Mudiadau yn y DU sydd yn
helpu gyda
Chamfanteisio Rhywiol
ChildLine

Llinell gymorth a chwnsela 24 awr sydd yn cael ei redeg
gan yr NSPCC yn rhad ac am ddim ar gyfer plant

0800 1111

www.childline.org.uk

Mudiadau lleol a all helpu
gyda Chamfanteisio Rhywiol
Canolfan Menywod Gogledd Cymru
Cefnogaeth argyfwng cyfrinachol
E-bost : info@northwaleswomenscentre.co.uk
Gwefan : www.northwaleswomenscentre.co.uk

MEDA

NSPCC Cymru

Dynion sy’n profi cam-drin domestig
Cefnogaeth gymunedol a thai diogel
Ffoniwch : 01686 629114
E-bost : meda@familycrisis.co.uk

0808 800 5000 (Rhieni a Gofalwyr)
0800 1111 (Plant a phobl ifanc)

RASASC Gogledd Cymru

www.nspcc.org.uk

Cymorth cyfrinachol am ddim i bobl sydd wedi dioddef
unrhyw fath o drais rhywiol
Ffoniwch: 01248 670 628

PACE

Cefnogaeth Dioddefwyr Gogledd Cymru

Mae gan yr NSPCC amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer
plant a phobl ifanc

Gwybodaeth a chefnogaeth i rieni

0113 240 5226
www.paceuk.info

Think U Know

Gwefan i blant sydd yn rhoi cyngor ar berthnasau iach,
rhyw a diogelwch ar y we.
www.thinkuknow.co.uk

Byw Heb Ofn

Cyngor ar gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn
erbyn menywod

0808 8010 800

Sgwrsio’n fyw ar y wefan: www.livefearfree.gov.wales

Os hoffech chi neu eich mudiad fwy o hyfforddiant
ar Gamfanteisio rhywiol ar lein neu Cam-drin
Domestig, cysylltwch â
TrainingServices@hafancymru.co.uk

HDdiogel
ollol

Ydych chi’n gwybod
â phwy ydych chi’n siarad?
Seren
13 mlwydd
oed

?

Cymorth cyfrinachol am ddim i ddioddefwyr trosedd, eu
teuluoedd a’u ffrinidau
Ffoniwch : 0300 3030 159
Gwasanaethau Cam-drin Domestig De Gwynedd
01766 830878
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Aberconwy
01492 872992
Cymorth i Ferched Glyndwr - 01745 814494
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gogledd Sir Denbigh
01745 337104
Cymorth i Ferched CAHA - 01352 712150
Uned Diogelwch Cam-drin Domestig (Glannau Dyfrdwy)
01244 830436
Cymorth i Ferched Bangor - 01248 679052
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Gorwel Ynys Môn
01248 750903
Cymorth i Ferched Wrecsam - 01978 310203
Bawso - Wrecsam (BME) - 0800 731 8147

Ymgyrch Netsafe

Helpwch Heddlu Gogledd Cymru i ganfod
Troseddwyr Ar Lein
- Ffoniwch 0808 1000 900

Wedi’i ariannu gan

neu Tom
34 mlwydd
oed

?

Beth ydy Camfanteisio’n
rhywiol ar blentyn?
Cam-drin plentyn neu berson ifanc ydy
camfanteisio’n rhywiol ar blentyn (CSE) pan fydd
troseddwyr yn paratoi (groom) pobl ifanc a
datblygu rheolaeth drostynt er mwyn eu cam-drin
yn rhywiol.
“Mae camdrinwyr yn paratoi plentyn
neu berson ifanc ar gyfer eu camfanteisio’n
rhywiol mewn proses a gynlluniwyd er
mwyn torri amddiffyniadau plentyn
a’u perthnasau gyda theulu a ffrindiau er
mwyn datblygu rheolaeth”
Yn aml bydd y troseddwr yn esgus bod yn ffrind
neu gariad i’r person ifanc yna’n eu rheoli trwy eu
llwgrwobrwyo, eu bygwth neu trwy drais. Bydd y
dioddefwr yn cael eu gorfodi i gael rhyw neu
wneud pethau o natur rhywiol gyda’r troseddwr
neu bobl eraill. Gall hyd yn oed ddigwydd ar lein
dros we-gamera.
Pobl clyfar, gredadwy a pherswadiol ydy’r
troseddwyr. Nid ydynt bob tro’n hŷn neu’n ddynion....
gall droseddwyr hefyd gynnwys menywod a phobl
dan 18 oed.

“Os na fyddi di’n
gwneud mwy i fi,
na’i rannu’r llun yma.”

Secstio a Chydsynio
“Pobl ifanc rhwng 13 a 14 mlwydd oed
ydy’r mwyaf tebygol o gael eu heffeithio ”
Perygl arall ydy ‘secstio’. Ystyr secstio ydy pan fydd
rhywun yn rhannu lluniau neu fideos rhywiol,
noeth neu’n rannol noeth o’i hunan neu o rywun
arall. Gall secstio hefyd gynnwys anfon negeseuon
o natur rywiol.
Mae’n anghyfreithlon i rannu lluniau
noeth neu rywiol o blentyn, hyd yn oed
os ydy plentyn yn cymryd y llun neu
mae plentyn yn cymryd llun o’i hunan
Hefyd nid oes unrhyw reolaeth dros sut y gellir
defnyddio’r lluniau ar lein. Gall luniau o’r fath
achosi blacmel, bwlio a niwed hir dymor.
Mae plant, pobl ifanc (a llawer o oedolion) yn aml
wedi’u drysu am faterion cydsyniad rhywiol, ac
mae hyn yn hanfodol i’w gallu i wneud
penderfyniadau gwybodus am perthnasau.
Mae’n bwysig i blant a phobl ifanc siarad gyda’u teulu
a ffrindiau am y gwahaniaeth rhwng perthnasau
iach ac afiach er mwyn eu diogelu.

“Dy fai di ydy o am
anfon y lluniau”

Arwyddion

“Efallai’r tro cyntaf mae rhieni yn deall
bod eu plentyn yn ddioddefwr
camfanteisio rhywiol yw pan mae’r
heddlu yn cysylltu â’r teulu”

Arwyddion i’w hystyried:
• Ddim yn treulio amser â’u ffrindiau arferol
• Bod yn gyfrinachol
• Amrywiadau difrifol yn eu hwyliau
• Mynd ar goll o’r cartref neu’n anfodlon dweud
ble maen nhw wedi bod neu beth maen nhw
wedi bod yn gwneud. Bod allan trwy’r nos
• Bod yn berchen ar rywbeth newydd, drud neu
anrhegion fel arian ar ffôn neu
gredydau ar gyfer gemau ar lein
• Newid hoffterau cerddoriaeth a gwisg yn sydyn
• Edrych yn flinedig neu sâl a chysgu ar adegau
anarferol
• Briwiau neu greithiau ar y corff maen nhw’n
ceisio cuddio neu esgusodi
• Ddim yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd
• Arddangos ymddygiadau rhywiol anaddas

“Neith yr heddlu ddim dod o hyd i mi,
rydw i wedi cuddio fy hun
ar y wê”

