith.   

 

2. Y Systemau addysg 

System addysg statudol 

Dechreuir yn gyntaf oll gyda’r system addysg statudol.  Mae’r dystiolaeth empeiraidd yn 

dangos bod y tair llywodraeth wedi defnyddio’r system addysg statudol fel modd o geisio 

hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’w cymunedau iaith lleiafrifol.  O’r tair astudiaeth 

achos, Llywodraeth Québec sydd wedi cymryd y camau mwyaf pellgyrhaeddol ac 

uchelgeisiol i integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg statudol, a hynny ar seiliau 

deddfwriaethol.  Yn sgil y cymalau addysgol ym Mesur 101, llwyddodd Llywodraeth Québec 

i ddefnyddio’r system addysg statudol fel ffordd lwyddiannus o integreiddio mewnfudwyr.  

Mae gweithgaredd y llywodraeth dros y blynyddoedd yn dangos hyd a lled yr hyn y gellir ei 

gyflawni drwy ganolbwyntio ar y system addysg a’r modd y gellid defnyddio’r system hon i 

drawsnewid y sefyllfa sosio-ieithyddol.  Fel yr amlygwyd ym mhennod 5, gan nad yw’r 

Mesur wedi ei ddiwygio mewn unrhyw ffordd sylfaenol ers 1977, mae'r broses o integreiddio 



224 
 

mewnfudwyr drwy’r system addysg statudol wedi bod yn weddol sefydlog.  Mae hyn wedi 

hwyluso ymdrechion gwneuthurwyr polisi i integreiddio plant o deuluoedd mewnfudol 

drwy’r system addysg statudol.    

Er nad oes deddfau mor bellgyrhaeddol wedi cael eu pasio gan Lywodraeth Catalwnia a 

Chymru, fel y gwelwyd o’r penodau empeiraidd, mae'r ddwy lywodraeth hefyd wedi bod yn 

weithgar ym maes addysg statudol ac wedi rhoi ar waith bolisïau iaith addysgiadol sydd â’r 

nod o hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’w cymunedau iaith.  Y prif arf sydd wedi cael ei 

fabwysiadu ganddynt oll yw’r hyn a elwir yn Ganolfan Iaith i Hwyrddyfodiaid yng Nghymru, 

Classe d’accueil yn Québec ac yn Aula d’acollida yng Nghatalwnia, sef gofod ac adnodd 

addysgol wedi eu llunio’n bwrpasol er mwyn rhoi’r gefnogaeth ieithyddol.  Er bod y tair 

astudiaeth yn rhannu’r un nod creiddiol, sef sicrhau fod gan y disgyblion y sgiliau ieithyddol 

angenrheidiol er mwyn medru integreiddio i fywyd academaidd yr ysgol a chychwyn ar eu 

taith addysgol, gymdeithasol ac ieithyddol, amlygwyd gwahaniaethau yn eu dulliau ymarferol 

o roi ar waith yr amcan hwn.  

Mae’r enghraifft fwyaf hyblyg o’r model hwn i’w weld yng Nghatalwnia lle gwneir defnydd 

o ddosbarthiadau ‘agored’ (aules d’acollida obertes).  Gyda’r model hwn, mae’r pwyslais ar 

gyflwyno ac integreiddio’r disgyblion cyn gynted ag y bo modd i ddosbarthiadau prif ffrwd a 

chynnig gwersi yn yr un adeilad neu yn yr un dosbarth â’r disgyblion eraill.  Ymhellach, 

mae’r disgyblion, pan fo'n bosibl, yn mynychu’r un dosbarthiadau â’u cyfoedion, hynny yw, 

yn ystod gwersi celf neu addysg gorfforol.  Er bod yna drafodaeth bolisi yn Québec sy’n 

pwysleisio’r angen i fabwysiadu model mwy agored sy’n ymdebygu i’r hyn sydd ar waith 

yng Nghatalwnia (GdQ, 1998), y model sy’n cael ei ddefnyddio fwyaf yn Québec yw’r un 

model a ddefnyddir yng Nghymru, sef dosbarthiadau derbyn ‘caeëdig’.  Er bod yna 

ganmoliaeth i'r canolfannau yng Ngwynedd a Montréal, mae’r ymchwil academaidd sydd 

eisoes ar gael a gymharodd y modelau yn Québec yn pwysleisio mai'r model mwy agored a 

ddefnyddir yng Nghatalwnia sy'n esgor ar yr integreiddiad gorau.  Mae hyn yn bennaf am fod 

y disgyblion mewnfudol yn creu perthynas gyda chyfoedion yn gyflymach ac yn dysgu’r iaith 

mewn awyrgylch mwy naturiol (McAndrew, 2003). 

Er y gwahaniaethau ymarferol, pan edrychwyd ar y sialensiau sy’n wynebu gwneuthurwyr 

polisi yn y tair astudiaeth achos, gwelwyd eu bod yn rhannu nodweddion cyffredin.  Yn 

gyntaf, mae’r dystiolaeth empeiraidd yn awgrymu’n gryf fod y cyfnod ‘pontio’ (wrth i 

ddisgyblion symud o’r dosbarthiadau iaith i’r dosbarthiadau prif ffrwd) yn peri her i’r tair 
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cymuned iaith.  Mae’r cyfnod hwn yn allweddol yn y broses o sicrhau integreiddiad y 

disgyblion i’r dosbarthiadau prif ffrwd.  Ond, yn aml, mae disgyblion yn cael eu ‘colli’ wrth 

symud o un lefel i’r llall.  Golyga hyn nad yw’r llwyddiant ieithyddol a wnaethpwyd yn y 

canolfannau iaith, yr aules d’acollida neu’r classes d’accueil yn cael ei fagu a’i ddatblygu 

unwaith y mae’r plant yn dychwelyd i’w hysgolion neu ddosbarthiadau prif ffrwd. 

Yn achos y tair astudiaeth, gwelir bod anawsterau wrth sicrhau bod yr ‘ôl-ofal’ yn adeiladu ar 

lwyddiant y canolfannau iaith, aules d’acollida neu’r classes d’accueil.  Wrth i’r disgyblion 

ddatblygu yn eu llwybr academaidd, nid yw’r sgiliau ieithyddol bob tro’n arwain at ddefnydd 

neu ruglder.  Adlewyrcha’r ymchwil bod athrawon yn wynebu anawsterau ac yn ysgwyddo 

pwysau ychwanegol wrth geisio delio gyda phlant mewnfudwyr.  Mae’r sialensiau hyn yn 

ymwneud â diffyg amser, adnoddau, profiad a dealltwriaeth wrth iddynt geisio dygymod ag 

anghenion y disgyblion o gefndiroedd mewnfudol.  Mae hyn yn atgyfnerthu safbwynt 

Tollefson am y problemau a ddaw pan nad yw’r polisïau’n cydnabod anghenion athrawon; 

‘Policies are not likely to be successful if they fail to consider the specific challenges that  

teachers confront in their daily working lives’ (2002: 334).  Ond, er bod gwneuthurwyr polisi 

yn ymwybodol o’r mesurau sydd angen eu gweithredu i wella’r broses ac ysgafnu llwyth 

gwaith athrawon, megis rhagor o staff i ddarparu cefnogaeth un-i-un ac adnoddau dysgu, nid 

yw’r gyllideb bob tro ar gael iddynt.   

Datgelodd yr ymchwil y modd y gall y strwythurau addysgol ehangach hefyd fod yn ffactor 

pan nad yw cynnydd a llwyddiant y disgyblion yn cael ei ddatblygu unwaith iddynt 

ddychwelyd i’w hysgolion prif ffrwd.  Yng Nghymru, er bod y canolfannau iaith yn esgor ar 

ganlyniadau calonogol, mae’r strwythur addysg ehangach yn golygu nad yw’r llwyddiant yn 

arwain at ddefnydd neu ruglder.  Tra bod yna system addysg uniaith Ffrangeg yn Québec a 

system uniaith Gatalaneg (mewn theori) yng Nghatalwnia, yng Ngwynedd, mae natur 

ieithyddol yr ysgolion yn fwy amrywiol.  Gall hyn arwain at ddisgyblion sydd wedi magu 

sgiliau yn y Gymraeg yn cael eu colli wrth iddynt symud i ysgolion sydd yn rhoi llai o 

bwyslais ar addysg cyfrwng Cymraeg.  Gwelir hyn ar y lefel gynradd ac uwchradd wrth i 

ddisgyblion, sydd wedi meistroli'r Gymraeg i lefel a fyddai’n briodol i dderbyn addysg 

cyfrwng Cymraeg, ddewis parhau â’u hastudiaethau mewn ffrydiau dwyieithog neu Saesneg 

(CG, Cyfweliad 11, 2012).   

Yr ail sialens gyffredin y mae gwneuthurwyr polisi yn y tair astudiaeth achos yn ei hwynebu 

yw sicrhau defnydd naturiol a chymdeithasol o'r iaith leiafrifol ymhlith disgyblion ar y 
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coridor, ar yr iard a thu hwnt i giatiau’r ysgol.  Mae’r her hon yn cadarnhau’r hyn a ddywed 

Baker am addysg ddwyieithog: 

  

the danger of bilingual education in a minority language is that the language 

becomes a language of school but not of play; a language of the content delivery of 

the curriculum but not of peer culture.  Extending a minority language learned at 

school to use in the community is something that is difficult to engineer, difficult to 

plan, but nevertheless vital if the language is to live outside the school gates (2010: 

249). 

 

Datgelodd yr ymchwil fod sicrhau defnydd cymdeithasol o’r ieithoedd lleiafrifol ymhlith 

disgyblion o gefndiroedd mewnfudol yn cynrychioli sialens sylweddol i wneuthurwyr polisi 

ac athrawon yng Nghatalwnia, Cymru a Québec.   

O astudio’r tair achos, gwelwyd mai’r corff a oedd wedi cymryd y camau mwyaf 

pellgyrhaeddol i geisio dylanwadu ar arferion iaith cymdeithasol eu disgyblion oedd yr 

Ajuntament de Vic ar y lefel leol yng Nghatalwnia.  Er mwyn osgoi ysgolion geto, sef yr hyn 

sy'n peri sialens real i wneuthurwyr polisi yn Québec, sefydlodd yr Ajuntament de Vic y 

model de Vic.  Fel y gwelwyd yn y bennod ar Gatalwnia, darganfu athrawon a gwneuthurwyr 

polisi ei bod yn haws integreiddio disgyblion o deuluoedd mewnfudol o newid cyfansoddiad 

ieithyddol yr ysgol a sicrhau fod y gyfradd o siaradwyr mamiaith Catalaneg a mewnfudwyr 

yn fwy cytbwys.  Ystyrir y model yn arf pwysig i integreiddio mewnfudwyr gan 

wneuthurwyr polisi yn Vic, Catalwnia ac yn Ewrop.  Fodd bynnag, ni fyddai gweithredu 

model tebyg yn bosibl yng Nghymru; byddai polisi o’r fath yn taro yn erbyn deddfwriaeth 

addysg sy’n deillio o gyfnod Margaraet Thatcher a John Major sy’n rhoi hawl i rieni ‘ddewis’ 

ysgol. 

 

Yng Ngwynedd, penderfynodd y Cyngor gymryd camau i geisio mynd i'r afael â’r elfen hon 

o integreiddio disgyblion gyda’r prosiect ‘Siarter Iaith Gymraeg’.  Er bod y prosiect hwn yn 

un sy'n fwy ‘meddal’ yn ei hanfod ac sy’n annog ysgolion i fabwysiadu awyrgylch a naws 

mwy Cymreig, mae’n dangos ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr polisi o’r angen i 

gymryd camau pendant i ddylanwadu ar arferion iaith yn yr ysgol.   

Yr hyn a welwyd o astudio’r gweithgaredd polisi yn y tair astudiaeth achos oedd y graddau y 

gall ffactorau ychwanegol ddylanwadu ar effeithiolrwydd y system addysg statudol yn y 

broses o integreiddio mewnfudwyr.  Gwelwyd bod gan y system addysg y gallu i sicrhau fod 

disgyblion yn meistroli’r iaith leiafrifol, ond nid yw hyn yn golygu fod y disgyblion yn 
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defnyddio’r iaith yn naturiol ac yn ei siarad yn rhugl.  Er bod polisïau iaith mewn addysg 

statudol yn chwarae rôl hanfodol wrth siapio ymddygiad ieithyddol a chaffael iaith, nid yw’r 

polisïau hyn ar eu pennau’u hunain yn ddigonol i integreiddio mewnfudwyr.  I sicrhau hyn, 

mae angen yr hyn a awgrymir gan Fishman, sef ‘extensive and recurring pre-school, out-of-

school and post-school societal reinforcement’ (1991: 372).  Mae’r ymchwil empeiraidd yn 

atgyfnerthu’r safbwyntiau yn y llenyddiaeth fod angen polisïau mewn ystod o feysydd eraill 

er mwyn sicrhau fod yr hyn sy’n digwydd ym maes polisi iaith mewn addysg yn 

llwyddiannus.  Ys dywed Baker; ‘bilingual education is neither a universal panacea for 

language planners, nor is it effective purely due to dual language classroom approaches’ 

(2003: 95).  Am hyn, mae’r cyswllt rhwng yr ysgol, y teulu a’r gymuned yn parhau’n 

allweddol er mwyn datblygu polisïau effeithiol (Tollefson, 2002: 328).  

Wrth ystyried y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog, cadarnhaodd yr ymchwil yr hyn a 

ddywed Baker ynglŷn â’r anawsterau o ddefnyddio’r termau ‘addysg ddwyieithog’ ac 

‘addysg drochi’.  Fel y trafodwyd yn yr ail bennod, awgryma Baker (2001: 192) fod y termau 

hyn yn amwys ac yn eang.  Wrth ymchwilio’r gwahanol fodelau addysg ar draws y tair 

astudiaeth achos, cadarnhawyd yr honiad hwn a gwelwyd bod y defnydd ymarferol o’r term 

‘addysg drochi’, yn benodol, yn gallu arwain at gymhlethdodau, yn enwedig mewn cyd-

destun cymharol rhyngwladol.  Dyma gynrychioli cyfraniad pwysig i’r llenyddiaeth ar 

addysg ddwyieithog.  Serch y ffaith hon, canfuwyd bod y tair llywodraeth yn gwneud 

defnydd o’r modelau addysg a gyflwynwyd gan Baker (2001) ac a drafodwyd yn y bennod 

adolygiad llenyddiaeth.   

Cadarnhawyd hefyd fod yna achosion o addysg ddwyieithog gref a gwan yng Nghatalwnia a 

Québec.  Deillia hyn o’r ffaith fod yna blant o gefndiroedd iaith nad sy’n Gatalaneg neu 

Gastileg yn mynychu system addysg cyfrwng Catalaneg yng Nghatalwnia a phlant o 

gefndiroedd iaith nad sy’n Ffrangeg yn mynychu system addysg uniaith Ffrangeg yn Québec.  

Gan nad yw’r systemau addysg yn y ddau achos yn darparu addysg trwy gyfrwng eu 

hieithoedd treftadol o angenrhaid, nid yw’r system addysg yn arwain at ddwyieithrwydd 

atodol ymhlith plant mewnfudwyr rhyngwladol.  Yn hytrach, enghraifft o ddwyieithrwydd 

tynnol ydyw.  Yng Nghymru, gan mai mewnfudwyr o rannau eraill o’r D.U. sydd o dan sylw, 

nid yw’r un ddadl yn wir.  Yn hytrach, dwyieithrwydd atodol yw’r nod.  Mewn achosion prin 

lle mae plant o gefndiroedd iaith nad sy’n Gymraeg neu Saesneg yn mynychu’r system 
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addysg cyfrwng Cymraeg, yna, mae’r system addysg hon yn arwain at ddwyieithrwydd 

tynnol hefyd.
293

  

Gwelwyd o’r gwaith ymchwil hefyd mai’r model ‘llwyrdrochiad cynnar’ yw’r model sy’n 

gweithio orau.  Mewn achosion lle mae plant yn symud i’w gwledydd newydd yn ifanc ac yn 

cael eu trochi o oedran cynnar, mae’n llawer haws eu hintegreiddio.  Gwelir hyn yn benodol 

yng Nghatalwnia.  Pan mae plant yn cyrraedd yn eu harddegau, mae’r dasg o’u 

hintegreiddio’n anos.  Cadarnhawyd hefyd bod yr hyn a ddywed Baker (2001) ynglŷn â’r 

iaith leiafrifol yn dod yn iaith y dosbarth ac nid yn iaith chwarae a chymdeithasu yn wir.  

Mae hyn yn sialens i wneuthurwyr polisi ar draws y tair astudiaeth achos. 

Mae’r ymchwil empeiraidd yn gwneud cyfraniad i’r llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog trwy 

gyflwyno gwybodaeth newydd ar effeithiolrwydd gweithgarwch polisi tair llywodraeth ym 

maes addysg statudol.  Yn wir, er bod y llenyddiaeth hon yn eang, nid oes astudiaeth 

gymharol ar gael sy’n canolbwyntio’n benodol ar Gatalwnia, Cymru a Québec ac sy’n mynd 

i’r afael â’r meysydd mewnfudo, iaith ac addysg.  Felly, mae’r canfyddiadau a gyflwynir 

uchod ynglŷn â’r sialensiau a llwyddiannau cyffedin sy’n wynebu gwneuthurwyr polisi, 

athrawon a disgyblion yn honiadau gwreiddiol.  Trwy gyflwyno’r hyn sy’n bosibl o ran llunio 

a gweithredu polisïau i integreiddio mewnfudwyr drwy ddefnyddio’r system addysg statudol, 

cyfoethogir y llenyddiaeth ar gynllunio iaith gyda gwybodaeth emperaidd a gosodir sail 

cadarn ar gyfer cynnal trafodaeth bellach yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog. 

System addysg anstatudol 

Troir yn awr i drafod y prif gasgliadau ar y system addysg anstatudol.  Yn ystod yr ymchwil, 

gwelwyd bod yr astudiaethau achos i gyd wedi cymryd camau ym maes system addysg 

anstatudol i geisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith leiafrifol ac amlygwyd 

themâu cyffredin ar draws y tri achos.  Canolbwyntir yn fras ar bedair prif thema yn y rhan 

hon sef: rôl y gweithle er ysgogi mewnfudwyr i ddysgu a defnyddio’r iaith leiafrifol; 

dylanwad yr ieithoedd mwyafrifol ar allu’r llywodraethau i ddefnyddio’r system addysg 

anstatudol i integreiddio mewnfudwyr; datblygiad dysgu anffurfiol; a natur gweinyddu’r 

system.  
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 Gan mai plant mewnfudwyr mewnol yn meddu ar y Saesneg yn unig a astudiwyd yn y gwaith hwn, yr hyn a 

welwyd oedd ddwyieithrwydd atodol.  Ond gall gynnal astudiaeth bellach o sgiliau iaith plant mewnfudwyr 

rhyngwladol mewn dinas fel Caerdydd ddangos enghraifft o ddwyieithrwydd tynnol. 
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Yn gyntaf, amlygodd yr ymchwil faint o sialens ydyw i ddenu mewnfudwyr i’r system 

addysg ddewisol yn y lle cyntaf.  Yn wahanol i blant, sy’n gorfod mynychu ysgolion, mae’r 

dasg o dargedu mewnfudwyr a’u hannog i fynychu dosbarthiadau yn anos.  Fodd bynnag, tra 

bod y dair llywodraeth yn ei gweld hi’n sialens i ddwyn perswâd ar fewnfudwyr i fynychu 

gwersi i ddysgu'r iaith leiafrifol, canfuwyd mai Llywodraeth Québec sy’n meddu ar y mwyaf 

o allu i annog mewnfudwyr i fynychu dosbarthiadau iaith.  Mae dau brif reswm am hyn.  Yn 

gyntaf, byth er pasio Mesur 101, mae’r Ffrangeg wedi meddu ar statws cynyddol yn y 

gweithle.
294

  Golyga hyn ei bod yn bosibl i’r llywodraeth daleithiol annog mewnfudwyr i 

ddefnyddio’r Ffrangeg yn y gweithle neu i fagu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn cael swydd.  

Yn ogystal, mae’r pwyslais y mae’r llywodraeth daleithiol yn ei roi ar gyrchu’r nod o gael 

gweithle Ffrangeg ei hiaith wedi arwain at ddatblygu dosbarthiadau Ffrangeg penodol ar 

gyfer y gweithle.   

Yr ail reswm pam fod gan Llywodraeth Québec fwy o ddylanwad ym maes addysg anstatudol 

yw’r ffaith ei bod yn cynnig lwfans i bobl sy’n dysgu’r Ffrangeg.  Fel y trafodwyd mewn 

manylder yn y bennod empeiraidd ar Québec, mae sawl ffordd o ddysgu’r Ffrangeg (ar-lein, 

yn llawn a rhan amser), ond os yw’r dysgwyr yn mynychu gwersi dwys a llawn amser drwy’r 

MICC, gallent fod yn gymwys i dderbyn lwfans wythnosol yn ystod eu cyfnod astudio.  

Golyga hyn y gall mewnfudwyr ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar y broses o ddysgu’r iaith, heb 

boeni am y goblygiadau ariannol o neilltuo cymaint o amser i fynychu’r dosbarthiadau.  Nid 

yw Llywodraeth Catalwnia yn cynnig lwfans i ddysgwyr y Gatalaneg, ond gyda 

chyrhaeddiad cynifer o fewnfudwyr rhyngwladol, cynyddodd y llywodraeth y nifer o 

ddosbarthiadau ar lefel sylfaenol a’u gwneud yn rhad ac am ddim.  O edrych ar Gymru, 

gwelir bod y sefyllfa yn wahanol iawn gan fod angen i ddysgwyr dalu i fynychu’r cyrsiau 

Cymraeg i Oedolion.  Tra bod buddsoddiad ariannol Llywodraeth Québec yn y system 

addysg anstatudol yn atgyfnerthu’r ddelwedd o bwysigrwydd dysgu’r iaith ymhlith 

mewnfudwyr yn y dalaith, mae’r ffaith fod angen i ddysgwyr y Gymraeg dalu i fynychu 

gwersi yng Nghymru yn atgyfnerthu’r neges mai hobi yn unig yw’r broses o ddysgu’r iaith. 

Er bod gan Lywodraeth Québec ddeddfwriaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r gweithle, yn 

ystod yr ymchwil, gwelwyd bod y gweithle’n parhau i fod yn destun pryder i’r llywodraeth a 

hynny o ganlyniad i’r ffaith fod y gweithle yn y dalaith yn dod yn fwyfwy dwyieithog.  

Ystyria’r CSLF, sef un o’r cyrff sy’n gyfrifol am oruchwylio Mesur 101, fod y cynnydd yn 
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 Ym 1982, daeth yn ddisgwyliedig i bob corff a chwmni yn y dalaith sy’n cyflogi mwy na 50 o bobl i 

weithredu cynllun Ffrangegeiddio cynhwysfawr i sicrhau mai’r Ffrangeg yw cyfrwng yr iaith y gweithle. 
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nwyieithrwydd y gweithle yn broblematig (GdQ, 2013: 40).  Un o’r rhesymau yr ystyrir hyn 

yn broblematig gan y corff llywodraethol yw ei bod hi’n anos hybu’r defnydd o Ffrangeg 

ymhlith mewnfudwyr pan fo’r gweithle’n fwyfwy dwyieithog.  Felly, tra bod y drafodaeth 

wleidyddol ar y lefel ranbarthol yn cyflwyno un math o ddarlun ynglŷn â phwysigrwydd y 

Ffrangeg yn y gweithle, mae'r realiti yn amlygu sefyllfa wahanol.  Yn hyn o beth, nid yw’r 

disgwrs llywodraethol yn cydfynd â’r hyn sy’n digwydd yn y gweithle ac mae hyn yn creu 

rhyw fath o sefyllfa sgitsoffrenig (TCRI, Cyfweliad 13, 2012).   

Daeth rôl y gweithle i’r amlwg yn yr astudiaeth ar Gatalwnia hefyd.  Yng Nghatalwnia, mae 

gofyn bod â meistrolaeth o’r Gatalaneg er mwyn cael swydd yn y gwasanaeth sifil.  Golyga 

hyn fod gan y llywodraeth ranbarthol y gallu i annog mewnfudwyr i ddysgu a defnyddio’r 

Gatalaneg.  Yn ogystal, mae cyrff a chwmnïau yng Nghatalwnia yn chwarae rôl weithredol 

yn y broses o hybu’r iaith; unai trwy ddarparu cyrsiau neu drwy fod yn rhan o raglenni 

‘dysgu anffurfiol’.  Eto i gyd, o astudio’r gweithle, gwelir bod yr un sefyllfa ‘sgitsoffrenig’, 

lle bo mewnfudwyr yn derbyn negeseuon cymysg am rôl y Gatalaneg a’r Gastileg, yn amlwg 

yn y rhanbarth hefyd (Pujolar, 2010: 229). 

 

O edrych ar Gymru, gwelir bod bwlch yn y maes hwn.  Yn argymhellion Cymuned i 

Lywodraeth Cymru, pwysleisiwyd bod y gweithle yn ffactor dylanwadol yn y broses o 

ddysgu’r Gymraeg i oedolion (2001: 19).  Hyd heddiw, fodd bynnag, nid yw’r llywodraeth 

wedi llunio na rhoi ar waith raglenni i ddysgu’r iaith Gymraeg mewn ffordd sydd yr un mor 

systematig a threfnus â chorff lled-braich yr OQLF yn Québec.  O ystyried y gwahanol gyd-

destunau deddfwriaethol, nid yw hyn yn syndod.  Er hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi bod 

yn canolbwyntio ar wella’r ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg yn y gweithle dros y 

blynyddoedd diwethaf a gwelwyd ymrwymiad yn ‘Iaith Pawb’ (2003) a’r strategaeth iaith 

gyfredol ‘Iaith Fyw, Iaith Byw’ (2012, 37 - 39) i adeiladu ar rôl y gweithle yn y broses o 

hwyluso defnydd a dysgu’r Gymraeg.  O astudio gweithgarwch CCiOGC, gwelwyd bod y 

ganolfan yn mynd i’r afael â’r maes hwn ac yn gweithio gyda Swyddfa Comisiynydd y 

Gymraeg i ddatblygu canllawiau ar gyfer y gweithle a cheisio cynyddu’r nifer y dysgwyr ar 

gyrsiau ‘Cymraeg yn y Gweithle’.  Ymhellach, er bod Cyngor Gwynedd yn eithriad am ei fod 

yn cynrychioli’r unig gyngor o 22 gyngor sir sy’n gweithio'n fewnol trwy gyfrwng y 

Gymraeg, a hynny ers yr 1970au, mae’n dangos bod modd i’r gweithle a’r weinyddiaeth 

gyhoeddus yng Nghymru fod yn sail gadarn i hybu, defnyddio a dysgu’r iaith.  
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Yr ail thema a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymchwil oedd dylanwad yr ieithoedd mwyafrifol 

ar ganfyddiadau’r mewnfudwyr ynglŷn â’r ieithoedd lleiafrifol a goblygiadau hyn ar y broses 

o’u hintegreiddio drwy’r system addysg anstatudol.  O edrych ar Québec, daeth yn amlwg fod 

statws sosio-economaidd y Saesneg yng Nghanada ac yng Ngogledd America yn gyffredinol 

yn parhau i ddylanwadu ar benderfyniadau mewnfudwyr, a bod hyn yn amlygu ei hun fel 

problem yn y gweithle.  Yng Nghatalwnia, er gwaethaf y ffaith fod y Gatalaneg yn meddu ar 

statws uchel mewn ystod o beuoedd polisi a bod canran uchel o bobl yn medru’r iaith 

leiafrifol yn y rhanbarth, canfuwyd bod yna duedd ymhlith rhai cymunedau o fewnfudwyr i 

ddewis dysgu'r Gastileg yn hytrach na’r Gatalaneg.  Yng Nghymru, gwelwyd bod dysgu'r 

Gymraeg, i raddau helaeth, yn parhau i gael ei ystyried fel hobi yn hytrach nag angen.  Gellir 

honni bod hyn yn ymwneud â chanfyddiadau mewnfudwyr i Gymru ynglŷn â phwysigrwydd 

y Gymraeg, o ystyried y ffaith eu bod eisoes yn siarad Saesneg. 

Y trydydd ffactor cyffredin a ddaeth i’r amlwg o astudio’r casgliadau mewn perthynas â’r 

system addysg anstatudol yw’r pwyslais a roddir ar ‘ddysgu anffurfiol’.  Mae’r maes hwn 

wedi dod yn flaenoriaeth gynyddol i’r tair llywodraeth dros y blynyddoedd, gyda 

gwneuthurwyr polisi ar draws y tri achos yn cydnabod y ffaith mai dim ond cychwyn ar eu 

taith ieithyddol y mae mewnfudwyr yn ei wneud yn y dosbarth.  Fel y gwelwyd yn ystod y 

penodau empeiraidd, mae consensws yn bodoli ymhlith gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr 

addysg bod y mesurau addysgol sy’n digwydd tu allan i waliau’r dosbarth yr un mor 

werthfawr â’r dosbarthiadau strwythuredig.  Yng Nghatalwnia y gwelwyd yr enghraifft fwyaf 

systematig o ddatblygu a hwyluso ‘dysgu anffurfiol’.  Fel y gwelwyd yn y bennod ar 

Gatalwnia, addasodd y CPNL ei weithgarwch fel rhan o’i strategaeth o ‘dinamizació’ fel bod 

rhagor o bwyslais ar hybu defnydd o'r Gatalaneg, codi ymwybyddiaeth o hunaniaeth a 

diwylliant Catalaneg, a sensiteiddio ac ysgogi mewnfudwyr i ddysgu.  Nid yw’r 

gweithgareddau hyn wedi’u cyfyngu i’r dosbarth; yn hytrach, maent wedi eu llunio gyda’r 

nod o sicrhau fod y mewnfudwyr yn derbyn y profiad o ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd 

cymdeithasol gwahanol.   

Yn olaf, yn yr un modd ag y mae natur ehangach y system addysg statudol wedi dylanwadu 

ar lwyddiant y system i integreiddio mewnfudwyr, mae’r un ddadl hefyd yn berthnasol i’r 

system addysg anstatudol.  Yn achos Québec, mae'r diffyg cysondeb dros y blynyddoedd 

rhwng gwahanol weinyddiaethau llywodraethol wedi llesteirio'r broses o integreiddio'r 

mewnfudwyr yn ieithyddol.  Yng Nghymru, mae problemau sylweddol gyda gweinyddiad y 
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rhaglen Addysg i Oedolion wedi amharu ar y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr.  O ganlyniad, o 

fynd ati i dafoli polisïau iaith mewn addysg ar gyfer integreiddio mewnfudwyr, mae’n amlwg 

fod angen ystyried hefyd y darlun ehangach a’r modd y mae’r system wedi ei strwythuro a’i 

weinyddu.  Yng Nghatalwnia, mae’r dirwasgiad economaidd wedi gorfodi’r CPNL i ail-

ystyried ei strwythurau gweinyddol.  

Mae’r drafodaeth uchod yn adleisio sawl safbwynt yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith a 

gyflwynwyd yn yr ail bennod.  Yn gyntaf, gwelwyd bod yr hyn a ddywed academyddion 

megis Chiswick a Miller (2007) ac Edwards (1977) ynglŷn â dylanwad statws sosio-

economaidd yr ieithoedd mwyafrifol ar ddewisiadau mewnfudwyr i ddysgu’r iaith leiafrifol 

yn wir.  Yn ôl Zapata-Barrero (2009: 152), mae’n debygol y bydd mewnfudwyr yn 

integreiddio i’r gymuned iaith fwyafrifol, oni bai fod llywodraethau’n gweithredu polisïau 

sydd wedi’u llunio’n benodol gyda’r nod o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

leiafrifol.  Ond, amlygodd y gwaith ymchwil faint o sialens ydyw i ddwyn perswâd ar 

fewnfudwyr hyd yn oed gyda pholisïau cyhoeddus.  Ymhellach, er gwaethaf y ffaith fod y 

Ffrangeg ym meddu ar statws rhyngwladol, y mae Llywodraeth Québec, fel Llywodraethau 

Cymru a Chatalwnia yn gorfod dygymod â heriau o ganlyniad i’r ddeuoliaeth ieithyddol yn y 

dalaith rhwng y Ffrangeg a’r Saesneg.  Yn hyn o beth, mae yna debygrwydd rhwng y tair 

astudiaeth achos, er gwaethaf y gwahaniaethau ar yr olwg gyntaf.   

Ymhellach, gwelwyd bod yr hyn a ddywed Kaplan a Baldauf ynglŷn â pherthnasedd polisïau 

iaith mewn addysg i feysydd polisi eraill yn gamarweiniol: 

Language in education planning [...] affects only one sector of the society – the 

education sector[...]that is, it has not necessarily penetrated educational activities in 

other areas (e.g. the military, tourism, banking and economics), nor has it had much 

impact on informal education structures (e.g. apprenticeship systems of various sorts, 

out-of-school teaching in church or community related schools [...] and in some cases 

pre-school activities (1997: 123). 

Dangosodd y drafodaeth ar y systemau addysg anstatudol fod y gwrthwyneb yn wir; er mwyn 

i bolisïau iaith mewn addysg fod yn llwyddiannus, mae angen rhoi ar waith mesurau 

atgyfnerthol mewn meysydd eraill.  Gwelwyd bod cysoni polisïau iaith mewn addysg a’u 

gwneud yn berthnasol i ystod o feysydd polisi eraill yn ei gwneud hi’n haws i integreiddio 

mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Yn wir, er gwaethaf y gwahaniaethau yn eu 

pwerau, mae’r tair llywodraeth wedi llwyddo i roi ar waith bolisïau addysg sy’n ymwneud â’r 

meysydd economi a chyflogaeth.  Felly, cadarnhaodd yr ymchwil yr hyn a ddywedodd 
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Hornberger ynglŷn â’r cyswllt rhwng adferiad iaith ieithoedd brodorol ac economi’r 

gweithle: ‘Indigenous language revitalization is subject to the vagaries of policy, politics, 

and power; and it is subject to the economics of the linguistic marketplace’ (2011: 1).  

Dangosa’r ymchwil yr angen i wneuthurwyr polisi, wrth fynd ati i lunio a gweithredu polisïau 

addysgol, ystyried meysydd polisi ehangach. 

Gwelwyd hefyd bod cymhelliad yn ffactor dylanwadol yn y broses o ddysgu iaith.  Wrth 

adlewyrchu ar yr hyn a ddywed Baker a Jones (1998: 644) yn y bennod adolygiad 

llenyddiaeth, gwelir bod cymhelliannau ymarferol ac integreiddiol (neu’r hyn a elwir yn 

‘instrumental’ ac ‘integrative’) yn dylanwadu ar allu’r system addysg i hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i’r cymunedau iaith lleiafrifol.  Er bod yr astudiaethau ar y ddau fath o 

gymhelliad yn awgrymu mai’r rheiny sy’n dysgu ail iaith am resymau ‘integreiddiol’ sy’n 

debygol o gyrraedd lefel uwch o hyfedredd yn yr ail iaith, datgelodd yr ymchwil hwn mai’r 

ffordd orau i annog mewnfudwyr i ddysgu’r iaith yn y lle cyntaf oedd rhesymau mwy 

ymarferol megis cyfleoedd cyflogaeth.   

Felly, mae’r gwaith empeiraidd yn gwneud cyfraniad allweddol i’r llenyddiaeth ar gynllunio 

iaith a’r llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog mewn amryw ffyrdd.  Fel y trafodwyd yn y 

bennod adolygiad llenyddiaeth, mae bwlch yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog ar gyfer 

oedolion.  Trwy gymharu ar draws y tair astudiaeth, mae canfyddiadau’r gwaith yn amlygu’r 

hyn y gellid ei wneud yn ymarferol drwy gweithgarwch ym meysydd addysg a chyflogaeth i 

geisio integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion i gymunedau iaith lleiafrifol.  Rhagwelir y 

bydd yr ystod o wybodaeth empeiraidd newydd yn cyfoethogi’r drafodaeth gyfredol ar 

integreiddio mewnfudwyr a dysgu ail-iaith i oedolion, boed yn fewnfudwyr neu beidio.  

Ymhellach, gan fod y gwaith yn trafod y systemau addysg statudol ac anstatudol ar y cyd, 

amlygir natur y berthynas rhyngddynt a’r modd y gallent atgyfnerthu’i gilydd i gyrchu’r nod 

o integreiddio mewnfudwyr.  Mae hyn yn cynrychioli cyfraniad gwerthfawr yn ei hun; yn 

wir, anaml y mae’r ddau system yn cael eu hastudio ochr yn ochr, boed ym maes cynllunio 

iaith neu addysg ddwyieithog. 

3. Cefnogi’r system addysg: rôl gweithgarwch yn y gymuned a gyda’r teulu 

Troir yn awr i drafod yr is-gwestiwn ar rôl gefnogol y teulu a’r gymuned yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr sef, I ba raddau gall y teulu a’r gymuned gefnogi ac atgyfnerthu 

ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith leiafrifol? Yn yr ail bennod, 
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sefydlwyd bod y system addysg yn fodd effeithlon o greu siaradwyr newydd, ond 

cydnabuwyd na ddylid dibynnu’n gyfan gwbl ar y system addysg i hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith (Baker, 2001; 2003).  Tybiwyd bod angen cefnogi’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr â gweithgaredd polisi mewn meysydd amrywiol eraill a 

rhagwelwyd y byddai gweithgarwch y llywodraethau ym maes y system addysg yn 

gorgyffwrdd â mesurau ym maes y gymuned a’r teulu.  Cadarnhawyd y dybiaeth hon ar 

draws y tair astudiaeth achos a gwelwyd y tair llywodraeth, wrth ymdrechu i hwyluso 

integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg, yn rhoi mesurau ar waith ym meysydd y 

gymuned a’r teulu.  

Y gymuned 

O graffu ar weithgaredd polisi ar draws y tair astudiaeth achos, gwelwyd mai’r llywodraeth 

sydd wedi mynd ati i uno cynlluniau addysgol a chymunedol yn y modd mwyaf systematig 

yw Llywodraeth Catalwnia.   

Yr enghraifft amlycaf o hyn yw’r rhaglen VxL sydd bellach wedi’i chydnabod gan y 

Comisiwn Ewropeaidd (2005) fel enghraifft o arfer da i ysgogi dysgwyr.  Dros y 

blynyddoedd, mae Llywodraeth Catalwnia wedi canolbwyntio ar ddatblygu’r rhaglen VxL fel 

rhan o'i strategaeth o feithrin defnydd cymdeithasol o’r Gatalaneg (GenCat, 2010a: 143).  

Mae’r dystiolaeth o weithgaredd polisi yng Nghatalwnia yn awgrymu fod y broses o ddysgu 

iaith yn treiddio i ystod o beuoedd iaith ac o ganlyniad yn cynnig profiad mwy cyflawn o 

ddysgu’r Gatalaneg.  Nid yw dysgu'r Gatalaneg yn dasg sydd wedi’i chyfyngu i’r dosbarth, 

yn hytrach, mae Llywodraeth Catalwnia yn trin integreiddiad mewnfudwyr fel proses sy’n 

cynnwys sawl actor a sawl maes, boed yn ieithyddol, cymdeithasol ac economaidd.   

Dangosodd yr astudiaeth ar Gymru bod natur y gweithgaredd yn yr un maes yn dra gwahanol 

o’i gymharu â’r hyn sy’n digwydd yng Nghatalwnia.  Gwelwyd bod Mentrau Iaith y Gogledd 

yn cydweithio gyda’r CCiOGC i ddarparu dysgu anffurfiol i ddysgwyr ac, yn hyn o beth, yn 

chwarae rôl bwysig yn y broses o ddod â siaradwyr rhugl a dysgwyr ynghyd.
295

  Yn ogystal, 

mae yna ymwybyddiaeth bod yna gyfrifoldeb ar yr ardaloedd Cymraeg i hwyluso’r gwaith o 

ddysgu Cymraeg i fewnfudwyr (Cymuned, 2001: 17).  Eto i gyd, nid yw’r ymwybyddiaeth 

                                                           
295

 Yn ogystal, yr oedd y mudiad CYD a sefydlwyd ar ddiwedd yr 1970au, yn ceisio dod â siaradwyr rhugl eu 

Cymraeg a dysgwyr ynghyd i sgwrsio neu fwynhau gweithgareddau gyda'i gilydd.  Er iddo dderbyn arian grant 

gan ByIG am gyfnod, penderfynodd y corff derfynu’r grant blynyddol a rhoi'r cyfrifoldeb i’r CCiO ddarparu 

dysgu anffurfiol.  Daeth y mudiad i ben yn 2008.  Gweler: http://www.cyd.org.uk/index.php [Cyrchwyd Awst 

2013]. 

http://www.cyd.org.uk/index.php
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hon wedi’i chyfieithu yn bolisi cyflawn ar lefel genedlaethol a thra bod y rhaglen VxL yn 

dangos bod modd cael strategaeth ar y lefel rhanbarthol sy’n gweithio mewn modd 

systematig a threfnus ar draws sawl lefel, mae’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru yn parhau’n 

dameidiog ac yn digwydd ar y lefel leol iawn yn unig.   

O astudio prif ddatganiadau polisi mewnfudo yn Québec, ‘Au Québec pour Bâtir ensemble’ 

(1991), gwelir bod y llywodraeth yn pwysleisio cyfraniad dinasyddion Québec i’r broses o 

hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’r gymdeithas.  Eto i gyd, nid oes strategaeth gyfannol 

ac mae’r CSLF yn tynnu sylw at y diffyg cyswllt cymdeithasol sydd rhwng francophones a’r 

mewnfudwyr:  

Le manque de rapports sociaux entre les immigrants non francophones et la majorité 

francophone à Montréal est souvent décrié par les immigrants eux-mêmes. Cette 

dimension touche les mesures à prendre pour les francophones, mais surtout pour les 

néo-Québécois (GdQ, 2013c: 49).
296

 

Er yr ymwybyddiaeth o’r angen i greu rhagor o gysylltiadau rhwng gwahanol grwpiau iaith 

yn Québec, nid oes rhaglen sy’n cael ei gweinyddu ar y lefel llywodraethol sydd  yr un mor 

strwythuredig â’r VxL. 

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y graddau y gellid adeiladu ar y gefnogaeth a’r diddordeb 

ymhlith siaradwyr yr iaith leiafrifol fel modd o gefnogi’r system addysg yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr.  Dangoswyd y gall mesurau iaith mewn addysg gael eu llunio fel 

eu bod yn cynnwys y gymuned gyfan a bod hyn yn fodd cadarnhaol o hwyluso integreiddiad 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith.   

Y teulu  

Mae'r data empeiraidd o'r tair astudiaeth yn dangos y modd y gall y teulu, fel sefydliad 

allweddol yn y broses o gynhyrchu siaradwyr, hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i'r 

gymuned iaith leiafrifol.  Fel soniwyd eisoes, er nad oes rhaglen neu brosiect sydd yr un mor 

strwythuredig a soffistigedig â'r rhaglen VxL, gwelwyd yn ystod yr ymchwil bod prosiectau 

mwy meicro wedi eu llunio gan y tair llywodraeth er mwyn ceisio dylanwadu ar arferion iaith 

y teulu.   

                                                           
296

 ‘Mae’r diffyg cyswllt cymdeithasol rhwng mewnfudwyr nad yw’n francophone a’r mwyafrif francophone 

ym Montréal yn aml yn cael ei feirniadu gan y mewnfudwyr ei hunain.  Mae’r agwedd hon yn gofyn cymryd  

mesurau yn ymwneud â francophones, ond yn arbennig ar gyfer y néo-Québécois’ (cyfieithiad personol). 
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Yng Nghymru, rhoddwyd ar waith y prosiect ‘Cefnogi Teuluoedd Hwyrddyfodiaid’ gan 

Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar y cyd ag ymarferwyr iaith yng Ngwynedd.  Nod y prosiect hwn 

oedd cynnig sesiynau ymwybyddiaeth iaith i deuluoedd er mwyn hwyluso eu hintegreiddiad 

i’r gymuned iaith Gymraeg.  Dangosa’r prosiect hwn y modd y gall prosiectau meicro ym 

maes y teulu atgyfnerthu gweithgaredd sy’n digwydd eisoes ym maes addysg statudol a vice 

versa.  Dangosa hefyd y modd y gellid targedu mewnfudwyr mewn ffordd mwy cynnil er 

mwyn eu cymell i fynychu gwersi iaith.   

Ym Montréal, o archwilio gwaith bwrdd addysg y CSdM, gwelwyd bod yr endid addysgol 

hwn hefyd yn ceisio defnyddio’r cyswllt rhwng y system addysg statudol a’r teulu fel modd o 

symbylu rhieni ac aelodau eraill o’r teulu.  Adeilada’r bwrdd addysg ar weithgaredd 

cymunedol sydd eisoes ar waith er mwyn ceisio dylanwadu ar y teulu.  Un enghraifft o hyn 

yw’r prosiect ICS.  Prif amcan y prosiect hwn yw cynyddu ac adeiladu ar y cydweithrediad 

rhwng yr ysgol, y teulu a’r gymuned er mwyn hwyluso integreiddiad rhieni a phlant.  Er nad 

yw’r prosiect yn un sydd wedi ei selio ar integreiddiad ieithyddol yn unig, mae pob un 

hwylusydd yn gweithio ar y sail bod y broses o Ffrangegeiddio yn hanfodol i integreiddiad 

mewnfudwyr.    

Ar y lefel leol yng Nghatalwnia, targedodd Ajuntament de Vic rieni a’u plant trwy’r prosiect 

EBE.  Un o brif nodau’r prosiect oedd hwyluso cynhwysiad plant o fewn y system addysg 

statudol.  Cynigiodd y ganolfan EBE gefnogaeth a chyngor i fewnfudwyr a’u teuluoedd cyn 

i’r plant gychwyn yn yr ysgolion prif ffrwd a rhoddwyd  gwybodaeth iddynt ar ystod eang o 

bynciau gan gynnwys addysg statudol eu plant, cyfleoedd i ddysgu’r Gatalaneg a’u hawliau a 

dyletswyddau fel dinasyddion yn Vic.  Er nad yw’r ganolfan EBE yn bodoli bellach, yr oedd 

yn enghraifft o arfer da a gafodd ei hefelychu mewn rhannau eraill o Gatalwnia.  Dangosodd 

y prosiect fod modd creu gofod a strwythur addysgol er mwyn cychwyn ar y broses o 

integreiddio gwahanol aelodau o’r un teulu gyda’i gilydd.  

Datgelodd yr ymchwil fod modd dylanwadu ar syniadau ac arferion ieithyddol y teulu trwy 

bolisïau ym meysydd addysg statudol ac anstatudol.  Wrth ystyried y llenyddiaeth 

academaidd, dywed Fishman (1991) a Baker a Jones (2000) ei bod yn anodd dylanwadu ar y 

maes teuluol mewn ymdrechion i ddadwneud shifft iaith.  Y prif reswm am hyn yw’r ffaith 

nad yw teuluoedd yn hawdd eu targedu: 



237 
 

Families are not captive audiences, as pupils are in school, as workers are in a 

workplace, or as soldiers in the armed forces.  There is no particular, parsimonious 

point of assembly where one goes to find families (Fishman, 1991: 95).   

Yng nghyd-destun yr ymchwil hwn, fodd bynnag, gwelir bod modd i lywodraethau lwyddo i 

fynd i’r afael â’r elfen hon o gynllunio iaith.  Trwy gyfrwng y system addysg statudol, sef 

sefydliad a ystyrir yn ‘captive’ gan Fishman, mae llywodraethau’n llwyddo i ‘gyrraedd’  

teuluoedd nad ydynt yn medru’r iaith leiafrifol.   

Ymhellach, dangosodd yr ymchwil pa mor werthfawr yw’r teulu, fel sefydliad, i gefnogi ac 

atgyfnerthu ymdrechion polisi ym maes addysg i hwyluso integreiddiad mewnfudwyr, boed 

yn blant neu oedolion.  Fel y gwelwyd yn yr ail bennod, mae academyddion ym maes 

cynllunio iaith o’r farn fod y teulu bellach yn chwarae rôl llawer llai arwyddocaol yn y broses 

o gynnal iaith nag yr arferai (Williams, 2013b; 101).  Serch hyn, mae’r enghreifftiau o 

weithgarwch polisi ar draws y tair achos yn adlewyrchu’r ffaith bod y teulu yn parhau’n 

sefydliad pwysig yn y broses o adfer a chynnal iaith.  Yn ddi-os, mae natur a rôl y teulu wedi 

newid; yn draddodiadol, mae’r teulu’n gyfrifol am atgynhyrchu siaradwyr, sef y broses o 

drosglwyddo’r iaith yn rhyng-genedlaethol.  Yr hyn y mae’r ymchwil yn ei ddangos, fodd 

bynnag, yw y gall y teulu fod yn allweddol yn y broses o gynhyrchu siaradwyr newydd yr 

iaith leiafrifol hefyd.  Nid yw’n angenrheidiol fod y rhieni yn siarad yr iaith leiafrifol fel 

mamiaith er mwyn bod yn actorion pwysig yn y broses o gaffael iaith eu plant.  Mae’r 

canfyddiad hwn yn un arwyddocaol iawn a all gyfrannu at y drafodaeth yn y llenyddiaeth ar 

gynllunio iaith ar rôl y teulu mewn ymdrechion i adfer a chynnal iaith.  

O astudio rôl y teulu a’r gymuned yn y broses o atgyfnerthu mesurau addysgol i integreiddio 

mewnfudwyr, mae’r ymchwil empeiraidd yn datgelu bod y ddau sefydliad hyn yn werthfawr 

iawn.  Er bod yr hyn sy’n digwydd yn y dosbarthiadau neu’r ysgolion yn allweddol i’r broses 

o integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith, ni ddylid diystyru rôl a phwysigrwydd y teulu 

a’r gymuned wrth sicrhau fod y polisïau iaith mewn addysg yn llwyddiannus.  Mae rhai 

academyddion yn honni fod y ddau sefydliad hyn bellach yn llai pwerus nag yr oeddynt, ys 

dywed Williams:  

Historically minority language promotion has as its fundamental base the 

transmission of the language in the home, the community and associated group 

networks, agencies and institutions. In many European contexts these pillars of 

language production and reproduction appear to be weakening (2013b: 101). 
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Serch hynny, dengys yr ymchwil eu bod yn parhau i chwarae rôl sylweddol mewn 

ymdrechion i adfer neu gynnal ieithoedd.  Mae’r ddadl hon yn bwysig a rhagwelir y gellid 

adeiladu ar yr honiad hwn i gyflwyno dadleuon sy’n profi gwerth y teulu a’r gymuned mewn 

prosesau cynllunio iaith.  Ymhellach, dangosodd yr ymchwil fod natur y berthynas rhwng y 

teulu, y gymuned a’r system addysg yn parhau i fod yn un blethedig.  Cynrychiola hyn ddadl 

arwyddocaol sy’n atgyfnerthu safbwynt Tollefson: ‘The link between the school, the family, 

and the community is critical for understanding language policies in education and for 

developing effective language teaching and language maintenance programs’ (2002: 328).  

Mae’r ymchwil yn dangos nad yw’r system addysg ar ei phen ei hun yn cynnig yr holl 

atebion i wneuthurwyr polisi yn eu hymdrechion i integreiddio mewnfudwyr, ond yn hytrach 

drwy roi ar waith fesurau ym meysydd y teulu a’r gymuned gellid atgyfnerthu polisïau ym 

maes addysg. 

4.  Dylanwad ffactorau ehangach ar y broses polisi 

Bydd rhan nesaf y bennod yn trafod y ffactorau cefndirol a adnabuwyd ar ddechrau’r 

ymchwil fel rhai allweddol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  

Yn ystod yr ymchwil, astudiwyd yr hyn a oedd yn digwydd tu hwnt i’r dosbarth mewn 

ymdrech i geisio deall y modd y mae’r ffactorau hyn yn dylanwadu ar y broses o lunio a rhoi 

ar waith bolisïau iaith mewn addysg.  Archwiliwyd yr îs-gwestiwn sef, I ba raddau mae 

ffactorau cefndirol megis demograffi, y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd 

economaidd yn dylanwadu ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr?  Bydd rhan 

nesaf y bennod yn ceisio tynnu ynghyd prif ganfyddiadau’r penodau empeiraidd er mwyn eu 

gosod mewn cyd-destun mwy cymharol.  Canfuwyd yn ystod yr ymchwil fod natur y 

berthynas rhwng y tair ffactor yn annatod a’u bod yn dylanwadu’n gryf ar ei gilydd.  

Dechreuir yn gyntaf gyda thrafodaeth ar ddemograffi.  

Demograffi 

Fel y rhagwelwyd cyn ymgymryd â’r gwaith maes, dangosodd yr ymchwil bod cyswllt 

arwyddocaol rhwng ffactorau demograffig a gweithgaredd y llywodraethau ym maes polisi 

iaith mewn addysg.  O ystyried ffocws y gwaith, nid yw hyn yn syndod.  Serch hyn, yn ystod 

yr ymchwil, gwelwyd bod y thema o ddemograffi yn ymwneud â natur y drafodaeth ar 

fewnfudo ac felly’r mesurau a roddwyd mewn lle.  Gwelir hefyd bod ffactorau demograffig 

megis dosbarthiad poblogaeth y mewnfudwyr hefyd yn dylanwadu ar effeithiolrwydd y 

polisïau.  Trafodir y ddau bwynt yma yn gryno yn awr. 
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Dechreuir gydag astudiaeth achos Québec.  Fel y gwelwyd yn y bennod empeiraidd, yn ystod 

yr 1960au, daeth y gyfradd geni isel yn Québec i nodweddu’r drafodaeth ar gynnal yr iaith a 

diwylliant Québécois.  Yr oedd presenoldeb mewnfudwyr yn greiddiol i’r drafodaeth hon ac, 

yn ystod y Chwyldro Tawel, adnabuwyd bod y gymuned francophone yn ddibynnol ar 

fewnfudwyr i gynnal y Ffrangeg, yn enwedig ym Montréal.  Dylanwadodd y ffactor hwn ar 

natur y drafodaeth wleidyddol yn y dalaith yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif ac mae 

sicrhau integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg yn parhau’n flaenoriaeth hyd 

heddiw. 

Er ymrwymiad y llywodraeth daleithiol i integreiddio mewnfudwyr, mae’r ffenomen yn  

cynrychioli her real, yn enwedig ym Montréal.  Ffactorau demograffig sydd wrth wraidd hyn; 

yn y ddinas hon y mae mwyafrif  y mewnfudwyr rhyngwladol yn trigo a dyma lle mae’r 

gymuned francophone yn meddu ar y gyfradd geni isaf.  Ymhellach, dyma lle mae gan y 

Saesneg ei throedle cryfaf yn Québec.  Yn ôl arbenigwr demograffig, waeth beth fo’r 

mesurau integreiddio a fabwysiedir gan y llywodraeth i geisio integreiddio mewnfudwyr i 

gynnal y Ffrangeg, oni bai fod y gymuned francophone yn cynhyrchu mwy o blant, bydd y 

polisïau integreiddio yn ofer (UdM, Cyfweliad 1, 2012). 

O astudio gweithgaredd y CSdM, gwelwyd graddau’r dasg o integreiddio mewnfudwyr ym 

Montréal.  Tra bod mewnfudwyr sy’n symud i weddill Québec yn dysgu’r Ffrangeg yn 

gyflym ac yn cael eu cymhathu o ganlyniad i’r sefyllfa sosio-ieithyddol sydd o blaid y 

Ffrangeg, mae’r cyd-destun ieithyddol ym Montréal yn golygu nad yw hyn yn digwydd yno.  

Yn hyn o beth, honna Termote fod yr amgylchedd ehangach yn allweddol i integreiddiad 

mewnfudwyr: ‘C’est l’environnement qui facilite la francisation. Je vais être provocateur 

pour votre problématique à vous, je vais dire qu’il est plus important l’environnement que la 

politique’ (UdM, Cyfweliad 1, 2012).
297

  Gwelwyd ei bod yn her yn rhai ysgolion y ddinas 

gan fod y gyfradd o ddisgyblion francophone yn llawer îs na’r disgyblion allophone.  

Dylanwadodd hyn ar ganfyddiadau’r mewnfudwyr o statws a defnyddioldeb y Ffrangeg a 

gwnaethpwyd y dasg o’u hintegreiddio’n anos o’r herwydd.  

Gwelwyd hyn yng Nghymru hefyd, ac fel y dangoswyd yn y bennod ar Gymru, gall y 

gymhareb athro-disgybl effeithio ar allu’r ysgol i integreiddio plant o gefndiroedd 

mewnfudol.  Er bod y plant yn magu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg yn y canolfannau iaith, 
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 ‘Yr amgylchedd sy’n hwyluso Ffrangegeiddio.  Dwi am fod yn heriol o’r broblem yr ydych yn delio â hi, dwi 

am ddweud fod yr amgylchedd yn bwysicach na pholisi’ (cyfieithiad personol).  
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mae’r dasg o’u hintegreiddio unwaith y maent yn ôl yn yr ysgolion prif ffrwd yn cynrychioli 

her, yn enwedig pan fod yna gyfradd uchel o blant o gefndiroedd mewnfudol yn yr ysgol.  Yn 

hyn o beth, mae’n llawer haws eu hintegreiddio pan fo niferoedd y plant o gefndiroedd 

mewnfudol yn isel.  Atseinia hyn honiad Hickey (2001: 1) ynglŷn â’r ffaith fod presenoldeb 

disgyblion o gefndiroedd iaith sy’n wahanol i’r iaith leiafrifol a ddefnyddir yn yr ysgol yn 

dylanwadu ar y defnydd iaith yn y dosbarth.  Ymhellach, gan fod dwysedd y mewnfudwyr yn 

amrywio ar draws y sir, gwelwyd anghysonderau yng ngallu’r system addysg i hwyluso 

mewnfudwyr.   

Gwelwyd bod y ffactor ddemograffig hon hefyd yn bresennol yn yr astudiaeth o Gatalwnia.  

Yn wahanol i Fontréal, gwelwyd bod yr amgylchedd ieithyddol wedi hwyluso polisïau 

addysg yr Ajuntament de Vic i integreiddio mewnfudwyr drwy’r system addysg.  Tra bod y 

tirwedd ieithyddol ym Montréal yn amlieithog ac wedi’i nodweddu gan y ddeuoliaeth 

francophone v anglophone, y Gatalaneg yw’r brif iaith yn nhref Vic gyda dros 80% yn siarad 

y Gatalaneg yno (IDESCAT, 2012).  Yn hyn o beth, mae’r sefyllfa sosio-ieithyddol yn 

golygu fod plant ac oedolion yn cael eu trochi yn y Gatalaneg ym mhob agwedd o’u 

bywydau.  Ymhellach, fel y trafodwyd yn y bennod ar Gatalwnia, er mwyn osgoi’r 

datblygiad o getoau a fyddai’n gwneud y broses o integreiddio plant drwy’r system addysg yn 

anos, cymrodd yr Ajuntament de Vic gamau pendant i ddosbarthu plant ar draws ysgolion y 

dref. 

Felly, cadarnhaodd yr ymchwil yr hyn sy’n cael ei arddel gan academyddion ym maes 

cynllunio iaith ynglŷn â thraweffaith niferoedd absoliwt o siaradwyr a’u dwysedd a dosraniad 

daearyddol ar gymunedau iaith lleiafrifol ac effeithiolrwydd y polisïau a weithredir (Nelde et 

al., 1996; Giles et al., 1977). 

Y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol 

Rhagwelwyd yn yr ail bennod y byddai’r cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol yn chwarae 

rôl allweddol yng ngallu llywodraethau i integreiddio mewnfudwyr i’w cymunedau iaith 

lleiafrifol trwy bolisïau iaith mewn addysg.  O adlewyrchu ar y casgliadau ar y cyd-destun 

cyfansoddiadol-wleidyddol ar draws y tair pennod empeiraidd, amlygwyd tair îs-thema 

penodol pellach, sef goblygiadau ewyllys wleidyddol, cymhwysedd deddfwriaethol a’r 

ddeinameg ryng-lywodraethol.   
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Dechreuir yn gyntaf oll gyda thrafodaeth ar Gymru, sef yr achos sydd â’r lleiaf o 

gymhwysedd deddfwriaethol yn enwedig ym maes mewnfudo.  Y ffactor amlycaf yng 

Nghymru yw dylanwad yr ewyllys wleidyddol ar allu’r system addysg i integreiddio 

mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Un o brif honiadau’r bennod ar Gymru oedd bod 

y pwnc o fewnfudo’n parhau’n destun dadleuol gwleidyddol.  Er bod sefydlu’r Cynulliad yn 

cynrychioli cyfnod newydd yn hanes cynllunio iaith a datblygiad cymdeithas ddwyieithog 

(Williams, 2000: 33), gwelwyd yn yr astudiaeth fod safbwyntiau hanesyddol a thraddodiadol 

y pleidiau yng Nghymru wedi llesteirio gallu gwneuthurwyr polisi i ymdrin â mewnfudo ar y 

lefel genedlaethol ac o ganlyniad, wedi arwain at oblygiadau ymarferol ar gyfer llunio a rhoi 

ar waith bolisïau iaith mewn addysg.  Gall hyn egluro’r bwlch rhwng y strategaethau 

llywodraethol a'r gweithgarwch ymarferol.  Er bod yna ymwybyddiaeth ar y lefel 

genedlaethol fod mewnfudo’n bwnc sy’n haeddu sylw polisi, megis yn ‘Iaith Pawb’ (2003) ac 

‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ (2012), nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn y strategaethau hyn yn 

cydfynd yn llwyr â’r gweithgarwch ar lawr gwlad.  Gellir cymhwyso’r hyn y mae Romaine 

yn ei ddweud am ideoleg wleidyddol i'r sefyllfa yng Nghymru: ‘Political ideology drives 

policy in particular directions, creating various divergences between stated policy and actual 

practices’ (2002: 14).   

O graffu ar weithgarwch ym maes addysg ar y lefel leol yng Ngwynedd, gwelir bod y 

gwrthwyneb yn wir; mae’r gweithgaredd polisi ym maes addysg i integreiddio mewnfudwyr 

yn cydfynd â gweledigaeth Cyngor Gwynedd ar gyfer y Gymraeg.  Ers yr 1970au, mae’r 

Cyngor wedi dangos yr ewyllys wleidyddol i fynd i’r afael ag effaith mewnfudo.  Golyga hyn 

fod cynllunwyr polisi ac ymarferwyr addysg wedi medru delio gyda thraweffaith mewnfudo 

trwy gymryd camau pendant ym maes addysg.  Cafwyd yr ymdrechion cyntaf ar adeg pan yr 

oedd mewnfudo ar ei fwyaf amlwg i’r sir, a phedwar degawd yn ddiweddarach, y mae’r sir 

wedi magu traddodiad ac arbenigedd ym maes integreiddio mewnfudwyr.  Ymhellach, mae 

profiad ac ymrwymiad y Cyngor o ddelio gydag integreiddio mewnfudwyr yn golygu mai’r 

awdurdod addysg sydd bellach yn cynnig arweiniad ar y ffordd orau i integreiddio 

mewnfudwyr i awdurdodau addysg eraill.  Gan mai awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am drefnu 

a chynllunio’r ddarpariaeth ar gyfer addysg statudol, nid yw’n syndod fod yr arbenigedd yn 

bodoli ar y lefel hon.  Serch hyn, o ystyried natur yr her o integreiddio mewnfudwyr i 

gymuned iaith leiafrifol a’r drafodaeth ar fewnfudo, gellid dadlau bod angen i’r arweiniad 

hwn ddod o gyfeiriad y llywodraeth genedlaethol.   
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Yn ogystal â’r ewyllys wleidyddol, mae’r is-thema o gymhwysedd deddfwriaethol hefyd yn 

haeddu sylw wrth drafod gweithgaredd polisi ym maes addysg yng Nghymru.  O gymharu â 

Chatalwnia, ac yn sicr Québec, mae cyfnod gweithredu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi  

bod yn un llawer byrrach a chyfyngedig.  Felly, hyd yn oed pe byddai ewyllys wleidyddol 

ffafriol wedi bodoli yng Nghymru ar y mater o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Gymraeg, ni fyddai’r pwerau cyfansoddiadol wedi caniatáu deddfu ym meysydd iaith, addysg 

neu fewnfudo.  Yn ddi-os, hyd at 2011, pan roddwyd pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad, 

byddai’r diffyg pŵer a dylanwad deddfwriaethol wedi llesteirio gweithgarwch mewn 

meysydd perthynol.  Yn yr un modd, gan fod y Cynulliad wedi bod o dan gyfyngiadau 

ariannol yn sgil y diffyg datganoli a gallu i godi trethi, byddai natur ei gyllido a’i berthynas 

gyda San Steffan wedi arafu unrhyw ddatblygiad deddfu a pholisi.  

Yn ogystal, gwelwyd yn ystod yr ymchwil ar Gymru fod y deinameg rhyng-lywodraethol 

rhwng pleidiau’r Cynulliad a San Steffan wedi dylanwadu ar natur y drafodaeth ar fewnfudo 

yng Nghymru; ar yr un adeg ag yr oedd y Blaid Lafur Gymreig a Phrydeinig yn cyhuddo 

Plaid Cymru o fod yn hiliol, yr oedd y Blaid Lafur Brydeinig yn cynnal trafodaethau ar 

ofynion ieithyddol mewnfudwyr a’u teuluoedd i Brydain (Brooks, 2006).   

Yn y ddwy astudiaeth achos arall, mae'r dystiolaeth empeiraidd yn dangos fod natur y 

drafodaeth wleidyddol ar fewnfudo yn llawer mwy aeddfed.  Yng Nghatalwnia a Québec, 

gwelir consensws gwleidyddol, nid yn unig ar integreiddio mewnfudwyr, ond hefyd ar y 

pwysigrwydd o ddefnyddio’r system addysg fel y prif arf yn y broses o’u hintegreiddio.  Er 

bod y drafodaeth ar fewnfudo a’r system addysg wedi dechrau ynghynt yn Québec nag yng 

Nghatalwnia, teg fyddai dweud fod yna ddisgwrs gwleidyddol sy’n ffafriol i’r broses o 

hwyluso integreiddiad mewnfudwyr drwy’r system addysg yn y ddwy astudiaeth achos.  

Yng Nghatalwnia, mae’r syniadaeth ynglŷn â rôl y system addysg yn y broses o hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg wedi esgor ar gonsensws rhwng prif 

bleidiau’r rhanbarth ac wedi derbyn cefnogaeth eang gan y gymdeithas sifil a chan 

ddinasyddion Catalwnia byth ers yr 1980au.  Er bod yna anghytuno rhwng yr ERC a’r CiU ar 

union fanylion y polisïau iaith mewn addysg, mae’r ddwy blaid wedi bod yn gweithredu o 

dan yr ideoleg fod y Gatalaneg yn sail i’r gymdeithas a hunaniaeth Gatalaneg.  Mae’r ffaith 

fod yna ewyllys wleidyddol yn y rhanbarth i ymateb i fewnfudo a bod y ddwy blaid yn 

rhannu’r nod cyffredin o ddefnyddio’r system addysg fel y prif ddull o wneud hynny yn 

golygu y gall polisïau iaith mewn addysg cadarn a chymhwysol gael eu llunio mewn 
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awyrgylch wleidyddol sy’n ffafriol a chefnogol.  Ymhellach, fel y gwelwyd yn y bennod ar 

Gatalwnia, mae’r consensws gwleidyddol ymhlith y pleidiau rhanbarthol yn golygu’u bod 

wedi cydweithio dros y blynyddoedd ar fesurau megis y ‘Pacte Nacional per a la 

Immigració’ (2008) ac yn sgil hyn wedi mynnu rhagor o bwerau deddfwriaethol i fynd i’r 

afael â mewnfudo.  O ganlyniad i’r cydweithrediad hwn, yn 2010, pasiwyd y ‘Llei d'acollida 

de les persones immigrades i les retornades a Catalunya’ a roddodd fframwaith cyfreithiol i 

Lywodraeth Catalwnia er mwyn rhoi ar waith fesurau i groesawu ac integreiddio 

mewnfudwyr i’r rhanbarth.   

Er bod y llywodraeth ranbarthol wedi llwyddo i gynyddu’r pwerau deddfwriaethol sydd 

ganddi i fedru integreiddio mewnfudwyr, amlygodd yr ymchwil rym dylanwad y deinameg 

rhyng-lywodraethol rhwng Llywodraeth Catalwnia a Llywodraeth Sbaen hefyd.  Yn hyn o 

beth, er bod gan wneuthurwyr polisi yng Nghatalwnia’r gefnogaeth wleidyddol ar y lefel 

rhanbarthol, mae’r cyd-destun gwladwriaethol ehangach wedi cynrychioli sialens i’r system.  

Y mae’r her fwyaf diweddar i’r system addysg statudol wedi dod o gyfeiriad y blaid PP ar y 

lefel wladwriaethol.  Yn wir, mae'r gyfraith arfaethedig a gyflwynwyd gan José Wert, 

Gweinidog Addysg Sbaen, yn dangos o’r newydd rai o’r tensiynau rhyng-lywodraethol a 

rhyng-bleidiol hanesyddol sy’n bodoli yn y wlad.   

Ni ddylid, fodd bynnag, gorsymleiddio’r drafodaeth ar yr hyn sy’n digwydd yng Nghatalwnia 

a honni fod pob dim sy’n digwydd ar y lefel rhanbarthol yn gefnogol i’r system addysg a’r 

hyn sy’n digwydd ar y lefel wladwriaethol yn gyfystyr â her.  Mewn gwirionedd, nid yw’r 

heriau bob tro wedi tarddu o’r lefel wladwriaethol.  Dros y blynyddoedd, mae rhieni (‘les tres 

famílies’) o fewn Catalwnia hefyd wedi herio’r model addysg yng Nghatalwnia (324, 2011) 

ac ym 1994, dilyswyd y model addysg yng Nghatalwnia gan Lys Cyfansoddiadol Sbaen 

(Artigal, 1997: 140).   

O graffu ar gasgliadau’r drafodaeth ar Québec, gwelwyd bod y tair îs-thema sef goblygiadau 

ewyllys wleidyddol, cymhwysedd deddfwriaethol a deinameg rhyng-lywodraethol hefyd yn 

berthnasol i’r achos hwn.  Yn ddi-os, mae’r ffaith fod yna ewyllys wleidyddol yn y dalaith 

sy’n ffafriol i integreiddio mewnfudwyr wedi sicrhau fod y system addysg yn gallu hwyluso 

integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith Ffrangeg.  Wrth olrhain datblygiadau 

deddfwriaethol ym meysydd addysg, iaith a mewnfudo yn ystod yr 1960au a’r 1970au, gwelir 

bod yna gonsensws rhyng-bleidiol wedi datblygu ynglŷn â rôl y system addysg yn y broses o 

integreiddio mewnfudwyr.  Heddiw, er y ceir gwahaniaethau yn rhai o bolisïau iaith mewn 
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addysg y PLQ a’r PQ, teg yw dweud fod y ddwy blaid yn gweithio oddi fewn i’r fframwaith 

deddfwriaethol cadarn a gynigir gan Fesur 101 ac yn cyrchu’r un nod o sicrhau fod 

mewnfudwyr yn dod yn aelodau llawn a gweithredol o gymdeithas sy’n Ffrangeg ei hiaith.  

Mae’r ewyllys wleidyddol i’w weld hefyd yn y ffaith fod yr un strategaethau addysg a 

mewnfudo a luniwyd dros ugain o flynyddoedd yn ôl yn parhau i weithredu fel asgwrn cefn i 

benderfyniadau a gweithgaredd polisi'r ddwy blaid heddiw.  O ganlyniad, mae gweision sifil 

yn Québec yn gweithio o fewn cyd-destun sefydlog; pa blaid bynnag sydd mewn grym, nid 

yw cyfeiriad strategol eu gwaith yn newid yn llwyr.  

Dangosodd yr ymchwil bod perthynas y llywodraeth daleithiol gyda’r llywodraeth ffederal 

hefyd wedi dylanwadu ar allu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr.  Yr enghraifft 

amlycaf o hyn yw'r newidiadau a wnaethpwyd i Fesur 101 yn sgil llunio Cyfansoddiad 

Canada ym 1982.  Ym 1984, penderfynodd Goruwch Lys Canada fod Erthygl 73 o Fesur 101 

yn anghydnaws gydag Erthygl 23 o’r Cyfansoddiad newydd a’r ‘Québec Clause’.  Ugain 

mlynedd yn ddiweddarach, yn 2002, daeth y cymal addysgol a amlinellwyd ym Mesur 101 yn 

destun dadl unwaith yn rhagor.  Er i’r PQ gyflwyno Mesur 104 mewn ymgais i atal defnydd 

o’r ‘écoles passerelles’ (GdQ, 2013c: 12), yn yr un modd ag yr heriwyd Mesur 101 ym 1982 

gan ddefnyddio ‘Siarter Hawliau a Rhyddfreiniau Canada’, heriwyd Mesur 104 gan Lys Apêl 

Québec am droseddu Erthygl 23 Siarter Canada a chan Oruchaf Lys Canada yn 2009 (GdQ, 

2010). 

Er hyn, mae’r ddeinameg rhyng-lywodraethol rhwng Llywodraethau Québec a Chanada yn 

golygu fod y llywodraeth daleithiol yn meddu ar ragor o bwerau mewn perthynas â 

mewnfudo na gweddill taleithiau Canada.  Mae’r berthynas unigryw sydd gan y ddwy lefel o 

lywodraeth yn golygu fod gan y llywodraeth daleithiol gymwysterau deddfwriaethol i ddewis 

eu mewnfudwyr ac i chwarae rôl weithredol yn y broses o’u hintegreiddio.  Yn ogystal, 

golyga hyn fod y llywodraeth daleithiol yn derbyn cyllideb flynyddol gan y llywodraeth 

ffederal a bod ganddynt yr awtonomi cyllidebol i bennu natur y gwariant hwn.  Mae’r 

‘rhyddid’ cyllidebol hwn wedi caniatáu i Lywodraeth Québec gynnig lwfans i fewnfudwyr 

sy’n dysgu’r Ffrangeg, ffactor sydd, yn ddi-os, yn ei gwneud hi’n haws i annog mewnfudwyr 

i fynychu dosbarthiadau iaith ac felly integreiddio i’r gymuned francophone.  

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y graddau y mae’r cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol 

wedi dylanwadu ar allu’r system addysg i hwyluso integreiddiad mewnfudwyr ar draws y tair 

astudiaeth achos.  Er bod hyd a lled pwerau deddfwriaethol y tair llywodraeth yn amrywio 
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ynghyd â’r deinameg rhyng-lywodraethol yn y tri achos, amlygodd y casgliadau ar draws y 

tri achos nad yw’r elfen wleidyddol byth yn bell o drafodaethau parthed addysg a mewnfudo. 

O ganlyniad, mae angen dwyn hyn i gof wrth fynd ati i ddadansoddi gweithgaredd endidau 

gwleidyddol.  Adleisia hyn safbwynt Williams fod angen i gynllunwyr iaith ystyried y ffaith 

fod yna agwedd ‘wleidyddol’ i’w swyddi:  

most planners involved with language planning have seen their task as ideologically 

neutral, whereas the politicisation of language in multilingual settings has 

increasingly drawn attention to the relationship between language planning and 

wider political issues (1992: 124).
298

 

Yn ogystal, mae’n atgyfnerthu’r hyn a haerwyd yn y bennod adolygiad llenyddiaeth ynglŷn 

â’r ffaith fod y system addysg wedi bod yn arf gwleidyddol dros y canrifoedd a bod 

gwleidyddiaeth wrth wraidd penderfyniadau yn ymwneud â’r system addysg.  Ys dywed 

Baker: 

Bilingual education is a central part of national or regional language planning that, 

on some occasions, seeks to assimilate indigenous and immigrant minorities, or 

integrate newcomers or minority groups. On other occasions, bilingual education is a 

major plank in language revitalization and language reversal [...].  These 

developments ensure that politics is rarely absent from debates about bilingual 

education. Indeed, there is no understanding of bilingual education without 

contextualizing it within the politics of a nation (e.g., Canada) or region (e.g., the 

Basque areas in Spain) or a state (e.g., California) (2003: 95). 

 

Ymhellach, o graffu ar y cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol ar draws y tair astudiaeth 

achos, cadarnhaodd yr ymchwil yr hyn a ragwelwyd yn y bennod adolygiad llenyddiaeth 

ynglŷn â dylanwad y lefel wladwriaethol neu facro ar y broses bolisi o integreiddio 

mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Yn hyn o beth, mae casgliadau’r ymchwil yn 

atgyfnerthu’r hyn a ddywed Lo Bianco (2011) a Liddicoat a Baldauf (2008) ynglŷn â 

dylanwad y ‘macro’ ar gynllunio ieithyddol.  Gwelir hefyd fod y broses o ddadwneud shifft 

iaith yn ymwneud â gwleidyddiaeth a phŵer a’r gefnogaeth sefydliadol a deddfwriaethol 

sydd ar gael i’r ieithoedd o dan sylw yn ogystal â newidiadau sy’n gymdeithasol a 

demograffig yn eu hanfod (Baker, 2003; Giles et al., 1977; Nelde et al., 1996; Williams, 

1992).   

                                                           
298

 Fel Williams (1992), mae Ó Riagáin yn beirniadu cymdeithasegwyr iaith am beidio â rhoi digon o ystyriaeth 

i ffactorau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol: ‘...the power of state language policies to produce 

intended outcomes is severely constrained by a variety of social, political and economic structures which 

sociolinguists have typically not addressed, even though their consequences are profound and of far more 

importance than language policies themselves’ (1997 yn Romaine, 2002: 19). 
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Yr hinsawdd economaidd 

Yn ystod yr ymchwil, gwelwyd hefyd bod y cyd-destun economaidd yn ffactor allweddol ar 

hyd pob cam o'r broses o integreiddio mewnfudwyr.  Yn y lle cyntaf, y cyd-destun 

economaidd sy’n gyrru'r mewnfudo ac sy’n dylanwadu ar y math o fewnfudwyr sy’n symud 

i'r cymunedau iaith lleiafrifol.  Yna, yr hinsawdd economaidd sy’n siapio (ynghyd â ffactorau 

gwleidyddol) natur y gweithgarwch cynllunio ieithyddol a welir ym maes integreiddio 

mewnfudwyr.  Wrth ddadansoddi’r hinsawdd economaidd ar draws y tair astudiaeth achos, 

datgelwyd gwahaniaethau arwyddocaol.  

Er bod pob astudiaeth achos yn amlygu'r graddau y gall y cyd-destun economaidd effeithio ar 

natur y gweithgaredd cynllunio ieithyddol ym maes integreiddio, mae'r sefyllfa yng 

Nghatalwnia yn enghraifft dda o sut gall ffactorau economaidd ddylanwadu ar y broses o 

integreiddio mewnfudwyr mewn cyfnod byr o amser.  Yn wir, mae'r hinsawdd economaidd 

wedi newid yn gyfan gwbl dros y degawd diwethaf ac mae hyn i'w weld ym mholisïau’r 

llywodraeth ranbarthol.  Mewn cyfnod byr, mae'r cyd-destun y mae gwneuthurwyr polisi yn 

gweithredu o’i fewn wedi newid o gyfnod o lewyrch economaidd i gyfnod o ddirwasgiad 

trwm sydd wedi’i nodweddu gan doriadau cyllidebol sylweddol.  Pan luniwyd y cynllun LIC 

yn 2004, yr oedd gan Lywodraeth Catalwnia'r gyllideb angenrheidiol i fynd i'r afael o ddifri 

â'r broses o integreiddio mewnfudwyr; penodwyd 'cyfryngwyr diwylliannol' a chyfieithwyr 

mewn ysbytai, ariannwyd prosiectau i hybu cydlyniad cymdeithasol ymhlith mewnfudwyr, 

agorwyd yr aules d'acollida a buddsoddwyd rhagor o arian yn nosbarthiadau'r CPNL.  Ar y 

pryd felly, yr oedd y ffyniant economaidd yng Nghatalwnia yn denu’r mewnfudwyr ond yn 

golygu hefyd fod yr adnoddau ar gael i’w hintegreiddio’n ieithyddol.  Ymhellach, gan fod 

yna lewyrch economaidd, yr oedd yn bosibl cyfiawnhau'r gwariant hwn.   

Ond mae'r dirwasgiad economaidd wedi gorfodi Llywodraeth Catalwnia i ailgynllunio ym 

meysydd addysg ac iaith i’r fath raddau fel y bod lle i gwestiynu a fyddai Llywodraeth 

Catalwnia yn gallu cymryd yr un camau yng nghyd-destun yr hinsawdd economaidd gyfredol 

(AdV, Cyfweliad 11, 2013).
299

  Heddiw, bodola ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr 

polisi fod yr amodau cyllidebol presennol yn llesteirio’i gallu i ymateb i fewnfudo.  Wedi 

dweud hyn, o ganlyniad i’r dirwasgiad, mae cyfradd y mewnfudwyr yn symud i’r rhanbarth 
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 Ys dywed cynrychiolydd o Ajuntament de Vic; ‘Bueno, ara es un momento difícil. Jo diria que estem en un 

momento que no podem tornar a copiar el model. Tornar a fer un pla d’entorn, ja és absurd’ / ‘Wel, mae hi’n 

gyfnod anodd rŵan.  Faswn i’n deud ein bod ni mewn cyfnod lle na fyddai’n bosibl ailgreu y model.  Byddai 

ceisio ailgreu y pla d’entorn yn hurt’ (AdV, Cyfweliad 11: 2013) (cyfieithiad personol). 
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wedi arafu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer yn dychwelyd i’w gwledydd 

genedigol.  

Ymhellach, yn sgil y dirwasgiad, mae cynnydd wedi bod yn y nifer o fewnfudwyr di-waith 

yng Nghatalwnia.  Mae hyn wedi newid y cyd-destun ar gyfer eu hintegreiddio; tra'i bod yn 

bosibl targedu mewnfudwyr sydd yn gyflogedig, mae hyn yn mynd yn anos pan y maent tu 

allan i'r strwythurau economaidd a chymdeithasol (CNL d'Osona, Cyfweliad 14, 2013).  

Unwaith eto, mae hyn yn atgyfnerthu’r hyn a ddywed Fishman ynglŷn â chael ‘captive 

audience’ (1991: 372).  Pan fo mewnfudwyr mewn gwaith, mae’n llawer haws eu targedu.  

Mae Catalwnia hefyd yn achos sy’n dangos y modd y gall llewyrch economaidd arwain at 

bwysau ychwanegol ar y gymuned iaith.  Ys dywed Fishman:  

The greater the industrial success of a minority ethnocultural region (‘minority’ vis à 

vis the polity as a whole), the more that region must be linked to the polity’s reward 

system and even to the international market-place in connection with obtaining 

customers, funds, workers and the most advanced equipment in expertise.  Catalonia 

has learned this lesson, partially to its own regret: success in the national and 

international work sphere generates its own dangers and problems in such areas as 

the appearance of an immigrant, non-Catalan speaking workforce... (1991: 105). 

Ond, tra mai ffyniant economaidd a ddenodd gynifer o fewnfudwyr i Gatalwnia, o astudio 

Cymru, gwelwyd bod y gwrthwyneb hefyd yn wir mewn cymunedau iaith lleiafrifol.   

Fel y dangoswyd yn y bennod ar Gymru, yr oedd y mewnfudo mewnol i Gymru yn ystod yr 

1980au yn gysylltiedig â’r problemau economaidd a’r newidiadau cymdeithasol mwy eang a 

oedd ar droed yn yr ardaloedd gwledig yn ystod y degawd hwn.  Yn wir, un o’r prif resymau 

pam y cafodd y mewnfudwyr gymaint o effaith oedd y sefyllfa economaidd fregus.  Ar 

ddiwedd yr 1980au, amlygwyd y duedd lle’r oedd pobl ddi-Gymraeg gyda’r cyfalaf 

angenrheidiol yn prynu tai ac mewn rhai achosion yn codi gwerth tai i’r graddau lle nad oedd 

y bobl leol yn medru cystadlu yn y farchnad dai lleol.  Ymhellach, gwelwyd bod cyfradd 

uchel o bobl fusnes yr ardal yn fewnfudwyr nad oeddent yn medru’r Gymraeg.  Mae’r 

problemau economaidd a chymdeithasol hyn, ynghyd â’r berthynas rhwng allfudo a 

mewnfudo, yn parhau hyd heddiw ac i’w gweld yn nogfennau llywodraethol (‘Iaith Pawb’, 

2003) ac yn nogfennau ac ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg megis, ‘Cymunedau 

Cymraeg Cynaliadwy’ (CyIG, 2013).   
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Yn Québec, yn sgil cytundeb Canada-Québec ym 1991, mae Llywodraeth Québec yn derbyn 

cyllid blynyddol gan Lywodraeth Canada, yn benodol i integreiddio mewnfudwyr (Baker, 

2010: 26).  Yn 2010, derbyniodd y llywodraeth daleithiol bron i 260$ miliwn i integreiddio 

mewnfudwyr (TCRI, Cyfweliad 13, 2012).  Golyga’r cytundeb unigryw hwn fod gan y 

llywodraeth daleithiol yr awtonomi gyllidebol i bennu union natur gwariant yr arian hwn.  

Ond nid yw’r system hon o gyllido heb ei beirniaid.  Yn ôl TCRI, mae’r ffaith nad yw 

Llywodraeth Canada yn gallu pennu union wariant y gyllideb hon yn golygu fod Llywodraeth 

Québec yn camddefnyddio’r arian: 

Ce n'est pas l'argent qui vient de gouvernement…du trésor public québécois. C'est 

l'argent qui vient d'Ottawa. Ils s'en foutent. De toute façon ils reçoivent cet argent. 

Bon, je pouvais faire quelque chose d'autre avec, mais donc le Québec est dans une 

situation sur le compare avec la Catalogne, la Bavière ou d’autre État des ardeurs 

autonomistes, le Québec est dans la situation absolument unique. Parce qu’il y a 

autant de pouvoir et d'argent géré sur cette question de l'immigration (Cyfweliad 13, 

2012).
300

 

Fel yr awgryma llefarydd ar ran TCRI, mae Québec mewn sefyllfa sy’n unigryw o’i 

chymharu ag is-wladwriaethau eraill a hynny o ganlyniad i’r ffaith fod pŵer ac arian yn rhan 

mor annatod o bwnc mewnfudo yn y dalaith.  

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos y modd y gall yr hinsawdd economaidd effeithio ar allu 

gwneuthurwyr polisi i roi polisïau ar waith.  Yn ddi-os, o ystyried dylanwad yr hinsawdd 

economaidd ar y broses o integreiddio mewnfudwyr, mae angen i academyddion ym maes 

cynllunio iaith a chynllunwyr polisi ym maes addysg ystyried llawn effaith yr agwedd hon 

wrth fynd ati i lunio, gweithredu a dadansoddi polisïau iaith mewn addysg sy’n ymwneud ag 

integreiddio mewnfudwyr.   

I grynhoi, yn ystod trafodaeth yr adran hon ar y ffactorau ehangach – demograffi, 

gwleidyddiaeth ac economeg, dangoswyd y modd y maent yn medru fframio’r gweithgarwch 

polisi ym maes addysg.  Yn wir, dangosodd canfyddiadau’r ymchwil fod yr hyn a ddywed 

Tollefson yn gywir:  

Language policies in education are not formed in isolation, but rather emerge in 

response to important social forces: political conflicts, changes in government, 
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 ‘Dio o ddim yn arian sy’n dod o lywodraeth Québec...y Trysorlys cyhoeddus.  Mae’r arian hwn yn dod o 

Ottawa.  Ond ‘does dim ots ganddyn nhw.  Ta waeth, mae nhw’n derbyn yr arian. Wel, faswn i’n gneud 

rhywbeth arall efo fo, ond wel, mae Québec mewn sefyllfa, o’i gymharu a Chatalwnia, Bafaria neu unrhyw 

wladwriaeth arall sydd ag ymdeimlad o annibyniaeth, mae Québec mewn sefyllfa unigryw. Oherwydd mae na 

gymaint o bŵer ac arian yn gysylltiedig â’r pwnc o fewnfudo’ (cyfieithiad personol). 



249 
 

migration, changes in the structure of local economies, globalization, and elite 

competition, to name a few (2002: 327). 

Atgyfnertha hyn y ddadl bod angen i gynllunwyr iaith ystyried ffactorau gwleidyddol ac 

economaidd ehangach, hyd yn oed yn eu gwaith beunyddiol.  Eto i gyd, fel y dangosa’r 

adrannau nesaf, nid dyma’r unig ffactorau sy’n dylanwadu ar allu’r system addysg i 

integreiddio mewnfudwyr.  

5. Actorion allweddol: rhieni, athrawon a’r gymdeithas sifil 

Yn ychwanegol at y tri prif ffactor cefndirol uchod, dadlennodd yr ymchwil ddylanwad 

cyfres o actorion penodol ar y broses o integreiddio mewnfudwyr drwy'r system addysg, sef 

rhieni, athrawon a'r gymdeithas sifil.  Mae’r bennod hon eisoes wedi cyffwrdd yn fras â rôl y 

tri actor hyn, ond yn awr, troir i'w trafod mewn mwy o fanylder.   

Rhieni  

Dechreuir yn gyntaf gyda Chymru, lle mae rôl rhieni wedi bod yn ffactor allweddol yn nhwf 

ac effeithiolrwydd addysg cyfrwng Cymraeg ers ei sefydlu (Thomas & Williams, 2013).  Yn 

ystod yr ymchwil, gwelwyd y graddau y gall diffyg cefnogaeth gan y rhiant mewnfudol 

lesteirio effeithiolrwydd y polisïau iaith mewn addysg.  O graffu ar Wynedd, gwelwyd rhai 

rhieni yn cymryd camau i geisio osgoi addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant trwy eu 

hanfon i ysgolion sy’n llai ‘Cymreig’: 

Un o’r pethau eraill ti’n gallu gweld yw, yn sydyn iawn mae mewnfudwyr yn 

synhwyro pa ysgol sydd ddim yn gwneud cymaint drwy gyfrwng y Gymraeg ac maen 

nhw’n pensaernïo mynd i honna (ByIG, Cyfweliad 5, 2011).   

Er bod rhai disgyblion yn meistroli’r Gymraeg i lefel a fyddai’n caniatáu iddynt dderbyn 

addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion uwchradd, mae dylanwad eu rhieni yn golygu eu 

bod yn aml yn mynychu ffrwd cyfrwng Saesneg neu ysgolion uwchradd mwy Seisnig.  Er 

bod yna ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr addysg yng Ngwynedd 

o’r broblem hon, nid oes ganddynt y pŵer i fynd i’r afael â’r broblem (CG, Cyfweliadau 11 

& 12, 2012).
301

  Yn yr un modd, yng Nghatalwnia, mae cefnogaeth rhieni, boed o 

gefndiroedd mewnfudol neu frodorol, wedi chwarae rôl dyngedfennol yng ngallu’r system 

addysg i integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith Gatalaneg, byth ers diwedd yr 1970au.  
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 Nid yw’r anhawster hwn yn bodoli’n Québec; gyda phasio Mesur 101, daeth diwedd ar ryddid dewis ymhlith 

rhieni.   
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Hyd heddiw, mae eu cymeradwyaeth neu eu gwrthodiad yn parhau i atgyfnerthu ymdrechion 

i integreiddio mewnfudwyr drwy'r system addysg.  Fel y trafodwyd eisoes yn yr adran ar y 

cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol, mae rhieni Sbaeneg wedi herio’r system addysg 

drochi yng Nghatalwnia ac mae hyn wedi esgor ar ddadlau gwleidyddol a chymdeithasol 

chwyrn. 

Yn y bennod adolygiad llenyddiaeth, tynnwyd sylw at safbwynt Nelde et al. (1996: 6) ynglŷn 

â rôl rhieni mewnfudol:  

Of course, it is self evident, but not impossible, that the family is unlikely to play a 

role in language production which refers to the learning of a language by parents 

whose children did not speak that language... 

Yn ôl yr academyddion hyn, nid oes gan y rhieni mewnfudol rôl allweddol i’w chwarae.  

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos bod y gwrthwyneb yn wir.  Yn ddi-os, gall rhieni nad 

ydynt yn medru’r iaith leiafrifol gefnogi’u plant ym mhob cam o’r broses o ddysgu’r iaith 

leiafrifol drwy’r system addysg.  Trwy anfon eu plant i addysg cyfrwng yr iaith leiafrifol, 

meddu ar agwedd gadarnhaol tuag at yr iaith a mynychu dosbarthiadau iaith, gall rhieni 

chwarae rôl dyngedfennol yn y broses o sicrhau fod eu plant yn dysgu’r iaith leiafrifol ac yn 

integreiddio i’r gymuned iaith leiafrifol.  Ymhellach, dangosodd yr ymchwil fod 

gwneuthurwyr polisi ar draws y tair astudiaeth achos yn cydnabod eu dylanwad ac wedi rhoi  

ystod o brosiectau neu bolisïau ar waith i fanteisio ar y berthynas rhwng y system addysg 

statudol a rôl rhieni. 

Athrawon  

Yn ogystal ag amlygu dylanwad rhieni, amlygodd canfyddiadau’r ymchwil bwysigrwydd 

prifathrawon ac athrawon yn y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Dangosodd hefyd fod yr 

hyn sy'n digwydd ar y lefel meicro yn yr ysgol a’r dosbarth yr un mor bwysig â'r hyn sy'n 

digwydd ar y lefel meso neu facro.   

O graffu ar Wynedd, gwelir bod yna ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr polisi o 

ddylanwad prifathrawon ac athrawon yn y broses o sicrhau fod y system addysg yn hwyluso 

integreiddiad i'r gymuned iaith Gymraeg (CG, Cyfweliad 12, 2012).
302

  Tra mai CG sy’n 

gyfrifol am bennu’r cyfeiriad strategol, ni ddylid diystyru rôl yr unigolyn yn y broses.  Yn ôl 

Redknap, mae hyn yn wir am addysg cyfrwng Cymraeg yn fwy cyffredinol: 
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 '...beth sy’n allweddol bwysig ydi ansawdd y bobl da ni’n penodi fel prif athrawon...unigolion efo tân yn y 

bol...neith ryw, jysd ryw hanner diddordeb proffesiynol ddim mo’r tro’ (CG, Cyfweliad 12, 2012). 
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Trwy arweiniad a gweledigaeth ambell i awdurdod addysg, unigolion goleuedig a 

dycnwch rhieni a charedigion eraill, llwyddwyd i sefydlu polisïau cadarn er lles y 

Gymraeg mewn addysg, a cheir enghreifftiau mewn sawl cwr o Gymru lle bu 

parodrwydd i ymdrin â sefyllfaoedd cymhleth yn bwyllog a doeth yn fodd i wthio’r 

maes yn ei flaen heb golli ymddiriedaeth (2008: 44).  

 

Yn yr un modd, gwelwyd sefyllfa debyg yng Nghatalwnia, yn benodol yn ystod yr 1980au a’r 

1990au, pan sefydlwyd y system addysg cyfrwng Catalaneg trwy gefnogaeth, ymrwymiad a 

chyfraniad prifathrawon ac athrawon (yn ogystal â rhieni, fel y soniwyd eisoes).  Fel y 

dangoswyd yn y bennod empeiraidd ar Gatalwnia, y penderfyniadau a gymerwyd yn ystod y 

cyfnod hwn a osododd y seiliau ar gyfer mesurau addysgol i integreiddio plant i fewnfudwyr 

mewnol yn ystod yr 1980au ac 1990au a mewnfudwyr rhyngwladol a gyrhaeddodd yn ystod 

y blynyddoedd 2000.   

Er hyn, fel yn achos Cymru, gall diffyg ymrwymiad o gyfeiriad prifathrawon ac athrawon  

lesteirio gallu’r system addysg i integreiddio mewnfudwyr.  Er gwaethaf y ffaith fod 

Llywodraeth Catalwnia wedi hybu system addysg statudol uniaith Gatalaneg ar draws y sir er 

dechrau’r 1980au, yn ôl Plataforma per la Llengua, nid yw pob un ysgol yn cydymffurfio â’r 

weledigaeth hon.  O ganlyniad, mae yna anghysonderau yn y modd y defnyddir y Gatalaneg 

mewn gwahanol ysgolion yng Nghatalwnia (Plataforma per la Llengua, Cyfweliad 2, 2012). 

Mae tystiolaeth empeiraidd yr astudiaeth o Québec hefyd yn atgyfnerthu’r ddadl bod 

prifathrawon ac athrawon yn meddu ar ddylanwad yn y broses o integreiddio mewnfudwyr ar 

lawr gwlad.  Amlygodd yr ymchwil ar weithgarwch bwrdd addysg y CSdM fod yna 

wahaniaethau arwyddocaol yn ethos rhai ysgolion a’u dulliau o greu awyrgylch a fyddai’n 

hybu a hwyluso defnydd o’r Ffrangeg ymhlith disgyblion a’u teuluoedd (CSdM, Cyfweliad 

14, 2012).  Er bod Mesur 101 yn darparu sail ddeddfwriaethol gadarn ar gyfer integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned Ffrangeg, mae ethos ysgolion a gweledigaeth y staff addysgol yn 

ffactor sydd yr un mor ddylanwadol ar bolisïau iaith mewn addysg y gwneuthurwyr polisi yn 

Québec ag y mae yng Nghatalwnia a Chymru. 

O astudio safbwyntiau athrawon ac ymarferwyr addysg ar draws y tair astudiaeth achos, 

gwelwyd bod yr hyn a ddywed Tollefson ynglŷn â’r angen i roi ystyriaeth i’r sialensiau 

dyddiol y mae athrawon yn eu hwynebu yn wir (2002: 334).  Mae’r dystiolaeth empeiraidd ar 

draws y tri achos yn dangos mai athrawon a phrifathrawon sy’n ysgwyddo baich unrhyw 

broblemau neu fethiannau gyda pholisïau sy’n ymwneud â’r system addysg a’r broses o 
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integreiddio mewnfudwyr.  Er mwyn i bolisïau iaith mewn addysg esgor ar ganlyniadau 

effeithiol, mae angen i’r elfen ‘leol’ fod yn un o’r prif ystyriaethau yn ystod y broses o’u 

llunio.  Yn ddi-os, cadarnhaodd yr ymchwil safbwynt Tollefson ar yr agwedd hon o 

weithredu polisïau iaith mewn addysg: 

Effective language policies in education also require careful attention to the ‘local’ 

concerns of everyday life in classrooms: materials, class size, daily and weekly 

schedules for the study of language and other subjects, and teachers’ time for course 

planning, problem solving, and professional development (2002: 334). 

Mae’r drafodaeth uchod yn dangos pwysigrwydd a dylanwad y manylion manwl yn y broses 

o lunio a gweithredu polisi.  Gall y ffaith fod gwneuthurwyr polisi ar lefel leol yn gweithredu 

ar lefel sy’n agosach i brifathrawon ac athrawon iaith olygu fod ganddynt gwell dealltwriaeth 

o’u hanghenion hwy a’u disgyblion.  I’r perwyl hwn, gallent fod â mantais dros y 

gwneuthurwyr polisi sy’n gweithredu ar lefel macro.  O ystyried y ddadl a wnaethpwyd 

eisoes ar ddylanwad yr elfen wleidyddol fwy macro ar gynllunio iaith, mae’r adran uchod yn 

amlygu’r ffaith fod angen i gynllunwyr iaith ystyried ystod o faterion sy’n ymwneud â sawl 

haen o lywodraethiant.  Ar y naill law, mae angen iddynt ystyried yr elfen fwy ‘gwleidyddol’ 

o lunio polisi iaith.  Ar y llaw arall, mae’r drafodaeth yn yr adran hon yn dangos bod yr 

agwedd mwy ‘personol’ a ‘lleol’ o lunio polisïau iaith mewn addysg yr un mor berthnasol a 

hanfodol i sicrhau fod y polisïau’n llwyddiannus.   

Cymdeithas sifil 

O gymharu rôl y gymdeithas sifil ar draws y tair astudiaeth achos, amlygwyd gwahaniaethau 

trawiadol iawn ac, yn hyn o beth, daeth yn amlwg fod actorion o’r math hwn yn hanfodol i’r 

broses o integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith drwy’r system addysg.  Gyda 

chefnogaeth eang o fewn meysydd y gymdeithas sifil, gall llywodraeth roi ar waith fesurau 

sy’n llawer mwy datblygedig a strwythuredig. 

Yng Nghatalwnia, ceir cymdeithas sifil sy'n gefnogol i'r broses o integreiddio mewnfudwyr 

ac sy'n atgyfnerthu'r mesurau llywodraethol.  Mewn gwirionedd, mae’r gymdeithas sifil 

Gatalaneg wedi dylanwadu ar ofodau cymdeithasol megis addysg ers yr 1980au (Brugué et 

al., 2009) a gellid olrhain gweithgaredd ar y lefel leol gan gymdeithas sifil ym maes 

integreiddio mewnfudwyr yn ôl i’r degawd hwnnw (GenCat, 2010b).  Mae sawl mudiad yn 

ymwneud â’r broses o integreiddio mewnfudwyr ac maent yn llwyddo i fynd i’r afael â 

mesurau a gaiff eu llunio gan y llywodraeth ranbarthol tra'n rhoi ar waith raglenni 
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integreiddio ac addysg ar yr un pryd.  Y rhai mwyaf amlwg yn hyn oll yw Plataforma per la 

llengua ac Òmnium Cultural.  Wrth ymgymryd â'r broses o integreiddio mewnfudwyr a 

gweithredu prosiectau sy'n cydfynd â gweledigaeth y llywodraeth ranbarthol, mae'r 

mudiadau'n atgyfnerthu'r disgwrs llywodraethol am yr angen i integreiddio mewnfudwyr yn 

ieithyddol a chymdeithasol er mwyn cyrchu’r nod o gydlyniad cymdeithasol.  Yn ogystal â’r 

mudiadau iaith hyn, mae undebau llafur megis y CCOO de Catalunya a’r FETE-UGT de 

Catalunya, drwy ddarparu gwersi Catalaneg eu hunain i fewnfudwyr, hefyd yn cefnogi’r 

llywodraeth yn ei hymdrechion i integreiddio mewnfudwyr. 

Yn 2012, gwelwyd nerth y gymdeithas sifil a’r fath gefnogaeth sydd i’r system addysg 

ymhlith ystod o grwpiau cymdeithas sifil pan heriwyd y system addysg statudol gan y blaid 

PP.  Yn sgil hyn, datganodd Gweinidog Diwylliant Catalwnia, Ferran Mascarell, fod cyfraith 

Wert wedi esgor ar undod ymhlith pleidiau gwleidyddol a’r gymdeithas sifil yng 

Nghatalwnia: ‘la màxima unitat dels partits i de la societat civil’ a bod y system addysg yn 

esiampl o gyfoeth sifil: ‘El nostre sistema escolar es una mostra d'una extraordinària 

riquesa cívica’ (yn VilaWeb, 2013).
303

  Mae’r gefnogaeth aml-haenog hon yn golygu bod 

polisïau’r llywodraeth yn cael eu rhoi ar waith mewn ffordd strwythuredig ac ar draws ystod 

o lefelau.  Yn ddiamheuol, mae hyn yn gwneud y broses o integreiddio mewnfudwyr yn un 

llawer haws.  Yn ogystal, mae’r gefnogaeth hon ar lefel cymdeithas sifil yn golygu fod y 

disgwrs ynglŷn â phwysigrwydd y Gatalaneg ar gyfer byw yn y rhanbarth a bod yn 

Gatalanwr neu Gatalanes yn treiddio i sawl pau ieithyddol a chymdeithasol.  

O edrych tuag at Québec, gwelwyd bod y gymdeithas sifil francophone ei hiaith wedi bod yn 

allweddol i ddatblygiadau deddfwriaethol ym maes addysg, yn enwedig yn ystod y Chwyldro 

Tawel.  Heddiw, mae yna ystod o fudiadau iaith ac addysg yn y dalaith sy’n cyrchu’r un nod 

o sicrhau statws y Ffrangeg yn Québec.  Mae mudiadau iaith megis y Société Saint-Jean-

Baptiste a’r Impératif français yn sicrhau nad yw’r Ffrangeg yn bell o’r agenda gwleidyddol.  

Yn ogystal, ac yn bwysicach, bodola degau o undebau llafur ac addysg (megis Fédération 

autonome de l'enseignement, SPEQ a TRÉAQFP) a mudiadau ar gyfer mewnfudwyr (TCRI) 

sy’n bwydo trafodaethau polisi ar y lefel daleithiol er mwyn gwella’r broses o integreiddio 

mewnfudwyr i’r gymuned iaith francophone.  

                                                           
303

 ‘Yr undod eithaf ymhlith pleidiau i’r gymdeithas sifil’ / ‘Mae’n system addysg yn enghraifft o nerth sifil’ 

(cyfieithiad personol).  
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Tra bod gan wneuthurwyr polisi’r gefnogaeth a’r gallu i ddylanwadu ar arferion iaith ac 

addysg ar lawr gwlad yng Nghatalwnia a Québec, nid yw'r sefyllfa’r un mor ffafriol yng 

Nghymru.  Yn ddi-os, mae traddodiad o fudiadau iaith a diwylliant yng Nghymru megis 

CyIG, yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.  Yn ogystal, chwaraeodd mudiadau addysg o 

fewn y gymdeithas sifil megis Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM) a Rheini dros Addysg 

Gymraeg (RhAG) rôl ganolog yn y broses o sefydlu addysg cyfrwng Cymraeg ac maent yn 

parhau i gyfrannu at ddatblygiad y system addysg cyfrwng Cymraeg heddiw.  Eto i gyd, 

mae’r drafodaeth ar fewnfudo a’r iaith Gymraeg ymhlith y cyrff hyn wedi’i selio ar 

oblygiadau economaidd a di-boblogi a’u heffeithiau ar addysg Gymraeg yng nghadarnleodd 

traddodiadol yr iaith.  Yn ogystal, er y gwelwyd yn ystod yr ymchwil fod rhai Mentrau Iaith 

yn weithgar ym maes integreiddio mewnfudwyr ac yn cynnal prosiectau yn benodol er mwyn 

cymhathu mewnfudwyr, o gymharu’r gweithgarwch hwn gyda’r hyn sydd ar waith yng 

Nghatalwnia a Québec, mae’n ymddangos yn bytiog ac yn amlygu’r ffaith fod yr hyn sy’n 

digwydd yn genedlaethol yn ad hoc.  Y gwir amdani yw nad nas oes gan y mudiadau 

cymdeithas sifil yng Nghymru y gallu i weithredu fel grŵp pwyso sy’n dylanwadu ar 

weithgaredd y llywodraeth fel yn y ddau achos arall.  O ganlyniad, mae graddau dylanwad 

mudiadau cymdeithas sifil yng Nghymru yn llawer llai na mudiadau megis Plataforma per la 

llengua ac Òmnium Cultural, sydd wedi llwyddo i gynnal ymgyrchoedd trawiadol i hybu 

dysgu a defnyddio’r Gatalaneg ymhlith mewnfudwyr yng Nghatalwnia.   

Ymhellach, yn wahanol i’r ddwy astudiaeth achos arall, nid yw’r cwestiwn iaith o bwys i 

gyrff yng Nghymru sydd ddim yn benodol ieithyddol a diwylliannol e.e. undebau llafur prif 

ffrwd, cyrff cyflogwyr prif ffrwd.  Felly, tu allan i fudiadau iaith megis CyIG, MYM a 

Dyfodol a’r llywodraeth, nid oes lleisiau gwirioneddol awdurdodol yn hybu trafodaeth ar 

faterion iaith a mewnfudo.  Goblygliadau hyn yw fod trafodaethau am fewnfudo a pholisi 

iaith yn digwydd ymhlith cylch bach o bobl ac mai trafodaeth sy’n digwydd yn y Gymraeg 

ydyw.   

Mae’r drafodaeth uchod yn amlygu dylanwad y gymdeithas sifil yn y broses o integreiddio 

mewnfudwyr.  Mae cefnogaeth ymhlith mudiadau cymdeithas sifil nid yn unig yn atgyfnerthu 

negeseuon ynglŷn â mewnfudo, ond hefyd yn cryfhau ymdrechion ymarferol i integreiddio 

mewnfudwyr.  Ymhellach, gan fod y tair astudiaeth achos yn amlygu gwahanol alluoedd a 

chymwyseddau ymhlith actorion, datgelodd yr ymchwil fod yna berthynas achosol rhwng pa 

mor ddatblygedig yw polisïau mewn meysydd addysg a mewnfudo a gweithgarwch a 

chryfder y gymdeithas sifil.  Yn hyn o beth, mae’r ffaith nad oes yna draddodiad o 



255 
 

gymdeithas sifil weithredol yng Nghymru ym maes mewfudo a nad yw’r cwestiwn iaith o 

bwys i gyrff cymdeithas sifil sydd ddim yn benodol ieithyddol yn golygu fod y broses o lunio 

polisïau cyfannol a chwmpasog yn llawer anos i wneuthurwyr polisi ar y lefel genedlaethol.  

I’r gwrthwyneb, mae gwneuthurwyr polisi yng Nghatalwnia a Québec yn meddu ar 

gefnogaeth y gymdeithas sifil i gyrchu’r nod gyffredin o integreiddio mewnfudwyr.    

Mae’r ymchwil empeiraidd yn amlygu hyd a lled dylanwad rhieni, athrawon a’r gymdeithas 

sifil ar y broses o integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol ac, yn hyn o beth, 

yn gwneud cyfraniad i’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith drwy ddatgelu’r graddau y mae 

actorion ar y lefel leol yn gallu effeithio ar weithgaredd polisi.  Atgyfnertha hyn yr angen i 

academyddion a gwneuthurwyr polisi ystyried pwysigrwydd y lefel meicro wrth fynd ati i 

ddadansoddi, llunio a rhoi ar waith polisïau iaith mewn addysg i integreiddio mewnfudwyr i 

gymunedau iaith lleiafrifol. 

6. Themâu allweddol: Llywodraethiant aml-haenog, Dinasyddiaeth ac Amseriad 

 

Yn awr, trafodir ac adlewyrchir ar dair thema benodol sydd wedi amlygu’u hunain yn ystod 

yr ymchwil, sef llywodraethiant aml-haenog, dinasyddiaeth ac amseriad.  Mae’r themâu 

hefyd yn datblygu ar honiadau sydd eisoes wedi’u gwneud yn ystod y bennod hon.   

 

Llywodraethiant aml-haenog  

 

Dechreuir yn gyntaf oll gyda llywodraethiant aml-haenog fel ffactor arwyddocaol sy’n 

dylanwadu ar allu’r system addysg i hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i gymunedau iaith 

lleiafrifol.  Yn wir, er mai prif ffocws y gwaith oedd tafoli gweithgaredd ar y lefel is-

wladwriaethol, yn ystod y dasg hon, daeth yn amlwg fod yna berthynas allweddol rhwng 

gwahanol lefelau o lywodraethiant.  Datgelodd y dystiolaeth empeiraidd fod modd i 

weithgarwch ar lefel leol ddylanwadu ar weithgarwch y llywodraeth is-wladwriaethol.  

Ymhellach, gwelwyd bod gan rai endidau ar lefel leol yr awtonomi i fynd i’r afael â’r broses 

o integreiddio mewnfudwyr yn annibynnol o’r hyn sy’n digwydd ar y lefel is-wladwriaethol.   

Dechreuir yn gyntaf gyda Chatalwnia, lle gwelir bod gweithgarwch ar y lefel leol wedi 

dylanwadu ar weithgaredd ar y lefel ranbarthol ym maes addysg anstatudol.  Ers sefydlu’r 

CPNL ym 1988, mae’r strwythur gweinyddol a’r dull cyllido wedi golygu bod yr ajuntaments 

a Llywodraeth Catalwnia wedi’u cloi i mewn i fframwaith llywodraethiant aml-haenog o’r 
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cychwyn (Carlin, 2009: 146).
304

  O graffu’n agosach ar weithgaredd cyfredol CPNL, gwelir 

bod yr hinsawdd economaidd wedi effeithio ar natur y berthynas rhwng y llywodraeth leol a 

rhanbarthol wrth i rai endidau lleol wrthod talu cyfran eu costau yn sgil y dirwasgiad 

economaidd.  Mae hyn wedi amlygu problemau strwythurol a gweinyddol creiddiol gyda’r 

sefydliad ac wedi dylanwadu ar weithgaredd y sefydliad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

Dengys hyn y modd y gall penderfyniadau ar y lefel leol ddylanwadu ar weithgaredd a 

chyfeiriad strategol ar y lefel ranbarthol.    

Ym maes addysg statudol, mae’r cyfrifoldeb yn nwylo Llywodraeth Catalwnia, yn hytrach 

na’r lefel leol (Vila i Moreno, 2004: 54).  Eto i gyd, gwelwyd o’r astudiaeth o’r model de Vic 

y graddau y gall yr ajuntaments ddylanwadu ar weithgaredd Llywodraeth Catalwnia.  Er bod 

Ajuntament de Vic wrth weithredu’r model yn camu tu hwnt i’w gymhwysedd ffurfiol, 

gwnaethpwyd hyn gyda chymeradwyaeth y llywodraeth ranbarthol.   Mae hyn yn amlygu 

natur y cydweithredu rhwng Llywodraeth Catalwnia a’r Ajuntament de Vic ac yn awgrymu 

fod y mentrau neu brosiectau lleol yn cael eu gweithredu mewn cyd-destun sy'n gefnogol ac 

yn ffafriol ar y lefel wleidyddol ranbarthol.   

Mewn gwirionedd, mae yna sawl enghraifft yng Nghatalwnia lle mae’r gweithgaredd ar lefel 

leol wedi dylanwadu ar yr hyn sy’n digwydd ar y lefel is-wladwriaethol ac mae’r ‘Llei 

d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya’ (GenCat, 2010) yn 

cydnabod hyn.  Yn wir, o graffu ar gynllun LIC (2004), gwelir bod y llywodraeth ranbarthol 

yn annog lefelau îs o lywodraethiant i ymateb yn ymarferol i’r hyn sy’n digwydd ar lawr 

gwlad.  Awgryma hyn fod Llywodraeth Catalwnia yn cydnabod, er ei bod yn gyfrifol am 

bennu’r cyfeiriad strategol ar y lefel ranbarthol ar gyfer integreiddio mewnfudwyr drwy’r 

system addysg, bod natur y sialens yn wahanol ledled Catalwnia ac o ganlyniad, bod angen 

symbylu cynghorau lleol i weithredu mewn modd sy’n briodol iddynt hwy.  Yng Nghymru, 

er bod Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Gwynedd dros y 

blynyddoedd yn sgil ariannu’r canolfannau iaith, mae elfen o’r gweithgaredd wedi digwydd 

mewn modd mwy aniongyrchol wrth i’r Bwrdd ariannu’r canolfannau iaith i hwyrddyfodiaid 

trwy grantiau ehangach ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg (ByIG, Cyfweliad 1, 2011).  

                                                           
304

  Mae Pwyllgor Llawn y CPNL yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Catalwnia a’r endidau is-

wladwriaethol.  Mae gan y Generalitat 51% o gynrychiolaeth a 49% gan yr ajuntaments.  Mae’r Pwyllgor hwn 

yn gyfrifol am bennu'r prif linellau gweithgarwch a chyllidebau a chymeradwyo neu wrthod prosiectau.  O 

safbwynt y fformwla gyffredinol ar gyfer dyraniadau cyllidebol, mae Llywodraeth Catalwnia yn cyfrannu 65% 

a’r ajuntament yn cyfrannu 35% (CPNL, 2006 yn Carlin, 2009: 145). 
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Yn ystod yr ymchwil, dangoswyd hefyd bod yna berthynas arwyddocaol rhwng y lefel is-

wladwriaethol a’r lefel uwch-wladwriaethol ym maes cynllunio iaith a'r broses o integreiddio 

mewnfudwyw.  Er bod yna gonsensws gwleidyddol yng Nghatalwnia ar rôl y system addysg 

statudol, a bod y system hon yn cael ei hadnabod gan y Comisiwn Ewropeaidd ac UNESCO 

fel esiampl o arfer da, nid yw hyn yn golygu nad oes gan y system sialensiau.  Mae’r bennod 

eisoes wedi trafod natur rhai o'r heriau hyn.  Serch hyn, mae gan Lywodraeth Catalwnia a 

Chymru'r gefnogaeth ychwanegol a gynigir gan sefydliadau, grwpiau gwleidyddol ac 

actorion Ewropeaidd megis y ‘Rhyng-grwp Lleiafrifoedd Traddodiadol, Cymunedau 

Cenedlaethol ac Ieithoedd’, yr ECRML a'r NPLD.   

O edrych ar Québec, gwelir bod penderfyniadau Llywodraeth Québec yn cael eu dylanwadu 

gan y ffaith mai’r dalaith sy’n cynrychioli cadarnle olaf y Ffrangeg yng Ngogledd America ac 

nid yw’r un gefnogaeth uwch-wladwriaethol ar gael iddynt: ‘...this is a society that defines 

itself by language - as a French-speaking unit in an English speaking continent’ (Fraser, 

2006: 289).  Mae llawer o ansicrwydd ymhlith francophones yn Québec yn deillio o'r ffaith 

eu bod yn teimlo'n ynysig yng nghanol ‘môr o Saesneg’: ‘Les francophones sont très 

minoritaires en Amérique du Nord; les pressions assimilatrices de cet environnement sont 

naturelles et constantes’ (GdQ, 2013c: 52).
305

  Mae’r agwedd hon yn rhan greiddiol o’r 

drafodaeth ar gynnal y Ffrangeg ynghyd â rôl mewnfudwyr yn y broses o sicrhau hyn.
306

   

Dengys y drafodaeth uchod y modd y gall gwahanol lefelau o lywodraethiant ddylanwadu ar 

bolisïau yn ymwneud ag integreiddio mewnfudwyr.  Mae hyn yn adleisio’r safbwyntiau a 

gyflwynwyd yn y bennod adolygiad llenyddiaeth ac yn cadarnhau’r hyn a ddywed Liddicoat 

a Baldauf (2008) a Nelde et al. (1996) am yr angen i ystyried y lefel leol a’r macro yn y 

broses o gynllunio iaith.  

Dinasyddiaeth, yr is-wladwriaeth a’r wladwriaeth  

Un nodwedd drawiadol a amlygwyd wrth astudio polisïau iaith mewn addysg oedd yr 

elfennau tebyg ac annhebyg yn natur y drafodaeth ar fewnfudo ar draws y tair astudiaeth 

achos.  O astudio'r termau a ddefnyddir ar gyfer pobl sy'n symud i fyw i'r cymunedau iaith 

lleiafrifol, datgelwyd haen ychwanegol o themâu sy'n mynnu astudiaeth bellach.   

                                                           
305

 ‘Mae’r francophones yn lleiafrifol iawn yng ngogledd America; mae pwysau cymhathu yr amgylchedd hwn 

yn naturiol ac yn gyson’ (cyfieithiad personol).  
306

 Yn ogystal, mae wedi arwain at Llywodraeth Québec yn magu perthynas gyda gwledydd francophone eraill 

trwy sefydlu rhwydweithiau megis, ‘L'Agence universitaire de la Francophonie’ (AUF). Yn ogystal, yn 2011, 

arwyddodd MICC 97 gytundeb Ffrangegeiddio â phartneriaid megis Alliance Française a sefydliadau ieithyddol 

neu ddiwylliannol eraill mewn 27 gwlad dramor (GdQ, 2011a: 61).   
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Yn Québec, mabwysiadwyd y termau francophone, anglophone ac allophone dros hanner 

canrif yn ôl er mwyn cyfeirio at bobl sydd â Ffrangeg, Saesneg neu iaith arall fel mamiaith.  

Erbyn hyn, mae’r termau wedi’u derbyn ar lefelau gwleidyddol, cymdeithasol ac academaidd.  

Er enghraifft, fe'u defnyddir yn helaeth mewn adroddiadau llywodraethol, dogfennau polisi 

ac erthyglau academaidd ac fe'u defnyddir gan ddinasyddion Québec i gyfeirio atynt eu 

hunain ac at eraill.  Yn ogystal, pennwyd y termau anglotrope a francotrope gan Castonguay 

i gyfeirio at bobl sy'n fwy tebygol o gael eu cymhathu i'r gymuned iaith Saesneg neu 

Ffrangeg (1994).   

O edrych ar Gatalwnia, gwelir bod y gair ‘immigran’ wedi cael ei ddefnyddio i gyfeirio at y 

miloedd o bobl a fudodd i Gatalwnia rhwng 1950au a'r 1970au o rannau eraill o Sbaen.  Fel 

yn Québec, normaleiddiwyd y term fel ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn ymchwil 

academaidd a chan y mewnfudwyr eu hunain a'u disgynyddion.  Yn ôl Vila i Moreno, nid oes 

gan y gair ‘immigran’ yn y Gatalaneg yr un ystyron negyddol â'r gair ‘immigrant’ yn 

Saesneg.  Pwysleisia, fodd bynnag, fod y gair wedi dechrau magu goblygiadau mwy 

negyddol ers i fewnfudwyr rhyngwladol gyrraedd.  Hyd at yn ddiweddar, felly, nid oedd 

defnyddio'r gair yn cael ei weld fel gweithred ddifrïol, ddirmygus nac yn wleidyddol 

awgrymog (2004: 78-79). 

Gwahanol iawn yw’r sefyllfa yng Nghymru.  Fel y dangoswyd yn y bennod ar Gymru, mae 

mewnfudo yn parhau i fod yn bwnc llosg sy'n ennyn dadlau gwleidyddol.  Tra’r roedd y 

pwnc yn un dadleuol yn Québec yn ystod yr 1960au ac 1970au, cafwyd trafodaeth 

wleidyddol ar rôl mewnfudwyr yn y gymdeithas a phasiwyd mesurau a arweiniodd at 

ddadwleidyddoli’r pwnc.  Nid yw’r drafodaeth hon wedi digwydd yng Nghymru.  

Ymhellach, tra bod defnydd o’r gair ‘mewnfudwr’ i gyfeirio at berson sy’n symud i Gymru o 

Loegr wedi ei dderbyn ymhlith rhwydweithiau a siaradwyr Cymraeg ac yn cael ei ddefnyddio 

mewn modd technegol, mewn cyd-destun Seisnig neu Saesneg, mae’n peri peth tensiwn ac 

yn wleidyddol awgrymog. 

Heb os, mae’r termau a ddefnyddir ym mhob astudiaeth achos yn esgor ar ganfyddiadau 

dadlennol ynglŷn â'r hinsawdd wleidyddol ym mhob un gymuned.  Ond, o adlewyrchu ar y 

cyd-destun ehangach, gwelir bod y drafodaeth hefyd yn amlygu gwahaniaethau yn 

nealltwriaeth pobl o natur y wladwriaeth a bod amrywiol ddehongliadau o ffiniau 

diwylliannol, gwleidyddol a thiriogaethol i’w cael o fewn un gymuned.  Yn ddiamheuol, 

amlygodd yr ymchwil fod dealltwriaeth mewnfudwyr o'r gymuned y maent yn ymgartrefu 
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ynddi yn lliwio eu penderfyniadau ynglŷn â dysgu'r iaith leiafrifol.  Cafwyd tystiolaeth 

empeiraidd o hyn yn y tair astudiaeth.  

Yn Québec, gwelwyd bod gwneuthurwyr polisi yn hynod ymwybodol fod mewnfudwyr yn 

eu gweld eu hunain yn mewnfudo'n gyntaf i Ganada, yn hytrach na Québec.  Amlygodd yr 

ymchwil ddylanwad grymus y Saesneg yng Ngogledd America a’r effaith y caiff hyn ar 

benderfyniadau mewnfudwyr i ddysgu’r Ffrangeg.  Cais y llywodraeth daleithiol ddylanwadu 

ar hyn drwy greu delwedd gryfach o’r dalaith ac atgyfnerthu’r ffaith fod mewnfudwyr yn 

cyrraedd Québec, nid Canada (TCRI, Cyfweliad 13, 2012).  Atseiniwyd themâu tebyg yng 

Nghatalwnia.  Yr oedd y ffaith fod gan rai mewnfudwyr, megis rhai o America Ladin, 

ragsyniadau ynglŷn â gwladwriaeth Sbaen yn themâu cyson yn ystod y cyfnod o waith maes.  

Daeth yn amlwg fod gwneuthurwyr polisi yng Nghatalwnia yn ymgodymu â’r ffaith fod 

Gwladwriaeth Sbaen yn hollbresennol ym meddyliau rhai mewnfudwyr a'u bod yn mynnu eu 

bod yn ymgartrefu yn Sbaen, lle siaradir y Gastileg, yn hytrach nag yng Nghatalwnia, lle 

siaradir y Gatalaneg hefyd. 

Tebyg iawn yw'r sialens i wneuthurwyr polisi yng Nghymru.  Er bod y mewnfudwyr o dan 

sylw yn symud i'r ardaloedd hynny lle mae'r Gymraeg yn parhau i gael ei defnyddio fel prif 

iaith gymdeithasol, mae'r ffaith fod y Gymraeg yn iaith leiafrifol yn genedlaethol yn 

dylanwadu ar ganfyddiadau mewnfudwyr ynglŷn â’r Gymraeg.  Mae’r cyd-destun Prydeinig 

ehangach hefyd yn chwarae rôl yn hyn oll.  Ymhellach, mae'r diffyg dealltwriaeth o fod 

mewn ardal sydd â diwylliant ac iaith wahanol yn effeithio ar ganfyddiadau’r mewnfudwyr.  

Ym 2001, yn ystod y dadlau ar fewnfudo yn dilyn sylwadau Seimon Glyn, cynhyrchodd BBC 

Cymru raglen yn ymchwilio i deimladau a safbwyntiau’r bobl leol ym Mhen Llŷn.  Un thema 

a amlygwyd yn ystod y rhaglen oedd y ddeuoliaeth rhwng hunaniaeth Cymreig a Phrydeinig.  

Adlewyrchir hyn yn y frawddeg ganlynol: ‘It is Great Britain. It is all one, even though, like 

Scotland and Wales have split now, but it is still Great Britain. It is still the country I was 

born into’ (BBC Cymru, 2001: 1: 27).  Mae’r ffaith fod y mewnfudwyr i'r ardaloedd o dan 

sylw yn astudiaeth Cymru yn rhannu’r un famiaith â rhan fwyaf o ddinasyddion Cymru yn 

golygu fod dysgu’r Gymraeg yn rhywbeth atodol yn hytrach nag angenrheidiol.   

Yn amlwg, mae canfyddiadau mewnfudwyr ynglŷn â’r diriogaeth maent yn byw ynddi yn 

dylanwadu ar allu’r gwneuthurwyr polisi i’w hintegreiddio.  Os nad yw’r mewnfudwyr yn 

teimlo eu bod yn symud i gymuned wleidyddol newydd, lle ceir iaith a diwylliant gwahanol, 
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yna mae’r dasg o’u hannog i weld gwerth yn yr iaith, ei dysgu, ei defnyddio a’i mabwysiadu 

fel eu hiaith eu hunain, yn dasg go anodd i wneuthurwyr polisi.  

Arweinia’r drafodaeth hon at thema arall, sef y cyswllt rhwng iaith a hunaniaeth a 

thraweffaith y berthynas hon ar y broses o integreiddio mewnfudwyr.  Yn Québec , mae’r  

iaith wedi dod yn gyfystyr â bod yn Québécois byth ers yr 1970au, pan gafwyd y Chwyldro 

Tawel: 

Historically, the main impetus for increasing importance of the discourse on Quebec  

citizenship has been language: the idea of the French language as the primary vehicle 

for the preservation and flourishing of Québécois identity...The jurisdictional battles 

of the Quiet Revolution and the linguistic conflicts of the 1970s culminated in a fully 

articulated discourse centred on citizenship in Quebec (Gagnon & Iacovino, 2007b: 

97). 

Dros y blynyddoedd, mae’r ffaith fod dysgu’r Ffrangeg yn ganolog i’r broses o ddod yn 

Québécois a sicrhau cydlyniad cymdeithasol yn Québec wedi’i fynegi a’i ddiffinio mewn 

dogfennau polisi.  Yn ogystal, mae’r cysyniad hwn wedi’i wreiddio ym Mesur 101 (Gagnon 

& Iacovino, 2007b: 98).
307

  Datblygwyd y cysyniad ymhellach yn y ddogfen bolisi allweddol, 

‘Au Québec pour bâtir ensemble’ (GdQ, 1991).   

Mewn gwirionedd, mae yna ddisgwrs yn Québec sy’n ymwneud â chyfrifoldeb, o safbwynt y 

mewnfudwyr a gweddill dinasyddion Québec.  Mae’r model o interculturalisme wedi’i seilio 

ar y cysyniad o gytundeb moesol a thrwy gydweithio, mae disgwyl iddynt greu diwylliant a 

hunaniaeth gyhoeddus sy’n gyffredin.  Yr iaith Ffrangeg yw’r sail i’r diwylliant cyhoeddus 

hwn:  

In establishing a model based on convergence of collective identity, the French 

language is to serve as the common language of public life.  This is seen as an 

essential condition for the cohesion of Quebec society (Gagnon & Iacovino, 2007b: 

98-99). 

Mae’r disgwrs ynglŷn â chyfrifoldeb yn bresennol yng Nghatalwnia hefyd.  Mae 

mewnfudwyr, fel dinasyddion, yn gyfrifol am sicrhau cydlyniad cymdeithasol a thrwy 

feistroli a mabwysiadu’r iaith Gatalaneg y mae cyrchu’r nod hwn.  Yn ystod yr 1980au, yn 

gynnar yn ystod y cyfnod newydd o ddemocratiaeth, datganodd Llywydd Llywodraeth 

                                                           
307

 ‘With the adoption of the Charter, the PQ government established the vision of a linguistically unilingual 

and ethically pluralistic political community in Quebec, a vision that has nourished subsequent models of 

integration to this day’ (Gagnon & Iacovino, 2007b: 98). 
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Catalwnia, Jordi Pujol, fod y sawl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghatalwnia ac sy’n dymuno 

bod yn Gatalanwr yn Gatalanwr: 

Our central problem is immigration and, hence, integration. The basic objective is to 

build up a community valid for all Catalans. And I care to add that by Catalan I mean 

everybody who lives and works in Catalonia, and who makes Catalonia his/her own 

home and country, which he/she incorporates and identifies with (Pujol yn Conversi, 

2002: 9).
308

  

Mae rhywun yn dangos ei ddymuniad i fod yn Gatalanwr drwy ddysgu’r iaith, cofleidio’r 

diwylliant a chyfranogi mewn cymdeithas sifil Gatalaneg (Wright, 1999: 46).  Mewn 

gwirionedd, o astudio datblygiad hunaniaeth a chenedlaetholdeb yng Nghatalwnia - 

‘cenedlaetholdeb agored’ yn ôl Kohn (1968 yn Conversi, 1997: 185) - gwelir bod y 

Gatalaneg yn hanesyddol wedi bod yn elfen greiddiol. 

Mewn gwirionedd, yr hyn a welir o edrych ar weithgaredd Llywodraethau Québec a 

Chatalwnia yw’r ffaith eu bod yn trafod integreiddiad mewnfudwyr yng nghyd-destun y 

broses ehangach o godi cenedl.  O drafod model Québec o blwraliaeth ddiwylliannol, 

awgryma Gagnon a Iacovino fod ymdrechion Llywodraeth Québec i sefydlu’i hun fel 

‘cymdeithas groesawus’ yn rhan o brosiect ehangach i ddiffinio dinasyddiaeth Québec a 

chodi cenedl (2007b: 96).  O graffu ar y disgwrs yng Nghatalwnia, gwelir bod yr un thema yn 

amlwg.  O ystyried hyn, nid yw’n syndod fod mesurau’r ddwy lywodraeth hyn i integreiddio 

mewnfudwyr wedi derbyn rhagor o fuddsoddiad cyllidebol a sylw polisi mwy systematig na 

mesurau Llywodraeth Cymru i integreiddio mewnfudwyr.  Yn amlwg, mae integreiddio 

mewnfudwyr yn rhan o brosiect cymdeithasol ehangach i’r llywodraethau hyn ac felly mae 

dysgu’r iaith leiafrifol i’r mewnfudwyr yn cydfynd â blaenoriaethau eraill.   

O astudio strategaethau iaith Llywodraeth Cymru, gwelir bod y darlun yn dra gwahanol.  Nid 

oes cyfeiriadau yn y strategaethau at hunaniaeth Gymreig a’r berthynas rhwng integreiddio 

mewnfudwyr, yr iaith Gymraeg a bod yn ‘Gymreig’.  Gellid haeru bod absenoldeb unrhyw 

gyswllt rhwng iaith, mewnfudo a hunaniaeth mewn strategaethau ar y lefel genedlaethol yn 

amlygu’r sensitifrwydd gwleidyddol a phleidiol hanesyddol a’r ffaith nad oes yng Nghymru 

prosiect i godi cenedl ar sail yr iaith Gymraeg.  Ar y lefel leol, yng Ngwynedd, gwelwyd bod 

hunaniaeth fel ffactor yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn chwarae rôl fwy amlwg.  

                                                           
308

 Datganodd hefyd; ‘Language is the decisive factor in integration. ... A man who speaks Catalan and who 

speaks Catalan to his children, is already a Catalan at heart (de soca i arrel)’ (Pujol, 1966: 82-3 yn Conversi, 

2002: 9). 
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Yma, rhoir pwyslais ar addysgu mewnfudwyr am elfennau mwy diwylliannol o fyw yng 

Nghymru ac mewn cymuned sy’n Gymraeg ei hiaith.   

O astudio’r tri achos, gwelir bod cynllunio ieithyddol ym maes integreiddio mewnfudo 

ynghlwm wrth brosesau ehangach ‘codi cenedl’ a bod pleidiau gwleidyddol ac actorion 

cymdeithas sifil yn dylanwadu ar natur y broses a’r drafodaeth.  

Amseriad  

O graffu ar rôl demograffi fel ffactor yn y tair astudiaeth achos, amlygwyd ffactor perthynol 

arall nas ystyriwyd ar ddechrau’r ymchwil, sef amseriad.  Yn ôl Romaine, mae amseriad yn 

holl bwysig ym maes cynllunio iaith ac yn aml mae mesurau yn aflwyddiannus am eu bod yn 

‘rhy ychydig, rhy hwyr’.  Pan fo’r sefyllfa ddemograffig yn un iach, neu’n hytrach, pan nad 

yw’n destun pryder, nid yw llywodraethau’n talu sylw iddo (2002: 17).   

Mae hyn i’w weld yn arbennig yn achos Québec.  Pan basiwyd Mesur 101, yr oedd mwy na 

80% o’r boblogaeth yn siarad y Ffrangeg fel mamiaith.  Am hyn, beirniadwyd y ddeddf gan 

aelodau o'r gymuned anglophone fel darn o ddeddfwriaeth lem (Bourhis, 2001: 105).  O 

ddadansoddi’r sefyllfa sosio-ieithyddol, gellid dadlau nad oedd angen deddf mor 

bellgyrhaeddol am fod canran uchel o ddinasyddion yn medru'r Ffrangeg (Romaine, 2002: 

17).  Ond, mewn gwirionedd, un rheswm pam y bu hyn yn bosibl oedd bod cynifer o 

siaradwyr mamiaith Ffrangeg yn y dalaith; ‘With strong intergenerational transmission of 

French as the mother-tongue, Quebec language planners could intervene in favour of French 

with a “full deck of cards”’ (Bourhis, 2001: 105).  Felly, pan basiwyd y ddeddf, yr oedd gan 

Lywodraeth Québec y mas critigol o siaradwyr i sicrhau’r gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer 

deddfwriaeth o’r fath, ar y lefel wleidyddol is-wladwriaethol ac ar lawr gwlad.   

Gellir gwneud dadl debyg ynglŷn â demograffi ac amseru yng Nghymru.  Fel yr amlygwyd 

yn y bennod empeiraidd, gwelwyd bod yna wahaniaethau arwyddocaol yn natur y 

gweithgaredd a’r drafodaeth ar fewnfudo ar y lefel leol a’r lefel genedlaethol.  Pan basiodd 

Cyngor Gwynedd ei bolisi iaith cyntaf ym 1975, yr oedd gan y sir y mas critigol o siaradwyr i 

gefnogi mesurau’r cyngor ym maes iaith mewn addysg ac yr oedd consensws gwleidyddol 

ynglŷn â’r angen i ymateb i fewnfudo.  Llwyddodd y cyngor i weithredu yn ystod y cyfnod 

pan gyrhaeddodd cyfradd uchel o fewnfudwyr i’r sir, ac felly’r oedd gweithgaredd a 

fabwysiadwyd yn amserol.  Un o’r prif themâu a amlygwyd o drafod gyda gwneuthurwyr 

polisi ar y lefel genedlaethol yn ystod yr ymchwil empeiraidd oedd yr ymdeimlad o 
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rwystredigaeth a siom o beidio â mynd i’r afael â’r pwnc o fewnfudo ar y lefel genedlaethol 

pan yr oedd yn bosibl: 

 

Ond fy nheimlad i yw, mae rhaid i mi ddweud yw, mae Bwrdd yr Iaith wedi dal fyny 

yn negawd cyntaf yr unfed ganrif ar hugain gyda’r drafodaeth a oedd yn gwneud 

synnwyr yn saithdegau’r ganrif ddiwethaf.  Mae nhw wedi bod yn hir iawn yn 

cyrraedd ac erbyn bod nhw wedi cyrraedd, mae’r byd wedi symud ymlaen ynde (PC, 

Cyfweliad 13, 2012). 

 

Felly, pan aeth Cymuned ati i gyflwyno’r pwnc o fewnfudo ar y lefel wleidyddol ehangach, 

nid oedd yr amseriad yn ffafriol ychwaith: 

o ni jysd yn teimlo bod Cymuned wedi colli’r bad os liciwch. Wedi colli’r trên o 

hanner can mlynedd ynde. Bod realiti cymdeithas erbyn y cyfnod ‘na yn golygu nad 

oedd rhaglen Cymuned yn gredadwy (PC, Cyfweliad 13, 2012). 

Yn amlwg, nid amseriad yw’r prif ffactor dylanwadol yn achos Cymru, ond yn ddi-os, mae’n 

ffactor sydd angen ei ystyried yn y drafodaeth ar integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

Gymraeg.  

Daeth y ffactor o amseru hefyd i’r amlwg yn yr astudiaeth ar Gatalwnia lle cafwyd 

datblygiadau arwyddocaol ym maes addysg statudol ar ôl y cyfnod o unbennaeth.  Gydag 

ailsefydlu Llywodraeth Catalwnia ar ddiwedd yr 1970au, gwelwyd bod ymgais i droi cefn ar 

bob dim a oedd yn gysylltiedig â’r cyfnod o unbennaeth ac ymrwymwyd i normaleiddio’r 

Gatalaneg a oedd wedi ei gwahardd o fywyd cyhoeddus o dan y Cadfridog Francisco Franco.  

Pan aethpwyd ati i drawsnewid y system addysg, yr oedd y gefnogaeth angenrheidiol ar gael 

ar y lefel wleidyddol a chymdeithasol gydag ystod o actorion yn ymrwymo i gyflawni’r un 

nod gyffredin.  Yn hyn o beth, yr oedd yr amseru a’r ewyllys wleidyddol yn ffafriol. 

Yn wir, amlygodd yr ymchwil bod cyswllt arwyddocaol rhwng amseriad a gweithgaredd ym 

maes cynllunio iaith.  Ymddengys fod yna bwynt optimaidd yn y broses o ymateb i fewnfudo 

a bod amseriad yn chwarae rôl allweddol yn hyn oll.  Oni bai fod llywodraeth ranbarthol neu 

daleithiol yn gweithredu o fewn ffiniau amser penodol yna mae siawns y bydd yn colli’r cyfle 

i lunio a rhoi ar waith fesurau llwyddiannus i integreiddio mewnfudwyr.  Gwelwyd hefyd fod 

yna berthnasedd rhwng ffactorau demograffig a gweithgarwch polisi ym maes mewnfudo a’i 

bod yn haws rhoi mwy o ddilysrwydd i’r ymdrech o integreiddio o fod gyda mwy o 

siaradwyr yr iaith leiafrifol. 
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Mae’r drafodaeth uchod yn dangos bod angen dwyn i ystyriaeth cyfres o themâu ac actorion 

ychwanegol yn y broses o ddadansoddi, llunio a gweithredu polisi yn ogystal â’r ffactorau a 

amlinellwyd ar ddechrau’r ymchwil ag a archwiliwyd yn ystod y gwaith, sef demograffi, y 

cyd-destun cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd.  Er bod rhain yn ffactorau 

allweddol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr, mae canfyddiadau’r gwaith yn tynnu sylw 

at bwysigrwydd y ffactorau ychwanegol hyn.  Mae’r honiad hwn yn un a all gyfoethogi’r 

drafodaeth sy’n bodoli eisoes yn y llenyddiaeth ar gynllunio iaith ar ddylanwad ffactorau 

eraill ar gynaliadwyedd cymunedau iaith lleiafrifol.  Yn wir, er mwyn deall yr hyn sy’n 

effeithio ar gymunedau iaith lleiafrifol, mae angen archwilio ystod o themâu, actorion a 

ffactorau, a hynny ar draws rhychwant o lefelau.   

7. Casgliad 

Dengys y drafodaeth uchod fod y system addysg yn cynrychioli modd effeithiol o hwyluso 

integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Serch hynny, camsyniad fyddai 

dibynnu’n gyfan gwbl ar y system addysg fel y brif ffordd o gyrraedd y nod o integreiddio 

mewnfudwyr.  Er mwyn i’r system addysg lwyddo i weithredu fel y prif sefydliad yn y 

broses, mae angen rhoi ar waith bolisïau mewn sawl maes arall megis teulu, cymuned a 

gweithle er mwyn atgyfnerthu mesurau addysgol.   

Ymhellach, mae ystod o ffactorau pellach yn effeithio ar yr hyn y gellid ei gyflawni ym maes 

addysg.  Er mwyn sicrhau llwyddiant pellgyrhaeddol ym maes addysg, mae angen sicrhau 

fod yr amodau mwy eang yn caniatáu hyn.  Yn ddi-os, mae angen i wneuthurwyr polisi ac 

academyddion ystyried y cwestiynau canlynol yn sgil llunio ac astudio polisïau iaith mewn 

addysg: a yw’r hinsawdd economaidd yn ffafriol i gymryd camau cadarnhaol? A oes 

cefnogaeth ar wahanol lefelau o lywodraethiant (e.e. lleol, is-wladwriaethol a chymdeithas 

sifil) i atgyfnerthu’r polisïau addysgol?  A oes gan y llywodraethau’r gallu i ddeddfu mewn 

meysydd ehangach megis y gweithle?  I ba raddau y mae nifer siaradwyr yr iaith leiafrifol yn 

dylanwadu ar yr hinsawdd wleidyddol ac yn sgil hyn, natur y drafodaeth wleidyddol ar 

fewnfudo?  Rhai cwestiynau yn unig yw’r rhain, ond maent yn dangos y sefyllfa gymhleth y 

mae angen i wneuthurwyr polisi ddygymod â hi wrth geisio mynd i’r afael ag effeithiau 

mewnfudo mewn cymunedau iaith lleiafrifol.  O safbwynt y gwneuthurwr polisi neu 

gynlluniwr iaith, gall methu cydnabod dylanwad y ffactorau hyn ar allu’r system i 

integreiddio mewnfudwyr danseilio effeithiolrwydd y system addysg ac unrhyw fesur sy’n 

ceisio mynd i’r afael â’r dasg hon. 
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Pennod 8. Casgliad 

 

Yn y bennod flaenorol, trafodwyd a chymharwyd y casgliadau ar draws y tair astudiaeth 

achos ac ystyriwyd y wybodaeth hon yng nghyd-destun ateb y prif gwestiynau ymchwil.  

Nod y bennod hon yw cymryd cam ymhellach ac ystyried oblygiadau academaidd ac 

ymarferol y canfyddiadau hyn.  Datganwyd ar ddechrau’r ddoethuriaeth mai un o brif 

amcanion yr ymchwil oedd defnyddio canlyniadau’r gwaith ymchwil empeiraidd i gyfoethogi 

trafodaethau theoretig, yn enwedig ar y deinameg o gynaliadwyedd ac adfywiad iaith yn sgil 

effaith mewnfudo.  Gan mai darn o waith academaidd yw’r ymchwil, yn anad dim, dechreuir 

yn gyntaf gyda thrafodaeth ar oblygiadau academaidd y canfyddiadau i’r llenyddiaeth ym 

maes cynllunio iaith.  Eir ymlaen wedyn i gasglu ynghyd rai o brif oblygiadau ymarferol y 

gwaith ymchwil i’r maes cynllunio iaith ar y broses o integreiddio mewnfudwyr i gymunedau 

iaith lleiafrifol.  

Goblygiadau academaidd 

Yn y lle cyntaf, mae’r gwaith yn bwydo i’r llenyddiaeth academaidd ar gynaliadwyedd, adfer 

a shifft iaith.  I ddechrau, mae’r ymchwil yn atgyfnerthu’r hyn a gyflwynir ym model Giles et 

al. (1977) ar fywiogrwydd ieithyddol.  Mae’r model hwn, a ystyrir fel un o’r prif fodelau a 

gais egluro shifft iaith a bywiogrwydd, wedi’i seilio ar dri phrif ffactor; statws, demograffi a 

chefnogaeth sefydliadol.  Er nad yw’r model yn ymwneud yn benodol ag effaith mewnfudo 

nac ychwaith yn cyflwyno’r camau ymarferol a ddylid eu cymryd i ddadwneud shifft iaith, 

mae canfyddiadau’r gwaith yn cadarnhau fod yr un ffactorau, yn fras, yn dylanwadu ar y 

broses o integreiddio mewnfudwyr.  Yn ddiamheuol, mae statws yr iaith (boed yn 

gymdeithasol, symbolaidd neu economaidd), demograffi a chefnogaeth sefydliadol i gyd yn 

effeithio ar allu’r system addysg i hwyluso integreiddiad mewnfudwyr i’r gymuned iaith 

leiafrifol.  Yn wir, un o ganfyddiadau mwyaf gwreiddiol y gwaith oedd y ffaith fod ffiniau 

gwleidyddol, tiriogaethol neu ddiwylliannol yn dylanwadu’n arwyddocaol ar y broses o 

integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith.  Cadarnha hyn un o’r honiadau a wneir gan 

Giles et al. (1977: 312), sef bod statws iaith oddi mewn ac allan i rwydweithiau cymunedau 

ieithyddol yn ffactor pwysig.  Datganodd yr ymchwil fod y nodwedd hon yn gyffredin ar 

draws y tair astudiaeth achos, er y gwahaniaethau statws rhwng y tair iaith, Catalaneg, 

Cymraeg a’r Ffrangeg.  Yn hyn o beth, mae canlyniadau’r ymchwil yn profi fod y model yn 

berthnasol i ymdrechion polisi i integreiddio mewnfudwyr. 
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Honiad arall a gyflwynir yn y ddoethuriaeth yw fod gwneuthurwyr polisi yn gweithredu o 

fewn cyd-destun sy’n llawer ehangach na’r lefel is-wladwriaethol yn unig.  Nid yw polisïau 

iaith mewn addysg yn cael eu llunio mewn gofod; mae’r mesurau y mae llywodraethau’n eu 

mabwysiadu yn gynnyrch dylanwadau sy’n dod o gyfeiriad y lefel leol, is-wladwriaethol, 

gwladwriaethol ac uwch-wladwriaethol.  Yn ogystal â dylanwadau gwleidyddol ac 

economaidd macro, gwelwyd bod rhieni, athrawon a’r gymdeithas sifil hefyd yn chwarae rôl 

arwyddocaol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr a bod amseriad y gweithgarwch polisi 

yn elfen bwysig sy’n dylanwadu ar effeithiolrwydd y camau y’i cymerir.  Nid yw 

fframweithiau Giles et al. (1977) a GIDS Fishman (1991) yn cyfeirio at y gwahanol lefelau 

hyn; yn hytrach, maent yn tueddu i ganolbwyntio ar y cymunedau ieithyddol eu hunain.  

Felly, mae’r gwaith yn cynnig beirniadaeth o’r fframweithiau traddodiadol hyn am beidio â 

rhoi digon o sylw i ffactorau ehangach sy’n dylanwadu ar y broses o ddadwneud shifft iaith.  

Wrth ddangos y pwysigrwydd o ystyried actorion, themâu, ymraniadau a thensiynau pellach, 

mae’r ymchwil empeiraidd yn cyfoethogi’r fframweithiau sydd eisoes ar gael yn y 

llenyddiaeth ar gynllunio iaith ac, yn hyn o beth, yn gwneud cyfraniad gwreiddiol i’r maes. 

Yn ogystal, mae canfyddiadau’r gwaith empeiraidd yn awgrymu fod y fframweithiau 

cyfredol ym maes cynllunio iaith yn rhy wleidyddol niwtral.  Yn hyn o beth, mae’n 

atgyfnerthu beirniadaeth Williams (1987; 1992) o wahanol deipolegau a chysyniadau ym 

maes cynllunio iaith, megis y cysyniad o ddwylosia a gyflwynodd Ferguson ac a 

ddatblygwyd gan Fishman.  Yn ei farn ef, nid ydynt yn rhoi digon o bwyslais ar ddylanwad 

pŵer ac ideoleg.  O astudio effaith gwahanol lefelau o lywodraethiant ac actorion, mae’r 

gwaith yn cadarnhau fod yr elfen wleidyddol yn agwedd bwysig o gynllunio iaith a bod 

angen i’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith adlewyrchu hyn yn fwy nag y gwneir ar hyn o bryd.   

Yn wir, tra canolbwyntiwyd yn benodol ar dri ffactor cefndirol, sef demograffi, y cyd-destun 

cyfansoddiadol-wleidyddol a’r hinsawdd economaidd, amlygodd canfyddiadau’r ymchwil 

empeiraidd yr angen i fframweithiau a thrafodaethau ym maes cynllunio iaith roi ystyriaeth i 

ffactorau ac actorion allweddol eraill, megis llywodraethiant aml-haenog, dinasyddiaeth, 

rhieni, athrawon a’r gymdeithas sifil.  Adlewyrcha’r gwaith bod angen i lenyddiaeth ym maes 

cynllunio ieithyddol wneud defnydd pellach o gysyniadau a theorïau sydd yn cael eu harddel 

yn y llenyddiaeth ar lywodraethiant aml-haenog, datganoli, pleidiau gwleidyddol a disgwrs 

gwleidyddol i ddeall yn llawn y ffactorau sy'n effeithio ar lywodraethau is-wladwriaethol a’r 

polisïau maent yn eu datblygu. 
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Mae’r gwaith hefyd yn datblygu’r llenyddiaeth ar gynllunio iaith trwy amlygu natur y 

berthynas rhwng y teulu, y gymuned a’r system addysg mewn prosesau i adfer iaith.  Er bod 

academyddion megis Williams (2003) yn awgrymu bod y teulu a’r gymuned yn chwarae rôl  

llai dylanwadol mewn ymdrechion i adfer iaith, mae canfyddiadau’r ymchwil yn awgrymu 

nad dyma’r achos.  Mewn gwirionedd, er mwyn integreiddio mewnfudwyr yn effeithlon 

drwy’r system addysg, mae angen cefnogaeth a pholisïau ym meysydd y teulu a’r gymuned.  

Mae’r honiad hwn yn gwrth-ddweud yr hyn sydd bellach yn cael ei arddel yn y llenyddiaeth 

ar gynllunio iaith, sef fod y teulu a’r gymuned fel sefydliadau ym maes cynllunio iaith 

bellach yn llai pwerus ac allweddol.  Yn hyn o beth, mae’n cynrychioli dadl gwreiddiol 

ynglŷn â deinameg y tri sefydliad traddodiadol sy’n gyfrifol am gynhyrchiad ac 

atgynhyrchiad iaith a all gyfoethogi’r drafodaeth yn y llenyddiaeth.   

Esgorodd astudiaeth o’r berthynas rhwng y tri sefydliad hyn ar ddadl arwyddocaol pellach;  

er yr honiad yn y llenyddiaeth ynglŷn â’r ffaith nad oes gan rieni mewnfudol nad sy’n 

medru’r iaith leiafrifol rôl i’w chwarae yn y broses o gynhyrchu iaith lleiafrifol ymhlith eu 

plant (Nelde et al. 1996: 6), gwelwyd o’r gwaith fod y gwrthwyneb yn wir; maent yn actorion 

dylanwadol sydd â’r gallu i blethu dau fath o gaffael iaith, cynhyrchiad ac atgynhyrchiad 

iaith.  Mae’r honiad hwn yn un gwreiddiol ac yn cynrychioli cyfraniad pwysig i’r 

llenyddiaeth ar gynllunio iaith.   

Yn ogystal â’r tri sefydliad traddodiadol hyn, mae canfyddiadau’r ymchwil yn amlygu’r 

angen i ystyried dylanwad y gweithle yn y broses o integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion.  

Tra bod y system addysg statudol yn fodd effeithlon o integreiddio plant mewnfudwyr, 

dangosodd yr ymchwil bod angen i ymdrechion ymarferol i integreiddio mewnfudwyr sy’n 

oedolion i gymunedau iaith lleiafrifol ganolbwyntio ar y gweithle hefyd.  Yn ddi-os, mae’r 

gweithle yn sefydliad pwysig mewn prosesau adfer iaith, fel y system addysg, y teulu a’r 

gymuned; eto i gyd, nid yw’r drafodaeth yn y llenyddiaeth yn rhoi’r sylw angenrheidiol i’r 

maes hwn.  Mae’r ymchwil yn cymryd cam at gyfoethogi’r llenyddiaeth gyfredol ar gynllunio 

ac adfer iaith drwy archwilio a dangos y graddau y gall y gweithle atgyfnerthu ymdrechion 

ym maes addysg anstatudol i integreiddio mewnfudwyr. 

Yn ogystal â chyfrannu at drafodaethau mwy theoretig, mae’r ffaith fod yna sail empeiraidd 

i’r ymchwil yn golygu bod y gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig i drafodaethau ymarferol 

sydd eisoes ar gael yn y llenyddiaeth ar addysg ddwyieithog.  Er bod y llenyddiaeth ar addysg 

ddwyieithog i blant eisoes yn gyfoethog gydag ystod o deipolegau ac astudiaethau, mae 
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gwreiddioldeb yr ymchwil yn golygu y gall canfyddiadau’r gwaith gyfoethogi’r 

ddealltwriaeth gyfredol o wahanol fodelau addysgol a dylanwad gwahanol actorion a 

ffactorau ar y system addysg.  Trwy gyflwyno manteision ac anfanteision gwahanol modelau 

addysgol i integreiddio plant mewnfudwyr, llwyddiannau a sialensiau sy’n wynebu 

gwneuthurwyr ac enghreifftiau o arfer da yn y maes, mae’r gwaith yn cyfrannu gwybodaeth 

newydd at y drafodaeth sydd eisoes ar gael.  Ymhellach, fel y gwelwyd yn y bennod 

adolygiad llenyddiaeth, ni chafwyd hyd yma drafodaeth mor gynhwysfawr ar y camau 

ymarferol y gellid eu cymryd i integreiddio mewnfudwyr sy’n oedolion i gymunedau iaith 

lleiafrifol.  Mae’r ymchwil yn cyfrannu at y bwlch hwn yn y llenyddiaeth drwy gynnig 

gwybodaeth newydd sydd wedi’i seilio ar ddata empeiraidd o ystod o gyd-destunau 

rhyngwladol.  Gwelir o’r gwaith bod modd defnyddio’r gweithle er ysgogi mewnfudwyr i 

ddysgu a defnyddio’r iaith leiafrifol a bod dysgu anffurfiol yn cynrychioli ffordd effeithlon i 

atgyfnerthu ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiaifrifol.  Yn hyn o 

beth, mae’r dadansoddiad cymharol rhyngwladol ar rôl y gweithle a chyflogaeth yn gwneud 

cyfraniad theoretig gwerthfawr i drafodaeth sydd ar hyn o bryd yn ddiffygiol ym maes 

cynllunio iaith.  

Yn ogystal â thafoli gweithgarwch polisi mewn mwy nag un endid gwleidyddol a chreu 

darlun cyflawn o rôl polisïau iaith mewn addysg mewn ymdrechion cynllunio iaith, 

astudiwyd pob un astudiaeth achos ar sail annibynnol.  Esgorodd hyn ar ddealltwriaeth 

unigryw o natur a deinameg polisi yng Nghatalwnia, Cymru a Québec.  O ganlyniad, mae’r 

ymchwil empeiraidd hefyd yn cyfoethogi’r llenyddiaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r tair 

astudiaeth achos hyn, boed yn llenyddiaeth ar gynllunio iaith ac addysg ddwyieithog, neu’n 

llenyddiaeth ar lywodraethiant aml-haenog, datganoli, pleidiau gwleidyddol a disgwrs 

gwleidyddol.  Yr enghraifft amlycaf o’r rhain yw Cymru.  Boed am ei fod yn bwnc rhy 

sensitif neu astrus, nid yw’r ffenomen o fewnfudo a’i heffeithiau ar y Gymraeg wedi ei 

harchwilio’n drwyadl ar lefel academaidd.  Yn hyn o beth, rhagwelir y bydd canfyddiadau’r 

ymchwil yn cyfoethogi nid yn unig llenyddiaeth sy’n ymwneud â chynaliadwyedd y 

Gymraeg ond hefyd llenyddiaeth ehangach sy’n canolbwyntio ar wleidyddiaeth Cymru. 

Goblygiadau ymarferol 

Troir yn awr i drafod yn gryno oblygiadau ymarferol y gwaith.  Tynnwyd sylw at rai 

enghreifftiau o arfer da yn y bennod flaenorol ac felly afraid fyddai ailgyflwyno’r hyn sydd 

eisoes wedi ei drafod.  O ystyried rhai o’r prif honiadau ym maes cynllunio iaith ynglŷn â’r 
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tri phrif sefydliad sy’n gyfrifol am ddadwneud shifft ieithyddol sef y teulu, y gymuned a’r 

system addysg, gwelir bod y tair llywodraeth wedi cymryd camau cadarnhaol yn y tri maes.  

Ond er y gweithgaredd amrywiol ar draws y tri achos, mae rhai prosiectau penodol wedi dod 

i’r amlwg fel rhai sy’n fwy nodedig. 

Yn ddiamheuol, mae’r rhaglen VxL yng Nghatalwnia yn llwyddiannus iawn ac yn 

boblogaidd gyda gwneuthurwyr polisi, cymdeithas sifil a’r mewnfudwyr.  Dengys y modd y 

gall llywodraeth is-wladwriaethol ddefnyddio’r gefnogaeth wleidyddol ar ystod o lefelau i 

atgyfnerthu ymdrechion i integreiddio mewnfudwyr.  Mae’r prosiect yn gysyniadol syml - 

mater o annog siaradwyr rhugl a dysgwyr i fod yn weithgar a’u rhoi mewn cyswllt â’i gilydd 

ydyw.  Nid yw’n mynnu cyllideb sylweddol nac ychwaith lu o adnoddau.  Ymhellach, mae’n 

ffordd effeithiol o hybu hyder ymhlith mewnfudwyr a’u cyflwyno i rwydweithiau 

cymdeithasol ehangach drwy gyfrwng yr iaith leiafrifol, rhwydweithiau na fyddent yn rhan 

ohonynt fel arall.  Ar yr un pryd, mae’r rhaglen yn atgyfnerthu’r ymdeimlad o gyfrifoldeb a 

balchder ymhlith siaradwyr yr iaith leiafrifol.   

Prosiect arall sy’n syml yn ei hanfod, ond sy’n arwain at ganlyniadau amlwg, yw’r prosiect 

EBE.  Er nad yw’r prosiect yn cael ei weithredu bellach, llwyddodd i ymgymryd â  

mesurau cynllunio iaith ym maes y teulu, maes nad yw bob tro yn cael ei ddylanwadu drwy 

bolisïau cynllunio iaith.  Yn ddiamheuol, llwyddodd yr Ajuntament de Vic i dargedu plant a’u 

rhieni.  O safbwynt y plant, yr oedd yn rhoi sylfaen addysgol iddynt cyn  mynychu’r aules 

d’acollida ac yn rhoi’r arfau ieithyddol a chymdeithasol iddynt er mwyn sicrhau fod y cyfnod 

cynnar yn y dosbarthiadau hyn yn haws.  O safbwynt y rhieni, llwyddodd i fagu cyswllt 

cychwynnol gyda hwy a chodi ymwybyddiaeth yn eu plith am ystod o agweddau o fyw yng 

Nghatalwnia, gan gynnwys y pwysigrwydd o ddysgu’r Gatalaneg.    

Er mai dadansoddiad o bolisi, neu’r hyn a elwir yn ‘policy analysis’ yw’r ymchwil yn ei 

hanfod (Gordon et al., 1977 yn Olssen et al., 2004: 71-72), mae gan y gwaith oblygiadau 

polisi hefyd.  Yn hyn o beth, mae’n dangos nodweddion yr hyn a elwir yn ddadansoddiad ar 

gyfer polisi neu’n ‘analysis for policy’ (Olssen et al., 2004: 71-72).  O ystyried prif 

ganfyddiadau’r ymchwil ynglŷn â’r system addysg statudol, gwelir bod angen i lywodraethau 

ganolbwyntio ar rai agweddau penodol o bolisi iaith mewn addysg er mwyn gwella’r broses o 

integreiddio mewnfudwyr i gymunedau iaith lleiafrifol.  Yn gyntaf, mae angen i 

lywodraethau weithredu mesurau cadarn i sicrhau fod y system addysg prif ffrwd yn gallu 

adeiladu ar y llwyddiant ieithyddol a gaiff y disgyblion yn y canolfannau iaith, aula 
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d’acollida neu’r classe d’accueil.  Nid yw hon yn dasg hawdd, ond, o ystyried y ffaith fod y 

cam hwn yn cynrychioli pwynt allweddol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr, mae 

angen i lywodraethau fuddsoddi mewn cefnogaeth ychwanegol ar gyfer y disgyblion ac 

athrawon yn y dosbarthiadau prif ffrwd.  Ar hyn o bryd, nid yw’r adnoddau bob amser ar gael 

i ddisgyblion ac nid oes gan athrawon bob amser y gallu neu’r ymwybyddiaeth i adeiladu ar 

brofiad ieithyddol y plant.  Yn ail, o ystyried presenoldeb ieithoedd mwyafrifol mewn 

ysgolion ieithoedd lleiafrifol, yn enwedig ar y buarth a’r coridorau, dylid sicrhau awyrgylch 

ffafriol i’r iaith leiafrifol trwy weithredu polisïau iaith mewn addysg sy’n hybu a hwyluso 

defnydd o’r iaith a pharch tuag ati ym mhob agwedd o’r ysgol, o’r staff cinio i’r staff dysgu, 

o’r ohebiaeth i’r arwyddion ar y muriau.  

O ystyried y system addysg anstatudol, mae’n bwysig fod llywodraethau’n manteisio ar y 

berthynas rhwng y system addysg anstatudol a’r gweithle a defnyddio maes cyflogaeth.  Ar y 

naill law, mae’r maes yn fodd o annog mewnfudwyr i ddysgu a defnyddio’r iaith.  Ar y llaw 

arall, mae’n cynrychioli ffordd o gynnig y ddarpariaeth.  Y gweithle, yn anad dim, yw’r 

ffordd orau i ddylanwadu ar arferion iaith mewnfudwyr sy’n oedolion a hynny am ei fod yn  

cynrychioli ffordd o’u ‘cyrraedd’.  O’r herwydd, dylid canolbwyntio ar greu polisïau iaith 

mewn addysg sydd wedi’u seilio ar y berthynas annatod rhwng y byd gwaith a’r system 

addysg anstatudol.  Ymhellach, mae meysydd y teulu a’r gymuned hefyd yn cynrychioli 

modd o ddylanwadu ar ddewisiadau ieithyddol mewnfudwyr, a dylid llunio a rhoi ar waith 

bolisïau sy’n adeiladu ar y berthynas rhwng y gymuned, y teulu a’r system addysg (boed yn 

statudol neu anstatudol). 

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’n bwysig fod unrhyw gymuned iaith lleiafrifol sy’n ceisio 

mynd i’r afael ag effaith mewnfudo drwy ddefnyddio’r system addysg yn rhoi’r sylw 

angenrheidiol i ddylanwadau uwchlaw y system addysg megis demograffi, gwleidyddiaeth,  

economeg a rôl unigolion, y gymuned a’r teulu.    
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Atodiad 1: Enghraifft o ganllaw cyfweld (personol) 

 

Cyn dechrau’r cyflwyniad 

 Cyflwyno ffurflen caniatad 

 Egluro defnyddio’r data  

1. Y sefydliad 

 

Allech chi sôn fymryn am eich rôl yn y sefydliad? 

 Cyfrifoldebau 

 Amser yn y sefydliad 

 Amser yn y swydd 

 Cefndir cyn y swydd hon 

2. Mewnfudo  

 

a) Lefel genedlaethol 

 

I ba raddau mae mewnfudo’n cael ei ystyried fel ffactor sy’n dylanwadu ar ddyfodol yr iaith 

Gymraeg?  

Beth mae’r llywodraeth yn ei wneud i geisio integreiddio mewnfudwyr fel eu bod yn siarad y 

Gymraeg?  

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei rhoi ar waith yng Nghymru?  

A yw’r gweithgarwch hwn yn effeithiol yn eich tyb chi? 

 

b) Eich sefydliad 

 

Beth yw rôl eich sefydliad chi yn hyn sy’n digwydd yng Nghymru? 

A yw eich sefydliad chi’n ystyried mewnfudo fel ffactor sy’n dylanwadu ar ddyfodol yr iaith 

Gymraeg?  

A ydych chi’n ystyried mewnfudo fel ffactor sy’n dylanwadu ar ddyfodol yr iaith Gymraeg? Oes 

gan eich sefydliad chi rôl mewn ceisio integreiddio mewnfudwyr yn ieithyddol i’r Gymraeg? 

Pa feysydd sy’n cael eu targedu? 

Pa fewnfudwyr sy’n cael eu targedu? 

 Pam? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei rhoi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

A yw’r gweithgarwch hwn yn effeithiol? 

3. Y system addysg statudol 

a) Lefel is-wladwriaethol 

 

Ydi’r system addysg statudol yn cael ei ystyried yn ystod y drafodaeth ar integreiddio 

mewnfudwyr yng Nghymru? 
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 Ym mha ffordd? 

Sut mae’r system addysg statudol yng Nghymru yn ceisio integreiddio mewnfudwyr yn 

ieithyddol? 

Beth yw amcan y gweithgarwch hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei roi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

b) Eich sefydliad 

 

Beth yw rôl eich sefydliad chi yn hyn sy’n digwydd yng Nghymru? 

Beth yw rôl y system addysg statudol yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn ôl eich 

sefydliad chi? 

Beth yw gweithgarwch eich sefydliad yn y maes hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei rhoi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

c) Mewnfudwyr 

 

Pa fewnfudwyr ydych chi’n eu targedu? 

 Pam? 

Pam fod y mewnfudwyr yn dewis mynychu’r ysgolion hyn? 

Beth sy’n eu rhwystro rhag mynychu’r ysgolion hyn? 

 

ch) Gwerthuso 

 

A gredwch chi fod gweithgarwch eich sefydliad yn effeithiol? 

 Wedi cyrraedd targedau / amcanion 

 Sialensiau  

Sut mae mesur neu werthuso’r gweithgarwch hwn? 

 Tystiolaeth  

A ydych wedi addasu’r gweithgarwch yma dros y blynyddoedd? 

 Pam? 

 

4. Y system addysg anstatudol 

 

a) Lefel genedlaethol 

 

Ydi’r system addysg gydol oes yn cael ei ystyried yn ystod y drafodaeth ar integreiddio 

mewnfudwyr yng Nghymru? 

 Ym mha ffordd? 
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Sut mae’r system addysg gydol oes yng Nghymru yn ceisio integreiddio mewnfudwyr yn 

ieithyddol? 

Beth yw amcan y gweithgarwch hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei roi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

b) Eich sefydliad 

 

Beth yw rôl eich sefydliad chi yn hyn sy’n digwydd yng Nghymru? 

Beth yw rôl y system addysg gydol oes yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn ôl eich 

sefydliad chi? 

Beth yw gweithgarwch eich sefydliad yn y maes hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei rhoi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

c) Mewnfudwyr 

 

Pa fewnfudwyr ydych chi’n eu targedu? 

 Pam? 

Pam fod y mewnfudwyr yn dewis mynychu’r ysgolion hyn? 

Beth sy’n eu rhwystro rhag mynychu’r ysgolion hyn? 

 

ch) Gwerthuso 

 

A gredwch chi fod gweithgarwch eich sefydliad yn effeithiol? 

 Wedi cyrraedd targedau / amcanion 

 Sialensiau  

Sut mae mesur neu werthuso’r gweithgarwch hwn? 

 Tystiolaeth  

A ydych wedi addasu’r gweithgarwch yma dros y blynyddoedd? 

 Pam? 

 

5. Y system addysg statudol a’r system anstatudol  

 

A oes trafod yng Nghymru ar y berthynas rhwng y system addysg statudol a’r system addysg 

gydol oes? 

A oes trafod ar y berthynas hon yng nghyd destun integreiddio mewnfudwyr? 

A yw’r berthynas hon yn dylanwadu ar weithgarwch yng Nghymru? 

A oes trafod yn eich sefydliad chi ar y berthynas rhwng y system addysg statudol a’r system 

addysg gydol oes? 

A oes trafod ar y berthynas hon yng nghyd destun integreiddio mewnfudwyr? 
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A yw’r berthynas hon yn dylanwadu ar weithgarwch yn eich sefydliad? 

 

6. Y teulu 

 

a) Lefel genedlaethol 

 

Beth yw rôl y teulu wrth geisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith? 

Sut gall y teulu gefnogi’r system addysg yn y broses o geisio integreiddio mewnfudwyr? 

A oes gweithgarwch yng Nghymru sy’n manteisio ar y berthynas hon? 

Pa mor effeithiol ydych chi’n meddwl yw’r gweithgarwch yng Nghymru?  

 

b) Eich sefydliad  

Beth yw rôl y teulu yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn ôl eich sefydliad chi? 

A ydych chi’n gweld cyswllt rhwng y teulu a’r system addysg yn eich sefydliad? 

Beth yw gweithgarwch eich sefydliad yn y maes hwn? 

 Teulu a mewnfudwyr 

 Y teulu’n cefnogi’r system addysg 

 A ydych yn dibynnu ar offeryn neu fframwaith bolisi arall i wneud y gweithgarwch hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei roi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

c) Gwerthuso 

 

A gredwch chi fod gweithgarwch eich sefydliad yn effeithiol? 

 Wedi cyrraedd targedau / amcanion 

 Sialensiau  

Sut mae mesur neu werthuso’r gweithgarwch hwn? 

 Tystiolaeth  

A ydych wedi addasu’r gweithgarwch yma dros y blynyddoedd? 

 Pam? 

 

7. Y gymuned 

 

a) Lefel genedlaethol 

 

Beth yw rôl y gymuned wrth geisio integreiddio mewnfudwyr i’r gymuned iaith? 

Sut gall y gymuned gefnogi’r system addysg yn y broses o geisio integreiddio mewnfudwyr? 

A oes gweithgarwch yng Nghymru sy’n manteisio ar y berthynas hon? 

Pa mor effeithiol ydych chi’n meddwl yw’r gweithgarwch yng Nghymru?  

 

b) Eich sefydliad  

Beth yw rôl eich sefydliad chi yn hyn sy’n digwydd yng Nghymru? 

Beth yw rôl y gymuned yn y broses o integreiddio mewnfudwyr yn ôl eich sefydliad chi? 
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A ydych chi’n gweld cyswllt rhwng y gymuned a’r system addysg yn eich sefydliad? 

Beth yw gweithgarwch eich sefydliad yn y maes hwn? 

 Cymuned a mewnfudwyr 

 Y gymuned yn cefnogi’r system addysg 

 A ydych yn dibynnu ar offeryn neu fframwaith bolisi arall i wneud y gweithgarwch hwn? 

Sut mae’r gweithgarwch hwn yn cael ei roi ar waith? 

 Cyllideb  

 Partneriaid  

 Natur y cydweithio 

 Cloriannu’r cydweithio hwn 

 Llinell amser 

 

c) Gwerthuso 

 

A gredwch chi fod gweithgarwch eich sefydliad yn effeithiol? 

 Wedi cyrraedd targedau / amcanion 

 Sialensiau  

Sut mae mesur neu werthuso’r gweithgarwch hwn? 

 Tystiolaeth  

A ydych wedi addasu’r gweithgarwch yma dros y blynyddoedd? 

 Pam? 

 

8. Meysydd eraill 

 

A oes gweithgarwch mewn meysydd polisi eraill sy’n ceisio integreiddio mewnfudwyr?  

A fyddai’n bosibl llunio polisïau mewn meysydd eraill er mwyn integreiddio mewnfudwyr? 

 

 

9. Datblygu polisïau pellach 

Beth sy’n gweithio orau ar hyn o bryd i integreiddio mewnfudwyr? 

 Pam? 

 Lle? 

Pa amgylchiadau (boed yn wleidyddol neu’n gymdeithasol) fyddai’n sicrhau fod mewnfudwyr 

yn cael eu hintegreiddio drwy’r system addysg? 

 Neu meysydd polisi eraill? 

I ba raddau mae’r hinsawdd wleidyddol yn dylanwadu ar y gallu i lunio polisïau iaith sy’n delio 

gydag integreiddio mewnfudwyr? 

10. Cloi’r cyfweliad 

Diolch 

Gofyn a oes modd ail-gysylltu unwaith fy mod wedi trawsgrifio’r gwaith 

Dweud bod modd cysylltu gyda fi i ychwanegu at yr atebion 

Awgrymu unrhyw un / sefydliad arall ddylwn i gyfweld.  
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Atodiad 2: Rhestr o gyfwelai 

 

Rhif cyfweliad Sefydliad Dyddiad  

 

 

ASTUDIAETH ACHOS CYMRU 

 

1 Bwrdd yr Iaith Gymraeg 30/11/11 

2 Cymuned  30/11/11 

3 Llywodraeth Cymru   05/12/11 

4 Llywodraeth Cymru   06/12/11 

5 Bwrdd yr Iaith Gymraeg   07/12/11 

6 Bwrdd yr Iaith Gymraeg 08/12/11 

7 Bwrdd yr Iaith Gymraeg 08/12/11 

8 Estyn  09/12/11 

9 Canolfan Cymraeg i Oedolion – 

Gogledd Cymru  

20/12/11 

10 Plaid Cymru 21/12/11 

11 Cyngor Gwynedd 04/01/12 

12 Cyngor Gwynedd 04/01/12 

13 Plaid Cymru 09/01/12 

14 Cyngor Gwynedd 31/01/12 

15 Hunaniaith 31/01/12 

16 Canolfan Cymraeg i Oedolion y 

Canolbarth 

13/12/11 

    17 Llywodraeth Cymru  16/12/11 

18 Menter Iaith Conwy 05/01/12 

    19 Y Blaid Lafur Gymreig  22/10/12 

 

ASTUDIAETH ACHOS QUÉBEC  

  

1 Université de Montréal 28/03/12 a 

17/04/12 

2 Impératif français 30/03/12 

3 Parti Québécois 05/04/12 

4 La Société Saint-Jean-Baptiste de 

Montréal  

06/04/12 

5 Fédération autonome d’enseignement 11/04/12  

6 Ministère de l'Immigration et des 

Communautés culturelles, Llywodraeth 

Québec  

18/04/12 

7 Syndicat des professeurs de l’État du 

Québec 

20/04/12 

8 Commissariat aux langues officielles 25/04/12 

9 Secrétariat à la politique linguistique, 01/05/12 
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Llywodraeth Québec 

10 Office québécois de la langue française, 

Llywodraeth Québec 

01/05/12 

11 Parti Québécois 02/05/12 

12 Conseil Supérieur de la Langue 

Française, Llywodraeth Québec 

02/05/12 

13 TCRI 07/05/12 

14 Commission Scolaire de Montréal 09/05/12 

15 Le Ministère de l'Immigration et des 

Communautés culturelles, Llywodraeth 

Québec 

09/05/12 

16 Le Ministère de l’Éducation, du loisir et 

du sport,  Llywodraeth Québec 

10/05/12 

17 FNEEQ-CSN 11/05/12 

 

ASTUDIAETH ACHOS CATALWNIA  

 

1 Subdirectora General de Llengua i 

Plurilingüisme,  Llywodraeth Catalwnia 

05/12/2012 

2 Plataforma per la Llengua 14/12/12 

3 Direcció General per a la Immigració, 

Llywodraeth Catalwnia   

17/12/12 

4 Direcció General de Política 

Lingüística, Llywodraeth Catalwnia 

 

19/12/12 

5 Esquerra Republicana de Catalunya 03/01/13 

6 Universitat Pompeu Fabra 04/01/13 

7 Direcció General per a la Immigració, 

Llywodraeth Catalwnia 

07/01/13 

8 Direcció General per a la Immigració, 

Llywodraeth Catalwnia 

07/01/13 

9 Consorci per a la Normalització 

Lingüística  

 

09/01/13 

10 Òmnium Osona 10/01/13 

11 Ajuntament de Vic 

 

10/01/13 

12 Ajuntament de Vic 

 

10/01/12 

13 Fete-UGT 11/01/13 

14 CNL d'Osona 15/01/13 

15 Caritas Vic 15/01/13 

16 Òmnium Cultural /  Somescola.cat 16/01/13 

17 CCOO de Catalunya 21/01/13 

18 Servei d'Immersió i Acolliment 

Lingüístics,  Llywodraeth Catalwnia 

(Cyfweliad e-bost) 

14/10/13 

19  Departament d’Educació, Llywodraeth 09/09/13 
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(Cyfweliad e-bost) 
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Atodiad 3: Tablau 

Pennod 4: Pennod astudiaeth achos Cymru 

Tabl 1: Cyrhaeddiad plant ysgolion cynradd Gwynedd yn y Gymraeg (1975-87) 

Gallu ieithyddol (%) 1975 1985 1987 

 

Siaradwyr Cymraeg 

iaith gyntaf 

49.0 41.4 40.9 

Dysgwyr rhugl 

 

6.0 14.1 15.0 

Dysgwyr, ond heb 

fod yn rhugl 

15.5 14.5 14.3 

Ychydig neu ddim 

Cymraeg  

20.5 26.2 26.2 

Newydd-ddyfodiaid 

(uniaith Saesneg) 

9.2 3.8 3.6 

Ffynhonnell data: Morris, D. (2000: 567) 

 

Tabl 2: Cyrhaeddiad plant ysgolion cynradd Gwynedd yn y Gymraeg  

ym 1994 (5 oed a throsodd) 

 

 

Awdurdod 

Unedol (%) 

Rhugl: iaith 

yr aelwyd  

Ail-iaith  

Rhugl 

Cyfanswm 

rhugl  

 

Heb fod yn 

rhugl 

Dim 

Cymraeg 

Ynys Môn  35.2  21.2  56.4  

 

31.3 12.3 

Caernarfon – 

Meirionydd  

51.7 24.0 75.7 21.3 3.0 

Aberconwy – 

Colwyn  

11.7 13.5 25.1  56.2 18.7 

Ffynhonnell data: Y Swyddfa Gymreig, Cyfrifiad Ysgolion (yn Morris, 2000: 567) 

 

Tabl 3: Nifer y disgyblion yng Nghanolfannau Iaith Cynradd Gwynedd (2005-09) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009  Cyfanswm  

Cyfanswm 127 128  132 140  110 631  

Ffynhonnell data: CG (2011: 11) 

 



280 
 

Tabl 4: Dilyn lefelau CA2 disgyblion B6 yn Gymraeg a fuodd yn y  

canolfannau iaith cynradd (Haf 2009) 

 

 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 

Dolgellau  0 4 9 12 4 

Llangybi  0 1 7 10 0 

Maesincla  0 2 6 11 5 

Penrhyndeudraeth  0 0 12 13 2 

Ffynhonnell data: CG (2011: 12) 

Tabl 5: Dilyn lefelau CA3 disgyblion B9 yn Gymraeg a fuodd yn y  

canolfannau iaith cynradd (Haf 2009) 

 

 L2 L3 L4 L5  L6 L7 L8 

Dolgellau 0 4 

Ail iaith: 1 

 

5 

Ail iaith: 5 

3 

Ail iaith: 3 

6 

 

 

0 0 

Llangybi  0 1 4 3 

Ail iaith: 1 

5 0 0 

Maesincla  1 0 2 

Ail iaith: 2 

 

3 

Ail iaith: 4 

0 

Ail iaith: 2 

 

0 

Ail iaith: 1 

 

0 

Ail iaith: 2 

Penrhyndeu

d-raeth 

1 3 3 7 4  Ail iaith: 1 0 

Ffynhonnell data: CG (2011: 12) 
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Tabl 6: Nifer y dysgwyr yn mynychu dosbarthiadau CiO ar bob lefel (2007-12) 

 

  2007-08 2008-09 2009-10 2010–11 2011–12 

Lefel Mynediad /  

Cyn Mynediad 

7,745 7,975 8,675 8,420 8,010 

Lefel Sylfaen (Lefel 

1 neu gyfwerth) 

 

4,390 5,385 3,510 3,795 2,380 

Canolradd (Lefel 2  

neu gyfwerth) 

 

2,155 1,855 2,005 2,200 1,990 

Uwch (Lefel 3 neu 

gyfwerth) 

 

1,305 1,150 1,550 1,570 1,565 

Hyfedredd (Lefel 4  

neu gyfwerth) 

200 360 430 620 1,050 

Arbenigol (e.e. 

cyrsiau adolygu neu 

gyrsiau byr neu 

Gymraeg yn y  

gweithle) 

1,775 1,470 1,700 1,600 2,600 

Ffynhonnell data: LLWR a HESA (yn LlC, 2013: 10) 

Pennod 5: Pennod astudiaeth achos Québec 

Tabl 1: Mamieithoedd poblogaeth Canada yn ôl Cyfrifiad 2006 a 2011 

 Ffrangeg  Saesneg  Arall  

Ardal  Blwyddyn  % 

Canada  2006 22.1 57.8 20.1 

2011 21.7 57.8 20.6 

Québec 2006 79.6 8.2 12.3 

2011 78.9 8.3 12.8 

Canada tu allan i Québec 2006 4.1 73.3 22.6 

2011 4.0 73.1 23.0 

 

Ffynhonnell data: Addaswyd o Statistics Canada (2011: 13) 
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Tabl 2: Ieithoedd a siaredir yn y cartref yn Québec, 2001, 2006 a 2011 (%) 

 2001 2006 2011 

Ffrangeg yn unig 77 75.1 72.8 

Saesneg yn unig 6.7 6.6 6.2 

Arall yn unig 3.4 4.0 4.0 

Ffrangeg ac un arall
309

 2.9 3.8 5.0 

Saesneg ac un arall
310

 2.3 2.5 2.8 

Ffrangeg a Saesneg
311

 6.7 7.1 7.6 

Cyfuniad arall 1.0 1.0 1.7 

 

Ffynhonnell data: Addaswyd o Statistics Canada (2011: 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
309

 Yn cynnwys yr atebion; ‘Ffrangeg ac un arall’ yn gyfartal, ‘Ffrangeg gan amlaf ac un arall yn reolaidd’ ac 

‘un arall gan amlaf a’r Ffrangeg yn aml’ (SC, 2011: 16).  
310

 Yn cynnwys yr atebion; ‘Saesneg ac un arall’ yn gyfartal, ‘Saesneg gan amlaf ac un arall yn reolaidd’ ac ‘un 

arall gan amlaf a’r Saesneg yn aml’ (SC, 2011: 16). 
311

 Yn cynnwys yr atebion; 'Ffrangeg a Saesneg’ yn gyfartal, ‘Ffrangeg gan amlaf a’r Saesneg yn reolaidd’ 

‘Saesneg gan amlaf a’r Ffrangeg yn reolaidd’ (SC, 2011: 16). 



283 
 

Tabl 3: Cyllid net a drosglwyddwyd gan Lywodraeth Canada i Lywodraeth  

Québec (MICC) er mwyn integreiddio mewnfudwyr 

 

Blwyddyn ariannol Mewnfudwyr a 

dderbyniwyd yn Québec 

 

Cyllid net a drosglwyddwyd gan y  

Llywodraeth Canada i Lywodraeth Québec er 

mwyn integreiddio mewnfudwyr 

1998–99 26,509 101,452,000$ 

1999–2000 29,214 102,910,000$ 

2000–01 32,502 104,140,000$ 

2001–02 37,498 111,723,000$ 

2002–03 37,618 135,734,000$ 

2003–04 39,500 164,100,000$ 

2004–05 44,226 160,786,000$ 

2005–06 43,373 188,353,000$ 

2006–07 44,686 199,570,000$ 

2007–08 45,201 202,364,000$ 

2008–09 45,264 218,500,000$ 

2009–10 49,489 232,190,200$ 

2010–11 53,981 258,400,000$ 

Ffynhonnell data: Addaswyd o TCRI (2012) 
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Pennod 6: Pennod astudiaeth achos Catalwnia 

Tabl 1: Poblogaeth y mewnfudwyr rhyngwladol yng Nghatalwnia rhwng 2000-12 

Blwyddyn  Poblogaeth 

Catalwnia 

% o’r boblogaeth sy’n fewnfudwyr 

rhyngwladol 

Newid yn % 

2000 6.261.999 2.90 - 

2001 6.361.365 4.05 41.70 

2002 6.506.440 5.87 48.46 

2003 6.704.146 8.10 42.14 

2004 6.813.319 9.44 18.39 

2005 6.995.206 11.42 24.28 

2006 7.134.697 12.81 14.38 

2007 7.210.508 13.49 6.43 

2008 7.364.078 14.99 13.50 

2009 7.475.420 15.91 7.75 

2010 7.512.381 15.95 0.78 

2011 7.539.618 15.73 -1.06 

2012 7.570.908 15.68 0.08 

Ffynhonnell data: IDESCAT, 2013 

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?res=a&nac=a&b=0 [Cyrchwyd Tachwedd 2013] 

Tabl 2: Gwledydd genedigol mewnfudwyr yng Nghatalwnia (2012) 

Gwlad enedigol Niferoedd  % o’r boblogaeth o 

fewnfudwyr rhyngwladol 

Moroco  239.218 20.16 

Rwmania  106.030 8.93 

Ecwador  59.453 5.01 

Bolifia  50.188 4.23 

Tsieina 49.612 4.18 

Yr Eidal  49.111 4.14 

Pakistan  47.490 4.00 

Columbia  41.958 3.54 

Ffrainc  33.875 2.85 

Periw 30.873 2.60 

Ffynhonnell data: IDESCAT, 2013 

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?res=a&nac=a&b=12 [Cyrchwyd Tachwedd 2013] 

 

Tabl 3: Sgiliau iaith poblogaeth Catalwnia yn 2008 (%) 

 

 Deall  Siarad  Darllen  Ysgrifennu  

Ddim o gwbl 3.8 17.4 16.1 32.6 

Sylfaenol   3.3 6.9 5.0 7.1 

Gweddol  8.3 10.0 11.3 13.6 

Da iawn  17.5 16.3 16.6 17.7 

Perffaith 67. 1 49.4 51.0 29.0 

Ffynhonnell data: GenCat (2010a: 237-238) 

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?res=a&nac=a&b=0
http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?res=a&nac=a&b=12


285 
 

Tabl 4: Ysgolion yn rhoi ar waith y rhaglen drochi PIL (1984-93) 

 

Blwyddyn academaidd  %
312

 Cyfanswm  

1984-85 - 408 

1986–87 - 527 

1989–90 - 684 

1992-93 85.56 1280 

Ffynhonnell data: GenCat (1998b: 30) 

 

Tabl 5: Nifer o ddisgyblion yn dilyn y rhaglen drochi PIL (1986–93) 

 

Blwyddyn academaidd % Cyfanswm 

1986– 87 - 37, 251 

1989–90 - 51, 433 

1992-93 62.03 133, 080 

Ffynhonnell data: GenCat (1998b: 30) 

 

 

Tabl 6: Defnydd o’r Gatalaneg a’r Gastileg mewn sefyllfaoedd anffurfiol  

mewn addysg drochi a dwyieithog (%) 
313

 

 

 Disgyblion o deuluoedd Castileg Disgyblion o deuluoedd Catalaneg 

Ysgol drochi Ysgol ddwyieithog Ysgol drochi Ysgol ddwyieithog 

Catalaneg  Castileg  Catalaneg Castileg  Catalaneg Castileg  Catalaneg  Castileg  

Defnydd 

o amser  

47.6 52.0 3.9 96.1 97.4 2.6 2.1 97.8 

Ffynhonnell data: Mena, Serra & Vila (1994 yn Artigal, 1997, 142) 

 

Tabl 7: Disgyblion ysgolion uwchradd yn ôl cyfrwng iaith rhwng 1990-96 (%) 

Prif cyfrwng iaith 1990-91 1992-93 1995-96 

Catalaneg yn bennaf 30.85 44.64 50.52 

Dwyieithog  26.38 24.98 25.11 

Castileg yn bennaf  42.78 30.38 24.36 

Ffynhonnell data: SEDEC (yn Vila i Moreno, 2004: 73) 

 

 

                                                           
312

 Mae’r ganran hon wedi’i selio ar y nifer o ysgolion sy’n cydymffurfio â’r egwyddor fod dros 70% o 

ddisgyblion o gefndiroedd di-Gatalaneg (GenCat, 1998b: 30). 
313

 Gyda dros 80% o ddisgyblion o gartrefi Castileg yn y ddwy fath o ysgol. 
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Tabl 8: Defnydd iaith ymhlith disgyblion â’u cyfoedion yn ôl iaith gyntaf (L1) (%) 

 

 Castileg L1 Dwyieithog L1  Catalaneg L1 

Catalaneg  22.7 31.2 52.4  

Amwys  5.1 5.3 6.9 

Newid côd 0.8 0.6 0.5 

Castileg 71.5 62.8 40.1 

Ffynhonnell data: Vila a Vial (2003 yn Vila i Moreno, 2004: 75)
314

 

Tabl 9: Nifer o ddisgyblion a fynychodd y canolfannau EBE yn Vic a Reus  

rhwng 1 Medi, 2008 – 22 Mehefin, 2012 

 

Blwyddyn academaidd Oedran cynradd Oedran uwchradd Cyfanswm  

2008–09 44 62 106 

2009–10 52 70 122 

2010–11 36 52 88 

2011–12 31 23 54 

Cyfanswm  163 207 370 

Ffynhonnell data: GenCat (2012a) 

Tabl 10: Niferoedd yn mynychu dosbarthiadau CPNL yn ôl  

cymuned rhwng 2008–11 

 

 2008 2009 2010 2011 

Pakistan  1.189 1.778 1.488 1.649 

Tsieina  1.276 1.163 1.044 845 

Rwmania  0.749 1.708 1.937 2.155 

Moroco  10.552 9.799 9.672 9.773 

Ffynhonnell data: CPNL (2011: 21) 

 

 

 

 

                                                           
314

 Nid yw’r ffynhonnell yn cyfeirio at union ddyddiad, ond mae’n bur debyg mai rhwng 1995-6 y cynhaliwyd 

yr astudiaeth.  
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Tabl 11: Lefelau cyrhaeddiad myfyrwyr CPNL yn ôl gwlad enedigol (2011) (%) 

 

Gwlad enedigol  Catalwnia  Gweddill Sbaen Tramor  

Cychwynnol a sylfaenol 1.7 12.0 86.3 

Elfennol  9.5 28.8 61.7 

Canolradd  49.1 24.9 26.0 

Uwch  66.3 20.3 13.4 

Gwellhäwr  88.6 8.1 3.3 

Eraill 40.0 27.1 32.9 

Cyfanswm  20.2 16.6 63.1 

  Ffynhonnell data: CPNL (2011: 16) 

Tabl 12: Cyrsiau a niferoedd disgyblion yn mynychu dosbarthiadau  

CNL d’Osona (2012) 

 

 Nifer o gyrsiau Nifer o fyfyrwyr 

Cychwynnol  5 110 

Sylfaenol  14 393 

Elfennol  2 + gweithdy 54 

Canolradd  3 + gweithdy 90 

Uwch  3 59 

Gwellhäwr 2 42 

Cyfanswm  31 748 

Ffynhonnell data: CNL d’Osona (2013: 4) 
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