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Amdanom ni

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol ydym ni.
Rydym yn gweithio i wneud yn siŵr
bod pawb yn cael eu trin yn deg ac yn
mwynhau eu hawliau dynol.
Hawliau sydd gan bawb yw hawliau
dynol. Fel yr hawl i waith, bod yn saff a
chael teulu.

Amdano’r adroddiad hwn

Adroddiad am ba mor deg yw bywyd i
bobl yng Nghymru yw hwn.
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Rydym wedi edrych ar:
 Pa mor deg yw bywyd i bawb yng
Nghymru
 Os yw pobl yn gallu mwynhau eu
hawliau dynol
 Beth sydd angen ei newid.

Roedd ein hadroddiad diwethaf yn
2015.

Rydym wedi ystyried beth sy wedi
digwydd ers hynny.

Beth ydym ni wedi ei
ganfod

1. Mae rhai pethau wedi
gwella
Mae rhai pethau wedi gwella i rai pobl.
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Er enghraifft, rydym wedi canfod bod:
 Rhai plant yn gwneud yn well yn yr
ysgol nag o’r blaen

 Mae mwy o fenywod, a phobl
Indiaidd a Phacistanaidd yn gweithio

 Mae mwy o fenywod mewn swyddi
sydd yn talu fwy

 Mae mwy o bobl wedi pleidleisio
mewn etholiadau.

Rydych yn pleidleisio pan rydych yn
dewis rhywun i redeg eich ardal leol
a’r wlad.
Er enghraifft, mae mwy o fenywod
wedi pleidleisio mewn etholiadau yng
Nghymru a’r Deyrnas Unedig.
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2. Mae bywyd yn dal yn
annheg i lawer o bobl
Arian
Mae mwy o bobl yn dlawd a does dim
llawer o arian ganddyn nhw.

Mae mwy o blant yn dlawd hefyd.

Mae hyn yn cynnwys pobl sydd angen
fwy o gymorth, fel pobl anabl.
Mae’r rheolau ynghylch treth a budddaliadau wedi newid.
Dyma’r arian mae pobl yn talu i’r
llywodraeth neu’r arian maen nhw’n ei
gael gan y llywodraeth.
Mae’r rheolau newydd wedi gwaethygu
bywyd i rai grwpiau o bobl.
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Er enghraifft, pobl anabl, pobl
lleiafrifoedd ethnig, rhieni sengl,
menywod a phobl sy ddim yn ennill
llawer o arian.

Addysg
Dyw rhai grwpiau o blant ddim yn
gwneud mor dda yn yr ysgol.
Er enghraifft, plant o deuluoedd tlotach
a phlant sydd angen cymorth
ychwanegol gyda’u dysgu.

Pobl anabl
Mae bywyd wedi gwaethygu i lawer o
bobl anabl.

Er enghraifft, dyw rhai pobl ddim yn
gallu gweithio oherwydd eu hanabledd.
Ond maen nhw’n cael llai o arian gan y
llywodraeth i fyw arno.

Mae pobl anabl sydd am weithio yn ei
chael yn anodd cael swydd.
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Yn aml, maen nhw’n ennill llai o arian
pan maen nhw’n cael swydd.

Dyw llawer o blant ag anghenion
addysg arbennig ac anabledd ddim yn
cael yr addysg sydd ei angen arnyn
nhw.

Maen nhw hefyd yn fwy tebygol o gael
eu cymryd allan o’r ysgol.

Mae gan lawer o bobl anabl iechyd
meddwl gwaeth na phobl eraill.

Mae’n anodd i bobl anabl ddod o hyd i
rywle da i fyw ynddo.

Mae hyn i gyd yn gallu atal pobl anabl
rhag cael bywyd da.
7

Menywod
Yn aml, mae menywod yn gweithio
mewn swyddi sydd yn talu llai o arian.

Mae pethau drwg yn gallu digwydd i
lawer o fenywod yn y gwaith.

Er enghraifft, gallai menywod gael eu
bwlio.
Neu efallai byddan nhw’n cael eu trin
yn annheg oherwydd eu bod yn disgwyl
babi.

Pobl o rai grwpiau
lleiafrifoedd ethnig
Mae eich grŵp ethnig yn golygu o le
rydych chi a’ch teulu yn dod ohono a’r
iaith rydych yn ei siarad.
Mae bywyd yn gallu bod yn fwy anodd i
bobl o rai grwpiau lleiafrifoedd ethnig.
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Er enghraifft, mae pobl Ddu
Affricanaidd, pobl Bacistanaidd, neu o
grwpiau Sipsi, Roma a Theithwyr yn
fwy tebygol o fod yn dlawd.
Mae pobl o rai grwpiau ethnig yn fwy
tebygol o:
 Fyw mewn tlodi heb lawer o arian
 Cael eu trin yn wael neu mewn
ffordd annheg
 Teimlo’n unig.

Trosedd, yr heddlu, llysoedd
a charchardai
Mae rhai pethau wedi gwaethygu ers
2015.

Er enghraifft, mae’n fwy anodd i bobl
gael help i fynd i’r llys os ydyn nhw
wedi dioddef triniaeth annheg.
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Mae gormod o bobl mewn rhai
carchardai yng Nghymru.

Caiff rhai pobl eu brifo neu eu trin yn
wael oherwydd eu
o
o
o
o

Anabledd
Crefydd
Hil
Cyfeiriadedd rhywiol

Trosedd casineb yw hyn.

Mae trosedd casineb yn digwydd pan
fo:
 Rhywun yn ceisio gorfodi rhywun
arall i wneud pethau rhywiol pan
dydyn nhw ddim eisiau gwneud
hynny.

 Mae rhywun yn cadw brifo rhywun
mae mewn perthynas â nhw neu
rywun yn eu teulu.
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Mae troseddau fel y rhain yn gallu
digwydd yn fwy aml i rai pobl nag i
eraill.

Er enghraifft, menywod a phobl anabl.

disabled people.

Beth ddylai ddigwydd nesaf

Dyma rhai o’r prif bethau rydym am
iddyn nhw ddigwydd nesaf.

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru a phobl eraill i wneud hynny.

Dylai Llywodraeth Cymru:
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 Gwneud yn siwr bod plant ddim yn
cael eu bwlio a’u cymryd allan o’r
ysgol
 Dod o hyd i swyddi gwell i bobl
anabl, menywod a phobl
lleiafrifoedd ethnig a’u talu yn deg
 Gwneud yn siwr bod lle i fyw gan
bobl anabl
 Atal pobl rhag bod yn dlawd
 Gwneud yn siwr bod pawb yn
gallu cael gofal iechyd a thriniaeth
dda
 Dylid gwneud mwy i atal trais a
phobl yn brifo’i gilydd yn y carchar
 Annog fwy o bobl i bleidleisio a
sefyll etholiadau

Rhaid i fwy cael ei wneud i wneud
bywyd yn decach i fenywod.

Er enghraifft:
 Dylai ysgolion wneud fwy i wneud yn
siwr bod merched ddim yn cael eu
brifo neu eu trin yn wael.
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 Dylai cwmniau wneud mwy i wneud
yn siwr bod menywod ddim yn cael
eu trin yn wael oherwydd bod babi
ganddyn nhw.

I ganfod rhagor

Os oes unrhyw gwestiynau gennych
am yr adroddiad hwn gallwch anfon ebost i:
wales@equalityhumanrights.com

Gallwch hefyd ymweld â’n gwefan.

Os ydych am gyngor ynglŷn â chael
eich trin yn deg, gallwch siarad â’r
Gwasanaeth Cynghori a Chymorth
Cydraddoldeb.
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Mae’r gwasanaeth hwn am ddim.
Gallwch gysylltu drwy
Ffôn
Ffôn Testun

0808 800 0082
0808 800 0084

Darluniau gan
photosymbols
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