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A yw Prydain yn Decach? Crynodeb Gweithredol

Am y cyhoeddiad hwn
Beth yw diben y cyhoeddiad hwn?

Pryd y’i cyhoeddwyd?

Crynodeb gweithredol yw hwn o’r ddogfen A
yw Prydain yn Decach? Cyflwr cydraddoldeb
a hawliau dynol 2015, adroddiad statudol
bob pum mlynedd y Comisiwn ar gynnydd
cydraddoldeb a hawliau dynol yn Lloegr, yr
Alban a Chymru.

Cyhoeddwyd y crynodeb gweithredol hwn
gyntaf yn hydref 2015.

Mae’r crynodeb gweithredol yn rhoi cyfle i
ddarllenwyr ymgyfarwyddo â phrif bwyntiau’r
adroddiad yn gyflym.
Ar gyfer pwy?
Mae’r crynodeb gweithredol ar gyfer unigolion
a sefydliadau, yn gyhoeddus a phreifat, a all
fod angen trosolwg cryno o’r adroddiad A yw
Prydain yn Decach?, sy’n sylweddol hwy.
Beth sydd ynddo?
Mae’r crynodeb gweithredol yn trafod:
• ein methodoleg
• canfyddiadau allweddol yn ymwneud ag:
–– addysg a dysg
–– gwaith, incwm a’r economi
–– iechyd a gofal
–– cyfiawnder, diogelwch a’r hawl i fyw
–– yr unigolyn a chymdeithas
• wyth her gydraddoldeb a hawliau dynol
allweddol i Brydain Fawr.

Pam wnaeth y Comisiwn gynhyrchu’r
adroddiad hwn?
Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol yn hyrwyddo a gorfodi’r deddfau sy’n
diogelu ein hawliau i degwch, urddas a
pharch. Fel rhan o’i ddyletswyddau, mae’r
Comisiwn yn darparu adroddiadau achlysurol
i’r Senedd a’r genedl ar gynnydd cydraddoldeb
a hawliau dynol yn Lloegr, yr Alban a
Chymru. Yn 2010, cynhyrchodd y Comisiwn
ei adroddiad cyntaf ar gydraddoldeb, Pa mor
deg yw Prydain?. Dilynwyd hyn yn 2012 gan
adroddiad oedd yn cyd-fynd â’r prif adroddiad
ar hawliau dynol, Adolygiad Hawliau Dynol. A
yw Prydain yn Decach? yw adroddiad dilynol
y Comisiwn ar gydraddoldeb a hawliau dynol.
Pa fformatau sydd ar gael?
Mae’r crynodeb gweithredol ar gael ar
ffurf Saesneg (PDF a Word), Cymraeg
(PDF a Word), Easy Read (PDF) ac
Iaith Arwyddion Prydain (fideo) yn:
www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer
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Crynodeb gweithredol
Rhoddodd Deddf Cydraddoldeb 2006 y
ddyletswydd i’r Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol (EHRC) roi adroddiadau yn
gyson ar y graddau y mae cydraddoldeb
a hawliau dynol yn gwella ym Mhrydain.
Cyhoeddwyd Pa mor deg yw Prydain?
(adolygiad o gydraddoldeb) yn 2010, ac
yna Adolygiad Hawliau Dynol yn 2012
gennym.
A hwn, yn 2015, yw ein hadroddiad cyntaf
ar gynnydd. Gobeithiwn y bydd yr adroddiad
hwn o werth i lunwyr polisïau a’r rhai sy’n
dylanwadu ar draws pob sector. Ein diben yw
rhoi adroddiad am ein canfyddiadau, nodi ein
heriau at y dyfodol, a gwahodd y rhai sydd
â chyfrifoldebau statudol neu ddiddordeb
yn y meysydd hyn i ymdrin â’r materion
trwy ddynodi a gweithredu’r datrysiadau
angenrheidiol. Nid ydym yn bwrw amcan
ar effaith y newidiadau deddfwriaethol neu
bolisi arfaethedig yn y dyfodol, ac nid ydym
yn ceisio esbonio achosion y gwahaniaethau,
nac yn cynnig datrysiadau trwy bolisi.
Rydym wedi casglu data a thystiolaeth
o gwmpas 10 maes: addysg; safon byw;
gweithgareddau cynhyrchiol a werthfawrogir;
iechyd; bywyd; diogelwch corfforol;
diogelwch cyfreithiol; bywyd unigol, teuluol
a chymdeithasol; hunaniaeth, mynegiant a
hunan-barch; a chyfranogiad, dylanwad a
llais. Ym mhob un o’r meysydd hyn, mae set o
ddangosyddion a dulliau mesur yr ydym wedi
eu defnyddio er mwyn gwerthuso cynnydd. Yn
gyfochrog â’r adroddiad hwn cynhyrchwyd 10
o bapurau tystiolaeth manwl (un ar gyfer pob
maes), sydd ar gael ar ein gwefan.

1

Wrth benderfynu beth (o’r 10 papur
tystiolaeth) i’w gynnwys yn yr adroddiad hwn,
fe ddefnyddiwyd tri maen prawf:
• y graddau y gwelwyd newid dros amser
• y gyfran o’r grŵp penodol o’r boblogaeth y
mae’r broblem yn effeithio arnynt, a
• graddfa’r effaith ar gyfleoedd mewn bywyd.
Mae’r dystiolaeth feintiol a ddefnyddiwyd
gennym yn tynnu ar arolygon mawr a data
gweinyddol a luniwyd gan gyrff cyhoeddus.
O ystyried y gwahaniaeth amser rhwng
casglu’r data a’i ddadansoddi a’i wirio, mae’r
rhan fwyaf o’r data meintiol craidd yn ymdrin
â’r cyfnod o 2008 hyd 2013. Ychwanegwyd
at hyn trwy ddata mwy diweddar o
ddadansoddiadau eraill cyhoeddedig sy’n
bodloni ein meini prawf caeth. Mae’r data
ansoddol a ddefnyddiwyd yn fwy diweddar ac
yn cynnwys adroddiadau gan arolygiaethau
a rheoleiddwyr, sefydliadau rhyngwladol,
pwyllgorau seneddol, y Deyrnas Unedig a’r
llywodraethau datganoledig, a sefydliadau
anllywodraethol.

www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer
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Addysg a dysg
Mae’r meysydd lle gwelwyd cynnydd yn
ystod cyfnod yr adolygiad yn cynnwys:
• gwelliannau cyffredinol o ran cyrhaeddiad
addysgol mewn ysgolion; yn Lloegr,
lleihau’r bwlch cyflawni rhwng disgyblion
Gwyn a disgyblion Pacistanaidd/
Bangladeshaidd ac Affricanaidd/Caribïaidd/
Du
• defnydd mwy effeithiol o gronfeydd
premiwm disgyblion
• deilliannau addysgol da mewn canolfannau
hyfforddi diogel
• cynnydd yn lefel y cyfranogiad ymhlith rhai
16-18 oed mewn addysg a hyfforddiant, a
• gostyngiad yn y canrannau o ddynion a
menywod heb unrhyw fath o gymwysterau.

• menywod yn fwy tebygol o fod heb unrhyw
gymwysterau na dynion, mewn cyferbyniad
â’r sefyllfa mewn addysg uwch, lle gwnaeth
menywod fwy na chau’r bwlch rhyngddynt
â dynion,1 ac
• er bod mwy o ddisgyblion Du yn Lloegr
wedi mynd ymlaen i astudio mewn
sefydliad addysg uwch, roeddent yn llai
tebygol na disgyblion Gwyn, cymysg neu
Asiaidd o fynd i’r sefydliadau uchaf eu
statws.

Mae’r heriau’n cynnwys:
• rhai bylchau yn parhau ac yn wir yn tyfu o
ran cyrhaeddiad addysgol (er enghraifft,
ymhlith disgyblion sy’n Sipsiwn neu’n
Deithwyr, plant o gefndiroedd tlotach ac
yn arbennig bechgyn Gwyn, plant ag
anghenion addysgol arbennig a phlant
yn y system gofal); yng nghyd-destun
gostyngiad cyffredinol, cyfraddau allgau
uwch i rai plant (er enghraifft, plant ag
anghenion addysgol arbennig)
• cyfraddau uchel o fwlio yn cael ei gyflawni
yn erbyn rhai plant (er enghraifft, plant
anabl a phlant lesbaidd, hoyw a deurywiol)
• llai o gyfranogiad gan bobl ifanc anabl
mewn addysg, gwaith a hyfforddiant

Yn y cyd-destun hwn, mae cymhwyster yn cynnwys: cymwysterau academaidd o TGAU (neu gyfatebol) ac uwch;
cymwysterau galwedigaethol; a dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu eraill ar unrhyw lefel. Nid oes gan unigolyn
heb unrhyw gymwysterau unrhyw un o’r rhain.

1

www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer
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Gwaith, incwm a’r economi
Mae’r meysydd lle gwelwyd cynnydd yn
cynnwys:
• cydnabyddiaeth gynyddol (yn, er enghraifft,
Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015)
o’r achlysuron o dorri hawliau dynol o
ganlyniad i fasnachu mewn pobl, gweithio
gorfodol, caethwasiaeth a cham-fanteisio
• lleihad yn y bwlch rhwng y ddau ryw o ran
cyfraddau cyflogaeth
• cyrhaeddwyd y targed gwirfoddol ar gyfer y
FTSE 100 o 25% o ferched ar y byrddau, ac
• yn Lloegr, roedd llai o oedolion a
phlant yn byw mewn llety is na’r safon
gydnabyddedig; gwelwyd gostyngiad mewn
digartrefedd yng Nghymru a’r Alban.
Mae’r heriau’n cynnwys:
• cynnydd yn y masnachu mewn pobl y
cafwyd adroddiad amdano (a chynnydd yn
y gyfran o ddioddefwyr oedd o’r Deyrnas
Unedig)
• cyfradd gyflogaeth gyffredinol is2
• roedd dynion yn fwy tebygol o fod yn ddiwaith na menywod, ond roedd menywod
yn fwy tebygol o fod mewn gwaith rhanamser; cynyddodd y nifer o fenywod oedd
mewn gwaith rhan-amser a oedd am fod
mewn gwaith amser llawn
• parhaodd menywod a phobl o rai
lleiafrifoedd ethnig i fod yn llai tebygol
o fod yn gyfarwyddwyr gweithredol ac
anweithredol

• ymhlith rhai 16–24 mlwydd oed yr oedd
y cyfraddau cyflogaeth isaf, ac roedd y
bwlch cyflogaeth rhwng y grwpiau oedran
ieuengaf a hynaf wedi cynyddu;3 cynyddodd
y cyfraddau diweithdra i bobl anabl;4 roedd
cyfraddau diweithdra yn sylweddol uwch
i leiafrifoedd ethnig; roedd menywod
Pacistanaidd/Bangladeshaidd lai na hanner
mor debygol o fod mewn gwaith mewn
cymhariaeth â’r cyfraddau cyflogaeth
cyfartalog i fenywod; Mwslimiaid oedd
yn profi’r cyfraddau diweithdra uchaf, y
cyfraddau cyflogaeth isaf a’r cyfraddau tâl
yr awr isaf (a hynny’n gostwng) yn ystod y
cyfnod
• profodd yr holl grwpiau oedran dan 55 oed
ostyngiad sylweddol yn y tâl cyfartalog yr
awr, gyda’r gostyngiad mwyaf yn y grwpiau
oedran ieuengaf; roedd bwlch cyson rhwng
cyflogau graddedigion; roedd y premiymau
cyflogaeth ac enillion am hyfforddiant a
chymwysterau uchaf i raddedigion yn uwch
i ddynion nag i fenywod; gwelodd rhai
lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl fwy o
ostyngiad yn eu tâl cyfartalog, ac
• roedd cyfraddau tlodi yn uwch i blant ar
aelwydydd lle’r oedd rhywun o leiafrif
ethnig yn ben; cynyddodd amddifadedd
materol i bobl anabl uwch ben y lefel tlodi
ac ehangodd y bwlch rhwng pobl anabl a’r
rhai nad ydynt yn anabl o oedran gwaith.

Cyfradd gyflogaeth: y nifer o bobl mewn gwaith fel canran o’r boblogaeth (mae dadansoddiadau’r Comisiwn yn
defnyddio’r boblogaeth o oedran gwaith, 16-64 oed).
3
Dim ond cyfran o’r gostyngiadau mewn cyflogaeth a’r cynnydd mewn diweithdra y mae’r cynnydd yng
nghyfranogiad pobl ifanc mewn addysg amser llawn yn eu hesbonio. Hyd yn oed wrth gyfrifo ar gyfer mwy o
gyfranogiad, mae’r gyfradd gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc a’r gyfradd ddiweithdra wedi cynyddu dros y cyfnod sy’n
cael ei adolygu.
4
Cyfradd ddiweithdra: y nifer o bobl nad ydynt mewn gwaith ar hyn o bryd fel canran o’r ‘boblogaeth sy’n
weithredol yn economaidd’ (y rhai sy’n gallu gweithio ac sydd ar gael i weithio; nid yw hyn yn cynnwys y rhai nad
ydynt yn gweithio oherwydd salwch, anabledd neu oherwydd eu bod yn astudio).
2
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Iechyd a gofal
Mae’r meysydd lle gwelwyd cynnydd yn
cynnwys:
• lleihad yn y bwlch rhwng y ddau ryw o ran
disgwyliadau oes
• gostyngiad yn y gyfradd marwolaethau
ymhlith plant ifanc yng Nghymru a Lloegr i
blant Gwyn, Pacistanaidd/Bangladeshaidd
ac Affricanaidd/Caribïaidd
• gostyngiad yn y gyfradd o ddynion a
menywod sydd yn ysmygu ar hyn o bryd yn
Lloegr, ac mewn dynion sy’n mynd tu hwnt
i’r canllawiau yfed risg isel
• gostyngiad yn y gyfradd hunanladdiadau
yn yr Alban (er bod y gyfradd gyffredinol
yn yr Alban wedi parhau yn uwch nag yng
Nghymru a Lloegr), ac
• yng Nghymru a Lloegr, cyllid sylweddol ar
gael ar gyfer therapi seicolegol; yr Alban
oedd y wlad gyntaf ym Mhrydain i gyflwyno
targed i sicrhau mynediad cyflymach
i therapïau seicolegol; datblygiadau
cadarnhaol yn argaeledd gofal iechyd
meddwl o safon uchel.
Mae’r heriau’n cynnwys:
• statws iechyd wedi ei bennu gan yr
unigolyn ei hun i rai pobl gyda nodweddion
penodol (er enghraifft, Sipsiwn a Theithwyr
a phobl anabl) yn waeth (yng Nghyfrifiad
2011); disgwyliad oes is ymhlith pobl gyda
salwch meddwl difrifol neu anabledd dysgu,
Sipsiwn a Theithwyr a phobl ddigartref
• cyfradd hunanladdiadau uwch yng
Nghymru a Lloegr, gan arwain at ehangu
yn y bwlch rhwng dynion a menywod, gyda
dynion canol oed yn arbennig mewn perygl
• deilliannau diwedd oes gwaeth i bobl mewn
sefyllfaoedd cymdeithasol-economaidd
difreintiedig

www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer

• pryderon am allu plant â chanser i gael
gofal lliniarol
• cynnydd yn y risg o broblemau iechyd
meddwl ymhlith oedolion yn Lloegr, gyda
risg uchel i bobl sy’n dynodi eu bod yn
hoyw/lesbaidd/deurywiol/arall; Pobl ddu/
Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
oedd â’r gyfradd uchaf o gyswllt gyda
gwasanaethau iechyd meddwl; ac roedd
pobl ddu yn fwy tebygol o fod wedi cael eu
cadw dan orfod dan Ddeddf Iechyd Meddwl
1983 fel rhan o arhosiad fel claf mewn
uned iechyd meddwl; pryderon difrifol am
fynediad at wasanaethau iechyd meddwl i
blant a phobl ifanc; gofal am garcharorion
gydag anghenion iechyd meddwl yn
anghyson ar draws sefydliadau
• nifer uwch o bobl yn Lloegr gyda
phroblemau iechyd angen gofal iechyd a
chymdeithasol a gydag ‘anghenion iechyd
cymhleth’, mewn cyd-destun cyffredinol
a welodd leihad yn y ddarpariaeth gofal
cymdeithasol
• pobl gydag anableddau dysgu a/neu
awtistiaeth yn cael eu rhoi mewn lleoliadau
anaddas am yn rhy hir ac yn bell oddi wrth
eu teuluoedd a’u cartrefi
• profodd rhai pobl – er enghraifft pobl
drawsrywiol a phobl o gymunedau
mudol – broblemau yn cael mynediad at
wasanaethau gofal iechyd, ac
• nid oedd y camau diogelu cyfreithiol a
roddir gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 i
atal triniaeth ddiraddiol neu annynol yn cael
eu defnyddio mor aml ac y dylent; roedd
nifer o ymholiadau yn amlygu diffygion
difrifol (a chamdriniaeth weithiau) wrth
ofalu am gleifion bregus, fel y rhai ag
anableddau dysgu, pobl hŷn a chleifion
gyda dementia.

4

Education
Education
and learning
and learning HealthEducation
and
Health
careEducation
andand
care
learning
Education
Work,
and learning
income
Work,
andHealth
income
and
learning
and
and
Health
care
The
and
Health
individual
care
The
Work,
and
individual
care
income
Work,Justice,
and
income
Work,
Justice,
security
and
income
The
security
and
individual
The individual
The individual
Justice, Justice,
security secu
Jus
the economy
the economy
and society
andthe
society
economy
theand
economy
right
theand
economy
to right
life and
to life
society
and society
and society
and right
and
to life
rightand
to

A yw Prydain yn Decach? Crynodeb Gweithredol

Cyfiawnder, diogelwch a’r hawl i fyw
Mae’r meysydd lle gwelwyd cynnydd yn
cynnwys:
• gostyngiad mewn nifer o droseddau difrifol
sy’n effeithio ar ddiogelwch personol a’r
hawl i fywyd ar draws neu mewn rhannau o
Brydain, a
• nifer o ddiwygiadau deddfwriaethol a
chynlluniau polisi arwyddocaol, gan
gynnwys cynnydd yn y nifer o gyfeiriadau
gan yr heddlu o droseddau yn ymwneud
â thrais ‘ar sail anrhydedd’ i’w herlyn;
mwy o amddiffyniad cyfreithiol i rai 17
mlwydd oed yn y ddalfa gan yr heddlu a
chynnydd yn y nifer o geisiadau am Gamau
Diogelu Amddifadu o Ryddid; ymrwymiad
gweithdrefnol cryfach i ymchwilio i unrhyw
farwolaethau y gall y Wladwriaeth fod â
rhywfaint o gyfrifoldeb amdanynt; a gosod
safonau hawliau dynol rhyngwladol i
garcharorion sy’n fenywod, a ymgorfforwyd
yn y fframwaith arolygu rheoleiddiol.
Mae’r heriau’n cynnwys:
• cynnydd yn y nifer o droseddau casineb
Islamoffobaidd a gwrth-Semitig
• problemau difrifol o ran cam-drin plant yn
rhywiol a cham-fanteisio yng Nghymru a
Lloegr
• diffygion yn ymateb yr heddlu i gam-drin
domestig ac yn y defnydd o bwerau stopio
a chwilio
• effaith posibl y diwygiadau i gymorth
cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr ar
fynediad unigolion bregus at gyfiawnder
sifil a theulu

5

• mynegodd y rheoleiddwyr bryderon difrifol
am weithredu camau diogelu i ddiogelu
pobl rhag cael eu hamddifadu o’u rhyddid
yn anghyfreithlon ar draws Prydain, ac
am ddefnyddio dulliau atal sy’n effeithio
ar unigolion sy’n cael eu cadw, mewn
lleoliadau iechyd, gofal a chadw
• cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cartref
adolygiad annibynnol o farwolaethau a
digwyddiadau difrifol yn y ddalfa gan yr
heddlu yng Nghymru a Lloegr. Bu 133 o
farwolaethau yn ystod neu yn dilyn bod
yn y ddalfa gan yr heddlu yng Nghymru a
Lloegr rhwng 2007/08 a 2014/15, a 444 o
hunanladdiadau ymddangosiadol yn dilyn
bod yn y ddalfa gan yr heddlu
• mynegwyd pryderon gan y rheoleiddwyr
am orlenwi carchardai ar draws Prydain,
cynnydd mewn trais mewn rhai carchardai
i ddynion yng Nghymru a Lloegr, a
thriniaeth o blant a dioddefwyr arteithio sy’n
ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo, a
• diffyg cyfyngiad amser ar gadwad i
fewnfudwyr yn y Deyrnas Unedig yn
groes i’r hyn sy’n digwydd yn aelod
wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd.

www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer
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Yr unigolyn a chymdeithas
Mae’r meysydd lle gwelwyd cynnydd yn
cynnwys:
•

•

•

•

•
•

•

•

Mae’r heriau’n cynnwys:

• cynnydd yn anfodlonrwydd y cyhoedd am
cyflwyno priodasau cyfartal ar draws
sefydliadau yn defnyddio data personol
Prydain; cynnydd parhaus yn y modd y
pobl, ar ôl nifer o achosion o golli/
mae’r cyhoedd yn derbyn pobl lesbaidd,
camddefnyddio
hoyw a deurywiol ar draws Prydain; a
• lleoliadau ymhell o gartref yn cael eu rhoi
thystiolaeth o lai o stigma yn gysylltiedig ag
i bobl gydag anableddau dysgu, plant yn y
iechyd meddwl yng Nghymru a Lloegr
ddalfa a phlant mewn gofal, sy’n effeithio ar
eglurder trwy gyfraith achos o allu pobl
eu mynediad i rwydweithiau cymdeithasol
gydag anableddau dysgu i wneud eu
(fel y mae’r lleihad mewn trafnidiaeth
penderfyniadau am berthynas, a rhyddid
gyhoeddus)
unigolion i fynegi eu crefydd neu gredoau
• parhaodd pobl anabl, Sipsiwn, Roma a
nifer o newidiadau pwysig i’r fframwaith
Theithwyr, pobl drawsrywiol a mewnfudwyr
cyfreithiol, gan gynnwys dyletswyddau
i brofi rhagfarn/gelyniaeth
a chyfrifoldebau newydd a roddwyd i
• parhaodd tangynrychioli gwleidyddol o bobl
awdurdodau lleol yn Lloegr sy’n effeithio
ifanc, menywod a phobl o rai lleiafrifoedd
ar ofal a chefnogaeth i oedolion, a
ethnig
deddfwriaeth newydd ar draws Prydain sy’n • parhaodd pobl ifanc a’r rhai o rai
ymestyn y gefnogaeth sydd ar gael i bobl
lleiafrifoedd ethnig i fod yn llai tebygol o
ifanc sy’n gadael y system gofal
fod yn weithredol yn wleidyddol; mewn
creu troseddau newydd yn ymwneud â
cymhariaeth â’r rhai mewn grwpiau rheoli
phriodas dan orfod, cam-drin domestig
a phroffesiynol, roedd yr holl is-grwpiau
emosiynol ac ariannol ac ymddygiad sy’n
hefyd yn llai gweithredol yn wleidyddol
rheoli neu orfodi
• roedd y gwaharddiad cyffredinol i atal
cryfhau pwerau’r Comisiynydd Gwybodaeth
carcharorion rhag pleidleisio yn parhau, yn
i reoleiddio Deddf Diogelu Data 1998
groes i hawliau’r Confensiwn
deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i annog
• roedd pryderon am weithgareddau cudd
cyfranogiad mewn cymdeithas sifil ar draws
yr heddlu a gwyliadwriaeth sy’n ymyrryd ar
Prydain
brotestiadau, ac
gwelliannau yn amrywiaeth Senedd
• roedd pobl anabl, rhai lleiafrifoedd ethnig a
y Deyrnas Unedig yn dilyn etholiad
phobl 75 oed a hŷn yn llai tebygol nag eraill
cyffredinol 2015; er bod y cydbwysedd
o amgyffred y gallent gael dylanwad ar
o ran y ddau ryw yn parhau yn well yn
benderfyniadau lleol.
Senedd yr Alban a Chynulliad Cenedlaethol
Cymru, a
chynnydd cyfranogiad gwleidyddol yn yr
Alban, gan gynnwys pobl ifanc, a’r gyfran
o bobl sy’n amgyffred y gallant gael
dylanwad ar benderfyniadau lleol.
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Diweddglo
Gan dynnu ar y dystiolaeth a gasglwyd,
rydym wedi dynodi wyth o heriau
cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol i
Brydain Fawr dros y blynyddoedd nesaf:
1. Gwella’r dystiolaeth a’r gallu i asesu pa
mor deg yw cymdeithas.
2. Codi safonau a chau’r bylchau
cyrhaeddiad mewn addysg.
3. Annog recriwtio, datblygu a gwobrwyo teg
mewn cyflogaeth.
4. Cefnogi gwell amodau byw mewn
cymunedau cydlynol.
5. Annog cyfranogiad democrataidd a
sicrhau mynediad at gyfiawnder.
6. Gwella mynediad at wasanaethau iechyd
meddwl a chefnogaeth i’r rhai sy’n profi
(neu mewn perygl o brofi) iechyd meddwl
gwael.
7. Atal camdriniaeth, esgeulustod a
thriniaeth wael mewn gofal ac yn y
ddalfa.
8. Ymdrin ag aflonyddu a cham-drin pobl
sy’n rhannu nodweddion penodol sy’n cael
eu diogelu.
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Crynodeb gweithredol
A yw Prydain yn Decach?

Cysylltiadau
Cyhoeddwyd A yw Prydain yn Decach? Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2015:
Crynodeb Gweithredol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae’r cyhoeddiad
hwn ar gael o wefan y Comisiwn: www.equalityhumanrights.com/IsBritainFairer
Am gyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu
neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb,
gwasanaeth rhad ac am ddim ac annibynnol.
Y We:

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 FPN4431
Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com
Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.
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