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Mae Race Equality First (REF) yn ddiolchgar i’r sefydliadau canlynol 
am fynychu’r Digwyddiadau Adeiladu Capasiti a Chasglu Tystiolaeth: 

• Asylum Matters
• Mae Bywydau Du o Bwys Cymru   

(BLM - Black Lives Matter Wales)
• Cymdeithas Meddygon o Darddiad Indiaidd 

Prydain (BAPIO - British Association of Physicians 
of Indian Origin) (Cymru)

• Pobl wedi’u Dadleoli ar Waith    
(DPiA - Displaced People in Action)

• Staff lleiafrifoedd ethnig GIG Cymru
• EYST 
• Sipsiwn a Theithwyr Cymru
• Cyngor Hindwaidd Cymru
• MEND

• Cyngor Mwslimaidd Cymru
• Cynghrair Hil Cymru (RAW - Race Alliance Wales)
• Cyngor Hil Cymru
• Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth   

(SRtRC - Show Racism the Red Card)
• Tai Pawb
• TGP Cymru
• Pwyllgor Aelodau Du UNISON Cymru
• Cymorth i Ddioddefwyr (Victim Support)
• Virgo Consultancy Services Ltd.
• Cyngor Ffoaduriaid Cymru
• Dim Hiliaeth Cymru

Cynhyrchwyd yr Adroddiad hwn gyda chefnogaeth 
ein Grŵp Llywio Prosiect, gan gynnwys yr unigolion 
a ganlyn: Gaynor Legall, Kebba Manneh, yr Athro 
Matthew Williams, Minkesh Sood, yr Athro Robert 
Moore, Roon Adam, Saleem Kidwai a Sanjiv Vedi.

Elwodd yr Adroddiad hwn ar arbenigedd eang 
aelodau’r Grŵp Llywio a ddaeth o ystod o 
gefndiroedd, gan gynnwys y byd academaidd, 
y trydydd sector, iechyd a gofal cymdeithasol, 
cyrff cynrychioladol crefyddol, undebau llafur a’r 
llywodraeth.

Oherwydd cyfyngiadau geiriau, nid yw’r Adroddiad 
hwn yn cynnwys manylion yr holl faterion sy’n 
ymwneud â hawliau lleiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru. Fodd bynnag, mae’n darparu trosolwg 
o’r pryderon allweddol a nodwyd gan Sefydliadau 
Cymdeithas Sifil (CSO - Civil Society Organisations) 
yn ystod y broses gasglu tystiolaeth.

Ymwadiad: Mae’n bosibl na fydd y safbwyntiau a 
fynegir yn yr Adroddiad hwn yn adlewyrchu barn y 
sefydliadau a’r unigolion a restrir uchod.

Mae REF wedi derbyn cyllid gan y Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC - Equality and 
Human Rights Commission) ar gyfer y prosiect hwn, 
ac rydym yn ddyledus i’r Comisiwn am wneud yr 
Adroddiad hwn yn bosibl.

Awdurwyd gan: 
Christina Tanti
Cydlynydd Ymchwil a Gwerthuso   
REF / Awdur Arweiniol 

Golygwyd gan: 
Aliya Mohammed
Prif Swyddog Gweithredol REF
Yr Athro Robert Moore
Cadeirydd NWREN, Athro Emeritws mewn 
Cymdeithaseg, Prifysgol Lerpwl ac Aelod 
o Grŵp Llywio Prosiect CERD 

Gan ddiolch yn fawr i: 
Myfyrwyr Lleoli REF 
Silène Ravayrol a Tatinaya Banya 
a roddodd dros 400 a 100 awr o’u hamser 
ar yr Adroddiad hwn yn y drefn honno.

Cydnabyddiaethau 
a Chyfraniadau:
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Rhagair: 

Lansiodd REF alwad pum wythnos o hyd am dystiolaeth ysgrifenedig a chynhaliodd naw ymgynghoriad 
yn ystod yr amser hwn, bob un yn cynnwys pedwar cyfranogwr ar gyfartaledd o CSOs yng Nghymru 
sydd ag arbenigedd mewn hil a / neu grefydd.1 Ymgysylltodd yr ymgynghoriadau â 35 unigolyn o 19 CSO 
yng Nghymru2 ac roeddent yn canolbwyntio ar drafodaethau ar y meysydd thematig eang yn yr Alwad 
am Dystiolaeth3, a lywiwyd gan arsylwadau terfynol CERD o Adroddiad Cysgodol 2016. Ochr yn ochr â 
hyn, rydym wedi darllen, dehongli a dadansoddi ystod eang o ffynonellau eilaidd ar ffurf adroddiadau, 
astudiaethau ac erthyglau, sy’n cynnwys ystadegau a thystiolaeth empirig ar anghydraddoldeb hiliol yng 
Nghymru.

Ar sail tystiolaeth a gasglwyd o ymgynghoriadau ac ymchwil desg REF, mae’r Adroddiad hwn yn dadlau 
bod rhan annatod o ddeall gwahaniaethau ethnig yng Nghymru, ac ar draws y DU, yn dod o ddeall 
anghydraddoldeb strwythurol a hiliaeth systemig / sefydliadol, a sut mae’n effeithio poblogaethau 
lleiafrifoedd ethnig4. Daw anghydraddoldebau strwythurol i’r amlwg pan fydd deddfau ac arferion 
sefydliadol, arferion a syniadau arweiniol yn cyfuno i niweidio poblogaethau lleiafrifoedd ethnig mewn 
ffyrdd nad yw’r boblogaeth Wyn yn dod ar eu traws5.

Cyflwyniad Rhagair

1 O’n profiad fel sefydliad sefydledig yn y sector elusennol yng Nghymru am dros 45 mlynedd, gwnaethom ddewis canolbwyntio 
ein hamser yn ystod yr alwad am dystiolaeth ar drefnu ymgynghoriadau â sefydliadau gwasanaeth cymunedol (CSOs – 
Community Service Organisations) yng Nghymru. Fe wnaethom weithredu’n flaengar gan wybod y byddai llawer o CSOs yn 
debygol o gael anhawster i ddarparu cyflwyniad ysgrifenedig yn yr amserlen fer bum wythnos a nodwyd. Mae hyn oherwydd bod 
llawer o CSOs yn brysur iawn yn codi’r slac, gan gynnig gwasanaethau cyngor a chymorth nad yw’r llywodraeth yn eu darparu. 
Nid yw’n syndod na dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig o’r alwad felly. Felly - er gwaethaf hyrwyddo’r alwad am 
dystiolaeth ysgrifenedig ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol REF - er mwyn sicrhau mewnbwn ehangach y CSO ar gyfer yr 
Adroddiad, gwnaethom ddewis canolbwyntio ein hymdrechion ar gwrdd â CSOs i drafod y materion amlwg yr oeddent yn teimlo 
oedd angen cyfeirio atynt yn yr Adroddiad hwn. Roedd pob un o’r naw ymgynghoriad yn sesiynau cyfoethog iawn a ddarparodd 
doreth o wybodaeth, data a thystiolaeth anecdotaidd yn ymwneud ag anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru y mae’r Adroddiad 
yn cyfeirio ato drwyddo draw.
2 Gan gynnwys gohebiaeth a thrafodaethau dros y ffôn trwy e-bost gyda dau CSO ar ôl i’r alwad am dystiolaeth ysgrifenedig gau.
3 Gweler: Cydraddoldeb Hil yn Gyntaf (2021). Galwad am Dystiolaeth ar gyfer Cyd-Adroddiad Cysgodol NGO ar Anghydraddoldeb 
Hiliol yng Nghymru, t.2.
4 Nodyn ar derminoleg: wrth ysgrifennu’r Adroddiad hwn, rydym wedi mabwysiadu dull tebyg i ddull Canolfan Polisi Cyhoeddus 
Cymru (WCPP - Wales Centre for Public Policy), yn yr ystyr ein bod wedi ceisio osgoi defnyddio’r acronymau / termau ‘BAME’ a ‘BME’ 
(Black, Asian, and minority ethnic), ‘lleiafrifoedd ethnig’ a ‘GRT’ (Gypsy, Roma and Traveller) gan ein bod yn cydnabod bod y rhain 
yn dermau a ymleddir ac y gellir eu hystyried yn amhersonol ac yn ‘aralloli’, a’u bod yn grwpio nifer o boblogaethau gyda’i gilydd 
y mae eu profiadau a’u diwylliant i gyd yn wahanol iawn i’w gilydd. Felly rydym yn ceisio cyfeirio at bobl a chymunedau penodol 
o bobl lle bynnag y bo modd yn yr Adroddiad hwn, a lle nad yw hyn yn bosibl, rydym wedi defnyddio’r termau ‘BME’, ‘lleiafrifoedd 
ethnig’ a ‘GRT’, wrth gydnabod bod unrhyw derm ymbarél amherffaith. Gweler: Arday. J., (2021). Improving race equality in 
Education. WCPP, t.6. Yn adrannau diweddarach yr Adroddiad hwn, rydym hefyd yn defnyddio’r term ‘wedi ei hilioleiddio’ wrth 
drafod profiadau rhai grwpiau, fel Mwslemiaid, nad ydynt yn grŵp hiliol nac ethnig, ond sydd wedi cael eu hilioleiddio mewn 
gwleidyddiaeth a bywyd cymdeithasol yn y disgwrs cyfryngau.
5 Ligayah, S., (2021). It takes a system. The systemic nature of racism and pathways to system change, t.6

Mae’r Adroddiad hwn yn darparu persbectif cymdeithas sifil ar raddfa 
anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru er mwyn helpu i hysbysu CERD ar ba mor dda 
y mae Llywodraeth Cymru (Ll/Cymru) yn gweithredu’r hawliau yn ICERD ac yn cynnal 
y cytundeb. Mae’r Adroddiad hwn wedi’i ddrafftio gan REF gydag arweiniad gan 
ein Grŵp Llywio Prosiect a chyfraniadau gan y rhai a fynychodd ein digwyddiadau 
ymgynghori.
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https://raceequalityfirst.org/CallforEvidence-Infographic-English-Updated.pdf
https://raceequalityfirst.org/CallforEvidence-Infographic-English-Updated.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf
https://www.rota.org.uk/sites/default/files/researchpublications/It takes a system FINAL - January 2021.pdf


Felly, ni roddir cyfle cyfartal i leiafrifoedd ethnig, a hynny’n arwain at eu dieithrio o swyddi pŵer, 
cynrychiolaeth ac adnoddau6. Mae’r Adroddiad hwn yn dadlau bod anghydraddoldebau strwythurol yn 
cael eu cyflawni ar lefel sefydliadol ledled y DU - ym maes addysg, cyflogaeth, tai a gofal iechyd, ac yn atal 
mwynhau hawliau economaidd a chymdeithasol, sifil a gwleidyddol ar gyfer lleiafrifoedd ethnig. Ymhellach, 
drwy gydol yr Adroddiad hwn, rydym yn tystio i brofiadau o groesdoriadoldeb a sut mae meddu ar fwy nag 
un nodwedd warchodedig yn effeithio ymhellach ar fwynhad lleiafrifoedd ethnig o’r hawliau hyn.

Rydym yn pryderu bod Ll/Cymru wedi methu â mynd i’r afael â llawer o argymhellion CERD ers yr 
adolygiad cyfnodol diwethaf. O oedran ifanc, mae profiad plant Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BME - Black 
and Minority Ethnic) yn yr ysgol yn parhau i gael ei rwystro gan fwlio hiliol yn eu bywyd ysgol dydd-i-
ddydd ac yn cael ei waethygu gan ddiffyg modelau rôl mewn gweithlu addysg nad yw’n adlewyrchu 
proffil ethnig amrywiol Cymru7. Yn y gwaith, mae lleiafrifoedd ethnig yn parhau i weithio dwy i dair gwaith 
yn galetach na’u cymheiriaid Gwyn i ennill cydnabyddiaeth 8, mae yn wynebu mân ymosodiadau ac yn 
cael eu heffeithio’n anghymesur gan weithdrefnau disgyblu9. Mae lleiafrifoedd ethnig yn parhau i gael 
eu gorgynrychioli mewn gwaith ansicr a chyflog isel. a than-gynrychioli mewn rolau uwch.10 Mae hyn, 
ynghyd â chyfraddau cyflogaeth is yn gyffredinol ar gyfer poblogaethau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, 
nid yn unig yn cynyddu eu tebygolrwydd o fyw mewn tlodi ond, yn hanfodol, mae hefyd yn caniatáu i’r 
anghydraddoldebau hyn a hiliaeth sefydliadol barhau11. Mae hyn oherwydd na chynrychiolir unigolion BME 
yn ddigonol i nodi, dileu a diwygio unrhyw strwythurau, polisïau nac arferion gwahaniaethu hiliol.

Mae gorgynrychiolaeth lleiafrifoedd ethnig yn y sector rhentu preifat ac mewn tai gorlawn hefyd yn rhoi’r 
grwpiau hyn mewn mwy fyth o risg o fyw mewn tlodi12. Yng Nghymru, mae hyd at 70% o boblogaethau 
BME yn byw mewn ardaloedd sy’n fwy, yn hytrach na llai , difreintiedig13. Yn ychwanegol, mae poblogaeth 
carcharorion BME yng Nghymru bron ddwywaith yn fwy na phoblogaeth BME Cymru14. Mae llawer o 
achosion yr or-gynrychiolaeth hon y tu allan i’r system cyfiawnder troseddol (CJS - criminal justice system), 
er enghraifft, profiadau o dlodi a pharhaol gwaharddiadau o’r ysgol15.

6 Ibid.
7 Williams, C., (2021). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Terfynol, t.4.
8 EYST., (2018). Experiences of Belonging and Living in Wales: Findings from the All Wales Survey for Ethnic Minority People, t.23-
25.
9 Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.10-11.
10 Hatch, S., Woodhead, C., Rhead., A Connor, L., (2020). Improving Race Equality in Employment and Income. WCPP, t.6. Gweler 
hefyd: Cyngor y Gweithlu Addysg., (2020). ). Annual education workforce statistics for Wales, t.9. Asiantaeth Ystadegau Addysg 
Uwch., (2021). Tabl 27 - Yr holl staff (ac eithrio’r annodweddiadol) yn ôl nodweddion cydraddoldeb. Wales Online., (2020). The 
shockingly low amount of BAME police officers in Wales.
11 Joseph Rowntree Foundation., (2020). Briefing: Poverty in Wales 2020, t.6 a 12.
12 Joseph Rowntree Foundation., (2020). Briefing: Poverty in Wales 2020, t.6 a 12. Gweler hefyd: Llywodraeth Cymru., (2020). 
Ceisiadau ystadegol ad-hoc: 31 Awst i 11 Medi 2020. Deiliadaeth tai yn ôl nodweddion gwarchodedig, y flwyddyn yn diweddu 
Rhagfyr 2019. Tabl 3.
13 Brentnall, J., (2017). Promoting engagement and academic achievement for Black and mixed-ethnicity pupils in Wales, t.26.
14 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru., (2019). Justice in Wales for the people of Wales, t.158. Mae’n werth nodi nad yw pob 
carcharor lleiafrif ethnig yng ngharchardai Cymru yn lleiafrif o Gymru-ethnig.
15 Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.9. Gweler hefyd: Arday, J., (2021). Improving Race 
Equality in Education. WCPP, t.10. Graham, K., (2016). The British school-to-prison pipeline, yn Andrews, K. a L. Palmer (gol) 
Blackness in Britain. Llundain: Routledge.
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
http://eyst.org.uk/assets/all-wales-survey-for-ethnic-minority-people-final.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Employment-and-Income.pdf
https://www.ewc.wales/site/index.php/en/research-and-statistics/workforce-statistics.html
https://www.hesa.ac.uk/collection
https://www.walesonline.co.uk/news/politics/police-black-bame-representation-race-18784578
https://www.walesonline.co.uk/news/politics/police-black-bame-representation-race-18784578
https://www.jrf.org.uk/report/poverty-wales-2020
https://www.jrf.org.uk/report/poverty-wales-2020
https://llyw.cymru/ceisiadau-ystadegol-ad-hoc
https://llyw.cymru/ceisiadau-ystadegol-ad-hoc
https://llyw.cymru/ceisiadau-ystadegol-ad-hoc
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/promoting-engagement-and-academic-achievement-for-black-and-mixed-ethnicity-pupils-in-wales.pdf
https://gov.wales/commission-justice-wales-report
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Crime-and-Justice.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf


Fodd bynnag, mae lleiafrifoedd ethnig hefyd yn parhau i gael eu targedu’n anghymesur gan yr heddlu ac 
maent yn fwy tebygol o gael eu stopio a’u chwilio ym mhob ardal heddlu yng Nghymru na’u cymheiriaid 
Gwyn16. Felly, fwy nag 20 mlynedd ar ôl Adroddiad Macpherson17, mae llawer o adroddiadau18, gan gynnwys 
ein un ninnau, yn dadlau bod hiliaeth sefydliadol yn dal i fodoli o fewn cymdeithas.

Mae’r pandemig COVID-19 wedi gwaethygu’r anghydraddoldebau hyn ymhellach. Mae lleiafrifoedd 
ethnig yng Nghymru a ledled y DU wedi bod yn fwy tebygol o golli incwm a dod yn ddi-waith yn ystod y 
pandemig, gan eu bod yn fwy tebygol o weithio mewn swyddi ansicr ac mewn sectorau yr effeithir arnynt 
gan y cloeon19. Y peth mwyaf pryderus fodd bynnag yw’r gyfradd anghymesur y mae lleiafrifoedd ethnig 
yn marw o’r firws o’i chymharu â’u cymheiriaid Gwyn, gyda phobl Ddu yng Nghymru bron i deirgwaith yn 
fwy tebygol o farw o’r firws na’r boblogaeth Gwyn20. Mae’r Adroddiad hwn yn dadlau bod y gwahaniaethau 
ethnig mewn marwolaethau COVID-19 yn ganlyniad i’r anghydraddoldeb strwythurol a hiliaeth y mae pobl 
BME yn eu hwynebu, sydd wedi arwain at eu gor-gynrychioli mewn galwedigaethau lle mae risg uchel o 
ddal y firws, yn ogystal â’u bod yn fwy tebygol o fyw mewn tai gorlawn ac mewn ardaloedd sy’n dioddef 
tlodi21.

16 StopWatch., (2021). Heddlu Dyfed-Powys. StopWatch., (2021). Heddlu Gwent. StopWatch., (2021). Heddlu Gogledd Cymru. 
StopWatch., (2021). Heddlu De Cymru.
17 Digwyddodd eiliad dyngedfennol o fewn cysylltiadau hiliol yn y DU ym 1999, pan ddiffiniodd Syr William Macpherson hiliaeth 
sefydliadol yn ymchwiliad Stephen Lawrence fel a ganlyn: “methiant ar y cyd ar ran sefydliad i ddarparu gwasanaeth priodol a 
phroffesiynol i bobl oherwydd eu lliw, diwylliant, neu darddiad ethnig. Gellir ei weld neu ei ganfod mewn prosesau, agweddau ac 
ymddygiad sydd yn gyfystyr â gwahaniaethu trwy ragfarn ddiarwybod, anwybodaeth, diffyg meddwl a stereoteipio hiliol sy’n rhoi 
pobl o leiafrifoedd ethnig dan anfantais.” Gweler: Macpherson, W., (1999). The Stephen Lawrence Inquiry, t.49.
18 Gweler: Ogbonna, E., 2020. Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.2. EYST., (2018). Experiences of Racism 
and ‘Race’ in Schools in Wales – A collaborative paper by Ethnic Minorities and Youth Support Team Wales, Dangoswch y Cerdyn 
Coch i Hiliaeth, Cyngor Hil Cymru, Tros Gynnal Plant, t.17-19 a 21. Mind., (2020). Briffio gan Mind: Inequalities for Black, Asian 
and Minority Ethnic communities in NHS mental health services in England, t.7 a 14. EYST., (2018). Profiadau Perthyn a Byw yng 
Nghymru: Canfyddiadau Arolwg Cymru gyfan ar gyfer Pobl Lleiafrifoedd Ethnig, t.3. Pennant, A-L., A Hannagan-Lewis, I., (2021). 
Running Against the Wind. Report on Black Lives Matter and staff experiences of race, gender and intersectionality in the Welsh 
Government. Llywodraeth Cymru, t.4. Hatch, S., Woodhead, C., Moriarty, J., Rhead., A Connor, L., (2020). Improving Race Equality in 
Health and Social Care. WCPP, t.4, 8, 15, 29, 34-5. Hatch, S., Woodhead, C., Rhead., A Connor, L., (2020). Improving Race Equality in 
Employment and Income. WCPP, t.8, 15, 19, 23. Arday, J., (2021). Improving Race Equality in Education. WCPP, t.23.
Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.14 a 15. 
19 Hatch, S., Woodhead, C., Rhead, R., a Connor, L., (2021). Improving Race equality in Employment and Income. WCPP, t.7. 
Gweler hefyd: Sefydliad Astudiaethau Cyllidol (IFS - Institute of Fiscal Studies)., (2020). Are some ethnic groups more vulnerable 
to COVID-19 than others? Khan, O. (2020). The Colour of Money: How racial inequalities obstruct a fair and resilient economy. 
Rodriguez, J. (2020). Covid-19 and the Welsh economy: shutdown sectors and key workers. Wales TUC Cymru., (2020). Mental 
Health and the Workplace: A toolkit for trade unionists, t.21.
20 Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)., (2020). Updating ethnic contrasts in deaths involving the coronavirus (COVID-19), England 
and Wales: deaths occurring 2 March to 28 July 2020. Yng Nghymru, rhwng 2 Mawrth a 28 Gorffennaf 2020, roedd 13% o holl 
farwolaethau Gwyn pobl naw i 64 oed yn gysylltiedig â COVID-19. Fodd bynnag, ar gyfer pobl Ddu, roedd 36% o farwolaethau yn 
ystod yr amser hwnnw yn gysylltiedig â COVID-19.
21 The Guardian., (2020). Genetics is not why more BAME people die of coronavirus: structural racism is. Tai Pawb., (2020) 
Inequality, Housing Covid-19, t.3. The Guardian., (2020). Arweiniodd hiliaeth strwythurol at effaith waeth Covid ar grwpiau BAME 
- adroddiad. Gweler hefyd: Llywodraeth Cymru., (2020). ‘Coronavirus (COVID-19) and the Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) 
population in Wales, t.7. Ogbonna, E., 2020. Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.17-19.
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https://www.stop-watch.org/your-area/area/dyfed-powys
https://www.stop-watch.org/your-area/area/gwent
https://www.stop-watch.org/your-area/area/north-wales
https://www.stop-watch.org/your-area/area/south-wales
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277111/4262.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
https://www.mind.org.uk/media/6484/race-equality-briefing-final-oct-2020.pdf
https://www.mind.org.uk/media/6484/race-equality-briefing-final-oct-2020.pdf
http://eyst.org.uk/assets/all-wales-survey-for-ethnic-minority-people-final.pdf
http://eyst.org.uk/assets/all-wales-survey-for-ethnic-minority-people-final.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-03/running-against-the-wind.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2021-03/running-against-the-wind.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Health-and-Social-Care.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Health-and-Social-Care.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Employment-and-Income.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Employment-and-Income.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Crime-and-Justice.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Employment-and-Income.pdf
https://ifs.org.uk/inequality/chapter/are-some-ethnic-groups-more-vulnerable-to-covid-19-than-others/
https://ifs.org.uk/inequality/chapter/are-some-ethnic-groups-more-vulnerable-to-covid-19-than-others/
https://www.runnymedetrust.org/projects-and-publications/employment-3/the-colour-of-money.html
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/2410343/Covid-19-and-the-Welsh-economy-shutdown-sectors-and-key-workers-briefing-paper.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-12/Mental health and the workplace toolkit ENG_0.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-12/Mental health and the workplace toolkit ENG_0.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/deathsoccurring2marchto28july2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/deathsoccurring2marchto28july2020
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/04/genetics-bame-people-die-coronavirus-structural-racism
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/housing-information-group-24-september-2020-housing-and-inequality.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/27/structural-racism-led-to-worse-covid-impact-on-bame-groups-report
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-06/coronavirus-covid-19-and-the-black-asian-and-minority-ethnic-population-154.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-06/coronavirus-covid-19-and-the-black-asian-and-minority-ethnic-population-154.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf


Er bod Ll/Cymru wedi cydnabod mater hiliaeth sefydliadol ac anghydraddoldebau strwythurol22, maent 
wedi bod yn rhwystredig o araf wrth weithredu’r argymhellion mewn cynlluniau gweithredu, megis 
‘Travelling to a Better Health’ (2015)23, a ‘Nation of Sanctuary - Refugee and Asylum Seeker Plan’ (2019)24. Mae 
Llywodraeth y DU, fodd bynnag, yn parhau i wadu bodolaeth hiliaeth sefydliadol ac anghydraddoldebau 
strwythurol, gan ganiatáu iddynt barhau trwy benodi unigolion i swyddi cydraddoldeb allweddol sy’n 
rhannu’r farn hon a chyda Phrif Weinidog (PM) sy’n adnabyddus am ei sylwadau Islamoffobig25. Daethpwyd 
i’r casgliad gan Adroddiad 2021 gan y Comisiwn ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig (CRED - Commission on 
Race and Ethnic Disparities), a gomisiynwyd yn dilyn protestiadau eang Black Lives Matter (BLM) yn 2020, 
nad yw Prydain bellach yn wlad lle mae’r system “wedi ei rigio’n fwriadol yn erbyn lleiafrifoedd ethnig26.”  
Mae Adroddiad CRED yn gwadu yn benodol fodolaeth hiliaeth sefydliadol yn y DU, profiadau byw llawer 
o bobl o leiafrifoedd ethnig yn y DU a’r dystiolaeth a gawsom gan CSOs yn ystod y broses ymgynghori. Ar 
ben hynny, mae gennym gonsyrn ynghylch deddfwriaeth ddiweddar a rhai sydd ar ddod gan Lywodraeth 
y DU a’u heffaith ar hawliau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Yn nodedig, y rheolau mewnfudo newydd 
sy’n caniatáu alltudio unrhyw ymfudwr sy’n cysgu ar strydoedd y DU a Bil yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a 
Llysoedd27.

Mae ymrwymiad Llywodraeth y DU i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn wahanol iawn i un Ll/
Cymru. Serch hynny, mae dad-flaenoriaethu systematig San Steffan o faterion hil yn cael effaith anochel ar 
leiafrifoedd ethnig yng Nghymru gan fod sawl maes polisi allweddol wedi’u cadw ar gyfer San Steffan. Bydd 
yr Adroddiad hwn yn amlinellu diffygion Ll/Cymru wrth amddiffyn mwynhad lleiafrifoedd ethnig’ o hawliau 
economaidd a chymdeithasol, sifil a gwleidyddol wrth dynnu sylw at y meysydd lle y mae deddfwriaeth 
Llywodraeth y DU wedi cael effaith andwyol ar leiafrifoedd ethnig sy’n byw yng Nghymru. Mae’r Adroddiad 
hwn yn darparu argymhellion ar gyfer camau y dylai Ll/Cymru eu cymryd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a 
dileu gwahaniaethu.

22 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2021). Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol.
23 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2015). Teithio i Iechyd Gwell. Canllawiau Gweithredu Polisi ar gyfer Ymarferwyr Gofal Iechyd ar 
weithio’n effeithiol gyda Sipsiwn a Theithwyr.
24 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.
25 The Guardian., (2020). How Boris Johnson learned to play the race card. MEND., (2019). From “Letterboxes” to “Ragheads” - Over 
100 cases of Islamophobia in the Conservative Party, time for the EHRC to act? t.31. Mae’r Ysgrifennydd Cartref Priti Patel hefyd 
yn adnabyddus am ei barn gwrth-Sipsiwn a Theithwyr, gweler: The Independent., (2020). Cyhuddwyd Priti Patel o annog casineb 
hiliol ar ôl brandio Teithwyr yn ‘droseddol a threisgar’.
26 Comisiwn ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig., (2021). Commission on Race and Ethnic Disparities: The Report, t.9
27 Gweler: Tŷ’r Cyffredin, (2020). Datganiad o Newidiadau yn y Rheolau Mewnfudo. Llywodraeth y DU., (2021). Justice overhaul to 
better protect the public and back our police.
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https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-cydraddoldeb-hiliol-cymru-wrth-hiliol
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cenedl-noddfa-cynllun-ffoaduriaid-a-cheiswyr-lloches_1.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/17/boris-johnson-race-card-government-race-body?CMP=share_btn_tw
https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Islamophobia-in-the-Conservative-Party-MEND.pdf
https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Islamophobia-in-the-Conservative-Party-MEND.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-pc-andrew-harper-death-racial-hatred-irish-travellers-b596251.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/priti-patel-pc-andrew-harper-death-racial-hatred-irish-travellers-b596251.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/974507/20210331_-_CRED_Report_-_FINAL_-_Web_Accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928751/CCS001_CCS1020373376-001_Statement_of_changes_in_Immigration_Rules_-_HC_813__PRINT_.pdf
https://www.gov.uk/government/news/justice-overhaul-to-better-protect-the-public-and-back-our-police
https://www.gov.uk/government/news/justice-overhaul-to-better-protect-the-public-and-back-our-police


Cyflwyniad Demograffeg Cymru

Yn ôl ffigurau swyddogol, ar hyn o bryd mae pobl o leiafrifoedd ethnig yn 5.6% o’r boblogaeth yng 
Nghymru28. Mae poblogaeth y lleiafrifoedd ethnig uchaf yn ninasoedd trefol De Cymru (20.1% a 13.2% yng 
Nghaerdydd29 a Chasnewydd yn y drefn honno) o gymharu â rhai Canolbarth a Gogledd Cymru sydd yn 
bennaf yn wledig, lle mae lleiafrifoedd ethnig yn ddim ond 1.3%, 2.8% a 2.2% o boblogaethau Powys, Sir y 
Fflint a Wrecsam yn y drefn honno30. 

Er bod poblogaeth y lleiafrifoedd ethnig yng nghefn gwlad Cymru yn fach, mae yna boblogaeth leiafrifol 
ethnig sefydlog ym mhob awdurdod lleol (ALl). Mae pawb sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn arbennig 
o agored i unigedd ac yn wynebu mynediad cyfyngedig i wybodaeth, gwasanaethau a chefnogaeth o 
gymharu â’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, mae hyn yn arbennig o wir yn achos 
lleiafrifoedd ethnig sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru, gan fod cwmpas cydraddoldeb hiliol yn CSOs yr 
ardaloedd hyn yn fach ac yn dameidiog.

28 Llywodraeth Cymru., (2021). Ethnigrwydd yn ôl ardal a grŵp ethnig.
29 Mae Caerdydd yn gartref i un o’r cymunedau amlddiwylliannol hynaf ym Mhrydain, gweler: Wales Online., (2018). Mewnfudwyr 
yn esbonio sut gwnaethon nhw eu hunain gartref yng Nghymru.
30 Llywodraeth Cymru., (2021). Ethnigrwydd yn ôl ardal a grŵp ethnig. d.s., nid yw casgliad data cyfredol Ll/Cymru ar ethnigrwydd 
wedi’i ddadgyfuno ar gyfer Sipsiwn, Roma na Theithwyr; ni nodir ychwaith a yw’r poblogaethau hyn wedi’u cynnwys yn y categori 
Gwyn neu’r categori Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.
31 Gweler: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.8 a Race Alliance Wales., (2020) From 
Rhetoric to Reality, Our Manifesto for an Anti-racist Wales, t.4.
32 Gan gynnwys casglu data Sipsiwn, Roma a Theithwyr wedi’u dadgyfuno.

Demograffeg Cymru:

Gall Ll/Cymru ddeddfu ar faterion datganoledig 
megis addysg, gofal iechyd, a thai, tra bo materion 
heb eu datganoli, er enghraifft: plismona, y CJS, 
gwrthderfysgaeth a mewnfudo, wedi’u cadw ar 
gyfer San Steffan. O fewn cylch gwaith Ll/Cymru 
gellir felly wella rhai meysydd polisi i amddiffyn 
lleiafrifoedd ethnig yn well a dileu gwahaniaethu 
ar sail hil ymhellach yng Nghymru. Fodd bynnag, 
bu problemau gyda dod o hyd i ddata wedi’i 
ddadgyfuno ar gyfer Cymru ar gyfer rhai themâu 
allweddol, sy’n golygu nad ydym mewn rhai 
meysydd yn llawn ddeall maint y gwahaniaethau 
ethnig sy’n bodoli yng Nghymru. Mae’r angen am 
gasglu data ethnigrwydd yn well yn rhywbeth y 
mae CSOs yng Nghymru wedi galw amdano ers 
blynyddoedd lawer. Felly mae’r Adroddiad hwn yn 
defnyddio data a phrofiadau Cymru lle maent ar 
gael, ond mae’n cyfeirio at ddata sy’n grwpio Cymru 
a Lloegr gyda’i gilydd ar gyfer rhai meysydd polisi.

Datganoli: Dylai Ll/Cymru:
• Ddatblygu adnoddau, mewn 

ymgynghoriad â CSOs cydraddoldeb 
hiliol, i gefnogi pob ALl sy’n gweithio yn 
ardaloedd gwledig Cymru i fynd i’r afael ag 
anghenion unigolion o leiafrifoedd ethnig 
sy’n byw yn yr ardaloedd hyn.

• Sefydlu Uned Gwahaniaeth Hil o fewn Ll/
Cymru, i roi materion lleiafrifoedd ethnig 
wrth wraidd llunio polisïau trwy goladu, 
dadansoddi a chyhoeddi data lleiafrifoedd 
ethnig sy’n unigryw i Gymru, a thrwy 
hynny wella argaeledd data ethnigrwydd 
wedi’i ddadgyfuno31.

• Sicrhau bod data wedi’i ddadgyfuno 
ar gyfer Cymru - gyda dadansoddiad 
ethnigrwydd llawn32 - yn cael ei gasglu 
a sicrhau ei fod ar gael i’r cyhoedd, fel 
ein bod yn deall maint y gwahaniaethau 
ethnig ynghlwm ym mwynhau hawliau 
economaidd a chymdeithasol, sifil a 
gwleidyddol ac unrhyw amrywiadau 
rhanbarthol.
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https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Equality-and-Diversity/Ethnicity/Ethnicity-by-Area-EthnicGroup
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/immigrants-explain-how-made-themselves-14223415
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/immigrants-explain-how-made-themselves-14223415
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://racealliance.wales/manifesto-launch/
https://racealliance.wales/manifesto-launch/
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Erthygl 1 Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol

Mewn sawl ffordd, mae Cymru yn dangos 
ymrwymiad cryf i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. 
Gosododd Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ddyletswyddau ar gyrff cyhoeddus 
i weithio tuag at wella lles a chreu Cymru fwy 
cyfartal a ‘Chymru o gymunedau cydlynol’33. Yn 
fwy diweddar, yn 2020-21 datblygodd Ll/Cymru ei 
Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP 
- Race Equality Action Plan), a hwnnw’n  cynnwys 
ymgynghori â nifer o CSOs cydraddoldeb hiliol yng 
Nghymru. Y REAP yw dechrau taith Ll/Cymru i fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol a dod yn genedl 
wrth-hiliaeth erbyn 203034. Gobeithiwn mai REAP 
Ll/Cymru fydd y strategaeth gyffredinol y mae ei 
gwir angen ar gyfer dileu gwahaniaethu ar sail hil a 
hyrwyddo cydraddoldeb hiliol ar draws pob maes 
polisi yng Nghymru35.

Yn ogystal, mae nod datganedig Ll/Cymru i wneud 
Cymru yn ‘Genedl Noddfa’ yn ei gosod ymhellach 
ar wahân i Loegr36. Ar ben hynny, mae cynnwys 
y termau ‘Du Cymreig’ ac ‘Asiaidd Cymreig’ yng 
nghyfrifiad 2021 yn cydnabod bod lleiafrifoedd 
ethnig yng Nghymru yn gallu nodi eu bod yn 
Gymreig ac Asiaidd neu Gymraeg a Du37.

Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol: Dylai Ll/Cymru:

• Gynnwys categorïau ethnigrwydd ‘Du 
Cymreig’ ac ‘Asiaidd Cymreig’ ym mhob 
cipiad data gan gorff cyhoeddus yng 
Nghymru38.

• Gweithredu argymhellion Grŵp Cynghori 
COVID BAME Ll/Cymru39.

33 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru., (2018). Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol (Cymru) 2015. Gweler hefyd: 
EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.111
34 Llywodraeth Cymru., (2021). Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gamau i greu Cymru Wrth-hiliaeth falch.
35 Ar adeg ysgrifennu, roedd y REAP drafft wedi’i lansio ar gyfer ymgynghoriad 16 wythnos, gweler: Llywodraeth Cymru., (2021). 
Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol.
36 Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches.
37 Newyddion y BBC., (2020). Census 2021: Asian and Black Welsh terms to be added to survey. 
38 Race Alliance Wales., (2020) O Rethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Cymru Wrth-hiliol, t.5.
39 Gweler: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup.
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https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-ymgynghori-ar-gamau-gweithredu-i-greu-cymru-wrth-hiliol-falch
https://llyw.cymru/ymgynghoriad-ar-y-cynllun-gweithredu-cydraddoldeb-hiliol-cymru-wrth-hiliol-html
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cenedl-noddfa-cynllun-ffoaduriaid-a-cheiswyr-lloches_1.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-51720344
https://wenwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Ein-Maniffesto-dros-Gymru-Wrth-Hiliol.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf


Erthygl 2 Deddf Cydraddoldeb 2010 a’i gweithrediad

Erthygl 2:

Mae Cymru yn wlad ar wahân yn y DU gyda gweinyddiaeth ddatganoledig. Serch hynny, Deddf 
Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol yng Nghymru, fel y mae yn Lloegr.

Mae PSED y Ddeddf Cydraddoldeb yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus a chyrff eraill sy’n 
cyflawni swyddogaethau cyhoeddus ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon, 
hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da40. Fodd bynnag, mae pryderon na ddaethpwyd â’r 
PSED i rym yn llawn yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, yn enwedig yn y system addysg, a drafodir yn 
yr Adroddiad hwn o dan Erthygl Pump. Dadl yr Adroddiad hwn yw bod diffygion y sector cyhoeddus yng 
Nghymru o ran cydymffurfio’n llawn â’r PSED yn cael effaith negyddol ar fwynhad hawliau economaidd 
a chymdeithasol, sifil a gwleidyddol ar gyfer lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Mae’r Adroddiad hwn yn 
archwilio darpariaeth gyfredol Ll/Cymru ac yn tynnu sylw at anghydraddoldebau wrth fwynhau’r hawliau 
hyn ar gyfer lleiafrifoedd ethnig yn ei briod adrannau.

Deddf Cydraddoldeb 2010 a’i gweithrediad:

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED - Public Sector Equality Duty): 

Dechreuodd Ll/Cymru Adrannau 1 i 3 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yng Nghymru - y Ddyletswydd 
Gymdeithasol-economaidd, a ddaeth i rym ar 31 Mawrth 202141. Mae’r Ddyletswydd yn rhoi taclo 
anghydraddoldeb wrth wraidd gwneud penderfyniadau; ei nod yw gwella’r broses o wneud 
penderfyniadau o fewn cyrff cyhoeddus a, thrwy hynny, wella deilliannau i bobl sydd o dan anfantais 
gymdeithasol42. Mae cychwyn y Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd yn tynnu sylw ymhellach at 
ymrwymiad Ll/Cymru i hyrwyddo cydraddoldeb, yn enwedig gydraddoldeb hiliol, o ystyried y cysylltiad clir 
rhwng tlodi a hil43.

Y Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd: 

40 Llywodraeth Cymru., (2021). Cymru Fwy Cyfartal: Deddf Cydraddoldeb Dyletswydd Gymdeithasol-Economaidd 2010 - 
Canllawiau Statudol, t.6.
41 Ibid, t.7.
42 Ibid, t.4. Mae’r Ddyletswydd yn diffinio anfantais economaidd-gymdeithasol fel: “byw mewn amgylchiadau cymdeithasol ac 
economaidd llai ffafriol nag eraill yn yr un gymdeithas,” t.8. Mae’r cyrff cyhoeddus a gwmpesir gan y Ddyletswydd yn cynnwys: 
gweinidogion Cymru, Cynghorau Sir / Cynghorau Bwrdeistref Sirol, Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau GIG, Awdurdodau 
Iechyd Arbennig Cymru yn unig, Awdurdod Tân ac Achub, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac awdurdod Cyllid Cymru, t. 5.
43 Gweler: Brentnall, J., (2017). Promoting engagement and academic achievement for Black and mixed-ethnicity pupils in Wales, 
t.26. Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.9, Arday, J., (2021). Improving Race Equality in 
Education. WCPP, t.10. Graham, K., (2016). The British school-to-prison pipeline, yn Andrews, K. a L. Palmer (gol) Blackness in 
Britain. Llundain: Routledge.
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymru-sy%E2%80%99n-fwy-cyfartal.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/cymru-sy%E2%80%99n-fwy-cyfartal.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/promoting-engagement-and-academic-achievement-for-black-and-mixed-ethnicity-pupils-in-wales.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Crime-and-Justice.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Education.pdf


Erthygl 2 Ymgorffori’r Confensiwn yng Nghyfraith Cymru

Ymgorffori’r Confensiwn yng 
Nghyfraith Cymru: 

44 CERD., (2016). Concluding observations on the twenty-first to twenty-third periodic reports of United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, t.2, para 7-8.

Er bod Cymru, fel cenedl ddatganoledig y 
DU, yn barti i ICERD, nid yw’r Confensiwn 
wedi’i ymgorffori’n llawn yng nghyfraith 
ddomestig y DU na Chymru. Ym mharagraffau 
saith i wyth o’i arsylwadau cloi, mynegodd 
y Pwyllgor ei bryder nad yw darpariaethau’r 
Confensiwn wedi derbyn effaith lawn yn y 
DU (gan gynnwys Cymru) ac anogodd y DU i 
sicrhau bod egwyddorion a darpariaethau’r 
Confensiwn yn uniongyrchol ac yn gwbl 
berthnasol o dan gyfraith ddomestig ym 
mhob un o’r cenhedloedd sydd wedi eu 
datganoli44.

Dylai Ll/Cymru:
• Osod y Codau Ymarfer Statudol gerbron y 

Senedd ar y PSED a gynhyrchir gan yr EHRC sy’n 
ymwneud â gwasanaethau, cyflogaeth a chyflog 
cyfartal, ynghyd â chodau sy’n ymwneud ag 
ysgolion ac addysg bellach ac addysg uwch.

• Sicrhau bod egwyddorion a darpariaethau’r 
Confensiwn yn cael eu hymgorffori’n llawn 
yng nghyfraith ddomestig Cymru a phwyso ar 
Lywodraeth y DU i wneud yr un peth, fel bod 
y Confensiwn wedi ei ymgorffori’n llawn yng 
nghyfraith ddomestig Cymru waeth beth fo’r 
meysydd polisi datganoledig a heb eu datganoli.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf


Erthygl 4 Y cyfryngau a chymell casineb hiliol

Erthygl 4:

Ar hyn o bryd, nid oes gan bapurau newydd cenedlaethol mawr y DU, megis ‘The Sun’, ‘The Daily Mail’, ‘The 
Mirror’ a ‘The Guardian’ argraffiadau Cymraeg penodol, yn wahanol i Ogledd Iwerddon a’r Alban. Gwelir 
tystiolaeth o’r diffyg hunaniaeth gref yn y cyfryngau yng Nghymru yn y ffaith mai ‘The Daily Mail’ / ‘Mail on 
Sunday’ / ‘Mail Online’ yn 2020 oedd y ffynhonnell o gyfryngau traddodiadol yng Nghymru a ddarllenwyd 
fwyaf, gyda 18% o oedolion yng Nghymru yn nodi eu bod yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell newyddion45. Yn 
gymharol, dim ond 13% a ddywedodd eu bod yn darllen newyddion Cymru46.

Y cyfryngau a chymell casineb hiliol:

45 Ofcom., (2020). News Consumption in the UK: 2020, t.86, Ffigur 14.4. 
46 Ibid. d.s., Gallai hyn fod yn unrhyw un neu fwy o’r papurau newydd rhanbarthol a lleol yng Nghymru. Mae gan Gymru un papur 
newydd cenedlaethol, ‘The Western Mail’, sy’n rhannu staff golygyddol â Wales Online a nifer o bapurau newydd eraill yn Ne 
Cymru. Er bod y cyhoeddiadau hyn yn wleidyddol niwtral i raddau helaeth, nid ydynt yn annibynnol ar Gymru serch hynny, gan 
eu bod yn eiddo i Reach PLC o Loegr. Mae llawer o deitlau dyddiol ac wythnosol eraill Cymru - fel ‘The South Wales Argus’ - yn 
dilyn patrwm tebyg, a nhwythau’n eiddo i Newsquest, sydd wedi’i leoli eto yn Lloegr. Dim ond nifer fach o deitlau Cymreig sy’n 
wirioneddol annibynnol, a hynny’n golygu y bydd dinasyddion Cymru i raddau helaeth yn defnyddio newyddion y mae Lloegr yn 
dylanwadu arnynt yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.
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https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/201316/news-consumption-2020-report.pdf


Erthygl 4 Y cyfryngau a chymell casineb hiliol

Mae dinasyddion Cymru yn aml yn defnyddio cyfryngau sy’n Lloegr-ganolog ac nad ydynt o reidrwydd 
yn adlewyrchu’n gywir yr heriau a’r materion amrywiol sy’n wynebu pobl sy’n byw yng Nghymru. Gall hyn 
hefyd olygu bod yr iaith sydd yn aml yn ymrannol ac ymfflamychol ac a ddefnyddir yn erbyn lleiafrifoedd 
ethnig, ymfudwyr a ffoaduriaid, yn y wasg boblogaidd / asgell dde - fel ‘The Sun’ neu ‘The Daily Mail’ - yn 
lledaenu ledled Cymru. 

Bydd Adroddiad Cysgodol Lloegr yn trafod y 
cyfryngau yn Lloegr ac yn darparu enghreifftiau 
o sut mae wedi annog casineb hiliol / crefyddol; 
fodd bynnag, gan nad oes gan Gymru hunaniaeth 
annibynnol gref yn ei chyfryngau, bydd agenda’r 
wasg yn Lloegr yn aml yn cael ei adleisio yng 
Nghymru. Mae sylw’r cyfryngau Saesneg i ymfudwyr 
a ffoaduriaid yn peri pryder arbennig, gydag iaith 
ymrannol ac ymfflamychol fel ‘heidio’ a ‘goresgyn’ yn 
cael ei defnyddio i gyfeirio at y rhai sy’n ceisio lloches 
yn y DU47. Yn fwy diweddar, yn 2020, derbyniodd y 
BBC a Sky News dros 8,000 o gwynion ar ôl darlledu 
delweddau byw o ymfudwyr yn croesi’r môr o 
Ffrainc i Loegr. Ymatebodd yr Aelod Seneddol Llafur 
Zarah Sultana: “dylem sicrhau nad yw pobl yn boddi 
wrth groesi’r Sianel, nid eu ffilmio fel pe bai’n rhyw sioe 
deledu realiti grotesg.”48  Felly, rydym yn dadlau bod 
sylw cyfryngau Lloegr i ymfudwyr a ffoaduriaid yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf nid yn unig yn peri 
pryder gan ei fod yn ymrannol, yn ymfflamychol ac 
yn annynol, ond ei fod hefyd yn mynd yn groes i 
safbwynt Ll/Cymru ar fudo fel ‘Cenedl Noddfa’.

47 The Guardian., (2016). How David Cameron’s language on refugees has provoked anger. The Guardian., (2015). Swarms, floods 
and marauders: the toxic metaphors of the migration debate. 
48 Radio Times., (2020). Mae’r BBC yn amddiffyn darllediadau croesi’r Sianel ar ôl miloedd o gwynion: ‘nid ydym yn credu ei fod yn 
syfrdanol. The Guardian., (2020). Cyhuddwyd y BBC a Sky o ‘voyeuriaeth’ wrth roi sylw i gychod mudol.

Dylai Ll/Cymru:
• Hyrwyddo hyfforddiant amrywiaeth 

ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol, sy’n 
cynnwys effaith adrodd yn y cyfryngau 
ar gydlyniant cymunedol, poblogaethau 
lleiafrifoedd ethnig a grwpiau crefyddol.

• Gofyn am gael rhagor o ddeialog rhwng 
grwpiau lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol 
gyda’r cyfryngau i wella ansawdd adrodd 
a lleihau rhagfarn, stereoteipio negyddol a 
iaith sy’n annog casineb.

• Gweithio gyda llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol i ddatblygu offer digonol i 
fonitro a chyfyngu ar achosion o annog 
casineb hiliol / crefyddol ar gyfryngau 
cymdeithasol.
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https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jan/27/david-camerons-bunch-of-migrants-quip-is-latest-of-several-such-comments
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https://www.theguardian.com/uk-news/2020/aug/11/bbc-and-sky-accused-of-dehumanising-people-trying-to-cross-channel


Erthygl 5 Troseddau casineb

Erthygl 5:

Arweiniodd Prosiect Ymchwil Troseddau Casineb Cymru Gyfan (2013)49,  a gynhaliwyd gan REF mewn 
partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, at adroddiad Ll/Cymru ‘Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau 
Casineb: Fframwaith ar gyfer Gweithredu’ (2016/17) a nododd gamau gweithredu i L/Cymru a sefydliadau 
anllywodraethol (NGO - non-government organisations) eu cymryd i atal troseddau casineb, hyrwyddo 
cydraddoldeb a chynhwysiant a chefnogi dioddefwyr troseddau casineb50. Fodd bynnag, ers 2016, mae 
troseddau casineb a gofnodwyd gan yr heddlu yng Nghymru wedi cynyddu fwy na thraean, o 2,941 yn 
2016/17 i 4,023 yn 2019/20; roedd 2,634 o’r olaf â chymhelliant hiliol, cynnydd o 27% o’r 2,080 o droseddau 
casineb hiliol a adroddwyd i’r heddlu yn 2016 / 1751. Troseddau casineb a ysgogwyd gan hil yw’r rhai 
a adroddir amlaf o hyd52,  sy’n golygu mai lleiafrifoedd ethnig sydd fwyaf tebygol o ddioddef trosedd 
casineb53. Yn ddiweddar, mae Ll/Cymru wedi lansio ymgyrch deledu a chyfryngau cymdeithasol newydd: 
‘Casineb yn Brifo Cymru’, y gobeithiwn y bydd yn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn troseddau casineb 
yng Nghymru54.

Troseddau casineb: 

49 Williams, M., a Tregidga, J., (2013). All Wales Hate Crime Research Project.
50 Llywodraeth Cymru., (2016). Mynd i’r Afael â Throseddau a Digwyddiadau Casineb: Fframwaith Gweithredu. Cynllun Cyflenwi 
2016-17.
51 Swyddfa Gartref (2017). Hate Crime, England and Wales, 2016 i 2017: Tablau Atodiad, Atodiad Tabl 2.01. Swyddfa Gartref., (2020). 
Hate Crime, England and Wales, 2019 i 2020: Tablau Atodiad, Tabl Atodiad 1. Calcwlws: 4023 - 2941 = 1082/1942 = 0.36 * 100 = 
37%. 2634 - 2080 = 554/2080 = 0.266 * 100 = 27%. Mewn cyferbyniad, mae Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr (CSEW - Crime 
Survey for England and Wales), yn dangos gostyngiad cyson mewn troseddau casineb, gyda chwymp o 38% mewn digwyddiadau 
o’r fath rhwng arolygon y flwyddyn gyfun a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2008 a’r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2009 
a’r flwyddyn gyfun a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018, y flwyddyn yn dod i ben ym mis Mawrth 2019 a’r flwyddyn a ddaeth i 
ben ym mis Mawrth 2020. Fodd bynnag, nid yw’r CSEW yn cynnwys troseddau casineb yn erbyn myfyrwyr gan nad yw’n arolygu 
pobl mewn cartrefi aml-domisil. Mae hefyd yn eithrio llawer o droseddau trefn gyhoeddus, yn enwedig lle nad oes dioddefwr 
penodol. Felly, er bod y CSEW yn dangos dirywiad cyson, nid yw’n dal popeth y mae data’r heddlu yn ei gipio. Ar ben hynny, ni 
ellir dadgyfuno data CSEW ar gyfer Cymru.
52 H.y. troseddau casineb sy’n gysylltiedig â hil yw’r rhai a adroddir amlaf wrth yr heddlu allan o bob llinyn troseddau casineb.
53 Swyddfa Gartref., (2020). Hate Crime, England and Wales, 2019/20, t.25 yn seiliedig ar ddata gan y CSEW ar gyfer 2017/18 i 
2019/20. d.s.,  mae’n bwysig nodi bod troseddau casineb Eingl-Gymreig yn fater penodol yng Ngogledd Cymru, a fydd yn cael ei 
gofnodi o dan y nodwedd ras warchodedig.
54 Llywodraeth Cymru., (2021). Casineb Yn brifo Cymru.

16
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Erthygl 5 Troseddau casineb

Yn ogystal, mae seibergasineb, math o lefaru casineb sydd yn amlygu ei hun ar y rhyngrwyd, hefyd ar 
gynnydd ledled y DU: cafodd 1,605 o’r holl droseddau casineb a adroddwyd i’r heddlu yng Nghymru a 
Lloegr rhwng 2017 a 2018 eu nodi fel troseddau ar-lein, sef 40% cynnydd ar y flwyddyn flaenorol55. Mae 
ymchwil yn dangos bod llefaru casineb ar-lein yn aml yn rhagflaenydd i, neu’n estyniad o, droseddau 
casineb all-lein, a all luosi a dwysáu’r effeithiau56. Ar ben hynny, mae seibergasineb yn tueddu i glystyru o 
amgylch digwyddiadau ‘sbardun’, fel ymosodiadau terfysgol a phleidleisiau gwleidyddol57. Fodd bynnag, nid 
ydym wedi gallu dod o hyd i ddata wedi’i ddadgyfuno ar gyfer seibergasineb ar gyfer Cymru.

Mae tan-adrodd yn fater sy’n parhau i fod yn bryder parhaus, gyda dioddefwyr yn dal i fod yn amharod 
i riportio cyfarfyddiadau casineb wrth yr heddlu58. Trafododd ymgynghoreiau bryderon bod ymddygiad 
yr heddlu, yn enwedig y defnydd anghymesur o bwerau stopio a chwilio ar leiafrifoedd ethnig, yn cael 
effaith ar p’un a ydy dioddefwyr casineb hiliol a / neu grefyddol â chymhelliant crefyddol yn riportio eu 
profiadau wrth yr heddlu59. Bu ymgynghoreiau hefyd yn trafod eu profiadau eu hunain o droseddau casineb 
ac yn egluro sut nad oeddent yn teimlo’n ddiogel yn ystod y broses farnwrol, yn enwedig gan ei bod yn 
ofynnol iddynt wynebu eu tramgwyddwr yn y llys ar ôl i ymosodiad ar eu hunaniaeth eu gadael yn ofnus60. 
Yn ogystal, mynegodd ymgynghoreiau bryder bod profiadau dioddefwyr troseddau casineb yn cael eu 
tanseilio gan Awdurdodau Lleol a chymdeithasau tai; pan fydd dioddefwyr yn riportio eu profiadau, mae 
Awdurdodau Lleol / cymdeithasau tai wedi ymateb gan ddweud nad oedd dioddefwyr mewn gwirionedd 
wedi profi trosedd casineb61. Mae hyn yn mynd yn groes i’r diffiniad o drosedd casineb - digwyddiad y 
mae’r dioddefwr yn ei ystyried yn elyniaeth tuag at ei feddiant o nodwedd warchodedig, neu nodwedd 
warchodedig ganfyddedig62. Mae ymgynghoreiau hefyd yn pryderu am y diffyg cyfathrebu rhwng yr heddlu 
a dioddefwyr yn ystod y broses adrodd, ac yn tynnu sylw at fethiant yr heddlu i egluro canlyniadau achos i 
ddioddefwyr63. Amlygodd Gwasanaeth Gwaith Achos Trosedd a Gwahaniaethu REF hyn fel mater penodol 
yng Ngogledd Cymru, gyda chwech allan o wyth (75%) o ddioddefwyr troseddau casineb a gefnogwyd gan 
REF yn y rhanbarth (o fis Gorffennaf 2020) wedi cyflwyno cwyn yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru (HGC) am y 
diffyg cyfathrebu ac empathi wrth drin eu hachos64.

55 Williams, M., a De Reya, M., (2019). Hatred Behind the Screens. A Report on the Rise of Online Hate Speech, t.10.
56 Ibid, t.10.
57 h.y., etholiadau, refferenda (megis Refferendwm yr UE yn 2016).
58 Llywodraeth y DU., (2014). Challenge It, Report it, Stop It, t.3.
59 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021. Dadleuodd 
ymgynghoreiau fod anghymesuredd ethnig wrth gymhwyso pwerau stopio a chwilio yn cryfhau teimladau o ddiffyg 
ymddiriedaeth yr heddlu o fewn poblogaethau lleiafrifoedd ethnig yn y DU, sy’n fwyaf tebygol o ddioddef trosedd casineb.
60 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Dim Hiliaeth Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 23/02/2021.
61 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Cymorth i Ddioddefwyr mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021.
62 Mae’r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS - Crown Prosecution Service) wedi cytuno ar y diffiniad canlynol ar gyfer nodi 
a fflagio troseddau casineb: “Unrhyw drosedd a ganfyddir gan y dioddefwr neu unrhyw berson arall, ei bod wedi ei chymell 
gan elyniaeth neu ragfarn, yn seiliedig ar anabledd neu anabledd canfyddedig person; hil neu ras ganfyddedig; crefydd neu 
grefydd ganfyddedig; cyfeiriadedd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol canfyddedig; hunaniaeth drawsryweddol neu hunaniaeth 
drawsryweddol ganfyddedig. ” Gweler: CPS., (2017). Trosedd casineb.
63 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth DPiA a REF mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021 a 03/03/2021. 
d.s., mae CSEW yn adleisio pryderon ymgynghoreiau sy’n casglu data am foddhad dioddefwyr ag ymateb yr heddlu. Roedd 
dioddefwyr troseddau casineb yn fwy tebygol o fod yn anfodlon iawn (27%) na dioddefwyr CSEW cyffredinol (17%) ac roedd 
55% o ddioddefwyr troseddau casineb yn fodlon o gymharu â 66% ar gyfer dioddefwyr troseddau CSEW yn gyffredinol, gweler: Y 
Swyddfa Gartref, (2020 ). Hate Crime, England and Wales, 2019/20, t.19 a 27.
64 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021. Manylodd 
ymgynghoreiau ar sut y gall hyn effeithio ar p’un a fydd dioddefwyr yn riportio profiadau casineb i’r heddlu yn y dyfodol, gan fod 
eu profiadau blaenorol wedi eu gadael yn teimlo fel na fydd unrhyw beth yn dod o adrodd.
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Erthygl 5 Troseddau casineb

Ochr yn ochr â hyn, mae dioddefwyr troseddau casineb ledled Cymru a Lloegr yn parhau i wynebu bwlch 
cyfiawnder amlwg, gyda llai nag 1 o bob 10 achos yn arwain at erlyniad llwyddiannus.65 O fewn gwasanaeth 
Gwaith Achos Troseddau Casineb a Gwahaniaethu REF, rydym wedi gweld gorfodaeth anghyson o 
droseddau casineb. deddfau gan yr heddlu, erlynwyr, a’r farnwriaeth yng Nghymru, a ddangosir orau yn yr 
astudiaeth achos ganlynol. Cynorthwyodd REF ddioddefwr trosedd casineb hiliol yng Nghaerdydd yn 2019, 
yr oedd ei gydweithiwr wedi gwisgo mewn du-wyneb ym mharti Nadolig eu gwaith ac wedi canu caneuon 
ag arwyddocâd hiliol iddynt. Cafwyd ytramgwyddwr yn euog o ymddygiad gwaethygol hiliol mewn Llys 
Ynadon; fodd bynnag, fe wnaethant apelio, a diddymwyd yr achos, gyda barnwr yn nodi nad oedd y 
tramgwyddwr yn golygu achosi unrhyw niwed ac nad oedd yn deall goblygiadau ei gweithredoedd66. Beth 
bynnag am hyn, mae profiad o’r fath wedi cael effaith barhaol a niweidiol ar y dioddefwr. 

Mynegodd ymgynghoreiau bryder hefyd ynghylch y camsyniad cyffredin bod trosedd casineb hiliol yn 
cael ei gategoreiddio trwy ddefnyddio slyri hiliol, gan fod cyflawnwyr yn ymwybodol o hyn ac yn lle hynny 
yn dychryn dioddefwyr mewn ffyrdd eraill, gan ymatal yn bwrpasol rhag defnyddio gwlithod hiliol fel 
eu bod yn osgoi cael eu hargyhuddo am eu ymddygiad67. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd iawn tystio i 
gasineb o’r fath a gall hefyd gyfrannu at esbonio’r cyfraddau euogfarnau troseddau casineb isel gan fod y 
dystiolaeth yn brin o symud achosion i’r cam hwn68. Yn ogystal, mae’n anodd profi annog casineb hiliol o 
dan ddeddfwriaeth troseddau casineb gyfredol y DU, gan fod yn rhaid profi bod y tramgwyddwr a oedd 
yn bwriadu - neu, o leiaf, yn debygol o - ennyn casineb hiliol, i fod yn gymwys i gael ei erlyn69. Mae hyn yn 
gadael bwlch sylweddol i gyflawnwyr honni nad annog casineb hiliol oedd eu bwriad, gan honni yn lle 
hynny eu bod yn syml yn mynegi eu hawl i ryddid i lefaru. Mae hyn yn aml yn golygu bod cyflawnwyr yn 
derbyn cosb lai am eu hymddygiad, os y cânt unrhyw gosb o gwbl70. Gall hyn hefyd gyfrannu at egluro 
cyfraddau euogfarnu troseddau casineb isel. 

Er bod rhyddid i lefaru yn rhan hanfodol o ddemocratiaeth, ni all ddod ar draul gallu pobl o grwpiau 
lleiafrifol i fyw heb ofn nac achosi iddynt brofi casineb cudd a / neu amlwg. Mynegodd ymgynghoreiau 
bryderon nad oes gan yr heddlu ganllawiau clir ar y gwahaniaeth rhwng rhyddid i lefaru a llefaru casineb71. 
Dadleuwn y byddai canllawiau cliriach, gan wahaniaethu rhwng y ddau, yn helpu i liniaru hyn. I gloi, hyd yn 
oed os yw cyflawnwr yn honni nad oedd yn bwriadu ennyn casineb hiliol, dadleuwn y dylid eu herlyn yn yr 
un modd, gan fod ymchwil yn dangos bod eu hymddygiad yn cael effaith barhaol a niweidiol ar y dioddefwr 
waeth beth yw ei fwriad72.

65 Tŷ’r Cyffredin, (2020). Hate Crimes: Prosecution Rate. Cyfrol 66 9: dadleuwyd ddydd Iau 16 Ionawr 2020.
66 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021. Gweler hefyd: BBC News., 
(2019). Canwr Minstrel Brian Davies yn ennill apêl achos hil. INews., (2019). Dyn a oedd yn gwisgo du-wyneb ac wedi gwisgo fel 
minstrel ym mharti Nadolig gweithwyr Priory wedi’i gyhuddo o aflonyddu hiliol.
67 Tystiolaeth a gafwyd gan Gymorth i Ddioddefwyr mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021. Ar ben hynny, 
nid yw rhai barnwyr a rheithgorau yn gyffyrddus â dim ond profi “arddangosiad” o elyniaeth, gan ddadlau nad yw dweud 
rhywbeth atgas “yn y foment” bob amser yn golygu bod rhywun yn hiliol ac yn hytrach yn dadlau y gallai’r slyri fod wedi bod yn 
sylw didaro, wedi’i wneud mewn rhwystredigaeth neu ddicter. Felly, mae rhai barnwyr a rheithgorau eisiau profi bod cymhelliant 
gelyniaeth hefyd (gall hyn gynnwys ysgrifau, postiadau cyfryngau cymdeithasol, defnyddio symbolau casineb, troseddau casineb 
blaenorol). Dadleuwn fod prawf arddangos yn ddigon, fodd bynnag, gan ei fod yn dangos gelyniaeth fwriadol a di-hid y bwriedir 
iddo ddarostwng y dioddefwr ar sail ei hunaniaeth a waeth beth yw ei gymhelliant, mae dangos gelyniaeth yn cael mwy o effaith 
ar y dioddefwr a’i gymuned ehangach. Gweler: Walters, M. A., (2013). Conceptualising ‘hostility’ for Hate Crime Law: Minding ‘the 
Minutiae’ wrth Ddehongli Adran 28 (1) (a) o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Oxford Journal of Legal Studies, t.50 a 63. d.s., nid 
oes unrhyw ddiffiniad cyfreithiol o elyniaeth; mae’r CPS yn defnyddio dealltwriaeth bob dydd o’r gair: “casineb, sbeit, dirmyg, 
rhagfarn, anghyfeillgarwch, antagonistiaeth, drwgdeimlad ac atgasedd.” Gweler: CPS., (2017). Troseddau Casineb.
68 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gymorth i Ddioddefwyr mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021.
69 Gweler: Llywodraeth y DU., (Dim dyddiad) Deddf Trefn Gyhoeddus 1986. Deddfau a fwriadwyd neu sydd yn debygol o ennyn 
casineb hiliol.
70 Y rheswm am hyn yw bod y rhai y profwyd eu bod wedi cynhyrfu casineb hiliol yn fwriadol yn derbyn cosb fwy llym nag 
achosion lle barnwyd ei bod yn ‘debygol’ yn unig y byddai casineb hiliol yn cael ei gymell o ganlyniad.
71 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Cymorth i Ddioddefwyr mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021.
72 Gweler: Williams, M., a Tregidga, J., (2013). All Wales Hate Crime Research Project. 18
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73 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
74 CERD., (2016). Sylwadau i gloi ar adroddiadau cyfnodol yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o Deyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.4, para 15.
75 Swyddfa Gartref., (2016). Hate Crime, England and Wales, 2015 i 2016: Tablau Atodiad, Tabl Atodiad 2.01. Swyddfa Gartref., 
(2017). Hate Crime, England and Wales, 2016 i 2017: Tablau Atodiad, Atodiad Tabl 2.01. Calcwlws: 2080 - 1677 = 403/1677 = 0.24 * 
100 = 24%. 123 - 84 = 39/88 = 0.46 * 100 = 46%.
76 Cymru TUC Cymru., (2020). Iechyd Meddwl a’r Gweithle: Pecyn cymorth ar gyfer undebwyr llafur, t.21.
77 Adeg cyfrifiad 2011, roedd 1.5% o boblogaeth Cymru yn Fwslim a 92.1% o Fwslimiaid yng Nghymru wedi’u nodi fel BME. 
Gweler: Swyddfa Ystadegau Gwladol., (2018). Muslim population in the UK.                                                                 
78 MEND., (2017). Gwahaniaethu ar sail cyflogaeth yn erbyn Mwslimiaid.
79 Williams, M., a De Reya, M., (2019). Hatred Behind the Screens. Adroddiad ar Gynnydd Araith Casineb Ar-lein, t.22 a 26-7, 
Ffigur 3.
80 Tell MAMA., (2016). The Geography of Anti-Muslim Hatred. Adroddiad Blynyddol Tell MAMA 2015, t.6. Gweler hefyd: BBC News., 
(2016). Mae PM yn condemnio troseddau casineb ‘cywilyddus’ ar ôl y refferendwm.
81 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 26/02/2021. Gweler hefyd: BBC 
News., Islamophobia: The Muslim family who ‘ran away’ after abuse.
82 Y Swyddfa Gartref., (2020). Hate Crime, England and Wales, 2019/20, t.26.
83 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. Gweler hefyd: BBC News., (2019). Brexit ‘major influence’ in racism and hate crime rise.

Yn sicr, mae Brexit wedi chwarae rhan yn y lefelau cynyddol o droseddau casineb yng Nghymru gyda’r 
rhethreg ymfflamychol a ddefnyddiwyd drwy gydol yr ymgyrch yn cyfiawnhau casineb tuag at leiafrifoedd 
hiliol a chrefyddol73. Ym mharagraff 15 ei arsylwadau cloi, mynegodd y Pwyllgor ei bryder ynghylch 
y cynnydd sydyn mewn troseddau casineb tuag at leiafrifoedd hiliol a chrefyddol sy’n ymwneud â 
refferendwm yr UE74. Cynyddodd nifer y troseddau casineb hiliol a adroddwyd yng Nghymru yn 2016/17 
24% o’r flwyddyn flaenorol a 46% ar gyfer crefydd75. Ar ben hynny, bu dros draean o weithwyr lleiafrifoedd 
ethnig yng Nghymru yn dyst i gam-drin hiliol, neu yn ddioddefwr cam-drin hiliol yn y saith mis ar ôl y 
bleidlais Brexit76.

Mae Islamoffobia yn broblem gynyddol y mae Mwslimiaid77 yn ei hwynebu ledled y DU; nid grŵp hiliol 
nac ethnig mo Mwslimiaid; fodd bynnag, maent wedi cael eu hilioli mewn gwleidyddiaeth a bywyd 
cymdeithasol yn y disgwrs cyfryngau. Mae Mwslimiaid yn dioddef y “gosb ethnig” fwyaf a deimlir yn 
arbennig gan fenywod Mwslimaidd sy’n aml yn dioddef gwahaniaethu aml-lefelog sy’n cael ei wneud yn 
waeth gan nodweddion gwarchodedig hil, crefydd a rhyw sy’n croesdorri â’i gilydd78. 

Roedd Brexit yn ddigwyddiad sbarduno a ysgogodd gasineb pellach tuag at Fwslimiaid ar-lein ac all-lein 
ledled y DU79. Adroddodd Tell Mama gynnydd o 200% mewn digwyddiadau Islamoffobig all-lein yn 2015 
yn y cyfnod yn arwain at y refferendwm gan ganfod bod Mwslimiaid, yn enwedig menywod Mwslimaidd 
gweladwy, wedi derbyn sylwadau fel, “gwnaethom bleidleisio. Rydych chi allan,” a, “pam ydych chi dal yma,” 
yn dilyn pleidlais Brexit80. Ar ben hynny, mae MEND, sefydliad o Gymru sy’n cefnogi Mwslemiaid, wedi nodi 
cynnydd mewn troseddau casineb Islamoffobig yng Nghymru hefyd81. 

Yn ogystal, dangosodd Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr (CSEW - Crime Survey for England and Wales) 
2017/18 hyd at 2019/20 mai oedolion Mwslimaidd oedd yn fwyaf tebygol o ddioddef trosedd casineb 
a ysgogwyd yn grefyddol, a’u bod yn fwy tebygol o ddioddef trosedd casineb a ysgogwyd gan hil nag 
oedolion a nododd eu bod yn Gristnogion neu yn ddi-grefydd82. 

Dadleuwn fod y rhethreg wrth-fewnfudo, ymrannol, a ddefnyddiodd llawer o ffigurau gwleidyddol drwy 
gydol ymgyrch Brexit, yn cyfianwnhau barn pobl, ac yn caniatáu iddynt gredu bod ganddynt hawl i fynegi 
barnau hiliol83.

Islamoffobia:

Brexit:
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Bum mlynedd ers y refferendwm, mae gwleidyddion yn parhau i ddefnyddio iaith ymfflamychol; er 
enghraifft, mae PM Boris Johnson wedi defnyddio’r term “piccaninnies” hiliol ei naws i gyfeirio at y rhai 
o gefndir ethnig Du Affricanaidd84 ac wedi cymharu menywod Mwslimaidd â blychau llythyrau85. Yn ôl 
Tell Mama, dylanwadodd sylwadau o’r fath ar don o gasineb gwrth-Fwslimaidd yn y DU, gan ddadlau, yn 
ystod wythnos erthygl y Prif Weinidog, lle mynegodd sylwadau o’r fath, fod digwyddiadau cam-drin wedi 
cynyddu 375%86. Dilynir a gwrandewir ar wleidyddion gan filoedd o pobl; gall eu defnydd o iaith hiliol ac 
ymrannol feithrin ymraniad a chyfiawnhau casineb tuag at grwpiau lleiafrifol. Felly, rydym yn dadlau, os 
ydynt yn dewis defnyddio iaith o’r fath, y dylid eu dwyn i gyfrif a dylid peidio â chaniatáu iddynt ddal rolau 
cyhoeddus, felly na allant ddefnyddio eu platfform i annog casineb tuag at eraill.

Mae troseddau casineb gwrth-Semitig ar gynnydd: yn 2017, cafwyd chwe adroddiad o ymddygiad 
ymosodol tuag at Iddewon yng Nghymru; fodd bynnag, yn 2020, o’r 1668 o ddigwyddiadau gwrth-
Semitaidd a gofnodwyd gan yr Ymddiriedolaeth Diogelwch Cymunedol (CST - Community Security Trust), 
digwyddodd 14 yng Nghymru87. Un digwyddiad nodedig oedd yr ymosodiad ar fynwent Iddewig yng 
Nghaerdydd yn 2019, lle torrwyd i mewn i’r fynwent a thorrwyd cerrig beddi a’u gwthio drosodd88.

Gwrth-Semitiaeth:

Hefyd, nododd Cyngor Hindwaidd Cymru brofiadau o hiliaeth y mae eu haelodau wedi’u hwynebu. Mae 
ceir aelodau wedi cael eu difrodi ar sawl achlysur ym maes parcio teml Caerdydd pan fyddant wedi ymweld 
ar gyfer seremonïau crefyddol89. Disgrifiodd yr aelodau hefyd gael eu cam-drin yn hiliol ar drafnidiaeth 
gyhoeddus wrth wisgo gwisg draddodiadol;  dywedwyd wrthynt am siarad Saesneg pan fyddent siarad yn 
Bengali mewn mannau cyhoeddus, a chawsant brofiad o ddioddef slyri hiliol90.

Casineb tuag at Hindwiaid:

Mae Sipsiwn Cymru wedi manylu ar eu profiadau o gasineb gan gynnwys galw enwau, gwrthod 
gwasanaeth, bygythiadau trais corfforol, lladrad, aflonyddu a chael eu troi i ffwrdd o’u gwaith pan ddaeth 
eu hethnigrwydd i’r amlwg91. Esboniodd eraill fod fframio yn rhemp yng Nghymru, gan nodi: “Ar fwy na 
10 achlysur pan nad oeddem ond wedi stopio ein cerbydau ger man aros am bron i ddiwrnod gofynnwyd inni 
symud ymlaen a chawson ni ein beio am ladradau yn yr ardal [a oedd wedi digwydd] dros wythnos ynghynt. ”92 
Tynnodd ymgynghoreiau sylw at y ffaith fod poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr (GRT - Gypsy, Roma 
and Traveller) yn profi llefaru casineb echrydus, y maent wedi ei briodoli i stigmateiddio poblogaethau GRT 
yn y cyfryngau 93.

Nifer yr achosion o gasineb tuag at boblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr:

84 Gweler: CNN., (2019). ‘Watermelon smiles’ a ‘piccaninnies’: yr hyn y mae Boris Johnson wedi’i ddweud o’r blaen am bobl yn 
Affrica.
85 Gweler: The Independent., (2019). Cododd digwyddiadau Islamoffobig 375% ar ôl i Boris Johnson gymharu menywod 
Mwslimaidd â ‘blychau llythyrau,’ dengys ffigurau.
86 Ibid.
87 Ymddiriedolaeth Diogelwch Cymunedol., (2021). Anti-Semitic Incidents Report 2020, t.44.
88 Gweler: ITV Cymru., (2019). Anti-Semitism in Wales: Jewish leaders call for change after rise in abusive behaviour. 
89 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Hindwaidd Cymru trwy e-bost ar 03/06/2021.
90 Ibid.
91 Greenfields, M., a Rogers, C., (2020). Hate “as regular as rain.” Prosiect ymchwil peilot i effeithiau seicolegol troseddau casineb ar 
gymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma (GRT), t.56.
92 Ibid, t.107.
93 Ar ben hynny, mae ymgynghoreiau’n priodoli’r cyfraddau hunanladdiad uchel ymhlith poblogaethau Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr i’r casineb y maent wedi dioddef ohono. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru 
- Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. 20
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Yn fwy diweddar, mae poblogaethau Tsieineaidd a De-ddwyrain Asia yng Nghymru wedi profi cynnydd 
sylweddol mewn troseddau casineb yn ystod y pandemig, a’r canlyniad fod y poblogaethau hyn yn teimlo’n 
anniogel ac yn ddigroeso yng Nghymru94. Mynegodd ymgynghoreiau bryder hefyd am y cynnydd mewn 
senoffobia yng Nghymru - cofiodd un ymgynghorai brofiad diweddar lle pwyntiodd unigolyn arall at gwpl 
Tsieineaidd ar y stryd yn bwrpasol a dweud: “byddwch yn ofalus, dyna’r coronafirws”95.  

Mae grwpiau lleiafrifol eraill hefyd wedi wynebu casineb a thriniaeth annheg yn ystod y pandemig: ledled 
y DU, roedd achosion coronafirws cynyddol yn cael eu priodoli ar gam i’r gymuned Fwslimaidd, a gwnaed 
consesiynau ar gyfer crynoadau teuluol adeg y Nadolig, ond ni eithriwyd gwyliau crefyddol eraill fel Diwali, 
Eid a Yom Kippur rhag y cyfyngiadau coronafirws96.

Effaith COVID-19:

94 Gweler: BBC News., (2021). Covid yng Nghymru: Mae digwyddiadau hiliol “yn eich syfrdanu.”
95 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth RAW mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 01/03/2021.
96 Gweler: The Independent., (2020). Christmas might not be cancelled after all – but why weren’t other religions spared the 
coronavirus rules?
97 Gan gynnwys casglu data wedi’i ddadgyfuno ar seibergasineb a VAWG yng Nghymru.
98 Mae’n bwysig bod hyfforddiant o’r fath yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o droseddau casineb a’u heffaith ar ddioddefwyr - gweler: 
Williams, M., a Tregidga, J., (2013). Prosiect Ymchwil Troseddau Casineb Holl Gymru.
99 Tystiolaeth a gafwyd gan TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen a MEND mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 
25/02/2021 a 26/02/2021.

Dylai Ll/Cymru:
• Gomisiynu arolwg cenedlaethol ar gyfer 

Cymru ar nifer yr achosion o droseddau 
casineb, yn debyg i Arolwg Trosedd a 
Chyfiawnder yr Alban97. 

• O fewn eu hawdurdod, sicrhau gwell 
cydweithredu rhwng heddlu Cymru a 
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i 
sicrhau y gellir olrhain rhai sy’n cyflawni 
llefaru casineb ar-lein gan eu gwneud 
yn atebol am lefaru casineb ar-lein trwy 
weithredu canllaw arfer da.

 
• Sicrhau bod dioddefwyr a thystion yn 

derbyn cefnogaeth gyson a digonol yn 
ystod y broses adrodd a barnwrol trwy 
fuddsoddi mewn gwasanaethau sy’n 
cefnogi dioddefwyr i liniaru athreuliad 
dioddefwyr. 

• O fewn eu hawdurdod, sicrhau bod gan 
heddlu Cymru ganllawiau cliriach ar y 
gwahaniaethau rhwng llefaru casineb a 
rhyddid i lefaru. 

• Sicrhau bod pob heddwas, erlynydd 
cyhoeddus, a barnwr troseddol yng 
Nghymru yn llwyr ddeall cysyniadau 
sylfaenol troseddau casineb a chymell 
casineb, yn meddu ar y sgiliau i addnabod, 
cofnodi ac ymchwilio i ddigwyddiadau o’r 
fath, a’u bod wedi’u hyfforddi i ddelio â 
throseddau casineb a’u dioddefwyr mewn 
modd proffesiynol98. 

• Darparu cyllid i gyrff anllywodraethol 
annibynnol i wirio am gynnwys 
gwahaniaethol, anonest a chamarweiniol 
mewn areithiau ymgyrchu a deunyddiau 
marchnata. 

• Gweithio gyda Llywodraeth y DU i 
fabwysiadu diffiniad diffiniedig, derbyniol 
o Islamoffobia a gwrth-Sipsiwn a datblygu 
cod ymarfer mwy cadarn i wleidyddion i 
sicrhau bod dyletswydd gryfach ar bobl a 
etholir yn gyhoeddus i fod yn wrth-hiliol99.
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Ym mharagraffau 28-29 o’i arsylwadau cloi, mynegodd CERD bryder ynghylch y rhai o dras Affricanaidd 
ac Asiaidd a oedd yn parhau i gael eu targedu’n anghymesur trwy gydol y CJS101. Argymhellodd CERD 
ymchwiliad trylwyr i’r rhesymau dros y gor-gynrychiolaeth hon i fynd i’r afael ag unrhyw ragfarn hiliol yn y 
CJS102. 

Mae pobl o leiafrifoedd ethnig yn parhau i gael eu gorgynrychioli yn y CJS: yn ôl y Comisiwn Cyfiawnder 
yng Nghymru, er bod pobl o leiafrifoedd ethnig yn 5.6% o boblogaeth Cymru, roedd cyfanswm y ganran o 
garcharorion lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn 9% yn 2018103. Ochr yn ochr â hyn, mae carcharorion o 
gefndir Du (61%) a Chymysg (63%) yn fwy tebygol o wasanaethu cyfran uwch o’u dedfrydau penderfynol yn 
y carchar nag unrhyw grŵp ethnig arall yng Nghymru104. Hefyd, mae’r ddedfryd o garchar ar gyfartaledd yn 
hirach ar gyfer lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru105.

Gor-gynrychiolaeth pobl o leiafrifoedd ethnig yn 
System Cyfiawnder Troseddol Cymru:100

100 System gyfreithiol sengl sydd yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr. Mae’n werth nodi hefyd mai dim ond trwy geisiadau 
Rhyddid Gwybodaeth y gellir cyrchu llawer o ffynonellau data cyfiawnder troseddol Cymru yn unig. 
101 CERD., (2016). Sylwadau i gloi ar adroddiadau cyfnodol yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o Deyrnas Unedig Prydain Fawr 
a Gogledd Iwerddon, t.7, para 28-29. 
102 Ibid. 
103 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru., (2019). Cyfiawnder yng Nghymru dros bobl Cymru, t.158. Mae’n werth nodi nad yw 
pob carcharor o leiafrifoedd ethnig yng ngharchardai Cymru yn perthyn i leiafrif Cymru-ethnig ac nad yw data CJS Cymru wedi’i 
ddadgyfuno ar gyfer poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. 
104 Jones, R., (2020). Prison, Probation and Sentencing in Wales: Ffeil Ffeithiau 2019, Canolfan Llywodraethu Cymru, t.82. (57% ar 
gyfer Gwyn.)
105 Ibid, t.65. (35-mis ar gyfer Cymysg, 33.8-mis ar gyfer Asiaidd, 30.4-mis ar gyfer Du, 19.5-mis ar gyfer Gwyn.)
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Mae llawer o achosion y gor-gynrychiolaeth hon y tu allan i’r CJS, er enghraifft, profiadau o dlodi a 
gwaharddiadau parhaol o’r ysgol106. Fodd bynnag, mae lleiafrifoedd ethnig hefyd yn cael eu targedu’n 
anghymesur gan yr heddlu, ac mae hyn yn mynd rhywfaint o’r ffordd i gyfrif am y lefel anghymesur o 
leiafrifoedd ethnig yn y CJS yng Nghymru107.

Mae anghymesuredd ethnig yn parhau i fod o fewn y defnydd o bwerau’r heddlu fel stopio a chwilio, 
a amlygodd CERD fel pryder ym mharagraffau 26-27 o’i arsylwadau cloi108. Mae Tabl 1 yn amlinellu’r 
cymarebau anghymesuredd stopio a chwilio o dan Adran 1 (a.1) o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol (PACE - Police and Criminal Evidence) (1984) ym mhob ardal heddlu yng Nghymru109. Dim ond 
15% o’r chwiliadau a gynhaliwyd o dan PACE a.1 a arweiniodd at arestio yn Dyfed-Powys, 8% yn Gwent, 11% 
yng Ngogledd Cymru. a 12% yn Ne Cymru110.

Stopio a Chwilio:

Mae’r cymarebau uchod yn dangos bod lleiafrifoedd ethnig yn parhau i gael eu chwilio ar gyfradd 
anghymesur yng Nghymru. Cafodd ymgynghoreiau sioc fod pŵer stopio a chwilio yn dal i gael ei 
ddefnyddio gan yr heddlu, gan fod ystadegau’n dangos na ellir ei gymhwyso heb effeithio’n anghymesur ar 
rai grwpiau ethnig, sy’n golygu bod y pŵer felly’n wahaniaethol ar sail hil112. 

Argymhellodd CERD gynnal adolygiadau rheolaidd o’r effaith pwerau o’r fath, a mesurau effeithiol i sicrhau 
bod pwerau o’r fath yn cael eu defnyddio mewn modd cyfreithlon, anfympwyol ac anwahaniaethol, yn 
seiliedig ar amheuaeth resymol gyda mecanweithiau monitro ac adolygu trylwyr. Mwy pryderus felly yw 
awdurdodiad y Swyddfa Gartref o chwiliadau ‘diamheuaeth’ Adran 60 (a.60) o dan Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol a Threfn Gyhoeddus (CJPO) (1994) ym mis Mawrth 2019, yn gyntaf mewn saith ardal heddlu cyn 
cael eu cyflwyno yn genedlaethol ym mis Awst 2019, heb unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus113.

Ardal yr Heddlu PACE a.1 Cymarebau Stopio a Chwilio
Du Asiaidd Cymysg Arall

Dyfed-Powys 1 : 3.9 1 : 1.3 1 : 2.3 Amherthnasol
Gwent 1 : 10.3 1 : 5.2 1 : 6.1 1 : 1.3
NWP 1 : 1.7 1 : 1.1 1 : 1.2 Amherthnasol
SWP 1 : 6.8 1 : 2.4 1 : 2.1 1 : 0.8
Ffigurau o Stopwatch.111

Tabl 1:

106 Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.9. Gweler hefyd: Arday, J., (2021). Gwella 
Cydraddoldeb Hiliol mewn Addysg. WCPP, t.10. Graham, K., (2016). The British school-to-prison pipeline, yn Andrews, K. a L. Palmer 
(gol) Blackness in Britain. Llundain: Routledge.
107 Adroddodd ymgynghoreiau hefyd ddiwylliant o ‘wrth-Sipsiwn’ yn yr heddlu yng Nghymru, gan egluro bod unigolion Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr yn cael eu stopio’n anghymesur gan yr heddlu yn eu bywyd dydd i ddydd. Tystiolaeth a gafwyd gan Sipsiwn a 
Theithwyr Cymru, TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen a Chynghrair Hil Cymru mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 
25/02/2021 a 01/03/2021.
108 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.7, para 26-27.
109 h.y., chwiliwyd pobl Ddu yn Dyfed-Powys bron i bedair gwaith cyfradd y bobl Wyn yn y rhanbarth hwnnw.
110 StopWatch., (2021). Heddlu Dyfed-Powys. StopWatch., (2021). Heddlu Gwent. StopWatch., (2021). Heddlu Gogledd Cymru. 
StopWatch., (2021). Heddlu De Cymru.
111 Ibid.
112 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Black Lives Matter Wales, Cyngor Hil Cymru a Dim Hiliaeth Cymru mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 23/02/2021.
113 Brown, J., (2019). Stop-and-search powers: Extension of ‘no-suspicion’ searches. Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin. 23
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Mae A.60 o Ddeddf CJPO yn bŵer llym sy’n galluogi’r heddlu i chwilio unrhyw un mewn ardal benodol 
am gyfnod penodol o amser, hyd yn oed os nad oes ganddynt sail resymol i amau bod y person hwnnw 
wedi cyflawni trosedd. Rydym yn pryderu felly bod dileu’r angen am seiliau rhesymol wedi cyfrannu at 
ragfarn hiliol amlwg. Ar ben hynny, rydym yn dadlau bod adran 60 o Ddeddf CJPO yn offeryn di-ffocws ac 
aneffeithiol gyda chyfraddau arestio isel iawn: yn 2019/20, cynhaliwyd 200 o chwiliadau stopio a.60 gan 
HGC - dim ond 1% a arweiniodd at arestio114. Yn yr un flwyddyn, cynhaliwyd 101 o chwiliadau stopio a.60 
gan Heddlu De Cymru (SWP - South Wales Police) - dim ond 2% a arweiniodd at arestio115.

Dadleuwn fod a.60 yn chwilio ymhellach yn niweidio ymddiriedaeth a hyder mewn plismona o fewn 
poblogaethau lleiafrifoedd ethnig ac felly dylid dirymu pwerau o’r fath. Canfu’r Gynghrair Cyfiawnder 
Troseddol (CJA), pan y’i defnyddir mewn ffyrdd annheg ac aneffeithiol, mae stopio a chwilio yn cael effaith 
gyrydol barhaol ar ymddiriedaeth pobl ifanc yn yr heddlu, eu parodrwydd i gydweithredu gyda’r heddlu 
ac, o ganlyniad, gallu’r heddlu i gyflawni ymchwilio a lleihau troseddau116. Mae canfyddiadau grŵp ffocws 
bach117 a hwyluswyd gan REF ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer SWP yn cefnogi’r syniad 
hwn; lle gofynnwyd i’r cyfranogwyr a fyddent yn gweithio i’r heddlu, dywedodd pawb na; eu rhesymeg dros 
hyn oedd eu bod yn teimlo y byddai eu cymunedau eu hunain yn eu hesgymuno. Dywedodd y cyfranogwyr: 
“Rwyf wedi tyfu i fyny i gredu bod yr heddlu yn ein herbyn ni, ein hethnigrwydd,” ac, “Rwyf wedi tyfu i fyny 
gyda golwg negyddol ar yr heddlu.” Rhannodd ymgynghoreiau eu profiadau eu hunain hefyd, gan esbonio eu 
bod yn byw mewn ofn bob dydd fel rhieni Du pobl ifanc Ddu, ac yn dweud wrth eu plant na allant wneud 
rhai pethau y mae eu ffrindiau Gwyn yn eu gwneud, fel mynd allan yn hwyr yn y nos; yn lle hynny, maent 
yn sicrhau bod eu plant gartref erbyn amser penodol gan eu bod yn ofni pe bai rhywbeth yn digwydd a’u 
bod yn dod ar draws yr heddlu, yna efallai na fyddent yn cael gwrandawiad118. Yn ogystal, canfu arolwg 
gan y Swyddfa Annibynnol ar Ymddygiad yr Heddlu (IOPC - Independent Office for Police Conduct)119 mai’r 
rhai sydd â’r ymddiriedaeth leiaf yn yr heddlu o ran delio â chwynion yn deg yw ymatebwyr BME, gyda 
47% o ymatebwyr BME ddim yn hyderus iawn, neu ddim yn hyderus o gwbl, yng ngallu’r heddlu i ddelio â 
chwynion yn deg o gymharu â 36% o ymatebwyr Gwyn120.

114 StopWatch., (2021). Heddlu Gogledd Cymru.
115 StopWatch., (2021). Heddlu De Cymru. Ni chynhaliwyd chwiliadau a.60 gan heddlu Gwent na Dyfed-Powys ar gyfer y flwyddyn 
honno, gweler: StopWatch., (2021). Heddlu Dyfed-Powys. StopWatch., (2021). Heddlu Gwent.
116 Keeling, P., (2017). No respect: Young BAME men, the police and stop and search. Cynghrair Cyfiawnder Troseddol, t.2. Daw’r 
canfyddiadau hyn o Arolwg YouGov o 503 o ddynion a menywod o leiafrifoedd ethnig 16-30 oed sy’n byw yng Nghymru a Lloegr.
117 Roedd pob un o’r wyth a fynychodd (5 dyn, 3 benyw) o gefndir lleiafrif ethnig, yn byw yn Ne Cymru ac yn y grŵp oedran 18-24. 
Yn ystod y grŵp ffocws, hysbyswyd mynychwyr gan gynrychiolwyr Comisiynydd Heddlu a Throsedd SWP, os cânt eu stop-chwilio, 
rhaid i swyddog wneud y pethau a ganlyn: Eich trin â pharch bob amser; cofnodi’r chwiliad; esboniwch pam rydych chi’n cael eich 
stopio a’ch chwilio, yr hyn maen nhw’n chwilio amdano a’r gyfraith rydych chi’n cael eich chwilio oddi tani; rhoi eu manylion i chi, 
gan gynnwys eu henw, eu rhif heddlu a’u gorsaf heddlu; rhoi derbynneb stopio a chwilio i chi sy’n cynnwys dyddiad ac amser y 
chwiliad neu esbonio sut y gallwch gael gafael ar un; yn ystod stop-chwiliad bydd swyddog yn gofyn ichi am eich ethnigrwydd 
ochr yn ochr â’ch enw, eich dyddiad geni a’ch cyfeiriad. Nid oedd yr holl ferched a oedd yn bresennol erioed wedi cael eu stopio. 
Dywedodd yr holl ddynion a fynychodd eu bod wedi cael eu chwilio sawl gwaith ac weithiau gan yr un swyddog, ar droed ac 
mewn cerbyd. Adroddodd yr holl ddynion a oedd yn bresennol am ddigwyddiadau lle nad oedd y swyddogion a’u stopiodd 
wedi nodi’r orsaf y maent yn perthyn iddi, heb roi derbynneb na hysbysu’r unigolyn sut y gallant gael gafael ar un, heb gofnodi’r 
chwiliad o gwbl, neu wedi recordio’r chwiliad yn rhannol yn unig, heb ofyn am darddiad ethnig yr unigolyn er mwyn cofnodi 
unrhyw wahaniaethau hiliol wrth stopio a chwilio, a heb roi reswm digonol i stopio a chwilio (heb nodi beth y maent yn disgwyl 
ei ddarganfod na’r gyfraith y mae’n eu chwilio oddi tani). Er enghraifft, nododd un mynychwr iddo gael ei stopio yn ei gerbyd a 
gofynnodd y swyddog iddo sut y gallai fforddio gyrru car o’r fath.
118 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth DPiA a Chyngor Hil Cymru mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021 
a 23/02/2021.
119 1850 o ymatebwyr ledled Cymru a Lloegr.
120 IOPC., (2020). Traciwr Canfyddiad Cyhoeddus. Crynodeb o’r ymchwil ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19, t.6-7.
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Mae hyn felly’n codi cwestiynau ynghylch a yw’r IOPC yn cyflawni ei rôl wrth ddwyn yr heddlu i gyfrif am 
gamymddwyn. Cefnogir y syniad hwn ymhellach gan StopWatch, sy’n honni nad yw system gwynion yr 
heddlu yn addas at ei ddiben gan ei bod yn ei gwneud yn ofynnol i heddluoedd blismona eu hunain drwy 
reolau afloyw nad ydynt yn hysbys i’r cyhoedd121. Dadleuwn fod craffu cywir ac effeithiol ar a.60 ac arfer 
stopio a chwilio ehangach o’r pwys mwyaf i atgyweirio a gwella cysylltiadau cymunedol a chanfyddiadau 
tuag at yr heddlu ymhlith poblogaethau lleiafrifoedd ethnig122. 

Ochr yn ochr â hyn, mae lleiafrifoedd ethnig hefyd yn fwy tebygol o fod yn destun defnydd gormodol ar rym 
ac yn fwy tebygol o farw mewn dalfa heddlu na’u cymheiriaid Gwyn yn y DU123. Yn 2021, bu i farwolaeth dau 
ddyn Du ifanc yn dilyn cyfarfod â’r heddlu gael ei ddarlledu ar y newyddion. Bu farw Mohammed Hassan 
(24) ar 9fed Ionawr ar ôl iddo gael ei arestio gan SWP ar 8fed Ionawr ar amheuaeth o dorri’r heddwch. Fe’i 
rhyddhawyd y bore wedyn, “gyda llawer o glwyfau ar ei gorff a llawer o gleisiau,” yn ôl ei fodryb124. Bu farw 
Moyied Bashir (29) ar 17eg Chwefror. Roedd Bashir yn dioddef o episod meddygol a chafodd ei roi mewn 
cyffion ac atalyddion coesau gan swyddogion heddlu Gwent wrth aros am ambiwlans.125 Cafodd y ddau 
achos eu cyfeirio at yr IOPC, ac rydym yn dal i aros am ganlyniadau eu hymchwiliadau. Yn y ddau achos, bu 
cryn bwysau ar yr heddlu o du’r cyhoedd i ryddhau lluniau’r camerâu a wisgwyd ar y corff o’r cyfarfyddiadau, 
a’r heddlu’n ymateb nad yw lluniau o’r fath ar gael mwyach i’w rhyddhau gan eu bod bellach yn eiddo i’r 
IOPC126. Mae’r protestiadau mawr a ddigwyddodd yng nghanol dinas Caerdydd, y tu allan i orsaf heddlu 
Bae Caerdydd a thrwy Pillgwenlly, Casnewydd yn y dyddiau yn dilyn eu marwolaethau, yn dyst pellach i 
ddirywiad cynyddol yn ymddiriedaeth y lleiafrifoedd ethnig tuag at yr heddlu.

121 BBC., (2021). Stopio a Chwilio: Disgyblaethwyd chwe chwnstabl heddlu ar ôl bron i 5,000 o gwynion. Cododd ymgynghoreiau 
bryderon hefyd am y diffyg gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd am yr hyn y dylai swyddogion heddlu ei wneud pan gânt eu 
galw i olygfa gyda’r wybodaeth bod rhywun yn cael argyfwng iechyd - tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Mae Bywydau Du yn 
Bwysig Cymru, Cyngor Hil Cymru a Dim Hiliaeth Cymru mewn a digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 23/02/2021.
122 Mae’r CJA yn dadlau mai un ffordd o sicrhau defnydd teg, tryloyw a chymesur ar stopio a chwilio yw trwy graffu cymunedol ar 
ffurf Paneli Craffu Cymunedol (PCCau). Fodd bynnag, mae’r CJA wedi tynnu sylw at nifer o rwystrau i graffu cymunedol effeithiol 
yn eu Hadroddiad 2019, ‘Stop and Scrutinise’. Mae’r Adroddiad yn cynnwys canlyniadau arolwg o Bartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol ledled Cymru a Lloegr, a amlygodd ddiffyg cysondeb ac effeithiolrwydd sylweddol yn y modd y mae’r paneli hyn yn 
cael eu trefnu a’u gweithredu. E.e., nid oedd bron i draean o’r PCCau ymatebol yn cael eu cadeirio gan aelod o’r cyhoedd, ond 
yn lle hynny gan gynrychiolwyr o’r heddlu neu Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, ac nid oedd gan draean o’r PCCau ymatebol 
fynediad at luniau Fideo wedi’u Gwisgo ar Gorff, felly hefyd nid oedd ganddynt ddata digonol i herio’r heddlu yn effeithiol. 
Gweler: Kaur Kalyan, K., a Keeling, P., (2019). Stop and Scrutinise: How to improve community scrutiny of stop and search. 
Cynghrair Cyfiawnder Troseddol, t.2, 3 a 13.
123 Yn ôl Adroddiad yn 2015 gan y Sefydliad Cysylltiadau Hiliol, mae mwy na 500 o unigolion o leiafrifoedd ethnig wedi marw 
mewn amgylchiadau amheus yn y DU tra’u bod yn ataliadau’r wladwriaeth er 1990 (348 yn y carchar, 137 yn nalfa’r heddlu a 24 
yn y ddalfa fewnfudo). Mae gwahaniaethau hiliol hefyd yn bodoli yn y llys gyda dynion Du 40% yn fwy tebygol nag oedolion 
Gwyn o fod yn ymrwymedig i Lys y Goron i’w treialu yn y DU a 12% yn fwy tebygol o dderbyn dedfryd o garchar yn Llys y Goron 
na diffynyddion Gwyn tebyg - gweler: Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.20. Gweler hefyd: 
Uhrig, N., (2016). Black, Asian and Minority Ethnic Disproportionality in the Criminal Justice System in England and Wales. 
124 Wales Online., (2021). Mohamud Mohammed Hassan: Hundreds march over arrested man’s death. 
125 The Guardian., (2021). Watchdog investigates second death after contact with police in Wales. 
126 Wales Online., (2021). Police respond to calls to realise body cam footage following death of Moyied Bashir.
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-55877838
https://criminaljusticealliance.org/wp-content/uploads/CJA-Stop-and-Scrutinise-2019.pdf
https://irr.org.uk/app/uploads/2015/03/Dying_for_Justice_web.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Crime-and-Justice.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-55631618
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/19/watchdog-investigates-second-death-contact-police-wales-moyied-bashir
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/newport-police-moyied-bashir-footage-19884538


Rydym hefyd wedi gweld ymdriniaeth wael o achosion gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS - 
Crown Prosecution Service) yng Nghymru; un enghraifft yw achos Christopher Kapessa, a foddodd yn Afon 
Cynon ar ôl cael ei wthio i mewn. Mae SWP a CPS Cymru wedi’u cyhuddo o hiliaeth sefydliadol am beidio ag 
erlyn rhywun a oedd dan amheuaeth dros ei farwolaeth, gan ddadlau nad oedd “budd cyhoeddus” i ddwyn 
achos dynladdiad er gwaethaf “tystiolaeth ddigonol” i wneud hynny127. Cymharwyd yr achos hwn â’r modd 
yr ymdriniwyd ag ymchwiliad llofruddiaeth Stephen Lawrence ym 1993128. Mae’r achos yn parhau, a theulu 
Christopher yn gobeithio cael gwrandawiad llawn gyda’r Uchel Lys129. Ar ben hynny, rydym yn ymwneud 
â thriniaeth a charchariad Siyanda Mngaza, sy’n bwrw dedfryd o bedair blynedd a hanner am amddiffyn 
ei hun o drosedd gasineb hiliol yn Aberhonddu yn 2019130. Mae cyfreithwyr Siyanda wedi cyflwyno apêl 
yn erbyn ei chollfarn. Priodolodd ymgynghoreiau y fath gamweinyddiadau cyfiawnder ac euogfarnau 
anghyfiawn i’r diffyg cymhwysedd diwylliannol yn y proffesiwn cyfreithiol131.

127 Newyddion BBC., (2020). Police and CPS accused of racism after Christopher Kapessa’s death. 
128 Ibid. 
129 Newyddion BBC., (2021). Christopher Kapessa: Call for new hearing after review refused. 
130 Ymosodwyd ar Siyanda, heb bryfociad, gan grŵp teulu yr oedd hi’n cymdeithasu â hwy mewn maes gwersylla yn Aberhonddu. 
Gwthiodd un ohonynt Siyanda, taflodd dau arall slyri hiliol gan fygwth ei lladd. Rhedodd dau ddyn, bron ddwywaith oed Siyanda, 
tuag ati a dechrau ei dyrnu. Amddiffynnodd Siyanda ei hun, gan arwain at doriad bach i dalcen un o’i hymosodwyr. Yn fuan wedi 
hynny, fe gyrhaeddodd heddwas y lleoliad ac arestio Siyanda. Esboniodd Siyanda beth oedd wedi digwydd, ond cafodd ei thrin 
fel troseddwr ac ni wnaeth yr heddlu ymchwilio i’r honiad o droseddau casineb. Mae sgan CT Siyanda yn dilyn yr ymosodiad yn 
darparu tystiolaeth gymhellol ei bod wedi dioddef ymosodiad creulon. Gweler: Plaid Sosialaidd Cymru., (2020). Rhyddhawch 
Siyanda Mngaza; am ddisgrifiad llawn o ddigwyddiadau a ategir gan Virgo Consultancy Services Ltd, y cynrychiolwyr cyfreithiol 
sy’n cynnal achos Siyanda. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Virgo Consultancy Services Ltd mewn sgwrs ffôn ar 07/05/2021. 
131 Dadleuodd ymgynghoreiau nad yw’n ddigonol meddu ar wybodaeth neu gymhwyster yn y proffesiwn, ond bod yn rhaid i 
weithwyr proffesiynol cyfreithiol feddu ar gymhwysedd diwylliannol hefyd fel eu bod yn deall yn well y poblogaethau y maent yn 
eu barnu. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Virgo Consultancy Services Ltd mewn sgwrs ffôn ar 07/05/2021. 
132 Swyddfa ar gyfer Ystadegau Gwladol., (2020). Domestic abuse victim characteristics, England and Wales: y flwyddyn yn 
diweddu Mawrth 2020, gweler Ffigur 6. 
133 Felly yr argymhelliad cyntaf ar dudalen 21 o’r Adroddiad hwn, i L/Cymru ei gomisiynu arolwg cenedlaethol ar gyfer Cymru ar 
nifer yr achosion o droseddau casineb, yn debyg i Arolwg Trosedd a Chyfiawnder yr Alban; mae troednodyn 97 yn nodi y dylai hyn 
gynnwys casglu data wedi’i ddadgyfuno ar seibergasineb a VAWG yng Nghymru.

Mae data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar gyfer Cymru a Lloegr sy’n deillio o’r CSEW am y 
flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020, yn dangos bod menywod sy’n nodi eu bod yn ethnigrwydd 
Cymysg gryn dipyn yn fwy tebygol o brofi cam-drin domestig na menywod o unrhyw grŵp ethnig arall132. 
Nid ydym wedi gallu dod o hyd i ddata wedi’i ddadgyfuno ar VAWG yng Nghymru yn ôl ethnigrwydd, fodd 
bynnag. Mae hyn yn debygol o fod oherwydd bod data o’r fath yn cael ei gasglu ar hyn o bryd ar Gymru a 
Lloegr yn y CSEW ac felly nid yw’n cael ei ddadgyfuno133.

Trais yn erbyn Menywod a Merched (VAWG - Violence against Women and Girls):
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-51611880
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-56264615
https://www.socialistpartywales.org.uk/free-siyanda-mngaza/
https://www.socialistpartywales.org.uk/free-siyanda-mngaza/


Dylai Ll/Cymru:
• Wella cofnodi data ethnigrwydd ar 

draws ffactorau y gwyddys eu bod yn 
gysylltiedig ag ymddygiad troseddol e.e., 
gwaharddiadau ysgol, cyfleoedd ar gyfer 
cyflogaeth134.

• Comisiynu archwiliad trylwyr ac 
annibynnol i’r rhesymau dros y 
gorgynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig 
yn y CJS yng Nghymru i fynd i’r afael ag 
unrhyw ragfarn hiliol.

• Sicrhau bod yr holl heddlu a staff ar draws 
y CJS yng Nghymru yn derbyn hyfforddiant 
cydraddoldeb hil o ansawdd uchel fel bod 
staff yn fwy gwybodus am y poblogaethau 
y maent yn rhoi barn arnynt.

• Sicrhau bod y CJS yn mynd i’r afael â’r 
tangynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig 
sy’n gweithio yn y CJS yng Nghymru fel 
cyflogeiau ac arweinwyr, ac yn buddsoddi 
mewn hyfforddiant o ansawdd uchel ar sut 
i ddenu gweithlu mwy amrywiol135.

• Sicrhau bod pob swyddog yn derbyn 
hyfforddiant gorfodol ar sut i gyflawni’n 
gywir stop-chwiliadau ac i sicrhau eu bod 
cyflawni’r chwe phwynt fel yr amlinellwyd 
yn nhroednodyn 117 ar dudalen 24.

• Lansio ymgyrch wedi’i thargedu i sicrhau 
bod holl ddinasyddion Cymru yn dod i 
wybod am eu hawliau os bydd yr heddlu’n 
eu stopio a’u chwilio.

• Comisiynu ymchwiliad annibynnol i mewn 
i stopio a chwilio, a ph’un a ydy pŵer yr 
heddlu yn gwneud mwy o ddrwg nag o les, 
gan ganolbwyntio ar ganlyniadau stop-
chwiliadau136. 

• Sicrhau craffu ar bob un o’r pedwar heddlu 
yng Nghymru o ran eu defnydd o stop 
a chwilio gan Baneli Craffu Cymunedol 
(CSPs - Community Scrutiny Panels) 
annibynnol, wedi’u grymuso, gwybodus, 
cynrychioliadol ac agored a gweladwy, 
sy’n cynnwys arbenigwyr ar gydraddoldeb 
hiliol137.

• Annog Llywodraeth y DU i ddiddymu a.60 
o’r Ddeddf CJPO.

• Sicrhau sefydlu corff annibynnol newydd 
i sicrhau bod pobl a ddelir yn y ddalfa 
yn cael eu trin yn deg, ac i gyflawni’n 
gywir ymchwiliadau llawn ac thryloyw i 
gamymddygiad gan yr heddlu, a hynny’n 
cynnwys ymgynghori ag arbenigwyr hil 
cydraddoldeb yn eu hystod.

• Diogelu cyllid ar gyfer gwasanaethau 
VAWG arbenigol yng Nghymru i gwrdd yn 
ddigonol â’r galw a ragwelir yn ystod ac ar 
ôl y pandemig.138

134 Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.9.
135 Mae’n bwysig iawn bod yr hyfforddiant hwn yn werth chweil ac nid yn symbolaidd, felly, dylai Ll/Cymru ymgynghori â CSOs 
cydraddoldeb hiliol ar gynnwys hyfforddiant o’r fath.
136 Sicrhau bod y canfyddiadau yn cael eu dadgyfuno ar gyfer pedwar rhanbarth Cymru er mwyn dangos gwahaniaethau 
rhanbarthol yn nefnydd pŵer yr heddlu, yn union yn yr un modd ag y mae’r Met yn gogwyddo data heddlu Lloegr, mae’r tair 
dinas ymylol ddeheuol yng Nghymru yn dominyddu data Cymru gyfan.
137 Kaur Kalyan, K., a Keeling, P., (2019) Stop and Scrutinise: How to improve community scrutiny of stop and search. Cynghrair 
Cyfiawnder Troseddol, t.3.
138 Roberts, M., (2021). Improving Race Equality in Crime and Justice. WCPP, t.14.
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https://criminaljusticealliance.org/wp-content/uploads/CJA-Stop-and-Scrutinise-2019.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Crime-and-Justice.pdf


Erthygl 5: Hawliau Gwleidyddol Ymgysylltu Gwleidyddol

Mae’r rhyddfreinio diweddar o bobl ifanc 16 a 17 oed ochr yn ochr â dinasyddion tramor cymwys yn gosod 
Cymru ar wahân i Loegr wrth hyrwyddo hawliau gwleidyddol139. Caniataodd hyn i’r grwpiau hyn gymryd 
rhan wrth ethol cynrychiolwyr i’r Senedd am y tro cyntaf ym mis Mai 2021. Yn ogystal, gwelodd Etholiad 
Senedd 2021 gynnydd yn Aelodau Seneddol lleiafrifoedd ethnig y Senedd (AS) o ddau i dri - bellach yn 
cyfrif am 5% o’r tŷ - gan gynnwys yr AS lleiafrif ethnig benywaidd cyntaf140. Gellid priodoli hyn i nod Ll/C 
i ddarparu cronfa fwy amrywiol o wneuthurwyr penderfyniadau drwy nodi a mynd i’r afael â rhwystrau i 
ymgysylltu a chyfranogi i bobl o gefndiroedd amrywiol141. Serch hynny, nid yw Cymru erioed wedi ethol 
Aelod Seneddol lleiafrif ethnig (MP)142.

Ymgysylltu Gwleidyddol: 

Hawliau Gwleidyddol:

139 Rhoddodd Deddf y Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, a basiodd trwy’r Senedd ym mis Ionawr 2020, yr hawl i bobl ifanc 
16 a 17 oed ochr yn ochr â’r holl ddinasyddion tramor sy’n byw yn gyfreithlon yng Nghymru (waeth beth fo eu cenedligrwydd) 
bleidleisio yn Etholiadau’r Senedd. Gweler: Senedd Cymru., (2020). Deddf Senedd ac Etholiadau 2020.
140 Gweler: BBC News., (2021). Welsh election 2021: First woman of colour elected to Welsh Parliament. Daliodd Vaughan Gething 
ei sedd yn Ne Caerdydd a Phenarth, tra bod Altaf Hussain a Natasha Asghar ill dau wedi’u hethol i’r Senedd drwy’r system Aelodau 
Ychwanegol fel aelodau rhanbarthol ar gyfer Gorllewin De Cymru a Dwyrain De Cymru yn y drefn honno.
141 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2016). Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020, t.6.
142 Cynghrair Hil Cymru., (2021). Gwnewch y peth iawn: sicrhau tegwch mewn cynrychiolaeth hiliol mewn bywyd cyhoeddus a 
gwleidyddol yng Nghymru, t.6 a 15.
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https://racealliance.wales/wp-content/uploads/2021/01/RAW-Research-paper-160121.pdf?fbclid=IwAR21FTS4oCdUGuTcKQM9YOfVqZ52QFzMyDgsHRQEAjgyp8eQFUEcD-cFLvE
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143 Ibid, t.15.
144 Ibid, t.13. 
145 See: BBC News., (2019). BAME Appointments: Welsh Government ‘must do more’. 
146 Tŷ’r Cyffredin, (2021). Political disengagement in the UK: who is disengaged? t.19-21.
147 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth EYST ac RAW mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 01/03/2021.
148 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
149 Awan-Scully, R., Stirbu, D., Pritchard, H., Davies, N., a Larner, J., (2018). Unpacking Diversity: Barriers and incentives to standing 
for election to the National Assembly for Wales. Canolfan Llywodraethu Cymru, t.18.
150 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth EYST ac RAW mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 01/03/2021.
151 Cynghrair Hil Cymru., (2021). Gwnewch y peth iawn: sicrhau tegwch mewn cynrychiolaeth hiliol mewn bywyd cyhoeddus a 
gwleidyddol yng Nghymru, t.67.
152 Ibid.
153 Awan-Scully, R., Stirbu, D., Pritchard, H., Davies, N., a Larner, J., (2018). Unpacking Diversity: Barriers and incentives to standing 
for election to the National Assembly for Wales. Canolfan Llywodraethu Cymru, t.18.
154 The Independent., (2019). Cardiff’s first Black Mayor says people constantly mistake him for a waiter at official events. Gweler 
hefyd: Race Alliance Wales., (2021). Gwnewch y peth iawn: sicrhau tegwch mewn cynrychiolaeth hiliol mewn bywyd cyhoeddus a 
gwleidyddol yng Nghymru, t.20 a 63.

At hynny, mae lleiafrifoedd ethnig yn cael eu tangynrychioli ar lefel leol yng Nghymru, gyda dim ond 3% o 
swyddi cynghorwyr yn cael eu dal gan bobl wedi eu hiliolaethu143. Mae bywyd cyhoeddus yng Nghymru yn 
dangos darlun tebyg, a dim ond 3% o bobl wedi’u penodi i fyrddau yn nodi eu hunain fel lleiafrif ethnig144. 
Yn ogystal, roedd llai na 6 o dros 170 o benodiadau i gyrff cyhoeddus gan weinidogion Cymru dros gyfnod o 
18 mis, yn BME145. Hefyd, mae poblogaethau lleiafrifoedd ethnig yn llai tebygol o gofrestru i bleidleisio, ac o 
droi allan i bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol na’r boblogaeth Wyn146.

Mynegodd ymgynghoreiau bryder hefyd ynghylch absenoldeb poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr 
mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus147. Esboniodd yr ymgynghoreiau nad yw unigolion GRT yn 
pleidleisio i raddau helaeth gan eu bod yn teimlo nad yw eu hanghenion yn cael eu cynrychioli gan 
wneuthurwyr polisi cyfredol yng Nghymru148. Canfu un astudiaeth yng Nghymru fod rhagfarn yn y prosesau 
dewis etholiadol a dewis ymgeiswyr o fewn pleidiau gwleidyddol Cymru yn cyfrannu at y diffyg amrywiaeth 
hwn - a detholiaethau plaid yn ffafrio’r ymgeisydd archdeipiol (Gwyn, gwrywaidd, heterorywiol, dosbarth 
canol fel arfer)149. Mynegodd yr ymgynghoreiau rwystredigaeth hefyd nad oedd pleidiau gwleidyddol yn 
cyhoeddi eu data cyfle cyfartal i ymgeiswyr, ac nad oedd nifer y pleidleiswyr o Gymru yn cael eu didoli yn ôl 
ethnigrwydd150. 

Mae’r tangynrychiolaeth amlwg ymysg lleiafrifoedd ethnig mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus yng 
Nghymru yn cyd-fynd â barn y boblogaeth BME ar wleidyddiaeth. Mae’r cyfraddau cofrestru a phleidleisio 
isel yn cyfleu diffyg hyder ymhlith poblogaethau lleiafrifoedd ethnig yng ngallu sefydliadau gwleidyddol 
i ddiwallu eu hanghenion: dywedodd 60% o’r rhai a arolygwyd gan RAW eu bod yn teimlo nad oedd 
y Senedd yn diwallu eu hanghenion151. Ochr yn ochr â hyn, pan ofynnwyd iddynt a oeddent yn teimlo 
bod Cynghorau Lleol yn diwallu anghenion eu cymuned leol, ymatebodd 55% ‘na,’ a dywedodd 29% nad 
oeddent yn gwybod152. Mewn arolwg arall, roedd 59% o’r ymatebwyr yn teimlo nad oedd lleiafrifoedd 
ethnig yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ym mywyd gwleidyddol Cymru153. Y tu hwnt i gynrychiolaeth, 
mae’r diffyg ymddiriedaeth hon mewn sefydliadau gwleidyddol yn ymwneud â hiliaeth sefydliadol y 
mae lleiafrifoedd ethnig yn ei hwynebu mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Mae gwleidyddion o 
leiafrifoedd ethnig yn gyson yn agored i fân ymosodiadau a hiliaeth amlwg; Mae enghreifftiau o hyn yng 
Nghymru yn drawiadol ac yn cael eu darlunio orau gan Faer Du cyntaf Caerdydd, Dan De’Ath, sy’n cael ei 
gamgymryd, “30 i 40% o’r amser,” am weinydd mewn digwyddiadau swyddogol154.
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https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-48771948
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7501/
https://orca.cardiff.ac.uk/113128/
https://orca.cardiff.ac.uk/113128/
https://racealliance.wales/wp-content/uploads/2021/01/RAW-Research-paper-160121.pdf?fbclid=IwAR21FTS4oCdUGuTcKQM9YOfVqZ52QFzMyDgsHRQEAjgyp8eQFUEcD-cFLvE
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https://business.senedd.wales/documents/s77245/Unpacking Diversity Summary report.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s77245/Unpacking Diversity Summary report.pdf
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/dan-de-ath-cardiff-black-lord-mayor-racism-waiter-microagressions-a9147141.html
https://racealliance.wales/wp-content/uploads/2021/01/RAW-Research-paper-160121.pdf?fbclid=IwAR21FTS4oCdUGuTcKQM9YOfVqZ52QFzMyDgsHRQEAjgyp8eQFUEcD-cFLvE
https://racealliance.wales/wp-content/uploads/2021/01/RAW-Research-paper-160121.pdf?fbclid=IwAR21FTS4oCdUGuTcKQM9YOfVqZ52QFzMyDgsHRQEAjgyp8eQFUEcD-cFLvE


Dylai Ll/Cymru:
• Alw ar Lywodraeth y DU i gychwyn Adran 

106 o Ddeddf Cydraddoldeb (2010) i 
sicrhau y gall pleidiau gwleidyddol Cymru 
gyhoeddi data cyfle cyfartal ymgeiswyr155.

• Cynnal arolygon dienw i gasglu a 
chyhoeddi data ar y nifer sy’n pleidleisio yn 
ôl ethnigrwydd yng Nghymru. 

• Sicrhau bod rhaglenni allgymorth yn cael 
eu gwneud yn fwy cynhwysol i leiafrifoedd 
ethnig ac annog lleiafrifoedd ethnig i 
ymuno â phlaid wleidyddol o’u dewis.

• Ariannu mwy o raglenni mentora, hyfforddi 
a chysgodi er mwyn i leiafrifoedd ethnig 
fynd i mewn i fywyd gwleidyddol a 
chyhoeddus yng Nghymru156.

• Galw ar Lywodraeth y DU i ddiwygio Deddf 
Cydraddoldeb (2010) i weithredu rhestr fer 
lleiafrifoedd ethnig yn unig ar gyfer pob 
plaid wleidyddol yng Nghymru er mwyn 
sicrhau bod AS (MP) lleiafrif ethnig Cymru 
yn cael ei ethol yn yr etholiad cyffredinol 
nesaf157.

• O fewn fframweithiau cyfreithiol, 
cymhwyso cwotâu / prosesau gefeillio 
ynghyd â rhoi gweithredu cadarnhaol 
ar waith yn y broses ddethol ar gyfer 
ymgeiswyr am swyddi etholedig fel bod 
ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig yn cael 
cyfle teg i gael eu cyflwyno158.

• Cadw seddi rhanbarthol ar gyfer 
ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig fel 
ffordd arall o gynyddu cynrychiolaeth 
lleiafrifoedd ethnig yn y Senedd159.

• Sicrhau bod arweinwyr yn y sector 
cyhoeddus yn ymrwymo’n gyhoeddus i 
gynyddu amrywiaeth yn eu sefydliadau, 
ac yn cael eu dwyn i gyfrif amdanynt, ac 
annog gweithredu tebyg yn y sectorau 
preifat a gwirfoddol160.

155 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth EYST ac RAW mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 01/03/2021. Gweler hefyd: 
EHRC., (2018). Is Wales Fairer? t.106. Showunmi, V., a Price, J., (2021). Improving Race Equality in Leadership and Representation. 
WCPP, t.15. Cynghrair Hil Cymru., (2020) O Rhethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Cymru Gwrth-hiliol, t.12.
156 Race Alliance Wales., (2020) O Rhethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Cymru Gwrth-hiliol, t.11.
157 Showunmi, V., a Price, J., (2021). Improving Race Equality in Leadership and Representation. WCPP, t.14.
158 Defnyddir arferion o’r fath eisoes i gynyddu cynrychiolaeth rywedd yn y Senedd ond ni chânt eu defnyddio eto i gynyddu 
cynrychiolaeth grwpiau lleiafrifol eraill. Gweler: Race Alliance Wales., (2020) O Rhethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Gwrth-
hiliol Cymru, t.12.
159 Ibid.
160 Showunmi, V., a Price, J., (2021). Improving Race Equality in Leadership and Representation. WCPP, t.7.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Leadership-and-Representation.pdf
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Erthygl 5: Hawliau sifil Mewnfudo

Nid yw mewnfudo yn faes polisi datganoledig yng Nghymru, felly mynegodd ymgynghoreiau 
rwystredigaeth ynghylch terfynau pwerau Ll/Cymru i wella bywydau’r rhai sy’n ceisio lloches yng Nghymru. 
Serch hynny, mae gan Ll/Cymru gyfrifoldebau dros lawer o feysydd bywyd a fydd yn effeithio ar geiswyr 
lloches a ffoaduriaid yng Nghymru, er enghraifft, eu mynediad at wasanaethau gofal iechyd a thai. Mewn 
astudiaeth yn 2018 ledled y DU o amddifadedd, amcangyfrifwyd bod 7,350 o geiswyr lloches yng Nghymru 
yn ceisio cyngor neu gymorth gan y sector gwirfoddol a bod 5,300 yn amddifad161. Yn y flwyddyn a ddaeth i 
ben ym mis Mawrth 2021, gwnaed 26,903 o geisiadau am loches yn y DU, gostyngiad o 24% ers y flwyddyn 
flaenorol162. Fodd bynnag, roedd dros 66,000 o unigolion yn aros am ganlyniad ar eu cais am loches, ac mae 
76% o’r rheiny wedi bod yn aros am fwy na chwe mis, gan olygu bod cyfran fawr o unigolion agored i niwed 
wedi’u gadael mewn ansicrwydd ynghylch eu dyfodol163.

Rydym yn pryderu am y defnydd parhaus ar gyfleusterau cadw i ddal ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn 2020, 
aeth 14,773 o unigolion i’r ddalfa yn y DU164. Cynhaliodd Amnest Rhyngwladol astudiaeth i edrych i mewn 
i achosion 28 o geiswyr lloches a oedd wedi’u cadw yn y DU; yn hanner yr achosion hyn ni allent ganfod 
unrhyw ystyriaeth o ddewisiadau amgen i gadw o gwbl165. Mae hwn yn ganfyddiad brawychus, gan mai dim 
ond pan fetho popeth arall y dylid cadw person yn y ddalfa a dim ond pan all awdurdodau ddangos, ym 
mhob achos unigol, na fydd dewisiadau amgen yn effeithiol, a bod cadw yn angenrheidiol ac yn gymesur166. 
Mae cadw yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl, yn enwedig os nad yw unigolion yn ymwybodol 
pryd y cânt eu rhyddhau: nododd 10 o garcharorion yn yr astudiaeth hon fod eu hiechyd meddwl wedi’i 
ddifrodi’n ddifrifol gan eu cadw, ac i bump roedd hyn mor ddifrifol nes iddynt hunan-niweidio neu geisio 
hunan-laddiad167.

Mewnfudo: 

161 Petch, H. a Stirling, T., (2020). Providing Accommodation for refused asylum seekers in Wales, t.8-9
162 Cyngor Ffoaduriaid., (2021). Top 10 facts from the latest statistics on refugees and people seeking asylum. d.s., bydd COVID-19 
wedi effeithio ar y ffigur hwn.
163 Ibid.
164 Swyddfa Gartref., (2021). Summary of latest statistics.
165 Adran Amnest Rhyngwladol y Deyrnas Unedig., (2017). A Matter of Routine: The Use of Immigration Detention in the UK, t.33.
166 Ibid, t.7.
167 Ibid, t.20 a 22. Ymhellach, amlygir ymhellach amhriodoldeb cyfleusterau cadw yn y DU drwy eu cymhariaeth â charchardai, 
gweler: Cyd-bwyllgor Hawliau Dynol, (2019). Immigration detention, Unfed Adroddiad ar bymtheg o Sesiwn 2017-19, t.30, 
cyfraniad gan Virgo Consultancy Services Ltd.
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168 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol Deyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.9, para 38-39.
169 Ibid.
170 Y DU yw’r unig wlad yn Ewrop nad yw’n gosod cyfyngiadau amser ar gadw mewnfudwyr. Cyflwynodd Deddf Mewnfudo 2016 
gyfyngiadau ar ddefnyddio pwerau cadw ar fenywod beichiog: ni ellir eu dal am fwy na saith niwrnod; fodd bynnag, mae hyn 
yn ymwneud ag unrhyw fenywod y mae’r Swyddfa Gartref yn ‘cydnabod’ eu bod yn feichiog, gweler: Llywodraeth y DU., (2016). 
A.60, Deddf Mewnfudo 2016. Serch hynny, daeth Prif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi (HMCIP - Her Majesty’s Chief Inspector 
of Prisons) o hyd i fenywod beichiog ochr yn ochr â phlant, a phlant ar eu pen eu hunain mewn arolygiad yn 2020 o gyfleusterau 
cadw’r DU, gweler: HMCIP., (2020). Adroddiad ar arolygiad cenedlaethol o’r cyfleusterau dal tymor byr yn y DU a reolir gan Border 
Force, t.8, 12, 14, 15-17.
171 Mynegodd ymgynghoreiau hefyd fod gwahanu teuluoedd mudol yn cael ei ystyried yn dderbyniol gan Lywodraeth y DU. 
Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Virgo Consultancy Services Ltd mewn sgwrs ffôn ar 07/05/2021.
172 Cafwyd tystiolaeth oddi wrth Virgo Consultancy Services Ltd mewn sgwrs ffôn ar 07/05/2021.
173 E.e., cyfraith y Swyddfa Gartref sy’n caniatáu alltudio ymfudwyr sy’n cysgu allan ar strydoedd y DU, gweler: Tŷ’r Cyffredin, 
(2020). Statement of Changes in Immigration Rules, and the law that prevents those seeking asylum from working in the UK, 
gweler: Cynghrair Ffoaduriaid Cymru., (2021). Cenedl Noddfa - gwneud y weledigaeth yn realiti, t.5.

Ym mharagraffau 38-39 o’i arsylwadau cloi, 
mynegodd CERD bryder ynghylch defnyddio cadw 
mewnfudwyr heb unrhyw derfyn amser statudol ac 
ynghylch plant sy’n parhau i gael eu cadw mewn 
cyfleusterau cadw168. Argymhellodd CERD y dylid 
cyflwyno terfyn amser statudol ar hyd cyfnod cadw 
mewnfudwyr er mwyn sicrhau bod cadw yn cael ei 
ddefnyddio fel dewis olaf169.

Fodd bynnag, nid oes o hyd derfyn amser ar gadw 
mewnfudo yn y DU170. Ar ben hynny, cododd 
ymgynghoreiau bryderon hefyd bod ceiswyr lloches, 
ffoaduriaid ac ymfudwyr sy’n byw yng Nghymru yn 
cael eu cadw mewn cyfleusterau cadw yn Lloegr gan 
nad oes cyfleusterau yng Nghymru, gan ei gwneud 
yn anoddach fyth i’r unigolion hyn gael cyswllt â’u 
teulu.171. Mae ymgynghoreiau hefyd yn pryderu am 
y diffyg cymorth cyfreithiol priodol a chyson i alluogi 
carcharorion i herio eu cadw yn yr atalfa172.

Dylai Ll/Cymru:
• Herio polisïau amgylchedd gelyniaethus 

Llywodraeth y DU trwy eirioli dros 
adolygiad o system fewnfudo’r DU a 
mynd ati yn rhagweithiol i wrthwynebu 
deddfwriaeth newydd sy’n cwtogi 
ymhellach ar hawliau pobl sy’n ceisio 
lloches173.

• Annog Llywodraeth y DU i osod terfyn ar 
yr amser y gellir cadw ceiswyr lloches yn y 
ddalfa a sicrhau mai dim ond fel dewis olaf 
y defnyddir cadw yn y ddalfa.

• Annog Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw 
menywod beichiog a phlant yn cael eu 
cadw yn y ddalfa.

• Annog Llywodraeth y DU i ehangu cwmpas 
cymorth cyfreithiol.
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Mae nod datganedig Ll/Cymru i wneud Cymru yn Genedl Noddfa yn ei gosod ar wahân i Loegr yn ei 
hymrwymiad i wneud Cymru yn lle diogel i geiswyr lloches a ffoaduriaid alw yn gartref. Mae darpariaeth Ll/
Cymru o ofal iechyd am ddim i geiswyr lloches nad ydynt wedi derbyn eu caniatâd i aros neu nad ydynt yn 
gallu cyrchu arian cyhoeddus (NRPF - no recourse to public funds) yn un enghraifft o fesur i’w groesawu 
ymhlith y rhai a amlinellir yn ‘Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches’174. Mae Ll/Cymru hefyd 
wedi ariannu ALlau i ddarparu llety i unrhyw un sydd ei angen, waeth beth fo eu statws mewnfudo yn 
ystod y pandemig175. Fodd bynnag, mynegodd ymgynghoreiau fod bwlch sylweddol yn parhau i fod rhwng 
ymrwymiad Ll/Cymru i fod yn ‘Genedl Noddfa’ , a realiti bywyd beunyddiol y rhai sy’n ceisio noddfa yng 
Nghymru. Mae’r olaf yn parhau i wynebu rhwystrau rhag diwallu rhai o’u hanghenion hanfodol a chyrchu 
gwasanaethau cyhoeddus176.

Mae ceiswyr lloches yn parhau i wynebu anghydraddoldeb mewn gofal iechyd, tai, addysg a chyflogaeth 
yng Nghymru. Disgrifiodd aelodau o Fforwm Eiriolaeth Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Cymru, a gynhaliwyd 
gan Displaced People in Action (DPiA), eu profiadau fel ceiswyr lloches yng Nghymru. Roedd y rhain yn 
cynnwys: trafferthion yn ymwneud â chyrchu Wi-Fi, unigrwydd, rhwystredigaeth oherwydd na allant 
weithio, anhawster deall cyngor oherwydd rhwystrau iaith, cefnogaeth ariannol annigonol, problemau 
gyda’r heddlu yn peidio â thrafod troseddau casineb yn briodol, a gwasanaethau bysiau ddim yn derbyn 
arian parod177.

Rydym felly yn dadlau bod darpariaeth gyfredol Ll/Cymru ar gyfer ceiswyr lloches yn methu â mynd i’r afael 
yn llawn â’r materion y mae’r unigolion hyn yn eu hwynebu. Amlygir enghraifft o ddarpariaeth Ll/Cymru  
yn methu â gwneud hyn gan adroddiadau o geiswyr lloches sy’n stryffaglio i ddeall cyngor a chefnogaeth 
oherwydd rhwystrau iaith. Mae hyn er gwaethaf y ffaith fod Ll/Cymru yn darparu llinell gymorth 24 awr, 
365 diwrnod y flwyddyn sy’n ymgorffori Cymorth Llinell Iaith178. Mae hyn yn dangos nad yw darpariaeth Ll/
Cymru yn cyd-fynd â realiti ceiswyr lloches yng Nghymru.

Cymru fel ‘Cenedl Noddfa’: 

174 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches, t.17.
175 Llywodraeth Cymru., (2020). Datganiad y Cabinet. Datganiad Ysgrifenedig: Cefnogaeth i’r rheiny sydd heb Ddefnydd o 
Gronfeydd Cyhoeddus.
176 Gweler: Cynghrair Ffoaduriaid Cymru., (2021). Cenedl Noddfa - gwneud y weledigaeth yn realiti.
177 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth DPiA mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021. d.s.., bu aelodau hefyd 
yn trafod materion yn ymwneud yn benodol â thai a chyrchu gwasanaethau iechyd meddwl yn y sesiynau fforwm; amlinellwyd y 
rhain yn adrannau ‘Tai’ ac ‘Iechyd’ yr Adroddiad hwn yn y drefn honno.
178 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ceiswyr Ffoaduriaid a Lloches, t.16
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179 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Asylum Matters, DPiA a Chyngor Ffoaduriaid Cymru mewn digwyddiad ymgynghori 
a gynhaliwyd ar 17/02/2021. Gweler: Cynghrair Ffoaduriaid Cymru., (2021). Cenedl Noddfa - gwneud y weledigaeth yn realiti, 
t.7. Teimlai ymgynghoreiau hefyd fod peidio â chaniatáu i geiswyr lloches a ffoaduriaid weithio yn eu gorfodi i amddifadedd. 
Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 26/02/2021.
180 Cynghrair Ffoaduriaid Cymru., (2021). Cenedl Noddfa - gwneud y weledigaeth yn realiti, t.6. Dylai hyn gynnwys darparu 
gwybodaeth i geiswyr lloches a ffoaduriaid am sefydliadau perthnasol a all eu helpu i gael gwell dealltwriaeth ar y gefnogaeth 
sydd ar gael iddynt.
181 Chware Teg., (2019). Nenfwd Gwydr Triphlyg: Rhwystrau i Fenywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) rhag cymryd rhan 
yn yr economi.
182 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Ceiswyr Lloches, t.35.
183 Clymblaid Ffoaduriaid Cymru., (2021). Cenedl Noddfa - gwneud y weledigaeth yn realiti, t.8.
184 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2019). Cenedl Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Ceiswyr Lloches.

Dylai Ll/Cymru:
• Barhau i eiriol dros godi’r gwaharddiad ar 

weithio i bobl sy’n ceisio lloches a chreu eu 
Rhestr Galwedigaeth Prinder eu hunain i 
gael mynediad at yr anghenion cyflogaeth 
sydd yng Nghymru ac i roi gwell cyfle i 
geiswyr lloches wneud cais am ganiatâd i 
weithio yng Nghymru179.

• Parhau i ariannu’r Rhaglen Hawliau Lloches 
i ddarparu eiriolaeth a chyngor i geiswyr 
lloches a ffoaduriaid.

• Sicrhau bod pawb sy’n ceisio lloches yng 
Nghymru wedi’u cofrestru gyda meddygon 
teulu a deintyddion a’u bod yn cael eu 
cynnwys mewn rhaglenni brechu180.

• Caniatáu i geiswyr lloches fynychu 
dosbarthiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr 
Ieithoedd Eraill (ESOL - English for Speakers 
of Other Languages) cyn iddynt dderbyn 
eu caniatâd i aros.

• Darparu mwy o fuddsoddiad yn ESOL 
i gynyddu maint a chynhwysedd 
dosbarthiadau. 

• Sicrhau fod y dosbarthiadau yn hygyrch 
ar drafnidiaeth gyhoeddus a’u bod yn 
cynnwys creche i gynyddu presenoldeb 
ceiswyr lloches benywaidd a ffoaduriaid181.

• Gweithredu’r weithred a nodir yn y ‘Cenedl 
Noddfa - Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr 
Lloches’ i sicrhau mynediad am ddim i’r 
rhyngrwyd mewn llety lloches ac i bob 
ceisiwr lloches a ffoadur yng Nghymru182.

• Darparu tocyn bws rhatach i geiswyr 
lloches a ffoaduriaid, nid yn unig am fod 
llawer o wasanaethau ddim yn derbyn 
arian parod, ond gan fod yr unigolion hyn 
yn byw ar gyn lleied o arian, byddai tocyn 
bws yn eu helpu i deithio i apwyntiadau.

• Sicrhau bod ceiswyr lloches a ffoaduriaid 
(gan gynnwys y rhai â NRPF) yn gymwys 
i gael Lwfans Cynnal Addysg, Prydau 
Ysgol Am Ddim (FSM - Free School Meals), 
y Gronfa Wrth Gefn Ariannol, a’r Grant 
Datblygu Disgyblion183.

• Sicrhau gweithredu’r holl gamau 
gweithredu yn ‘Cenedl Noddfa - Cynllun 
Gweithredu Ceiswyr Ffoaduriaid a Lloches’184.
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Mae cyflwyno EUSS digidol y Swyddfa Gartref yn dilyn Brexit wedi cael effaith negyddol ar boblogaethau 
Roma yn benodol, yn eu hawl i ryddid i symud. Mae unigolion Roma yn wynebu rhwystrau sylweddol i 
gyrchu a rheoli statws o dan yr EUSS gan fod y poblogaethau hyn wedi’u heithrio’n ddigidol, gyda dim ond 
20% o’r teuluoedd Roma mae’r Grŵp Cymorth Roma (RSG) yn eu cynorthwyo yn gallu cyrchu ffôn clyfar 
/ llechen / gliniadur a chyfeiriad e-bost185. Yn ogystal, roedd 20% o boblogaeth Roma Ewrop yn 2014 yn 
datgan eu hunain yn anllythrennog (o gymharu ag 1% o boblogaeth ehangach Ewrop)186. O ganlyniad, dim 
ond 3% o ymgeiswyr Roma sydd â’r hyder a’r sgiliau i gyflwyno’r cais EUSS heb gefnogaeth187. 

Mae’r pandemig wedi gwaethygu’r rhwystrau hyn, gyda chefnogaeth wyneb yn wyneb yn cael ei stopio 
dros dro188. Cododd ymgynghoreiau bryderon ynghylch y dyddiad cau sydd ar ddod ar gyfer gwneud cais 
i’r EUSS; maent yn ofni y bydd llawer o unigolion Roma yn methu â chwblhau eu ceisiadau mewn pryd 
oherwydd atal gwasanaethau wyneb yn wyneb189. 

Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd am y cerdyn adnabod digidol, gan ofni y gallai arwain at 
boblogaethau Roma yn ei chael hi’n anodd cael mynediad i addysg, gofal iechyd, cyflogaeth a thai, gan 
eu rhoi mewn perygl pellach o gael eu hecsbloetio gan landlordiaid a chyflogwyr190. Mae sicrhau bod 
gwasanaethau digidol yn hygyrch yn ofyniad o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan y bydd methu 
â gwneud hynny yn gyfystyr â gwahaniaethu anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae’n gadael rhywfaint 
o amwysedd i ddarparwyr gwasanaeth ynghylch pa mor bell y mae’n ofynnol iddynt fynd i gynyddu 
hygyrchedd digidol, gan nad oes cyfraith achos yn y DU ar hygyrchedd gwe hyd yma191. 

At hynny, codwyd sawl pryder ynghylch y system fewnfudo newydd yn seiliedig ar bwyntiau yn y DU, 
sydd i bob pwrpas yn eithrio unrhyw un nad yw’n cael ei ddynodi’n weithiwr medrus192. Yn y bôn, nod y 
system sy’n seiliedig ar bwyntiau yw dod â fisâu i weithwyr â sgiliau isel i ben, ac mae’n dyfarnu pwyntiau 
i ymgeiswyr yn seiliedig ar sgiliau, cymwysterau a chyflogau penodol, a’u gallu i siarad Saesneg193. Mae 
pryderon y gallai hyn achosi prinder gweithwyr yn y sectorau gofal, lletygarwch ac amaethyddol yn y 
DU, sydd wedi elwa’n arbennig ar fudwyr.194  Mynegodd ymgyngoreion hefyd fod y polisi hwn yn groes i 
safbwynt Cymru/Llywodraeth ar dderbyn mudwyr, fel ‘Cenedl Noddfa’.195  Yn olaf, cododd ymgynghoreiau 
bryderon ynghylch y broses o ddod yn ddinesydd y DU, gan deimlo ei bod wedi’i chynllunio i fod yn anodd, 
yn fiwrocrataidd ac yn gostus196.

Effaith Cynllun Setliad yr UE (EUSS - EU Settlement Scheme) ar ryddid i symud: 

185 Grŵp Cymorth Roma., (2021). Engaging with the Roma community on the EU Settlement Scheme. Pecyn cymorth ar gyfer 
awdurdodau lleol a sefydliadau cymunedol, t.11. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Derbyniwyd yr achosion gan TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. 
Y dyddiad cau yw 30 Mehefin 2021. 
190 Ibid. 
191 EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.109. 
192 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
25/02/2021. 
193 Swyddfa Gartref, Fisâu a Mewnfudo., (2020). Papur polisi: The UK’s points-based immigration system: policy statement. Gweler 
hefyd: McAlees, M., (2020). Could new immigration rules ‘spell disaster’ for the care sector?’
194 Ibid. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Virgo Consultancy Services Ltd mewn sgwrs ffôn ar 07/05/2021. 
195 Derbyniwyd yr achosion gan TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. 
196 Esboniodd un ymgynghorai ei fod wedi mynd drwy’r broses hon ar gyfer aelod o’r teulu. Mae ganddyn nhw eu hunain 
ddoethuriaeth a phedwar o frodyr a chwiorydd: Pennaeth Adran ysgol, arweinydd busnes, therapydd Lleferydd ac Iaith a 
pheiriannydd, ac fe wnaethant ei ddisgrifio fel “y peth biwrocrataidd anoddaf, cymhleth er gwaethaf ein holl brofiad, sgiliau 
ac addysg. ” Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a 
gynhaliwyd ar 26/02/2021. 36

https://www.gypsy-traveller.org/wp-content/uploads/2021/01/RSG-Toolkit-Roma-EUSS-outreach-for-LAs.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/nrec.2020.22.5.2


Erthygl 5: Hawliau sifil Effaith Cynllun Setliad yr UE (EUSS - EU Settlement Scheme) ar ryddid i symud

Dylai Ll/Cymru:
• Ddarparu cyllid i sefydliadau sy’n cefnogi 

poblogaethau Roma i’w cefnogi trwy’r  
cais EUSS.

• Lobïo Llywodraeth y DU i ddarparu cerdyn 
adnabod ffisegol o dan yr EUSS fel dewis 
amgen yn lle’r cerdyn digidol.

• Annog Lywodraeth y DU i estyn dyddiad 
cau EUSS, sef 30 Mehefin 2021, ac i 
warantu yn ysgrifenedig i unrhyw berson 
sy’n cyflwyno cais erbyn y dyddiad cau y 
bydd yn parhau i fod â hawliau cyfreithiol 
llawn i aros yn y DU nes eu bod yn derbyn 
y penderfyniad ar eu cais, neu unrhyw 
benderfyniad dilynol os digwydd bod apêl.
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Ym mharagraff 18197 o’i argymhellion cloi, mynegodd CERD bryder ynghylch Prevent 198 a sut y mae wedi 
creu awyrgylch o amheuaeth tuag at Fwslimiaid yn y DU - pryder a adleisiwyd gan gyrff cynrychioladol 
Mwslimaidd a CSOs199. Yng Nghymru, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2020 , bu 274 o 
atgyfeiriadau at Prevent, 21.5% am eithafiaeth asgell dde, 10.2% am eithafiaeth Islamaidd a 64.2% am 
resymau aneglur200. Er gwaethaf y ffigurau sy’n dangos mwy o atgyfeiriadau eithafiaeth asgell dde nag 
atgyfeiriadau eithafiaeth Islamaidd, rydym yn pryderu am Prevent a’i effaith ar hawliau sifil, sef yr hawl i 
ryddid o ran crefydd. Dadleuwn fod y Strategaeth Atal wedi caniatáu i awyrgylch o amheuaeth tuag at 
Fwslimiaid gael ei gynnal trwy broffilio cynyddol yn seiliedig ar ethnigrwydd a / neu grefydd.

Adroddodd ymgynghoreiau berthynas gadarnhaol rhwng Ll/Cymru a phoblogaeth Fwslimaidd Cymru, 
gyda’r weinyddiaeth ddatganoledig yn agored i ymgysylltu ac ymgynghori â Mwslimiaid a’u cyrff 
cynrychioladol wrth wneud penderfyniadau201. Fodd bynnag, mae ymgynghoreiau yn pryderu am 
yr ymddieithriad hirfaith gan Lywodraeth y DU â’r Cyngor Mwslimaidd Prydain, a chan fod pwerau 
deddfwriaethol ar gyfer rhai meysydd polisi wedi’u cadw yn San Steffan, maent yn dadlau bod yr 
ymddieithriad hwn yn arwain at bolisi sydd wedi’i lunio’n wael i gefnogi Mwslimiaid a’i fod felly yn 
atgyfnerthu diwylliant o amheuaeth tuag at Fwslimiaid ledled y DU202. Ymhellach, mae Adroddiad MEND 
sy’n tystio dros 100 o achosion o Islamoffobia o fewn y Blaid Geidwadol yn dangos Islamoffobia ar lefel 
sefydliadol yn y DU203. Mae ymgynghoreiau felly wedi dadlau bod Islamoffobia sefydliadol yn dylanwadu 
ar lunio polisïau yn y DU, yn enwedig bolisi diogelwch a gwrthderfysgaeth, fel Prevent204. Serch hynny, er 
gwaethaf y berthynas fwy cadarnhaol yng Nghymru, mae Islamoffobia yn dal i fod yn bresennol, fel mewn 
un ysgol, bu i bron i hanner y rhieni wrthwynebu bod eu plant yn ymweld â mosg lleol fel rhan o’u cwrs205.

Ar ben hynny, rydym yn bryderus ynglŷn â’r diffiniad o ‘werthoedd Prydain’ ac ‘eithafiaeth’, sydd yn 
broblemus ac yn hiliol o ran ei hanfod. Fel rhan o bolisi Prevent mae’n ofynnol i ysgolion ddysgu 
gwerthoedd Prydeinig i adlewyrchu bywyd ym Mhrydain fodern. Y gwerthoedd hyn yw democratiaeth, 
rheolaeth y gyfraith, parch, goddefgarwch a rhyddid unigol. Mae Ll/Cymru yn diffinio eithafiaeth fel: 
“gwrthwynebiad lleisiol neu weithredol i werthoedd sylfaenol Prydain, gan gynnwys democratiaeth, 
rheolaeth y gyfraith, rhyddid unigol a pharch a goddefgarwch cilyddol at wahanol gredoau a chredoau206.”

Gwrthderfysgaeth:

197 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol Deyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.5, para 18.
198 Roedd gweithredu Prevent yn 2015 yn golygu ei bod yn ofynnol i filoedd o bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, gan 
gynnwys athrawon, gweithwyr cymdeithasol, darparwyr gofal plant, meddygon a gweithwyr ieuenctid, “roi sylw dyledus i’r angen 
i atal pobl rhag cael eu tynnu at derfysgaeth.” Mae’n ofynnol i weithwyr y sector cyhoeddus nodi unrhyw un y maent yn amau 
o ‘eithafiaeth’ a’u cyfeirio at yr heddlu y mae’n rhaid iddynt asesu a ddylid cyfeirio’r unigolyn hwnnw at Channel, rhaglen ddad-
radicaleiddio’r llywodraeth. Gweler: Llywodraeth y DU., (2021). Canllawiau Dyletswydd Prevent ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban.
199 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND a Chyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
26/02/2021.
200 Swyddfa Gartref., (2020). Unigolion y cyfeiriwyd atynt ac a gefnogir trwy’r Rhaglen Prevent, Ebrill 2019 i Fawrth 2020, Ffigur 9.
201 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND a Chyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
26/02/2021.
202 Ibid.
203 Gweler: MEND., (2019). From ‘Letterboxes’ to ‘Ragheads’ – over 100 examples of Islamophobia in the Conservative Party, time for 
the EHRC to act? Gweler hefyd: Wales Online., (2019). Welsh Tory councillor suspended in Islamophobia row. 
204 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND a Chyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
26/02/2021.
205 ESTYN, 2020. Atal: pa mor dda y mae ysgolion a gynhelir yn gweithredu eu dyletswydd o dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth a 
Diogelwch 2015, t.24.
206 Llywodraeth Cymru., (2016). Parch a Gwydnwch: Datblygu Cydlyniant Cymunedol, t.2.
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https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://www.gov.uk/government/statistics/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-april-2019-to-march-2020/individuals-referred-to-and-supported-through-the-prevent-programme-april-2019-to-march-2020
https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Islamophobia-in-the-Conservative-Party-MEND.pdf
https://www.mend.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Islamophobia-in-the-Conservative-Party-MEND.pdf
https://www.walesonline.co.uk/news/politics/welsh-conservative-islamophobia-aniel-pucella-17255765
https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/atal-pa-mor-dda-y-mae-ysgolion-gynhelir-yn-gweithredu-eu-dyletswyddau-o-dan-0
https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/atal-pa-mor-dda-y-mae-ysgolion-gynhelir-yn-gweithredu-eu-dyletswyddau-o-dan-0
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/respect-and-resilience-developing-community-cohesion.pdf#:~:text=Respect%20and%20resilience%20January%202016%20Guidance%20document%20no%3A,for%20the%20welfare%20of%20our%20learners%20in%20our
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Mae’r ffocws ar ‘werthoedd Prydain’ - gan awgrymu mai dim ond Prydain sy’n hyrwyddo safbwyntiau o’r fath 
- yn sylfaenol hiliol ac yn niweidiol iawn, gan ei fod yn gwneud hanes lleiafrifoedd ethnig yn ymylol neu yn 
eu nacáu yn gyfangwbl, gan ddibrisio treftadaeth wleidyddol a diwylliannol pobl o leiafrifoedd ethnig tra’n 
tanseilio eu hunaniaethau personol207.

Adleisiodd ymgynghoreiau y pryderon hyn, gan ddadlau ei bod yn groes, yn jingoistaidd ac yn ddeallusol 
ddi-sail i honni bod rhywbeth hanfodol Brydeinig am rai gwerthoedd, yn hytrach na’u bod yn gyffredin208. 
Rydym felly’n dod i’r casgliad bod Prevent yn bolisi hiliol sy’n gwaethygu profiad pobl wedi eu hiliolaethu 
ledled Prydain.

Ym mharagraff 19 ei arsylwadau cloi, anogodd CERD 
y DU i adolygu a gwerthuso effaith Prevent er mwyn 
sicrhau nad yw’r mesurau gwrthderfysgaeth cyfredol 
yn y DU yn gyfystyr â phroffilio a gwahaniaethu ar 
sail hil209. Fodd bynnag, er gwaethaf trefnu adolygiad 
ar Prevent, mae ymgynghoreiau wedi mynegi pryder 
ynghylch y rhai sydd wedi cael eu cyflwyno i arwain 
adolygiad o’r fath, gan gynnwys yr Arglwydd Carlisle, 
sy’n eiriolwr Prevent, a nawr William Shawcross, 
sydd â hanes o wneud sylwadau Islamoffobig210. 
Mae’r adolygiad wedi cychwyn o dan Shawcross; 
fodd bynnag, mae yna lythyr yn boicotio adolygiad 
dan arweiniad ef211. Felly, cododd ymgynghoreiau 
bryderon yng ngallu Llywodraeth y DU i ddal eu 
hunain yn atebol ac yn agored i feirniadaeth ar 
Prevent212.

207 Moore, R., (2019). Fundamental British Values. (Heb ei gyhoeddi).
208 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 26/02/2021.
209 CERD., (2016). Sylwadau cloi yn yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain adroddiad cyfnodol o’r Deyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.5, para 19.
210 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND a Chyngor Mwslimaidd Cymru ac EYST ac RAW mewn digwyddiadau ymgynghori a 
gynhaliwyd ar 26/02/2021 a 01/03/2021.
211 Gweler: Call to Boycott the Shawcross Review of Prevent (2021).
212 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND a Chyngor Mwslimaidd Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
26/02/2021.

Dylai Ll/Cymru:
• Gwrthwynebu adolygiad Shawcross 

yn Prevent a chomisiynu adolygiad 
annibynnol, trwy benodi unigolyn priodol i 
arwain hyn. 

• Stopio labelu ac addysgu democratiaeth,  
rheolaeth y gyfraith, parch, goddefgarwch 
a rhyddid unigol fel gwerthoedd 
‘Prydeinig’.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://docs.google.com/forms/d/19VwZbEmkHS6UGG-o3QPKtFgJDLacmhYdveWr2YsaK0Q/viewform?edit_requested=true


Ni ddaethpwyd ag offeryn Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym yn llawn yn y system addysg yng Nghymru. 
Mae’r PSED yn ei gwneud yn ofynnol i’r ysgol ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth 
anghyfreithlon213. Fodd bynnag, mae cyrhaeddiad rhai plant o leiafrifoedd ethnig yn cael ei rwystro gan 
brofiadau o hiliaeth yn eu bywyd ysgol bob dydd, gan ddiffyg modelau rôl mewn gweithlu addysg nad yw’n 
adlewyrchu proffil ethnig amrywiol Cymru, a chan gwricwlwm sydd wedi methu â chynrychioli hanesion 
lleiafrifoedd ethnig a’u cyfraniadau i gymdeithas Gymru214.

Addysg

Erthygl 5: Hawliau Economaidd a Chymdeithasol Addysg

213 Y Gyfarwyddiaeth Addysg., (2019). Hawliau, parch, Cydraddoldeb: Canllawiau statudol i awdurdodau lleol, t.25.
214 Williams, C., (2021). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Terfynol, t.4.

Hawliau Economaidd 
a Chymdeithasol:
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/rights-respect-equality-statutory-guidance-for-local-authorities.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf


Mae deuddeg y cant o’r holl ddisgyblion pump oed a hŷn yng Nghymru yn dod o gefndiroedd lleiafrifoedd 
ethnig215 ac mae bwlio ar sail hil / hunaniaeth yn parhau i fod yn realiti a wynebir gan lawer o’r plant hyn216. 
Mewn gweithdai a hwyluswyd gan SRtRC, nododd 85% o’r disgyblion eu bod wedi profi hiliaeth yn yr ysgol 
neu yn y gymuned217. Datgelodd llawer o’r disgyblion hyn nad oeddent yn teimlo’n hyderus i ddweud 
wrth eu hathrawon am eu profiad, gan eu bod yn teimlo na wnaeth athrawon ddigon i fynd i’r afael â 
digwyddiadau blaenorol218. Yn ogystal â hyn, mae llawer o ddisgyblion yn adrodd bod digwyddiadau o 
fwlio ar sail hunaniaeth yn erbyn disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr - fel galw enwau - yn gyffredin219. 
Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd am Islamoffobia mewn ysgolion, yn enwedig ar adegau pan fu 
dwysáu tensiynau tuag at Fwslimiaid, e.e. yn dilyn ymosodiadau terfysgol ym Mhrydain220. Dywedodd 
rhieni Mwslimaidd fod angen iddynt fod yn arbennig o wyliadwrus i adnabod pan oedd eu plentyn yn profi 
casineb Islamoffobig yn yr ysgol a’u diogelu rhag cam-drin o’r fath221. Roedd hyn yn cynnwys cael eu galw’n 
derfysgwr a phlant eraill yn taflu bomiau ffug ac yn gwneud synau ffrwydrol, a adawodd eu plant mewn 
trallod222.

Bwlio a gwaharddiadau ysgol: 
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215 Williams, C., (2020). Black, Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Interim, t.4. Mae’n bwysig nodi bod amrywiad rhanbarthol sylweddol yng nghanran y disgyblion yng Nghymru 
sy’n nodi eu bod yn BME, yn amrywio o 34.4% yn ysgolion Caerdydd i ddim ond 4.1% yn Ynys Môn. Yng Nghanolbarth a Gogledd 
Cymru bydd yna lawer o ysgolion heb ddisgyblion o leiafrifoedd ethnig o gwbl. Ochr yn ochr â hyn, mewn ysgolion sydd ag 
ychydig iawn o ddisgyblion a rhieni o leiafrifoedd ethnig, mae’r teuluoedd hynny’n debygol o deimlo’n arbennig o ynysig.
216 Amlygwyd hyn hefyd yn Adroddiad Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru Plant yng Nghymru, a gyflwynwyd i Bwyllgor y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC - UN Committee on the Rights of the Child) ym mis Rhagfyr 2020 i lywio eu 
hadolygiad 2021-22 o’r DU. Gweler: Plant yng Nghymru., (2020). Adroddiad Cymdeithas Sifil Cymru i Bwyllgor y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn i lywio eu Rhestr o Faterion Cyn Adrodd (LOIPR - List of Issues Prior to Reporting), t.15.
217 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021. d.s., roedd gweithdai 
SRtRC yn cynnwys 52 o blant o 8 ysgol yn ALl Rhondda Cynon Taf (RCT). Atgyfnerthir y canfyddiadau hyn gan Adroddiad 2020 
gan SRtRC, lle dywedodd 80% o 428 o ddisgyblion o saith ysgol (cynradd ac uwchradd) a arolygwyd fod hiliaeth yn bodoli 
yn eu hysgol. Gweler: Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, (2020). Hiliaeth yng Nghymru? Archwilio’r rhagfarn yn system addysg 
Cymru, t.32. Gweler hefyd: EYST., (2018). Profiadau Hiliaeth a “Hil” mewn Ysgolion yng Nghymru - Papur cydweithredol gan Dîm 
Lleiafrifoedd Ethnig a Chefnogaeth Ieuenctid Cymru, Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth, Cyngor Hil Cymru, Tros Gynnal Plant, 
t.9 ac 11. d.s., Teimlai’r ymgynghoreiau nad yw ystadegau’n dangos y darlun llawn, oherwydd, os yw plant yn profi hiliaeth 
wrth chwarae chwaraeon, neu gyda ffrindiau ar y stryd, nid yw hyn yn cael ei gofnodi. Serch hynny, mae’n bwysig nodi nad yw 
canfyddiadau Adroddiad 2020 SRtRC yn wahanol iawn i ganfyddiadau eu Hadroddiad yn 2016, gan awgrymu mai ychydig iawn 
o newid cadarnhaol a fu ar y mater yn ystod y pedair i bum mlynedd diwethaf. Gweler: Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth., (2016). 
Hiliaeth a gwrth-grefyddiaeth yn system addysg Cymru.
218 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021. Cefnogir y 
canfyddiadau hyn gan y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) a Chefnogaeth i Ddioddefwyr, a ganfu nad 
yw’r mwyafrif o blant a phobl ifanc sy’n dioddef troseddau casineb hiliol a bwlio ar sail hunaniaeth yng Nghymru a Lloegr yn aml 
yn ymddiried mewn athrawon na rhieni. Gweler: Cymorth i Ddioddefwyr., (2020). Plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan 
droseddau casineb yng Nghymru. Darpariaeth gyfredol gwasanaethau, t.38. Gweld hefyd:
NSPCC., (2019). Troseddau casineb hiliol yn erbyn plant yn cyrraedd uchafbwynt 3 blynedd.
219 ESTYN., (2019). Darpariaeth ar gyfer disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed ysgol uwchradd, t.11.
220 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth MEND mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 26/02/2021.
221 Ibid.
222 Ibid.
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https://static1.squarespace.com/static/574451fe37013bd0515647ac/t/5ed659aa1288d943ddd2a784/1591106007132/Racism+in+Wales++Exploring+racism+the+Education+system+May+2020++%28F%29.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
https://static1.squarespace.com/static/574451fe37013bd0515647ac/t/5a537d66419202e324613f6f/1515421045424/Show+Racism+the+Red+Card+Report+September+2016+.pdf
https://www.victimsupport.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CYP_affected_by_hate_crime_in_Wales_Cymraeg1.pdf
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https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/darpariaeth-ar-gyfer-disgyblion-sipsiwn-roma-theithwyr-oed-uwchradd
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Yn 2018, adroddodd ESTYN am fwlio hiliol yn Ysgol Gynradd Ton-Yr-Ywen; nododd arolygwyr nad yw staff 
yn delio â’r materion hyn yn gadarn ac yn effeithiol223. Yn ôl ESTYN, ychydig o ysgolion yng Nghymru sydd 
wedi nodi lleihau bwlio ar sail rhagfarn fel un o’u prif amcanion cydraddoldeb224 a dim ond hanner polisïau 
gwrth-fwlio a chydraddoldeb pob ysgol sy’n ystyried anghenion penodol disgyblion GRT 225. Cododd ein 
hymgynghoriadau bryderon ynghylch llawer o athrawon yn teimlo nad ydynt wedi cael eu harfogi i ymateb 
i hiliaeth yn effeithiol ac yn gadarn226. Yn ôl SRtRC, nid oedd 47.7% o dros 1000 o athrawon a arolygwyd 
yn teimlo’n hyderus i adnabod digwyddiadau o wahaniaethu ar sail hil a dim ond 32.4% a ddywedodd eu 
bod wedi derbyn hyfforddiant ar sut i adnabod ac ymateb i hiliaeth227. Roedd y rhan fwyaf o’r hyfforddiant 
hwn wedi’i ddarparu gan SRtRC, sy’n golygu nad yw hyfforddiant o’r fath yn cael ei ddarparu fel rhan o 
hyfforddiant craidd athrawon. 

Cefnogir ymhellach y pryderon ynghylch ysgolion yn peidio ag ymateb i hiliaeth yn effeithiol ac yn gadarn 
gan dystiolaeth a ddarparwyd gan SRtRC, a hynny’n codi pryderon fod plant ifanc yn arddel agweddau 
hiliol. Yn ystod sesiwn dywedodd un disgybl Gwyn, “pan fyddaf yn tyfu i fyny, rydw i’n mynd i chwythu’r p * kis 
i fyny228.”  Tynnodd SRtRC sylw at hyn fel pryder i’r Cyfarwyddwr Addysg, ond roedd yn teimlo nad oedden 
nhw wedi ymateb yn briodol229. Cododd SRtRC ei bryderon pe bai’r disgybl Gwyn dan sylw yn ddisgybl 
Asiaidd yn dweud rhywbeth o natur debyg, yna roedd yn teimlo nad oedd unrhyw amheuaeth y byddai’r 
plentyn wedi cael ei gyfeirio at Prevent230. 

Ymhellach, mewn dadansoddiad ystadegol o ddata 2008 i 2013, canfu Brentnall231 fod disgyblion o 
leiafrifoedd ethnig yn cael eu gwahardd ar gyfradd anghymesur o uchel yng Nghymru232. Rydym hefyd 
yn pryderu bod plant o leiafrifoedd ethnig yn cael eu gwahardd o’r ysgol am ymddygiad mewn ymateb i 
hiliaeth233. Ym mharagraffau 34-35 o’i arsylwadau cloi, amlygodd CERD ei bryder am y bwlio ac aflonyddu 
hiliol parhaus mewn ysgolion ledled y DU a’r gyfradd anghymesur o wahardd disgyblion GRT a Du o’r 
ysgol234. Argymhellodd CERD ei gwneud yn ofynnol i ysgolion gasglu data ansoddol a meintiol ar fwlio a 
gwaharddiadau o ysgolion ar sail hil235. 

Fodd bynnag, nid ydym wedi gallu dod o hyd i ddata mwy diweddar ar waharddiadau ysgolion yn ôl 
ethnigrwydd yng Nghymru er 2012/13236. Rydym hefyd yn siomedig bod cofnodi pob rhagfarn- Mae 
digwyddiadau cysylltiedig yn ysgolion Cymru yn parhau i fod yn ddisgwyliad gan ysgolion yn hytrach na 
dyletswydd gyfreithiol.237

223 Gweler: Cymru Ar-lein., (2018). Inspectors find racist bullying at Cardiff primary school. 
224 ESTYN., (2014). Camau ar fwlio: Adolygiad o effeithiolrwydd y camau a gymerir gan ysgolion i fynd i’r afael â bwlio ar sail 
nodweddion gwarchodedig disgyblion, t.9.
225 ESTYN., (2019). Darpariaeth ar gyfer disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed ysgol uwchradd, t.5.
226 Tystiolaeth a gafwyd gan SRtRC, Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021 a 25/02/2021.
227 Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, (2020). Hiliaeth yng Nghymru? Archwilio’r rhagfarn yn system addysg Cymru, t.24-5.
228 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021.
229 Ibid.
230 Ibid.
231 Brentnall, J., (2017). Promoting engagement and academic achievement for Black and mixed-ethnicity pupils in Wales, t.2.
232 Ym mhob math o waharddiadau: gwaharddiadau parhaol a thymor penodol am 5 diwrnod neu lai a 6 diwrnod neu fwy. 
Hefyd, gall fod rhai ysgolion yn defnyddio gwaharddiadau mewnol neu anffurfiol fel mecanwaith i wella cyfraddau gwahardd 
anghymesur ar gyfer plant o rai grwpiau ethnig.
233 Brentnall, J., (2017). Promoting engagement and academic achievement for Black and mixed-ethnicity pupils in Wales, 
t.2. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC, Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn 
digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021 a 25/02/2021.
234 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain adroddiad cyfnodol o Deyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.8, para 34-35.
235 Ibid, t.8, para 35 (a).
236 Gweler: StatsCymru., (2013). Gwaharddiadau parhaol a thymor penodol yn ôl cefndir ethnig.
237 Y Gyfarwyddiaeth Addysg., (2019). Hawliau, parch, Cydraddoldeb: Canllawiau statudol i awdurdodau lleol, t.17. 42
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Canfu ESTYN hefyd mai lleiafrif o ysgolion yng Nghymru yn unig sy’n cadw cofnodion defnyddiol am 
fwlio, gydag ysgolion yn aml yn cofnodi’r hyn y maent yn ei ystyried yn ddifrifol238. Gall hyn arwain at fwlch 
adrodd enfawr, lle mae llawer o ddigwyddiadau hiliol heb gael eu cofnodi. Rydym yn pryderu felly bod 
gweithdrefnau annigonol ar waith i gofnodi digwyddiadau o’r fath yn ysgolion Cymru239.  

Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd bod rhai ysgolion yng Nghymru yn methu â chydnabod bod 
hiliaeth yn realiti bob dydd i rai plant - roedd ymgynghoreiau yn teimlo nad yw rhai ysgolion yn deall 
pwysigrwydd herio ymddygiad hiliol, ni waeth pa mor fach, gan ofni yn lle hynny rhag i’w hysgol a’u 
disgyblion gael eu labelu yn ‘hiliol’240. Roedd ymgynghoreiau hefyd yn teimlo bod hiliaeth yn byw ar lefel 
sefydliadol mewn rhai ysgolion gyda rhai athrawon yn arddel agweddau hiliol241. Roedd hyn yn cael ei 
ddarlunio gyda’r digwyddiad lle bu dau brifathro yng Ngogledd Cymru yn gwawdio pobl Tsieineaidd ar 
Twitter. Roedd Cyngor Sir Sir y Fflint yn delio â’r mater, serch hynny y gair olaf ar y digwyddiad yw bod y 
ddwy ysgol yn parhau i gefnogi eu penaethiaid yn llawn, sydd ill dau’n cydnabod ac yn derbyn bod eu 
gweithredoedd yn is na’r safonau uchel a ddisgwylir242. Dadleuwn fod hyn yn anfon y neges anghywir – sef y 
gall unigolion arddel ymddygiad o’r fath heb unrhyw ôl-effeithiau. Mae methu â’u dwyn i gyfrif yn parhau’r 
naratif nad yw hiliaeth yn broblem mewn ysgolion ac yn arwain at rai ysgolion yn cau eu hunain o’r sgwrs yn 
llwyr243. Teimlwn fod yr agwedd hon yn gwaethygu profiadau disgyblion lleiafrifoedd ethnig ymhellach yn 
ysgolion Cymru. Mae’n hollbwysig i ysgolion dderbyn y gall hiliaeth gael effaith barhaol ar blant a’u hiechyd 
meddwl, trwy feithrin teimladau o beidio â pherthyn244. Rhaid i ysgolion chwarae rhan fwy gweithredol wrth 
frwydro yn erbyn hiliaeth.

Codwyd pryderon ynghylch ymddygiad ALlau hefyd mewn ymgynghoriadau, yn enwedig ynghylch ALlau 
yn peidio â chasglu data ar ddigwyddiadau hiliol yn ysgolion Cymru ac yn gwneud honiadau ffug ynghylch 
eu Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP)245. Cynhaliodd EHRC Cymru ymchwiliad i SEP yr ALl; dywedodd 
21 o ALlau eu bod wedi ymgynghori â SRtRC ar eu CCS, fodd bynnag, nid oedd mwy na saith wedi gwneud 
hynny mewn gwirionedd246. Roedd ymgynghoreiau yn pryderu nad oedd unrhyw ALlau yn cael eu dwyn 
yn atebol am hawliadau ffug o’r fath. Mae ymddygiad o’r fath hyd yn oed yn fwy o bryder wrth i Brentnall 
ddarganfod bod ysgolion yn tueddu i ddefnyddio modelau o bolisïau cydraddoldeb a gynhyrchir gan yr ALl 
yn hytrach na datblygu cynllun sy’n berthnasol i’w hamgylchiadau lleol247.

238 ESTYN., (2019). Iach a Hapus. Effaith Ysgol ar Iechyd a Lles Disgyblion, t.19.
239 Tystiolaeth a gafwyd gan SRtRC, Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021 a 25/02/2021.
240 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC, MEND a REF mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021, 
26/02/2021 a 03/03/2021. Gweler hefyd: BBC News., (2018). Anti-radicalisation co-ordinator: Wales ‘far right hunting ground’. 
Disgrifiodd ymgynghoreiau hefyd fod mynd at eu hysgol i drafod y cam-drin hiliol a brofwyd gan eu plentyn yn fater straenus gan 
fod eu hysgol yn ystyried y digwyddiad(au) fel rhywbeth y gellid ei ddatrys mewn galwad ffôn bum munud ac nid yn rhywbeth 
a oedd yn cyfiawnhau cyfarfod wyneb yn wyneb. Teimlai ymgynghoreiau fod hwn yn ddull arbennig o ansensitif. Tystiolaeth a 
dderbyniwyd oddi wrth MEND mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 26/02/2021.
241 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC, Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen, MEND a REF 
mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021, 25/02/2021, 26/02/2021 a 03/03/2021.
242 Gogledd Cymru yn Fyw., (2020). Dau brifathro yng Ngogledd Cymru a wnaeth hwyl am ben pobl Tsieineaidd ar Twitter yn 
‘teimlo’n flin iawn’.
243 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC a MEND mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021 a 
26/02/2021. Gweler hefyd: BBC News., (2018). Anti-radicalisation co-ordinator: Wales ‘far right hunting ground’.
244 Race Alliance Wales., (Dim dyddiad) Astudiaeth Ymchwil Hiliaeth mewn Addysg. (Heb ei gyhoeddi). Gweler hefyd: Cymorth 
i Ddioddefwyr., (2020). Plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan droseddau casineb yng Nghymru. Darpariaeth gyfredol 
gwasanaethau, t.31. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
245 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021.
246 Ibid. Hefyd, darparodd ymgynghoreiau enghreifftiau o hiliaeth ar lefel sefydliadol o fewn ALlau, gyda’r Arweinydd Addysg ar 
gyfer Powys yn defnyddio’r gair ‘N’ mewn cyfarfod. Rhoddodd y gorau i’w rôl ond roedd yn ôl ynddo ryw ddwy i dair blynedd yn 
ddiweddarach yn ôl SRtRC, Gweler: BBC News., (2014). Powys Council chief reprimanded over use of n-word. 
247 Brentnall, J., (2017). ). Promoting engagement and academic achievement for Black and mixed-ethnicity pupils in Wales, t.8. 43
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At hynny, mae’n ofynnol i bob ysgol yng Nghymru gyhoeddi SEPau i nodi sut y byddant yn gweithredu ar 
y PSED248. Yn 2020, archwiliodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN - North 
Wales Regional Equality Network) wefannau 56 o ysgolion uwchradd yng Ngogledd Cymru a chanfod nad 
oedd gan 30 ohonynt SEP ar eu gwefannau249. Mae’r canfyddiadau hyn yn dwyn i gwestiwn rôl ESTYN ac 
a yw arolygiaeth ysgolion Cymru yn archwilio ysgolion ar eu hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb yn 
ogystal â dwyn ysgolion i gyfrif am fethu â chydymffurfio â’u dyletswydd statudol i gyhoeddi SEPau250. 
Ychwanegodd ymgynghoreiau hefyd y gall cwestiynu arolygwyr pobl ifanc ar eu profiadau o hiliaeth fod 
yn anhyblyg iawn – h.y., “a ydych chi’n profi gwahaniaethu?”251 Roeddent yn teimlo o hyn, efallai na fyddai 
plentyn yn teimlo bod hwn yn gyfle i siarad am hiliaeth, ac yn lle hynny, byddai’n well trafod hiliaeth yn 
agored ac enghreifftiau ohono er mwyn i bobl ifanc ddeall a siarad yn agored eu profiadau eu hunain252.

Dylai Ll/Cymru:
• Gosod dyletswydd gyfreithiol ar bob 

ysgol i gofnodi bwlio ar sail hil fel y gallwn 
ddeall maint y broblem yng Nghymru yn 
well a defnyddio’r wybodaeth hon i lywio 
cynllunio gwrth-fwlio. Mae hyn yn cynnwys 
darparu mecanweithiau adrodd safonol 
i ysgolion i sicrhau bod pob digwyddiad 
hiliol yn cael ei gofnodi - hyd yn oed os 
ystyrir eu bod yn ‘fân’. 

• Datblygu polisi dim goddefgarwch tuag 
at hiliaeth sy’n mabwysiadu diffiniad 
diffiniedig, derbyniol o fwlio a bwlio hiliol 
a sicrhau bod gofyn yn gyfreithiol i bob 
ysgol yng Nghymru fabwysiadu’r polisi 
hwn a’i gyfleu i bob disgybl, rhiant ac aelod 
o staff253. Sicrhau fod myfyrwyr a rhieni / 
gofalwyr yn cymryd rhan yng nghyd-greu, 
adolygu a gweithredu polisïau amrywiaeth 
a chynhwysiant254.

• Darparu hyfforddiant gorfodol i bob athro 
ar hiliaeth (gan gynnwys Islamoffobia a 
Gwrth-Semitiaeth), sut i’w gydnabod a sut 
i ymateb255.

• Gosod dyletswydd gyfreithiol ar ysgolion 
ac ALlau i gasglu data ar waharddiadau 
ysgolion gyda dadansoddiad ethnigrwydd 
llawn a sicrhau bod y data hwn ar 
gael i’r cyhoedd fel ein bod yn deall 
maint y gwahaniaethau ethnig mewn 
gwaharddiadau ysgolion ledled Cymru.

• Comisiynu ymchwiliad i pam mae 
cyfraddau gwahardd anghymesur o 
uchel ar gyfer disgyblion lleiafrifoedd 
ethnig. Dylai’r ymchwiliad hwn gynnwys 
dadansoddiad o’r rhesymau dros blant 
yn arddangos ymddygiad o’r fath i 
gyfiawnhau gwaharddiad ac a oedd eu 
hymddygiad yn ymateb i hiliaeth.

248 Williams, C., (2020). Black, Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Interim, t.4.
249 NWREN., (2020). Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol Ysgolion yng Ngogledd Cymru, 2020. (Heb ei gyhoeddi). Canfu NRWEN 
hefyd mai dim ond chwe ysgol a wnaeth ymdrech o ddifrif i ysgrifennu CCS, gan ddilyn canllawiau a mynd i’r afael â materion 
cydraddoldeb mewn ffordd ystyriol. Fodd bynnag, nid oedd yr un ohonynt yn gyfredol, ac nid oedd unrhyw un yn cwrdd â 
safonau’r SEP gorau un yr oedd NWREN wedi’u hadolygu mewn cyrff cyhoeddus eraill. Daeth NWREN i’r casgliad bod tua 11% o 
ysgolion Gogledd Cymru wedi cyhoeddi polisïau digonol.
250 Gweler: Moore, R., (2017). Adroddiadau arolygu ysgolion ESTYN a materion cydraddoldeb: dadansoddiad archwiliadol.
251 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth SRtRC mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021.
252 Ibid.
253 Tystiolaeth a gafwyd gan SRtRC, Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 12/02/2021 a 25/02/2021.
254 Arday, J., (2021). Improving Race Equality in Education. WCPP, t.14.
255 Mae’n bwysig iawn bod yr hyfforddiant hwn yn werth chweil ac nid yn symbolaidd, felly, dylai Ll/Cymru ymgynghori â CSOs 
cydraddoldeb hiliol a chyrff cynrychioladol crefyddol ar gynnwys hyfforddiant o’r fath. Dylai hyfforddiant athrawon gynnwys 
ymwybyddiaeth a myfyrio ar ragfarnau a stereoteipiau ar sail hil / crefydd, a’u heffaith ar agweddau ac ymddygiad. Dylai 
hyfforddiant hefyd arfogi athrawon i gefnogi disgyblion a dargedir gan hiliaeth yn effeithiol. Gweler: Arday, J., (2021). Gwella 
Cydraddoldeb Hiliol mewn Addysg. WCPP, t.8-9. 44
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• Gweithredu a chyhoeddi cynnydd o ran 
mynd i’r afael â anawsterau parhaus a 
brofir gan Sipsiwn, Roma, a Theithwyr, 
lleiafrifoedd ethnig a phlant tlotach 
(sy’n derbyn PYD), gan gynnwys bwlio, 
anghymesureddau mewn gwaharddiadau, 
absenoldebau a chyfraddau cyrhaeddiad 
ar bob cam allweddol. 

• Gweithredu Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol ESTYN (2020-2024)256.

• Sicrhau bod ysgolion ac ALlau yn cael eu 
harchwilio’n drylwyr ar eu hymrwymiad i 
ddileu gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo 
cydraddoldeb hiliol. Comisiynu ymchwiliad 
annibynnol i archwilio SEP ysgolion, 
adroddiadau hunanarfarnu ysgolion257 ac 
adroddiadau arolygu ESTYN i ymchwilio 
i’r ymrwymiad i gydraddoldeb hiliol yn 
ysgolion Cymru.

256 Gweler: ESTYN., (2020) Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.
257 d.s., mae ysgolion yn gwerthuso adroddiadau hunanarfarnu wrth baratoi arolygiadau.
258 StatsCymru., (2020). Canlyniadau Lefel Cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig.
259 Ibid.
260 Mae’r data ar gyfer plant Teithwyr naill ai’n ddatgeliadol neu ddim yn ddigon cadarn i’w gyhoeddi.
261 StatsCymru., (2020). Canlyniadau Lefel Cenedlaethol, yn ôl pwnc, blwyddyn a chefndir ethnig.
262 ESTYN., (2019). Darpariaeth ar gyfer disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed ysgol uwchradd, t.5.
263 Tystiolaeth a gafwyd gan Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad ymgynghori 
a gynhaliwyd ar 25/02/2021. Gweler hefyd, Bradbury, A., (2014). Identity Performance and Race: The Use of Critical Race Theory 
in Understanding Institutional Racism and Discrimination in Schools, yn: Hil, R., Lander, V. (Gol.), Advancing Race and Ethnicity in 
Education, t.29.
264 Gweler: Bi, S., (2020). Predicting Futures 2.0 Examining Student Experiences of Predicted Grades Amidst Coronavirus Exam 
Cancellations. Roedd graddau a ragfynegwyd yn atal 86.7% (1812) o ymatebwyr yr astudiaeth rhag cyrchu addysg bellach ac 
addysg uwch. Mae hyn yn codi braw oherwydd y gyfran uwch o leiafrifoedd ethnig, cefndir economaidd-gymdeithasol is, ac 
ymatebwyr benywaidd, (t.37)., (t.37). Roedd 2.5% o’r ymatebwyr yn Gymry. Trafodwyd pryderon ynghylch graddau a ragwelir 
a’r effaith negyddol ar blant o leiafrifoedd ethnig hefyd gan aelodau Fforwm Eiriolaeth DPiA a MEND mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021 a 26/02/2021.

Mae cyflawniad addysgol yng Nghyfnod Allweddol Pedwar yng Nghymru yn amrywio rhwng grwpiau 
ethnig. Mae data 2017 i 2019 yn dangos bod canran y disgyblion Du / Du Prydeinig sy’n cyflawni pump neu 
fwy o TGAU ar raddau A * i C yn 57.7%, 60.1% ar gyfer Cymysg, 69% ar gyfer Asiaidd / Asiaidd Prydeinig a 
56.5% ar gyfer disgyblion Gwyn258. Disgyblion Tsieineaidd oedd y grŵp ethnig a gyrhaeddodd uchaf, gydag 
85% yn cyflawni’r pum safon A*-C259, tra mai disgyblion Sipsiwn / Sipsiwn Roma260 oedd y grŵp ethnig a 
gyrhaeddodd isaf, gyda dim ond 11.1% 261 yn cyflawni hyn. 261

Mae’r ffigurau uchod yn arbennig o bryderus i’r rhai o gefndir Sipsiwn / Sipsiwn Roma. Yn ôl ESTYN, dim ond 
tua hanner y plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr sy’n parhau â’u haddysg ar ôl blwyddyn chwech oherwydd 
pryderon rhieni bod eu plentyn yn cael ei fwlio yn yr ysgol uwchradd262. Ymhellach, nododd ymgynghoreiau 
fod cydberthynas rhwng diffyg cefnogaeth i anghenion GRT mewn ysgolion yng Nghymru a phlant GRT 
sy’n cael eu haddysgu gartref yn ddewisol gan nad yw rhieni’n ymddiried mewn ysgolion i gadw eu plant yn 
ddiogel263. 

Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd ynghylch bod canlyniadau arholiadau 2020 yn seiliedig ar 
ragfynegiadau athrawon, gan nad oedd disgyblion yn gallu sefyll eu harholiadau yn ystod y pandemig, a 
hyn yn cael effaith anghymesur o negyddol ar ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig264.

Cyflawniad addysgol: 
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https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-10/Estyn Strategic Equality Plan 2020 - 2024  cy.pdf
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Examinations-and-Assessments/Key-Stage-2/nationallevelresults-by-subject-year-ethnicity
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Examinations-and-Assessments/Key-Stage-2/nationallevelresults-by-subject-year-ethnicity
https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/darpariaeth-ar-gyfer-disgyblion-sipsiwn-roma-theithwyr-oed-uwchradd
https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137274762_2
https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137274762_2
https://bf653768-3166-4596-9be6-a084f0452700.filesusr.com/ugd/d09f8e_cd876eb4ec264359955da5cd15671417.pdf
https://bf653768-3166-4596-9be6-a084f0452700.filesusr.com/ugd/d09f8e_cd876eb4ec264359955da5cd15671417.pdf
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Ar ben hynny, mae plant o leiafrifoedd ethnig o gefndir difreintiedig yn gymdeithasol, a phlant GRT yn 
benodol, yn wynebu eithrio digidol y mae’r pandemig wedi’i waethygu265. Mae plant wedi cael trafferth gyda 
chyrchu gliniaduron, tabledi, ac mewn rhai achosion, Wi-Fi, sydd wedi cael effaith fawr ar eu gallu i wneud 
eu gwaith ysgol gartref. Cynorthwyodd REF fwy na 15 o blant i gael mynediad at ddyfeisiau rhwng Ebrill a 
Medi 2020266.

265 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
266 Tystiolaeth a gafwyd gan REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021.
267 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol y Deyrnas Unedig Prydain Fawr 
a Gogledd Iwerddon, t.8, para 34-35.
268 EYST., (2018). Profiadau o Hiliaeth a ‘Hil’ mewn Ysgolion yng Nghymru - Papur cydweithredol gan Dîm Lleiafrifoedd Ethnig a 
Chefnogaeth Ieuenctid Cymru, Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth, Cyngor Hil Cymru, Tros Gynnal Plant, t.9 a 14-15. d.s., roedd y 
grwpiau ffocws yn cynnwys cyfanswm o 31 o ddisgyblion, rhwng 13 a 17 oed.
269 Race Alliance Wales., (dim dyddiad). Astudiaeth Ymchwil Hiliaeth mewn Addysg, (Heb ei gyhoeddi). d.s., roedd y grwpiau ffocws 
yn cynnwys cyfanswm o 20 o gyfranogwyr, rhwng 16 a 25 oed.
270 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.

Tynnodd CERD sylw hefyd at ei bryderon ynghylch diffyg addysgu cytbwys yn y DU ym mharagraffau 34-
35 o’i arsylwadau cloi ac anogodd y Llywodraeth i sicrhau bod cwricwlwm yr ysgol yn cynnwys disgrifiad 
cytbwys o hanes yr Ymerodraeth Brydeinig a gwladychiaeth267. 

Bu pryderon o fewn cymdeithas sifil am gyfnod bod y cwricwlwm presennol yn ymyleiddio ac yn eithrio 
hanes pobl lleiafrifoedd ethnig a’u cyfraniadau sydd wedi siapio Cymru, ac yn lle hynny, yn caniatáu i rai 
pynciau gael eu dysgu o safbwynt cwbl Wyn. Adleisiwyd y pryderon hyn gan grwpiau ffocws a gynhaliwyd 
gan EYST, gan fod y mwyafrif o ddisgyblion a arolygwyd wedi mynegi nad yw’r cwricwlwm cyfredol yn 
cynrychioli eu hunaniaeth na’u hanes268 a bod gwersi am ddiwylliannau ac ethnigrwydd eraill yn brin yn 
eu hysgolion269. Mynegodd y ymgynghoreiau bryderon nad yw hanesion a diwylliant Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr yn cael eu haddysgu, ochr yn ochr â’r ffaith nad yw’r adnoddau a ddarperir ar gyfer digwyddiadau 
ymwybyddiaeth tebyg yn cael eu darparu ar gyfer Mis Hanes GRT270. 

Diffyg addysgu cytbwys:

Dylai Ll/Cymru:
• Ddarparu cyllid cynaliadwy ar gyfer 

aelodau dynodedig o staff a all gefnogi 
plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr a’u 
teuluoedd â’u hanghenion yn yr ysgol.

• Darparu cyllid cynaliadwy i ALlau ddarparu 
dyfeisiau a mynediad i’r rhyngrwyd i 
ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig sydd dan 
anfantais gymdeithasol, gan gynnwys 
disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr i 
fynd i’r afael â’r rhaniad digidol cyfredol.

• Ymchwilio i’r rhesymau a gweithredu i fynd 
i’r afael â thanberfformio cyson disgyblion 
o wahanol grwpiau ethnig.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
http://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-wales.pdf
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271 Hirsch, A. (2018). Brit(ish). Llundain: Penguin, t.83. Gweler hefyd: Race Council Cymru., (2019). Hanes Du Cymru 365. Yn 2019 
gweithredodd y Cyngor Ras Cymru ei fenter Cymru 365 Hanes Du, sy’n eiriol dros ddysgu a dathlu Hanes Pobl Ddu yng Nghymru 
trwy gydol y flwyddyn.
272 Gweler: BBC News., (2021). Black history lessons to be made mandatory in Welsh schools. 
273 Williams, C., (2021). ). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Terfynol, t.35. Os na roddir arweiniad i athrawon ar sut i addysgu’r adrannau hyn o’r cwricwlwm newydd, yna 
gall rhai athrawon osgoi dysgu’r pynciau hyn os nad ydynt yn orfodol.
274 Williams, C., (2020). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Interim, t.6.
275 Williams, C., (2021). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum Working 
Group. Adroddiad Terfynol, t.9.
276 Tystiolaeth a gafwyd gan TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen, Cyngor Mwslimaidd Cymru a MEND mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021 a 26/02/2021.
277 Ibid.
278 Llywodraeth Cymru., (2020). Datganiad Ysgrifenedig: Sicrhau Mynediad i’r Cwricwlwm Llawn. 
279 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Mwslimaidd Cymru a MEND mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
26/02/2021.

Mae’r Athro Charlotte Williams wedi cael y dasg o ddatblygu’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru i’w roi ar 
waith yn 2022. Cyrhaeddodd y Mesur Cwricwlwm ac Asesu ei gam olaf yn y Senedd ym mis Mawrth 2021 a 
gobeithiwn y bydd hyn yn sicrhau bod dysgu hanes lleiafrifoedd ethnig yn orfodol mewn ysgolion ar draws 
pob maes dysgu a phrofiad (AoLE - all areas of learning and experience). Yn flaenorol, dim ond ym mhynciau 
caethwasiaeth a gwladychiaeth y cyfeiriwyd at hanesion lleiafrifoedd ethnig, ac yn ystod Mis Hanes Pobl 
Ddu. Er bod y rhain yn rhannau pwysig o hanes, gall cael eu haddysgu am ddigwyddiadau negyddol yn unig 
arwain at ddysgwyr yn cael ymdeimlad negyddol ohonynt eu hunain. Yn ogystal â hyn, trwy gael dim ond 
Mis Hanes Pobl Ddu bob mis Hydref, mae hyn yn awgrymu mewn ffordd isganfyddol mai dim ond am fis o’r 
flwyddyn y mae hanes Du yn werth ei astudio271.

Serch hynny, bu rhywfaint o ddryswch ynghylch a fydd dysgu hanes lleiafrifoedd ethnig yn orfodol ledled 
Cymru gan na chynhwyswyd cyfarwyddyd o’r fath yn y Bil, ond yn lle hynny yn y ‘Cod Beth Sy’n Bwysig,’ 
canllawiau statudol y gallai gweinidogion eu newid neu eu dileu272. Yn ogystal, mae canfyddiadau grwpiau 
ffocws gydag athrawon yn dangos bod diffyg hyder athrawon yn y maes hwn273. Mae pryderon felly, os gall 
ysgolion osod eu cwricwlwm eu hunain o dan y fframwaith cenedlaethol, mae hyn yn creu perygl y gall 
hanes lleiafrifoedd ethnig  barhau i gael ei ymyleiddio neu ei anwybyddu274. Mae pryder penodol na fydd 
themâu lleiafrifoedd ethnig yn cael eu blaenoriaethu mewn ardaloedd â phoblogaethau lleiafrifoedd ethnig 
dwysedd isel275.

Hefyd, o fewn y cwricwlwm newydd, er bod ymgynghoreiau yn cydnabod yr angen addysgol i gyflwyno 
plant i’r amrywiaeth lawn o hunaniaeth rhywedd a rhywioldeb y byddant yn dod ar eu traws ym Mhrydain 
gyfoes, fe wnaethant godi pryderon grwpiau ffydd a phoblogaethau GRT ar ddileu’r hawl i eithrio eich 
plant o ddysgeidiaeth benodol, yn benodol Perthynas ac Addysg Rhyw (RSE)276. Mae hyn wedi’i ystyried 
yn symudiad afreolaidd ac yn un sy’n dangos diystyrwch tuag at grefydd277. Mae Ll/Cymru wedi dweud y 
byddai grwpiau ffydd yn cael eu cynnwys yn y broses o ddatblygu arweiniad ysgol ar gyfer OCG278. Fodd 
bynnag, roedd ymgynghoreiau a gymerodd ran hefyd yn ymgynghoriadau Ll/Cymru, yn teimlo bod 
ymgynghoriadau wedi’u strwythuro’n dynn, a gwnaethant ddatgelu nad oedd y sesiynau’n cael eu recordio 
na’u cofnodi279.
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https://bhmwales.org.uk/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-56447682
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-sicrhau-mynediad-ir-cwricwlwm-llawn


Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau gweithredu’r holl argymhellion 

yn Adroddiad Terfynol yr Athro Charlotte 
Williams ar Gymunedau, Cyfraniadau a 
Cynefin Du Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
yng nghwricwlwm newydd yr ysgol280.

• Sicrhau bod hanesion a chyfraniadau 
lleiafrifoedd ethnig yn cael eu haddysgu 
ar draws pob AoLE ym mhob ysgol yng 
Nghymru.

• Sicrhau cynnwys hanesion a diwylliant 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn y cwricwlwm 
newydd a dyrannu mwy o adnoddau 
i ddathlu Mis Hanes Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr.

• Sicrhau bod pob ysgol yn cael adnoddau 
digonol i ddysgu hanes lleiafrifoedd ethnig 
ym mhob AoLE, a sicrhau bod pob athro 
wedi’i hyfforddi’n briodol fel ei fod yn 
teimlo ei fod wedi’i baratoi’n llawn i ddysgu 
hanes lleiafrifoedd ethnig ar draws pob 
AoLE281.

• Comisiynu adolygiad annibynnol i ba 
mor dda y mae ysgolion yn cyflwyno 
cwricwlwm cytbwys sy’n mynd i’r afael ag 
amrywiaeth ar draws pob pwnc.

• Gweithio mewn partneriaeth â grwpiau 
ffydd a rhieni Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar 
gynnwys a darpariaeth RSE.
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280 Gweler: Williams, C., (2021). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum 
Working Group. Adroddiad Terfynol.
281 Gweler: Williams, C., (2020). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and Cynefin in the New Curriculum 
Working Group. Adroddiad Interim, t.8 a Williams, C., (2021). Black Asian and Minority Ethnic Communities, Contributions and 
Cynefin in the New Curriculum Working Group. Adroddiad Terfynol, t.35.
282 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth BLM Cymru a Chyngor Hil Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
23/02/2021.
283 Prifysgol Caerdydd., (2019). Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr, t.4.
284 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth BLM Cymru a Chyngor Hil Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
23/02/2021.
285 Ibid. Cefnogir profiadau ymgynghoreiau gan Adroddiad EHRC a ganfu fod prifysgolion y DU wedi cofnodi 560 o gwynion am 
aflonyddu hiliol dros dair blynedd a hanner, tra dywedodd 60,000 o fyfyrwyr eu bod wedi gwneud cwyn. Gweler: EHRC., (2019). 
Tackling racial harassment: Universities Challenged, t.44.

Nid yw materion sy’n ymwneud â hiliaeth mewn addysg yn gyfyngedig i amgylchedd yr ysgol. Trafododd 
ein ymgynghoreiau brofiadau personol prifysgolion yn trin cwynion yn ymwneud â gwahaniaethu ar sail 
hil yn wael: peidio â’u cofnodi’n iawn ac yn lle hynny, claddu tystiolaeth282. Mae gweithdrefn gwynion 
Prifysgol Caerdydd yn nodi y dylai myfyrwyr ddefnyddio eu e-bost prifysgol i gyflwyno cwyn283. Fodd 
bynnag, os byddant wedyn yn gadael y brifysgol honno, caiff y cyfrif e-bost hwnnw ei gau a chollir unrhyw 
dystiolaeth neu ohebiaeth sy’n ymwneud â’r gŵyn honno. Ar ben hynny, esboniodd ymgynghoreiau nad yw 
trawsgrifiadau bob amser yn adlewyrchu realiti profiad y myfyriwr - roeddent yn teimlo nad oedd ganddynt 
unrhyw ddewis ond gadael eu cwrs oherwydd gwahaniaethu ar sail hil, fodd bynnag, nid yw eu trawsgrifiad 
yn crybwyll hyn ond yn hytrach yn adrodd eu bod wedi gadael eu cwrs yn wirfoddol er mwyn dilyn cwrs 
arall284. O ganlyniad, roedd ymgynghoreiau yn teimlo y bydd nifer y myfyrwyr sydd wedi trosglwyddo 
cyrsiau yn anghymesur o uchel ar gyfer myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig285.

Prifysgolion:
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/black-asian-minority-ethnic-communities-contributions-cynefin-new-curriculum-working-group-final-report.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/students-applicants/complaints
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/tackling-racial-harassment-universities-challenged.pdf


Dylai Ll/Cymru:
• Gomisiynu adolygiad annibynnol i beth 

yw canlyniadau achosion gwahaniaethu 
ar sail hil a godir ym mhrifysgolion Cymru. 
Dylai’r adolygiad hwn ymgynghori â 
myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig i gasglu 
tystiolaeth empirig o’u profiadau nhw eu 
hunain a dylai ymchwilio i’r rhesymau pam 
y trosglwyddodd myfyrwyr o leiafrifoedd 
ethnig i gyrsiau eraill.

• Sicrhau bod Prifysgolion yn cydymffurfio 
â’r PSED ac yn cynnal archwiliadau ar 
gydraddoldeb hiliol yn eu corff staff a 
myfyrwyr, ac y dylid datblygu fframwaith 
cydraddoldeb hiliol ar sail yr archwiliadau 
hyn, i’w weithredu gan yr holl staff ar  
bob lefel.

• Ymchwilio pam mae graddedigion 
lleiafrifoedd ethnig yn cael cymwysterau 
gradd gwaeth a chanlyniadau cyflogaeth 
gwaeth yng Nghymru o’u cymharu â’u 
cymheiriaid Gwyn.
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Ym mharagraffau 32-33 o’i arsylwadau cloi, mynegodd CERD ei bryder ynghylch y gyfradd ddiweithdra 
uwch ymhlith y rhai o dras Affricanaidd ac Asiaidd a’r gyfran uwch o leiafrifoedd ethnig mewn gwaith ansicr 
a chyflog isel287. 

Tra roedd mwy o bobl o leiafrifoedd ethnig mewn cyflogaeth yn 2020 o’i gymharu â 2016, mae’r gyfradd 
gyflogaeth ar gyfer lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn parhau i fod yn is na’r gyfradd ar gyfer y boblogaeth 
Gwyn288. Mae gweithwyr lleiafrifoedd ethnig hefyd yn parhau i fod yn fwy tebygol o fod mewn gwaith 
tlotach, mwy ansicr, fel contractau dim oriau289. At hynny, mae’r pandemig wedi cael effaith anghymesur o 
negyddol ar leiafrifoedd ethnig mewn perthynas â chyflogaeth, a chan fod y grwpiau hyn yn fwy tebygol o 
gael eu cyflogi mewn swyddi a sectorau ansicr y mae’r cloeon yn effeithio arnynt, maent yn fwy tebygol o 
fod wedi colli incwm neu ddod yn yn ddi-waith290. 

At hynny, mae gan Fwslimiaid gyfradd gyflogaeth is ac enillion yr awr is (£7.79) na Christnogion (£10.83) a 
rhai heb grefydd (£10.17)291. Yn ôl data 2019 gan y SYG, roedd y bwlch cyflog ethnigrwydd yng Nghymru 
yn 1.4% - y lleiaf o unrhyw ranbarth yn y DU292. Er bod y sefyllfa yng Nghymru yn decach na llawer o rannau 
eraill o’r DU, mae’r gwahaniaethau’n dal i fodoli a heb ddadansoddiad ethnigrwydd llawn o ddata Cymru, 
nid ydym yn gwybod yr amrywiadau mewn enillion ar gyfer gwahanol grwpiau ethnig yng Nghymru.

Diweithdra, gwaith â chyflog isel, a gwaith ansefydlog:286

286 Mae’r gyfraith sy’n ymwneud â hawliau cyflogaeth ledled Prydain wedi’i chadw’n ôl i Senedd y DU, felly nid oes unrhyw 
ddatblygiadau cyfreithiol allweddol yn yr ardal hon yng Nghymru sy’n wahanol i’r rhai ar gyfer gweddill Prydain.
287 CERD., (2016). Sylwadau i gloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr 
a Gogledd Iwerddon, t.8, para 32-33.
288 StatsCymru., (2020). Crynodeb o weithgaredd economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn ac ethnigrwydd.
289 Hatch, S., Woodhead, C., Rhead, R., a Connor, L., (2021). Improving Race equality in Employment and Income.  WCPP, t.7. Gweler 
hefyd: Sefydliad Astudiaethau Cyllidol (IFS)., (2020). Are some ethnic groups more vulnerable to COVID-19 than others?  Khan, O. 
(2020). The Colour of Money: How racial inequalities obstruct a fair and resilient economy. Rodriguez, J. (2020). Covid-19 and the 
Welsh economy: shutdown sectors and key workers. Cymru TUC Cymru., (2020). Iechyd Meddwl a’r Gweithle: Pecyn cymorth ar 
gyfer undebwyr llafur, t.21.
290 Ibid.
291 EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.8 a t.40. d.s., mae rhai yn dadlau bod gormod o ffactorau gwrthweithio sy’n dylanwadu 
ar gyfraddau cyflog inni allu cymharu unrhyw enillion canolrifol yr awr gydag unrhyw ddilysrwydd, gweler: Resolution 
Foundation., (2018). Opportunities Knocked? Exploring pay penalties among the UK’s ethnic minorities, t.5. Cyfrifodd Resolution 
Foundation ‘gosb cyflog ethnig’ y maent yn ei diffinio fel y gwahaniaeth cyflog na ellir ei egluro ar sail oedran, galwedigaeth, 
cymwysterau, rhanbarth, man geni, amser ers gadael addysg, gweithio amser llawn neu ran-amser, diwydiant, sector cyhoeddus 
neu breifat, amser gyda’u cyflogwr, a chontract parhaol neu dros dro. Mae eu bylchau cyflog craidd (gan ddefnyddio data ar gyfer 
Cymru a Lloegr) yn dangos bod y gosb fwyaf yn bodoli ar gyfer graddedigion gwrywaidd Du, a all ddisgwyl cael eu talu 17% yn 
llai na graddedigion gwrywaidd Gwyn, neu £7,000 yn llai y flwyddyn os ydyn nhw’n gweithio’n llawn amser. Gall graddedigion 
benywaidd du ddisgwyl cael eu talu 9% yn llai na graddedigion benywaidd Gwyn, sy’n cyfateb i gyfwerth â chyfradd amser llawn 
o dros £3,000 yn llai y flwyddyn.
292 Swyddfa Ystadegau Gwladol., (2020). Bylchau cyflog ethnigrwydd: 2019, Ffigur 8.
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Ochr yn ochr â hyn, mae lleiafrifoedd ethnig yn ei chael yn anoddach cael swydd yn y lle cyntaf ac yn 
wynebu gwahaniaethu yn y broses ddethol - canfu un astudiaeth ledled y DU fod ymgeiswyr o leiafrifoedd 
ethnig yn anfon tua 60% yn fwy o CVs i gael cyfweliad am swydd nag ymgeiswyr Gwyn293. At hynny, canfu 
prawf gan y BBC fod CVs a gyflwynwyd o dan enw nad yw’n Fwslimaidd dair gwaith yn fwy tebygol o gael 
cynnig cyfweliad na’r rhai ag enw Mwslimaidd294. Mae’r mater hwn yn bodoli yng Nghymru hefyd: bu i 
ddau ddyn Mwslimaidd ifanc, y cyntaf a chanddo radd anrhydedd dosbarth cyntaf, a’r ail a chanddo radd 
anrhydedd ail ddosbarth, stryffaglio i ddod o hyd i waith yng Nghaerdydd; roeddent yn teimlo bod eu henw, 
eu hymddangosiad, a’u crefydd yn eu hatal rhag cael cyfweliad295. Mae anawsterau wrth gaffael a / neu 
gyrchu hyfforddiant, prentisiaethau neu gyflogaeth hefyd yn fater sy’n wynebu unigolion Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr296.

Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau bod cofnodi data bwlch cyflog 

ethnigrwydd yn orfodol ar draws y sector 
cyhoeddus yng Nghymru ac annog 
gweithredu tebyg yn y sectorau preifat 
a gwirfoddol. Sicrhau bod sefydliadau’n 
cyhoeddi data ar gyflog, dilyniant a llogi yn 
ôl statws ethnigrwydd a mudo297.

• Sicrhau bod cyfuniad o ddulliau yn cael eu 
gweithredu, gan gynnwys cymwysiadau 
dall, sy’n cuddio manylion personol y 
gwyddys eu bod yn ennyn gogwydd, fel 
enw a chyfeiriad i gael gwared ar ragfarn 
o bob cam o’r prosesau recriwtio; sicrhau 
cyfranogiad lleiafrifoedd ethnig wrth 
ddylunio’r dulliau hyn298.

• Darparu monitro data llym o 
anghydraddoldebau ethnig mewn 
prentisiaethau, archwilio’r broses 
benderfynu ar gyfer ceisiadau gan 
gyflogwyr a datblygu fframwaith 
cydraddoldeb hil y mae’n rhaid i  
gyflogwyr gydymffurfio ag ef.

• Ei gwneud yn ofynnol i’r Adran Gwaith a 
Phensiynau gydnabod Sipsiwn, Roma a 
Theithwyr fel grŵp lleiafrifoedd ethnig fel 
y gellir monitro eu lefelau cyflogaeth, a 
gweithredu ar anghydraddoldeb.

• Cymryd mesurau rhagweithiol wrth 
recriwtio a chefnogi staff lleiafrifoedd 
ethnig, ar lefel genedlaethol a lleol, dan 
arweiniad y sector cyhoeddus.

293 Di Stasio, V., a Heath, A., (2020). Are employers in Britain discriminating against ethnic minorities? t.1.
294 Newyddion y BBC., (2017). Is it easier to get a job if you’re Adam or Mohammed? 
295 Cymru Ar-lein., (2018). Abused and discriminated against yet thriving: Wales’s Muslims. 
296 Yn enwedig ar ôl i’r cyflogwr ddod yn ymwybodol o ethnigrwydd a / neu gyfeiriad yr ymgeisydd neu’r ffaith nad oedd yn gallu 
darparu cyfeiriad o gwbl. Gweler: Llywodraeth Cymru., (2018). Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Crynodeb o’r Ymateb. Galluogi 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr, t.14.
297 Hatch, S., Woodhead, C., Rhead, R., Connor, L., (2021). ). Improving Race and Equality in Employment and Income. WCPP, t.32.
298 Ibid, t.8. Gweler hefyd: Race Alliance Wales., (2020). O Rhethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Cymru Gwrth-hiliol, t.9.
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299 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021.
300 EYST., (2018). Profiadau Perthyn a Byw yng Nghymru: Canfyddiadau Arolwg Cymru gyfan ar gyfer Pobl Lleiafrifoedd Ethnig, t.23-
5. d.s., derbyniodd yr arolwg 143 o ymatebion.
301 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a BAPIO Cymru mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
302 UNSAIN Cymru., (2020). Mae dwy ran o dair o weithwyr GIG Du Cymru wedi profi hiliaeth yn y gwaith.
303 Ibid.
304 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a Phwyllgor Aelodau Du UNSAIN Cymru mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
305 Diffinnir mân ymosodiadau yng nghyd-destun hil gan Sue et al (2007) fel: “sylwadau negyddol difriol cynnil, dyddiol ac 
anfwriadol a gyflawnir yn erbyn pobl o liw oherwydd eu bod yn aelodau o grŵp hiliol.” Gweler: Williams, M.T., Skinta, M.D., Kanter, 
J.W. et al. A qualitative study of microaggressions against African Americans on predominantly White campuses. 
306 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a Phwyllgor Aelodau Du UNSAIN Cymru mewn 
ymgynghoriad digwyddiad a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
307 Ibid.
308 Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.10-11.

Gwahaniaethu ar sail hil yn y gwaith fu’r atgyfeiriad mwyaf cyffredin erioed at Wasanaeth Gwaith Achos 
Trosedd a Gwahaniaethu Casineb REF. Rhwng 1 Tachwedd 2019 a 31 Mawrth 2021, mae REF wedi 
cynorthwyo 32 o unigolion gyda chwynion o wahaniaethu ar sail hil yn y gwaith299. At hynny, mae 
canfyddiadau Arolwg Cymru Lleiafrifoedd Ethnig 2018 yn nodi bod 60% o ymatebwyr yn teimlo eu bod 
wedi cael eu trin yn annheg yn y gwaith; nododd ymatebwyr hefyd eu bod wedi gweithio dwy i dair 
gwaith yn galetach na’u cymheiriaid Gwyn i ennill cydnabyddiaeth300. Ailadroddwyd y syniad hwn gan 
ymgyngoreiau301. 

Canfu arolwg diweddar ITV Cymru ac UNSAIN fod dwy ran o dair o weithwyr GIG lleiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru wedi profi hiliaeth yn gwaith, gyda rhai cleifion yn defnyddio’r gair ‘N’ ac yn dweud wrth staff am 
fynd yn ôl i’r lle y daethant ohono302. Nododd llawer o weithwyr lleiafrifoedd ethnig hefyd eu bod yn cael 
eu trin yn wahanol i gydweithwyr eraill, gan gael llai o gyfleoedd hyfforddi a datblygu303. Ailadroddwyd hyn 
gan ymgynghoreiau sydd wedi gweithio yn y GIG yng Nghymru, a ddisgrifiodd eu hamgylcheddau gwaith 
yn rhai nepotistig304.

Cododd ymgynghoreiau eu pryderon hefyd ynghylch rôl mân ymosodiadau305 a thuedd anymwybodol 
yn y gwaith, a’r effaith y gall hyn ei chael ar weithwyr lleiafrifoedd ethnig. Disgrifiodd ymgynghoreiau fân 
ymosodiadau fel “offeryn hiliol” sy’n cael effaith enfawr ar iechyd meddwl gweithwyr lleiafrifoedd ethnig ac 
yn egluro ei bod yn anoddach o lawer galw hiliaeth gudd allan a gwneud i eraill ddeall er nad oedd rhywun 
yn defnyddio slyri hiliol, nad yw hynny’n golygu nad oedd eu sylw yn hiliol306. Disgrifiodd y ymgynghoreiau 
eu profiadau personol eu hunain gyda mân ymosodiadau yn y gweithle, a oedd yn cynnwys bod yn destun 
sylwadau fel: “dim ond os yw’r person y dywedir y sylw wrtho yn dweud bod y sylw yn tramgwyddo, y mae 
sylw yn hiliol”, “Chi yw’r person brown symbolaidd ... dyna pam maen nhw wedi eich dewis chi ar gyfer y 
peth cyfryngau hwnnw307.” Mae Adroddiad Ogbonna yn cefnogi profiadau ymgynghoreiau gyda thystiolaeth 
bellach bod staff gofal iechyd lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru yn wynebu hiliaeth gudd a agored ac yn 
cael eu heffeithio’n anghymesur gan weithdrefnau disgyblu308.

Gwahaniaethu ar sail hil yn y gweithle:
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At hynny, bu ymgynghoreiau hefyd yn trafod eu pryderon ynghylch mân ymosodiadau yn tanseilio 
effeithiolrwydd Offeryn Asesu Risg yn y Gweithle COVID-19 (WRAT - Workplace Risk Assessment Tool)309, gan 
egluro bod unrhyw offeryn asesu risg ddim ond cystal â’r rheolwr sy’n ei weithredu310. Mae canfyddiadau 
yr arolwg ITV Cymru ac UNSAIN yn cefnogi’r syniad hwn, gyda 44% o’r ymatebwyr yn nodi nad ydynt wedi 
teimlo’n gyffyrddus yn adrodd eu pryderon diogelwch yn ystod y pandemig, a 37% yn nodi na chynhaliodd 
eu cyflogwr asesiad risg ffurfiol ar y risgiau y maent yn eu hwynebu fel gweithiwr lleiafrif ethnig311. 

Mae mân ymosodiadau yn y gweithle a’r effaith negyddol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd meddwl 
gweithwyr lleiafrifoedd ethnig wedi cael ei gydnabod gan Gyngres Undebau Llafur Cymru (TUC), sy’n nodi 
y gall hiliaeth yn y gwaith gynyddu straen sy’n gysylltiedig â gwaith, a all effeithio’n negyddol ar feddyliol 
iechyd312. Serch hynny, mae’n anodd profi mân ymosodiadau oherwydd absenoldeb diffiniad diffiniedig, 
derbyniol313. 

Disgrifiodd ymgynghoreiau natur gweithdrefnau cwynion yn y gweithle yn rhai “gwenwynig”314. Codwyd 
pryderon ynghylch diffyg gweithdrefnau diogelu ac ôl-ofal yn ystod y broses gwynion, sy’n annog 
pobl fwyfwy i beidio â rhoi gwybod am faterion y maent yn eu hwynebu yn y gwaith315. Esboniodd 
ymgynghoreiau hefyd ei bod yn gyffredin i staff GIG lleiafrifoedd ethnig sydd wedi ffeilio cwyn 
gwahaniaethu ollwng yr achwyniad yn ddiweddarach gan eu bod yn ofni colli eu swydd316. Trafododd y 
ymgynghoreiau eu profiadau personol eu hunain, lle roeddent yn teimlo bod y baich o ddatrys y mater fe 
wnaethant adrodd i uwch staff yn cael ei roi yn ôl arnynt hwythau; roeddent yn teimlo bod hyn oherwydd 
nad oes gan y rheolwyr y modd i allu delio â’r materion hyn yn y gwaith317. Cododd ymgynghoreiau 
bryderon hefyd ynghylch gorddefnyddio cytundebau cyfaddawdu318 fel ymateb i gwynion yn y gweithle, 
sy’n distewi dioddefwyr ac yn caniatáu i gyflogwyr osgoi mynd i’r afael â materion gwahaniaethu yn iawn319. 

At hynny, mae unigolion Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn wynebu gwahaniaethu yn y gwaith. Nid ydym 
wedi gallu dod o hyd i ddata mwy diweddar ar gyfran yr unigolion GRT sydd mewn cyflogaeth yng 
Nghymru er 2011. Serch hynny, mae gwarthnodi parhaus yn y cyfryngau wedi hybu safbwyntiau negyddol 
poblogaethau GRT ymhellach. Er enghraifft, mae rhaglen Channel 4: ‘Dispatches: The Truth about Traveller 
Crime’ wedi parhau’r naratif bod y poblogaethau hyn yn gynhenid droseddol320. Mae hyn wedi arwain at yr 
unigolion hyn yn ofni datgelu eu hethnigrwydd i’w cyflogwr, gan ofni y byddant cael eu trin yn wahanol, er 
enghraifft, trwy fod llai o gyfrifoldeb yn cael ei roi iddynt321.
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309 d.s., Mae Ll/Cymru wedi lansio arolwg i WRAT Covid-19, ond ar hyn o bryd nid yw ei ganlyniadau ar gael i ffynonellau allanol.
310 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a Phwyllgor Aelodau Du UNSAIN Cymru mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
311 UNSAIN Cymru., (2020). Mae dwy ran o dair o weithwyr GIG Du Cymru wedi profi hiliaeth yn y gwaith. Gweler hefyd: Bloomer, A., 
Mae llawer o feddygon BAME yn dal i deimlo nad ydyn nhw’n cael eu hamddiffyn rhag Covid-19 yn eu gweithle. (Am ganlyniadau 
arolwg Cymdeithas Feddygol Prydain, gweler: https://www.bma.org.uk/media/3747/bma-december-survey-ethnicity.pdf)
312 Cymru TUC Cymru., (2020). Iechyd Meddwl a’r Gweithle: Pecyn cymorth ar gyfer undebwyr llafur, t.20-21.
313 d.s., nid yw mân ymosodiadau ar hyn o bryd yn cwrdd â’r diffiniad o aflonyddu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gweler: 
EHRC., (2019). Tackling racial harassment: universities challenged, t.63.
314 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a BAPIO Cymru mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
315 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021. 
316 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, BAPIO Cymru a REF mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021 a 03/03/2021.
317 Ibid.
318 d.s., mae cytundebau cyfaddawdu yn golygu na chaniateir i ddioddefwyr gwahaniaethu yn y gweithle siarad am y 
digwyddiadau y maent wedi’u hwynebu yn eu swydd.
319 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021.
320 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. 
Gweler: Ffrindiau Teuluoedd a Theithwyr., (2020). Ofcom yn lansio ymchwiliad i Channel 4 Show ‘Dispatches: The Truth About 
Traveller Crime.
321 Ibid. 54
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https://www.bma.org.uk/media/3747/bma-december-survey-ethnicity.pdf
https://www.tuc.org.uk/cy/iechyd-meddwl-yn-y-gweithle
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/tackling-racial-harassment-universities-challenged.pdf
https://www.gypsy-traveller.org/campaign/ofcom-launch-investigation-into-channel-4-show-dispatches-the-truth-about-traveller-crime/
https://www.gypsy-traveller.org/campaign/ofcom-launch-investigation-into-channel-4-show-dispatches-the-truth-about-traveller-crime/
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322 Mae’n bwysig iawn bod yr hyfforddiant hwn yn werth chweil ac nid yn symbolaidd, felly, dylai Ll/Cymru ymgynghori â CSOs 
cydraddoldeb hiliol ar gynnwys hyfforddiant o’r fath.
323 Sicrhau bod y diffiniad yn cael ei adolygu o leiaf unwaith bob tair blynedd i addasu’r diffiniad i newid cymdeithasol / unrhyw 
newidiadau mewn terminoleg dderbyniol.
324 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a BAPIO Cymru mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
325 Cyngor y Gweithlu Addysg., (2020). Ystadegau gweithlu addysg blynyddol Cymru, t.9. At hynny, dim ond 15 o’r holl benaethiaid, 
dirprwy benaethiaid a phenaethiaid cynorthwyol yng Nghymru sydd o gefndir lleiafrif ethnig a dim ond 7 (o gyfanswm o 3,443) 
o benaethiaid neu benaethiaid gweithredol a oedd o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig nad oeddent yn Wyn, ac nid oedd yr un o’r 
rhain yn Ddu neu’n Brydeinig Du. Gweler: Llywodraeth Cymru., (2020). Ffeithiau Allweddol: Amrywiaeth Ethnig mewn Ysgolion.
326 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth aelodau Fforwm Eiriolaeth DPiA, Race Council Cymru, EYST ac RAW mewn digwyddiadau 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021, 23/02/2021 a 01/03/2021.
327 Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch., (2021). Tabl 27 - Yr holl staff (ac eithrio’r annodweddiadol) yn ôl nodweddion 
cydraddoldeb. 
328 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru., (2019). Cyfiawnder yng Nghymru i bobl Cymru, t.157, Ffigur 16.

Dylai Ll/Cymru:
• Ddarparu hyfforddiant gorfodol ar ragfarn 

anymwybodol a gwahaniaethu yn y 
gweithle, sut i’w adnabod, ac ymateb i holl 
weithluoedd y sector cyhoeddus322.

• Datblygu diffiniad o fân ymosod drwy 
ymgynghori â CSOs cydraddoldeb hiliol fel 
y gellir mesur mân ymosodiadau, fel bod 
unigolion yn cael eu dwyn yn atebol am 
ymddygiad o’r fath323.

• Datblygu gweithdrefnau diogelu ac ôl-ofal 
fel bod unigolion yn teimlo’n gyffyrddus i 
godi cwyn yn y gweithle heb risg o gael  
eu bygwth.

• Sefydlu a darparu cyllid ar gyfer corff 
monitro cwynion annibynnol gyda 
chynrychiolaeth ddigonol o leiafrifoedd 
ethnig i sgrinio cwynion a wneir gan ac 
yn erbyn staff lleiafrifoedd ethnig yn y 
sector cyhoeddus, er mwyn sicrhau y gall 
lleiafrifoedd ethnig godi cwyn heb ofni dial 
ac er mwyn sicrhau nad yw cwynion di-sail 
yn erbyn lleiafrifoedd ethnig yn cael eu 
cyflwyno324.

• Sicrhau bod cynrychiolydd o CSO 
cydraddoldeb hiliol yn bresennol ym 
mhob cyfarfod cyfryngu ar gyfer cwynion 
gwahaniaethu ar sail hil yn y sector 
cyhoeddus.

Ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, gwelwn dangynrychiolaeth o bobl o leiafrifoedd ethnig, yn 
enwedig mewn rolau uwch. Yn 2020, roedd 91% o athrawon yng Nghymru o gefndir Gwyn, sy’n gynnydd 
o 3% o 88% yn 2016; Mae 1.3% o athrawon yng Nghymru o gefndir lleiafrif ethnig, gyda 7.5% naill ai’n 
anhysbys neu’n well ganddynt beidio â dweud325. Cododd ymgynghoreiau hyn fel mater a oedd yn effeithio 
ar brofiad plant lleiafrifoedd ethnig mewn ysgolion gan ddadlau y dylai cynyddu nifer yr athrawon o 
leiafrifoedd ethnig fod yn flaenoriaeth, gan fod plant o leiafrifoedd ethnig yn teimlo y bydd gan athrawon 
lleiafrifoedd ethnig well dealltwriaeth o’r materion sy’n eu hwynebu326. Rydym felly’n dadlau bod llawer 
o faterion y mae plant o leiafrifoedd ethnig yn eu hwynebu yn yr ysgol yn cael eu gwaethygu’n ddifrifol 
gan ddiffyg athrawon lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Ochr yn ochr â hyn, yn 2019/20 nid oedd unrhyw 
unigolion o leiafrifoedd ethnig mewn rolau rheolwr, cyfarwyddwr nac uwch swyddogion mewn unrhyw 
brifysgolion yng Nghymru327. Mae gweithlu tangynrychioliadol yn yr heddlu yn ogystal â’r CJS ehangach yng 
Nghymru. Dim ond 1.9% o swyddogion heddlu yng Nghymru sydd o gefndir lleiafrif ethnig ac mae canran 
y swyddogion lleiafrifoedd ethnig ym mhob un o bedair ardal yr heddlu yn disgyn yn sylweddol is na’r 
boblogaeth o leiafrifoedd ethnig ar gyfer y rhanbarth hwnnw328.

Diffyg lleiafrifoedd ethnig mewn rolau uwch:
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https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/ymchwil-ac-ystadegau/ystadegau-r-gweithlu-addysg.html
https://llyw.cymru/amrywiaeth-ethnig-mewn-ysgolion
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/staff/table-27
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/staff/table-27
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-10/Justice Commission WEL DIGITAL.pdf


Dylai Ll/Cymru:
• Ddarparu rhaglenni hyfforddi ar gyfer yr 

holl staff lleiafrifoedd ethnig sy’n gweithio 
mewn swyddi sector cyhoeddus sydd 
â diddordeb mewn swyddi rheoli neu 
arwain.

• Creu ysgoloriaethau i gefnogi mwy o 
fyfyrwyr o leiafrifoedd ethnig i gael 
hyfforddiant i ddod yn athrawon.

• Nodi cynllun gweithredu i recriwtio mwy 
o athrawon o leiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru, gan sicrhau bod yr athrawon 
hyn yn cael eu cadw a’u datblygu ynghyd 
â strategaeth i wella cynrychiolaeth 
lleiafrifoedd ethnig mewn swyddi uwch ym 
mhob sefydliad addysgol yng Nghymru.

• Sefydlu WRES yng Nghymru i ddarparu 
ffynhonnell ddata ar wahaniaethau hiliol 
ym mhrofiad staff GIG Cymru.

Roedd lefelau tangynrychiolaeth BME ar eu huchaf ymhlith uwch rengoedd - yng Nghymru gyfan nid oes 
ond saith swyddog o leiafrifoedd ethnig uwchlaw lefel yr arolygydd a dim ond un o’r rheiny sy’n fenyw329. Yn 
ogystal, mae swyddogion heddlu lleiafrifoedd ethnig yn wynebu gwahaniaethu o fewn y gweithle hefyd, yn 
ôl adroddiad ledled y DU330. Ochr yn ochr â hyn, dim ond 3% o Farnwyr, 5% o Ynadon, 9% o staff Tribiwnlys 
Cymru, 3.6% o staff HMPPS331, a 3.9% o’r CPS yng Nghymru sy’n dod o gefndir lleiafrif ethnig332. 

At hynny, mae tangynrychiolaeth o staff lleiafrifoedd ethnig mewn rolau uwch a gorgynrychiolaeth o staff 
lleiafrifoedd ethnig mewn bandiau cyflog is yn y GIG yn Lloegr, yn ôl Safon Cydraddoldeb Hiliol Gweithlu’r 
GIG (WRES - Workforce Race Equality Standard)333. Nid yw WRES wedi’i weithredu yng Nghymru eto, felly 
nid ydym yn llawn ddeall brofiadau staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Serch hynny, mynegodd 
ymgynghoreiau rwystredigaeth ynghylch nad oedd Prif Swyddogion Gweithredol lleiafrif ethnig ar fyrddau 
iechyd y GIG yng Nghymru334. Mae ymgynghoreiau yn rhwystredig bod pobl o leiafrifoedd ethnig yn ddigon 
da i fod yn feddygon, meddygon ac athrawon, ond ddim yn ddigon da i fod yn  Brif Swyddog Gweithredol, 
neu mewn swydd uwch lle rydych chi’n dal arian. Teimlad ymgynghoreiau oedd, pe bai mwy o unigolion 
BME mewn rolau o’r fath, yna byddem yn debygol o weld gwell dyraniad cyllid ar gyfer ymchwil ar gyfer 
clefydau sy’n cael effaith anghymesur ar leiafrifoedd ethnig, megis diabetes ac anaemia cryman-gell335. 

Rydym felly’n dadlau bod hiliaeth sefydliadol yn mynd law-yn-llaw â chynrychiolaeth annigonol lleiafrifoedd 
ethnig mewn swyddi sector cyhoeddus. Yn y bôn, mae hiliaeth sefydliadol yn gwaethygu profiadau pobl 
ifanc BME yn yr ysgol, yn cadw unigolion BME mewn swyddi ar gyflog is ac yn eu hatal rhag symud ymlaen 
i rolau uwch. Gan mai ychydig iawn o unigolion o leiafrifoedd ethnig sydd mewn rolau uwch, mae hiliaeth 
sefydliadol ac anghydraddoldeb strwythurol yn parhau. Mae diffyg lleiafrifoedd ethnig mewn rolau uwch 
yn rhan annatod o ddeall gwahaniaethau ethnig yng Nghymru felly, gan nad yw unigolion BME yn cael eu 
cynrychioli’n briodol nac yn ddigonol yn y broses o nodi, dileu a diwygio unrhyw strwythurau, polisïau ac 
arferion gwahaniaethu ar sail hil.

329 Gweler: Cymru Ar-lein., (2020). The shockingly low amount of BAME police officers in Wales. 
330 Mae adroddiad diweddar gan Gyngor Prif Weithredwyr yr Heddlu (nid data penodol i Gymru) wedi nodi bod swyddogion o 
gefndir lleiafrif ethnig yn fwy tebygol o dderbyn cosbau llymach na’u cydweithwyr Gwyn pan wneir cwyn yn eu herbyn. Gweler: 
The Times., (2020). Ethnic minority police given harsher penalties.
331 Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS).
332 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru., (2019). Cyfiawnder yng Nghymru i bobl Cymru, t.156, Ffigur 15.
333 Gweler: Llywodraeth y DU., (2021). NHS Workforce – Ethnicity facts and figures. 
334 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Staff GIG lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru a Phwyllgor Aelodau Du UNSAIN Cymru mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 19/02/2021.
335 Ibid.
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https://www.walesonline.co.uk/news/politics/police-black-bame-representation-race-18784578
https://www.thetimes.co.uk/article/harsher-penalties-for-black-asian-and-minority-ethnic-police-officers-tn0czfzdt
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-10/Justice Commission WEL DIGITAL.pdf
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/workforce-and-business/workforce-diversity/nhs-workforce/latest


Iechyd:

336 Wedi’i ddiffinio fel: marwolaeth yn ystod beichiogrwydd, wrth eni plentyn, neu hyd at 6 wythnos ar ôl y partwm.
337 Lokugamage, A., a Meredith, A., (2020). Women from ethnic minorities face endemic structural racism when seeking and 
accessing healthcare. The British Medical Journal. Gweler hefyd: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic 
Subgroup, t.11.
338 Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup,, t.7.
339 Swyddfa Ystadegau Gwladol., (2020). Updating ethnic contrasts in deaths involving the coronavirus (COVID-19), England and 
Wales: deaths occurring 2 March to 28 July 2020. 
340 Ibid. d.s., mae’r niferoedd ar gyfer ethnigrwydd Indiaidd a Chymysg wedi’u hatal oherwydd cyfyngiadau datgelu ar gyfer 
cyfrifiadau isel.
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Mae lleiafrifoedd ethnig yn wynebu gwahaniaethau amlwg mewn canlyniadau iechyd: er enghraifft 
mae menywod Du bum gwaith yn fwy tebygol o ddioddef marwolaeth mamau336 a menywod Asiaidd 
ddwywaith yn fwy tebygol, o gymharu â menywod Gwyn yn y DU337. Nid ydym wedi gallu dod o hyd i ddata 
wedi’i ddadgyfuno ar gyfer Cymru ar ganlyniadau iechyd ar gyfer gwahanol grwpiau ethnig, fodd bynnag; 
mae hyn yn ei gwneud hi’n arbennig o anodd deall profiadau iechyd lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru338. 

Serch hynny, mae COVID-19 wedi cael effaith anghymesur ar leiafrifoedd ethnig ledled y DU, gydag 
unigolion o rai grwpiau ethnig yn fwy tebygol o farw o’r firws. Yng Nghymru, rhwng 2 Mawrth a 28 
Gorffennaf 2020, roedd 13% o holl farwolaethau pobl wyn rhwng naw a 64 oed yn gysylltiedig â 
COVID-19339. Fodd bynnag, i bobl Ddu, roedd 36% o farwolaethau yn ystod yr amser hwnnw yn gysylltiedig â 
COVID-19; 44% ar gyfer Bangladeshaidd a Phacistanaidd a 57% ar gyfer grwpiau ethnig eraill340.

Gwahaniaethau ethnig mewn canlyniadau iechyd:
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https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/05/women-from-ethnic-minorities-face-endemic-structural-racism-when-seeking-and-accessing-healthcare/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/05/women-from-ethnic-minorities-face-endemic-structural-racism-when-seeking-and-accessing-healthcare/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/deathsoccurring2marchto28july2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/updatingethniccontrastsindeathsinvolvingthecoronaviruscovid19englandandwales/deathsoccurring2marchto28july2020


Mae’r Adroddiad hwn yn dadlau bod y gwahaniaethau ethnig mewn marwolaethau COVID-19 yn 
ganlyniad i’r anghydraddoldebau strwythurol a’r hiliaeth y mae pobl o leiafrifoedd ethnig yn eu hwynebu, 
yn hytrach na’u gallu genetig i ymladd firws341. Mae lleiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli mewn 
galwedigaethau lle mae risg uchel o ddal COVID-19, er enghraifft, iechyd a gofal cymdeithasol, manwerthu, 
trafnidiaeth a diogelwch342. Maent hefyd yn fwy tebygol o fyw mewn tai gorlawn ac mewn ardaloedd sy’n 
dioddef tlodi, gan eu rhoi mewn mwy o berygl o ddal y firws343. Roedd y ymgynghoreiau felly’n rhwystredig 
nad yw poblogaethau lleiafrifoedd ethnig wedi cael eu hystyried yn flaenoriaeth i dderbyn y brechlyn344. 

At hynny, nid oes gan leiafrifoedd ethnig fynediad cyfartal i ofal iechyd yn y DU, a phroblemau cyffredin 
sy’n gynnwys dod o hyd i gyfieithydd ar gyfer apwyntiad meddygol. Ers mis Gorffennaf 2019, mae REF wedi 
cynorthwyo 130 o unigolion i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru345.
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Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau casglu data wedi’i ddadgyfuno 

ar ganlyniadau iechyd yn ôl ethnigrwydd 
yng Nghymru a’i fod ar gael i’r cyhoedd 
i ddarparu gwell dealltwriaeth o 
anghydraddoldebau ac i wella canlyniadau 
iechyd ar gyfer poblogaethau lleiafrifoedd 
ethnig346.

• Sicrhau bod ymddiriedolaethau’r GIG a 
byrddau iechyd lleol yn casglu, monitro a 
dadansoddi data ar ganlyniadau iechyd 
a defnydd ar wasanaethau iechyd, gyda 
dadansoddiad ethnigrwydd llawn (gan 
gynnwys ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches)347.

• Sicrhau bod ethnigrwydd348 wrth gofrestru 
marwolaeth yn cael ei gofnodi i wella data 
ar wahaniaethau hiliol mewn disgwyliad 
oes a marwolaeth349.

• Sicrhewch fod cyfieithydd ar y pryd ar gael 
sy’n ateb anghenion y claf350.

• Darparu cyllid ar gyfer CSOs cydraddoldeb 
hiliol i ddarparu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth ddiwylliannol i bob 
gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yng 
Nghymru.

341 Gweler: The Guardian., (2020). Genetics is not why more BAME people die of coronavirus: structural racism is.
342 Tai Pawb., (2020) Anghydraddoldeb, Tai Covid-19, t.3.
343 Llywodraeth Cymru., (2020). ‘Coronavirus (COVID-19) a’r boblogaeth Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru, 
t.7. Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.17-19. Gweler hefyd: The Guardian., (2020). 
Structural racism led to worse Covid impact on BAME groups - adroddiad.
344 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth BLM Cymru a Chyngor Hil Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
23/02/2021. Mae cyflwyno brechiad COVID-19 ledled y DU wedi blaenoriaethu’r grwpiau canlynol yn y drefn hon: Trigolion 
mewn cartref gofal ar gyfer oedolion hŷn a staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn; pawb sy’n 80 oed neu’n hŷn a 
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; pawb sy’n 75 oed a hŷn; pawb sy’n 70 oed a hŷn ac unigolion hynod fregus yn 
glinigol (gan gynnwys menywod beichiog a’r rhai dan 16 oed); pawb sy’n 65 oed a hŷn; oedolion rhwng 16 a 65 oed mewn grŵp 
sydd mewn perygl; pawb sy’n 60 oed a hŷn; pawb sy’n 55 oed a hŷn; pawb sy’n 50 oed a hŷn; gweddill y boblogaeth. Gweler: 
Llywodraeth y DU., (2021). Grwpiau blaenoriaeth cam cyntaf brechu COVID-19. Gweler hefyd: Llywodraeth y DU., (2020). Grwpiau 
blaenoriaeth ar gyfer brechu coronafirws (COVID-19): cyngor gan y JCVI, 2 Rhagfyr 2020.
345 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth REF mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 03/03/2021. d.s., mae hyn yn 
cynnwys cymorth gyda chyrchu cyfieithydd ar gyfer a / neu gludiant i apwyntiad meddygol, yn ogystal â chyrchu gwasanaethau 
Gofal ac Atgyweirio a mynychu gweithgareddau ar gyfer ffordd iachach o fyw (gan gynnwys sesiynau gwybodaeth).
346 Sicrhau bod y canfyddiadau wedi’u dadgyfuno er mwyn i bedwar rhanbarth Cymru ddangos gwahaniaethau rhanbarthol.
347 Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.8.
348 Gan gynnwys ar gyfer poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.
349 Hatch, S., Woodhead, C., Moriarty, J., Rhead., A Connor, L., (2020). Improving Race Equality in Health and Social Care. WCPP, t.31. 
Gweler hefyd: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup. 
350 Dylid ystyried oedran, rhyw a chefndir diwylliannol y cyfieithydd ar y pryd, oherwydd gall unigolion fod yn amharod i ddatgelu 
gwybodaeth bersonol / sensitif i ddehonglydd o gefndir rhyw neu ddiwylliant gwahanol. Gweler: Diverse Cymru., (Dim dyddiad) 
Pecyn Cymorth Cymhwysedd Diwylliannol, t.35.
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/04/genetics-bame-people-die-coronavirus-structural-racism
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-10/housing-information-group-24-september-2020-housing-and-inequality.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-06/coronavirus-covid-19-and-the-black-asian-and-minority-ethnic-population-154.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/27/structural-racism-led-to-worse-covid-impact-on-bame-groups-report
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19#cev
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-care-home-and-healthcare-settings-posters/covid-19-vaccination-first-phase-priority-groups#fn:1
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-2-december-2020/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-2-december-2020
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-2-december-2020/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-2-december-2020
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Health-and-Social-Care.pdf
https://www.diversecymru.org.uk/wp-content/uploads/Cultural-Competency-Toolkit.pdf
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351 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2015). Teithio i Iechyd Gwell. Canllawiau Gweithredu Polisi ar gyfer Ymarferwyr Gofal Iechyd ar 
weithio’n effeithiol gyda Sipsiwn a Theithwyr.
352 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021. Gweler hefyd: EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.76.
353 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
354 Marsh, A., (2017). Stories of health and wellness amongst Romani and Traveller communities in Wales, t.21. Roedd 
ymgynghoreiau hefyd yn priodoli’r canlyniadau iechyd gwael ar gyfer poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr i ddarpariaeth 
iechyd a ddyluniwyd o safbwynt sefydlog heb unrhyw ymwybyddiaeth o ffyrdd o fyw Sipsiwn, Roma a Theithwyr, anghenion 
iechyd na thraddodiadau diwylliannol. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
355 EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.74. Amlinellodd ymgynghoreiau hefyd gofrestru ar-lein mewn meddygfeydd fel 
rhwystr ychwanegol, gan dynnu sylw ymhellach at effaith eithrio digidol ym mhoblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. 
Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
356 Gweler: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol., (2020). Child and Infant Mortality in England and Wales: 2018.
357 Mckenzie., G. (2019). MBRRACE and the disproportionate number of BAME deaths. Gweler hefyd: Marsh, A., (2017). Stories of 
health and wellness amongst Romani and Traveller communities in Wales, t.11.
358 Marsh, A., (2017). Stories of health and wellness amongst Romani and Traveller communities in Wales, t.11. Gweler hefyd: The 
Traveller Movement., (2019). Gypsy Roma Traveller History and Culture.
359 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2015). Teithio i Iechyd Gwell. Canllawiau Gweithredu Polisi ar gyfer Ymarferwyr Gofal Iechyd ar 
weithio’n effeithiol gyda Sipsiwn a Theithwyr.

Yn 2015, datblygodd Ll/Cymru ‘Teithio i Iechyd Gwell’, dogfen a ddyluniwyd i roi arweiniad i ymarferwyr gofal 
iechyd yng Nghymru ar sut i weithio’n effeithiol gyda phoblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr351. Fodd 
bynnag, mae poblogaethau GRT yn wynebu rhwystrau penodol rhag cyrchu gwasanaethau iechyd. ac yn dal i 
fod â chanlyniadau iechyd tlotaf unrhyw grŵp ethnig352. Ar ben hynny, nid yw’n hysbys faint o weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol yng Nghymru sy’n ymwybodol o’r canllaw hwn ac wedi ei ddarllen: mae’r nifer hwnnw’n 
isel iawn yn ôl ymgynghoreiau353. Mae mynediad gwael at ddarpariaeth iechyd ynghyd â diffyg ymddiriedaeth 
tuag at weithwyr iechyd proffesiynol wedi gwaethygu iechyd a lles y poblogaethau hyn354. Nodwyd materion 
yn ymwneud â chyrchu gwasanaethau meddygon teulu, megis gwahaniaethu oddi wrth dderbynyddion a 
materion gyda llythrennedd fel y prif rwystrau355. Ochr yn ochr â hyn, mae llawer o unigolion GRT sydd heb 
unrhyw gyfeiriad sefydlog ac er ei bod yn ofynnol i feddygfeydd teulu yng Nghymru ddarparu gofal iechyd 
i’r rhai heb gyfeiriad sefydlog, mae llawer o 
feddygfeydd sydd heb fod yn ymwybodol o hyn, 
a hyn yn arwain at droi unigolion GRT i ffwrdd.

Unwaith eto, mae diffyg tystiolaeth ar 
wahaniaethau mewn canlyniadau iechyd 
ar gyfer poblogaethau GRT yng Nghymru, 
er enghraifft, nid yw ystadegau’r SYG ar 
farwolaethau babanod yn ôl ethnigrwydd yn 
darparu data wedi’i ddadgyfuno ar gyfer y 
grwpiau hyn356. At hynny, mae pryderon nad 
yw marwolaethau babanod a marwolaeth 
mamau yw’r uchaf yn y grwpiau hyn a bod y 
setiau data ar hyn wedi’u cuddio, gan eu bod 
wedi eu grwpio ynghyd â’r categorïau ‘Gwyn’ 
neu ‘Gwyn eraill’357. Serch hynny, mae un 
astudiaeth fach yn dangos bod gan unigolion 
Romani a Theithwyr ddisgwyliad oes byrrach na’r 
boblogaeth gyffredinol, gyda pheth tystiolaeth 
yn awgrymu bod y gwahaniaeth hwn mor fawr â 
15 mlynedd358.

Gwahaniaethau mewn canlyniadau iechyd ar gyfer poblogaethau Sipsiwn, Roma a Theithwyr: 

Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau fod pob gweithiwr gofal iechyd 

proffesiynol yn derbyn hyfforddiant ar 
anghenion Sipsiwn, Roma a Theithwyr, fel 
eu bod yn gallu gofalu am y grwpiau hyn, 
er enghraifft trwy sicrhau bod gan ferched 
GRT fynediad at weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol benywaidd.

• Ymgysylltu ag unigolion Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr mewn ymgynghori ystyrlon 
ynglŷn â’u hanghenion iechyd.

• Sicrhau fod pob meddygfa yn ymwybodol 
bod gofyn iddynt ddarparu gofal iechyd i’r 
rhai heb gyfeiriad sefydlog.

• Gweithredu’r gweithredoedd yn y ddogfen 
canllaw ‘Traveling to Better Health359’ ym mhob 
practis gofal iechyd yng Nghymru.
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/childhoodinfantandperinatalmortalityinenglandandwales/2018#:~:text=1.-,Main%20points,of%203.6%20recorded%20in%202014
https://www.aims.org.uk/journal/item/mbrrace-bame
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
https://travellermovement.org.uk/about/gypsy-roma-traveller-history-and-culture
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/teithio-i-iechyd-gwell.pdf


360 Hatch, S., Woodhead, C., Moriarty, J., Rhead., A Connor, L., (2020). Improving Race Equality in Health and Social Care. WCPP.
361 Mind., (2020). Briffio gan Mind: Inequalities for Black, Asian and Minority Ethnic communities in NHS mental health services in 
England, t.5.
362 Ibid. Gweler hefyd: Bhui, K., Nazroo, J., Francis, J., et al. (2018). The Impact of Racism on Mental Health, t.5.
363 Saltus, R., Downes, C., Jarvis, P., a Duval, S., (2013). Inpatients from Black and Minority Ethnic backgrounds in mental health 
services in Wales: A secondary analysis of the “Count Me In” census 2005 – 2010, t.165.
364 Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, p.6. See also: Public Health Wales., (dim dyddiad). 
How are we doing in Wales? Public Engagement Survey on Health and Wellbeing during Coronavirus Measures – A focus on 
ethnicity. ac EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.8.
365 Gweler: Y Swyddfa Gartref., (2020). Hate Crime, England and Wales, 2019 to 2020: Tablau Atodiad, Atodiad Tabl 1.
366 The Traveller Movement., (2021). Gypsy, Roma and Travellers Mental Health in Prison, t.2. d.s., mae’r data hwn yn seiliedig ar 
Astudiaeth Iechyd Teithwyr Iwerddon Gyfan (AITHS) 2012.
367 Greenfields, M., a Rogers, C., (2020). Hate “As regular as rain”. Prosiect ymchwil peilot i effeithiau seicolegol troseddau casineb ar 
gymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Roma (GRT), t.71.
368 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Asylum Matters, DPiA a Chyngor Ffoaduriaid Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a 
gynhaliwyd ar 17/02/2021.
369 Gweler: The Guardian., (2021). ‘We felt like we were animals’: asylum seekers describe life in UK barracks.
370 EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.74.

Mae unigolion o gefndir lleiafrif ethnig yn profi gwahaniaethau mewn iechyd meddwl a lles ac yn wynebu 
mwy o frwydrau i gael mynediad at ofal iechyd meddwl hefyd360. Yn ôl Mind, mae pobl o gefndiroedd ethnig 
lleiafrifol mewn mwy o berygl o ddatblygu salwch meddwl difrifol361. Mae sawl astudiaeth yn awgrymu bod 
mae profiadau o hiliaeth (rhyngbersonol a sefydliadol) yn cyfrannu at fwy o debygolrwydd o ddatblygu 
salwch iechyd meddwl, gan fod tystiolaeth yn dangos bod hiliaeth yn achosi straen362.

Nid ydym wedi gallu dod o hyd i ddata wedi’i ddadgyfuno ar raddau’r gwahaniaethau ethnig ar gyfer 
anhwylderau iechyd meddwl yng Nghymru; serch hynny, yng nghyfran y cleifion lleiafrifoedd ethnig yng 
Nghymru a dderbyniwyd i gyfleusterau cleifion mewnol ar gyfer gofal iechyd meddwl, neu a oedd yn cael 
eu goruchwylio, gwelwyd cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 2.7% yn 2005 i 3.2% yn 2010363. Mae Adroddiad 
Ogbonna yn egluro. bod lleiafrifoedd ethnig yn adrodd cyfraddau uwch o bryder ac unigrwydd na’u 
cymheiriaid Gwyn a all esbonio, i raddau, pam mae lleiafrifoedd ethnig mewn mwy o berygl o ddatblygu 
afiechyd meddwl, gan y gall teimladau o unigrwydd a phryder arwain at broblemau iechyd meddwl364. Gellir 
egluro hyn hefyd gan y cynnydd mewn troseddau casineb hiliol, gan fod y rhai a adroddwyd i’r heddlu wedi 
bod yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn365.

Mae materion iechyd meddwl yn wynebu unigolion Sipsiwn, Roma a Theithwyr hefyd; mae’r gyfradd 
hunanladdiad ymhlith unigolion GRT 6.6 gwaith yn uwch na chyfradd y boblogaeth yn gyffredinol yn y 
DU366. Ymhellach, mewn un astudiaeth fach, 100% o Sipsiwn Cymru, 82% o Deithwyr Gwyddelig, 80% o 
Deithwyr yr Alban a 32% o Romani Dywedodd ymatebwyr sipsiwn fod ganddynt berthnasau a oedd wedi 
ceisio lladd eu hunain yn ystod y pum mlynedd blaenorol367.

Mae mynediad at ofal iechyd meddwl yn broblem benodol y mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn ei 
wynebu368. Mae unigolion o’r fath yn fwy agored i niwed na gweddill y boblogaeth, yn aml wedi profi 
trawma lluosog cyn cyrraedd y DU hyd yn oed ac weithiau heb y sgiliau iaith i allu eiriol drostynt eu 
hunain369. At hynny, gall ansawdd gwasanaethau cyfieithu, fel LanguageLine neu Wasanaeth Dehongli a 
Chyfieithu Cymru, fod yn rhwystr pellach neu waethygu’r rhwystrau presennol i’r grwpiau hyn o ran cyrchu 
gwasanaethau gofal iechyd370.

Gor-gynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig ag afiechyd meddwl: 
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https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Health-and-Social-Care.pdf
https://www.mind.org.uk/media/6484/race-equality-briefing-final-oct-2020.pdf
https://www.mind.org.uk/media/6484/race-equality-briefing-final-oct-2020.pdf
https://synergicollaborativecentre.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/The-impact-of-racism-on-mental-health-briefing-paper-1.pdf
https://www.diversecymru.org.uk/wp-content/uploads/Count-Me-In_published-version-Aug-2013.pdf
https://www.diversecymru.org.uk/wp-content/uploads/Count-Me-In_published-version-Aug-2013.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/how-are-we-doing-in-wales-reports/how-are-we-doing-in-wales-a-focus-on-ethnicity/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/how-are-you-doing/how-are-we-doing-in-wales-reports/how-are-we-doing-in-wales-a-focus-on-ethnicity/
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2019-to-2020
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/Mental health brief_final.pdf
https://gateherts.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Rain-Report-201211.pdf
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/02/we-felt-like-we-were-animals-asylum-seekers-describe-life-in-uk-barracks
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601


371 CERD., (2016). Sylwadau cloi ar yr unfed ar hugain i’r trydydd ar hugain o adroddiadau cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, t.7, para 30-31.
372 StatsCymru., (2021). Adran 135 a 136 Daliadau gan fwrdd iechyd lleol, ethnigrwydd a chwarter.
373 Ibid.
374 Ibid.
375 Ibid.
376 EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.74.
377 Gweler: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.9.
378 Clymblaid Ffoaduriaid Cymru., (2021) Cenedl Noddfa - gan wneud y weledigaeth yn realiti, t.7.
379 Hatch, S., Woodhead, C., Moriarty, J., Rhead, R., a Connor, L., (2021). Improving Race Equality in Health and Social Care. 
WCPP, t.32. Gweler hefyd: Panel Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Iechyd Meddwl., (2014). Guidance for Commissioners of mental 
health services for people from Black and Minority Ethnic Communities. Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 
Socioeconomic Subgroup, t.13.

Ym mharagraffau 30-31 o’i arsylwadau cloi, mynegodd CERD ei bryder ynghylch gorgynrychiolaeth 
unigolion o gefndir Affricanaidd a Charibïaidd mewn sefydliadau seiciatryddol yn y DU371. Yn ôl ffigurau 
swyddogol, mae’r rhai o gefndir lleiafrif ethnig yn 2.2% o’r holl garcharorion o dan Adrannau 135 a 136 
o Ddeddf Iechyd Meddwl (1983) rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Rhagfyr 2020 yng Nghymru372. Fodd bynnag, 
mae 9% o’r holl garcharorion yn ystod yr amser hwn a’u hethnigrwydd heb fod yn hysbys, neu heb ei 
gofnodi373. Cyfrifoldeb carcharorion yw datgan eu hethnigrwydd; fodd bynnag, os nad ydyn nhw’n barod 
i wneud hynny, neu os nad ydyn nhw’n gallu gwneud hynny, yna defnyddir yr ethnigrwydd a nodwyd 
adeg derbyniad blaenorol i’r ysbyty neu pan wnaethant ymuno â’u meddyg teulu374. Fodd bynnag, os nad 
yw’r data hwn ar gael, nodir eu hethnigrwydd yn ‘anhysbys,’ neu ‘heb ei gofnodi’375. Gallai cyfran uchel o’r 
carcharorion y mae eu hethnigrwydd heb gael ei gofnodi neu’n anhysbys fod yn cynnwys ceiswyr lloches a 
ffoaduriaid a / neu unigolion GRT, a’r ddwy garfan hyn yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl ac o 
fod yn wynebu problemau / gwahaniaethu wrth ymrestru â meddyg teulu376. Serch hynny, mae’n anodd dod 
i unrhyw gasgliadau ystyrlon o’r data hwn.

Dylai Ll/Cymru:
• Gyflwyno Cynllun Ardystio Arfer Da 

Gweithle Iechyd Meddwl Cymru Amrywiol 
ledled Cymru377.

• Gwella mynediad i wasanaethau iechyd 
meddwl i leiafrifoedd ethnig yng Nghymru; 
sicrhau bod gwybodaeth am wasanaethau 
ar gael mewn fformatau hawdd eu 
defnyddio ac mewn ystod o ieithoedd.

• Gwella mynediad at wasanaethau iechyd 
meddwl i geiswyr lloches a ffoaduriaid 
trwy ariannu gwasanaethau iechyd 
meddwl a thrawma arbenigol o ansawdd 
uchel, gan gynnwys sefydlu gwasanaeth i 
oroeswyr artaith a masnachu pobl378.

• Darparu cyllid i CSOs sy’n cefnogi 
ceiswyr lloches a ffoaduriaid i ddarparu 
hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol ar anghenion ceiswyr lloches 
a ffoaduriaid i hysbysu gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol ar sut i ddarparu gofal 
priodol i’r grwpiau hyn.

• Comisiynu archwiliadau blynyddol o 
wasanaethau iechyd meddwl lleol sy’n 
hygyrch i’r cyhoedd, gan ganolbwyntio ar 
brofiad gwasanaeth a chanlyniadau yn ôl 
ethnigrwydd379.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/icerd-_concluding_observations.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-12/nifer-y-bobl-a-gadwyd-o-dan-adran-135-ac-136-or-ddeddf-iechyd-meddwl-adroddiad-ansawdd-309.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/cy/node/3601
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://wales.cityofsanctuary.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/03/Nation-of-Sanctuary-%E2%80%94-making-the-vision-a-reality.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Health-and-Social-Care.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
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Yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2019, roedd bron i ddwywaith cymaint o unigolion BME 
(28%) yn byw mewn llety preifat yng Nghymru o gymharu â’r boblogaeth Wyn (15%)380. Yn yr un modd, 
mae’r boblogaeth Wyn yn fwy tebygol o fod yn berchen ar yr eiddo y maent yn ei feddiannu na lleiafrifoedd 
ethnig sy’n byw yng Nghymru - 71% o’i gymharu â 50% yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 
2019381. Mae hyn yn bryder gan fod eiddo rhent yn ei hanfod yn llai diogel nag eiddo perchen-feddiannaeth. 
Pwynt sy’n codi pryder mwy yw bod ymgynghoreiau wedi codi pryderon ynghylch nifer anghymesur o 
leiafrifoedd ethnig yn wynebu digartrefedd yng Nghymru382. O’r holl aelwydydd yng Nghymru a wnaeth 
gais am gymorth tai gyda’u ALl oherwydd eu bod dan fygythiad o ddigartrefedd, roedd 8% yn BME ac 14% 
o’r cartrefi a aseswyd yn ddigartref yn anfwriadol, ac roedd BME mewn angen blaenoriaethol383. At hynny, 
mae lleiafrifoedd ethnig yn fwy tebygol o fyw mewn tai gorlawn na’r boblogaeth Wyn yng Nghymru; mae’r 
data diweddaraf ar hyn yn tarddu o gyfrifiad 2011, fodd bynnag384. Serch hynny, mae hyn hefyd yn cyfrannu 
at esbonio’r nifer anghymesur o farwolaethau COVID-19 mewn poblogaethau lleiafrifoedd ethnig.

380 Llywodraeth Cymru., (2020). Ceisiadau ystadegol ad-hoc: 31 Awst i 11 Medi 2020. Deiliadaeth tai yn ôl nodweddion 
gwarchodedig, y flwyddyn yn diweddu Rhagfyr 2019, Tabl 3. d.s., o gais ystadegol ad-hoc. Cyhoeddir data ystadegol ar amodau 
tai ac ethnigrwydd yn Lloegr fel mater o drefn fel rhan o’r Gwasanaeth Ffeithiau a Ffigurau Ethnigrwydd, ac er bod rhywfaint o 
ddata’n cael ei gasglu yng Nghymru, nid yw’r rhain bob amser yn hawdd eu cyrraedd, gweler: Price, J., (2021). Improving Race 
Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.6.
381 Llywodraeth Cymru., (2020). Ceisiadau ystadegol ad-hoc: 31 Awst i 11 Medi 2020. Deiliadaeth tai yn ôl nodweddion 
gwarchodedig, y flwyddyn yn diweddu Rhagfyr 2019, Tabl 3.
382 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Tai Pawb mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021.
383 Llywodraeth Cymru., (2020). ‘Coronavirus (COVID-19) a’r boblogaeth Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru, 
t.7. Gweler hefyd: StatsCymru., (2019). Aelwydydd y darparwyd cymorth ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn, gan grŵp ethnig yr 
ymgeisydd.
384 Denbys canfyddiadau fod 28.7% o Deithwyr Sipsiwn / Gwyddelig, 27% o Bangladeshi’s, 19.4% o bobl Ddu a 18.5% o Arabiaid yn 
byw mewn tai gorlawn o gymharu â 4.9% o bobl Wyn Prydeinig. Gweler: Llywodraeth Cymru., (2020). ‘Coronavirus (COVID-19) a’r 
boblogaeth Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru, t.7. Gweler hefyd: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME 
Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.17-19.
385 Gweler: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.17. Race Alliance Wales., (2020) 
O Rhethreg i Realiti, Ein Maniffesto ar gyfer Cymru Gwrth-hiliol, t.14. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tai Pawb, a 
Phartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru., (2021) Lleihau Digartrefedd ymysg Ymfudwyr, Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches. 
Canllaw arfer da, t.24. Tai Pawb., (2019). Astudiaeth ddichonoldeb tai a chymorth ffoaduriaid, t.8.
386 Gweler: Price, J., (2021). Improving Race Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.11.
387 Ychydig o ymchwil sydd wedi’i gynnal i anghenion tai poblogaethau lleiafrifoedd ethnig. Gweler: Price, J., (2021). Improving 
Race Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.12.
388 Mae staff lleiafrifoedd ethnig yn cael eu tangynrychioli’n arbennig ar fyrddau cymdeithasau tai. Gweler: Tai Pawb., (2020). 
Adroddiad cydraddoldeb ac amrywiaeth byrddau Cymdeithas Tai. 
389 Price, J., (2021). Gwella Cydraddoldeb Hiliol mewn Tai a Llety. WCPP, t.25.

Dylai Ll/Cymru:
• Gynyddu’r cyflenwad o dai cymdeithasol a 

fforddiadwy yng Nghymru.385

• Blaenoriaethu cartrefi sydd eisoes yn 
orlawn ar restri aros tai cymdeithasol.386

• Comisiynu ymchwil i anghenion tai 
lleiafrifoedd ethnig.387

• Cynyddu cynrychiolaeth lleiafrifoedd 
ethnig ar fyrddau cymdeithasau tai.388

• Diweddaru ei ‘Gynllun Gweithredu 
Tai BAME’ cyfredol, sy’n 18 oed, gyda 
chynllun gweithredu newydd, wedi’i 
lywio gan dystiolaeth, ac sy’n gwneud 
ymrwymiadau penodol.389
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Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau bod darpariaeth safle ddigonol396 yn cael 

ei darparu ar gyfer pobl Sipsiwn, Roma a Theithwyr 
yng Nghymru fel nad oes gan heddlu Cymru unrhyw 
reswm i arfer y pwerau newydd a roddir iddynt ym Mil 
Dedfrydu Troseddau a Llysoedd yr Heddlu.

• Gweithio i ddadgymhwyso Mesur Dedfrydu a Llysoedd 
Trosedd yr Heddlu yng Nghymru a gweithio gyda’r 
heddlu ac ALlau i liniaru effeithiau’r Bil.

• Sicrhau bod asesiadau anghenion tai yn ystyried 
awydd rhai teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr 
sydd wedi eu ‘cartrefu’ i ddychwelyd i ffordd o fyw fwy 
traddodiadol397.

Erthygl 5: Hawliau Economaidd a Chymdeithasol Tai

Mae gan ALlau yng Nghymru ddyletswydd o dan Ddeddf Tai 2014 i ddarparu llety ar gyfer unigolion 
Sipsiwn, Roma a Theithwyr390. Mae data 2020 yn dangos bod nifer y safleoedd awdurdodedig wedi 
cynyddu 38% ers 2016; mae nifer y carafanau ar safleoedd awdurdodedig wedi cynyddu 24% ers 2016, ac 
mae nifer y carafanau ar safleoedd diawdurdod wedi gostwng 24% ers 2016391. Yn 2020, mae 11% (120) 
o’r holl garafanau yn aros ar safleoedd diawdurdod, 63 ar dir sy’n eiddo. gan Sipsiwn a Theithwyr, a 57 ar 
dir nad yw’n eiddo i Sipsiwn a Theithwyr392. Felly, er gwaethaf cynnydd yn y ddarpariaeth safle ar gyfer 
pobl GRT yng Nghymru, mae angen darparu mwy o safleoedd, gan nad oes gan rai unigolion GRT unrhyw 
ddewis o hyd ond gwersylla ar dir os na ddarparwyd safle. Felly mae ymgynghoreiau yn poeni’n fawr am 
Fil Dedfrydu Troseddau a Llysoedd yr Heddlu a’i droseddoli o dresmasu ac, yn y bôn, o’r ffordd grwydrol o 
fyw393. Bydd y Bil yn cael effaith negyddol ar unigolion GRT yng Nghymru gan y bydd yn cryfhau pwerau’r 
heddlu, gan ganiatáu iddynt gronni cerbydau pobl ar dir gwersyll, sydd, mewn llawer o achosion, yn gartrefi 
pobl. Mae ymgynghoreiau, a gymerodd ran hefyd yn ymgynghoriadau Llywodraeth y DU ar y cynigion 
wedi gwrthwynebu’r Bil yn gryf, fel 
y mae mwyafrif yr heddluoedd a Ll/
Cymru ei hun; mae ymgynghoreiau 
felly’n pryderu bod eu cyfraniad 
at ymgynghoriad o’r fath wedi’i 
anwybyddu394. 

Yn y cyfamser, er ei bod yn anodd dod 
o hyd i union ffigurau, yn enwedig gan 
fod llawer o unigolion GRT yn cuddio eu 
cefndir ethnig rhag ofn gwahaniaethu, 
amcangyfrifir bod 50-75% o unigolion 
GRT yng Nghymru sy’n byw mewn llety 
brics a morter395. Felly, mae’n rhaid i Ll/
Cymru ystyried anghenion teuluoedd 
GRT ‘dan do’ hefyd.

Tai Sipsiwn, Roma a Theithwyr:

390 Llywodraeth Cymru., (2016). Ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd, t.15.
391 Llywodraeth Cymru., (2020). Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr, Ionawr 2020. Llywodraeth Cymru., (2016). Cyfrif Carafannau 
Sipsiwn a Theithwyr, Ionawr 2016. Calcwlws: 102 - 74 = 28/74 = 0.37 * 100 = 38%. 972 - 782 = 190/782 = 0.24 * 100 = 24%. 149 - 
120 = 29/120 = 0.24 * 100 = 24%.
392 Llywodraeth Cymru., (2020). Cyfrif Carafannau Sipsiwn a Theithwyr, Ionawr 2020, t.4.
393 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru a TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen mewn digwyddiad 
ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
394 Ibid. Gweler hefyd: Llywodraeth Cymru., (2021). Datganiad Ysgrifenedig: Mesur Dedfrydu Troseddau a Llysoedd yr Heddlu, mae 
Ll/Cymru yn pryderu bod y cynigion a amlinellir yn y Bil yn tanseilio hawliau Sipsiwn a Theithwyr ac y gallant o bosibl droseddoli 
teuluoedd yn annheg. Mae Ll/Cymru wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) yn amlinellu’r darpariaethau yn 
y Bil sy’n ymwneud â materion datganoledig i’w craffu drwy’r Pwyllgor Busnes.
395 Price, J., (2021). Improving Race Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.14. Gweler hefyd: Llywodraeth Cymru., 
(2015). Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr: Canllawiau.
396 Preswyl a thramwy fel ei gilydd.
397 Price, J., (2021). Improving Race Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.13. Mae Sipsiwn a Theithwyr Cymru yn 
awgrymu bod llawer sy’n byw mewn llety brics a morter ar restri aros am leiniau ar safle pwrpasol. Gweler: Sipsiwn a Theithwyr 
Cymru., (Dim dyddiad) Safleoedd. d.s., manylodd yr ymgynghoreiau hefyd fod digartrefedd a darpariaeth tai arbenigol yn cael 
ei ddarparu o safbwynt sefydlog gan fod yr holl lety brys, e.e. hosteli a llety dros dro, yn llety brics a morter. Felly, os ydych chi’n 
byw mewn carafán does gennych chi ddim dewis ond cefnu ar eich cartref a symud i lety diwylliannol amhriodol. Tystiolaeth a 
dderbyniwyd oddi wrth TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen, mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021.
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Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd ynghylch y llety barics amhriodol yn Napier (Caint) a Penally (Sir 
Benfro) a ddefnyddiwyd i gartrefu ceiswyr lloches a ffoaduriaid398. Mae’r llety wedi’i ynysu yn ddaearyddol, 
gan ei gwneud yn anoddach i unigolion gael gafael ar gyngor a chymorth cyfreithiol, yn ogystal â 
gwasanaethau iechyd meddwl399. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr hefyd wedi 
codi pryderon ynghylch y ffaith nad yw’r llety’n ddiogel o ran COVID400. Nododd mwyafrif helaeth trigolion 
Penally nad oeddent yn teimlo eu bod yn cael eu cadw’n ddiogel rhag COVID-19, a nododd bron i draean 
y preswylwyr ar y ddau safle fod ganddynt broblemau iechyd meddwl401. Canfu arolygiadau diweddar 
(gan HMIP ac ICIBI402) y bu methiannau sylfaenol o ran arweinyddiaeth a chynllunio, gydag arolygwyr yn 
condemnio diogelwch COVID y barics403.

Ar ben hynny, mae aelodau Fforwm Eiriolaeth DPiA wedi mynegi eu pryderon gyda safon isel y tai a 
ddarperir gan Clearsprings404. Disgrifiodd yr aelodau eu llety fel ‘dolur llygad’ a gwnaed iddynt deimlo nad 
oedd ganddynt unrhyw ddewis ond derbyn yr hyn a roddwyd iddynt gan iddynt  gael eu hysbysu bod 
llety’n cael ei ddosbarthu ar sail dim-dewis405. Manylodd yr aelodau hefyd ar eu profiadau o amseroedd aros 
hir ar y ffôn i’r Gwasanaeth Cymorth Mudol am gefnogaeth neu i adrodd problemau gyda’u llety ochr yn 
ochr ag amseroedd aros hir i faterion gael eu datrys406. Esboniodd yr aelodau hefyd faint sy’n ofni cwyno am 
eu llety, sy’n aml yn wael, gan eu bod yn ofni y bydd hynny’n cael effaith negyddol ar eu cais am loches407. 
Ar ben hynny, mynegodd ymgynghoreiau bryderon hefyd ynghylch ceiswyr lloches LGBTQIA+408 sy’n 
cael eu cartrefu mewn llety anaddas, gan rannu gyda phobl nad ydyn nhw’n derbyn eu hunaniaeth - mae 
tystiolaeth anecdotaidd o’r fforwm yn trafod digwyddiadau sydd wedi arwain at droseddau casineb, trais 
corfforol a bygwth409. Mae hyn yn dangos sut mae profiadau ceiswyr lloches LGBTQIA + yn cael eu gwneud 
yn waeth drwy fod anghydraddoldebau cyfeiriadedd hiliol a rhywiol yn croestorri â’i gilydd. Mae hyn yn 
tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd Ll/Cymru ac awdurdodau yn cydnabod y croestoriadau rhwng hil 
a nodweddion gwarchodedig eraill a sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud i ddiogelu lles 
unigolion sydd â nifer o nodweddion gwarchodedig.

Tai i geiswyr lloches a ffoaduriaid: 

398 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Asylum Matters, DPiA a Chyngor Ffoaduriaid Cymru mewn digwyddiad ymgynghori a 
gynhaliwyd ar 17/02/2021.
399 Ibid. Mae’r llety barics hefyd yn achosi i breswylwyr deimlo fel eu bod yn y ddalfa neu’r carchar. Cododd ymgynghoreiau 
bryderon ynghylch bod Ll/Cymru wedi dod i wybod am ddefnydd Penally ar gyfer cartrefu ceiswyr lloches a ffoaduriaid ond 
ychydig wythnosau cyn iddynt gael eu symud i mewn, gan olygu na chynhaliwyd ymgynghoriad digonol gyda’r bwrdd iechyd 
lleol a’r heddlu lleol i drefnu’r gefnogaeth angenrheidiol i’r bobl hyn. Esboniodd ymgynghoreiau hefyd fod llawer o CSOs wedi 
darparu cefnogaeth ac wedi llenwi’r bylchau a adawyd gan y Swyddfa Gartref.
400 Gweler: Llywodraeth y DU., (2021). An Inspection of the use of contingency asylum accommodation – key findings from site 
visits to Penally camp and Napier Barracks. Gweler hefyd: The Guardian., (2021). Inspectors condemn Covid safety of barracks used 
to house asylum seekers. The Guardian., (2021). Home Office ignored Covid advice not to put asylum seekers in barracks.
401 Ibid.
402 Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) a Phrif Arolygydd Annibynnol y Gororau a Mewnfudo (ICIBI).
403 Llywodraeth y DU., (2021). Archwiliad o’r defnydd o lety lloches wrth gefn - canfyddiadau allweddol o ymweliadau safle â 
gwersyll Penally a Barics Napier. d.s., mae barics Penally bellach wedi cau. Gweler: Cymru Ar-lein., (2021). The controversial asylum 
seekers camp in Penally near Tenby is being shut.
404 Clearsprings yw’r darparwr llety i geiswyr lloches sy’n aros am ganlyniad eu cais am loches yng Nghymru, o dan gontract i’r 
Swyddfa Gartref. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth DPiA ac aelodau eu Fforwm Eiriolaeth mewn digwyddiad ymgynghori a 
gynhaliwyd ar 17/02/2021.
405 Ibid.
406 Ibid.
407 Ibid. Gweler hefyd: EHRC., (2018). A yw Cymru yn Decach? t.56.
408 Term ymbarél a ddefnyddir i gyfeirio at Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol, Queer, Cwestiyn, Intersex, Panrywiol / 
Omnirywiol ac unigolion Afrywiol.
409 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth DPiA ac aelodau eu Fforwm Eiriolaeth mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 
17/02/2021.
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Cododd ymgynghoreiau bryderon hefyd am y cyfnod symud ymlaen o 28 diwrnod i ffoaduriaid, a hwnnw 
ddim yn caniatáu digon o amser i drefnu llety amgen, gan roi’r unigolion hyn mewn mwy o berygl o ddod 
yn ddigartref410. Tynnodd ymgynghoreiau sylw hefyd at y gwahaniaeth yn yr amser a roddir i ffoaduriaid 
symud ymlaen o lety’r Swyddfa Gartref a’r ‘cyfnod atal digartrefedd’, sy’n golygu os ydych dan fygythiad o 
ddigartrefedd mae gennych hawl i gael cymorth gan eich ALl o fewn y 56 diwrnod a ganlyn411. Mae ceiswyr 
lloches a ffoaduriaid hefyd yn wynebu rhwystrau rhag cyrchu llety rhent preifat oherwydd y gofynion 
o ran talu ernes412. Gellir dadlau mai y peth mwyaf pryderus yw’r ddeddfwriaeth a ddaeth i rym ym mis 
Rhagfyr 2020 sy’n caniatáu alltudio unrhyw ymfudwr o unrhyw wlad sy’n cysgu ar strydoedd y DU - gan 
wneud digartrefedd yn drosedd i bob pwrpas413. Rydym yn bryderus iawn yn ôl y ddeddfwriaeth hon ac 
yn cytuno ag Amnest Rhyngwladol, ei bod yn greulon ac yn annynol i’r Swyddfa Gartref ganiatáu alltudio 
pobl oherwydd eu bod yn profi digartrefedd414. Mae’r gyfraith hon yn dangos diystyrwch llwyr i’r ffaith bod 
y rhai sy’n wynebu digartrefedd yn agored iawn i niwed, a bod rhai ohonynt yn cael eu hunain ar y stryd 
oherwydd trais neu ecsbloetio415.

410 Mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid o dan lawer o bwysau i gasglu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt, e.e., rhif Yswiriant 
Gwladol, ac i ddeall sut mae’r system yn gweithio o fewn 28 diwrnod. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Tai Pawb mewn 
digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021. Gweler hefyd: Tai Pawb., (2019). Astudiaeth ddichonoldeb tai a chymorth 
ffoaduriaid, t.8. Codwyd pryderon ynghylch y polisi hwn hefyd gan aelodau Fforwm Eiriolaeth DPiA.
411 Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Tai Pawb mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd ar 17/02/2021. Gweler hefyd: Tai 
Pawb., (2019). Astudiaeth ddichonoldeb tai a chymorth ffoaduriaid, t.8.
412 Ibid, t.8. Mae’n annhebygol y bydd gan geiswyr lloches a ffoaduriaid yr arian sy’n gysylltiedig â rhentu gan eu bod yn derbyn 
cyn lleied o arian i fyw arno tra mewn llety lloches.
413 Gweler: Tŷ’r Cyffredin, (2020). Statement of Changes in Immigration Rules. 
414 Amnest Rhyngwladol y DU., (2020). UK: New immigration rules targeting rough sleepers ‘cruel and inhumane.’
415 Ibid.
416 Tai Pawb., (2019). Astudiaeth ddichonoldeb tai a chymorth ffoaduriaid,, t.24.
417 Gweler: Ogbonna, E., (2020). Report of the BAME Covid-19 Socioeconomic Subgroup, t.19, a Price, J., (2021). Improving Race 
Equality in Housing and Accommodation. WCPP, t.34.

Dylai Ll/Cymru:
• Gomisiynu ymchwiliad annibynnol i 

Clearsprings ac ansawdd y gwasanaeth a’r 
tai y maent yn eu darparu i geiswyr lloches 
a ffoaduriaid yng Nghymru.

• O fewn eu hawdurdod, ddarparu tai diogel 
i geiswyr lloches LGBTQIA+ a ffoaduriaid.

• Parhau i lobïo Llywodraeth y DU i ymestyn 
y cyfnod symud ffoaduriaid i o leiaf 56 
diwrnod.

• Archwilio’r potensial o sicrhau eiddo 
gwag i’w ddefnyddio gan sefydliadau 
dan arweiniad ffoaduriaid sy’n gweithio 
gydag ALlau a Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig i ddarparu prydlesi tymor hir a 
llety â chymorth i ffoaduriaid416.

• Parhau i ariannu cefnogaeth i geiswyr 
lloches a ffoaduriaid yn ystod y cyfnod 
symud er mwyn atal digartrefedd (megis 
y prosiect ‘Tai Ffoaduriaid Ffynnon’ a 
ddarperir gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru).

• O fewn eu hawdurdod, sicrhau gwell 
darpariaeth o lety symud-ymlaen i 
ffoaduriaid sy’n gadael llety a ddarperir 
gan y Swyddfa Gartref417.

• Gwrthwynebu’n agored y ddeddfwriaeth 
sy’n caniatáu alltudio ymfudwyr sy’n cysgu 
ar strydoedd y DU.

Erthygl 5: Hawliau Economaidd a Chymdeithasol Tai
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https://www.taipawb.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-Tai-Pawb-Refugee-Housing-Feasibility.pdf
https://www.taipawb.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-Tai-Pawb-Refugee-Housing-Feasibility.pdf
https://www.taipawb.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-Tai-Pawb-Refugee-Housing-Feasibility.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/928751/CCS001_CCS1020373376-001_Statement_of_changes_in_Immigration_Rules_-_HC_813__PRINT_.pdf
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-new-immigration-rules-targeting-rough-sleepers-cruel-and-inhumane
https://www.taipawb.org/wp-content/uploads/2019/06/FINAL-Tai-Pawb-Refugee-Housing-Feasibility.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/first-ministers-bame-covid-19-advisory-group-report-of-the-socioeconomic-subgroup.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Housing-and-Accommodation-.pdf
https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Improving-Race-Equality-in-Housing-and-Accommodation-.pdf
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Erthygl 6 Mynediad at Gyfiawnder

Rydym yn falch bod y Goruchaf Lys wedi dyfarnu bod Tribiwnlys Cyflogaeth a Gorchymyn Ffioedd Tribiwnlys 
Apêl Cyflogaeth 2013418 yn anghyfreithlon ym mis Gorffennaf 2017419. Mae hwn yn gam cadarnhaol tuag at 
sicrhau gwell mynediad at gyfiawnder i bawb, gan fod rhwystr mawr rhag mynd â’ch cyflogwr i’r Tribiwnlys 
Cyflogaeth wedi’i ddileu.

Serch hynny, mae rhwystrau eraill i fynediad at gyfiawnder yn parhau yn eu lle; yn ôl Cymorth i Ddioddefwyr, 
darperir gwasanaeth cyfieithu a dehongli anghyson i ddioddefwyr a thystion nad oes ganddynt unrhyw 
sgiliau iaith Saesneg, os o gwbl420. Datgelodd cyfweliadau â staff rheng flaen y CJS fod y gwasanaethau 
iaith a gynigir yn amhriodol ar gyfer amgylchedd cyflym y CJS, gan y gall fod yn ddyddiau neu’n wythnosau 
weithiau cyn cael y cyfieithydd-ar-y-pryd cywir421. Mae cyfathrebu ysgrifenedig hefyd yn her benodol gyda’r 
heddlu a’r CPS yn datgelu eu bod weithiau wedi anfon llythyrau yn Saesneg at bobl y maent yn eu gwybod 
nad ydynt yn ei siarad, oherwydd diffyg amser ac adnoddau422. Roedd ansawdd y cyfieithu a ddarparwyd 
hefyd yn codi pryderon wrth i’r cyfweleion drafod achosion lle roedd dehonglwyr wedi ateb cwestiynau 
ar ran y cleient heb ofyn iddynt423. At hynny, mynegodd ymarferwyr bryderon y gallai’r heriau hyn fod yn 
cyfrannu at athreuliad dioddefwyr. ac amharodrwydd i gefnogi’r broses gyfiawnder424.

Fodd bynnag, gellir dadlau mai’r peth mwyaf pryderus yw’r effaith y bydd Mesur Dedfrydu a Llysoedd 
Trosedd yr Heddlu, a bleidleisiwyd trwy senedd y DU ym mis Mawrth 2021, yn ei gael ar fynediad cyhoedd 
Cymru at gyfiawnder. Mae’r Bil yn nodi y bydd mwy o ddefnydd ar dechnoleg i gynnal gwrandawiadau 
llys425. Bydd hyn yn achosi problemau i’r rhai sy’n wynebu eithriad digidol, fel y rhai o gefndiroedd incwm 
isel, a phoblogaethau lleiafrifoedd ethnig a Sipsiwn, Roma a Theithwyr, sydd hefyd wedi’u targedu’n 
anghymesur gan yr heddlu426. Mater sy’n achosi mwy o bryder eto yw y bydd y Bil hefyd yn cryfhau pwerau’r 
heddlu i fynd i’r afael â phrotestiadau di-drais sy’n tarfu ar y cyhoedd neu ar fynediad i’r Senedd427. Bydd hyn 
yn rhwystro’n fawr ar hawl pobl i brotestio. Teimlir bod hyn yn ymateb uniongyrchol i’r protestiadau BLM a 
ddigwyddodd ledled y DU yn 2020428. Mae Ll/Cymru wedi codi pryderon ynghylch darpariaethau yn y Bil 
sy’n effeithio ar yr hawl i brotestiadau cyfreithlon a heddychlon429.

Mynediad at Gyfiawnder:

418 Gweler: Llywodraeth y DU., (2013). The Employment Tribunals and the Employment Appeal Tribunal Fees Order 2013.
419 Pyper, D. McGuinness, F. a Brown, J., (2017). Employment tribunal fees,  Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin.
420 Cymorth i Ddioddefwyr., (2021). Rhwystrau iaith yn y system cyfiawnder troseddol. Canfyddiadau ymchwil cychwynnol yn 
ymwneud â dioddefwyr a thystion, t.2.
421 Ibid.
422 Ibid.
423 Ibid, t.3.
424 Ibid, t.4.
425 Llywodraeth y DU., (2021). Justice overhaul to better protect the public and back our police. 
426 Gweler: StopWatch., (2021). Heddlu Dyfed-Powys. StopWatch., (2021). Heddlu Gwent. StopWatch., (2021). Heddlu Gogledd 
Cymru. StopWatch., (2021). Heddlu De Cymru. d.s., adroddodd ymgynghoreiau ddiwylliant o ‘wrth-Sipsiyniaeth’ yn yr heddlu yng 
Nghymru hefyd, gan egluro bod unigolion Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn cael eu stopio’n anghymesur gan yr heddlu yn eu bywyd 
o ddydd i ddydd. Tystiolaeth a dderbyniwyd oddi wrth Sipsiwn a Theithwyr Cymru, TGP Cymru - Prosiect Teithio Ymlaen ac RAW 
mewn digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd ar 25/02/2021 a 01/03/2021.
427 Llywodraeth y DU., (2021). Justice overhaul to better protect the public and back our police. 
428 Liberty UK., (2021). Briff Liberty ar Fil yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd ar gyfer Ail Ddarlleniad yn Nhŷ’r Cyffredin, t.6.
429 Gweler: Llywodraeth Cymru., (2021). Datganiad Ysgrifenedig: Bil Dedfrydu a Llysoedd Trosedd yr Heddlu.
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https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2013/9780111538654
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn07081/
https://www.victimsupport.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/VS_Briefing_VictimsLanguageBarriersintheCJS_February2021.pdf
https://www.victimsupport.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/VS_Briefing_VictimsLanguageBarriersintheCJS_February2021.pdf
https://www.gov.uk/government/news/justice-overhaul-to-better-protect-the-public-and-back-our-police
https://www.stop-watch.org/your-area/area/dyfed-powys
https://www.stop-watch.org/your-area/area/gwent
https://www.stop-watch.org/your-area/area/north-wales
https://www.stop-watch.org/your-area/area/north-wales
https://www.gov.uk/government/news/justice-overhaul-to-better-protect-the-public-and-back-our-police
https://www.libertyhumanrights.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/Libertys-Briefing-on-the-Police-Crime-Sentencing-and-Courts-Bill-HoC-2nd-reading-March-2021-1.pdf
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-bil-yr-heddlu-troseddu-dedfrydu-ar-llysoedd


Erthygl 6 Mynediad at Gyfiawnder

430 Dylid ystyried oedran, rhyw a chefndir diwylliannol y cyfieithydd ar y pryd, oherwydd gall unigolion fod yn amharod i ddatgelu 
gwybodaeth bersonol / sensitif i ddehonglydd o gefndir rhyw neu ddiwylliant gwahanol. Gweler: Diverse Cymru., (Dim dyddiad). 
Pecyn Cymorth Cymhwysedd Diwylliannol, t.35.
431 Mae hyn er mwyn sicrhau bod unigolion sydd wedi’u heithrio yn ddigidol ar hyn o bryd yn gallu mynychu rhith-wrandawiadau 
llys os bydd angen. Fodd bynnag, mae’n werth nodi nad yw unigolion o’r fath sy’n cael mynediad at Wi-Fi a / neu ddyfeisiau 
o reidrwydd o anghenraid yn meddu ar y sgiliau i’w defnyddio. Felly, o fewn eu hawdurdod, dylai Ll/Cymru sicrhau bod 
gwrandawiadau llys wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ar gyfer y rhai nad oes ganddynt fynediad i WI-FI a / neu ddyfais addas a’r 
sgiliau i’w defnyddio yng Nghymru.

Dylai Ll/Cymru:
• Sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu-ar-

y-pryd cyson ac amserol ar gael i bob 
dioddefwr, tyst a diffynnydd o fewn y CJS 
yng Nghymru.

• Sicrhau bod cyfieithydd ar y pryd sy’n 
diwallu anghenion y dioddefwr / tyst ar 
gael430.

• Darparu dyfeisiau a mynediad i’r 
rhyngrwyd i’r rhai sydd wedi’u heithrio yn 
ddigidol431.
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https://www.diversecymru.org.uk/wp-content/uploads/Cultural-Competency-Toolkit.pdf


Llofnodwyr:
Llofnodwyr

1. Adferiad Recovery

2. Asylum Matters

3. Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Cymru BAME

4. BASW (British Association of Social Workers)          
Cymru - Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain Cymru

5. BAWSO

6. Mae Bywydau Du yn Bwysig Cymru

7. Cymdeithas Meddygon o Darddiad Indiaidd Prydain         
(BAPIO - British Association of Physicians of Indian Origin) (Cymru)

8. Canolfan Gymunedol Butetown

9. Pobl Caerdydd yn Gyntaf

10. Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)

11. Catherine Burton (Uwch Hyfforddwr Hedfan, Peilot British Airways wedi ymddeol ac Aelod o Fwrdd REF)

12. Plant yng Nghymru

13. Anabledd Cymru

14. Pobl Wedi eu Dadleoli ar Waith (Displaced People in Action)

15. Diverse Cymru

16. Dr A Khatib (Staff GIG Lleiafrifoedd Ethnig GIG Cymru)

17. Dr M Khatib (Staff GIG Lleiafrifoedd Ethnig wedi Ymddeol)

18. Elaine Clayton (Rheolwr Cymorth Busnes yng Nghyngor Caerdydd ac Aelod o Fwrdd REF)

19. Cymdeithas Cyflawniad Menywod Cymru o Leiafrifoedd Ethnig      
(EMWWAA - Ethnic Minority Welsh Women’s Achievement Association)

20. Menywod Lleiafrifoedd Ethnig mewn Gofal Iechyd Cymreig       
(EMWWH - Ethnic Minority Women in Welsh Healthcare)

21. Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru         
(EYST – Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales)

22. Gaynor Legall (Cadeirydd Cyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliannol Llywodraeth Cymru    
ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

23. Gurmit Singh Randhawa            
(Perchennog busnes, Cadeirydd Gurdwara Caerdydd, cyfreithiwr wedi ymddeol ac Aelod o Fwrdd REF)

24. Sipsiwn a Theithwyr Cymru

25. Ymddiriedolaeth Merched Hayaat

26. Cyngor Hindu Cymru

27. Yr Athro Meena Upadhyaya (staff GIG Lleiafrifoedd Ethnig wedi Ymddeol)

28. Jeremy Rees            
(Ymgynghorydd Llawrydd yn y Brifysgol Agored, cyn gyfarwyddwr VCS ac Aelod o Fwrdd REF)

29. Kebba Manneh             
(Cadeirydd Pwyllgor Aelodau Du UNISON Cymru, Uwch Ynad, ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

Ategir yr Adroddiad hwn gan:
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Llofnodwyr

30. Khalid Osman              
(Uwch Gynghorydd i Mewn i Waith yng Nghyngor Caerdydd ac Aelod o Fwrdd REF)

31. Laurence Kahn             
(Cyfrifydd wedi ymddeol, Aelod Iddewig o Synagog Unedig Caerdydd ac Aelod o Fwrdd REF)

32. MEND (Muslim Engagement and Development)

33. Minkesh Sood              
(Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

34. Cyngor Mwslimiaid Cymru

35. Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

36. Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru       
(NWREN - North Wales Regional Equality Network)

37. Oasis

38. Professor Keshav Singhal (Staff GIG Lleiafrifoedd Ethnig GIG)

39. Professor Matthew Williams (Athro Troseddeg, Prifysgol Caerdydd ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

40. Yr Athro Robert Moore (Cadeirydd NWREN, Athro Cymdeithaseg Emeritws, Aelod o Grŵp Llywio Prosiect 
Prifysgol Lerpwl a CERD)

41. Professor Saleem Kidwai OBE           
(Llywydd Cyngor Mwslimaidd Cymru ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

42. ProMo Cymru

43. Race Alliance Wales

44. Reynette Roberts (Cyfarwyddwr Oasis Caerdydd ac Aelod o Fwrdd REF)

45. Roon Adam (Rheolwr Gwasanaeth Cyngor REF ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

46. Sanjiv Vedi (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cofrestr Risg Diogelu Llywodraeth Cymru, Cadeirydd 
Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Cymru BAME ac Aelod o Grŵp Llywio Prosiect CERD)

47. Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth

48. Cyngor Sikhaidd Cymru

49. Stand up to Racism Bro Morgannwg

50. Stonewall Cymru

51. Taha Idris (Ynad, Prif Swyddog Gweithredol wedi ymddeol Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae 
Abertawe ac Aelod o Fwrdd REF)

52. Tai Pawb

53. TGP Cymru

54. The Mentor Ring

55. Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani

56. Ymddiriedolaeth Runnymede

57. Pwyllgor Aelodau Du Cymru UNISON

58. Cefnogaeth Dioddefwyr

59. Virgo Consultancy Services Ltd.

60. Cyngor Ffoaduriaid Cymru

61. Cymorth Menywod Cymru

62. Women Connect First

63. Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched (WEN - Women’s Equality Network) Cymru
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Race Equality First
Llawr Cyntaf y Gorllewin

113 - 116 Stryd Bute
Caerdydd CF10 5EQ

Ffôn: (029) 2048 6207
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