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Mae cydraddoldeb yn fater i bawb. Er

gwaethaf cynnydd mewn rhai meysydd,

megis cynnydd mewn cyflogaeth, culhau

bylchau cyrhaeddiad addysgol i rai, a

chynnydd yn lefelau cyfranogiad

gwleidyddol, rydym yn dal i weld lefelau

anghydraddoldeb sy'n gwbl annerbyniol yn

yr 21ain ganrif. Mae yna llawer i'w wneud o

hyd yng Nghymru i sicrhau bod pawb yn

rhydd o wahaniaethu ac yn gallu mwynhau

eu hawliau dynol sylfaenol.

 

“Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu

potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu

hamgylchiadau (gan gynnwys eu

hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol).”

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cymru sy’n fwy cyfartal 

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar sut

mae heriau allweddol yn effeithio ar rai

grwpiau (y rhai a restrir yn Neddf

Cydraddoldeb 2010) ond mae hefyd yn

cydnabod croestoriadoldeb sef deall y

ffordd y gall nodweddion fel rhywedd, hil

neu anabledd ryngweithio a chynyddu

anfantais mewn sefyllfaoedd penodol.

Nod y bennod hon hefyd yw atgyfnerthu

pwysigrwydd model ecwiti, a eglurir yn

adroddiad Chwarae Teg ‘Gwneud nid

Dweud’ fel "ansawdd o fod yn deg, a all

ofyn am driniaeth nad yw yr un peth i bawb

er mwyn sicrhau canlyniad teg i bawbar

gyfer I gyd. Mae’r dull hwn yn cydnabod

bod anghydraddoldebau strwythurol a allai

atal pobl rhag cymryd rhan yn y lle cyntaf ac

felly efallai y bydd angen gweithredu i fynd

i’r afael â’r anghydraddoldebau hyn fel bod

pobl yn gallu cystadlu’n gyfartal."

“Nid wyf yn siarad drosof fy hun ond dros y rhai

heb lais ... y rhai sydd wedi ymladd dros eu

hawliau ... eu hawl i fyw mewn heddwch, eu

hawl i gael eu trin ag urddas, eu hawl i gyfle

cyfartal, eu hawl i fod addysgedig.”

Malala Yousafzai

“Mae'r cyfoethog yn dod yn gyfoethocach, mae'r

tlawd yn ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn

ynghyd ac mae gennym raniad cymdeithasol

enfawr ... Mae yna bobl weddus, weithgar sy'n

haeddu gwell na hyn. Mae angen mwy o

gydraddoldeb arnom: rhyw, lliw, ethnigrwydd.

Mae pob un i'w drin â chydraddoldeb, ac mae

hynny'n iawn.”

Llwyfan y Bobl
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Y Weledigaeth - Cymru

sy'n fwy Cyfartal yn 2050

Yn ôl yr Adroddiad Bwlch Rhywedd Byd-

eang, Gwlad yr Iâ yw’r wlad fwyaf cyfartal

o ran rhywedd yn y byd am yr 11eg tro yn

olynol, ar ôl cau bron i 88% o’i bwlch

rhywedd cyffredinol.

 

 

Fy ngweledigaeth o Gymru mwy cyfartal yw y

bydd pawb yng Nghymru yn cael cyfle teg

mewn bywyd i ffynnu a lewyrchu, waeth beth

fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau.

 

“Adnodd yw amrywiaeth, nid draenen”

Rocio Cifuentes, Tîm Lleiafrifoedd

Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid

 

 

 

“Gyda’n gilydd gallwn helpu i greu byd lle

mae pob unigolyn, waeth pwy ydyn nhw

neu ba heriau maen nhw'n eu hwynebu, yn

cael cyfle teg a chyfiawn i fod mor iach a

rhydd â phosib.”

Llwyfan y Bobl

Bydd pobl yn mwynhau gwaith hyblyg a theg

sy'n ddiogel i'r economi fyd-eang yn y

dyfodol, gan godi pobl allan o dlodi a'u

galluogi i gyrraedd eu potensial. Bydd tlodi

rhwng cenedlaethau yn rhywbeth o'r

gorffennol ac ni fydd ein cyflogau'n cael eu

hystyried fel mesur o'n gwerth mwyach.

(Cymru Lewyrchus)

Mae Rwanda yn un o arweinwyr y byd ym

maes cydraddoldeb rhyweddiol. Ar 86%

mae ganddo un o'r cyfraddau uchaf o

gyfranogiad menywod yn y gweithlu yn y

byd ac mae menywod yn ennill 88 sent

am bob doler y mae dynion yn ei wneud

(sy'n uchel o'i chymharu â gwledydd

eraill).

Sefydlodd y rapiwr Prydeinig Stormzy

ddwy ysgoloriaeth i gefnogi myfyrwyr

Deyrnas Unedig Prydeinig i astudio ym

Mhrifysgol Caergrawnt; ac ariannu ffioedd

dysgu a threuliau byw dau fyfyriwr arall.

Ers i hyn ddechrau, mae’r Brifysgol wedi

nodi eu bod “wedi gweld cynnydd yn nifer

y myfyrwyr Duon sy’n cymryd rhan yn ei

gweithgareddau allgymorth ac yn ymholi

am gyrsiau” gan arwain at gynnydd yn

nifer y ceisiadau. Am y tro cyntaf, mae

cyfanswm nifer myfyrwyr Duon

Caergrawnt sy'n dechrau fel israddedigion

dros 200.

Mae Karlie Kloss yn fodel rôl benywaidd

sy'n annog menywod ifanc i ddilyn

gyrfaoedd mewn meysydd technoleg trwy

ei rhaglen Kode with Klossy, a sefydlodd

yr Athro Sue Black OBE #techmums sy'n

arfogi menywod â'r sgiliau digidol sydd eu

hangen arnynt i lywio gweithle'r dyfodol.

Mae Denmarc wedi arloesi yn y mudiad

Ysgol Goedwig, lle mae staff a phlant yn

treulio eu hamser yn yr awyr agored, fel

arfer mewn coetir, ac mae'r pwyslais ar

chwarae gyda gwrthrychau a

ddarganfuwyd yn hytrach na theganau

masnachol. Mae Cefnogwyr yn dweud

bod y mudiad ynd mae'n gwella

cydsymud corfforol, llesiant meddyliol ac

yn annog plant i fod yn hunan-ddibynnol. 

Bydd ysgolion yn dysgu sgiliau am oes inni, a

byddwn yn treulio mwy o amser yn greadigol

ac yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy. Bydd

ysgolion hefyd wedi mynd i'r afael ag

anghydraddoldebau sydd wedi'u hen sefydlu

trwy raglenni atal a mynd i'r afael â bylchau

cyrhaeddiad presennol. Bydd pawb yn cyrchu

technoleg a bydd yn rhyddhau mwy o amser

inni wneud y pethau rydyn ni'n eu mwynhau.

Bydd pobl yn cael eu grymuso gan

ymdeimlad o bwrpas i wneud y pethau sy'n

bwysig iddyn nhw, bydd cyflogwyr yn

gwerthfawrogi dysgu gydol oes a bydd

mynediad cyfartal i bob gyrfa. (Cymru

Lewyrchus  a Cymru o Gymunedau Cydlynus)
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Byddwn wedi disodli ein gwasanaeth iechyd

traddodiadol gyda system lles cenedlaethol,

ac mi fydd wedi cefnogi pobl i aros yn iach a

llwyddo i leihau anghydraddoldebau iechyd

yn sylweddol, gan gynnwys trwy sicrhau

mynediad cyfartal i wasanaethau a dod o hyd

i ffyrdd o fynd i'r afael â'r rhwystrau y mae

grwpiau penodol yn eu hwynebu. Bydd

technoleg yn helpu i gadw pobl yn iachach

am gyfnod hirach a bydd cynnydd mewn

genomeg yn ein helpu i ragfynegi ac atal

salwch cyn iddynt ddigwydd. (Cymru

Iachach)

Mae Wilderness on Wheels yn sefydliad yn

Colorado sy'n helpu plant ac oedolion ag

anableddau i gael profiadau fel y mae

pawb arall yn ei wneud, gan gynnwys

gweithgareddau awyr agored. Mae'n helpu

pobl o bob gallu i gael mynediad at fyd

natur a gweithgareddau awyr agored, gan

gynnwys gwersylla, heicio a physgota.

Yn Chile, mae iselder postpartwm gan un

o bob pum mam ac mae mamau tlotach

deirgwaith yn fwy tebygol o brofi

problemau iechyd ar ôl rhoi genedigaeth.

Mewn ymateb, mae rhaglen sgrinio iechyd

meddwl wedi'i datblygu, y gyntaf o'i fath yn

Ne America, a bellach mae 96% o famau

newydd yn derbyn sgrinio.

Bydd rôl cyfoeth naturiol wrth gefnogi Cymru

mwy cyfartal yn cael ei chydnabod ar draws

cymdeithas, gan gynnwys pwysigrwydd

mynediad teg i fannau agored ac

amgylcheddau o ansawdd i fyw ynddynt, ac

addysg sy'n integreiddio llythrennedd eco a

natur. Bydd gan ein cymunedau fwy o

fynediad i fannau gwyrdd a byddant yn

teimlo'n fwy cysylltiedig â'r amgylchedd, gyda

phobl yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i

wella eu hiechyd a'u llesiant eu hunain ac yn

profi llai o lygredd. (Cymru o Gymunedau

Cydlynus a Chymru Gydnerth)

Mae Black Thrive yn sefydliad sy’n ceisio

dod â’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd

meddwl i ben a mynd i’r afael ag

anghydraddoldebau iechyd meddwl a

brofir gan gymunedau Du Lambeth.

Yn 2015, ffurfiodd y Prif Weinidog Justin

Trudeau y cabinet cytbwys rhywedd cyntaf

yn hanes Canada a rhoi’r wlad yn y pumed

safle yn y gwaith o ran canran y menywod

mewn swyddi gweinidogol. Pan ofynnodd

gohebwyr i Trudeau pam roedd

cydraddoldeb rhywiol yn bwysig iddo, fe

ddychwelodd: “Oherywdd mae'n 2015.”

Magid Magid, actifydd Somali-Brydeinig a

etholwyd yn Arglwydd Faer ieuengaf

Sheffield. Mae Magid, ffoadur o Somali a

adawodd Somalia yn 5 oed, yn trafod y

rhwystrau a wynebodd i ddod yn faer

Sheffield ac yn Aelodd Senedd Ewrop y

Blaid Werdd.

 

"Rwy'n gwybod fy mod i'n amlwg yn

wahanol. Nid oes gen i'r fraint i guddio fy

hunaniaeth. Rwy'n DDU a fy enw i yw

Magid. Nid wyf yn bwriadu ceisio ffitio i

mewn. Dewch i arfer ag ef!"

Bydd ein system drafnidiaeth yn integredig,

yn hyblyg ac yn aml-foddol. Bydd yn gwbl

hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb, gan ei fod

yn ddi-garbon. Byddwn yn treulio llai o'n

hamser yn cymudo i'r gwaith a byddwn yn

gallu treulio mwy o amser gyda'n teuluoedd

neu wneud y pethau rydyn ni'n eu mwynhau.

Bydd technolegau yn rhoi cyfle i bawb gael

eu cysylltu, gan ganolbwyntio'n benodol ar

bobl sy'n profi anabledd. (Cymru o

Gymunedau Cydlynus)
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Bydd y pobl sy’n neud penderfyniadau fel y

bobl maen nhw'n eu cynrychioli. Bydd

arweinwyr ar bob lefel yn amrywiol o ran

rhywedd, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol,

anabledd ac oedran. Bydd hyn yn cael sgil-

effaith mwy o ddiddordeb ac ymgysylltiad

mewn gwleidyddiaeth a bydd yn ailadeiladu

ymddiriedaeth mewn arweinwyr.

Bydd pobl yn cael eu gwerthfawrogi ac yn

cael cynnig cyfleoedd i gyflawni eu hunain ar

hyd cwrs eu bywyd. Bydd amrywiaeth

ddiwylliannol yn cael ei ystyried a'i ddefnyddio

fel ased, a bydd cyfleoedd diwylliannol ar gael

i bawb, gan gynnwys fel ffordd o gadw'n dda

a delio â thrawma. (Cymru o Gymunedau

Cydlynus a Chymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu)

Barnwyd mai Reykjavik, Gwlad yr Iâ, oedd y lle

gorau yn y byd i fyw i bobl LHBT+, mewn

Mynegai Llesiant a grëwyd gan Fitbit, ar sail ei

‘gydraddoldeb cyfreithiol llawn yn ogystal â

chynrychiolaeth gref yn y senedd a’r

cyfryngau.’

Mae Cincinnati yn yr Unol Daleithiau yn

dangos i ddinasyddion sut mae polisïau'r

llywodraeth yn effeithio ar ble maen nhw'n

byw. Mae porth CincyInsights yn caniatáu i

ddefnyddwyr olrhain gwariant cyhoeddus,

gweithgaredd busnes, galwadau ambiwlans,

a gwasanaethau sy'n berthnasol i'w

cymdogaeth gan gynnwys casgliadau sbwriel.

Mae’r platfform wedi cynyddu defnydd a galw

am ddata cyhoeddus yn sylweddol, yn ogystal

â gwell gwasanaethau cyhoeddus.

Chwaraeodd ei ddangosfwrdd heroin ran

allweddol wrth helpu swyddogion meddygol i

frwydro yn erbyn argyfwng opioid y ddinas.

Sefydliad yn Llundain yw Tonic sy'n cefnogi

theatr a'r celfyddydau i sicrhau mwy o

gydraddoldeb rhywiol, amrywiaeth a

chynhwysiant.

 

 
Yng Nghanada, mae ‘Blueprint for Life’ yn

defnyddio agweddau cadarnhaol Hip Hop i

weithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl i

helpu i gysylltu a mynegi eu hunain, ac i

ddelio â thrawma.

 

 

 

Mae gan Siapan boblogaeth sy'n heneiddio'n

gyflym, gyda 28% o bobl dros 65 oed (yr

uchaf yn y byd), gyda llawer ohonynt wedi'u

hynysu'n gymdeithasol. Mae tref Taketoyo

wedi sefydlu ‘salonau’ o amgylch y gymuned i

ddarparu cyfleoedd ar gyfer ymarfer corff a

gweithgareddau cymdeithasol fel ysgrifennu

barddoniaeth.

Mae gan Atlanta yn yr Unol Daleithiau

boblogaeth sy'n heneiddio ac mae'n adeiladu

tref i gynnig cartref iach iddynt yn eu henaint.

Y bwriad yw cynnwys lleoedd celf,

digwyddiadau cyhoeddus rheolaidd,

marchnadoedd tymhorol a fferm organig 25

erw. 

 

 

Amlinellir fy nghyfraniad i'r weledigaeth hon

trwy fy ngwaith ar fy meysydd ffocws a'i

nodi'n fanwl ym Mhennod 6.
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"Mae ymuno ag Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol yn anrhydedd ac rwy'n

teimlo mor ostyngedig i gael y cyfle hwn. Rwyf

am ddatblygu sgiliau arwain a dysgu oddi wrth

eraill. Mae gen i nam ar fy llygaid ac mae hyn yn

aml yn effeithio ar fy hyder mewn cyflogaeth.

Rwy'n teimlo fy mod yn chwalu fy rhwystrau fy

hun a chymryd perchnogaeth o fy anghenion.

Mynychais Ddigwyddiad Dysgu yn Berlin gyda

Llywodraeth Cymru a'r Almaen yn ddiweddar.

Dyma un o fy nghyfleoedd gyrfa mwyaf ac rwyf

mor ddiolchgar i Dîm Cenedlaethau'r Dyfodol

am yr holl gefnogaeth."

Kirsty James, Academi Arweinyddiaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol
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Hoffwn ddiolch i'r Comisiwn

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn

benodol am weithio gyda fy nhîm ar y

'Daith i Gymru fwy cyfartal' (mae'r

strwythur yn ymwneud yn agos â'u

hadroddiad ‘A yw Cymru’n Decach?

2018' ac am gefnogi'r drafft yr adran yma.

Hoffwn ddiolch hefyd i Race Alliance

Wales am y cyfarfodydd y maent wedi'u

cael gyda fy nhîm, a'r syniadau a'r

sylwadau y maent wedi'u bwydo i'r

broses ddrafftio, a diolch hefyd i'r

sefydliadau a'r rhanddeiliaid eraill sydd

wedi darparu sylwadau a syniadau.

Canfyddiad pobl o

gynnydd tuag at y nod

hwn   

 

 

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn bwysig i wneud yn siwr eu

bod yn cael eu cynnwys. Dyna pam, yn yr

adran hon, rwyf am roi blas o'r hyn y mae pobl

wedi'i ddweud wrthyf, ers dechrau fy nhymor

ac mewn perthynas â'r adroddiad hwn.

Mae pryderon eang ynghylch

anghydraddoldeb ac effaith llymder ar

wasanaethau ledled Cymru

Nid yw pawb yn teimlo eu bod yn cael eu

cynrychioli gan y sefydliadau sy'n eu

gwasanaethu, a dylai'r newid sydd ei

angen ddechrau ar frig sefydliadau

Byddai diwylliant mwy agored a thryloyw

mewn sefydliadau yn helpu pobl i gael

cyfleoedd cyflogaeth

Canfyddir nad yw gwasanaethau mewn

ardaloedd trefol a gwledig yn gyfartal, ac

mae pobl sy'n byw mewn ardaloedd

gwledig yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu

gadael ar ôl

Mae pryderon bod Brexit wedi cynyddu

gwahaniaethu a hiliaeth

Mae pobl yn teimlo bod anghydraddoldeb

mewn addysg yn tyfu

Gall addysg a chodi ymwybyddiaeth o

faterion cydraddoldeb helpu i leihau

gwahaniaethu

Mae pobl yn teimlo y dylai trafnidiaeth

gyhoeddus fod yn fwy fforddiadwy, fel bod

pobl yn cael cyfle cyfartal i deithio am

waith a hamdden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd materion cydraddoldeb yn llinyn cyson

trwy lawer o'r adborth a gefais wrth ddrafftio'r

adroddiad hwn. Mae'n amlwg i mi fod pobl yn

meddwl nad yw'r lefelau anghydraddoldeb a

welant yn eu cymunedau yn dderbyniol ac

maent yn poeni am yr effaith y bydd y rhain yn

ei chael ar genedlaethau'r dyfodol. Ers ceisio

adborth, mae'r pryderon hyn wedi cynyddu

yng nghyd-destun effaith y pandemig COVID-

19.
 

Roedd yr adborth yn cynnwys: 

Helen Green, 

Cynllunydd Nod ar

gyfer Cymru sy'n fwy

Cyfartal ar secondiad o

Iechyd Cyhoeddus

Cymru

Hoffwn ddweud diolch i'r

canlynol am eu cyfraniad

i'm gwaith ar y nod hwn
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Er y bu cynnydd sylweddol mewn rhai

meysydd o fywyd dros y degawdau diwethaf,

erys y ffaith bod ein cymdeithas yn yr 21ain

ganrif yn llawer llai cyfartal nag y dylai fod.

Yr heriau a'r cyfleoedd i

newid

June Milligan, Comisiynydd

Comisiwn Cydraddoldeb a

Hawliau Dynol Cymru

“Mae dyfnhau tlodi yng Nghymru yn arwain at

fwlch mwy amlwg ym mhrofiadau a chyfleoedd

pobl a anwyd i wahanol gefndiroedd

economaidd-gymdeithasol. Mae ein

canfyddiadau yn dangos bod y bwlch hwn wedi

ehangu yn benodol ar gyfer menywod, pobl

anabl, a rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Mae

gan ddynion a anwyd yn ardaloedd mwyaf

difreintiedig Cymru dros wyth mlynedd yn llai o

ddisgwyliad oes na'r rhai a anwyd yn yr

ardaloedd lleiaf difreintiedig; mae pobl anabl yn

wynebu bwlch cyrhaeddiad addysg, ac mae

lefelau uchel o hiliaeth a thrais yn erbyn

menywod yn realiti i lawer. Oni bai bod yr

anghydraddoldebau hyn yn cael sylw nawr, fe

allai’r anfantais y mae gormod o bobl yng

Nghymru yn ei hwynebu ymgolli am

genedlaethau i ddod.”

Mae angen mwy o waith i gyrff

cyhoeddus gymhwyso lens

cydraddoldeb i'w hamcanion llesiant a'u

halinio â'u hamcanion cydraddoldeb

Mae anghydraddoldeb o ran statws

economaidd-gymdeithasol yn ogystal â hil,

rhywedd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd

rhywiol, crefydd a chred (a ddisgrifir yn aml

fel y rhai â nodweddion gwarchodedig) yn

croestorri ar draws pob un o'n nodau llesiant

cenedlaethol.

Mae'r cysylltiadau rhwng tlodi a Chymru

lewyrchus, a phobl â nodweddion

gwarchodedig yn glir, gyda'r berthynas rhwng

gwaith a thlodi wedi'i amlinellu isod. Yn ôl

Sefydliad Joseph Rowntree, sbardun mwyaf

tlodi yw cyrhaeddiad addysgol plant pan

fyddant yn gadael addysg amser llawn, gan

fod hyn yn cael effaith fawr ar eu siawns o

gael eu cyflogi mewn swydd ac ennill digon i

osgoi tlodi fel oedolion. Mae'n gadarnhaol

felly bod llawer o amcanion llesiant yn

ymwneud â chydraddoldeb o ran cyfleoedd

addysgol o ran sgiliau a lleihau bylchau mewn

cyrhaeddiad addysgol. 

 

Er enghraifft, “Lleihau effaith tlodi ar

gyrhaeddiad ar gyfer cymwysterau

galwedigaethol a galwedigaethol i ddarparu

cyfle cyfartal."

 Mae ein system addysg wedi bod yn weddol

lwyddiannus wrth leihau’r bwlch mewn

cyrhaeddiad rhwng plant o gefndiroedd

cyfoethocach a tlotach, ond mae plant sy’n

derbyn prydau ysgol am ddim yn dal yn

sylweddol llai tebygol o ennill pump neu fwy o

TGAU da na’r rhai nad ydynt. Mae agweddau

eraill yn yr adroddiad hwn (Sgiliau a

Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod)

hefyd yn amlinellu sut mae angen i'n system

addysg ddatblygu i ystyried y sgiliau sydd

fwyaf tebygol o fod eu hangen yn y dyfodol, a

sut y dylai cyrff cyhoeddus fod yn creu'r

cysylltiadau rhwng adfydau plentyndod a

thlodi. 
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr

 

Mynd i'r afael â thlodi ac

anfantais economaidd-

gymdeithasol

Dylai tlodi fod yn beth o'r gorffennol, nid yn

beth o'r dyfodol. Dylai cenedlaethau'r dyfodol

fyw mewn cymunedau lle mae tlodi'n fach

iawn ac yn lleihau, gan alluogi cyfle cyfartal a

chydraddoldeb canlyniad.

Nelson Mandela

“Cyn belled â bod tlodi, anghyfiawnder ac

anghydraddoldeb dybryd yn bodoli yn y

byd, ni all yr un ohonom fodoli go iawn.”

Nid yw patrymau tlodi wedi newid yn

sylweddol dros genedlaethau, ac felly

mae tlodi yn parhau i fod yn her

allweddol i genedlaethau'r dyfodol

Race Alliance Wales

“Cyfoeth cenhedlaeth… yw’r math o gyfoeth, fel

tir, ased, cartrefi, cynilion, sy’n cael eu

trosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall, ac sy’n

helpu cenedlaethau iau i gyflawni symudedd

cymdeithasol a gwella cyflwr economaidd eu

rhieni. Rhaid dweud nad yw cymunedau

lleiafrifoedd ethnig Duon Asiaidd, fel ymfudwyr

diweddar, yn aml yn brin o'r cyfoeth

cenhedlaeth hwn ac maent mor fwy agored i

ddirywiad economaidd a chymdeithasol, ac

felly'n llai gwydn yn economaidd, na'u

cymheiriaid gwyn. "

Sylwebydd Arbennig y

Cenhedloedd Unedig ar Dlodi

Eithafol a Hawliau Dynol 

“Mae bron i un o bob dau blentyn yn dlawd ym

Mhrydain yn yr unfed ganrif ar hugain - nid

gwarth yn unig yw Prydain, ond trychineb

cymdeithasol a thrychineb economaidd, pob un

wedi’i rolio i mewn i un.”

John Bird, Sylfaenydd The Big Issue, yn

siarad yn fy Nharlith Flynyddol 2018

 

 

“Oni bai ein bod yn gwneud y peth disglair, oni

bai ein bod yn tyfu i fyny yn ddeallusol, pob un

olaf ohonom, nid dim ond ein harweinwyr… ac

yn dweud sut ydych chi'n atal y genhedlaeth

nesaf o werthwyr materion mawr, sut ydych

chi'n atal y genhedlaeth nesaf o bobl sydd yn

mynd i dorri i mewn i'ch car, sut ydych chi'n atal

y genhedlaeth nesaf o bobl sydd yn dod atoch

chi â chyllell ar y stryd oherwydd nid yw bywyd

hyd yn hyn wedi bod yn garedig iawn tuag atynt

... sut ydych chi'n atal y person hwnnw rhag cael

ei greu yn y pair hwn o esgeulustod

cymdeithasol ac anghyfiawnder cymdeithasol?

A'r unig ffordd i'w wneud yw gwneud yr hyn y

mae Sophie Howe a'i thîm yn ei wneud i lawr

yma; Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. "
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O gyhoeddiad diweddar gan Sefydliad Bevan

mae yna rai arwyddion nad yw’n ymddangos

fel bod tlodi’n gwaethygu - mewn gwirionedd

mae cyfraddau tlodi cyffredinol Cymru wedi

gostwng o 24% i 23%, gyda gostyngiadau

tebyg i’r gyfradd tlodi plant (29% i 28%) a

chyfradd tlodi oedolion o oedran gweithio

(23% i 22%).
Mae achosion sylfaenol tlodi yn gymhleth, ac

mae gan bob corff cyhoeddus ran bwysig i'w

chwarae wrth fynd i'r afael â thlodi a gwella

cyfleoedd a chanlyniadau i bob grŵp. Mae

cydberthynas gref rhwng tlodi a llawer o

wasanaethau lleol a reolir gan gyrff

cyhoeddus a thrydydd sector, gan gynnwys

tai, gwasanaethau cymdeithasol, addysg ac

iechyd.

 

 

Llwyfan y Bobl

“Rwy’n credu mai’r mater pwysicaf sy’n wynebu

Cymru ar hyn o bryd yw’r mater ar sut y gallwn

dorri cylch y model trosglwyddo tlodi rhwng

cenedlaethau… Ni allwn newid yr amgylchedd y

mae plant yn cael ei eni iddo, ond gallwn eu

cynorthwyo i ymdopi ag ef yn fwy effeithiol trwy

adeiladu gwytnwch. ” 

Mae lefelau uchel o dlodi yn bodoli ar draws y

mwyafrif o gymunedau Cymru, gyda thlodi

yng Nghymru yn gyffredinol yn uwch nag yn

unrhyw ardal arall o'r Deyrnas Unedig am yr

20 mlynedd diwethaf. Mae'n amlwg bod tlodi

yn effeithio'n arbennig ar rai grwpiau. Mae

adroddiad Llywodraeth Cymru ‘Llesiant

Cymru: 2019’ yn amlinellu mai plant yw’r rhai

mwyaf tebygol o fod mewn tlodi cymharol

(29% o blant o gymharu â 19% o bensiynwyr).

Yn ogystal, roedd dros ddwy ran o bump

(42%) o'r rheini sy'n rhieni sengl mewn

amddifadedd sylweddol yn 2018-19, a

dywedodd 3% o aelwydydd eu bod wedi

derbyn bwyd gan fanc bwyd yn ystod y 12

mis diwethaf. O'r rhai y bernir eu bod yn

ddigartref ac mewn angen blaenoriaeth, mae

ychydig dros draean yn rhieni unigol â phlant

dibynnol. Nid yw teuluoedd rhieni sengl yn

gwneud cystal o ran nifer o ddangosyddion

ac mae gwahanu rhieni hefyd yn cael ei nodi

fel profiad niweidiol yn ystod plentyndod

(gweler yr adran ar Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ym Mhennod 5); yn

awgrymu eu bod yn grŵp am nifer o resymau

sy'n haeddu sylw arbennig gan bolisi

cenedlaethol a lleol.

Fodd bynnag, mae hyn wedi'i osod yn erbyn

cefndir o batrwm ystyfnig o dlodi nad yw

wedi newid yn sylweddol dros genedlaethau

a mae gormod o blant wedi eu dal mewn

cylchoedd rhwng cenedlaethau o adfyd ac

anfantais gydol oes.

 

 
Ers 1994 (sydd ychydig dros 25 mlynedd yn

ôl - y cyfnod o genhedlaeth) mae tlodi wedi

gostwng ychydig o 27% o'r boblogaeth i 24%.

Mae lleoedd eraill â lefelau uchel o dlodi yn

hanesyddol, fel gogledd-ddwyrain Lloegr

wedi gweld gostyngiad mwy amlwg.

Mae'n gadarnhaol bod y Llywodraeth yn

deddfu'r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol, ond nid yw llawer o'r

ysgogiadau eraill i roi diwedd ar dlodi ar

waith ac mae angen iddi fod yn gysen â

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Cynhadledd Anabledd

Cymru, Tachwedd 2019

“Gan fod llawer o’n problemau yn tarddu yn San

Steffan (diwygio lles yn benodol sydd wedi bod

yn greulon ac wedi lladd llawer o bobl), sut y

gall Llywodraeth Cymru gefnogi’r bregus a

chynyddu cyfle cyfartal pan fydd polisïau ac

adnoddau o San Steffan yn mynd ati i ddinistrio

pobl anabl?” 
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Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu mewn

cyd-destun rhyngwladol heriol, gydag

ansicrwydd ynghylch i ba raddau y bydd

Brexit yn effeithio ar Gymru a'n cymunedau

tlotaf, a'r canlyniad economaidd ansicr o

bandemig COVID-19.

Her allweddol arall ar gyfer mynd i'r afael â

thlodi yng Nghymru yw maint datganoli, gan

na all Llywodraeth Cymru reoli'r holl

ysgogiadau i liniaru tlodi.

Un o'r materion pwysicaf yw diwygio lles,

sydd, er ei fod wedi'i weithredu gan

Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae wedi cael

effeithiau pellgyrhaeddol ar ein cymunedau

a'n teuluoedd; gan gynnwys trwy gynyddu

digartrefedd, ôl-ddyledion rhent a dyled

cartref. Nododd adroddiad gan Sefydliad

Bevan, er nad yw Credyd Cynhwysol yn fater

datganoledig, mae gan y newidiadau a ddaw

yn sgil hynny oblygiadau mawr i lawer o

bolisïau a gwasanaethau datganoledig. Mae

canfyddiadau'r adroddiad yn cynnwys:

Gallai Credyd Cynhwysol danseilio

strategaethau, polisïau a thargedau

Llywodraeth Cymru gan gynnwys y rheini

sy'n gysylltiedig â thlodi / tlodi plant,

cartrefi fforddiadwy, atal digartrefedd,

cam-drin domestig a Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Mae effaith negyddol Credyd Cynhwysol ar

lesiant ac iechyd meddwl yn dod yn

fwyfwy amlwg: ‘mae lefelau sancsiynau o

dan Gredyd Cynhwysol yn llawer uwch

nag o dan fuddion etifeddol (gan adael

pobl heb arian o gwbl); mae'n anoddach

cael gafael ar daliadau anabledd; a gall

gofynion amodoldeb Credyd Cynhwysol

fod yn anodd dros ben i’r rheini â chyflyrau

iechyd corfforol neu feddyliol amrywiol. ’

 

Dylem fod yn falch bod gennym ni sail

statudol gref ar gyfer mynd i'r afael â thlodi ac

anghydraddoldeb yng Nghymru, gan gynnwys

Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Trais yn

erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais

Rhywiol (Cymru) 2015. 

Mae papur gwyn Llywodraeth Cymru ar

‘Cymru fwy cyfartal: atgyfnerthu partneriaeth

gymdeithasol', a gyhoeddwyd yn 2019, hefyd

yn ceisio cryfhau trefniadau partneriaeth

gymdeithasol, gan anelu at ddeddfwriaeth i

roi dull Cymru mewn statud.

Mae'n gadarnhaol bod Llywodraeth Cymru yn

deddfu Rhan 1, Adran 1 o Ddeddf

Cydraddoldeb 2010 - y Ddyletswydd

Gymdeithasol-Economaidd, a fydd yn ei

gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus a enwir,

wrth wneud penderfyniadau strategol (megis

penderfynu ar flaenoriaethau a gosod

amcanion lles) ystyried sut y gallai eu

penderfyniadau helpu i leihau'r

anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag

anfantais economaidd-gymdeithasol. Mae

gan hyn y potensial i fod yn ysgogiad pwysig i

leihau tlodi yng Nghymru. Ond mae angen i

uwch arweinwyr mewn cyrff cyhoeddus

newid y ffordd maen nhw'n meddwl a

chanolbwyntio eu penderfyniadau ar leihau

anfantais economaidd-gymdeithasol a

chymhwyso'r pum ffordd o weithio a nodir yn

Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn

llawn. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i

sicrhau bod y ddyletswydd yn cael ei

gweithredu'n llwyddiannus, fel rhan o ddull

strategol o ddod â thlodi i ben, gan sicrhau

nad yw hyn yn gosod haen arall o broses ond

yn lle hynny mae ei ddyheadau wedi'u

hymgorffori yn y gofynion cynllunio ac adrodd

sydd eisoes ar waith o dan y Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.
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Un o fy meysydd ffocws yn ystod y tair

blynedd diwethaf fu monitro ac asesu proses

gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru. Mae'n

galonogol, wrth ddatblygu cyllideb 2020-21,

bod y Llywodraeth wedi ymgysylltu â'r

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i

ddeall eu dull Asesu Effaith Gronnol, y maent

yn dweud sy'n llunio eu gwaith ar asesiad

effaith ddosbarthiadol o benderfyniadau treth

a gwariant. Mae hefyd yn gadarnhaol eu bod

yn gweithio gyda Chwarae Teg ar ddull

cyllideb ar sail rhywedd sy'n cael ei ddatblygu

fel rhan o'r peilot Cyfrif Dysgu Personol

(cefnogi oedolion cyflogedig mewn gwaith â

chyflog isel a sgiliau isel). Mae'r gwaith hwn

yn galonogol, a gobeithio ei fod yn parhau i

symud ymlaen ac yn dod yn rhan brif ffrwd

o'r broses gyllidebol flynyddol.

 

 Er bod y Llywodraeth yn amlwg wedi

ymrwymo i fynd i'r afael â thlodi ac yn dangos

hyn trwy gamau fel deddfu'r Ddyletswydd

Economaidd-Gymdeithasol a rhywfaint o'u

gwaith ar broses y gyllideb, mae angen

cymryd camau i gymhwyso lens tlodi mewn

perthynas â'r nodau llesiant i gyd, os ydym o

ddifrif ynglŷn â dod â thlodi i ben a chreu

Cymru gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 

 

Fodd bynnag, prin bod unrhyw gyrff

cyhoeddus wedi nodi sut y maent wedi

ystyried y camau y byddant yn eu cymryd i

fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hyn gan

ystyried tueddiadau'r dyfodol. Mae yna nifer o

dueddiadau a senarios yn y dyfodol a allai

gael effaith gadarnhaol neu negyddol ar

anghydraddoldeb.

 

 

Ystyriwch effaith cydraddoldeb

tueddiadau'r dyfodol

Mae fy nadansoddiad yn dangos, er bod cyrff

cyhoeddus yn ystyried tueddiadau'r dyfodol

yn gynyddol mewn ffordd nad oedd yn

digwydd cyn i'r Ddeddf ddod i rym, nid ydynt

eto'n cymryd y cam yn llawn o ddeall

tueddiadau i ymateb iddynt.

O ran eu hamcanion cydraddoldeb mae cyrff

cyhoeddus wedi canolbwyntio ar leihau’r

bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol o fewn

rhai grwpiau, ac wedi canolbwyntio ar y

cysylltiadau rhwng cydraddoldeb, cydlyniant

cymunedol ac anghydraddoldebau iechyd. 

Dylai cyrff cyhoeddus

ystyried effeithiau sut ma'r

byd gwaith yn newid 

 

 

 

Mae ymchwil yn awgrymu bod awtomeiddio

yn debygol o effeithio ar rai grwpiau a

nodweddion yn fwy nag eraill gan arwain at

anfantais bellach i leoedd, cymunedau a

grwpiau sydd eisoes dan anfantais

economaidd. Yn ôl Fforwm Economaidd y

Byd bydd dyfodol gwaith yn gweld newid yn y

galw i ffwrdd o swyddi cymorth swyddfa,

gweithredwyr peiriannau, a phroffesiynau

sgiliau isel eraill - tuag at weithwyr technoleg

proffesiynol fel peirianwyr cyfrifiadurol ac

arbenigwyr technoleg cyfathrebu

gwybodaeth. Mae risg sylweddol y bydd y

diffyg cyfleoedd uwchsgilio yn effeithio'n

anghymesur ar y grwpiau sydd eisoes dan

anfantais heddiw. Er enghraifft, mae Fforwm

Economaidd y Byd yn amcangyfrif y byddai

menywod wedi ymgymryd â 57% o'r swyddi a

fydd wedi'u dadleoli gan dechnoleg erbyn

2026, ac mae ymchwil mewn ysgolion yn

dangos bod gan fyfyrwyr o gefndiroedd

tlotach ddefnydd technoleg cyfathrebu

gwybodaeth a chymwyseddau digidol is.
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Fel y nodir yn yr adran ar Sgiliau ym Mhennod

5, bydd yn gynyddol bwysig i bobl gael

cyfleoedd i ddatblygu sgiliau sy'n eu galluogi i

fod yn rhan o weithlu'r dyfodol, ac mae hyn yn

arbennig o bwysig i grwpiau sydd dan

anfantais heddiw. Mae angen i'r llywodraeth a

chyrff cyhoeddus eraill wneud gwell

cysylltiadau rhwng sut mae gwahanol

grwpiau'n gweld y byd gwaith, yr heriau a'r

cyfleoedd sy'n eu hwynebu a sut i'w cefnogi i

gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer

y dyfodol.

 

 

Wrth i fwy a mwy o wasanaethau a

chyfleusterau cyhoeddus a phreifat gael eu

hawtomeiddio, mae risg bod rhaglennu ei hun

yn etifeddu rhagfarn. Efallai bod hyn i

ddechrau o broffil y gweithlu yn datblygu

meddalwedd codio ac algorithmau; neu'r hyn

sy'n dechrau fel defnydd cymharol syml o

ddata dros amser gan ymhelaethu ar ragfarn

wrth i algorithmau esblygu. Fel y nodwyd

mewn blog am ddeallusrwydd a thuedd

artiffisial:

Mae yna rai enghreifftiau o wledydd sy'n

cymryd agwedd ragweithiol tuag at weithio

gyda grwpiau penodol i sicrhau bod ganddyn

nhw sgiliau sy'n addas ar gyfer Byd gwaith y

dyfodol:

“Ystyriwch algorithm a ddefnyddir gan farnwyr

wrth wneud penderfyniadau dedfrydu. Byddai'n

amlwg yn amhriodol defnyddio hil fel un o'r

mewnbynnau i'r algorithm. Ond beth am fewnbwn

sy'n ymddangos yn niwtral o ran hil fel nifer yr

arestiadau blaenorol? Yn anffodus, nid yw

arestiadau yn niwtral o ran hil. Mae digon o

dystiolaeth yn dangos bod Americanwyr

Affricanaidd wedi'u targedu'n anghymesur mewn

plismona. O ganlyniad, mae ystadegau cofnodion

arestio yn cael eu siapio'n drwm gan hil. Gallai’r

gydberthynas honno luosogi wrth argymell

dedfrydu a wneir gan system deallusrwydd

artiffisial sy’n defnyddio arestiadau blaenorol fel

mewnbwn. ”

Yn Ffrainc, mae'r Grand Ecole du

Numérique yn fenter aml-randdeiliad a

sefydlwyd gan Weinyddiaeth Economi a

Chyllid Ffrainc. Mae'r rhaglen hon yn

cydnabod rhaglenni hyfforddi sgiliau

TGCh sy'n cwrdd â meini prawf

cynhwysiant ac amrywiaeth, sydd wedyn

yn dod yn gymwys i dderbyn cyllid am hyd

at 80% o'u costau trwy grant gan y Grand

Ecole. Mae rhai o'u rhaglenni wedi'u

targedu'n uniongyrchol at boblogaethau

sy'n agored i niwed, fel ffoaduriaid ac

ymfudwyr.

 

Yn yr Unol Daleithiau, Disney’s Code: Mae

Rosie yn recriwtio ac yn hyfforddi

menywod mewn swyddi sydd ddim yn

dechnegol ar gyfer rolau peirianneg

meddalwedd, gan gynnig prentisiaethau

12 mis a chynlluniau mentora.

 

Mae cwmni meddalwedd o’r Almaen

‘SAP’ wedi gosod targed ac yn mesur

cynnydd tuag ato - o gael 30% o swyddi

arweinyddiaeth wedi’u llenwi gan fenywod

erbyn 2022. 
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Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio mae hyn yn

debygol o olygu y bydd nifer sylweddol o

fenywod yn cael eu hunain yn yr hyn a elwir

yn ‘genhedlaeth rhyngosod’ lle maent yn

gofalu am blant a pherthnasau hŷn ar yr un

pryd. Mae amser yn brin, felly os bydd yn

rhaid i fenywod dreulio mwy o amser ar waith

gofal, ni fyddant yn gallu gweithio oriau amser

llawn i ennill cyflog. Mae'r cyflogau uwch y

mae dynion yn tueddu i'w denu yn pwyso'r

penderfyniad ynghylch pwy ddylai fod y prif

ofalwr a'r prif enillydd mewn un cyfeiriad - er

bod hyn bellach yn dechrau newid, gyda'r

dirywiad yng nghyflogau dynion dros amser

a'r gyfran gynyddol o ddynion yn rhannol -

gwaith amser. Mae rhaniad llafur aelwydydd

yn cael effeithiau hirdymor oherwydd risg

tlodi. Mae rolau rhywedd a rhaniad cartrefi

gwaith â thâl a di-dâl yn effeithio ar lwybrau

cyflogaeth, sydd yn ei dro yn pennu enillion a

phensiynau yn y dyfodol. Mae dibyniaeth

ariannol - sefyllfa lle mae menywod yn fwy

tebygol o gael eu hunain - yn cynyddu'r risg o

dlodi yn y dyfodol, hyd yn oed os nad yw'r

cartref yn byw mewn tlodi ar y pryd. Mae hyn

oherwydd bod menywod yn y sefyllfa hon

mewn perygl o fod mewn tlodi pe bai’r

partner yn penderfynu gwahanu neu os yw eu

partner yn colli ei swydd.

Mae gan lawer o gyrff cyhoeddus amcanion

llesiant o fynd i'r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd yn ein poblogaeth hŷn ond

cymharol ychydig o gyrff cyhoeddus sy'n

mynd i'r afael â'r hyn y gallai ei olygu o ran

swyddi a sgiliau yn eu hardal. Hynny yw, sut y

byddant yn cael buddion cadarnhaol o'r

potensial i bobl hŷn weithio am gyfnod hirach,

naill ai'n ffurfiol neu'n anffurfiol trwy

wirfoddoli, a throsglwyddo sgiliau a phrofiad.

Mae angen i ni alluogi pobl i aros mewn

cyflogaeth am gyfnod hirach, i gefnogi

heneiddio'n dda ac i gael effaith gadarnhaol

ar yr economi. Mae gwledydd eraill sydd â

phoblogaethau sy'n heneiddio yn cadw pobl

hŷn yn rhagweithiol i ddatblygu eu sgiliau ac

aros mewn cyflogaeth.

Mae gan Singapore, un o'r cymdeithasau

sy'n heneiddio'n gyflymaf yn y byd gyda

disgwyliad oes o 83. Mae ei llywodraeth

wedi buddsoddi'n sylweddol mewn mentrau

dysgu gydol oes i hybu potensial cyfalaf

dynol cymdeithas, yn ogystal â hyrwyddo

pobl sy'n datblygu eu hunain a gwella

integreiddio cymdeithasol.
 

Mae rhai cwmnïau o’r Almaen yn darparu

contractau wedi’u teilwra i weithwyr

profiadol i weithio oriau rhan amser neu

weithio ‘ar alwad’ a gallant dderbyn cymorth

mecanyddol ar gyfer elfennau o waith y

maent yn eu cael yn heriol oherwydd eu

hoedran, er enghraifft gyda chodi offer

trwm.

Rhaid i gyrff cyhoeddus

baratoi yn well am

boblogaeth sy'n heneiddio

Mae poblogaeth sy'n heneiddio hefyd yn

debygol o gynyddu'r galw am ofal. Eisoes

mae cyfran uwch o fenywod yng Nghymru yn

darparu gofal di-dâl i oedolyn nag mewn

rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Yn 2011,

darparodd 13.8% o fenywod yng Nghymru

ofal di-dâl i berthynas, ffrind, cymydog neu

berson arall oherwydd afiechyd neu anabledd 

hirdymor corfforol neu feddyliol, neu

broblemau'n gysylltiedig â henaint. Mae

cyfran y menywod sy'n darparu gofal di-dâl yn

cynyddu'n gyson gydag oedran, gan gyrraedd

uchafbwynt yn 50au menywod a 60au cynnar

pan fydd mwy na chwarter y menywod (26%)

yn darparu gofal di-dâl.

Comisiwn Gwaith Teg

“Mae amcangyfrifon a gymerwyd o ddata

swyddogol yn awgrymu bod tua 2.5% o’r gweithlu

yng Nghymru yn 2018 wedi eu cyflogi ar gontract

dim oriau. Mae hyn ychydig yn uwch na

chyfartaledd y Deyrnas Unedig o 2.4%, ond serch

hynny mae'n cyfrif am amcangyfrif o 36,900 o

weithwyr yng Nghymru. Maent yn creu ansicrwydd

i'r rhai sy'n cymryd rhan ac maent wedi'u lleoli

mewn sectorau penodol fel gofal cymdeithasol. ”
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Cydnabyddir y sector gofal cymdeithasol fel

sector sydd angen sylw sylweddol o ran

cwrdd â diffiniad Cymraeg o waith gweddus

neu deg. Heb os, bydd hwn yn fater anodd i

fynd i’r afael ag ef ledled y Deyrnas Unedig

ond os na fydd Llywodraeth Cymru yn mynd

i’r afael ag ef, mae Cymru mewn perygl o alw

cynyddol am ofal a chynyddu

anghydraddoldeb cyflog i fenywod. 

Rhwystr sylweddol i ddefnyddio'r Gymraeg

yw'r diffyg cyfleoedd economaidd i bobl sy'n

byw mewn ardaloedd wth ddwysedd uchel o

siaradwyr Cymraeg, mae effaith newid yn yr

hinsawdd hefyd yn debygol o gael ei deimlo'n

anghyfartal o ran ei effeithiau ac o ran camau

i atal a lliniaru. Ar lefel fyd-eang, mae newid

yn yr hinsawdd yn effeithio'n anghymesur ar y

gwledydd a'r dinasyddion tlotaf ond mae hyn

hefyd yn dod i'r amlwg yng Nghymru. Mae

hyn yn golygu bod pobl ifanc yn aml yn

gadael yr ardaloedd hyn i ddod o hyd i waith

neu eu bod yn cael eu prisio allan o'r

farchnad dai lleol.

Mae gwyddonwyr hinsawdd yn rhagweld y

bydd effeithiau sylfaenol ac eilradd newid yn

yr hinsawdd yn cynhyrchu 140-200 miliwn o

ffoaduriaid hinsawdd erbyn 2050. Eisoes mae

Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau

Dynol wedi gosod cynsail rhyngwladol yn

achos Ioane Teitiota o'r cenedl ynys Kiribati.

Gwrthodwyd lloches iddo yn wreiddiol fel

‘ffoadur hinsawdd’ gan awdurdodau Seland

Newydd ac fe’i alltudiwyd wedi hynny. 

Dylai cyrff cyhoeddus nodi ac

atal anghydraddoldebau o

ganlyniad i newid yn yr

hinsawdd 

Nid yn unig y mae'r potensial ar gyfer ymfudo

torfol yn gofyn cwestiynau sylweddol o ran

sut mae gwladwriaethau a llywodraethau'n

paratoi, ond mae hefyd yn cyflwyno heriau

ehangach o ran cymunedau cydlynus. Rydym

eisoes yn gweld cynnydd mewn troseddau

casineb lle barnwyd bod hil yn ffactor

ysgogol.

Mae Cymru wedi teimlo effeithiau newid yn yr

hinsawdd gydag aflonyddwch a dinistr eang a

achosir gan lifogydd. Er nad yw llifogydd ei

hun yn gwahaniaethu gall yr effaith, gyda'r

rhai sy'n byw mewn tlodi yn llai tebygol o fod

ag yswiriant i amddiffyn eu hunain rhag difrod

neu arian sbâr i alw arno yn achos argyfwng

o'r fath ag a welsom ar draws rhannau o

Gymru yn gynnar yn 2020.

Felly mae parodrwydd yn mynd y tu hwnt i

ymarferoldeb rheoli'r system ymfudo tuag at

y Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus

lleol gan gymryd camau pellach i ddelio â

phroblemau cyfredol a chynnydd pellach

posibl.

Cynghorydd Rhondda

Cynon Taf Heledd Fychan

yn siarad ar ôl y llifogydd yn

2020

“Mae pobl yn cael eu costio allan o yswiriant.

Mae mor seryddol. Mae rhwng £70 a £100 y mis

ar gyfer yswiriant cartref.”

Er na wnaeth y Pwyllgor Hawliau Dynol

benderfynu fod y weithred hon yn

anghyfreithlon fe wnaethant osod cynsail

byd-eang wrth gydnabod y bygythiad difrifol

i'r hawl i fywyd y mae newid yn yr hinsawdd

yn ei beri i lawer o gymunedau yn fyd-eang.

Ymhellach, anogodd y Pwyllgor i ystyried

effeithiau ehangach newid yn yr hinsawdd

mewn achosion yn y dyfodol, gan ddilysu yn y

bôn y cysyniad o ‘ffoadur hinsawdd’ y tu allan

i gyd-destun trychineb naturiol.

Ochr yn ochr â hyn, mae mwyafrif helaeth y

gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru

hefyd yn cynnwys menywod (83% mewn

darparwyr gofal a gomisiynwyd ac 87%

mewn gwasanaethau a reoleiddir gan

awdurdodau lleol). 
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https://intpolicydigest.org/2020/04/18/preparing-for-the-impacts-of-climate-migration/
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/29/pontypridd-braced-second-flood-in-fortnight-storm-jorge


Er ei bod yn ymddangos bod cydnabyddiaeth

gynyddol o'r heriau hyn ac ymdrechion i'w

gwneud yn haws i bobl yswirio eiddo sydd

mewn perygl o lifogydd (er enghraifft trwy'r

cynllun Ailyswirio Llifogydd), mae'n amlwg i'r

rheini sydd eisoes yn byw mewn yswiriant

tlodi eithafol yn debygol o o orfod dewis

rhwng bwydo eu teuluoedd a gwresogi eu

cartrefi neu yswirio. Ac yn yr hir dymor, gallai

newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau ar

ddiogelwch bwyd ddod yn fater arwyddocaol

a fyddai'n effeithio ar y rhai sydd â'r incwm

isaf wrth i'r galw a'r prisiau am fwyd godi.

Ochr yn ochr â hyn, bydd cost cwrdd â difrod

llifogydd i wasanaethau cyhoeddus sy'n

gweithredu mewn ardaloedd o amddifadedd

uchel yn golygu y bydd yn rhaid dargyfeirio

cyllid rhag buddsoddi mewn meysydd

allweddol eraill.

Mewn rhai rhannau o Gymru, er enghraifft yn

Fairbourne yng Ngwynedd, mae effeithiau

erydiad arfordirol lle mae cymunedau cyfan

mewn perygl o gael eu dadleoli eisoes yn

dangos gogwydd economaidd-gymdeithasol

gydag eiddo na ellir sicrhau morgais yn cael

eu rhentu i deuluoedd incwm isel a fydd yn eu

tro yn wynebu'r risg fwyaf o ddadleoli (Gweler

yr adran ar ddatgarboneiddio ym Mhennod 5).

Mae atebion polisi i fynd i'r afael â newid yn yr

hinsawdd hefyd mewn perygl o ehangu

anghydraddoldeb os na chânt eu hystyried yn

ofalus. Er enghraifft, gallai dull o leihau

allyriadau carbon o drafnidiaeth sy'n

canolbwyntio ar gymell prynu cerbydau

trydan roi mwy o anfantais i'r rheini sydd dan

anfantais economaidd-gymdeithasol na allant

fforddio bod yn berchen ar gerbyd. Ar gyfer y

grwpiau hyn, byddai buddsoddiadau mewn

trafnidiaeth gyhoeddus yn opsiwn llawer

gwell o ran cwrdd â'r nod dwbl o leihau

mynediad anghyfartal i symudedd a lleihau

allyriadau carbon (gweler fy adroddiad ar

Trafnidiaeth Addas ar gyfer Cenedlaethau’r

Dyfodol a thystiolaeth Adolygiad Gyhoeddus

ffordd liniaru’r M4).

 

 

Mae'n arwyddocaol bod y Llywodraeth wedi

nodi ymrwymiad i sefydlu Comisiwn

Cyfiawnder Hinsawdd ond dylid bwrw ymlaen

â hyn ar frys a dylid gwneud gwaith pellach

gyda fy swyddfa i ddeall ac ymateb i

dueddiadau a senarios y dyfodol a'u heffaith

bosibl ar gynyddu neu lleihau

anghydraddoldeb.

Mae yna rhai enghreifftiau da o gyrff

cyhoeddus yn ystyried tlodi yn gyfannol,

ond mae angen gwneud mwy o waith i

ddatblygu meddwl y tu hwnt i elfennau

economaidd a chymdeithasol tlodi

Mae'n galonogol bod y mwyafrif o gyrff

cyhoeddus a darlledwyr gwasanaeth

cyhoeddus yn siarad yn benodol am fynd i'r

afael â thlodi ac anghydraddoldeb fel rhan o

lawer o'u hamcanion llesiant, ac mae'r

materion hyn yn ymhlyg mewn perthynas â

llawer mwy o amcanion.

 

Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn trafod

tlodi a chydraddoldeb o ran llesiant

economaidd-gymdeithasol, er enghraifft:

 
Mae gan Gyngor Sir Sir Gaerfyrddin yr

amcan 'Mynd i’r afael â thlodi trwy wneud

popeth o fewn ein gallu i’w atal, helpu

pobl i weithio a gwella bywydau’r rhai sy’n

byw mewn tlodi' gan gynnwys camau sy’n

canolbwyntio ar raglenni ymyrraeth

gynnar fel cynllun 'Dechrau’n Deg’,

cefnogi pobl i gyflogaeth a gyda

llythrennedd ariannol.

 

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd yr

amcan 'Cefnogi pobl allan o dlodi' gyda

chamau yn canolbwyntio ar y Cyflog Byw,

cyflogaeth, lliniaru effeithiau Credyd

Cynhwysol, caffael a digartrefedd.

 

Mae gan Gyngor Sir Wrecsam yr amcan

'Helpu i fynd i’r afael â thlodi' gan

gynnwys camau sy’n canolbwyntio ar atal

tlodi gwasanaethau, cyflogaeth, tai a

mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 
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Mae cysylltiadau clir rhwng tlodi a diogelwch

- yn ôl Civitas “… mae ofn trosedd hefyd yn

plagio bywydau’r tlawd mewn ffordd nad oes

modd ei hadnabod i’r cefnog. Mae'r tlawd fwy

na dwywaith yn fwy tebygol o ofni

byrgleriaeth a threisio - a thair gwaith yn fwy

tebygol o ofni ymosodiadau, lladrad a

throseddau ceir. Gellir cyfiawnhau'r ofn hwn,

gan fod tair gwaith a hanner cymaint o

droseddwyr yn byw yn yr 20% o'r ardaloedd

mwyaf difreintiedig ag yn yr 20% o'r

ardaloedd lleiaf difreintiedig.” 

Mae'r adran ar Gymru Iachach ym Mhennod

3, yn amlinellu'r berthynas gymhellol rhwng

tlodi, anghydraddoldebau a chanlyniadau

iechyd. Mae pobl ar incwm is yn fwy tebygol o

brofi iechyd meddwl a chorfforol gwael, a gall

y straen o fyw ar incwm isel effeithio'n

negyddol ar iechyd. Mae cyfran y bobl yng

Nghymru sy'n dweud nad oes ganddyn nhw

neu ddim ond un ffrind agos yn uwch ar gyfer

y rhai mewn grwpiau incwm is nag ar gyfer

grwpiau mwy cefnog. 

Mae’n amlwg o fy nadansoddiad o amcanion

llesiant fod cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio

eu sylw o gydraddoldeb mewn meysydd sy'n

ymwneud ag addysg a gwaith, cymunedol ac

iechyd.  Er bod y rhain yn feysydd pwysig mae

materion pellach y dylid ystyried os ydym am

fynd i’r cywir a chyfannol drwy sicrhau nad

oes neb yn cael eu gadael ar ôl.
Gallai cyrff cyhoeddus fynd ymhellach yn hyn

o beth trwy wneud y cysylltiadau'n benodol â

sut mae grwpiau penodol yn profi tlodi yn fwy

nag eraill. Er enghraifft, mae'r Comisiwn

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn nodi bod

pobl anabl yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi a

phrofi amddifadedd materol difrifol, ac mae

diwygiadau lles ledled y Deyrnas Unedig yn

cael effaith negyddol anghymesur ar fenywod,

pobl anabl, lleiafrifoedd ethnig a rhieni sengl

yng Nghymru. 

 

Gallai cyrff cyhoeddus hefyd wneud mwy i

wneud y cysylltiadau ag amcanion eraill a

osodwyd megis y rhai sy’n ymwneud â

phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod a

‘rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob

plentyn’; yn ogystal â gofynion statudol eraill

er enghraifft mewn perthynas â'r Ddeddf

Trais yn erbyn Menywod Cam-drin Domestig

a Thrais Rhywiol lle mae cysylltiadau clir â

thlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Mae cyrff cyhoeddus hefyd yn nodi llawer o

gysylltiadau rhwng ein lleoedd tlotaf a

Chymru o gymunedau cydlynus. Fel y nodir yn

yr adran ar Dai ym Mhennod 5, mae

cysylltiadau cryf rhwng cyflenwad ac

ansawdd tai, a thlodi. Mae gallu fforddio

cartref addas, diogel yn ofyniad sylfaenol, sy'n

sail i iechyd meddwl a chorfforol,

perthnasoedd a mynediad at addysg a

gwaith. Mae'r gyfradd dlodi yng Nghymru yn

llawer uwch ar gyfer rhentwyr tai

cymdeithasol a phreifat nag ar gyfer

perchnogion preswyl.

Mae tlodi hefyd yn effeithio ar berthnasoedd:

mae pobl ifanc yn yr 20% tlotaf o boblogaeth

y Deyrnas Unedig yn fwy tebygol o fod â

pherthynas wael â'u rhieni ac mae cwpl ag

incwm isel yn nodi mwy o anawsterau yn eu

perthnasoedd.
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Mae yna rai enghreifftiau cadarnhaol o gyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus sydd ag amcan llesiant neu

gamau sydd wedi'u targedu'n fwy at

boblogaethau difreintiedig:

Er ei bod yn gadarnhaol bod ffocws mor glir

ar fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb

mewn amcanion llesiant, mae tlodi'n

gysylltiedig yn bennaf â lles economaidd a

chymdeithasol, gyda chyfleoedd a gollir i

gysylltu tlodi ar draws yr holl nodau llesiant er

enghraifft datgarboneiddio a mynediad at

gyfleoedd diwylliannol.Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi

gosod amcan o 'Gymorth a chefnogaeth

gynnar' gyda chamau sy'n cynnwys

'Dechreuwch yn dda: gwnewch yr effaith

gadarnhaol fwyaf posibl ar 1000 diwrnod

cyntaf bywyd plentyn, gan ganolbwyntio ar

atal profiadau niweidiol yn ystod

plentyndod; byddwn yn targedu adnoddau

tuag at deuluoedd difreintiedig.'

 

Mae gan Gyngor Sir Gaerfyrddin amcan i

'Helpu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i

bob plentyn a gwella ei brofiadau bywyd

cynnar.' Ymhlith y camau mae 'Cydweithio

i leihau nifer y plant sy'n dioddef profiadau

niweidiol yn ystod plentyndod.

Canolbwyntiwch ar y teuluoedd mwyaf

bregus yn y gymuned. Nodi ac ymyrryd lle

gallai plant eisoes ddioddef camdriniaeth,

esgeulustod neu fyw mewn amgylchedd

niweidiol.'

 

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Caerffili yr amcan 'Dechrau

cadarnhaol: rhoi’r dechrau gorau i fywyd i

genedlaethau’r dyfodol.' Mae hyn yn

cynnwys camau fel 'Mae cysylltiad

profedig rhwng amddifadedd ac iechyd

gwael, cyrhaeddiad addysgol gwael,

sgiliau llythrennedd a rhifedd isel, enillion

isel a diweithdra uchel. Felly gall cael eich

geni i aelwyd ddifreintiedig effeithio'n

uniongyrchol ar botensial y plentyn

hwnnw.'

 

 

 

“Dangosodd ein gwaith ymgysylltu fod meddwl

am gydraddoldeb a llesiant yn aml yn digwydd

mewn silo'. Er bod Deddf Llesiant Cenedlathau’r

Dyfodol yn gofyn am ystyried

anghydraddoldebau yn yr asesiadau llesiant

lleol, mae ein hadolygiad o amcanion llesiant a'r

camau i'w cyflawni, yn dangos y gellid cryfhau

hyn. Bydd integreiddio gwybodaeth ymchwil

cydraddoldeb a llesiant yn yr asesiadau hefyd

yn helpu i dynnu sylw at y dimensiynau

strwythurol o anghydraddoldeb sydd eu hangen

ar gyfer cynllunio i fynd i'r afael ag

anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol,

yn y ddwy set o ddyletswyddau. Gallai data o

asesiadau o'r fath hefyd lywio cynlluniau

strategol ar gyfer Deddf VAWDASV a gwella

traws-atgyfeirio i asesiad anghenion poblogaeth

SSWB, ac i'r gwrthwyneb."

Alison Parken, 'Gwella

Llesiant a Chanlyniadau

Cydraddoldeb'

Er enghraifft, o ran Cymru Gydnerth, mae

tystiolaeth yn awgrymu bod perthynas glir

rhwng tlodi a sut mae pobl yn profi buddion

yr amgylchedd naturiol. Mae pobl sy'n byw yn

y cymunedau mwyaf difreintiedig yn llai

tebygol o fyw ger mannau gwyrdd ac felly

byddant yn cael llai o gyfleoedd i brofi

buddion eang y Byd naturiol. Dangosodd

astudiaeth yn Lloegr fod pobl yn yr ardaloedd

mwyaf difreintiedig ddeg gwaith yn llai

tebygol o fyw yn y lleoedd gwyrddaf o

gymharu â phobl gyfoethocach. Mae 400 o

farwolaethau'r flwyddyn yn gysylltiedig ag

ansawdd aer gwael yn Ne Cymru, ac mae

effeithiau llygredd aer yn effeithio'n

anghymesur ar y rheini mewn ardaloedd

difreintiedig. 
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Mae cysylltiadau hefyd rhwng tlodi a Chymru

sy'n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang. Mae llawer o’n

cymunedau yn falch o fod yn edrych tuag

allan ac yn gysylltiedig yn fyd-eang â

meddylfryd o ‘ddinasyddiaeth fyd-eang’, ond

nid yw buddion hyn yn cyrraedd pawb.

Pleidleisiodd llawer o’n cymunedau tlotaf I

adael yr Undeb Ewropeaidd yn Refferendwm

2016–- er bod y rhesymau am hyn yn

amlochrog, mae ymchwil gan Sefydliad

Joseph Rowntree wedi dangos bod diffyg

cyfle ledled y Deyrnas Unedig wedi chwarae

rhan allweddol, gyda'r canfyddiadau'n

cynnwys  Roedd yr aelwydydd tlotaf yn llawer

mwy tebygol o gefnogi gadael yr Undeb

Ewropeaidd na'r cartrefi cyfoethocaf, fel yr

oedd y di-waith, pobl mewn galwedigaethau

â sgiliau isel a llaw, pobl sy'n teimlo bod eu

sefyllfa ariannol wedi gwaethygu, a'r rhai heb

gymwysterau. 

 

Mae tlodi yn ymwneud â Chymru a

Ddiwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg Ffynnu.

Mae’r gwaharddiad y mae ein cymunedau

tlotaf yn ei wynebu yn golygu eu bod ar eu

colled o ran profi diwylliant - yn ôl adroddiad i

Lywodraeth Cymru gan y Farwnes Kay

Andrews “Y pethau sy’n cyfoethogi ein

bywydau ac yn dod â phleser o’r fath - ai

dyna’r ymweliad â’r theatr, sinema , neu oriel

neu sinema ac ati yn aros y tu hwnt i

gyrraedd llawer.” Dangosodd ymchwil fod

43% o oedolion yn y grŵp ABC1 (y gweithwyr

proffesiynol, cymwysedig a heb fod â llaw)

yng Nghymru yn 2013 wedi cymryd rhan yn y

celfyddydau o gymharu â 29% o'r rhai yn y

grŵp C2DE (y rhai medrus, lled-fedrus a di-

grefft. gweithwyr llaw a phobl nad ydyn nhw'n

gweithio). Mae llawer o asedau diwylliannol

gorau Cymru, gan gynnwys henebion Am

Gym Cymru a Cadw yn ymdrechu i agor eu

drysau i bawb, ond yn dal i'w chael hi'n anodd

denu pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig.

Fodd bynnag, mae yna rai cyrff cyhoeddus

sy'n dangos ystyriaeth fwy cyfannol o

gydraddoldeb ar draws eu hamcanion

llesiant. Ar y lefel genedlaethol, rhaglenni fel

Arbed (a wnaeth welliannau effeithlonrwydd

ynni i gartrefi mewn cymunedau difreintiedig

yn economaidd) a gwell safonau

effeithlonrwydd ynni, sy'n mynd i'r afael â

thlodi tanwydd tra hefyd yn helpu i leihau

allyriadau carbon wedi gwneud cyfraniad

pwysig at fynd i'r afael â thlodi (ochr yn ochr

ag incwm cynyddol). Mae data newydd ar

dlodi tanwydd yn dangos gostyngiad o 14% y

cant yn nifer yr aelwydydd yng Nghymru sy'n

dlawd o ran tanwydd. Y tro diwethaf y

casglwyd y data hwn oedd yn 2008 pan oedd

26% o bobl yn byw mewn tlodi tanwydd.
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Mae Cyngor Abertawe wedi dangos dull

mwy integredig o ystyried dimensiynau

cydraddoldeb eu hamcanion llesiant.

Maent wedi gosod amcan o ‘fynd i’r afael â

thlodi’ ond maent yn cynnwys camau

cymharol eang fel:

 

'Gweithio gyda'n partneriaid iechyd i

sicrhau, trwy ein Strategaeth Blynyddoedd

Cynnar, bod plant yn eu blynyddoedd

cynnar ac yn y Cyfnod Sylfaen yn cyflawni

eu datblygiad iaith, emosiynol,

cymdeithasol a gwybyddol disgwyliedig ac

yn barod ar gyfer dysgu ac ar gyfer yr

ysgol.'

 

'Cefnogi mynd i’r afael â newid yn yr

hinsawdd a helpu i ddileu tlodi tanwydd a

hybu datblygiad economaidd trwy gynllun

Arbed a mesurau effeithlonrwydd ynni

mewn tai cymdeithasol.'

 

'Darparu cyfleoedd celf, diwylliant a

threftadaeth er mwyn hybu sgiliau, hyder,

hunan-barch a dyhead.'

 

 'Gweithredu'r Cynllun Cyflenwi Cydlyniant

Cymunedol i hyrwyddo cymunedau

cydlynus a chynhwysol yn Abertawe.' 

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr

 

Bydd yn bwysig i'r Ddyletswydd Economaidd-

Gymdeithasol newydd ategu broses ar gyfer

gosod, cyflawni ac adrodd ar amcanion

llesiant fel y gellir ystyried tlodi trwy ei lens

ehangaf. Dylai cyrff cyhoeddus sicrhau bod

eu hamcanion llesiant yn eu galluogi i fynd i'r

afael â thlodi yng nghyd-destun yr holl nodau

llesiant ac ystyried dulliau mwy cydweithredol

ac integredig o fynd i'r afael â thlodi ar draws

gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar grwpiau

sy'n wynebu anfanteision penodol.  

Gwaith teg - sicrhau

mynediad cyfartal i swyddi

addas a chydnabod gwerth

pawb

Dylai pawb hefyd gael cyfleoedd i fynd i

mewn, aros mewn a symud ymlaen mewn

cyflogaeth. Dylai pobl mewn gwaith sicrhau

safon byw ddigonol, amodau gwaith diogel ac

iach, cyflogau teg, amser i orffwys, a'r cyfle i

gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

Mae’r byd gwaith a rôl deallusrwydd artiffisial

a thechnoleg arall yn newid ac mae angen i ni

sicrhau bod y newidiadau hyn yn lleihau, yn

hytrach na pharhau a’r anghydraddoldebau

sy'n bodoli heddiw. Yn ôl Fforwm

Economaidd y Byd, 'gyda dirywiad “swyddi

am oes”, mae millennials yn disgwyl newid

rolau ac o bosibl cwmnïau trwy gydol eu

gyrfaoedd, ac maen nhw'n deall bod hyn yn

golygu y bydd angen datblygu sgiliau yn

barhaus.' Bydd gan cenedlaethau'r dyfodol

disgwyliadau gwahanol o'u swyddi a'u

gyrfaoedd, ac mae angen i ni sicrhau bod

cyflogwyr yn ymateb yn unol â hynny. Mae

undebau llafur yn ased gwerthfawr mewn

sawl ffordd gan gynnwys trwy sefyll i fyny

dros y bobl fwyaf difreintiedig mewn

gweithleoedd a bod yn llais cyson dros

gynnydd a chydraddoldeb ar bob lefel. 

“Yn fy 35 mlynedd o waith, rwyf wedi gweld

cymaint o wahaniaethu amlwg a… wedi colli neu

golli cyfleoedd i’n cymdeithas wella go iawn.

Mae llawer o'r wlad hon (yn enwedig y sector

cyhoeddus) yn penodi ac yn hyrwyddo ar 'allu

academaidd' nid 'sgiliau neu briodoleddau go

iawn' sy'n ymwneud â swydd. "

Llwyfan y Bobl
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Mae cyflogaeth yng Nghymru wedi

cynyddu yn ystod y blynyddoedd

diwethaf, ond mae anghydraddoldebau

annerbyniol o hyd i lawer o grwpiau o

bobl.

Yng Nghymru heddiw, mae mwy o bobl

mewn cyflogaeth gyda chynnydd yng

nghyfran y menywod sy'n cael eu cyflogi

mewn galwedigaethau â chyflog uchel, ac

mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi

culhau. 

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae gwahanol grwpiau'n profi’r byd gwaith. Dylid nodi bod llawer

o'r nodweddion hyn yn croestorri, gan arwain at fwy fyth o anfantais i rai pobl.

Er gwaethaf hyn, mae cyflogaeth ansicr wedi

cynyddu ar gyfer y rhai rhwng 16 a 24 oed,

mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer

gweithwyr amser llawn yn parhau. Mae pobl

nad ydynt yn anabl yng Nghymru ddwywaith

yn fwy tebygol na phobl anabl o gael eu

cyflogi. Mae gweithwyr o grwpiau lleiafrifoedd

ethnig yng Nghymru yn ennill 7.5% yn llai yr

awr (ar gyfartaledd) na gweithwyr gwyn

Prydain yng Nghymru.

Mae menywod yn parhau i wynebu anfantais yn y gweithle ac yn fwy tebygol o

fod mewn cyflogaeth ansicr â chyflog gwael nad yw'n cynnig llawer o gyfle i

symud ymlaen.

 

Mae adroddiad ‘Cyflwr y Genedl 2020’ Chwarae Teg yn nodi bod 27.5% o

fenywod yn anactif yn economaidd o gymharu â 19.4% o ddynion. Mae

cyfrifoldebau gofalu yn disgyn yn anghymesur ar fenywod (dyna'r rheswm bod

28% o fenywod yn anactif yn economaidd, o gymharu â 7.2% o ddynion) ac fel

arfer maent yn ddi-dâl.

 

Mae sawl ffordd y mae tlodi a diffyg ymreolaeth economaidd i fenywod yn

croestorri ac yn atgyfnerthu anghydraddoldebau rhywedd, a all roi menywod

mewn perthnasoedd dibynnol â dynion, gan greu mwy o anghydbwysedd

pŵer a'i gwneud hi'n anoddach i fenyw adael perthynas ymosodol.

 

Er gwaethaf cynnydd bach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r bwlch cyflog

rhwng y rhywiau wedi bod yn culhau ar y cyfan. Y bwlch oedd 14.5% yn 2019,

gydag amrywiad sylweddol ar draws ardaloedd awdurdodau lleol yng

Nghymru (yr uchaf yn Torfaen ar 25.6% a'r isaf ym Merthyr Tudful ar -10.7%).

 

Rhywedd
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Mae cyfraddau cyflogaeth ymhlith poblogaeth Cymru rhwng 16 a 64 oed ar

eu hisaf ymhlith unigolion ag ethnigrwydd arall (50%), o gymharu ag

unigolion ag ethnigrwydd Gwyn (72%). Yn 2018, enillodd gweithwyr o

grwpiau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, ar gyfartaledd, 7.5% yn llai na

gweithwyr gwyn Prydain yng Nghymru.

 

Mae grwpiau lleiafrifoedd ethnig wedi'u tangynrychioli mewn prentisiaethau

ac, er gwaethaf cynnydd mewn cyfraddau cyflogaeth ledled Cymru, nid yw

pawb yn elwa o hyn. Mae Mwslimiaid yn parhau i fod â chyfradd gyflogaeth is

na Christnogion neu bobl o ddim crefydd.

 

Canfu ‘Ras yn y Gwaith’ Busnes yn y Gymuned fod uchelgais i symud ymlaen

yn uwch ymhlith gweithwyr pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig,

gyda 64% o’r grŵp hwn yn cytuno ei bod yn bwysig symud ymlaen o’i

gymharu â 41% o weithwyr gwyn.

 

Anabledd Er bod cyfradd cyflogaeth pobl anabl yng Nghymru wedi cynyddu i 49.2% yn

y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2019, mae pobl anabl yng Nghymru

ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na phobl nad ydynt yn anabl, ac

maent bron i deirgwaith yn fwy tebygol o brofi amddifadedd materol difrifol

na phobl nad ydynt yn anabl.

 

Mae bwlch cyflog anabledd o 8.9%. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a

Hawliau Dynol yn nodi bod enillion canolrifol yr awr yn uwch yn 2016-17 ar

gyfer gweithwyr nad ydynt yn anabl (£10.67) nag ar gyfer gweithwyr anabl

(£9.72). 

 

Mae byw ar aelwyd lle mae rhywun anabl yn parhau i wneud tlodi incwm

cymharol yn fwy tebygol ar gyfer pobl o oedran gweithio ac ar gyfer plant.

 

Ethnigrwydd “Nid yw [pobl] dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o reidrwydd yn ceisio

am swyddi yn y lle cyntaf. Mae gwir angen i ni bwysleisio cyfle cyfartal ac

amlygu enghreifftiau / pobl dda. Rhaid dangos ei fod yn  bosib gwneud cais

a llwyddo”

Cyfranogwr mewn gweithdy i bobl dduon ac

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig fel rhan o ‘Cymru Ein

Dyfodol’
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Oedran Dylai Cymru gynllunio ar gyfer mwy o bobl hŷn gan fod gennym eisoes y

ganran uchaf o bobl dros oedran ymddeol yn y Deyrnas Unedig, ac mae'r

cyfran yn cynyddu.

 

Bydd angen i bobl aros yn y gwaith yn hirach, addasu a dysgu sgiliau

newydd trwy gydol eu hoes. Gallai mwy o gyfranogiad yn y gweithlu gan bobl

dros 55 oed gynyddu llesiant economaidd a chynhyrchedd yn sylweddol.

Ymhlith y newidiadau polisi sy'n cefnogi hyn mae cefnogi gweithio hyblyg a

gwella'r cynnig hyfforddiant i bobl yn ddiweddarach mewn bywyd.

 

Byddwn yn annog Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i benodi cynrychiolwyr busnes ac

undebau llafur ar eu byrddau i helpu i wneud cysylltiadau gwell rhwng yr heriau a'r cyfleoedd sy'n

wynebu'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, a'r cysylltiadau â gwaith teg, iechyd gweithwyr

a sgiliau. (Gweler hefyd yr adran ar Gymru Lewyrchus ym Mhennod 3)
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Mae dros hanner y bobl sy'n byw mewn tlodi

yng Nghymru heddiw mewn gwaith sy'n golygu

nad yw gwaith bellach yn llwybr gwarantedig

allan o dlodi i lawer.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod tlodi mewn

gwaith yn cynyddu a'i fod hefyd yn effeithio'n

anghymesur ar rai grwpiau, gan waethygu'r

anghydraddoldebau presennol.

Nid yw gwaith bellach yn llwybr

gwarantedig allan o dlodi

Digwyddiad Diverse Cymru

Gorffennaf July 2019

“O'i gymharu â blynyddoedd yn ôl, does dim

diogelwch yn eich swydd. Fe allech chi fod yn

eich swydd heddiw, allan yfory – mae’n

amherthnasol beth statws y swydd honno ... Nid

ydych chi'n gwybod natur y dyfodol…

blynyddoedd yn ôl byddwn i'n dweud wrth bobl

ifanc i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer eu bywyd,

eu hapusrwydd, a'u dyfodol … [ond nid yw

hynny'n berthnasol nawr].”       

Yn ôl dadansoddiad Sefydliad Bevan, mae'r

rhan fwyaf o bobl sy'n byw mewn tlodi yng

Nghymru yn byw mewn cartrefi lle mae o leiaf

un oedolyn mewn gwaith: mae 64% o

oedolion o oedran gweithio a 67% o blant

sy'n byw mewn tlodi yn byw mewn cartrefi o'r

fath. 

Canfu ymchwil gan y New Economics

Foundation a’r Living Wage Foundation fod

gan dros filiwn o bobl mewn swyddi cyflog

isel (sy’n ennill llai na’r cyflog byw go iawn) a

gyda chyflog ac oriau cyfnewidiol. Fe

wnaethant nodi: “Mae hyn deirgwaith y nifer

o bobl sy’n nodi eu bod ar cyflogau isel a

chytundebau sero awr. Gwelsom fod gan 1.3

miliwn arall o bobl mewn gwaith cyflog isel

rhagweladwy ond mae eu horiau gwaith yn

newid, gan ei gwneud yn anoddach yn aml i

gynllunio o amgylch costau eraill fel gofal

plant a theithio."

Canfu adroddiad diweddar gan Co-

operatives UK fod gwaith cytundeb sero awr

dros y degawd diwethaf wedi cynyddu ddeg

gwaith (dros 800,000) yn y Deyrnas Unedig

ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod y rhai

mewn cyflogaeth ansicr yn debygol o golli

allan ar hawliau ac amddiffyniadau allweddol

yn y gwaith

Menywod yw mwyafrif y gweithwyr ar

gytundebau sero awr yn y Deyrnas Unedig;

defnyddir y gytundebau hyn yn helaeth yn

y sector gofal, y mae menywod yn 80% o

weithwyr ohonynt.

Mae gweithwyr LHDT+ yn llai tebygol o

adrodd eu bod wedi dod allan i rywun yn y

gwaith os ydyn nhw mewn gwaith ansicr:

nododd 22% o gweithwyr ar gytundebau

sero awr eu bod nhw allan i neb o gwbl

(gydag ymchwil yn awgrymu y gallen nhw

deimlo'n amharod i ddatgelu unrhyw beth

a allai eu dileu neu beryglu eu cyflogaeth.)

Mae’n dod yn anoddach i bobl iau mewn

swyddi ansicr neu dros dro symud i waith

parhaol ‘o ansawdd da’, yn enwedig pobl

ifanc mewn swyddi arferol neu â llaw. 

Mae millennials o gefndiroedd pobl Dduon

ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn fwy

tebygol o fod mewn cyflogaeth ansefydlog:

maent 47% yn fwy tebygol o fod ar

gontractau dim oriau ac mae ganddynt

siawns o 10% yn fwy o gael ail swydd.

Mae pobl anabl yn aml yn cael eu gorfodi i

wneud gwaith anaddas sy'n gwaethygu eu

hiechyd, a hefyd yn teimlo pwysau i guddio

maint eu problemau iechyd rhag darpar

gyflogwyr. 

Mae tlodi mewn gwaith yn effeithio ar rai

grwpiau yn fwy nag eraill, er enghraifft:
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Yn dilyn hynny, cynghorodd Llywodraeth

Cymru gyrff cyhoeddus i ddod yn gyflogwyr

'Gwaith Teg Cymru', ymgorffori 'gwaith teg'

yn eu hamcanion llesiant. Dylid ond

gwobrwyo arian cyhoeddus i'r rhai sy'n

cyflawni eu diffiniad a'u nodweddion o waith

teg, addas a sy'n hyrwyddo cynwysoldeb a

chydraddoldeb. Er ei bod yn galonogol gweld

sut mae trafodaeth gynyddol ar waith teg,

cyhyd â bod deddfwriaeth cyflogaeth yn

parhau i fod heb ei datganoli, yr her i

Lywodraeth Cymru fydd parhau i wneud y

mwyaf o'r ysgogiadau polisi sydd ganddyn

nhw i annog neu fynnu newidiadau i arferion

cyflogaeth. Ychwanegwch at hyn effeithiau

Credyd Cynhwysol, Brexit a chanlyniad

economaidd pandemig COVID -19, ac mae'n

amlwg bod hwn yn faes allweddol i'r

Llywodraeth fynd i'r afael ag ef.

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod unrhyw

bolisi neu ddeddfwriaeth newydd a

ddyluniwyd i fodloni argymhellion y Comisiwn

Gwaith Teg, yn cyd-fynd â gofynion Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i yrru'r budd

mwyaf ac osgoi dryswch a dyblygu. Bydd

hefyd yn bwysig i'r argymhellion hyn gael eu

hystyried mewn perthynas â sut y gellir eu

hintegreiddio ag argymhellion yr Adolygiad

Arloesi Digidol; yn enwedig o ran sut y gallai'r

Labordy 4.0 arfaethedig (arsyllfa ar ddyfodol

gwaith) ddarparu tystiolaeth i lywio

gweithredoedd yn seiliedig ar ddyfodol

gwaith, yn ogystal â mynd i'r afael â'r heriau

presennol.

Adroddodd y rhan fwyaf o awdurdodau

lleol fod y Ddyletswydd yn darparu

fframwaith da ar gyfer cyflawni

cydraddoldeb, gyda'r dyletswyddau

penodol yn darparu manylion yr hyn y

dylent fod yn ei wneud.

Roedd llai o adnoddau (ariannol a staffio)

a arweiniodd at lai o ffocws ar

gydraddoldeb yn her allweddol a

adroddwyd ym mhob sector, ond yn

enwedig yn y sector hwn.

Byddai effeithiolrwydd Dyletswydd

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn

cael ei wella pe bai'r anghydraddoldebau

mwyaf arwyddocaol yn cael eu nodi,

amcanion (cydraddoldeb) yn cael eu

gosod ac yn targedu cynlluniau wedi'u

gweithredu i wella canlyniadau

cydraddoldeb i'r grwpiau yr effeithir

arnynt.

Mae adroddiad ‘A yw Cymru’n Decach?

(2018) ’ yn darparu tystiolaeth o

anghydraddoldebau parhaus lle gallai’r

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector

Cyhoeddus gael effaith fwy effeithiol ar yr

anghydraddoldebau hynny.

Yn yr un modd, nod Dyletswydd

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, a

sefydlwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010,

yw integreiddio ystyriaeth o gydraddoldeb a

chysylltiadau da â busnes dyddiol

gwasanaethau cyhoeddus. Asesodd briff

diweddar gan y Comisiwn Cydraddoldeb a

Hawliau Dynol a oedd yn dangos sut mae

awdurdodau lleol yng Nghymru yn

defnyddio'r Ddyletswydd fel ysgogiad ar gyfer

newid, gyda'r canfyddiadau'n cynnwys:
 

Mae cefnogaeth eang i waith teg i fynd i'r

afael â chyflogau isel, cytundebau sero awr

ac ansicrwydd swydd. Ym mis Mawrth 2019,

cyhoeddodd y Comisiwn Gwaith Teg ‘Gwaith

Teg Cymru’ , sy’n diffinio gwaith teg, yn nodi

ysgogiadau ar gyfer ei hyrwyddo, ac yn

cynnwys argymhellion i helpu i’w gyflawni yng

Nghymru. 
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Mae yna enghreifftiau o gyrff cyhoeddus

yn gweithredu i greu amodau gwaith

tecach:

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fforymau

ar gyfer staff LHDT, gofalwyr ac un yn

canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar

fenywod.

 

Mae Women Connect First ac Elite

Employment wedi gweithio gydag Iechyd

Cyhoeddus Cymru i recriwtio pobl o grwpiau

sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn eu

gweithlu, sydd wedi arwain at gynnig swyddi.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn rhedeg cynllun

mentora i'r gwrthwyneb lle mae mwy o

aelodau iau o staff â nodweddion

gwarchodedig yn cael eu paru ag uwch

weision sifil i'w mentora (felly mentora

gwrthdroi) i gynyddu dealltwriaeth o faterion

amrywiaeth yn y sefydliad.

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth

a'r Gorllewin yn trefnu diwrnodau penodol i

ddenu menywod i rôl y diffoddwr tân a

chyfrannu tuag at weithlu mwy amrywiol yn y

dyfodol.

 

Mae Cyngor Caerdydd wedi ystyried

materion cydraddoldeb trwy brosesau

recriwtio a dethol. Gan gynnwys cynnal

adolygiadau rheolaidd i sicrhau nad yw

prosesau yn rhwystr i gael ceisiadau gan

grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol;

cynnal hyfforddiant rhagfarn anymwybodol ar

gyfer recriwtio rheolwyr a staff; a hyrwyddo

Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor

mewn perthynas â chyflogi gweithwyr

pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig,

y rheini ag anabledd a grwpiau gwarchodedig

eraill.

 

Mae gan Fwrdd Iechyd Bae Abertawe

rwydweithiau LHDT+ a Du Asiaidd a

Lleiafrifoedd Ethnig i godi dealltwriaeth,

gwella cefnogaeth staff a hybu gofal cleifion. 

Roedd Mynegai Cydraddoldeb Gweithle

Stonewall 2019, yn cynnwys y 100 o

weithleoedd mwyaf cynhwysol LHDT yn y

Deyrnas Unedig ac roedd wyth o'r 100 yn

sefydliadau Cymru gan gynnwys Cynulliad

Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

yn y 10 uchaf, a rhai Byrddau Iechyd a

Phrifysgolion Cymru hefyd mewn

safleoedd cryf.

Mae hyfforddiant penodol ar gyfer ei

Adran Adnoddau Dynol wedi'i ddatblygu

i gael gwared ar rwystrau i gyflogaeth i

unigolion traws, a hyfforddiant i sicrhau

bod yr holl weithwyr yn gallu creu

amgylchedd croesawgar ar gyfer

cydweithwyr traws, cleientiaid ac

ymwelwyr.

Yn cynnig cyfleoedd datblygu, gan

gynnwys rhai yn benodol ar gyfer

menywod LHDT, gan eu cefnogi i

chwalu’r ‘nenfwd gwydr dwbl’.

Bod â rhwydwaith gweithwyr

gweithredol ‘LHDT a ffrindiau’ sy’n

ymgysylltu â hunaniaethau LGHDT

croestoriadol ac yn cynnig ystod o

gefnogaeth a mentora.

Ymgysylltu'n ddwfn â'r gymuned LHDT

ledled y Deyrnas Unedig a defnyddio ei

safle i ymgyrchu dros gydraddoldeb

LHDT ehangach yn gyhoeddus. 

Seiri maen cwmni cyfraith Pinsent Masons

oedd prif gyflogwr 2019 Stonewall am

resymau yn cynnwys:
 

 

 

 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
27



Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr

 

Cynnwys: rhoi cyfle cyfartal i

bobl cymryd rhan mewn

gwneud penderfyniadau, er

mwyn galluogi canlyniadau

cyfartal.

Dylai pawb gael cyfle cyfartal i gymryd rhan

mewn gwneud penderfyniadau a theimlo eu

bod wedi'u grymuso a'u cymryd wrth lunio'r

penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae

cyfranogiad ystyrlon yn ymwneud â chael

sgyrsiau cyfoethog â phobl mewn

cymunedau, darganfod beth sy'n bwysig

iddyn nhw, ac adlewyrchu hynny mewn

penderfyniadau. Mae cymryd rhan mewn

gwneud penderfyniadau ac mewn

cymunedau yn bwysig er mwyn galluogi pobl

i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n

effeithio arnyn nhw mewn gwahanol feysydd

o fywyd.

 

Mae'r adran hon yn cysylltu â thrafodaeth ar

ymwneud â rhannau eraill o'r adroddiad hwn -

yn enwedig Pennod 2 - newid ein diwylliant

sector cyhoeddus.

 

 

Mae arnom angen arweinwyr sydd â

meddylfryd tegwch, i ymarfer yr hyn ma’n eu

hadrodd ac ysbrydoli eraill i newid. Mae

cymryd cynwysoldeb ac amrywiaeth o

ddelfryd i realiti yng Nghymru yn ei gwneud

hi’n ofynnol i bob arweinydd gerdded y sgwrs

a gosod y naws ar gyfer gweddill eu

sefydliadau. Rhaid i recriwtio teg, agored a

thryloyw drosi i realiti, gan alluogi pobl sy'n

cynrychioli poblogaeth amrywiol Cymru i

symud ymlaen i rolau dylanwadol a gwneud

penderfyniadau.

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn y mae

pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol ei eisiau

o ran Cymru sy’n fwy cyfartal. Er enghraifft,

canfu ymchwil yn Unol Daleithiau America

fod pobl ifanc yno (‘cenhedlaeth Z’) yn llawer

mwy cyfforddus na chenedlaethau blaenorol

gyda phobl ddim yn uniaethu fel dyn neu

fenyw.

Mae arwyddion bod cyfranogiad

gwleidyddol a dinesig yn cynyddu, ond

mae gennym ffordd i fynd i sicrhau bod

sefydliadau'n rhoi'r ffordd 'cynnwys' o

weithio ar waith a nodir yn Neddf

Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

“Mae angen i gyrff cyhoeddus gydnabod bod yn

rhaid iddynt gyflwyno pethau’n wahanol i

wahanol gymunedau - ni chaniateir ar hyn o

bryd i bobl feddwl, heb sôn am weithio y tu

allan i’r bocs e.e. penwythnosau ... Rhaid

galluogi staff rheng flaen gyda’r cymorth a’r

hyffyrddiant ar sut i weithio'n wahanol gyda

gwahanol gymunedau. ”

Cyfranogwyr mewn gweithdy i bobl

Dduon ac Asiaidd a  lleiafrifoedd

ethnig fel rhan o Cymru Ein

Dyfodol

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i gyrff

cyhoeddus yng Nghymru alluogi a gwreiddio

diwylliant o gyfranogiad ystyrlon dinasyddion

a rhanddeiliaid, gan weithio gyda phobl a

rhanddeiliaid i ddeall eu hanghenion, eu

dyheadau a'u syniadau, a sicrhau bod y rhain

yn cael eu hadlewyrchu wrth wneud

penderfyniadau.

“Mae angen i bawb yng Nghymru gael llais i

helpu i siapio sut mae pobl yn cyrchu ac yn

defnyddio lleoedd awyr agored ond yn enwedig

y rheini o grwpiau nodweddiadol a ddiogelir gan

leiafrifoedd. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn mynd

ati i geisio barn pobl a gwrando’n dda.”

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'n bwysig ein bod yn deall yr hyn y mae

pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol ei eisiau

o ran Cymru sy’n fwy cyfartal. 
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Mae cyfranogiad gwleidyddol a dinesig wedi

cynyddu i rai grwpiau yng Nghymru. Roedd

nifer y pleidleiswyr yn uwch a chynnydd

sylweddol yn nifer y menywod a bleidleisiodd

yn etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yn

2017 ac etholiadau Cynulliad Cenedlaethol

Cymru yn 2016.

Rydym hefyd yn debygol o weld cynnydd

pellach mewn cyfranogiad democrataidd o

ystyried y bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn

gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiad

Cynulliad Cymru yn 2021.

Mae yna enghreifftiau o arfer da wrth

gynnwys y cyhoedd: 

 

Roedd 'Mesur y Mynydd' yn fenter a

ariannwyd gan Lywodraeth Cymru i

ddatblygu Rheithgor Dinasyddion i

archwilio 'Beth sy'n wirioneddol bwysig ym

maes gofal cymdeithasol i unigolion yng

Nghymru?' Roedd y Rheithgor yn cynnwys

14 rheithiwr a chymerodd dystiolaeth gan

22 o dystion gan gynnwys chwe

defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a

rannodd eu profiadau byw ac un tyst

dirprwyol a rannodd dystiolaeth gan bobl

iau.

 

Mae Amgueddfa Cymru wedi gwneud y

Newid Syml o ‘Annog eich staff i ymweld â

phrosiectau lleol a chwrdd â phobl leol

allweddol sy’n gyrru newid’ trwy

gydweithio â dros 120 o sefydliadau lleol a

chenedlaethol. Ymhlith yr enghreifftiau

mae cefnogi Fusion ar draws wyth ardal

yng Nghymru a Phrosiect Coedwig Ffosil

Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo.

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin

Bevan yn cymryd dull ‘dywedasoch,

gwnaethom’ trwy gyfleu canlyniadau

cyfranogiad i’r bobl y maent wedi

ymwneud â gwneud penderfyniadau.

Trwy fy ngwaith yn monitro ac asesu cyrff

cyhoeddus, rwyf wedi darganfod bod rhai

cyrff yn trafod 'cyfranogiad' a 'chydraddoldeb'

ond nid o reidrwydd y tu hwnt i ddatganiadau

eang fel y cam: “Byddwn yn galluogi nifer fwy,

ac amrywiaeth ehangach, o bobl i fwynhau,

cymryd rhan a gweithio yn y celfyddydau a

ariennir yn gyhoeddus.” Nid yw hyn yn

adlewyrchu'r camau y mae'n rhaid iddynt eu

cymryd i ehangu cydraddoldeb ac

amrywiaeth cyfranogiad, y rhai sy'n gwneud

penderfyniadau a modelau rôl cymunedol.

Er enghraifft, mae pobl ddall a rhannol ddall

yn adrodd yn gyson i Sefydliad Cenedlaethol

Brenhinol Pobl Ddall eu bod yn cael eu

heithrio'n drwm o ymgynghoriadau

cyhoeddus oherwydd diffyg gwybodaeth a

chyfathrebu hygyrch. Pan fydd angen barn y

cyhoedd, neu gymuned, yna rhaid i'r

llwyfannau a ddefnyddir fod yn agored i

sicrhau bod yr ymateb yn dod o ddemograffig

teg a chytbwys. Fel arall, bydd yr atebion a

gafwyd yn sbarduno canlyniad sy'n

rhagfarnllyd, ac felly'n methu yn y bobl y mae i

fod i'w gefnogi.

Mae yna hefyd rai enghreifftiau o

sefydliadau sy'n gwella sut maen nhw'n

targedu cynnwys â grwpiau penodol:

 

Defnyddiodd Network Rail gynnig cyffyrddol

o ddylunio gorsafoedd rheilffordd fel rhan

o'u hymgynghoriad cyhoeddus, i alluogi pobl

ddall a rhannol ddall i gymryd rhan.
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Fe nododd ardaloedd yng Nghaerdydd

gyda'r niferoedd uchaf o gymunedau pobl

dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig rai

o'r lefelau isaf o dderbyn gwasanaethau

sgrinio canser ledled Cymru gyfan. Roedd

Ymwybyddiaeth Canser ESOL yn

bartneriaeth rhwng Caerdydd a Choleg y

Fro, Ymddiriedolaeth Elusennol Velindre,

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd

Prifysgol Caerdydd a'r Fro, i ddatblygu

adnoddau Ymwybyddiaeth Iechyd a

Chanser ESOL i'w defnyddio mewn

dosbarthiadau lefel Mynediad ESOL ledled

Cymru, gyda'r nod o mynd i'r afael â'r

anghydraddoldebau hyn. 

       

Roedd strategaeth camddefnyddio

sylweddau a phroses dendro Bwrdd Iechyd

Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn cynnwys

pobl ifanc drwyddi draw ac yn rhoi canran

o'r pŵer gwneud penderfyniadau terfynol i

bobl ifanc.

Mae Theatr HiJinx yn perfformio theatr

fforwm ryngweithiol i archwilio materion yn

ymwneud ag anawsterau dysgu.

Bu cynnydd yn nifer y troseddau casineb

a gofnodwyd yng Nghymru y bernir eu

bod yn gysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol

(un rhan o bump o'r holl droseddau

casineb a gofnodwyd yn 2017-18).

Barnwyd bod hil yn ffactor ysgogol mewn

68% o droseddau casineb a gofnodwyd

yng Nghymru yn 2017-18, ac mae

digwyddiadau hil a gofnodwyd wedi bod

yn cynyddu (cynnydd o 10% rhwng 2016-

17 a 2017-18.

Barnwyd bod anabledd yn ffactor ysgogol

mewn 9% o droseddau casineb a

gofnodwyd yng Nghymru yn 2017-18, a

barnwyd bod 6% yn cael ei ysgogi gan

grefydd.

Ni fu llawer o newid yn nifer yr achosion o

aflonyddu, cam-drin a thrais yn erbyn

menywod, gan gynnwys trwy'r cyfryngau

cymdeithasol, mewn mannau cyhoeddus, yn

y gweithle ac yn eu cartrefi eu hunain. Yn ôl

Plan International UK, mae  66% o ferched yn

y Deyrnas Unedig wedi cael profi sylw neu

cyswllt rhywiol mewn man cyhoeddus ac

mae 38% o ferched yn profi aflonyddu geiriol

o leiaf unwaith y mis.

 

 

 

 

Er ei bod yn gadarnhaol bod rhai

enghreifftiau da o gymryd rhan, mae'n amlwg

bod angen i gyrff cyhoeddus wneud mwy, yn

enwedig o ran dulliau wedi'u targedu o

weithio gyda grwpiau penodol sy'n wynebu

anfantais.

Mae troseddau casineb ac aflonyddu yn

parhau i fod yn broblemau i bobl yng

Nghymru, gyda mwy o effeithiau ar bobl â

nodweddion gwarchodedig: dyblodd nifer y

troseddau casineb rhwng 2012-13 a 2018-19

(o 1,765 i 3,932), gyda hil, cyfeiriadedd

rhywiol, anabledd a chrefydd y bernir ei bod

yn ffactorau ysgogol.
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Yn ôl y Swyddfa Gartref, bu pigau mewn

troseddau casineb yn dilyn Refferendwm yr

Undeb Ewropeaidd yn 2016 a’r ymosodiadau

terfysgol yn 2017. Mae ymchwil wedi canfod

y gall lleferydd ac ymosodiadau casineb ar-

lein “gyfrannu at normaleiddio barn

eithafol… sy’n ymgorffori pobl i gam-drin a

ymosod ar bobl ar y stryd, ar drafnidiaeth

gyhoeddus, mewn siopau ac ati."

Mae'n gadarnhaol bod Llywodraeth Cymru

wedi cyhoeddi ystod o fuddsoddiadau a

mentrau yn 2019 i fynd i'r afael â throseddau

casineb a hiliaeth yng Nghymru, gan gynnwys

cronfa grant Cymunedau Lleiafrifoedd

Casineb. Rhoddwyd cyllid i brosiectau fel y

prosiect Troseddau Casineb ar gyfer Cyngor

Hil Cymru i weithio mewn partneriaeth â

swyddogion troseddau casineb, Cymorth i

Ddioddefwyr Cymru a dau lu heddlu yng

Nghymru i gefnogi grwpiau lleiafrifoedd

ethnig, sefydliadau crefyddol ac unigolion

ledled De a Gorllewin Cymru i gydnabod ac

adrodd am droseddau casineb, a siarad dros

ddioddefwyr.

Mae yna lawer o enghreifftiau o brosiectau

sy'n ceisio mynd i'r afael â throseddau

casineb ac aflonyddu, yng Nghymru a thu

hwnt.

Mae HateLab Prifysgol Caerdydd yn

ganolbwynt byd-eang ar gyfer data a

mewnwelediad i leferydd casineb a

throsedd. Mae'n defnyddio dulliau

gwyddor data, gan gynnwys ffurfiau

moesegol o AI, i fesur a gwrthsefyll

problem casineb, ar-lein ac oddi ar-lein.

Mae angen i Lywodraeth Cymru a chyrff

cyhoeddus eraill chwarae eu rhan wrth fynd

i’r afael â throseddau casineb ac aflonyddu,

yn enwedig mewn perthynas â’r grwpiau sy’n

ei brofi fwyaf, a dylid adlewyrchu hyn yn eu

hamcanion cydraddoldeb a’u hamcanion

llesiant.

 

 

Mae sefydliadau addysg, yn enwedig

addysg uwch, wedi arwain wrth ymateb i

aflonyddu ar y campws, gweithio gyda

bechgyn a dynion ifanc a mynd i’r afael â

pherthnasoedd ac addysg rhyw trwy

waith i wella dealltwriaeth pobl ifanc o

gydsyniad. Er enghraifft, mae ‘Hear Me

Out’ Prifysgol Middlesex yn ymgyrch

gwrth-rywiol, aflonyddu a throseddau

casineb sydd â'r nod o fynd i'r afael â

chwedlau, camddealltwriaeth a

safbwyntiau problemus ynghylch trais

rhywiol, aflonyddu a throseddau casineb

ar y campws, ac mae Prifysgol y Drindod

Dewi Sant wedi datblygu ffurflen adrodd

ddienw ar gyfer dioddefwyr a thystion.

 

 
Roedd Project Guardian yn ymdrech

bartneriaeth proffil uchel i wella

diogelwch menywod ar drafnidiaeth yn

Llundain, gan gynnwys trwy annog pobl i

riportio achosion o aflonyddu trwy anfon

neges destun at ‘beth’ ‘ble’ a ‘phryd’. Fe

wnaeth y dull hwn wella cyfraddau

adrodd, gyda nifer y troseddau yr

adroddwyd amdanynt wedi cynyddu 50%

rhwng 2014-15 a 2016-17.
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Mae Cymru yn dangos ymrwymiad i

wrando ar bobl ifanc drwy ostwng yr

oedran pleidleisio i gynnwys rhai 16 a 17

oed

“Gan fod ein harweinwyr yn ymddwyn fel plant,

bydd yn rhaid i ni gymryd y cyfrifoldeb y dylen

nhw fod wedi'i gymryd ers talwm.”

Greta Thunberg, COP24 Gwlad Pwyl

“Trwy estyn yr hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16

a 17 oed rydyn ni’n dangos i bobl ifanc ein bod

ni’n ymddiried ynddyn nhw, rydyn ni’n barod i

wrando arnyn nhw ac rydyn ni’n cymryd eu barn

o ddifrif.”

Rhun ap Iorwerth, Gweinidog Cysgodol

Plaid Cymru dros Iechyd a Chyllid

Mae cyfranogiad pobl ifanc wrth wneud

penderfyniadau yn arbennig o bwysig i

gynrychioli buddiannau cenedlaethau'r

dyfodol ac mae lleihau'r oedran pleidleisio

yng Nghymru (i gynnwys pobl ifanc 16 a 17

oed) yn achos dathlu. Mae Streiciau

Hinsawdd yr ysgol fyd-eang wedi bod yn

enghraifft syfrdanol o sut y gall pobl ifanc

ddylanwadu ar newid, ac mae Llywodraeth

Cymru yn dangos ymrwymiad i ymateb i

bryderon pobl ifanc yng Nghymru ynghylch

newid yn yr hinsawdd.

 

 Mae Senedd Ieuenctid Cymru, a sefydlwyd

ddiwedd 2018, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru

ar y materion sydd o bwys iddyn nhw. O'i 60

aelod, pleidleisiwyd dros 40 gan bobl ifanc yn

eu hetholaethau, a dewiswyd 20 gan ystod

amrywiol o sefydliadau partner i gynrychioli

pobl ifanc o gefndiroedd leiafrifoedd ethnig,

gofalwyr, y gymuned LHDT+ a myfyrwyr

byddar, ymhlith eraill. Yn yr erthygl hon,

dathlodd Finlay Bertram, Aelod Senedd

Ieuenctid Cymru dros Orllewin Casnewydd

Fis Hanes LHDT gyda deg ffotograff.

Mae gennym hefyd Gomisiynydd Plant

sefydledig ac effeithiol yng Nghymru sy'n

codi ymwybyddiaeth o hawliau plant, gan

annog ysgolion a gwasanaethau cyhoeddus i

fabwysiadu dull sydd â Chonfensiwn y

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

yng nghanol y broses o wneud

penderfyniadau a darparu - gweler y

fframwaith “Y Ffordd Gywir.”

Mae penodi Comisiynydd Cenedlaethau'r

Dyfodol i Gymru i siarad ar ran

cenedlaethau'r dyfodol, gan gynnwys y rhai

sydd eto heb eni, yn gam arloesol, blaengar

ac yn wir yn gam rhyngwladol arloesol i'w

gymryd tuag at gynrychioli pobl nad oes

ganddynt lais yn y system bresennol

ddemocrataidd. 

Mae yna nifer o enghreifftiau da o gyrff

cyhoeddus yn gwrando ar farn pobl ifanc, gan

gynnwys:

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Wrecsam wedi sefydlu Senedd yr Ifanc

sy'n cynnwys pobl ifanc mewn

penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

wedi defnyddio ein canllaw ar y cyd ar

Hawliau Plant Confensiwn y Cenhedloedd

Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodoli helpu Senedd yr Ifanc i lansio eu

hymgyrch ieuenctid eu hunain: ‘Ein

Llesiant’.

 

Ym Merthyr Tudful, cynhyrchodd pobl ifanc

DVD iechyd meddwl, a enillodd wobr yr

Uchel Siryfion ac, ochr yn ochr â phecyn

cymorth, mae bellach yn cael ei

ddefnyddio i drafod iechyd meddwl gyda

phobl ifanc eraill ledled y fwrdeistref. Mae

gan Merthyr hefyd y rhaglen Ysgolion sy'n

Parchu Hawliau (y mae hanner eu

hysgolion yn cymryd rhan ynddynt), sy'n

ceisio hyrwyddo ethos o barch at ei gilydd

fel bod staff a disgyblion yn teimlo bod

rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael eu

gwerthfawrogi.
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f i l

Mae'r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru yn

gyfle allweddol i ddatblygu dealltwriaeth

plant a phobl ifanc o'u potensial i

ddylanwadu ar wneud penderfyniadau, yn

enwedig gan mai un o'r dibenion yw cefnogi

“dinasyddion moesegol, gwybodus Cymru a'r

byd.” Mae’r dull sy’n cael ei gymryd tuag at

sut y bydd ‘addysg rhyw’ yn cael ei dysgu ar

draws y cwricwlwm wedi cael ei gydnabod

yn eang fel un blaengar.

 

Mae’r newidiadau, sy’n cynnwys y pwnc yn

cael ei ailenwi’n ‘addysg perthnasoedd a

rhywioldeb’ ac yn canolbwyntio ar faterion fel

cydsyniad, cam-drin domestig a pharchu

amrywiaeth, wedi cael eu croesawu gan

ystod o sefydliadau gan gynnwys Stonewall

Cymru a Cymorth i Ferched Cymru. 

 

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod y

cwricwlwm yn cael ei danlinellu gan addysg

hawliau dynol, i helpu i sefydlu ac

atgyfnerthu'r gwerthoedd a rennir sy'n

darparu sylfaen ar gyfer cymdeithas lle mae

pob unigolyn yn cael ei barchu, a chyda'r

cyfle i ffynnu. 
 

Dylai cyrff cyhoeddus wneud y mwyaf o

gyfleoedd i ymgysylltu â phobl ifanc wrth

wneud penderfyniadau a dangos sut mae

lleisiau pobl ifanc yn dylanwadu ar

benderfyniadau i wella Cymru ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol.

Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae

angen gwaith pellach i sicrhau bod ein

gwneuthurwyr penderfyniadau yn

rhannu nodweddion y bobl y maent yn

gwneud penderfyniadau drostynt

Mae cael y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i

adlewyrchu cyfansoddiad cymdeithas yn

ffactor pwysig wrth wneud penderfyniadau

da.
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Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae gwahanol grwpiau'n cymryd rhan ac yn cael eu cynrychioli

wrth wneud penderfyniadau (a dylid nodi bod llawer o'r nodweddion hyn yn croestorri, gan

arwain at fwy fyth o anfantais i rai pobl).

Er bod y Cynulliad Cenedlaethol yn perfformio'n dda mewn perthynas â

rhywedd yn gyffredinol, mae cynrychiolaeth menywod amrywiol yn parhau i

fod yn her allweddol - er enghraifft nid ydym eto i ethol menywod Duon

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn Aelodau'r Cynulliad.

 

Ers y llynedd bu rhywfaint o welliant yng nghyfran y menywod mewn

swyddi arweinyddiaeth mewn llywodraeth leol. Mae'r etholiad cyffredinol

diweddar wedi dychwelyd cyfran uwch o fenywod sy'n ACau yng Nghymru

o 28% i 35%.

 

Roedd 64% o'r penodiadau cyhoeddus a wnaed yn 2018-19 yn fenywod a

56% o'r cadeiryddion a benodwyd i fyrddau yn ystod yr un cyfnod yn

fenywod.

 

Rhywedd

“Mae Cymru sy’n gyfartal o ran rhywwss yn golygu rhannu pŵer, adnoddau a

dylanwad yn gyfartal i bob merch, dyn a phobl nad ydynt yn ddeuaidd. Mae hon

yn weledigaeth lle mae'r llywodraeth yn anelu at greu'r amodau ar gyfer

cydraddoldeb canlyniad i bawb. ”

Datganiad Gweledigaeth gan ‘Gwneud Nid Dweud’,

Chwarae Teg

Canfu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mai ychydig o bobl anabl

sydd mewn swyddi grym yng Nghymru ac mae cau llysoedd a rhwydweithiau

trafnidiaeth anhygyrch yn cyfyngu ymhellach ar allu pobl anabl i gymryd rhan.

 

Barnwyd bod anabledd yn ffactor ysgogol mewn 9% o droseddau casineb a

gofnodwyd yng Nghymru yn 2017-18. 

 

Anabledd

“Mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd gwell o ymgysylltu â dinasyddion lawer mwy.

Mae hyn yn golygu, cyfranogwyr gweithredol. Gallai hyn fod ar bethau fel

rheithgorau a phaneli dinasyddion.”

Cyfranogwr yng Nghynhadledd Anabledd Cymru (Tachwedd 2019)
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Mae grwpiau lleiafrifoedd ethnig wedi'u tangynrychioli mewn penodiadau

cyhoeddus a'r farnwriaeth - dim ond 1% o farnwyr llys a thribiwnlys sy'n dod o

gefndiroedd leiafrif ethnig.

 

Dim ond 3% o'r penodiadau cyhoeddus a wnaed yn 2018-19 a oedd yn

pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Yn fwy cadarnhaol, roedd 9.2% o'r

penodiadau newydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn 2017-18 yn dod o’r

cefndiroedd yma. 

 

Mae lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn profi lefelau uchel o droseddau

casineb: roedd mwyafrif (75%) y troseddau casineb a adroddwyd ac a

gofnodwyd yng Nghymru yn 2016/17 wedi'u cymell gan hil neu grefydd.

 

Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Tim Cymorth Lleaiafrifoedd Ethnig

a Ieuenctid Cymru yn tynnu sylw at brofiadau cymhleth pobl o gefndiroedd

lleiafrifoedd ethnig sy'n byw yng Nghymru. Er bod dros hanner y rhai a holwyd

yn teimlo'n gryf yn rhan o'u cymuned leol, roedd dros hanner (52%) hefyd wedi

nodi eu bod wedi profi camdriniaeth oherwydd eu hil, crefydd neu hunaniaeth

ddiwylliannol.

 

Ethnigrwydd

“Cael mwy o amrywiaeth ar baneli - mae angen iddo ddechrau o’r brig e.e.

cynrychiolaeth Aelodau'r Cynulliad, mae angen mynd i'r afael â hyn! Mae angen

cynrychiolaeth eang o bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig mewn swyddi

arweinyddiaeth sy’n adlewyrchu profiadau pobl.”

Cyfranogwr mewn gweithdy i bobl dduon ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig fel rhan o Cymru Ein Dyfodol

Mae pobl hŷn (65 oed a hŷn) yn fwy tebygol o fod ag ymdeimlad cryf o

gymuned o gymharu â grwpiau oedran iau. Er enghraifft, mae 90% o'r rhai 75

oed a hŷn yn fodlon â'u hardal leol fel lle i fyw. Fodd bynnag, mae pobl 75

oed neu drosodd hefyd yn teimlo'r lleiaf diogel yn eu cymunedau ar ôl iddi

nosi.

 

Mae cynrychiolaeth dda o bobl hŷn wrth wneud penderfyniadau: roedd 47%

o gynghorwyr sir a 55% o gynghorwyr cymunedol a etholwyd yn etholiadau

lleol 2017 yn 60 oed neu'n hŷn.

 

Yn gyffredinol mae grwpiau oedran iau mewn mwy o berygl o ddioddef

trosedd (gan gynnwys troseddau treisgar), gyda'r grŵp oedran 16-24 oed yn

profi'r cyfraddau uchaf yn y mwyafrif o gategorïau troseddau. 

 

Oedran
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Bu cynnydd yn nifer y troseddau casineb a gofnodwyd yng Nghymru y bernir eu

bod yn gysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol (un rhan o bump o'r holl droseddau

casineb a gofnodwyd yn 2017-18).

 

Mae ymchwil Stonewall Cymru yn dangos bod 25% o bobl LHDT (23%) wedi

dweud eu bod wedi profi trosedd casineb neu ddigwyddiad oherwydd eu

cyfeiriadedd rhywiol a / neu eu hunaniaeth rhywedd ac na wnaeth llawer

ohonynt droi at yr heddlu.

 

Mae 49% o bobl ifanc LHDT yn profi sylw rhywiol digroeso o leiaf unwaith y mis.

 

Mae gennym rai modelau rôl cadarnhaol mewn swyddi arweinyddiaeth yng

Nghymru gan gynnwys Steven Doughty, Aelod Seneddol De Caerdydd a

Phenarth a Hannah Blythyn, Aelod Cynulliad dros Delyn. 

 

 

Cyfeiriadedd rhywedd:

Mae'n gadarnhaol bod Grŵp Trawsbleidiol

newydd ar Gydraddoldeb Hil yng Nghynulliad

Cenedlaethol Cymru a, thrwy gyfranogiad

defnyddiol gan Race Alliance Wales yn ystod

datblygiad yr adroddiad hwn, deallaf fod

Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i

ddatblygu Strategaeth Cydraddoldeb Hiliol. 

 

 

Rwy'n gobeithio y bydd y Llywodraeth yn

achub ar y cyfle hwn i gymryd agwedd

uchelgeisiol ac integredig i fynd i'r afael â'r

anghydraddoldebau y mae pobl Dduon ac 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn

eu profi, sy'n ystyried y nodau llesiant a'r pum

ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf. 

 

Yn ‘A yw Cymru’n Decach? (2018) ’nododd y

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

nifer o argymhellion yn ymwneud ag

amrywiaeth y rhai sy’n gwneud

penderfyniadau, sy’n cynnwys:

 

Dylai pleidiau gwleidyddol Cymru

gyhoeddi data amrywiaeth o'u gwirfodd

ar ddewis ac ethol ymgeiswyr mewn

etholiadau lleol a chenedlaethol

Er mwyn lleihau tangynrychiolaeth ar

fyrddau cyhoeddus, dylai Llywodraeth

Cymru a chyrff cyhoeddus osod

targedau i gynyddu amrywiaeth mewn

penodiadau cyhoeddus, cyhoeddi sut y

byddant yn gwneud defnydd llawn o

gamau cadarnhaol a chyhoeddi

cynnydd yn flynyddol. 

 

Dylai sefydliadau ystyried recriwtio, yn

enwedig recriwtio pobl ddylanwadol mewn

swyddi arweinyddiaeth, fel cyfleoedd i

gymryd camau cadarnhaol a ddiffinnir fel

'camau gwirfoddol i fynd i'r afael ag unrhyw

anghydbwysedd cyfle neu anfantais y gallai

unigolyn â nodwedd warchodedig ei wynebu.'

.
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Dylid defnyddio addysg fel offeryn ar gyfer

datblygu cymdeithas amlddiwylliannol ac

amrywiol lle mae pawb yn gyfartal, waeth

beth fo'u cefndir economaidd-gymdeithasol,

rhywedd, ethnigrwydd, profiad o anabledd,

oedran neu gyfeiriadedd rhywiol.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Lle rydyn ni nawr

 

Fel y nodir ym Mhennod 5, yn yr adran ar

sgiliau ar gyfer y dyfodol, mae gwahaniaethau

sylweddol o hyd mewn addysg a sgiliau

ymhlith pobl anabl a rhai grwpiau lleiafrifoedd

ethnig.

Mae angen ymdrech genedlaethol ar y cyd

arnom i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud

penderfyniadau yn fwy amrywiol, gan ystyried

yr holl nodweddion gwarchodedig, a'r

mecanweithiau sydd ar waith i sicrhau bod

unrhyw ddinesydd a hoffai gymryd rhan

mewn gwella gwasanaeth neu gynllun yn cael

cyfle i wneud hynny. 

Cyfleoedd addysgol:

Galluogi pobl i ddatblygu'r

sgiliau a'r wybodaeth sydd

eu hangen

Roedd cyfran gymharol uchel (8.4%) o

gofrestriadau myfyrwyr o Gymru mewn

sefydliadau addysg uwch yn 2017/18 yn

dod o boblogaeth pobl dduon ac Asiaidd

a lleiafrifoedd ethnig Cymru.

Bu gwelliant yng nghyrhaeddiad addysgol

plant ag anghenion addysgol arbennig ac

er bod rhwystrau i bobl anabl rhag cael

gwaith yn gymhleth, gall hyn ddangos

cynnydd tuag at ganlyniadau mwy

cadarnhaol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o

oedolion o oedran gweithio ag anabledd.

Fodd bynnag, mae yna rai gwelliannau

cadarnhaol hefyd:

 

 

 

“Mae angen cymdeithas arnom lle mae

gwahaniaethu ar sail rhywedd, ethnigrwydd,

cyfeiriadedd rhywiol yn cael ei leihau gan fod mwy

o bobl yn ymwybodol o'r materion hyn yn gyfartal.

Rwy’n byw yn Powys ac mae’r anghydraddoldeb

mewn addysg yn tyfu hyd yn oed yn fwy nawr

oherwydd toriadau cyllid." 

Llwyfan y Bobl

“Mae angen i ysgolion - fod yn fwy integredig fel

dalgylchoedd - mae angen grymuso rhieni - nid

ydym wedi ein hyfforddi / dysgu i herio sy'n dod o

addysg .”
 

“Nid yw’r cwricwlwm yn glir ynghylch buddion

amrywiaeth; nid yw athrawon yn grŵp amrywiol.

Mae angen athrawon byd-eang, gwybodus sy’n

foesegol - ni all hyn ddigwydd heb weithlu

amrywiol.”

Cyfranogwyr mewn gweithdy i bobl

dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd eth

nig fel rhan o Cymru Ein Dyfodol

Dylid rhoi cyfle i bobl ddatblygu'r ystod o

sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer gwaith

addas, a gwarantu canlyniadau cyfartal i

bawb. Dylai pobl hefyd fod yn rhydd o

wahaniaethu, bwlio a cham-drin mewn

lleoliadau addysg, gan gynnwys mewn dysgu

gydol oes ac addysg uwch. Rhaid inni sicrhau

y gall pobl ddysgu a datblygu sgiliau a

gwybodaeth i fyw bywyd cyflawn. 
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Er bod pethau'n gwella, mae

anghydraddoldebau parhaus yn parhau

yng Nghymru o ran addysg a chyflogaeth.

Gallai mabwysiadu system addysg sy'n

fwy personol, hunan-gyflym ac sy'n

canolbwyntio ar sgiliau ar gyfer byd sy'n

newid (yn hytrach na gwybodaeth

draddodiadol) helpu plant o wahanol

gefndiroedd i gael mwy o reolaeth dros eu

canlyniadau addysgol.

Mae gan ddiwydiannau sy'n tyfu ac sy'n

dod i'r amlwg yng Nghymru

anghydraddoldebau rhywedd presennol a

allai gynyddu os nad eir i'r afael â nhw

nawr.

Nid oes digon o gamau i fabwysiadu

mesurau rhagweithiol ar gyfer gwella

amrywiaeth trwy amcanion a chamau lles.

Dylai'r mesurau hyn gynnwys gosod

targedau heriol ar gyfer recriwtio; sicrhau

bod pobl o wahanol leiafrifoedd ethnig yn

weladwy ac yn cael eu cynrychioli yn eu

sefydliad.

Mae pobl yn aros mewn gwaith ac yn

dysgu am gyfnod hirach, wrth i

boblogaeth Cymru heneiddio. Mae angen

i'n system addysg a sgiliau addasu a

manteisio ar hyn ar gyfer cymdeithas a'r

economi. 

Mae'r adran ar Sgiliau ar gyfer y Dyfodol ym

Mhennod 5, yn cynnwys canfyddiadau

allweddol sy'n ymwneud â phwysigrwydd

addysg a sgiliau wrth leihau

anghydraddoldebau, gan gynnwys:

 

 

 

 

 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

 

Mae ein hiechyd corfforol a meddyliol yn

hanfodol i'n llesiant a'n galluoedd i symud

ymlaen mewn bywyd. Dylai ansawdd iechyd

pobl a mynediad at wasanaethau gofal iechyd

fod yn gyfartal ar draws grwpiau, ac ni ddylai

eu hethnigrwydd, rhywedd, cyfeiriadedd

rhywiol, anabledd na thlodi cymharol lle

maent yn byw effeithio arnynt.

Lle rydyn ni nawr

 

Cydraddoldeb canlyniadau

iechyd: deall  yr achosion ac

effeithiau

anghydraddoldebau iechyd 

“Mae angen diwylliant o hawliau anabledd.

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i wneud y

model cymdeithasol yn realiti.”

Rhian Davies, Anabledd

Cymru

“Rwy’n anhapus bod cymaint o wahaniaeth yn y

bobl sydd angen help, boed yn broblem iechyd,

mater tai, pryder ariannol, mater iechyd meddwl

neu unigrwydd a’r rhai sydd â’r awdurdod i roi

help a chefnogaeth.”

Llwyfan y Bobl

Mae'r adran hon yn ymwneud yn agos â'r

adran ar Gymru Iachach yn y bennod hon, a

Phennod 5 ar Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.
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Mae tystiolaeth gymhellol nad ydym yn

buddsoddi yn y cydbwysedd gorau o

wasanaethau i gadw pobl yn iach ac i'w

galluogi i fyw bywydau iach a chyflawn.

Mae peth tystiolaeth bod cyrff cyhoeddus

yn mabwysiadu dulliau sy'n fwy ataliol, ond

nid yw'r agenda atal yn symud ymlaen ar y

raddfa a'r cyflymder sydd ei angen ac nid

yw'n aml yn canolbwyntio ar

benderfynyddion ehangach iechyd.

Mae'r rhan fwyaf o gyrff iechyd wedi

gosod amcanion llesiant sy'n canolbwyntio

ar y diffiniad mwy traddodiadol o 'iechyd' a

chyfraniad at nod "Cymru Iachach" yn

unig, gan fethu ag ystyried

penderfynyddion ehangach iechyd, megis

tlodi, llygredd aer a gwael tai.

Mae iechyd meddwl yn bryder dybryd i

genedlaethau'r dyfodol, gyda salwch

meddwl yn cynyddu ar draws ein

cymdeithas.

Mae Pennod 3, yn yr adran ar Gymru

Iachach ,yn cynnwys canfyddiadau allweddol

sy'n ymwneud â phwysigrwydd iechyd a

llesiant wrth leihau anghydraddoldebau, gan

gynnwys:

 

 

 

 

 

Mae arwyddion cadarnhaol o bolisïau

cenedlaethol yn cefnogi ymyriadau a fydd

yn helpu i fynd i'r afael â'r cylch rhwng

cenedlaethau o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod.

Mae angen dealltwriaeth fwy cyson a

gweithredu â ffocws i ddatblygu

cymunedau sy'n ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Mae enghreifftiau o waith rhwng

cenedlaethau fel rhan o ddatrysiad i fynd

i'r afael ag Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndodyn dechrau dod i'r amlwg yng

Nghymru ond gallai cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn

fwy eglur wrth greu'r cysylltiadau.

Mae'r adran ar Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod ym Mhennod 5, yn cynnwys

canfyddiadau allweddol sy'n ymwneud â

phwysigrwydd mynd i'r afael a Phrofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod o ran lleihau

anghydraddoldebau, gan gynnwys:

 

 

Mae cam-drin domestig a thrais yn erbyn

menywod a merched yn parhau i fod yn her

sylweddol yng Nghymru, nid yn unig

oherwydd yr effaith y mae'n ei chael ar iechyd

corfforol a meddyliol dioddefwyr ac ar y galw

am wasanaethau cyhoeddus yn y tymor byr,

ond hefyd oherwydd yr effaith tymor hwy ar

trosglwyddo adfydau plentyndod rhwng

cenedlaethau.
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Mae cam-drin domestig a thrais yn erbyn

menywod a merched yn parhau i fod yn her

sylweddol yng Nghymru, nid yn unig

oherwydd yr effaith y mae'n ei chael ar iechyd

corfforol a meddyliol dioddefwyr ac ar y galw

am wasanaethau cyhoeddus yn y tymor byr,

ond hefyd oherwydd yr effaith tymor hwy ar

trosglwyddo adfydau plentyndod rhwng

cenedlaethau.

Yn ogystal â hyn, derbynnir yn eang ei bod yn

anodd cael data cywir ar nifer yr achosion o

gam-drin domestig. Canfu Arolwg Trosedd

Prydain nad yw 83% o ddioddefwyr yn

adrodd i’r heddlu, ac yn eu hadroddiad

diweddar ar weithredu Deddf Trais yn erbyn

Menywod Cam-drin Domestig a Thrais

Rhywiol (Cymru), daw Archwiliad Cymru i’r

casgliad “Un o’r ffynonellau gorau Daw

gwybodaeth benodol Gymraeg am y galw am

wasanaethau cam-drin domestig a thrais o

ffurflenni data aelodau Cymorth i Fenywod

Cymru sy’n dangos bod 12,166 o oroeswyr

wedi cael cefnogaeth gwasanaethau

arbenigol yn ystod y flwyddyn.”

 

Ledled y Deyrnas Unedig, cofnododd yr

heddlu 599,549 o droseddau cysylltiedig â

cham-drin domestig yn y flwyddyn a ddaeth i

ben ym mis Mawrth 2018, cynnydd o 23% ers

y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn rhannol yn

adlewyrchu gwelliannau o ran nodi a chofnodi

digwyddiadau cam-drin domestig fel

troseddau, a pharodrwydd cynyddol

dioddefwyr i ddod ymlaen. O'r 559,549 o

droseddau hyn, cofnodwyd 34,907 gan

heddluoedd Cymru, gan gyfrif am 15% o

gyfanswm y troseddau a gofnodwyd yng

Nghymru.

Mae trais yn erbyn menywod yn parhau i

fod yn her sylweddol a pharhaus er

gwaethaf ffocws cynyddol a chyflwyno

deddfwriaeth benodol

Mewn perthynas â thrais partner agos, roedd

2.4% o ddioddefwyr yn ddynion o gymharu â

5.6% o fenywod. Mae cam-drin domestig

hefyd yn fwy cyffredin mewn grwpiau

economaidd-gymdeithasol is gyda 21.4% o

ferched sy'n dioddef yn byw ar aelwyd gydag

incwm o lai na  £10,000 y flwyddyn, o'i

gymharu â 4.6% o fenywod sy'n byw mewn

cartrefi ag incwm o dros £50,000 y flwyddyn.

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (2015).

Pwrpas hyn oedd gwella ymateb y sector

cyhoeddus i drais yn erbyn menywod,

cam-drin domestig a thrais rhywiol;

darparu ffocws strategol ar y materion hyn;

a sicrhau ystyriaeth gyson o fecanweithiau

ataliol, amddiffynnol a chefnogol wrth

ddarparu gwasanaethau.

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams

AC, hefyd wedi cyhoeddi y bydd addysg ar

berthnasoedd iach yn rhan orfodol o

Gwricwlwm Cymru newydd gan lenwi

bwlch i’w groesawu yng null Cymru tuag at

atal. 

Bu nifer o ddatblygiadau sylweddol a

chadarnhaol wrth fynd i'r afael â thrais yn

erbyn menywod a merched yng Nghymru

dros y pum mlynedd diwethaf, yn fwyaf

arbennig:

 

 

 

Er bod ymrwymiad a bwriad polisi clir gan

Lywodraeth Cymru, gan gynnwys addewid

gan y Prif Weinidog i wneud Cymru'r lle

mwyaf diogel i fenywod, mae dadansoddiad

gan Archwiliad Cymru ar weithredu'r Ddeddf

yn dangos bod mwy o waith i'w wneud. 

Er y gall unrhyw un brofi cam-drin domestig a

thrais rhywiol, mae'n amlwg ei fod yn cael

effaith ar anghymesur ar fenywod: yn y

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018,

amcangyfrifodd 2 filiwn o oedolion gam-drin

domestig (1.3 miliwn o fenywod, 695,000 o

ddynion). 
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Rwy’n cefnogi’r argymhellion a wnaed gan yr

Archwilydd Cyffredinol ac mae llawer o fy

argymhellion yn yr adroddiad hwn yn adeiladu

ar yr hyn y mae wedi’i awgrymu - er enghraifft

fy argymhelliad i gyllidebau tafell uchaf i

fuddsoddi mewn atal a phenodi Gweinidog i

oruchwylio hyn. Dylai'r Llywodraeth a chyrff

cyhoeddus eraill geisio gweithredu'r

argymhellion hyn yn y maes polisi hwn ac ar

draws y dirwedd polisi a chyflawni cyn gynted

â phosibl.

Mae'r adroddiad gan Archwiliad Cymru yn

amlinellu'r un rhwystrau y mae'r Adroddiad

Cenedlaethau'r Dyfodol hyn yn cyfeirio atynt

dro ar ôl tro â: ffrydiau cyllido tymor byr,

fframweithiau perfformiad a'r angen i ddeall

taith y dioddefwr / goroeswr yn well.

 

 

 

“Gwelsom er bod cyrff cyhoeddus yn cydnabod

pwysigrwydd datblygu gwasanaethau ataliol,

nad ydynt eto wedi symud yn effeithiol o

wasanaeth adweithiol acíwt. Mae staff rheng

flaen y gwnaethom eu cyfweld ar draws pob

corff yn cydnabod pwysigrwydd atal ond yn

cydnabod nad oes ganddynt yr amser na'r

adnoddau i wneud y newid hwn mewn ffocws a

phwyslais yn realiti oherwydd bod angen

adnoddau ar gyfer gwasanaethau pontio ac nid

oes gan gyrff cyhoeddus yr arian ar gael i

cefnogi'r shifft hon. Dywedodd y bobl y

gwnaethom eu cyfweld wrthym nad oes arian

dynodedig ar gyfer atal ac er mwyn rhyddhau

arian byddai'n rhaid iddynt dorri'r

gwasanaethau presennol, rhywbeth nad ydynt

yn teimlo y gallant ei gyfiawnhau ar hyn o bryd.”

Archwilydd Cyffredinol Cymru, ‘Cynnydd wrth

weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod,

Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol’ 

Mae hyn yn adlewyrchu fy nghanfyddiadau ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ym

Mhennod 5, lle mae cynnydd yn cael ei

wneud ond nad yw'n drawsnewidiol eto yn

enwedig o ran y newid i atal.
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Cymru sy'n fwy Cyfartal
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall ymateb i dueddiadau yn y dyfodol (megis

cynyddu awtomeiddio, ein poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd) mewn ffyrdd

sy'n lleihau anghydraddoldebau yn hytrach na'u annog.

Argymhellion Polisi

Gweithredu argymhellion yr Adolygiad Cydraddoldeb ar sail Rhywedd gan ganolbwyntio'n

benodol ar oblygiadau tueddiadau'r dyfodol yn ogystal â'r heriau presennol.

Sicrhau ei fod yn defnyddio ysgogiadau fel Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus;

dyletswydd economaidd-gymdeithasol a Bil Partneriaethau Cymdeithasol (Cymru), mewn

ffyrdd sy'n cyd-fynd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - yn

enwedig gosod, cyflawni ac adrodd ar amcanion llesiant.

Cymryd camau beiddgar i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a brofir gan gymunedau

pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru gan gynnwys drwy strategaeth

cydraddoldeb hiliol. 

Gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio'r sector cyhoeddus, gan sicrhau bod pobl â

nodweddion amrywiol yn cael eu cynrychioli'n amlwg yn y llywodraeth ar bob lefel. Dylai'r dull

hwn gydnabod pwysigrwydd profiadau byw dan anfantais fel rhan o'r meini prawf recriwtio

dilys. Dylid cyflwyno llwybr carlam bywyd go iawn fel rhan o broses recriwtio'r Llywodraeth.

(Gweler argymhelliad Pennod 2 ar y 'Llwybr Carlam Bywyd Go Iawn').

Sicrhau bod y cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru yn arfogi plant yn ddigonol i ddod yn

ddinasyddion gwybodus moesegol yng Nghymru amrywiol; yn enwedig yng nghyd-destun y

twf ymddangosiadol mewn troseddau casineb a waethygwyd gan Brexit.

Sicrhau ei fod yn defnyddio pob lifer sydd ar gael i leihau anghydraddoldebau a thlodi yng

Nghymru, gan fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ym mhob un o'r nodau llesiant. 

 

 

 

 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru:
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Cymru sy'n fwy Cyfartal
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Argymhellion Proses

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio: 

Canolbwyntio ymdrechion i fynd i’r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb i raddau

helaeth drwy ymyriadau economaidd a chymdeithasol yn unig, gan golli cyfleoedd i gymryd

agwedd fwy cyfannol sy’n cyfrannu at yr holl nodau llesiant.

Dulliau o brentisiaethau, mentora, cysgodi gwaith a rhaglenni interniaet / lleoliad gwaith â

thâl nad ydynt yn ceisio mynd i'r afael â thangynrychiolaeth rhai grwpiau.

 

Defnyddio ymchwil tueddiadau'r dyfodol a thechnegau'r dyfodol i gynllunio sut i leihau

tlodi ac anghydraddoldebau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Defnyddio'r diffiniad o atal i sicrhau bod y dull cyffredinol o roi terfyn ar dlodi a lleihau

anghydraddoldeb yn symud i ddulliau ataliol, yn ogystal â chefnogi pobl sy'n profi

anfantais.

Cysoni ysgogiadau allweddol yn well i fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldebau i

ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n derbyn cyllid gan y Llywodraeth i ddarparu hyfforddiant

cydraddoldeb, amrywiaeth a rhagfarn anymwybodol i'w gweithlu uwch ar rai sydd yn

gweithio gyda’r cyhoeddus.

Ceisio lleihau anghydraddoldebau drwy gynnwys pobl yn y 'stori y tu ôl i'r data' a

chydweithio ag eraill.

Mynd i'r afael â'r argymhellion sydd wedi'u cynnwys yn adroddiad Archwilio Cymru:

'Cynnydd wrth Weithredu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod Cam-drin Domestig a Thrais

Rhywiol.

 

 

 

 

 

 

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:
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Argymhellion ar gyfer Pob Corff a Bwrdd Cyhoeddus sy'n dod o dan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â'r nod hwn, dylai'r holl Gyrff Cyhoeddus a Byrddau a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):

Sicrhau bod amcanion yn ystyried cyfleoedd i fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldebau

yng nghyd-destun yr holl nodau llesiant - heb ganolbwyntio'n unig ar gyfleoedd

economaidd a chymdeithasol.

Ystyried dulliau mwy cydweithredol ac integredig o fynd i'r afael â thlodi a chydraddoldeb

ar draws gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar grwpiau sy'n wynebu anfanteision penodol.

 

Cymru sy'n fwy Cyfartal

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio

yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Trechu tlodi ac anfanteision economaidd-gymdeithasol.

Sicrhau mynediad cyfartal i swyddi addas i gydnabod gwerth pawb.

Rhoi cyfle cyfartal i bobl gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau er mwyn

sicrhau canlyniadau cyfartal.

Galluogi pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i'w cyflawni.

Deall achosion ac effeithiau anghydraddoldebau iechyd.
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Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Canolbwyntio'n unig ar adrodd am heriau a chymryd ymagwedd 'gwaredwr' ar draul

canolbwyntio ar atal.

Ystyried amcanion cydraddoldeb ar wahân i fusnes craidd.

 

Argymhellion ar gyfer Pob Corff a Bwrdd Cyhoeddus sy'n dod o dan

Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)

Cymru sy'n fwy Cyfartal

Canolbwyntio ar atal anghydraddoldebau, gan gynnwys drwy addysg a harneisio sgiliau a

gwydnwch pobl sydd wedi byw profiad o faterion perthnasol.

Mabwysiadu mesurau rhagweithiol wrth osod amcanion llesiant a chamau sy'n cynnwys

gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio, cadw a dilyniant menywod, grwpiau

pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl; sicrhau eu bod yn weladwy ac

yn cael eu cynrychioli ar bob lefel yn eu sefydliad.

Mabwysiadu gweithredoedd y strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer

Penodiadau Cyhoeddus, gyda'r nod o ddarparu cyfle cyfartal i bawb, megis darparu

hyfforddiant cydraddoldeb gorfodol a hyfforddiant ar ragfarn ddiarwybod.

Mynd ati i annog arweinwyr ac uwch reolwyr i fod â meddylfryd ecwiti sy'n treiddio drwy

eu timau.

Cysoni'r gwaith o osod, cyflawni ac adrodd ar eu hamcanion llesiant ar gydraddoldeb â'u

hamcanion cydraddoldeb strategol.

 

 

 

 

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:
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Adnoddau / Gwybodaeth Defnyddiol

Taith tuag at Cymru sy'n Fwy Cyfartal

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer darlunio

gwasanaeth 

Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol (2017)

Lleisant Cymru 2019 

Joseph Rowntree Foundation: Poverty in Wales 2018

Bevan Foundation: Poverty in Wales – a failure of

devolution?

Equality and Human Rights Commission: 'Is Wales Fairer?

2018’

Comisynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru

 

 

 

Arall
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https://futuregenerations.wales/cy/a-more-equal-wales/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/fframwaith-cenedlaethaur-dyfodol-ar-gyfer-craffu/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-report-2017-cy.pdf
https://llyw.cymru/llesiant-cymru?_ga=2.245257669.1598103475.1588243174-2004175233.1564500188
https://llyw.cymru/llesiant-cymru?_ga=2.245257669.1598103475.1588243174-2004175233.1564500188
https://www.jrf.org.uk/report/poverty-wales-2018
https://www.bevanfoundation.org/commentary/poverty-in-wales-a-failure-of-devolution/
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/wales-fairer-2018


 


