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Rhagair gan ein
Prif Weithredwr
Sawl gwaith yn ystod y flwyddyn a aeth
heibio y dangosodd rhywun ddiffyg
parch atoch oherwydd eich hil, amharid
neu gyfeiriadedd rhywiol? Fyddech
chi’n teimlo’n anghyfforddus pe byddai
mewnfudwr yn byw y drws nesaf i chi,
neu pe byddai gan eich bos gyflwr
iechyd meddwl? Dyma rai o’r cwestiynau
y gwnaethom eu gofyn yn yr arolwg
cenedlaethol cyntaf o ragfarn am fwy
na degawd - ac yn aml mae’r atebion yn
destun syndod.
Buom yn siarad â bron i 3,000 o bobl o
bob rhan o Brydain am eu profiadau o
ragfarn a’u hagweddau tuag at wahanol
grwpiau. Dywedodd pedwardeg dau y
cant o’r holl ymatebwyr iddynt fod yn
destun rhagfarn yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, ac roedd y ffigwr yma’n uwch
ymhlith grwpiau lleiafrifol. Mae hyn yn
fater o bryder, yn enwedig gan fod yr
arolwg hefyd wedi darganfod bod rhai
pobl yn credu bod ymdrechion i ddarparu
cyfle cyfartal i grwpiau penodol ‘wedi
mynd yn rhy bell’.
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Seilir ein gwaith ar yr egwyddor byddwn
oll yn ffynnu os yw pawb yn cael cyfle
cyfartal mewn bywyd. Mae angen i ni
felly ddeall natur a graddau’r rhagfarn
a’r gwahaniaethu ym Mhrydain er mwyn
mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n dal pobl
yn ôl. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni
fod â data cadarn ar agweddau pobl tuag
at bobl eraill, ac ar brofiad pobl o gael eu
hamharchu, eu nawddogi, eu bwlio neu
beidio â chael eu trin cystal oherwydd
eu hil, eu rhyw, amhariad, neu unrhyw
nodwedd warchodedig arall. Os deallwn yr
agweddau sydd yn cynnal gwahaniaethu,
gallwn sicrhau bod ymdrechion i fynd i’r
afael â hwy yn cyrraedd y nod.
Rydym felly’n galw ar i Lywodraeth y DU
ariannu arolwg cenedlaethol rheolaidd y
byddai ei ddarganfyddiadau’n faromedr
sy’n dangos cyflwr cyfredol rhagfarn
a gwahaniaethu ym Mhrydain. Mae’r
adroddiad hwn yn manylu ar fodel
dichonadwy y gallai eraill ei ddefnyddio.
Mae angen ymchwilwyr cymdeithasol,
cymdeithas sifil a chyrff anllywodraethol
i barhau i ddatblygu a phrofi’r set hon o
gwestiynau gyda grwpiau gwarchodedig
eraill, yn enwedig y rheiny y mae’n anodd
eu cyrraedd, er mwyn darparu darlun
cynhwysfawr.

Fel rhan o’n rhaglen waith yn y maes yma,
rydym eisoes wedi archwilio’r cysylltiadau
rhwng agweddau ac ymddygiadau, ac wedi
gweithio gyda phartneriaid i gryfhau ein
gwybodaeth o’r “hyn sy’n gweithio” wrth
fynd i’r afael â rhagfarn a gwahaniaethu.
Byddwn yn lansio’n hadolygiad tair blynedd
o gyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol
ym Mhrydain yn fuan. Bydd ‘A yw Prydain
yn Decach? 2018’ yn gyfateb pwysig i’r
arolwg hwn, a fydd yn caniatáu i ni weld
lle gallai agweddau rhagfarnllyd tuag at rai
grwpiau penodol ddal y grwpiau hynny yn
ôl mewn bywyd.
Gyda’i gilydd, mae’r adroddiadau hyn
yn gyfraniad sylweddol at ein cronfa o
dystiolaeth o sut y mae pobl ym Mhrydain
yn byw ac yn gweithio gyda’i gilydd.
Byddwn yn defnyddio’r data yma yn ein
gwaith ein hunain, ac rydym yn gobeithio
y bydd llunwyr polisi yn gyffredinol yn
eu defnyddio yn eu gwaith hwythau - er
mwyn sbarduno newid parhaus. Mae gan
Brydain hanes clodwiw o fynd i’r afael ag
anoddefgarwch a rhagfarn, ac mae’n rhaid
i ni sicrhau ein bod yn parhau i arwain
yn hyn o beth wrth i ni adael yr Undeb
Ewropeaidd. Credwn mai cyfiawnder,
rhyddid a thosturi yw’r rhinweddau a ddylai
ddiffinio ein cenedl i’r dyfodol.
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Crynodeb gweithredol
Dyma’r arolwg cenedlaethol cyntaf o ragfarn am dros ddegawd. Mae’n mesur rhagfarn
a gwahaniaethu ym Mhrydain ar sail profiadau pobl ag amrediad eang o nodweddion
gwarchodedig: oed, anabledd, hil, rhyw, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol,
beichiogrwydd a mamolaeth, ac ailbennu rhywedd.
Mae ein hadroddiad yn dangos gwerth defnyddio arolwg cenedlaethol o’r math yma i fesur
rhagfarn a gwahaniaethu ym Mhrydain ac i fanylu ar feincnod ar gyfer arolygon yn y dyfodol.
Diben yr ymchwil yma yw helpu i sefydlu ‘baromedr’ cenedlaethol i fonitro newidiadau yn
agweddau a phrofiadau’r boblogaeth yn gyffredinol.
Cawsom ein comisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i ddyluno a rhedeg
arolwg rhagfarn cenedlaethol, gan ddefnyddio set cyson o fesurau ar draws ystod o
nodweddion gwarchodedig. Gwnaethom holi 2,853 o oedolion ym Mhrydain gan ddefnyddio
arolygon NatCen Panel a chynnal arolwg ychwanegol i dargedu grwpiau lleiafrifol a allai fel
arall fod wedi’u tangynrychioli yn yr arolwg yma.
Mae ein harolwg yn darparu mewnwelediad newydd i ffurf ac mynychder rhagfarn a
gwahaniaethu ym Mhrydain. Mae mesur y materion hyn yn gyson ar draws grwpiau â
nodweddion gwarchodedig yn Lloegr, yr Alban a Chymru yn cynnig trosolwg sy’n ddiweddar
ac yn gyfartal. Mae’n ein galluogi i edrych yr amrediad cyfan o fesurau er mwyn creu darlun
ystyrlon o’r rhagfarn sy’n effeithio ar nodwedd warchodedig benodol, yn hytrach nag edrych
ar fesurau unigol ar eu pennau’u hunain.
Er nad yw hyd yma’n creu darlun o ragfarn a gwahaniaethu ar gyfer yr holl nodweddion
gwarchodedig - byddai hynny’n gofyn am arolwg mwy o faint a mwy datblygiedig - mae’n
manylu ar fodel dichonadwy ar gyfer offeryn cenedlaethol at y dyfodol i fonitro’r materion
hyn ym Mhrydain.
Mae’r adroddiad yma’n darparu trosolwg o’r hyn rydym wedi’i ddarganfod am brofiadau pobl
ym Mhrydain a’u mynegiadau o ragfarn.
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Profiad pobl o ragfarn
a gwahaniaethu
•
•

Dywedodd 42% o bobl ym Mhrydain iddynt brofi rhyw fath o ragfarn yn ystod y 12 mis
diwethaf.
Dangosodd y data a ddeilliodd o gyfuniad o’r arolwg o’r panel cynrychiolwyr a’r data
sampl hybu fod profiad pobl o ragfarn yn uwch yn y grwpiau lleiafrifol. Rhaid wrth
rywfaint o bwyll wrth ddehongli hyn oherwydd y gwahaniaethau methodolegol rhwng
hwn a’r prif arolwg. Dros y flwyddyn ddiwethaf:
•
•
•
•

•

roedd 70% o’r Mwslimiaid a gafodd eu holi brofiad o ragfarn ar sail crefydd
cafodd 64% o bobl o gefndir ethnig du brofiad o ragfarn ar sail hil
cafodd 61% o bobl â chyflwr iechyd meddwl brofiad o ragfarn ar sail amhariad, a
chafodd 46% o bobl lesbiaid, hoyw neu ddeurywiol brofiad o ragfarn ar sail
cyfeiriadedd rhywiol.

Gall pobl o unrhyw oed gael profiad o ragfarn ar sail oed. Yn unol ag ymchwil blaenorol,
dywedodd cyfran uwch o oedolion Prydeinig iddynt gael profiad o ragfarn ar sail eu hoed
(26%) nag ar ail unrhyw nodwedd arall.

Agweddau
•

•

Cytunodd bron i dri chwarter o bobl ym Mhrydain (74%) y dylai pob grwp ym Mhrydain
gael ei drin yn gyfartal, ond roedd un ymhob deg (10%) a ymatebodd i’r arolwg yn
anghytuno.
Mynegodd mwy o bobl deimladau negyddol agored tuag at rai nodweddion gwarchodedig
penodol (44% tuag at Sipsiwn, Roma a Theithwyr, 22% tuag at Fwslimiaid a 16% tuag
at bobl drawsrywiol) na thuag at eraill (er enghraifft, 9% tuag at bobl hoyw, lesbiaid neu
ddeurywiol, 4% tuag at bobl dros 70 oed a 3% tuag at bobl anabl ag amhariad corfforol).
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•

•

Mynegodd chwarter anesmwythder â’r syniad o fod â rhywun â chyflwr iechyd meddwl
arnynt yn fos arnynt (25%) neu fel aelod posibl o’r teulu (29%). Dywedodd tuag un ymhob
pump o’r ymatebwyr y byddent yn teimlo’n anghysurus pe byddai mewnfudwr neu Fwslim
yn byw y drws nesaf (19% a 18% yn ôl eu trefn) a dywedodd 14% y byddent yn teimlo’n
anghysurus pe byddai rhywun trawsrywiol yn byw y drws nesaf.
Teimlai tua thraean o oedolion Prydeinig bod yr ymdrechion i ddarparu cyfle cyfartal wedi
mynd ‘yn rhy bell’ yn achos mewnfudwyr (37%) a Mwslimiaid (33%). Mewn cyferbyniad â
hyn, roedd bron i ddau draean yn teimlo ‘nad oedd ymdrechion wedi mynd yn ddigon pell’
i bobl â chyflyrau iechyd meddwl (63%) neu bobl ag amhariad corfforol (60%).

Datblygu baromedr cenedlaethol
Rydym wedi darganfod rhai enghreifftiau o sut y mae’r arolwg yma’n cynhyrchu
mewnwelediad defnyddiol wrth ei ddefnyddio fel set gyflawn o fesurau:
•

•

•

•

Nid yw canfyddiadau pobl o ddifrifoldeb gwahaniaethu ym Mhrydain o ran y gwahanol
nodweddion gwarchodedig yn cyfateb i lefelau profiad personol o wahaniaethu. Er
enghraifft, roedd dros hanner (54%) yn credu nad oedd mater gwahaniaethu ar sail
oed yn ddifrifol o gwbl, neu dim ond ychydig yn ddifrifol, er gwaetha’r ffaith fod rhagor o
oedolion Prydeinig yn adrodd am brofiadau o ragfarn ar sail eu hoed (26%) nag unrhyw
nodwedd warchodedig arall.
Roedd gwrthwynebiad pobl i wella cyfleoedd cyfartal ar ei gryfaf wrth ystyried y
grwpiau hynny a oedd yn llai ‘cyfeillgar’ ac yn fwy ‘galluog’ (er enghraifft Mwslimiaid a
mewnfudwyr) ac yn wannach yn achos y rheiny a ystyrient yn llai ‘galluog’ ond yn fwy
‘cyfeillgar’ (er enghraifft pobl anabl).
Mae rhagfarnau’n debygol o fod yn benodol iawn, ac mae gwahaniaethau yn y ffyrdd y
mae pobl yn mynegi eu rhagfarnau tuag at bobl â gwahanol nodweddion gwarchodedig.
Yn yr un modd, er bod niferoedd isel yn mynegi teimladau negyddol tuag at bobl anabl
ag amhariad corfforol a’r rheiny â chyflwr iechyd meddwl, roedd pobl yn llai cyfforddus
gyda’r syniad o fod â rhywun â chyflwr iechyd meddwl yn fos arnynt neu’n gymydog
iddynt na gyda’r syniad o rywun ag amhariad corfforol.
Gall ffurf a mynychder rhagfarn wahaniaethu ar draws gwahanol ranbarthau Prydain.
Er enghraifft, roedd canran yr ymatebwyr a fynegodd deimladau negyddol tuag at
Fwslimiaid, mewnfudwyr a Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn is yn yr Alban nag yn Lloegr.

Mae ein hadroddiad yn nodi set o fesurau y gellir eu hailadrodd yn rheolaidd i greu
sail tystiolaeth gyson am ffurf a mynychder rhagfarn a gwahaniaethu ym Mhrydain.
Gellir addasu ac ehangu’r arolwg i asesu agweddau ychwanegol penodol ar ragfarn a
gwahaniaethu, yn ogystal â’r grwpiau y mae hynny’n effeithio arnynt, ynghyd â meysydd
bywyd nad ydynt wedi’u cynnwys hyn o adroddiad. Mae’n hanfodol parha i ddatblygu
mesurau’r arolwg er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn offeryn cywir, perthnasol a
defnyddiol i geisio deall rhagfarn a gwahaniaethu ym Mhrydain.

6

Cysylltiadau
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cydraddoldeb a hawliau dynol cysylltiedig
ar gael ar ein gwefan: www.equalityhumanrights.com

EASS
Am gyngor, gwybodaeth neu gyfarwyddyd ar faterion cydraddoldeb, gwahaniaethu
neu hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb,
gwasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim. Gwefan
www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn			

0808 800 0082

Ffôn testun 		

0808 800 0084

Oriau 			

09:00 to 19:00 (Llun i Wener)

			
Post 			

10:00 to 14:00 (Sadwrn)
FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau a sylwadau parthed y cyhoeddiad hwn at:
correspondence@equalityhumanrights.com.
Rydym yn croesawu eich adborth.

Fformatau amgen
Am wybodaeth ar gael mynediad at gyhoeddiadau’r Comisiwn ar ffurf amgen,
cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com
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