Datganiad Effaith Cymunedol - Graffiti
Cefndir
• Diffinnir graffiti fel ‘Unrhyw farciau, darluniau neu baentiadau anffurfiol neu anghyfreithlon a
wneir yn bwrpasol gan berson neu bersonau ar unrhyw elfen ffisegol sydd yn cynnwys yr
amgylchedd awyr agored, gyda bwriad o gyfathrebu rhyw neges neu symbol ac ati, i eraill.’1
• Mae’r deunyddiau a ddefnyddir fel arfer i greu graffiti yn cynnwys pennau a phaent chwistrell,
tra bod ysgythru yn cynnwys crafu ar wydr, plastig neu baent gan ddefnyddio offer miniog neu
ddefnyddio cemegau i losgi neu doddi wyneb.
• Mae creu graffiti yn weithred o niwed troseddol o dan Adran 1 o Ddeddf Niwed Troseddol 1971.2
• Mae muriau gwag, dodrefn stryd, polion lampau, blychau ffôn, arosfannau bws, arwyddion
ffyrdd, cofebau, pontydd ac eiddo rheilffyrdd i gyd yn dargedau cyffredin ar gyfer graffiti.
• Awdurdodau lleol sydd yn gyfrifol am gael gwared ar graffiti o eiddo cyhoeddus. Fodd bynnag,
ar gyfer unrhyw achosion ar eiddo preifat, mae baich a chost glanhau’r broblem yn syrthio ar y
perchnogion.

Graddfa a chost y broblem
• Dangosodd arolygon glendid strydoedd a gynhaliwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus fod graffiti yn
bresennol ar 4.6% o strydoedd ar draws Cymru ar gyfartaledd yn 2018-19.3 Mae hyn yn amrywio
o sgribladau pen, tagiau ac ysgythru bach i enghreifftiau helaeth sydd yn amlwg ac yn tynnu sylw.
Fodd bynnag, nid yw’n cynnwys murluniau celf cymunedol.*
• Nodir bod gweithredoedd o niwed troseddol – yn amrywio o fandaliaeth a graffiti i losgi bwriadol
– yn digwydd rhywle yng Nghymru bob saith munud a hanner ar gyfartaledd.4
• Yn 2015, nododd y Guardian mai cost cael gwared ar graffiti yn y DU yw £1 biliwn y flwyddyn.5
• Graffiti yw un o’r mathau mwyaf cyffredin o fandaliaeth gydag eiddo busnes. 6
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Problemau’n cael gwared ar graffiti
• Mae cael gwared ar graffiti yn cyflwyno nifer o heriau:7,8
- Efallai mai paentio dros y graffiti yw’r ateb symlaf ond gall olygu sawl côt os yw’r graffiti wedi
cael ei wneud gan ddefnyddio lliwiau tywyll neu lachar.
- Mae cael gwared ar baent yn aml yn cynnwys defnyddio cemegau cryf.
- Gall teneuwyr ledaenu’r graffiti sydd yn gwneud i’r broblem edrych yn waeth neu gall
adweithio gyda phlastig gan adael ymddangosiad cymylog na ellir cael gwared arno.
- Mae wynebau mandyllog heb eu paentio yn tueddu i amsugno paent chwistrell yn cynnwys
toddyddion sy’n golygu bod angen eu golchi â chwistrell ddŵr bwerus.
- Mae glanhau graffiti oddi ar frics yn arbennig o anodd ac yn cymryd amser.
- Gall wynebau fel llenwadau rhwng brics, neu forter gael eu niweidio yn ystod y broses, sydd
yn arwain at broblemau pellach sydd angen eu hatgyweirio.
- Pan mae’r graffiti’n gadarn ar yr wyneb, gall fod angen swndio.

Effaith ar y gymuned leol
• Mewn arolwg o’r cyhoedd yng Nghymru yn 2010, dywedodd 51% o’r bobl fod graffiti’n cael
effaith negyddol ar edrychiad a theimlad ardal, tra bod 19% wedi dweud eu bod yn gweld graffiti
yn eu hardal leol yn rheolaidd.9
• Cyfeiriwyd at graffiti fel ‘llygredd gweledol’.10 Yn ôl adroddiad gan Sefydliad Joseph Rowntree,
mae cymdogaethau â phroblemau amgylcheddol fel graffiti yn ‘...ddigalon, yn emosiynol ac am
fod problemau helaeth yn lleihau lefelau gofal, yn ogystal â safonau a disgwyliadau’.11
• Gall y gymuned leol deimlo bygythiad yn arbennig gan graffiti sarhaus neu hiliol. Argymhellir bod
cael gwared ar graffiti o’r math yma’n cael blaenoriaeth o fewn 24 awr.12
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• Mae graffiti yn enghraifft o Drosedd Arwyddol - ‘digwyddiad troseddol sydd yn achosi newid yn
ymddygiad a/neu gredoau’r cyhoedd am eu diogelwch.’13 Mae hyn yn golygu y gall graffiti
gynyddu’r ofn o droseddu, gan wneud i bobl deimlo’n anniogel yn eu cymunedau. Cafwyd
pryderon, er enghraifft, fod safleoedd aros am fws wedi eu gorchuddio’n sylweddol gan graffiti
yng nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi annog preswylwyr lleol i beidio â defnyddio’r
gwasanaethau bws lleol ac wedi niweidio delwedd y gwasanaeth.14

Effeithiau ehangach
• Mae cost graffiti yn llawer mwy pellgyrhaeddol na’r gost o gael gwared arno.
- Cost atgyweirio’r niwed a achoswyd gan baentiwr chwistrell wnaeth dagio gorsafoedd a
threnau yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr yn ystod tymor yr hydref 2019 oedd £6,700
a bu’n rhaid i’r trên gael ei dynnu allan o wasanaeth er mwyn cael ei lanhau. 15
- Datgelodd astudiaeth yn edrych ar yr effaith ar iechyd wrth ddefnyddio deunydd glanhau i
gael gwared ar graffiti flinder, cur pen a symptomau’n effeithio ar y llwybr anadlu, y llygaid
a’r croen yn y deunydd cael gwared ar graffiti o’i gymharu â’r rheolyddion poblogaeth.16
- Cafodd tri tagiwr graffiti eu lladd gan drên yn ne Llundain ym Mehefin 2018.17
• Mae’r Ddamcaniaeth Ffenestri Toredig yn awgrymu bod anhrefn a throseddu yn gysylltiedig
mewn trefn ddatblygiadol. Dangosir hyn trwy bresenoldeb ffenestr doredig: ‘...os yw ffenestr
mewn adeilad wedi torri ac yn cael ei gadael heb ei hatgyweirio, bydd yr holl ffenestri eraill wedi
torri cyn hir...mae troseddau stryd difrifol yn ffynnu mewn ardaloedd lle nad yw ymddygiad o
anhrefn yn cael ei drin’.18 Felly, gan fod presenoldeb graffiti yn gwneud i ardal edrych fel petai
wedi ei hesgeuluso, gall ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol arall, gan arwain at droseddau
eraill fel tipio anghyfreithlon. Mae ymchwil wedi dangos, er enghraifft, bod mwy na dwbl y bobl
yn taflu sbwriel mewn ardal wedi ei gorchuddio â thagiau graffiti, o’i gymharu ag adeg pan oedd
yr ardal yn rhydd rhag graffiti.19
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• Mae ymchwil yn dangos bod troseddau fel graffiti yn cael ‘effaith negyddol sylweddol’ ar brisiau
tai.20
• Mae graffiti yn felltith ar ein cymunedau ac mae ganddo’r potensial i effeithio ar ddelwedd Cymru
fel cyrchfan wyliau ddeniadol.

* Noder: Dylid gwahaniaethu rhwng graffiti cyffredinol (sef ffocws y ddogfen hon) a chelf stryd. Mae
wedi ei brofi bod murluniau celf cymunedol a chelf stryd arall (mae Banksy yn enghraifft
nodweddiadol o hyn) yn dod â buddion i’r gymuned leol, yn cynnwys datblygu ymgysylltiad
cymunedol, datblygu adfywio trefol, cynyddu prisiau tai a denu ymwelwyr.21, 22, 23, 24
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