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Fe fuost ti’n noeth ar-lein, felly...
Iawn...

os wyt ti wedi codi’r llyfryn hwn ac wedi dechrau darllen, mae’n debyg dy fod

ti wedi gwneud rhywbeth ar-lein yr wyt ti bellach yn dyfaru amdano. Neu efallai’r wyt ti’n trïo
helpu rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth tebyg? Ac os oedd y rhywbeth hwnnw’n golygu

noethni neu rywbeth rhywiol, mae hynny’n tueddu i edrych yn fwy difrifol na’r pethau eraill yr
wyt ti’n eu gweld yn digwydd o ddydd i ddydd ar-lein.

Ond paid â dychryn eto ...

mae’n aml wg dy fod ti’n awyddus i wybod

mwy am sut y gelli di helpu dy hun neu dy ffrind, ac efallai cael cyngor a chynllun ar gyfer

gwella pethau. Wel, rwyt ti yn y lle iawn.

Darllen ymlaen, ac mi gei di wybod:
•

Pam y mae’r pethau yma’n digwydd a be’ ydi barn gwahanol bobol amdanyn nhw

•

Pa bryd y mae wedi digwydd i bobol eraill a beth maen nhw wedi’i wneud

•

Sut mae’r dechnoleg yn gweithio, a be’ ydi’r peryglon go iawn

•

Be’ ydi’r pethau cynta’ y gelli di eu gwneud er mwyn dechrau cipio rheolaeth

•

A ydi dy ofnau o fynd i drwbwl yn rhai realistig ai peidio

•

Yr effaith arnat ti i’r dyfodol, a be’ elli di ei wneud yn ei chylch

•

Sut i gael cymorth a chyngor gan sefydliadau sydd yno i dy helpu di ynglŷn â’r union 		
math yma o broblem
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Dw i’n gweld sôn am secstio yn y
papurau newydd. Be’ mae’n ei feddwl?
“Mae secstio gan laslanciau’n weithred resymol iawn
gyda chanlyniadau afresymol iawn” danah boyd
“Sexting” yn air gafodd ei greu gan y wasg yn Awstralia ryw ddwy flynedd yn ôl, ac mae’n
disgrifio’r defnydd o dechnoleg i rannu cynnwys rhywiol personol. Mae’n cyfuno’r ddau
air “sex” a “texting”. Geiriau Saesneg eraill y gallet ti eu clywed ydi “cybersexing”,
“doxing” neu “selfie”.
Gall y cynnwys yma amrywio o negeseuon testun neu noethni rhannol, yr holl ffordd i fyny
i ddelweddau neu fideo rhywiol. Yn aml iawn mae’n digwydd rhwng dau gymar, ond mae’n
gallu digwydd mewn grwpiau a defnyddio amrywiaeth fawr o ddyfeisiau, technolegau a
lleoedd ar-lein. Fodd bynnag, y rhai mwyaf cyffredin ydi ffonau symudol, MMS, Skype
a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol lle mae modd postio a rhannu delweddau
(Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, YouTube, etc).
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Bwriadol a damweiniol
Mae’r rhan fwyaf o secstio’n fwriadol; hynny yw, mae’r sawl sy’n anfon y
cynnwys yn bwriadu i hynny ddigwydd. Yn aml byddant yn sicrhau eu bod yn eu
gosod eu hunain mewn ystum rhywiol, neu’n ymddwyn mewn ffordd rywiol, ac yn gwneud
ymdrech uniongyrchol i anfon y cynnwys i’r sawl y maen nhw’n dymuno iddyn nhw ei weld
— eu cariad fel rheol.
Ambell dro, os oes gen ti luniau personol ohonot ti dy
hun ar dy ffôn, mae’n bosibl eu rhannu’n ddamweiniol
drwy e-bost, MMS neu bluetooth gyda’r person anghywir —
ond mae hynny’n anarferol. Yn amlach, mae secstio’n debygol o
ddigwydd os yw dy grebwyll wedi ei gymylu, e.e. os wyt ti wedi
yfed alcohol neu gymryd cyffuriau, neu os wyt ti o dan bwysau
gan bobol oddi amgylch. Gallai hyn olygu dy fod:
•

yn drysu ac yn pwyso’r botwm anfon anghywir

•

yn teimlo’n ddewr ynglŷn â mentro anfon llun drygionus

•

yn teimlo’n fwy rhywiol hyderus

•

yn teimlo’n llai swil, ac yn llai ymwybodol o risg a’r canlyniadau

•

yn cael dy annog gan ffrindiau i wneud hynny ar her

•

yn meddwl ei bod hi’n hwyl ac nad oes drwg yn y peth

Mae’r stwff damweiniol yn digwydd unwaith y mae’r cynnwys wedi ei ollwng o dy reolaeth
— ond mwy am hynny’n nes ymlaen.

Yn fwriadol ac yn ddamweiniol?
Mae selebs yn cael eu dal hefyd! Roedd Tulisa, sy’n fwya’ adnabyddus ers ei
chyfnod yn ‘N-Dubz’ a hefyd fel beirniad ‘X-Factor’, yn teimlo ei bod wedi cael
ei bradychu a’i distrywio, a bod ei chalon wedi’i thorri, pan bostiodd ei chyngariad, Justin Edwards, sydd hefyd yn cael ei alw’n MC Ultra, fideo rhywiol
ohonyn nhw ar-lein.
Wedi i’r fideo gael ei ryddhau, dywedodd Tulisa,
“Pan wyt ti’n rhannu munud breifat gyda rhywun yr
wyt ti’n ei garu ac yn ymddiried ynddo fe, dwyt ti
ddim yn dychmygu am eiliad y bydd y darn hwnnw
o ffilm yn cael ei rannu rywbryd gyda gweddill y
Deyrnas Unedig.” Mae Tulisa wedi dwyn achos yn
erbyn Edwards, gan hawlio iawndal o £100,000 am
doriad honedig o breifatrwydd a chyfrinachedd.

LOL neu OMG?!
Dydi rhannu delweddau rhywiol fel rhan o berthynas
ddiogel ddim yn beth newydd.
Be’ sydd wedi newid ydi pa
mor gyflym y gellir eu rhannu
nhw. Gall defnyddio gwe-gamerâu
neu anfon lluniau symudol fod yn
benderfyniad digymell, sy’n cael ei
wneud heb ystyried yr ôl-effeithiau
posibl. Unwaith y bydd y llun yn cael ei
ollwng o dy reolaeth, mae modd iddo
gael ei rannu’n hawdd ac yn gyflym
gyda llawer o bobol, ac fe fydd ar y
rhyngrwyd am byth... Wedi dweud
hynny, dydi hi ddim yn ddiwedd y byd.
Mae modd datrys llawer o sefyllfaoedd
yn gyflym heb unrhyw niwed parhaus.

Mae astudiaeth ddiweddar
gan y Sefydliad Gwarchod
y Rhyngrwyd yn dangos
bod hyd at 88% o hunangynhyrchu delweddau wedi
cael eu casglu a’u rhoi ar safleoedd eraill!
Yn nyddiau dy rieni, anaml iawn yr oedd rhywbeth yr oeddyn nhw wedi ei
wneud oedd yn peri embaras iddynt yn cael ei weld gan rywun arall. Heddiw,
yn oes y ffôn symudol a’r we, mae hynny wedi newid. Mae’r we fyd-eang yn
golygu ei bod hi’n bosibl i’r gynulleidfa fod yn un enfawr; ac wrth gwrs, os bydd llun yn cael
ei lwytho i fyny a’i rannu, mae’n gallu aros yno am byth. Mae’n syniad digon dychrynllyd
i feddwl y gallai rhywbeth gwirion yr wyt ti’n ei wneud yn 14 oed barhau i effeithio ar dy
fywyd pan fyddi di’n oedolyn.

Ond dydi hyn ddim yn ddiwedd y byd. Y cwbl
sydd ei angen ydi dipyn o feddwl am sut y gelli
di leihau effeithiau dy gamgymeriad.
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O’n i’n iawn i ymddiried yn y sawl y
gwnes i anfon y cynnwys atyn nhw?
O’n i’n naïf?
Gan fwya’, mae’r lluniau preifat hyn yn cael eu rhannu rhwng cariadon. A waeth i ni fod yn
onest — fuaset ti ddim yn eu hanfon nhw oni bai dy fod ti’n ymddiried yn y person arall,
na fuaset? Mae’n debyg bod yna lawer o ddelweddau sy’n cael eu rhannu nad ydyn nhw
byth yn gadael meddiant y sawl sy’n eu derbyn, hyd yn oed pan fydd y berthynas yn dod
i ben. Mae llawer o bobol ifanc sydd yng nghanol eu perthynas gyntaf yn meddwl y bydd
hi’n para am byth — eu bod nhw wedi canfod “y person iawn”. Ond mewn gwirionedd,
mae’r rhan fwya’ o gydberthnasau’n mynd i’r gwellt. Felly gofyn i ti dy hun: os bydd y
berthynas yn chwalu, fydd y person yma’n fy mharchu ddigon i beidio â
rhannu fy lluniau? Pa mor dda’r wyt ti’n adnabod y person mewn gwirionedd? Mae hi’n
ffaith drist mai dim ond pan fyddwn ni’n ymwahanu oddi wrth rywun y byddwn ni’n gweld
eu priod liwiau.

Weithiau, ie, fe elli di ymddiried yn y sawl yr wyt
ti’n anfon negeseuon testun atyn nhw.
Ond — ac mae hwn yn ‘ond’ mawr — oes gwir angen i ti anfon lluniau o dy gorff atyn nhw?
Os bydd y person sy’n gofyn am hyn yn codi stŵr pan fyddi di’n gwrthod, ydyn nhw’n
rhywun y gelli di ymddiried ynddyn nhw? Os byddan nhw’n derbyn dy wrthodiad yn ddigwestiwn, maen nhw’n swnio fel cyfaill da.

Pobol eraill yn dy siomi...
rhan o’r broblem fydd pobol yr oeddet ti’n meddwl y gallet ti ymddiried ynddyn nhw yn
rhannu’r ddelwedd neu’n ymuno yn y sylwadau negyddol. Mae hyn yr un mor wir am y
sawl yr anfonaist ti’r ddelwedd atyn nhw yn y lle cyntaf ag y mae am ffrindiau neu gydnabod
sy’n ei chylchredeg hi wedyn. Mae pobol yn dod yn rhan o sesiynau clepian neu achwyn,
yn aml heb fwriadu niwed i’r sawl sy’n dioddef, naill ai er mwyn gwneud argraff ar bobol
eraill, neu er mwyn “perthyn”, neu oherwydd bod y peth yn cychwyn fel jôc ac yna’n mynd
allan o reolaeth.

Be’ os bydd pobol eraill yn ei gweld?
Mae gwahaniaeth mawr rhwng poeni a deall pa mor
bell y tu hwnt i dy reolaeth y gall y ddelwedd fod
wedi mynd. Mae’n dibynnu sut y cafodd y ddelwedd ei
chyhoeddi; os gwnest ti ei hanfon i ffôn symudol rhywun, ac
wedyn ailfeddwl, mae angen i ti gael sgwrs onest gyda nhw
cyn gynted â phosibl er mwyn eu perswadio i’w dileu.
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Ond mae postio’n uniongyrchol i rwydweithiau cymdeithasol yn ei gwneud yn fwy anodd
i gael y rheolaeth yna’n ôl. Mae rhwydweithiau fel Facebook, Twitter, YouTube neu
Instagram wedi eu cynllunio i wneud cyhoeddi’n beth cyflym a rhannu’n beth chwim ; y
feddalwedd sy’n creu’r cysylltiadau hynny drosot ti... a dyna’r drwg. Mae hi’n anodd
gwybod ble mae’r ddelwedd wedi mynd, ac ym meddiant pwy y mae hi erbyn
hyn. Mae’n hawdd iawn iddi adael dy gylch cymdeithasol a chael ei lledaenu i
bobol eraill.
Mae’n bwysig deall y gwahanol ffyrdd y gelli di gysylltu â safleoedd rhwydwaith
cymdeithasol a riportio rhywbeth iddyn nhw er mwyn gofyn am i dy gynnwys gael ei
dynnu oddi ar y safle. Dydi hi ddim yn ddigon i ddweud “Dydw i ddim yn ei hoffi. ” Rhaid
i dy gais ddangos bod y cynnwys yn torri telerau ac amodau’r safle.
Mae’n bwysig deall hefyd sut y gelli di dy hun newid neu ddileu cynnwys yr wyt ti wedi
ei bostio ac wedi newid dy feddwl yn ei gylch. Roedd y llun proffil yna ohonot ti yn dy
ddillad isa’n ddoniol ar y pryd, ond ...
Un o’r pethau pwysig mewn bywyd ydi bod â ffrindiau oddi amgylch y gelli
di ymddiried ynddyn nhw a dibynnu arnyn nhw; dydi pethau ddim mymryn
gwahanol ar-lein. Mae hi’n llai tebygol y buasai dy ffrindiau agos yn dymuno
gwneud unrhyw beth difrifol i dy frifo; yn aml iawn, nhw ydi’r rhai cynta’ y
gallet ti droi atyn nhw am help.
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Be’ am eu defnyddio i helpu i ledaenu’r negeseuon yr
ydan ni’n dymuno eu lledaenu ac i adfer y sefyllfa pan
y gallan nhw.
Dyna pam mae hi’n bwysig meddwl yn ofalus am dy restrau o ffrindiau
rhwydwaith gymdeithasol, a gofyn i ti dy hun, “Pwy fuasai’n sefyll wrth fy
ochor i pan oedd pethau’n mynd o chwith?”
Be’ ydi dy ddiffiniad o ffrind, neu’n wir dy ddiffiniad o ffrind i ffrind? Yn aml
byddwn ni’n ychwanegu ffrindiau oherwydd bod ffrindiau eraill yn eu hadnabod nhw.
Mewn gwirionedd, mae’n bosibl bod y person wedi cael ei basio ’mlaen drwy lawer o
restrau fel hyn. Os felly, mae hynny’n ei gwneud hi’n fwy anodd dilyn trywydd pwy sydd
wedi gweld llun noeth yr wyt ti wedi ei bostio, gan ei fod wedi cael ei wasgaru ar draws
grwpiau nad wyt ti’n perthyn iddyn nhw. Mae hi hyd yn oed yn bosibl ei fod wedi ei
ledaenu i’r cyhoedd — a allai olygu “unrhyw un ar y rhyngrwyd”.
Mae yna ffyrdd o ddewis, yn dy broffil (y gosodiadau preifatrwydd), pwy sy’n
cael gweld be’, ac efallai fod hyn yn rhywbeth y buaset ti eisiau ei ddiweddaru ar ôl yr
helynt er mwyn lleihau’r posibilrwydd y gallai ddigwydd eto.

9

Mannau lle gallai dy lun fod:
Safleoedd cymheiriaid i gymheiriaid — mae rhannu ffeiliau’n drefn fyd-eang
sy’n cael ei defnyddio gan bob math o bobol. Mae delweddau’n cael eu
cyfnewid mewn crynswth, ac yn gallu dod yn rhan o gasgliadau mewn ffolderi
sydd yn aml yn eistedd yng nghyfrifiaduron pobol eraill. Mae hyn yn cynnwys rhwydweithiau
fel EMule, Piratebay, Limewire a Gnutella, yn ogystal â gwasanaethau BitTorrent fel IsoHunt
neu MiniNova.
Gall safleoedd rhwydweithio cymdeithasol gynnwys, yn ogystal, albymau
o luniau a llinellau amser sy’n gallu cynnwys delweddau o bobol eraill —
Facebook, Myspace, Orkut a Bebo. Mae hi’n bosibl iawn fod dy gynnwys yn eistedd
yng ngweinyddion y cwmni meddalwedd, yn aml y tu allan i’r DU neu Ewrop, ond mae hi
hefyd yn werth cofio bod pobol yn gallu lawrlwytho neu gopïo’r delweddau hyn i’w
cyfrifiadur eu hunain.
Mae safleoedd rhannu lluniau fel Flickr, neu safleoedd rhannu
delweddau ffôn symudol fel Instagram, yn caniatáu rhannu lluniau’n
agored a heb gyfyngiad (yn ogystal â rhannu’n breifat). Unwaith eto,
gallai dy ddata fod ar weinyddion y cwmni, neu’n cael eu copïo i ddyfeisiau
personol defnyddwyr.
Gall safleoedd rhannu gwe-gamerâu hefyd achosi problemau pan
fydd pobol yn recordio dy weithredoedd. Mae safleoedd fel Omegle
a Chatroulette yn aml yn denu troseddwyr. Mae’n debyg bod hyn yn
llawer mwy anarferol, ond yn sicr mae hi’n bosibl. Weithiau mae’r gwasanaethau
“anhysbys” hyn yn cymell pobol i fod yn fwy anturus a chymryd mwy o risg, ond
anaml iawn y bydd gweithredu ar-lein yn wirioneddol anhysbys. Y cwbl sydd ei
angen i greu clip fideo ydi meddalwedd cipio sgrîn neu we-gamera.
Mae Grwpiau a Chymunedau Ar-lein hefyd yn gallu cynnwys (yn
aml) droseddwyr rhyw, a fydd yn ffurfio grwpiau o wead clòs ac yn
eu rheoli drwy rannu delweddau anweddus (rhai ohonynt wedi eu
lawrlwytho o’r we).
Mae safleoedd cyfrifiadura cwmwl fel iCloud, SkyDrive, GoogleDrive,
Dropbox neu Rackspace yn caniatáu lle ar weinyddion i bobol storio
deunydd megis delweddau. Wedyn mae defnyddwyr eraill sydd â
chaniatâd yn gallu gweld y ffeiliau. Unwaith eto, mae hi’n anodd gwybod
ble mae dy gynnwys yn eistedd mewn gwirionedd, a ble mae’r gweinyddion
cwmwl wedi eu lleoli. Yn aml, dydi’r rhai sydd wedi eu lleoli y tu allan i’r DU
neu’r Undeb Ewropeaidd ddim yn cael eu rheoli gan y math o gyfreithiau caeth
sydd ganddon ni ynglŷn â data personol, ac fe allai dy gynnwys gael ei werthu
a’i rannu gyda rhwydweithiau eraill ar draws y byd.
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Be’ ydi’r pethau cyntaf y dylwn
i wneud?
Efallai ei bod hi’n teimlo fel diwedd y byd, ond trïa beidio â phanicio! Cymer anadl
ddofn a rhoi cyfle i ti dy hun feddwl am sut y gallai hyn effeithio arnat ti.
Yn gynta’, wyt ti’n teimlo’n iawn? Wyt ti angen cymorth? Os felly, pwy ydi’r bobol orau i roi cymorth
i ti ar unwaith? ... ffrindiau, teulu, ysgol? Gen ti mae’r dewis. Mae yna restr hefyd, ar ddiwedd y
llyfryn hwn, o sefydliadau sy’n gallu helpu.
Weithiau mae’r cam cynta’ hwnnw, sef gofyn am help, yn un anodd. Ond rhaid i ti fod yn onest gyda
dy hun. Mae ffrindiau go iawn a gweithwyr proffesiynol sy’n trïo helpu’n gallu gwneud hynny’n llawer
gwell pan fyddan nhw’n gwybod y ffeithiau i gyd, a sut yr wyt ti’n teimlo am y peth. Os wyt ti’n gwybod
am ffrind sy’n trïo delio gyda hyn, efallai y gallet ti ddangos y llyfryn hwn iddyn nhw!
Os penderfyni di fod angen i ti wneud rhywbeth, paid ag aros. Po
gyflyma’ fyddi di’n delio gyda’r peth, mwya’n y byd fydd y gobaith o 		
reoli lledaeniad y cynnwys.
Athro neu Athrawes, Cynghorwr Ysgol, Gweithiwr Ieuenctid, Gweithiwr Cymdeithasol, Meddyg, Yr
Heddlu, Teulu, Sefydliad Proffesiynol (gweler yn nes ymlaen)

Fydda i’n mynd i drwbwl?
Mewn gwirionedd mae’r Gyfraith ar dy ochor di. Chafodd hi mo’i chynllunio i gosbi pobol
ifanc am wneud camgymeriadau wrth arbrofi gyda’u rhywioldeb. Mae’r gyfraith wedi’i hanelu’n
gadarn at bobol sy’n dewis masnachu mewn lluniau rhywiol o blant, neu elwa ohonyn nhw.
Os wyt ti o dan 18 oed, a hyd yn oed os gallai’r ddelwedd (neu ddelweddau) yr wyt ti wedi ei hanfon
fod yn gyfwerth â delwedd anweddus o blentyn (sydd weithiau’n cael ei galw’n bornograffi plant),
mae Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu wedi datgan yn glir y bydd pobol ifanc yn cael eu trin fel
dioddefwyr yn y lle cyntaf. Dim ond achosion eithafol fydd o bosib yn cael eu hadolygu neu’n cael eu
hystyried mewn ffordd wahanol. Mae’r Gymdeithas yn datgan yn glir: “Fel rheol, ni ddylai troseddwyr tro
cyntaf wynebu erlyniad am weithgareddau o’r fath. Yn lle hynny, dylid defnyddio ymchwiliad er mwyn
sicrhau nad yw’r person ifanc mewn unrhyw berygl, ynghyd â rhaglenni addysg sefydledig”.
Mae’r cyngor hwn i’w gael ar http://bit.ly/IX1pvk
Mae nifer o ddeddfau y gellir eu defnyddio pan fydd delweddau neu gynnwys llai difrifol yn cael eu
defnyddio i achosi dychryn, aflonyddwch neu drallod i ti. Dylid ymofyn cyngor gan dy heddlu lleol/ysgol/
rheini/gofalwyr os bydd hyn yn digwydd.

Fydd yr heddlu’n dod yn gysylltiedig â hyn?
Pe baet ti’n cyflawni gweithred rywiol ar we-gamera gyda rhywun nad wyt ti’n eu hadnabod, gallai’r person
hwnnw fod yn rhywun sy’n targedu plant eraill, ac mae angen ei riportio i’r heddlu.

11

Mae hi’n hanfodol bwysig dy fod ti’n riportio digwyddiadau lle’r wyt ti wedi cyflawni gweithred rywiol
ar we-gamera ar gyfer rhywun nad wyt ti’n eu hadnabod (hyd yn oed os oeddet ti’n meddwl dy fod ti’n
eu hadnabod). Yn aml bydd oedolion yn magu perthynas amhriodol ar-lein gyda phlant a phobol ifanc
er mwyn eu perswadio i gyflawni gweithredoedd rhywiol iddyn nhw. Yn aml byddan nhw’n defnyddio
llawer o wahanol strategaethau i annog hyn, boed yn wobr, cyfeillgarwch neu flacmel. Bydd pawb yn
deall cymaint o embaras y gall hyn fod; ond os methi di â riportio hyn, mae’n debygol y bydd y person
dan sylw’n targedu plant eraill (yn ieuangach na ti yn aml), ac mae’n siŵr y bydd yn gwneud niwed iddyn
nhw — weithiau’n eu cyfarfod ac yn eu cam-drin yn gorfforol. Drwy riportio beth sydd wedi digwydd,
gelli di helpu i stopio hyn.

Pwy all fy helpu?
CEOP
CEOP (Child Exploitation Online Protection) ydi’r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a’u
Hamddiffyn Ar-lein. Cafodd ei sefydlu gan y Llywodraeth yn 2006 er mwyn helpu i
ddiogelu plant ar draws y DU rhag ysglyfaethwyr ar-lein. Yn ogystal â helpu heddluoedd y DU
i ddod â’r bobol hyn gerbron llys, gall CEOP helpu i ddarparu cyngor i ti a dy rieni pan fydd rhywbeth
fel hyn yn digwydd. Fe elli di riportio digwyddiad ar http://bit.ly/p8kAKF neu drwy fynd i wefan
CEOP, www.ceop.police.uk. Mae yna hefyd ffilm wych am sexting enw ‘Exposed’, ‘i’ ar Youtube yn
http://bit.ly/hePkDE.
Gallai’r heddlu lleol ddod yn gysylltiedig â’r mater o bosib, pe bai’n ymwneud â lles disgyblion eraill; ond
mae’r heddlu’n gallu cynnig cymorth a chwnsela effeithiol hefyd.

Rhieni
Er mai dy hunllef waethaf, o bosib, ydi meddwl am ddweud wrth dy rieni dy fod ti wedi
gwneud camgymeriad a rhannu lluniau rhywiol, mae angen iddyn nhw wybod er mwyn
gallu dy helpu.
Gwna fel y gweli’n ddoeth: os nad wyt ti’n meddwl y bydd y lluniau’n
mynd yn feirysol, paid â chynhyrfu dy rieni’n ddiangen. Os wyt ti’n
teimlo bod yna risg, neu os ydi dy lun wedi cael ei rannu’n barod,
yna mae arnat ti angen eu cyfranogiad. Byddan, mi fyddan
nhw’n ofidus a siomedig iawn mae’n debyg, ond fe ddôn nhw
dros y peth!
Ac mae’n debyg y byddan
nhw’n dy barchu mwy am fod
yn onest...
Efallai y byddan nhw’n codi stŵr
i gychwyn, ond mae angen iddyn nhw wybod; sut
maen nhw am dy gynorthwyo di os nad ydyn
nhw’n gwybod?
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Ydi hyn am effeithio ar bethau i mi
i’r dyfodol?
Yn y rhan fwya’ o achosion, gobeithio, bydd dy fywyd digidol parhaus yn ‘claddu’ dy
gamgymeriadau wrth i amser fynd heibio. Ond does yna ddim sicrwydd na fydd y lluniau’n
cael eu gweld gan bobol eraill yn nes ymlaen. Wrth gwrs fe all effeithio ar dy enw da os bydd
cyflogwyr yn y dyfodol yn eu gweld nhw, neu os bydd dy ffrindiau yn y dyfodol yn y coleg
neu’r chweched dosbarth yn dod yn ymwybodol ohonyn nhw. Mae angen i ti ddefnyddio’r
un dulliau gyda’r bobol hyn ag yr wyt ti wedi eu dysgu yn sgil y broblem wreiddiol. Bod yn
onest ac agored a chyfaddef camgymeriad ydi’r dull gorau, yn yr un modd â gydag unrhyw
gydberthnasau yn y dyfodol.

Gwybod am enw da
Wyt ti’n gwybod beth sydd ar-lein amdanat ti?
Yn gynta’, dylet ti edrych i weld beth mae pobol eraill yn gallu gweld amdanat.
Chwilia am dy enw gan ddefnyddio Google neu beiriannau chwilio eraill, a gweld pa
wybodaeth amdanat ti sy’n bodoli’n barod. Ailadrodda’r chwiliad yn rheolaidd, gan ddefnyddio
gwasanaethau megis ‘Google Alerts’ sy’n gwneud diweddariadau awtomatig. Hyd yn oed os
nad wyt ti wedi ychwanegu unrhyw beth newydd, mae’n bosibl y bydd dy ffrindiau a dy deulu
wedi gwneud hynny. (CAS 2010).
Os byddi di’n dod o hyd i unrhyw beth cas, neu os byddi’n dymuno i rywbeth
gael ei ddileu, yna dylet ti ei riportio i’r safle lletya ar unwaith... ond cofia y bydd
angen iddo fod wedi torri telerau ac amodau’r safle. Os ydi hi’n ddelwedd ohonot ti’n noeth
neu hanner noeth, mae’n debygol iawn o fod wedi torri’r amodau hyn, ac mae’r goblygiadau
cyfreithiol yn golygu bod gwesteiwr y safle’n debygol o’i dileu’n gyflym pan ddaw’n
ymwybodol ohoni.
Cladda’r stwff drwg! Sut i gynyddu dy bresenoldeb positif ar-lein...
Mae’n ffaith drist fod yna rai adegau pan nad oes modd sicrhau bod cynnwys ar-lein yn cael ei
ddileu — er enghraifft os bydd y ddelwedd ohonot ti’n cael ei rhannu drwy safle ‘oedolion’ sy’n
cael ei letya y tu allan i’r DU. Mewn achosion o’r fath, ein cyngor ni ydi y dylet ti drïo claddu’r
cynnwys nad wyt ti am i bobol ei weld. Y ffyrdd gorau o wneud hyn ydi sefydlu safleoedd
rhwydweithio cymdeithasol (does dim rhaid i ti eu defnyddio — dim ond eu sefydlu a gadael
dy enw fel bod modd i’r cyhoedd chwilio amdano); cynnig sylwadau’n rheolaidd ar erthyglau a
fforymau newyddion; a hefyd rhedeg blog bach. Po fwya’ o ddeunydd fyddi di’n ei ychwanegu,
isa’ i lawr y rhestrau chwilio fydd y cynnwys digroeso’n cael ei wthio.

Dangoswch i mi’r sefydliadau a allai
fy helpu:
Mae llawer o leoedd y gelli di fynd am help a chyngor. Ystyria pwy ydi’r person
gorau i roi cymorth i ti. Gallai fod yn Arweinydd Clwb Ieuenctid, Ymgynghorydd
Cyflogaeth, Arweinydd Ffydd, Hyfforddwr Chwaraeon. Dylai fod gan unrhyw un sydd wedi ei
hyfforddi i gynorthwyo pobol ifanc syniad o beth i’w wneud i roi help i ti.
Mae yna hefyd lawer o sefydliadau Cenedlaethol sy’n gallu helpu, megis:

Childline		

www.childline.org.uk

Get Connected

www.getconnected.org.uk

ThinkUknow

www.thinkuknow.co.uk

Bydd yn barod i egluro:
Fel nodyn olaf, dylech fod yn barod i esbonio y pethau canlynol...

•

Dw i wedi gwneud
amgymeriad

•

Dw i wedi bod yn
wirioneddol dwp

•

Dw i wedi dysgu o’r profiad

•

Dw i wedi symud ymlaen
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About this resource:
This is a resource for children, young people and parents that offers advice
and explores strategies to support the issues resulting from sexting incidents.

The resource will be available shortly in the following alternative formats:
•

A printed resource

•

A comic book style summary of key advice for young people

•

Online interactive web resource as part of the UK Safer Internet 		
Centre web collateral

Visit www.swgfl.org.uk/sextinghelp for more information.

It is produced by the South West Grid for Learning and UK Safer Internet
Centre and co-funded by the European Union.

The South West Grid for Learning Trust is a not for profit, charitable trust
company, providing schools and many other educational establishments
throughout the region with safe, secure and reliable broadband internet
connectivity; broadband-enabled learning resources and services and help,
support and advice in using the internet safely.
Find more resources at www.swgfl.org.uk.
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