
CEFNDIR

Erbyn hyn, mae gan bob gweithiwr proffesiynol ddyletswydd statudol i gynorthwyo i atal terfysgaeth (ers 1 Gorffennaf 2015). 
Y Prif nod yw atal a diogelu.
 
Mae'r 'Rhaglen Channel' yn defnyddio dull aml-asiantaeth i amddiffyn pobl sy'n agored i niwed drwy: 
1. Nodi unigolion sydd mewn perygl; 
2. Asesu natur a graddau’r perygl hwnnw a 
3. Datblygu cynllun cymorth priodol ar gyfer yr unigolyn.

Nid oes un dangosydd o pryd y gallai person symud i gefnogi trais dros syniadau eithafol. Mae'r broses o radicaleiddio yn wahanol i 
bawb ac yn gallu digwydd yn gyflym neu'n araf.

PAM Y MAE'N BWYSIG

Mae’r risg o radicaleiddio yn deillio o nifer o ffactorau ac mae nodi’r risg hon yn gofyn bod staff yn ymarfer eu barn broffesiynol, gan 
geisio rhagor o gyngor yn ôl yr angen. Mae llawer o asiantaethau bellach ag un pwynt cyswllt, yn aml eu harweinydd diogelu, a all fod o 
gymorth. Mae staff rhaglen Channel bob amser yn barod i gynnig cyngor a chymorth.

Gall dangosyddion am fod yn agored i niwed gynnwys: 
• Argyfwng Hunaniaeth 
• Argyfwng Personol  
• Amgylchiadau Personol 
• Dyheadau nas diwallwyd – canfyddiadau o anghyfiawnder;
    teimlad o fethiant 
• Troseddoldeb 

Mae dangosyddion posibl a nodir gan Ganllawiau Channel 
yn cynnwys: 
• Defnyddio iaith amhriodol; 
• Meddiannu neu gyrchu llenyddiaeth eithafol dreisgar; 
• Newidiadau mewn ymddygiad; 
• Mynegi safbwyntiau eithafol;
• Cefnogi gweithredoedd a dulliau treisgar; 
• Cysylltiad ag eithafwyr hysbys; 
• Mynegi cefnogaeth i achosion neu arweinyddion eithafol treisgar; 
• Defnyddio safbwyntiau eithafol i esbonio anfantais bersonol; 
• Ymuno â sefydliadau eithafol neu geisio ymuno â hwy; 
• Ceisio recriwtio eraill i ideoleg eithafol.

Dylech nodi ei bod yn bosib bod pobl ifanc neu eu rhieni yn gallu 
cael eu radicaleiddio, a dylech wneud yn siŵr eich bod yn gwybod 
beth yw'r gweithdrefnau lleol i'w dilyn.

Helpwch i liniaru rhai o'r ffactorau bregusrwydd uchod.

Dyma rai o'r syniadau ar gyfer hyn:
Mentora, sgiliau bywyd, rheoli dicter, gwaith ymddygiadol 
gwybyddol, gweithgareddau cyfyngol, addysg a sgiliau, cyngor a 
chymorth gyrfaol, cymorth teuluol, cymorth iechyd, cymorth tai,  
cymorth gyda chamddefnyddio sylweddau

Pan fydd unigolion yn mynegi dadrithiad â gwasanaethau cyhoeddus neu grŵp penodol o fewn cymdeithas, sut rydym yn 
dehongli hynny? Mae gan fwyafrif yr eithafwyr broblemau o ran eu hunaniaeth a'r angen am ymdeimlad o 'berthyn' – mae parch yn 
allweddol. 

Diogelu – Ydych chi'n gyfarwydd â chanllawiau dyletswydd Channel a'r pecyn e-ddysgu i asiantaethau partner? 
https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/ attachment_data/file/425189/ Channel_Duty_Guidance_ April_2015.pdf 
http://course.ncalt.com/Channel_ General_Awareness/01/index.html 
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