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‘Fe wnes i addo 
gwneud fy ngorau 
glas i helpu 
i greu mwy o 
gytgord, parch 
a dealltwriaeth 
ymhlith pobl. Dw 
i wedi cadw at yr 
addewid hwnnw 
byth ers hynny.’ 

Syr Ben Helfgott
Llywydd Anrhydeddus,
Ymddiriedolaeth Diwrnod 
Cofio’r Holocost 

Beth yw Diwrnod Cofio’r Holocost?

Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost yn annog 
pawb i gofio mewn byd sydd wedi’i greithio gan hil-laddiad. 
Rydyn ni’n hyrwyddo ac yn cefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost – 
y diwrnod rhyngwladol ar 27 Ionawr i gofio am y chwe miliwn 
o Iddewon a lofruddiwyd yn ystod yr Holocost a’r miliynau o 
bobl o grwpiau eraill a laddwyd yn sgil erledigaeth y Natsïaid, 
ac mewn hil-laddiadau mwy diweddar yn Cambodia, Rwanda, 
Bosnia a Darfur.

Roedd yr Holocost yn fygythiad i sylfeini gwareiddiad, ac 
mae’n rhaid gwrthwynebu hil-laddiad bob dydd o’r flwyddyn. 
Rhaid i bob un ohonom herio rhagfarn ac iaith casineb hyd yn 
oed yma yn y DU.
Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn agored i bawb. Bob 
blwyddyn ledled y DU, mae miloedd o bobl yn dod at  
ei gilydd i ddysgu mwy am y gorffennol a chymryd 
camau i greu dyfodol mwy diogel.
Gyda’n gilydd, rydym yn dyst i’r rhai a ddioddefodd 
hil-laddiad, ac yn parchu ac anrhydeddu’r goroeswyr 
a phawb y newidiwyd eu bywydau am byth.
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YR HOLOCOST: 1941-1945

Ymgais systematig a bwriadol gan y Natsïaid a’u cydweithredwyr 
i lofruddio’r holl Iddewon yn Ewrop oedd yr Holocost. O’r adeg 
pan ddaethon nhw i rym yn yr Almaen ym 1933, bu’r Natsïaid yn 
defnyddio propaganda, erledigaeth a deddfwriaeth i wadu hawliau 
dynol a sifil i’r Iddewon. Defnyddiwyd canrifoedd o wrth-semitiaeth 
fel sail i hyn. 

Llun: Auschwitz © Rodrigo Paredes

Ar ôl meddiannu Gwlad Pwyl ym mis Medi 1939, cafodd 
Iddewon Pwylaidd eu cyfyngu i’r getos (ardaloedd ag amodau 
byw erchyll) ac ehangwyd y system gwersylloedd crynhoi mewn 
ymgais bwriadol i achosi marwolaeth cannoedd ar filoedd o 
Iddewon. Cafodd yr un dull ei ailadrodd mewn gwledydd eraill  
a oresgynnwyd gan y Natsïaid.

Ym 1941, fel rhan o’r ‘Ateb Terfynol’, dilëwyd y getos a chafodd 
Iddewon o bob cwr o Ewrop eu cludo i wersylloedd crynhoi – ac 
Auschwitz-Birkenau oedd y mwyaf ohonynt. Cafodd Iddewon 
naill ai eu hanfon i weithio dan amgylchiadau erchyll neu’n  
syth i’r siambrau nwy.

Fe wnaeth y Natsïaid a’u cydweithredwyr lofruddio chwe miliwn 
o Iddewon mewn getos, trwy saethu torfol, gwersylloedd crynhoi 
a gwersylloedd difa.

‘Ffatri ladd oedd Auschwitz mewn gwirionedd, a 
defnyddiwyd bodau dynol fel tanwydd. Fe wnes 
i oroesi ac addo i fi’n hun y byddwn i’n adrodd yr 
hanes wrth y byd a’r betws.’ Lily Ebert BEM

Goroeswr yr Holocost

Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/holocaust hmd.org.uk 

http://hmd.org.uk/holocaust
http://hmd.org.uk 


ERLEDIGAETH Y NATSÏAID O 
GRWPIAU ERAILL: 1933-1945

Yn ogystal â chanolbwyntio ar ddifa’r Iddewon yn llwyr, roedd y 
Natsïaid yn targedu ac yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un a 
oedd, yn eu tyb nhw, yn bygwth eu delfryd o’r ‘hil Ariaidd pur’. 
Roedd y Natsïaid yn categoreiddio pobl yn ôl eu hil, a Hitler yn 
defnyddio’r gair ‘Ariaidd’ fel ei syniad yntau o’r ‘hil Almaenaidd pur’. 
I’r Natsïaid, roedd yr Ariaid yn well ac yn rhagori ar bawb arall.

Llun: Gwersyll Auschwitz I © Adam Jones

Mae eu hymroddiad llwyr i’r hyn a gredent oedd yn burdeb hiliol 
a’u gwrthwynebiad i bobl o hil wahanol yn cymysgu â’i gilydd 
yn esbonio’n rhannol eu hatgasedd at yr Iddewon, pobl Roma 
a Sinti a phobl dduon. Roedd pobl Slafaidd, fel rhai o Wlad 
Pwyl a Rwsia, yn cael eu hystyried yn israddol ac yn cael eu 
targedu gan eu bod nhw’n byw mewn ardaloedd oedd yn rhan o 
gynlluniau ehangu’r Almaenwyr.
Roedd y Natsïaid am ‘wella’ cyfansoddiad genetig y boblogaeth, 
ac felly’n erlid pobl roedden nhw’n eu hystyried yn anabl, 
naill ai’n feddyliol neu’n gorfforol, yn ogystal â phobl hoyw. 
Cafodd gwrthwynebwyr gwleidyddol, comiwnyddion yn bennaf, 
undebwyr llafur a democratiaid cymdeithasol, yn ogystal â rhai 
yr oedd eu credoau crefyddol yn mynd yn groes i ideoleg y 
Natsïaid, eu targedu hefyd.
Cafodd cannoedd ar filoedd o fywydau eu dinistrio yn sgil 
erledigaeth y Natsïaid o grwpiau eraill.

‘Fe wnaeth y plant… daro yn fy erbyn a galw 
enwau arnaf, gan ddweud fy mod i’n sipsi budr,  
a llawer o bethau eraill.’

Otto Rosenberg
Goroeswr Sinti o erledigaeth y Natsïaid

Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/nazipersecution hmd.org.uk 

http://hmd.org.uk/nazipersecution
http://hmd.org.uk


CAMBODIA: 1975-1979

Dan arweinyddiaeth Pol Pot, daeth y Khmer Rouge i rym ym mis 
Ebrill 1975 a gorfodi rhaglen eithafol i weddnewid Cambodia. 
Y bwriad oedd cael gwared ar ddosbarthiadau cymdeithasol a 
dylanwadau’r Gorllewin – a chreu ‘Blwyddyn Sero’. Trefnwyd bod 
y boblogaeth yn gweithio fel llafurwyr ar ffermydd cyfunol. Cafodd 
trigolion y trefi a’r dinasoedd eu gorfodi i adael, ac os oedd pobl yn 
gwrthod neu ddim yn symud yn ddigon cyflym, roedden nhw’n cael 
eu llofruddio.

Llun: Gwersyll crynhoi Tuol Sleng

Cafodd grwpiau lleiafrifol eu targedu a chrefydd ei wahardd – 
lladdwyd hanner poblogaeth Mwslimiaid Cham yn ogystal ag 
8,000 o Gristnogion. Cafodd Bwdhaeth ei waredu’n llwyr.

Cafodd pob hawl gwleidyddol a sifil ei ddileu. Cipiwyd plant oddi 
wrth eu rhieni a’u rhoi mewn gwersylloedd llafur gorfodol ar 
wahân. Caewyd ffatrïoedd, ysgolion, prifysgolion ac ysbytai.

Roedd pobl o unrhyw broffesiwn yn cael eu lladd ynghyd â’u 
teuluoedd estynedig. Gallai pobl gael eu saethu am wybod iaith 
dramor, gwisgo sbectol, chwerthin neu grïo. Un o sloganau’r 
Khmer Rouge oedd ‘does dim elw o’ch arbed chi, does dim 
colled o’ch difa chi’.

Amcangyfrifir bod ymhell dros ddwy filiwn o bobl wedi’u llofruddio 
yn ystod y cyfnod hwn. Roedd rhai wedi’u dienyddio ac eraill 
wedi marw o glefydau, gorludded a newyn.

‘Aeth pum awr heibio, diwrnod, deuddydd, dri... 
Erbyn hyn, roedden ni wedi sylweddoli mai taith 
ddi-droi’n-ôl oedd hon.’

Var Ashe Houston
Goroeswr hil-laddiad Cambodia

Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/cambodia hmd.org.uk 

http://hmd.org.uk/cambodia
http://hmd.org.uk


RWANDA: 1994

Mewn can niwrnod ym 1994, cafodd tua miliwn o Tutsis a 
Hutus cymedrol eu llofruddio yn yr hil-laddiad yn erbyn y Tutsi 
yn Rwanda. Digwyddodd yr hil-laddiad wedi degawdau o 
densiynau rhwng yr Hutus a’r Tutsis, ac yn sgil hanes diweddar 
o erledigaeth a gwahaniaethu yn erbyn y Tutsis. Ar 6 Ebrill 
1994, saethwyd awyren Arlywydd Rwanda i’r llawr.

Llun: Canolfan Goffa Kigali

Roedd arweinwyr eithafol Hutu yn cyhuddo’r Tutsis o ladd yr 
Arlywydd, a chlywodd pobl gyffredin yr Hutu ar y radio ac yn 
trafod â’i gilydd ei bod hi’n ddyletswydd arnyn nhw i ddifa’r Hutus 
yn llwyr.

Er gwaetha’r holl lofruddio ar raddfa fawr, hil-laddiad â llaw 
oedd hwn i bob pwrpas, gyda thwcaod a phastynau yn cael 
eu defnyddio fel arfer. Roedd y dynion a gafodd eu hyfforddi i 
ladd yn aelodau o garfanau angau sifilaidd, yr Interahamwe. 
Roedd y Wladwriaeth yn gefn i’r gyflafan - gyda gwleidyddion, 
swyddogion, deallusion a milwyr proffesiynol yn cymell y 
llofruddwyr i wneud eu gwaith. Byddai swyddogion lleol yn helpu 
i gasglu a chrynhoi’r dioddefwyr a sicrhau llefydd addas i’w lladd.

Yn amlach na pheidio, roedd pobl yn nabod eu llofruddwyr – 
cymdogion, cydweithwyr, cyn-ffrindiau, hyd yn oed perthnasau 
trwy briodas.

‘They killed my big brother, my young brother, 
my sister, and my father and mother. That is all 
my family. And around my family; my uncles, my 
cousins...lots, lots, I can’t tell you how many.’

Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/rwanda hmd.org.uk 

‘Aeth fy nghymdogion ati i arfogi eu hunain a 
dechrau lladd y diwrnod ar ôl i awyren yr Arlywydd 
Habyarimana gael ei saethu i’r llawr.’

Sophie Masereka
Goroeswr hil-laddiad Rwanda

http://hmd.org.uk/rwanda
http://hmd.org.uk


BOSNIA: 1995

Ym 1992, fe dorrodd Bosnia yn rhydd o Iwgoslafia a datgan ei 
hannibyniaeth – cam a wrthodwyd gan Serbiaid Bosnia a oedd 
eisiau bod yn rhan o ‘Serbia Fwyaf’. Roedd Serbiaid Bosnia 
yn benderfynol o sicrhau goruchafiaeth wleidyddol trwy ynysu 
grwpiau ethnig ac, os oedd rhaid, eu lladd.

Lluniau: (chwith) Cofeb Hil-laddiad Srebrenica © Julian Buijzen,
(dde) Hasan Hasanović, © Kristian Skeie

Dan gyfarwyddyd Slobodan Milošević, Arlywydd Serbia, Radovan 
Karadžić, arweinydd Serbiaid Bosnia a Ratko Mladić, cadlywydd 
Serbiaid Bosnia, dechreuodd lluoedd Serbiaidd Bosnia ymgyrch o 
droseddau rhyfel, ‘glanhau ethnig’ a hil-laddiad. 

Ym mis Gorffennaf 1995, arweiniodd Mladić luoedd a pharafilwyr 
Serbiaidd Bosnia ar gyrch i gipio tref Srebrenica. Ar ôl llwyddo 
i wneud hynny, cafodd menywod a phlant y dref eu halltudio 
yn erbyn eu hewyllys. Yn y diwrnodau dilynol, cafodd 8,000 o 
fechgyn a dynion Bosniak (Mwslimiaid Bosnia) oedd ar ôl, eu 
llofruddio yn Srebrenica a’r cylch. Cafodd llawer o’r cyrff eu gwthio 
o’r golwg i feddi torfol.

Hil-laddiad Srebrenica yw’r achos mwyaf o lofruddiaeth dorfol 
yn Ewrop ers 1945. Arweiniodd Rhyfel Bosnia at tua 100,000 o 
farwolaethau, a dadleolwyd dros ddwy filiwn o ddynion, menywod 
a phlant.

‘Doedd gynnon ni ddim arfau, ond doedd dim ots 
ganddyn nhw. Y prif beth oedd mai Mwslimiaid 
oeddem ni, ac roedden nhw am inni farw.’

Hasan Hasanović
Goroeswr hil-laddiad Bosnia

Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/bosnia hmd.org.uk 

http://hmd.org.uk/bosnia
http://hmd.org.uk 


DARFUR: 2003 – HEDDIW

Rhanbarth o orllewin y Swdan, ar y ffin â Chad, yng ngogledd-
ddwyrain Affrica yw Darfur. Cyn y gwrthdaro, roedd gan Darfur 
boblogaeth ethnig-gymysg o bobl dduon Affricanaidd ac Arabiaid. 
Yn 2003, dechreuodd gwrthdaro yn y rhanbarth rhwng carfan 
o ffermwyr du Affricanaidd a’r boblogaeth Arabaidd nomadaidd 
croen goleuach.

Llun: Pentref Um Ziefa ar dân © Brian Steidle

Dechreuodd llywodraeth y Swdan, dan arweiniad yr Arlywydd 
Omar-al-Bashir, erlid poblogaeth ddu Affricanaidd Darfur. 
Aeth y llywodraeth ati i gefnogi ac arfogi’r Janjaweed, y 
milisia Arabaidd, sydd wedi dinistrio cannoedd o bentrefi a 
lladd miloedd o bobl erbyn hyn. Cafodd yr holl erchylltra ei 
gondemnio fel hil-laddiad gan y Llys Troseddau Rhyngwladol.

Mae’r gwrthdaro wedi arwain at farwolaethau rhwng 200,000 a 
400,000 o bobl gyffredin, er bod yr amcangyfrifon yn amrywio’n 
fawr ac y gallai’r ffigur hwn fod llawer yn uwch. Mae ceidwaid 
heddwch rhyngwladol, asiantaethau dyngarol a’r cyfryngau 
wedi cael trafferth cadw cofnodion cywir, gan nad oes croeso 
i lawer ohonyn nhw yn y Swdan. Mae hyd at 2.6 miliwn o bobl 
wedi’u gorfodi o’u cartrefi i wersylloedd ffoaduriaid yn Darfur, a 
llawer yn ffoi dros y ffin i Chad. Mae eraill wedi ceisio am loches 
yn y DU.

‘Cafodd fy nhad ei ladd gan y milwyr hyn. Deallais eu 
bod nhw wedi gwneud hynny am ein bod ni’n rhan o 
lwyth y Zaghawa. Roedd y llywodraeth yn dweud nad 
yw pobl Zaghawa yn perthyn i Darfur.’

Abdul Aziz Mustafa
Goroeswr hil-laddiad Darfur

hmd.org.uk Rhagor o wybodaeth: hmd.org.uk/darfur

http://hmd.org.uk
http://hmd.org.uk/darfur


Beth yw hil-laddiad?

Raphael Lemkin, cyfreithiwr o Wlad Pwyl, 
ddatblygodd y syniad o hil-laddiad yn gyntaf mewn 
ymateb i gyflafan yn erbyn poblogaeth Armenia yn 
ystod yr Ymerodraeth Otomanaidd (1915-1923).
Wedi’r Ail Ryfel Byd, achosion llys y Natsïaid amlycaf 
yn Nürnberg oedd un o’r datblygiadau pwysicaf yn 
hanes cyfraith ryngwladol.

Ar 9 Rhagfyr 1948, cafodd hil-laddiad ei ddynodi’n drosedd dan 
gyfraith ryngwladol. Dyma ddiffiniad o hil-laddiad yn ôl y Confensiwn 
ar Atal a Chosbi Trosedd Hil-laddiad:

‘unrhyw un o’r gweithredoedd canlynol a gyflawnir gyda’r bwriad 
o ddinistrio, naill ai’n llawn neu’n rhannol, grŵp cenedlaethol, 
ethnig, hiliol neu grefyddol, fel:
• lladd aelodau o’r grŵp
• achosi niwed corfforol neu feddyliol difrifol i aelodau’r grŵp
• gorfodi amodau byw ar y grŵp gyda’r bwriad o arwain at ddifodiant 

ffisegol y grŵp, naill ai’n llwyr neu’n rhannol
• cyflwyno mesurau gyda’r bwriad o atal genedigaethau o fewn y grŵp
• trosglwyddo plant y grŵp i grŵp arall dan orfodaeth.

Deg cam hil-laddiad

hmd.org.uk 
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Dosbarthu

Symboleiddio

Gwahaniaethu

Dad-ddyneiddio

Trefnu

Hollti/Carfanu

Paratoi

Erlid

Difa

Gwadu

Seiliedig ar 10 Stages of Genocide gan Dr Gregory H Stanton 

Dysgwch fwy am y deg cam ar ein gwefan – 
hmd.org.uk/tenstages

Dyw hil-laddiad byth yn digwydd ar hap. Mae yna wastad gyfres 
o amgylchiadau sy’n digwydd neu’n cael eu creu er mwyn 
paratoi’r hinsawdd ar gyfer cyflawni hil-laddiad.

http://hmd.org.uk
http://hmd.org.uk/tenstages


Diwrnod Cofio’r Holocost  
ledled y DU

Bob blwyddyn, cynhelir miloedd o weithgareddau Diwrnod Cofio’r 
Holocost ar lawr gwlad ledled y DU, sy’n dod â phobl o bob 
cefndir at ei gilydd i ddysgu mwy am yr Holocost, erledigaeth y 
Natsïaid o grwpiau eraill ac achosion mwy diweddar o hil-laddiad.

Mae pob gweithgaredd yn cynnig cyfle euraidd i bawb ystyried 
sut gallwn ni greu cymdeithas well heddiw, yn rhydd o gasineb, 
rhagfarn a gwahaniaethu. Rydym yn dysgu mwy, yn deall mwy, 
yn gwneud mwy.

Mewn awdurdodau lleol, gweithleoedd, ysgolion, prifysgolion, 
amgueddfeydd a phob math o leoliadau amrywiol eraill, mae pobl 
yn dod ynghyd i ddysgu o hil-laddiad a chreu dyfodol gwell.

Sut i gymryd rhan
Trefnu gweithgaredd – ewch i hmd.org.uk am syniadau a chanllawiau. 
Rhowch wybod i ni am eich gweithgaredd – hmd.org.uk/letusknow

Mynychu gweithgaredd – defnyddiwch ein map gweithgareddau i 
ddod o hyd i ddigwyddiad Diwrnod Cofio’r Holocost yn eich ardal chi – 
hmd.org.uk/map
Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr – i gael y cyhoeddiadau a’r 
syniadau diweddaraf gan yr Ymddiriedolaeth – hmd.org.uk/newsletter

hmd.org.uk 

Gweld ein hadnoddau am ddim – gan gynnwys deunyddiau ar gyfer 
ysgolion, ffilmiau, cerddi a straeon bywyd – hmd.org.uk/resources

Nodi’r Diwrnod ar-lein – dilynwch Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r 
Holocost ar y cyfryngau cymdeithasol –  hmd_uk   hmd.uk  

 holocaustmemorialdaytrust
Gweithredu – i gael gwybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud i helpu i  
atal erledigaeth a gwahaniaethu heddiw, ewch i hmd.org.uk/takeaction

Lluniau: (chwith) cystadleuaeth portread ieuenctid Diwrnod Cofio’r Holocost yn y Royal Drawing School, 
(canol) arddangosfa Diwrnod Cofio’r Holocost Ysgol Reading, (dde) gweithgaredd Diwrnod Cofio’r 
Holocost Weeping Sister. © 6 Million+ Charitable Trust a Malcolm Johnson

http://hmd.org.uk
https://twitter.com/HMD_UK
https://www.facebook.com/HMD.UK/
https://www.instagram.com/holocaustmemorialdaytrust


Elusen a sefydlwyd gan Lywodraeth Prydain i hyrwyddo 
a chefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost yn y DU yw 
Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost (HMDT).  
Mae’r Ymddiriedolaeth yn annog pobl i gofio mewn byd 
sydd wedi’i greithio gan hil-laddiad. Bob blwyddyn, daw 
miloedd o bobl ynghyd i ddysgu mwy am y gorffennol  
ac i weithredu er mwyn sicrhau dyfodol gwell. 

hmd.org.uk
enquiries@hmd.org.uk
020 7785 7029

 hmd_uk
  hmd_uk
  holocaustmemorialdaytrust

Cefnogir 
Ymddiriedolaeth 
Diwrnod Cofio’r 
Holocost gan: 

Noddwr: Cyn Dywysog Cymru
Rhif Elusen:  1109348 (Cymru a Lloegr)
   SC051197 (Yr Alban)

PO Box 61074,Llundain, SE1P 5BX

WG 36887

Cefnogwch ein gwaith
Sganiwch y cod QR hwn i wneud cyfraniad tuag 
at gost darparu adnoddau fel y llyfryn hwn

Adran Ffyniant Bro,  
Tai a Chymunedau

http://hmd.org.uk
mailto:enquiries%40hmd.org.uk?subject=
http://HMD_UK
http://HMD_UK
https://www.instagram.com/holocaustmemorialdaytrust

