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Sut y gall Clybiau LGBTQ+ Helpu Ieuenctid 
Cwîar  
 
Yn ôl ym mis Ionawr 2021, fe wnes i greu arolwg am wahaniaethu ar sail LGBTQ+ mewn 
ysgolion, a’i rannu gyda fy nghyfoedion. Pwrpas yr arolwg oedd rhoi tystiolaeth i athrawon 
bod gwir angen am gael clwm gydag adnoddau i gefnogi ieuenctid LGBTQ+. Yn anffodus, 
daeth fy nghyfnod yn y Chweched Dosbarth i ben cyn i fesurau Covid ddod i ben, felly roedd 
hi’n amhosib cynnal clwb wyneb yn wyneb. Y cyfan oedd gennyf yn fy llaw oedd arolwg ag 
ynddo 50 ateb a fyddai’n hunllef i mi:   
 

“Ces fy mygwth i gael fy nghuro’n ddidrugaredd” 
 

“Dywedon nhw, ‘Dwyt ti ddim yn perthyn yn ein byd ni’.” 
 

“Dwi wedi erfyn ac awgrymu sawl tro dros y blynyddoedd y dylen ni fel cymuned gael 
mwy o adnoddau a chefnogaeth ar gael i ieuenctid LGBTQ+, oherwydd dwi’n gweld bob 

dydd yn yr ysgol y dreth mae’n ei roi ar y plant ifanc hyn.” 
 

Mae’r lleisiau hyn yn fy ysgogi. Dyna sy’n fy atgoffa pam rwy’n rhoi cymaint o egni er mwyn 
eiriol ar ran cynrychiolaeth gwîar. 
Gan obeithio’u helpu, sylweddolais y gallai pobl ifanc LGBTQ+ yng Nghymru feddu ar ran o’r 
ateb wrth iddyn nhw ddechrau ymgyrchu i sefydlu Clybiau Ieuenctid LGBTQ+. 
Un eiriolwr o’r fath yw Ellis Peares, 16, sydd wedi bod yn ymgyrchu yn rhinwedd ei safle fel 
aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i weld clybiau cefnogaeth o’r fath yn dod yn fwy cyffredin 
mewn ysgolion. Yn ôl Peares, mae’r grwpiau ysgol yng Nghaerdydd yn galluogi pobl ifanc i 
godi’u llais am faterion sy’n bwysig iddyn nhw, a chynllunio sawl math o weithgaredd, fel 
llunio bathodynnau ar gyfer Pride. Mae’r clybiau ysgol hyn, sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr 
gyfathrebu’n onest â staff, yn llwyddiant mewn ardaloedd diwydiannol, a gallent fod yn 
ddefnyddiol ar gyfer agor trafodaeth. 
Ond mae anwybodaeth yn parhau i ddal ei afael yn dynn ar rai ysgolion, sy’n creu angen am 
glybiau y tu allan i ysgolion. Yng Nghymru, ceir clybiau mewn sawl lleoliad gan gynnwys 
Caerdydd a Chaerfyrddin.  
Cynhelir clwb ieuenctid LGBTQ+ Caerfyrddin gan grŵp o wirfoddolwyr gan gynnwys Gwilym 
Roberts, sydd wedi cynnal sawl grŵp ieuenctid cwîar ers 1996. Mae Gwilym, ynghyd â’r 
gwirfoddolwr Aled Gustafson, yn cynnal cyfarfodydd bob yn ail wythnos sy’n cynnig lle 
diogel i unrhyw ieuenctid LGBTQ+ neu ymholgar dan 21 oed. Ymysg gweithgareddau a 
gynigir yn y clwb mae chwarae gemau fideo a sgwrsio, mynd ar dripiau i Gaerdydd a 
phaentio awyr. Esboniodd Gwilym nad oedd grwpiau ysgol yn syniad drwg o gwbl, ond mae 
gan grŵp allanol y gallu i gyrraedd at fyfyrwyr nad ydyn nhw’n mynychu’r ysgol mwyach, ac 
mae clwb allanol yn llawer tebycach o gael ei gynnal gan oedolion cwîar. 
Yn ei brofiad ef, y grwpiau ieuenctid cwîar gorau yw’r rheiny a gynhelir gan bobl gwîar. 
“Mae rhywbeth am yr hwyluswyr cwîar sy’n ychwanegu naws sydd ddim yn patholegu; gan 
olygu nad yw’n gweld yr hoywder fel problem y mae angen ei gwella.” 
Mae’n esbonio fod grwpiau a gynhelir gan bobl cis-het sy’n llawn bwriadau da, “sy’n ceisio 
bod yn neis i’r cwîars” yn aml yn methu â chysylltu â phobl ifanc LGBTQ+. 



Mae cael pobl gwîar yn hwyluso lleoedd diogel cwîar yn creu cynrychiolaeth leol y mae 
mawr angen amdano. Dywedodd Aled, sydd wedi bod yn gweithio gyda Gwilym ers i’r clwb 
gychwyn yn 2019, “Dwi’n edrych ar y grŵp ieuenctid hwn, sydd mor ifanc, ond sy’n adnabod 
eu hunain mor dda. Mae’n fy nghyffroi oherwydd, hyd yn oed ddeng mlynedd yn ôl, faswn i 
ddim wedi gallu gwneud hynny.”  
Lleolir y clwb yn Nhŷ Clwb Dr Mz, lle modern ond clyd. Gall cyfarfodydd y clwb amrywio o 
nosweithiau ffilm i nosweithiau drag neu dripiau i ffwrdd. Yn ystod fy ymweliad â’r lle, cefais 
sgwrs gyda Becky a’i mab Nathaniel, sydd wedi bod yn mynychu’n rheolaidd ers dwy 

flynedd. Darganfu Becky’r clwb 
gyntaf pan aeth i chwilio am 
ffyrdd o gefnogi’i mab ar ôl iddo 
ddod mas. Wrth sgwrsio â’r 
ddau, roedd hi’n amlwg pam fod 
cymaint o alw am y clybiau hyn. 
Meddai Nathaniel: “Alla i ddim 
dweud mod i’n teimlo’n hapus a 
saff yn yr ysgol, achos dydw i 
ddim. Does gen i ddim ffrindiau! 
Mae’n fy ngwneud i’n ddigalon i 
orfod mynd yno.” 
Esboniodd Becky: “Roedd pobl 
yn saliwtio’r saliwt Nazi arno fe 
am eu bod nhw’n gwybod fod 
pobl hoyw wedi cael eu rhoi yn y 
gwersylloedd. Byddai pobl yn 
sgubo’i goesau o dano fe, ac 

mae e hyd yn oed wedi cael ei daflu i’r awyr a’i ollwng ar asgwrn ei gefn, a bron â thorri’i 
wddw. A hyn oll cyn iddo gael ei ben blwydd yn 14.” Iddyn nhw, bu clwb sy’n canolbwyntio 
ar LGBTQ+ yn hynod bwysig am ei fod wedi rhoi lle i Nathaniel fod y ef ei hun yn rhydd, ac ar 
yr un pryd gallai gynnig system gefnogi i Becky gwrdd â rhieni â phlant LGBTQ+. Tra bo’r 
plant yn cael hwyl, bydd eu rhieni’n dod ynghyd mewn caffi lleol i gael sgwrs gyfeillgar.  
Ac nid y fe yw’r unig un i gael cysur yn y clwb. Yn ôl Jamie, 16: “Mae dod fan hyn yn 
ddihangfa. Prin fod dim cynrychiolaeth sy’n teimlo fel fi. Fan hyn, mae cymaint ohono. 
Mae’n fy atgoffa ohonof i fy hun. Dwi’n teimlo’n gyfforddus fan hyn.” 

“fan hyn, mae cymaint ohono. Mae’n fy 
atgoffa ohonof i fy hun. Dwi’n teimlo’n 

gyfforddus fan hyn” 
Fe wnaeth Just Like Us, elusen ar draws y DU ar gyfer pobl ifanc LGBTQ+ rhyddhau’u 
hymchwil yn ddiweddar a ddatgelodd fod ymatebwyr LGBTQ+ bron ddwywaith yn fwy 
tebygol o wneud popeth allen nhw i osgoi mynd i’r ysgol. Er bod yr arddegwyr yn y clwb 
wedi profi ffurfiau amrywiol o aflonyddu corfforol, rhywiol a llafar yn ystod oriau ysgol, 
roedd eu profiadau’n frawychus o gyffredin. Blerwch gweinyddol. Rhestr hir o athrawon a 
staff uwch yn clywed, ond ddim yn gwrando. Mae rhai o’r addysgwyr gorau, hyd yn oed, yn 
agored i ddisgyn i’r fagl o alluogi homoffobia. Mewn astudiaeth gan Stonewall, cydnabu 9 o 
bob 10 athro nad oedden nhw wedi cael dim hyfforddiant i drin bwlio homoffobig.  
Yn ffodus ar gyfer myfyrwyr heddiw a’r dyfodol, does dim rhaid iddo fod yn broblem. Mae’r 
adnoddau sydd ar gael i athrawon a staff ar gynnydd. Mae Stonewall a Just Like Us yn cynnig 
adnoddau rhad ac am ddim i staff a myfyrwyr ysgolion i helpu i greu amgylchedd mwy diogel 
a goddefgar mewn ysgolion. Maen nhw hefyd yn cynnig cwrs i bobl sy’n gobeithio sefydlu 
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clwb, a hyfforddiant i staff ar sut i gefnogi’u myfyrwyr a thaclo bwlio homoffobig a 
thrawsffobig yn effeithiol. 
Mae’r clybiau fel rhai Caerfyrddin a Chaerdydd yn wych, ac mae gwir angen amdanynt, ond 
ni ddylid dibynnu arnynt fel yr unig ateb posib i ddarparu lle diogel. Mae gan bob myfyriwr 
hawl i dderbyn eu haddysg mewn amgylchedd ble maen nhw’n teimlo’n ddiogel. Hawl i 
beidio â gorfod cwato mewn corneli, a chuddio rhag cyfoedion a fwydwyd â chasineb 
camwybodus. Hawl i wybod fod diogelwch yn dechrau gyda’r system ei hun; mae’n dechrau 
gyda hyfforddi athrawon a pheidio ag esgus na all plant ifanc amgyffred cariad Cwîar. 
I bobl sy’n ystyried sefydlu clwb, mae’r adnoddau sydd ar lein ar gael i chi eu defnyddio. Os 
yw arian yn rhwystr, ewch i weld beth mae grwpiau eraill yn gwneud. Mae sawl ffordd o 
fynd ati – cyllideb fach sydd gan grŵp Caerfyrddin am ei fod yn gysylltiedig â Phrosiect 
Ieuenctid, tra bo Impact Caerdydd yn cynnal sesiynau codi arian a chelf a wnaed gan 
aelodau.  
Mae’r grwpiau hyn a’r adnoddau sydd ar gael yn profi ein bod ni, fel cymdeithas a gwlad, yn 
hollol abl i newid – y cyfan sydd ei angen yw i ni fod yn ddigon dewr i gymryd y cam cyntaf.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


