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Mae’r Deyrnas Gyfunol yn wladwriaeth aml-genedlaethol o lawer hunaniaeth wahanol. Mae 
dinasyddion ein gwahanol wledydd yn rhydd ac yn abl i ddathlu eu hamrywiol hunaniaethau, os 
ydynt yn ystyried eu hunain yn Gymry, Saeson, Albanwyr, Gwyddelod, Prydeinwyr neu Ewropeaid, 
neu, yn wir, yn gyfuniad o wahanol hunaniaethau. 

 
Mae llawer o bobl wedi dewis ymgartrefu yn y DG ac yn awr yn galw eu hunain  yn Brydeinwyr, yn 
Gymry neu rhyw hunaniaeth arall o’r DG. 

 
Mae llawer o’n dinasyddion hefyd yn uniaethu’n gryf fel Ewropeaid ac yn rhoi gwerth uchel ar 
eu  dinasyddiaeth Ewropeaidd. 

 

Mae Dinasyddiaeth Ewropeaidd yn caniatáu i ddinasyddion y DG fyw, gweithio ac astudio yn 27 
gwlad arall yr UE, yn ogystal â gwledydd eraill yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu 
Gymdeithas Masnach Rydd Ewropeaidd (EFTA). 

 
Mae dinasyddiaeth Ewropeaidd hefyd yn rhoi i’n dinasyddion yr hawl i warchodaeth gonsylaidd 
gan lysgenadaethau Aelod-Wladwriaethau eraill yr UE, yr hawl i bleidleisio dros Senedd Ewrop a 
chamau gwarchod cyfreithiol ynghylch data personol, hawliau i ddioddefwyr trosedd, atal a 
gwrthweithio masnachu mewn bodau dynol, cyflog cyfartal, gwarchodaeth rhag camwahaniaethu 
mewn cyflogaeth ar sail crefydd neu gred, cyfeiriad rhywiol ac oedran; ac eraill. 

 

Mae’n hanfodol fod eich llywodraeth yn ceisio sicrhau nad yw’r hawliau hyn a’n hunaniaeth 
Ewropeaidd yn cael ei dynnu ymaith oddi wrth bobl yn erbyn eu hewyllys. 

 
Mae nifer o arbenigwyr cyfreithiol yn honni bod cyfraith Ewropeaidd a rhyngwladol yn cadarnhau 
fod dinasyddiaeth - gan gynnwys dinasyddiaeth Ewropeaidd -  yn un o hawliau sylfaenol yr unigolyn, 
na ellir ei gymryd ymaith heb gydsyniad penodol.  Dylid cwestiynu felly a oes modd mewn 
gwirionedd i ddinasyddion y DG gael eu dinasyddiaeth Ewropeaidd wedi ei gymryd ymaith oddi 
arnynt heb eu cytundeb. 

 

Fodd bynnag, bydd agwedd eich Llywodraeth fel y mae ar hyn o bryd at drafodaethau’r DG yn  dwyn 
dinasyddiaeth a hunaniaeth Ewropeaidd oddi arnynt. 



Galwn arnoch i ymrwymo i gynnwys yn eich amcanion trafod gyda’r UE hawl i ddinasyddion y DG 
gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd yn dilyn ymadawiad y DG o’r Undeb Ewropeaidd. 

 
Dyma gyfle i sicrhau y gellir achub ein hunaniaeth Ewropeaidd-  y mae pobl ar ddwy ochr y 
Refferendwm yn ei gyfrif yn werthfawr - a’r hawliau sydd mor bwysig i gymaint o bobl. 
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Another Europe is Possible 


