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Anghydraddoldeb Hiliol yng Nghymru
Mae eleni'n nodi dechrau'r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth o ran gweithredu
Confensiwn Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu ar Sail Hil (ICERD).
Mae Race Equality First bellach yn hwyluso'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno Adroddiad Cysgodol
cyrff anllywodraethol ar y cyd i Gymru ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu Hiliol ar gyfer
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig er mwyn helpu i lywio eu hadolygiad arfaethedig.
Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i ddwyn y llywodraeth i gyfrif ac i nodi meysydd i'w newid.
Rydym yn cyhoeddi'r Alwad hon am Dystiolaeth i gasglu blaenoriaethau gwahaniaethu ar sail hil i'w cynnwys
yn yr Adroddiad. Mae angen eich blaenoriaethau a'ch tystiolaeth arnom i'n helpu i benderfynu beth i'w
gynnwys a beth sydd angen ei newid i boblogaeth pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) yng Nghymru.

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Meysydd Thematig
Plismona
Gweithlu tangynryniadol
Swyddogion du a lleiafrifoedd
ethnig sy'n wynebu triniaeth
wahaniaethol o fewn yr heddlu
Anghymesur ethnig mewn pwerau
heddlu (stopio a chwilio, defnyddio
grym, arestio, dedfrydu)

Trosedd Casineb
Y nifer cynyddol o droseddau
casineb hiliol a gofnodwyd
flwyddyn ar ôl blwyddyn
Y bwlch cyfiawnder mawr sy'n
parhau gydag erlyniadau
llwyddiannus mor isel
Y mater o danadrodd
Y cynnydd mewn troseddau seibergasineb

Materion sy'n
wynebu Cymunedau
Sipsiwn, Teithwyr
Roma
Mae'r cymunedau hyn yn parhau i
wynebu allgáu a gwahaniaethu ym
meysydd iechyd, addysg, tai a
chyflogaeth
Mae'r cymunedau hyn yn destun
stereoteipiau negyddol a stigma yn
y cyfryngau

Mewnfudo a
Chanolfannau
Cadw
Y defnydd o gadw mewnfudwyr
heb derfyn amser statudol
Plant sy'n parhau i gael eu cadw
mewn cyfleusterau cadw
mewnfudo

Iechyd

Addysg

Mynediad at ofal iechyd i
unigolion Pobl dduon a lleiafrifoedd
ethnig Anghydraddoldebau hiliol
mewn iechyd meddwl
(gorgynrychiolaeth pobl o dras
Affricanaidd-Caribïaidd mewn
sefydliadau seiciatrig)
Triniaeth aelodau o staff DU a
lleiafrifoedd ethnig y GIG,
tangynrychioli staff du a lleiafrifoedd
ethnig mewn swyddi uwch o fewn y
GIG

Diffyg addysgu cytbwys am hanes
yr Ymerodraeth Brydeinig a
Coloniaeth
Bwlio ac aflonyddu hiliol mewn
ysgolion
Cyfradd anghymesur o wahardd
disgyblion sy'n perthyn i
gymunedau Sipsiwn, Teithwyr
Roma neu Affricanaidd-Caribïaidd o
ysgolion

System
Cyf iawnder
Troseddol

Brexit

Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn
cael eu targedu'n anghymesur drwy'r
system cyfiawnder troseddol (CJS)
Y nifer anghymesur o bobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig mewn carchardai
Tangynrychiolaeth o bobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig mewn swyddi
uwch yn y CJS

Cyflogaeth
Cyfradd uwch o ddiweithdra
ymhlith Pobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig

Y rhethreg ymfflamychol a
ddefnyddir gan wleidyddion drwy
gydol yr ymgyrch
Y cynnydd mawr mewn troseddau
casineb hil a hil/crefydd sy'n
gysylltiedig â'r refferendwm i adael
yr UE (heb ei gynnwys yn
Adroddiad 2016)

Mesurau
Gwrthderfysgaeth
Sut mae 'Prevent' wedi creu
awyrgylch o amheuaeth tuag at
aelodau o gymunedau Mwslimaidd

Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
sy'n fwy tebygol o fod mewn
gwaith ar gyflogau isel

Materion Trosfwaol (gan
gynnwys,
ond nid yn gyfyngedig i)
Y ffyrdd y mae pandemig Covid-19 yn effeithio'n anghymesur ar
unigolion Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
Tai
Chwaraeon
Ymgysylltu Gwleidyddol
Gorgynrychiolaeth plant BME mewn Ardaloedd Addysg Arbennig (AAA)
mewn ysgolion yng Nghymru

Mae'r rhestr uchod o feysydd wedi'u nodi yn sylwadau terfynol Pwyllgor CERD y Cenhedloedd
Unedig ar Adroddiad Cysgodol 2016 ar gyfer y DU fel meysydd diddordeb amlwg ar gyfer
Adroddiad 2021.
Mae'r rhestr uchod yma fel canllaw. Nid ydym yn disgwyl i chi ymdrin â phob pwnc, dim ond y
meysydd hynny lle mae gennych wybodaeth a thystiolaeth yr hoffech eu rhannu.
Yn eich ymateb, efallai yr hoffech ystyried (fel canllaw):
Beth yw'r prif faterion y dylai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus fod yn eu
blaenoriaethu a pham? Pa wybodaeth neu dystiolaeth sydd gennych i gefnogi hyn?
Pa bolisi neu newidiadau sydd eu hangen yn ôl y gyfraith i wneud i hyn ddigwydd a pham? A
oes unrhyw fylchau?
Pa argymhellion yr hoffech eu gwneud i sicrhau newid cadarnhaol a lleihau anghydraddoldeb
hiliol yn y DU?

Canllawiau Cyflwyno
Rydym yn croesawu ymatebion a thystiolaeth ar gynifer o'r pynciau ag yr hoffech
ymateb iddynt, os mai dim ond gwybodaeth a thystiolaeth sydd gennych i'w
rhannu ar un neu ddwy flaenoriaeth, yna mae hynny'n berffaith iawn.
Byddwch yn gryno gyda'ch cyflwyniad ysgrifenedig. Nid oes terfyn geiriau ond
cadwch eich ymateb yn gryno i helpu i sicrhau ein bod yn gallu nodi'r prif faterion,
y pryderon a'r blaenoriaethau yr ydych yn tynnu sylw atynt.
Dylech gynnwys cyfeiriadau at unrhyw astudiaethau, ystadegau ac adroddiadau
sydd wedi'u rhyddhau ers 2016 (gorau oll yn fwy diweddar) i gefnogi eich
tystiolaeth.
Rydym yn croesawu argymhellion penodol i gefnogi eich tystiolaeth.
Dylech gynnwys unrhyw faterion newydd neu faterion sy'n dod i'r amlwg fel y bo'n
berthnasol, er enghraifft effaith Covid-19.
Byddwch yn glir a ydych yn darparu ymateb ar ran eich sefydliad neu gan
rwydwaith neu fel unigolyn (e.e. academaidd).

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried a fydd yn helpu i bennu'r blaenoriaethau ar
gyfer eu cynnwys yn Adroddiad Cysgodol Cymru ar Ddiddymu Gwahaniaethu ar Sail Hil.
Bydd eich mewnbwn yn cael ei rannu ag arweinwyr thematig yn ein Grŵp Llywio
Prosiect er mwyn gwirio cywirdeb.
Diolchiadau – rydym am roi cydnabyddiaeth lawn i bob sefydliad sydd wedi cyfrannu
tystiolaeth i lywio'r Adroddiad. Cyn ei gyhoeddi, byddwn yn cysylltu â sefydliadau i
gefnogi'r Adroddiad. Nid oes rheidrwydd ar hyn, ond hoffem gynnwys cynifer o
lofnodwyr â phosibl i gefnogi Adroddiad Cysgodol Cymru i sicrhau bod gennym
gyflwyniad mor gryf â phosibl.
Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich amser a'ch cyfranogiad yn y gwaith hwn.
Mae ein cyllidwr yn mynnu bod tystiolaeth ysgrifenedig a dderbyniwn yn cael ei
gyhoeddi ar ein gwefan unwaith y bydd yr alwad am dystiolaeth wedi cau. Rhowch
wybod i ni os oes unrhyw ran o'ch cyflwyniad sy'n gyfrinachol nad ydych am ei
gyhoeddi.
Anfonwch eich cyflwyniadau at – Christina.T@raceequalityfirst.org.uk
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Christina Tanti ar
Christina.T@raceequalityfirst.org.uk
Neu ffoniwch ein swyddfa ar 029 2048 6207
Dyddiad cau – Dydd Mawrth, 9fed o Fawrth 2021 am 5.00yp.
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