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YMGYRCH TROSEDDAU CASINEB Canllaw i bartneriaid
Mae’r llywodraeth wedi ymrwymo i daclo troseddau casineb. Nid yn unig
mae troseddau casineb yn cael effaith niweidiol ar eu dioddefwyr trwy
ymosod ar bwy ydyn nhw fel unigolion oherwydd eu hil, crefydd, cyfeiriadedd
rhywiol, anabledd neu hunaniaeth drawsryweddol, ond hefyd ar eu
teuluoedd a’u cymunedau.
Bydd yr ymgyrch Troseddau Casineb a lansiwyd yn flaenorol yn Hydref 2018,
yn cael ei chynnal eto ar draws Cymru a Lloegr o 25 Mawrth 2019 am
oddeutu 4 wythnos. Nod yr ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd yw addysgu’r
cyhoedd yn gyffredinol ar beth yw trosedd casineb. Bydd yn helpu cynyddu
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r hyn sy’n cyfateb i drosedd casineb, gan fod
llawer o bobl yn meddwl bod troseddau casineb yn ymwneud â hil a chrefydd
neu drais corfforol yn unig. Fodd bynnag, mae yna sawl math o drosedd
nad yw pobl, yn cynnwys dioddefwyr, yn aml yn cydnabod fel troseddol. Mae
hyn yn cynnwys: ar-lein, sarhau ar lafar, yn ogystal ag yn erbyn pobl am eu
cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth drawsryweddol ac anabledd.
Bydd hysbysebion yr ymgyrch yn cael eu cynnal ar draws Cymru a Lloegr
mewn sinemâu, fideo ar Alw (fel ITV player ac All4), sianeli cyfryngau
cymdeithasol (Twitter a Facebook) a phosteri a fydd mewn llefydd
cyhoeddus ar bwyntiau digwyddiadau posibl ble mae troseddau casineb yn
digwydd e.e. safleoedd bysus, paneli tanddaearol Llundain, ciosgau ffôn a
phaneli tramiau.

Mae’r holl hysbysebion yn cyfeirio at GOV.UK ble gall y cyhoedd ddysgu
mwy am droseddau casineb. Prif nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o beth sy’n cyfateb i droseddau casineb, fodd bynnag, rydym
hefyd yn cyfeirio at sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr a
thystion ar dudalen GOV.UK fel Tell MAMA, Community Security Trust, Galop
ac elusennau anabledd yn ogystal â True Vision.
Datblygwyd yr ymgyrch gan weithio yn glos gyda’r Grŵp Cynghori Annibynnol
ar Droseddau Casineb a Gwasanaeth Erlyn y Goron, a wnaeth helpu i
sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei ddarlunio yn yr hysbysebion yn droseddau
casineb y gellir erlyn amdanynt. Mae gennym hefyd fersiwn Cymraeg o’r
Pecyn Partneriaid – os hoffech chi gael copi o’r pecyn Cymraeg, anfonwch
e-bost at HateCrimeCampaign@homeoffice.gov.uk. Mae fersiynau Cymraeg
o’r posteri eisoes ar gael yn adran asedau ymgyrch y pecyn hwn.
Bydd y Swyddfa Gartref yn hyrwyddo’r ymgyrch ar ein sianeli Twitter,
Facebook ac Instagram. Os gwelwch yn dda helpwch i gefnogi’r ymgyrch
trwy ein dilyn ac ail-drydar a rhannu ein postiadau.
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YMGYRCH TROSEDDAU CASINEB Adnoddau ychwanegol i bartneriaid
Mae’r adnoddau hyn ar gael i amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sy’n rhoi
help, cefnogaeth a chyfarwyddyd ar droseddau casineb.
Cynllun gweithredu troseddau casineb 2016 i 2020
Mae cynllun gweithredu troseddau casineb 2016 yn cynnwys ymrwymiad i
adnewyddu’r cynllun yn 2018. Cyhoeddwyd yr adnewyddiad ar ddydd Mawrth
16 Hydref 2018 ac mae’n nodi’r camau a gymerwyd dros y ddwy flynedd
ddiwethaf i daclo troseddau casineb. Mae’n cynnwys tabl manwl yn nodi’r
cynnydd mewn cymhariaeth â 71 o’r camau gweithredu troseddau casineb
gwreiddiol a sut y bydd strategaeth y llywodraeth ar gyfer y ddwy flynedd
nesaf yn esblygu.

Troseddau casineb anabledd
Canllaw cefnogaeth

Canllawiau ar gydnabod a rhoi adroddiad am droseddau casineb
I unigolion
I’r rhai sy’n cefnogi unigolion

Canllawiau’r Cyngor Dedfrydu i ynadon
Mae Cyngor Dedfrydu Cymru a Lloegr yn hyrwyddo mwy o gysondeb wrth
ddedfrydu, gan gynnal annibyniaeth y farnwriaeth.

Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth

Hil a chrefydd

Cynllun Gweithredu LGBT 2018: Gwella bywydau pobl Lesbiaidd, Hoyw,
Deurywiol a Thrawsryweddol

Adnoddau a dogfennau’r Community Security Trust ar droseddau casineb:

Dadansoddodd GEO yr ymatebion i’r Arolwg LGBT Cenedlaethol a chyhoeddi’r
prif ganfyddiadau mewn dau gyhoeddiad, adroddiad ymchwil manwl ac
adroddiad cryno.

Llyfryn troseddau casineb

Dogfennau Gwasanaeth Erlyn y Goron ar droseddau casineb

Streetwise

Hil a chrefydd
Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth drawsryweddol
Cyfarwyddyd cyfryngau cymdeithasol

Canllaw troseddau casineb
Canllaw swyddogion heddlu i Iddewiaeth
Mae Streetwise yn gweithio yn genedlaethol gydag ysgolion Iddewig a sefydliadau cymunedol, gan wella diogelwch personol a datblygiad personol pobl
ifanc Iddewig i gefnogi eu lles corfforol ac emosiynol.

YMGYRCH TROSEDDAU CASINEB Adnoddau ychwanegol i bartneriaid
Tell MAMA UK

Tackling transphobia: a guide for organisations

Gwasanaeth cefnogi a monitro troseddau casineb i ddioddefwyr casineb
gwrth-Fwslimaidd.

Tackling biphobia: a guide for organisations

Dolenni at adnoddau a dogfennau Tell MAMA UK ar droseddau casineb

Public sex environments and hate crime: guidance for police forces

Adnoddau cyffredinol
Canllaw bob yn gam ar sut i weithio trwy ddigwyddiad casineb

LGBT hate crime quality standard: a service improvement tool for
organisations

Awgrymiadau diogelwch i bobl ifanc

Stonewall

Bwletin diogelwch Mosgiau

Mae Stonewall yn ymgyrchu dros gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw,
deurywiol a thrawsryweddol ar draws Prydain.

Rhaglen hyfforddi ymwybyddiaeth ddiwylliannol a ddatblygwyd gan Friends,
Families and Travellers i weithwyr proffesiynol am gymunedau Sipsiwn,
Teithwyr a Roma yn y Deyrnas Unedig.

Lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol
Galop
Elusen sy’n ymdrin â throseddau casineb yn erbyn cymunedau LGBT+.
Dolenni at adnoddau a dogfennau Galop ar droseddau casineb:
Working with Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: A Practical Handbook
Shining the light: becoming a trans positive organisation
Commissioning LGBT hate crime services
Online anti-LGBT hate crime a guide for organisations

Understanding hate crime statistics: a guide for organisations

Stonewall: Geirfa
Yn ddiweddar cynhyrchodd Awdurdod y Diwydiant Diogelwch gyfarwyddyd i
oruchwylwyr drysau ar sut i sicrhau y gall pobl drawsryweddol gael amser
diogel a phleserus wrth fynd i dafarndai, clybiau, gwyliau a digwyddiadau.

Anabledd
Changing Faces
Elusen anffurfiad sy’n rhoi cefnogaeth, cyngor ac eiriolaeth.
Mencap
Elusen i bobl ag anableddau dysgu, yn rhoi cyngor a chefnogaeth.
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