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Amdano’r cyhoeddiad hwn

Beth yw nod y cyhoeddiad hwn?
‘Adolygiad  i anghydraddoldeb hil ym Mhrydain yw ‘Uno Prydain ranedig’ sy’n darparu 
dadansoddiad a thystiolaeth gynhwysfawr ar b’un ai a yw ein cymdeithas yn gwireddu 
ei haddewid i fod yn deg i bob un o’i dinasyddion. Mae’n seiliedig ar adroddiad statudol 
bob pum mlynedd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gynnydd cydraddoldeb 
a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ‘A yw Prydain yn Decach? Cyflwr 
cydraddoldeb a hawliau dynol 2015.’

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn galw ar Lywodraethau’r DU, yr Alban 
a Chymru i fynd i’r afael mewn modd cynhwysfawr a chydlynol ag anghydraddoldeb a 
gwahaniaethu ar sail hil a ddioddefodd pobl ym Mhrydain.

I bwy y mae’r cyhoeddiad?
Bwriedir yr adroddiad hwn i Lywodraeth, llunwyr polisi a dylanwadwyr ar draws pob sector 
yn ymwneud â gwaith ar anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar sail hil.

Beth sydd ynddo?
Mae Rhan 1 yn darparu trosolwg o’r heriau allweddol i anghydraddoldeb hil ym Mhrydain 
ac mae’n amlinellu ein hargymhellion i Lywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru.

Mae Rhan 2 yn rhoi manylion y dystiolaeth a chanfyddiadau allweddol yn gysylltiedig ag: 
• eaddysg a dysgu 
• gwaith, incwm a’r economi 
• iechyd a gofal 
• cyfiawnder, diogelwch a’r hawl i fywyd, a’r 
• unigolyn a chymdeithas 

Pam fod y Comisiwn wedi llunio hwn?
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn hyrwyddo a gorfodi’r deddfau 
sy’n amddiffyn ein hawliau i degwch, urddas a pharch. Fel rhan o’i ddyletswyddau, 
mae’r Comisiwn yn darparu adroddiadau cyfnodol i’r Senedd a’r genedl ar gynnydd 
cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.
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Rhagair  
gan David Isaac CBE

Mae’r adroddiad hwn yn cynrychioli’r adolygiad mwyaf erioed i anghydraddoldeb hiliol ym Mhrydain 
Fawr, gan roi dadansoddiad cynhwysfawr ar ba un a yw’n cymdeithas yn gwireddu ei haddewid i fod 
yn deg i’w holl ddinasyddion.

Mae’n edrych ar draws pob agwedd ar fywydau pobl gan gynnwys addysg, cyflogaeth, tai, cyflog a 
safonau byw, iechyd, cyfiawnder troseddol, a chyfranogiad. Mae’n archwilio ble’r ydym yn gwneud 
cynnydd, ble’r ydym yn sefyll yn stond a ble’r ydym yn mynd am yn ôl neu’n brin o’r nod. Mae hefyd 
yn archwilio’r berthynas rhwng hil ac anfantais gymdeithasol economaidd.

Ac yn anffodus mae’n rhoi darlun dychrynllyd o’r heriau i gyfle cyfartal sy’n parhau o hyd ym 
Mhrydain fodern yr 21ain ganrif.

Rhaid i ni anelu at gymdeithas ble nad yw’r rheini sy’n cael eu geni i deuluoedd o gefndir penodol yn 
cael eu condemnio yn ddinasyddion eilradd yn awtomatig. Mae angen i ni greu cymdeithas deg ble 
nad yw ein tarddiad yn pennu ein tynged.

Yn anffodus mae hyn ymhell o’n gafael.

Mae cynnydd wedi bod mewn rhai agweddau. Er enghraifft, gwelodd Etholiad Cyffredinol 2015 
gynnydd yng nghyfran Aelodau Seneddol o Leiafrifoedd Ethnig o 4.2 y cant i 6.3 y cant; a hefyd yn 
2015 fe gynyddodd nifer yr heddweision o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru a Lloegr i 5.5 y cant o 3.6 
y cant yn 2006. 

Mae ymrwymiad y Prif Weinidog newydd i fynd i’r afael â chydraddoldeb hiliol fel blaenoriaeth bwysig 
i’w Llywodraeth yn haeddu croeso cynnes. Fel Ysgrifennydd Gwladol, fe gyflwynodd rai newidiadau 
pwysig i’n system cyfiawnder troseddol ac mae ei datganiadau cynnar yn galonogol, gan gynnwys 
cyhoeddiadau ar drechu caethwasiaeth fodern. 

Ond, fel y dywedodd yn ddiweddar: “Ar hyn o bryd, os ydych chi’n cael eich geni yn dlawd, ar 
gyfartaledd byddwch chi’n marw naw mlynedd ynghynt nag eraill. Os ydych chi’n ddu, rydych chi’n 
cael eich trin yn llymach gan y system cyfiawnder troseddol nac os ydych chi’n wyn. Os ydych chi’n 
fachgen dosbarth gweithiol, gwyn, rydych chi’n llai tebygol nac unrhyw un arall i fynd i’r brifysgol.”

Mae adroddiad heddiw yn pwysleisio bod anghydraddoldeb hiliol wedi hen sefydlu ac yn 
bellgyrhaeddol o hyd. Mae annhegwch yn bresennol mewn sawl agwedd ar ein cymdeithas.

Ni ellir amddiffyn y ffaith ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif, mae gweithwyr Duon gyda graddau yn ennill 
dros 23 y cant yn llai ar gyfartaledd na gweithwyr gwyn â graddau; ac os ydych chi’n Ddu yn Lloegr 
rydych chi’n fwy na thair gwaith mor debygol o fod yn ddioddefwr llofruddiaeth a phedair gwaith mwy 
tebygol o gael eich stopio a’ch chwilio gan yr heddlu. Mae ofn troseddau hefyd yn llawer yn uwch ar 
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gyfer llawer o leiafrifoedd ethnig, yn yr un modd â’r debygoliaeth o fyw mewn tlodi gyda thai gwael a 
phrofi canlyniadau iechyd gwaeth.

Mae pobl ifanc o gymunedau lleiafrifoedd ethnig hefyd wedi profi’r canlyniadau cyflogaeth hirdymor 
gwaethaf ac wedi dioddef yn anghymesur o’r hinsawdd economaidd galed yn ystod y blynyddoedd 
diweddar. Yn 2015, roedd 41,000 o’r rhai rhwng 16 a 24 oed o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yn y 
DU a oedd yn ddi-waith yn yr hirdymor, cynnydd o 49 y cant er 2010, o’i gymharu â chwymp o un y 
cant yn niweithdra ieuenctid hirdymor cyffredinol a gostyngiad o ddau y cant ymhlith pobl gwyn ifanc.

Yn yr Alban, mae’n ffaith lom os ydych chi’n cael eich geni i deulu o leiafrifoedd ethnig heddiw rydych 
chi ymron i bedair gwaith yn fwy tebygol o fod mewn cartref gorlawn a hyd at ddwywaith mor debygol 
o fod yn byw mewn tlodi ac yn profi diweithdra. 

Ymhellach, dylem fod yn bryderus iawn sut y mae bechgyn gwyn o’r dosbarth gweithiol yn parhau ar 
ei hôl hi o ran cyrhaeddiad addysgol.

Mae ein hadroddiad hefyd yn canfod mai hil yw’r cymhelliant a gofnodir yn fwyaf cyffredin ar gyfer 
trosedd casineb yng Nghymru a Lloegr, gyda 82 y cant o’r cymhellion a gofnodwyd. Mae hyn yr un 
peth yn yr Alban, er bod trosedd casineb wedi’i chymell gan hil ar ei lefel isaf er 2003/04. 

Yn dilyn y bleidlais Brexit, dylai’r materion hyn fod o bryder cynyddol. Gellir dadlau bod enw da ein 
cenedl am oddefgarwch yn wynebu ei fygythiad mwyaf ers degawdau, gan fod y rheini sy’n lledaenu 
casineb yn defnyddio’r canlyniad gadael i gyfreithloni’u barnau.  

Mae’r dystiolaeth yn dangos yr anghydraddoldebau a brofir gan gymunedau lleiafrifoedd ethnig 
ar draws sawl agwedd ar fywyd ym Mhrydain fodern, gan gynnwys addysg, cyflogaeth a’r system 
cyfiawnder troseddol. Mae cymunedau gwyn tlotach hefyd yn wynebu anfantais barhaus. Mae natur 
barhaus y materion hyn yn pwyntio at fodolaeth anghyfiawnder strwythurol a gwahaniaethu yn ein 
cymdeithas. Rhaid i ni fynd i’r afael â hyn gyda’r brys mwyaf er mwyn gwella’r rhaniadau yn ein 
cymdeithas ac atal cynnydd tensiynau rhwng ein cymunedau. 

Mae’n hanfodol bod Llywodraeth y DU bellach yn sefydlu strategaeth cydraddoldeb hiliol sy’n 
gynhwysfawr ac wedi’i chydlynu, gydag atebolrwydd a llywodraethu clir, ac sy’n cynnwys ymestyn 
targedau newydd i wella cyfleoedd a deilliannau i’n cymunedau lleiafrifoedd ethnig. Mae’r ymdriniaeth 
yn ystod y blynyddoedd diweddar wedi bod yn anghyson ac yn ddarniog, ond dylem gael ein hannog 
gan yr addewid o ddechrau newydd ac rydym yn cytuno â’r Llywodraeth y bod yn rhaid i ni godi ein 
huchelgeisiau.. 

Nid yw cynllun economaidd Llywodraeth y DU er 2010 wedi’i baru hyd yma gyda chynllun 
cydraddoldeb hiliol i atal torri cysylltiad â rhai cymunedau ymhellach rhag cyfle cyfartal. Os ydych chi 
o gymuned leiafrifoedd ethnig ym Mhrydain fodern, yn aml fe all deimlo eich bod chi’n byw mewn byd 
gwahanol, heb sôn am fod yn rhan o gymdeithas un genedl.

Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda’r Prif Weinidog newydd a’i Llywodraeth, a Llywodraethau 
Cymru a’r Alban. Rhaid i ni atgyfnerthu ein hymdrechion i adeiladu cymdeithas decach ble mae pob 
un ohonom mor rhydd â phosibl i wneud y gorau o’n talentau, waeth beth yw ein cefndir.

David Isaac CBE,  
Cadeirydd, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
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“Mae hil yn parhau i fod y cymhelliad 
sy’n cael ei gofnodi’n fwyaf 
cyff redin am droseddau casineb 
yn Lloegr a Chymru ar 82% o’r 
cymhellion a gofnodwyd.”

82%
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Rhan 1. Gweithio tuag at 
gydraddoldeb hiliol ym Mhrydain 

1. Prydain ranedig
Roedd ein hadroddiad1 (EHRC, 2015) yn dwyn ynghyd dystiolaeth ar gydraddoldeb a 
hawliau dynol ar draws 10 parth - cylchoedd bywyd sy’n tanategu ac yn darlunio lles 
economaidd, cymdeithasol a phersonol pobl, a’u cyfl eoedd bywyd ym Mhrydain. Roedd 
yn tynnu sylw at ystod o feysydd ble y mae pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yn profi  
triniaeth a chanlyniadau gwaeth.

Mae’r anghydraddoldebau hyn o bryder sylweddol. Nid yn unig y maen nhw’n golygu 
bod unigolion yn wynebu rhwystrau wrth gael mynediad at swyddi a gwasanaethau sy’n 
effeithio ar eu gallu i wireddu eu potensial, maen nhw hefyd yn nodi bod rhai rhannau 
o’n cymunedau yn mynd ar ei hôl hi ac y gallant ddisgwyl cyfl eoedd bywyd gwaeth na’u 
cymdogion. Mae anfanteision lluosog yn arwain at allgau cymdeithasol ac economaidd 
i rai grwpiau ac yn creu tensiynau rhwng cymunedau - gan greu gwrthdaro rhwng y 
‘cyfoethogion’ a’r ‘tlodion’.  

Mae Prydain yn lle gwahanol iawn heddiw o’i gymharu â’r 1960au, ble’r oedd hiliaeth 
achlysurol ac arwyddion ‘dim duon, dim cŵn, dim Gwyddelod’ yn gyffredin. Mae 
deddfwriaeth cydraddoldeb hiliol a newidiadau mewn agweddau cymdeithasol wedi cael 
effaith anferth. Mae hyn yn achos dathlu. Serch hynny, dengys tystiolaeth, 50 mlynedd ar 
ôl y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1965, bod anghydraddoldebau llym yn parhau. Tynnwyd 
sylw at y rhaniadau yn ein cymdeithas hefyd ers y refferendwm ar aelodaeth y DU yn 
yr Undeb Ewropeaidd. Awgryma sbigyn mewn trosedd hiliol a chasineb yng Nghymru a 
Lloegr2 yn dilyn y bleidlais bod, o fewn rhai ardaloedd, lleiafrif o bobl ag agweddau hiliol 
wedi defnyddio’r canlyniad i gyfreithloni hiliaeth a throsedd casineb. I’r gwrthwyneb, roedd 
lefelau tipyn yn llai o drosedd casineb ar ôl y refferendwm yn yr Alban.  

Dengys yr adroddiad hefyd bod darlun cydraddoldeb hiliol wedi newid yn ystod y 10 
mlynedd ddiwethaf. Rydym yn gweld rhai rhannau o gymdeithas yn datblygu yn gyfl ym 
wrth i eraill gael eu gadael ar ôl, a cheir gwahaniaethau rhanbarthol hefyd. Hefyd, mae 
mewnfudo wedi cyfl wyno newidiadau i gyfansoddiad Prydain. Ar yr un pryd, mae materion 
sylfaenol, gan gynnwys gwahaniaethau parhaus mewn cyfl ogaeth a gorgynrychiolaeth 
ar leiafrifoedd ethnig yn y system cyfi awnder troseddol, yn dangos bod anghyfi awnderau 
strwythurol, gwahaniaethu a hiliaeth yn parhau yn rhan o’n cymdeithas heddiw. Mae’n 
hanfodol ein bod ni fel cymdeithas yn cydnabod ac yn mynd i’r afael â’r problemau 
strwythurol hyn ar frys ac yn gynhwysfawr, gan gynnwys yr anfantais barhaus a brofi r o 
fewn rhai cymunedau gwyn. 
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2. Yr heriau allweddol i gydraddoldeb hiliol  
Mae Rhan 2 yr adroddiad hwn yn adeiladu ar y dystiolaeth o ‘A yw Prydain yn Decach?’ 
ac mae’n tynnu ar ein cyfl wyniad i’r Pwyllgor ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol (EHRC, 
2016a) i gyfl wyno dadansoddiad llawnach a mwy cyfredol o’r heriau allweddol tuag 
at gydraddoldeb hiliol ym Mhrydain. Mae’n amlinellu canlyniadau ar sail tystiolaeth o’r 
pum prif agwedd ar fywyd: addysg a dysgu; gwaith, incwm a’r economi; iechyd a gofal; 
cyfi awnder, diogelwch a’r hawl i fyw; a’r unigolyn a’r gymdeithas. 

Mae’r heriau yn bellgyrhaeddol, fel y mae’r enghreifftiau a ganlyn yn dangos:

1. Mae gwaharddiad parhaol o’r ysgol i blant Du Caribïaidd a Chymysg - Gwyn/Du 
Caribïaidd yn Lloegr tua thair gwaith y gyfradd wahardd ar gyfer yr holl ddisgyblion. 

2. Yng Nghymru a Lloegr, bechgyn gwyn sy’n derbyn prydau ysgol am ddim oedd â’r 
cyrhaeddiad addysgol isaf yn 16 oed yn 2015.

3. Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, mae nifer y bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yn y DU 
sy’n ddi-waith yn yr hirdymor wedi mwy neu lai dyblu, wrth iddo ddisgyn ychydig i bobl 
wyn ifanc.

4. Mae pobl o leiafrifoedd ethnig ddwywaith mor debygol o fyw mewn tlodi o’i gymharu â 
phobl gwyn ar draws Prydain.   

5. Yn yr Alban, mae cartrefi  o leiafrifoedd ethnig fwy neu lai pedair gwaith yn fwy tebygol 
o brofi  gorlenwi. 

6. Yn 2014, roedd y tebygolrwydd o fenywod Du Affricanaidd yn cael eu cadw o dan 
ddeddfwriaeth iechyd meddwl yn Lloegr mwy na saith gwaith yn uwch nac ar gyfer 
menywod Gwyn Prydeinig (CAAPC, 2016).  

“Mae menywod Du Prydeinig yn 
bedair gwaith yn fwy tebygol 
o gael eu cadw’n gaeth o dan y 
Ddeddf Iechyd Meddwl na Menywod 
Gwyn Prydeinig a menywod 
ethnigrwydd Cymysg bron yn saith 
gwaith yn fwy tebygol.” 
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7. Mae cyfraddau erlyn a dedfrydu ar gyfer Pobl Ddu yng Nghymru a Lloegr dair gwaith 
yn uwch nac ar gyfer pobl wyn.

8. Mae lleiafrifoedd ethnig yn nalfa’r heddlu yng Nghymru a Lloegr gryn dipyn yn fwy 
tebygol o gael eu hatal yn gorfforol na phobl wyn.  

9. Fe gododd casineb hiliol ar rwydweithiau rheilffordd ar draws Prydain Fawr gan 37 y 
cant rhwng 2011 a 2015. 

10. Mae lleiafrifoedd ethnig (ynghyd â menywod a phobl anabl) yn y DU yn parhau i gael 
eu tangynrychioli mewn swyddi uwch o fewn bywyd cyhoeddus.

Yn ychwanegol, mae cyfl wyniad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i CERD 
yn cynnwys gwybodaeth ar un ar ddeg o feysydd allweddol sy’n berthnasol i’n 
rhwymedigaethau cytundeb o dan Gonfensiwn Rhyngwladol ar Ddileu Pob Ffurf ar 
Wahaniaethu Hiliol.3 Mae’n tynnu sylw at y materion allweddol a ganlyn: 

1.	 Mynediad	at	gyfi	awnder	cyfraith	sifi	l

Mae cyfyngiadau yng nghwmpas cymorth cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr yn cael effaith 
sylweddol ar allu pobl i gael mynediad at gyfi awnder pan fydd eu hawliau wedi’u torri. 
Nid yw cymorth cyfreithiol bellach ar gael i’r rhan fwyaf o achosion tai, mewnfudo, nawdd 
cymdeithasol ac addysg.  Mae’r newidiadau hyn wedi cael effeithiau arbennig o niweidiol 
ar fynediad at gyfi awnder ar gyfer pobl o leiafrifoedd ethnig.  

2.	 Cyfi	awnder	troseddol	a	mewnfudo

Ynghyd â bod yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwr trosedd casineb, mae lleiafrifoedd ethnig 
a mewnfudwyr yn llawer yn fwy tebygol o brofi  anfantais yn y system cyfi awnder troseddol. 
Dengys ffi gurau diweddaraf y Swyddfa Gartref ar gyfer stopio a chwilio, er enghraifft, bod 
dyn Du yn parhau pum gwaith yn fwy tebygol o gael ei stopio a’i chwilio gan heddlu na dyn 
gwyn yng Nghymru a Lloegr.5 

“Yng Nghymru a Lloegr, dim ond 6% o 
ASau sydd yn perthyn i’r lleiafrifoedd 
ethnig, dim ond 5.9% o farnwyr a 5.5% 
o swyddogion yr heddlu.”

“Mae dyn Du o hyd yn bum gwaith yn fwy 
tebygol o gael ei stopio a’i chwilio gan yr heddlu 
na dyn Gwyn yn Lloegr a Chymru.”
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3. Addysg

Dangosir bod ethnigrwydd wedi cael effaith ar gyrhaeddiad addysgol plentyn ar lefel 
TGAU yng Nghymru a Lloegr, a chyfwerth â TGAU (Gradd Safonol) yn yr Alban.6 Dengys 
data yn Lloegr mai disgyblion Sipsi/Roma, Teithwyr Gwyddelig a Du Caribïaidd sydd â’r 
cyrhaeddiad isaf.  Yn ychwanegol, canfu ‘A yw Prydain yn Ddiogelach?’ mai bechgyn 
Gwyn sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yng Nghymru a Lloegr oedd â’r cyrhaeddiad 
addysgol isaf yn 16 oed yn 2015 (Adran Addysg). Awgryma tystiolaeth ddiweddar bod 
plant yn parhau i ddioddef bwlio oherwydd eu hil, eu hethnigrwydd neu’u crefydd.7 Canfu 
astudiaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o fis Mawrth 2015 bod un o bob 
pedwar o’r disgyblion a holwyd yn yr Alban yn ymwybodol bod eu cyfoedion yn yr ysgol yn 
profi bwlio wedi’i seilio ar ragfarn.8

4.	 Mynediad	at	waith	ac	amodau	gwaith	cyfiawn	a	ffafriol

Mae gan bobl o leiafrifoedd ethnig gyfraddau diweithdra anghymesur o uchel. Canfu ein 
hymchwil ar dueddiadau ethnigrwydd a chyflogaeth yn 2013 bod gan bobl wyn gyfradd 
gyflogaeth uwch (ar 74.7 y cant) na’r rheini o leiafrifoedd ethnig (59.3 y cant).9 Ar draws 
Prydain Fawr, mae gweithwyr Du ac Asiaidd hefyd yn symud i ffurfiau mwy ansicr o 
gyflogaeth ar gyfraddau uwch na gweithwyr gwyn. Mae gweithwyr Du ac Asiaidd ddwywaith 
mor debygol o fod mewn gwaith asiantaeth yn 2014 (TUC, 2015a). 

Mae ein cyflwyniad llawn i CERD i’w weld ar wefan y Pwyllgor.10 Trwy ddilysu Confensiwn 
Rhyngwladol ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol, mae’r DU wedi gwneud addewid i sicrhau bod 
ei ddeddfau a pholisïau domestig yn cydymffurfio â hi. Rôl y Comisiwn yw dal y Llywodraeth 
i gyfrif yn erbyn telerau’r cytundeb hwn. 

Mae diffyg data cadarn yn her allweddol arall i gyflawni cydraddoldeb hiliol, gan ei fod yn 
cyfyngu ar effeithlonrwydd ymyraethau polisi ac yn gwneud y bobl yn y sefyllfaoedd mwyaf 
bregus yn anweledig. Wrth wneud hynny, mae’n cymhlethu’r anfanteision y mae lleiafrifoedd 
ethnig eisoes yn eu hwynebu trwy eu cuddio a’r materion y maen nhw’n eu hwynebu 
oddi wrth y penderfynwyr sy’n gosod blaenoriaethau ac yn llunio gwasanaethau. Ceir 
gwahaniaethau hefyd yn argaeledd data ar draws Prydain Fawr. Nid yw peth o’r data am 
ethnigrwydd sy’n cael ei gasglu yn rheolaidd yng Nghymru a Lloegr yn cael ei gasglu yn yr 
Alban. Nid yw’r bylchau hyn yn perthyn i absenoldeb unrhyw fater, ond yn syml absenoldeb 
data am y mater. Efallai bod hyn yn fwy llym wrth ddarllen yr adran iechyd yn Rhan 2. 
Yn Lloegr, mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud i fesur cyffredinolrwydd, afiachusrwydd, 
mynediad a phrofiad cleifion yn ôl ethnigrwydd nad yw wedi’i ailadrodd yn yr Alban. 

Dim ond trwy ymdriniaeth hirdymor gynhwysfawr y gellir mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
hiliol yn effeithiol sy’n archwilio’r holl agweddau ar fywyd ble y mae cymunedau lleiafrifoedd 
ethnig a phobl dduon yn cael eu dal yn ôl; ymdriniaeth sy’n cydnabod y rhyngberthynas 
rhwng ffactorau economaidd a chymdeithasol, hil, profiadau plentyndod gwrthwynebus a 
gwahaniaethu. 
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3. Gweithgaredd llywodraeth ar  
gydraddoldeb hiliol 
Mae Llywodraethu’r DU, yr Alban a Chymru wedi ymgymryd ag ystod o weithgaredd i 
wella cydraddoldeb hiliol. Croesawn y mentrau hyn, ond maen nhw’n gweithredu ar eu 
pennau eu hunain. Byddai ymdriniaeth fwy cynhwysfawr ac wedi’i chydlynu yn well yn cael 
effaith gynyddol a mwy cynaliadwy, ac felly’n cyflwyno gwell gwerth am arian i’r cyhoedd. 
Dim ond effaith gyfyngedig y gall y clytwaith o fentrau cyfredol ei chael.   

Mae mentrau Llywodraeth y DU yn cynnwys targedau ar draws chwe agwedd ar gyfle a 
datblygiad economaidd, gan gynnwys prentisiaethau, cyflogaeth a mynediad i brifysgol. 
Ar wahân, mae adolygiad gan Farwnes McGregor-Smith yn archwilio’r rhwystrau y mae 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn eu hwynebu wrth geisio dyrchafiad o fewn y farchnad 
lafur, ac mae adolygiad Syr John Parker yn edrych ar amrywiaeth byrddau corfforaethol 
(HoL, 2016). Ymhlith y gwaith arall y mae adolygiad gan David Lammy i driniaeth ar 
a chanlyniadau ar gyfer unigolion Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (PMO, 2016) a 
chynlluniau i ofyn i brifysgolion gyhoeddi’n rheolaidd data mynediad a chadw yn ôl rhyw, 
cefndir ethnig a grŵp economaidd cymdeithasol (BIS, 2015a).

Yn yr Alban, amlinella’r ‘Race Equality Framework for Scotland 2016-2030’ ymdriniaeth 
Llywodraeth yr Alban i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a mynd i’r afael â hiliaeth ac 
anghydraddoldeb. Mae’r Fframwaith yn amlinellu chwe gweledigaeth â thema, gan 
gynnwys uchelgais cyffredinol ar gyfer cydraddoldeb hiliol yn yr Alban i’w gyflawni erbyn 
2030. Mae’n annog defnydd mwy effeithiol ar Ddyletswyddau Cydraddoldeb Sector 
Cyhoeddus penodol i’r Alban, defnydd ar ddata cadarnach, a sector gwirfoddol lleiafrifoedd 
ethnig cryfach. Mae’r meysydd ffocws yn ymdrin â chanlyniadau sy’n gysylltiedig â 
chydlyniant a diogelwch cymunedol; cyfranogiad a chynrychiolaeth; addysg a dysgu gydol 
oes; cyflogadwyedd, cyflogaeth ac incwm; ac iechyd a chartref (Llywodraeth yr Alban, 
2016). 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod amcanion cydraddoldeb ar gyfer 2016-2020 
sy’n adlewyrchu canfyddiadau a blaenoriaethau o ‘A yw Cymru yn Decach?’ (EHRC, 
2015b). Maen nhw’n perthyn i gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus megis tai, iechyd ac 
addysg; mynediad at gyngor; gostwng anghydraddoldebau cyflogaeth, sgiliau a thâl; 
gostwng amlder aflonyddwch a cham-drin megis trosedd casineb; cryfhau cydlyniad 
cymunedol; gostwng tlodi; a datblygu gweithlu amrywiol a chynhwysol, gan osod esiampl 
ar draws Cymru. Mae’r wyth amcan cydraddoldeb hyn yn mewnosod cydraddoldeb hiliol 
ar draws meysydd polisi fel rhan o strategaeth ehangach Llywodraeth Cymru i ostwng 
anghydraddoldeb a mynd i’r afael â thlodi.  
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4. Yr angen am ymdriniaeth gynhwysfawr
Er mwyn mynd i’r afael yn llwyddiannus ag anghydraddoldeb hiliol ym Mhrydain, mae’n 
hanfodol defnyddio ymdriniaeth gynhwysfawr sy’n cydnabod y rhyngberthynas rhwng 
gwahanol elfennau ar fywydau pobl. Mae hyn yn gofyn am strategaeth wedi’i chydlynu 
gyda pherchnogaeth, atebolrwydd a threfniadau llywodraethu clir wedi’u harwain gan 
Lywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru. 

Trwy fynd i’r afael â materion unigol mewn ffordd dameidiog, heb ystyried achosion, gyrwyr 
a liferi newid, mae’r camau a gymerir yn annhebygol o fod yn effeithiol yn y tymor hir na 
darparu newid sylweddol a chynaliadwy. Gallai arian cyhoeddus a warir ar hyn o bryd ar 
weithgareddau ar wahân gael ei ddefnyddio’n fwy effeithiol a gydag effaith gynyddol pe 
bai’r gwaith hwn yn cael ei ddwyn ynghyd. Er enghraifft, ni fyddwn yn gwneud cynnydd 
cynaliadwy wrth ostwng bwlch cyflogaeth lleiafrifoedd ethnig oni bai ein bod ni’n mynd i’r 
afael â’r bwlch cyrhaeddiad addysgol. Ni allwn fynd i’r afael â’r anfantais a brofir gan bobl 
o leiafrifoedd ethnig yn y system cyfiawnder troseddol heb ystyried rôl gwasanaethau 
iechyd meddwl wrth gefnogi pobl i brofi bywydau sefydlog.  Ac ni allwn fynd i’r afael â 
thangynrychiolaeth ar bobl o leiafrifoedd ethnig o fewn bywyd gwleidyddol a dinesig heb 
gydnabod y berthynas rhwng gwaharddiad economaidd a chymdeithasol ag ymddieithriad 
gwleidyddol.

Mae’r dystiolaeth a amlinellir yn yr adroddiad hwn yn tanategu’r achos i Lywodraeth y DU 
sefydlu ymdriniaeth gynhwysfawr i ddileu anghydraddoldeb hiliol i yrru camau cydunol ac â 
ffocws ar draws ystod o heriau allweddol yr ydym wedi’u hadnabod.

Byddai ymdriniaeth gynhwysfawr o’r fath yn golygu mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
hiliol hollbresennol ac sydd wedi hen sefydlu ar draws sectorau a thrwy gydol bywydau 
unigolion. Gallai natur a graddfa materion yr ydym wedi’u hadnabod amrywio yng 
ngwahanol rannau o Brydain, felly gallai’r datrysiadau amrywio, ond mae strategaeth 
genedlaethol yn hanfodol. 
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5. Argymhellion 
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (‘y Comisiwn’) yn galw ar Lywodraethau’r 
DU, yr Alban a Chymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol a gwahaniaethu a brofi r 
gan bobl ym Mhrydain mewn ffordd gynhwysfawr ac wedi’i chydlynu.  

Argymhellwn	fod:

1.	 Llywodraeth	y	DU	yn	datblygu	strategaeth	hidrymor	cynhwysfawr	i	gyfl	awni	
cydraddoldeb hiliol, gyda chanlyniadau clir a mesuradwy. Dylai’r strategaeth 
gael	ei	hysbysu	gan	dystiolaeth	a	phrofi	adau	pob	grŵp	ethnig	ym	Mhrydain,	gan	
gynnwys grwpiau rhanddeiliaid allweddol. 

2.	 Mae	datblygu	a	chyfl	enwi’r	strategaeth	wedi’i	chydlynu’n	effeithiol	o	fewn	a	
rhwng	Llywodraethau’r	DU,	yr	Alban	a	Chymru	er	mwyn	uchafu	ar	yr	effaith.	

3.	 Mae	Llywodraeth	y	DU	yn	gosod	cyfrifoldeb	dros	y	strategaeth	o	dan	un	
Ysgrifennydd	Gwladol,	gyda	threfniadau	atebolrwydd	a	llywodraethu	clir	wedi’u	
sefydlu	ar	draws	adrannau	i	yrru	cyfl	enwi	a	chyswllt	priodol	gyda	llywodraethau	
datganoledig.

4. Mae’r holl lywodraethau yn gwella ystod a chwmpas y data ethnigrwydd 
dadelfenedig	sydd	ar	gael	-	gan	gynnwys	data	croestoriadol	-	ac	yn	sicrhau	bod	
ystadegau ethnigrwydd a chanlyniadau ymchwil yn hysbysu eu strategaethau 
cydraddoldeb hiliol.

5.	 Mae’r	holl	lywodraethau	yn	sicrhau	bod	trefniadau	monitro	effeithiol	a	thryloyw	
wedi’u	sefydlu	i	fesur	cynnydd.		

 

Er mwyn cefnogi gweithredu’r argymhellion hyn, bydd y Comisiwn yn gweithio gyda 
llywodraethau a rhanddeiliaid allweddol i godi ymwybyddiaeth o’r dystiolaeth - yn yr 
adroddiad hwn, arsylwadau clo CERD ac adroddiad cymdeithas sifi l Runnymede Trust  
– ac i adnabod y camau y mae’n rhaid eu cymryd i gyfl enwi cynnydd. Gall y Comisiwn 
chwarae rôl allweddol wrth ddwyn rhanddeiliaid ynghyd i ddylanwadu a chefnogi 
llywodraethau yn ein nod ar y cyd o gyfl awni cydraddoldeb hiliol. 
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Ȏl-nodiadau Rhan 1
1 ‘A yw Prydain yn Decach?’ yw adroddiad statudol bob pum mlynedd y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, 
Lloegr a’r Alban. Mae’r adolygiad yn rhoi tystiolaeth helaeth ar 43 dangosydd ar draws 
10 agwedd pwysig ar fywyd bob dydd, gan gynnwys addysg, cyflogaeth, safon byw, 
iechyd, cyfiawnder, diogelwch, hunaniaeth a chyfranogiad. Tynnir tystiolaeth feintiol o 
arolygon o bwys a data gweinyddol a gesglir gan gyrff cyhoeddus (fel yr esbonnir yn ‘A 
yw Prydain yn Decach?’ Papur Methodoleg (EHRC, 2015c). Mae’r rhan fwyaf o’r data 
meintiol craidd yn yr adroddiad hwn yn ymdrin â’r cyfnod rhwng 2008 a 2013, ac rydym 
wedi diweddaru hyn er mwyn adlewyrchu data mwy diweddar ble fo’n bosibl. 

2 Cafwyd cynnydd o 57 y cant wrth adrodd am drosedd casineb i borth adrodd ar-lein 
yr heddlu, True Vision, o’i gymharu â’r un cyfnod yn ystod y mis blaenorol, gyda 85 
o adroddiadau wedi’u gwneud o Ddydd Iau 23 Mehefin i Ddydd Sul 26 Mehefin o’i 
gymharu â 54 o adroddiadau yn y pedwar diwrnod cyfatebol ym mis Mai. Mae True 
Vision yn wefan adrodd trosedd casineb trydydd parti a gefnogir gan holl luoedd 
heddlu Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. (Karen Bradley, 29 Mehefin 2016. Ar gael 
yn: https://hansard.parliament.uk/commons/2016-06-29/debates/16062966000002/
HateCrime [agorwyd: 30 Mehefin 2016]).

3 Fe wnaeth y Pwyllgor ar Ddileu Gwahaniaethu Hiliol archwilio cyflwyniadau gan y 
DU, gan gynnwys gan lywodraethau, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a 
chymdeithas sifil ar 4 a 5 Awst 2016. Adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn, disgwylir cyhoeddi 
arsylwadau’r Pwyllgor wrth gloi i’r DU ym mis Medi 2016.

4 Sefydlwyd y Ddeddf Cymorth Gyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 ym mis 
Ebrill 2013.

5  Stopio a chwilio o dan adran 1 PACE (a deddfwriaeth gysylltiedig), yn ôl ardal llu heddlu 
ac ethnigrwydd hunan-ddiffinedig, Cymru a Lloegr 2014/15: 374,806 Gwyn, 63,523 Du 
(neu Ddu Brydeinig), 42,209 Asiaidd (neu Asiaidd Prydeinig), 15,302 Cymysg. (Swyddfa 
Gartref (2015), Pwerau a gweithdrefnau heddlu Cymru a Lloegr blwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Mawrth 2015: tablau data. Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/statistics/
police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2015-data-
tables [agorwyd: 17 Mawrth 2016]).                           

6  Dengys data diweddar mai disgyblion Gwyn Albanaidd (tua 91 y cant o ddisgyblion) a’r 
rheini y mae eu hethnigrwydd yn Anhysbys/Heb ei Ddatgelu (tua un y cant o ddisgyblion) 
sydd â’r cyfraddau isaf ar gyfer cyrhaeddiad a chyrchfannau gadawyr cadarnhaol, yn 
bennaf rheini mewn hyfforddiant, addysg neu waith. (Llywodraeth yr Alban (2015), 
‘Equality Outcomes and Mainstreaming Report 2015’. Ar gael yn:  http://www.gov.scot/
Publications/2015/04/7781 [agorwyd: 20 Mehefin 2016]).    

https://hansard.parliament.uk/commons/2016-06-29/debates/16062966000002/HateCrime
https://hansard.parliament.uk/commons/2016-06-29/debates/16062966000002/HateCrime
https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2015-data-tables
https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2015-data-tables
https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2015-data-tables
http://www.gov.scot/Publications/2015/04/7781
http://www.gov.scot/Publications/2015/04/7781
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7 Ditch the Label (2015), ‘Annual Bullying Survey 2015’. Ar gael yn: : http://www.
ditchthelabel.org/annual-bullying-survey-2015/ [agorwyd: 20 Mehefin 2016].

8 Roedd 112/681 a 123/569 o ddigwyddiadau wedi’u cofnodi o fwlio ar sail rhagfarn, yn 
Awdurdodau Addysg yr Alban a ddarparodd ddata ar gyfer 2011–12 a 2012–13, ar sail 
hil neu ethnigrwydd. Serch hynny, roedd hil neu ethnigrwydd hefyd yn ymddangos yn 
amlach na nodweddion eraill o fewn polisïau ar fwlio, sy’n golygu y gallai hyder wrth 
adnabod ac adrodd ar ddigwyddiadau fod yn gryfach ar y seiliau hyn. (Dennell, B. and 
Logan, C. (2015), ‘Prejudiced-based bullying in Scottish schools: A research report’. Y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Ar gael yn:  http://www.equalityhumanrights.
com/publication/prejudice-based-bullying-scottish-schools-research-report [agorwyd:  30 
Tachwedd 2015].

9  Diffinnir cyfradd cyflogaeth fel nifer y bobl mewn cyflogaeth fel canran o’r boblogaeth 
(mae ein dadansoddiad yn defnyddio poblogaeth oed gweithio, sy’n 16-64). Y gyfradd 
ddiweithdra yw nifer y bobl nad ydynt ar hyn o bryd mewn swydd fel canran o’r 
‘boblogaeth economaidd weithgar’ (y rheini sy’n gallu gweithio a chanddynt argaeledd 
digonol i weithio; nid yw hyn yn cynnwys y rheini sy’n gweithio trwy salwch, anabledd 
neu oherwydd eu bod yn astudio). Mae ein data ar gyfraddau cyflogaeth yn gwahanu 
menywod a dynion, gan fod gwahaniaethau sylweddol rhwng cyfraddau cyflogaeth 
dynion a menywod o fewn grwpiau lleiafrifoedd ethnig. (EHRC (2015), ‘A yw Prydain yn 
Decach?’, t. 36. Ar gael yn http://www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-
projects/britain-fairer/great-britain-report [agorwyd: 7 Ebrill 2016]).  

10 Ar gael yn: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.
aspx?SessionID=1073&Lang=en [agorwyd: 1 Awst 2016].

11 Gweler, er enghraifft, Centre for Mental Health (2013), ‘The Bradley Commission: Black 
and Minority Ethnic communities, mental health and criminal justice’. Ar gael yn:  https://
www.centreformentalhealth.org.uk/bradley-briefing1 [agorwyd 2 Awst 2016].

12 Trwy broses dendr agored fe wnaeth y Comisiwn roi cytundeb i Runnymede Trust i 
gydlynu a drafftio adroddiad cysgodol sefydliad cymdeithas sifil ar y cyd gyda chlymblaid 
o sefydliadau cymdeithas sifil cydraddoldeb hiliol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban ar 
gyfer archwiliad CERD Awst 2016 o Lywodraeth y DU.

http://www.ditchthelabel.org/annual-bullying-survey-2015/
http://www.ditchthelabel.org/annual-bullying-survey-2015/
http://www.equalityhumanrights.com/publication/prejudice-based-bullying-scottish-schools-research-report
http://www.equalityhumanrights.com/publication/prejudice-based-bullying-scottish-schools-research-report
http://www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/britain-fairer/great-britain-report
http://www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/britain-fairer/great-britain-report
https://www.centreformentalhealth.org.uk/bradley-briefing1
https://www.centreformentalhealth.org.uk/bradley-briefing1
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Mae’r cyhoeddiad hwn a’r adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig 
ar gael o wefan y Comisiwn: 
www.equalityhumanrights.com

I gael cyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd am gydraddoldeb, gwahaniaethu 
neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi 
Cydraddoldeb (Equality Advisory and Support Service), gwasanaeth 
annibynnol sy’n rhad ac am ddim.

Gwefan www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn 0808 800 0082

Ffôn testun  0808 800 0084

Oriau 09:00	hyd	20:00	(dydd Llun i ddydd Gwener)
	 10:00	hyd	14:00	(dydd Sadwrn)

Post FREEPOST Equality Advisory Support Service   
(Gwasanaeth	Cynghori	a	Chefnogi	Cydraddoldeb)	FPN4431

Rhaid cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:  
correspondence@equalityhumanrights.com.  
Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.
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correspondence@equalityhumanrights.com.
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