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Crynodeb gweithredol  

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno casgliadau o gyfweliadau trylwyr 
ansoddol gyda staff cydraddoldeb ac amrywiaeth yn gweithio mewn 
30 o Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) a ariennir yn gyhoeddus yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban. Roedd y cyfweliadau yn archwilio’r mater 
o aflonyddu ar fyfyrwyr a staff yn hiliol. Cyflawnodd IFF Research yr 
ymchwil ar ein rhan. Nid oedd y cyfranogwyr yn gweithredu fel 
cynrychiolwyr ffurfiol eu sefydliadau ond yn myfyrio ar eu profiadau a 
barnau proffesiynol.  

Roedd y cyfweliadau yn rhan o’n hymchwili i aflonyddu hiliol mewn 
prifysgolion ym Mhrydain. Roedd hyn yn cynnwys arolwg ansoddol o 
SAU, a ddefnyddiwyd i recriwtio cyfranogwyr ar gyfer yr ymchwil 
ansoddol. Cyflawnodd yr ymchwiliad hefyd alwad am dystiolaeth gan 
staff a myfyrwyr ac arolwg o fyfyrwyr.  

Trosolwg 

Canfu'r ymchwil hwn bod SAU yn ei chael yn anodd delio gyda’r 
mater o aflonyddu hiliol am amrywiaeth o resymau. Y cyntaf oedd 
diffyg adrodd. Teimlwyd bod dioddefwyr aflonyddu hiliol yn gyndyn i 
siarad oherwydd diffyg ffydd yn y broses gwynion. O ganlyniad, 
roedd nifer o SAU yn pryderu nad oedd ganddynt ddealltwriaeth lawn 
o'r broblem.  
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Roedd aelodau staff a myfyrwyr a wnaeth gwyno yn debygol o 
wynebu system gwynion oedd yn dameidiog ac anghyson. Canfuom 
fod staff rheng flaen yn aml heb sgiliau a phrofiad i ymateb yn briodol 
i adroddiadau o aflonyddu hiliol. Problem gyffredin oedd methiant i 
gydnabod difrifoldeb cyhuddiad a’i uwchgyfeirio’n briodol. Roedd 
cwynion am fyfyrwyr yn arbennig o anodd ei ddatrys oherwydd y 
berthynas lai reoledig rhwng SAU a’u myfyrwyr o gymharu â staff. 
Teimlai SAU fod yna gyfyngiadau o ran y trosolwg y gallent ddisgwyl 
ei gynnal dros ymddygiad myfyrwyr.  

Yn gyffredinol roedd y SAU yn ein hastudiaeth yn cymryd amrywiaeth 
o gamau i ddelio â’r problemau hyn. Roedd y rhain yn cynnwys 
cyflwyno offer adrodd dienw, gwella cefnogaeth ar gyfer dioddefwyr a 
chyfathrebu mwy rhagweithiol o bolisïau aflonyddu hiliol trwy 
ymgyrchoedd a gweithgareddau hyrwyddo.  

Pa mor effeithiol yw polisïau a gweithdrefnau SAU?  

Roedd sefydliadau yn hyderus gan fwyaf bod eu polisïau ar 
aflonyddu hiliol myfyrwyr a staff yn addas i'r diben. Weithiau roedd 
hyn oherwydd eu bod wedi diweddaru eu polisïau yn ddiweddar yn 
unol ag arfer gorau deongledig yn y sector. Roedd ffynonellau'r 
wybodaeth arfer gorau a ddefnyddiwyd yn cynnwys y Siarter 
Cydraddoldeb Hil, arweiniad gan Advance HE a phrofiadau a 
rannwyd trwy rwydweithiau proffesiynol. Er gwaethaf hyder yng 
nghadernid y polisïau hyn, ni yn gyffredinol ni allai SAU ddarparu 
tystiolaeth o’u heffeithiolrwydd.  

Nododd rhai SAU y nifer isel o gwynion ffurfiol fel tystiolaeth o 
effeithiolrwydd eu polisïau a phrosesau. Roedd eraill yn disgrifio 
mentrau y teimlont oedd wedi bod yn llwyddiannus, yn seiliedig ar 
brofiad a thystiolaeth anecdotaidd. Roedd y rhain yn cynnwys lleoli 
cynghorwyr urddas i gefnogi dioddefwyr honedig, defnyddio 
cyfryngwyr hyfforddedig i gynorthwyo datrys cwynion yn anffurfiol a 
gwaith partneriaeth/allgymorth gyda chymunedau lleol a 
gwasanaethau fel yr heddlu.  
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Roedd y llwybrau i adrodd aflonyddu hiliol mewn SAU unigol yn 
dueddol o amrywio i staff a myfyrwyr. Roedd cwynion gan staff fel 
arfer yn cael eu cyfeirio at adran Adnoddau Dynol (AD), gyda 
rheolwyr llinell yn aml y pwynt cyswllt cyntaf. O gymharu, roedd 
cwynion myfyrwyr yn dueddol o gael eu gwneud trwy amrywiol 
lwybrau. Roedd y rhain yn cynnwys penaethiaid adran, tiwtoriaid 
personol, darlithwyr, gwasanaethau cefnogaeth myfyrwyr, 
cynghorwyr aflonyddu hiliol/urddas a chynrychiolwyr undebau 
myfyrwyr.  

Yn gyffredinol, ni fyddai digwyddiadau yn cael eu huwchgyfeirio i 
broses gwynion ffurfiol. Roedd hyn yn bennaf oherwydd pwyslais 
sefydliadol ar ddatrysiad anffurfiol. Fodd bynnag, roedd rhai 
sefydliadau'n pryderu nad oedd y rhai oedd yn gyfrifol am ymateb i 
gwynion yn gychwynnol yn cydnabod eu difrifoldeb.   

Roedd rhai cyfranogwyr yn pryderu nad oedd gan staff rheng flaen yr 
hyfforddiant a phrofiad angenrheidiol i ddelio gyda chwynion 
cychwynnol yn gymwys. Weithiau roedd staff rheng flaen yn gwneud 
penderfyniadau anghywir am uwchgyfeirio cwyn ac/neu ddatrysiad 
anffurfiol, neu ddim yn gweithredu o gwbl. Nid oedd gan rai 
sefydliadau broses ar gyfer dogfennu achosion a godwyd ac y 
deliwyd â nhw’n anffurfiol. Roedd hyn yn ei gwneud yn anodd iddynt 
fonitro cysondeb wrth drin achosion. Roedd hefyd yn ei gwneud yn 
anodd iddynt asesu graddfa aflonyddu hiliol ar eu sefydliad. 
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Roedd rhai sefydliadau wedi cymryd camau i ddelio gyda’r heriau hyn 
trwy weithredu llwyfan canolog, ar-lein i dderbyn a chofnodi’r holl 
gwynion aflonyddu hiliol. Yr offeryn mwyaf cyffredin o’i fath a 
grybwyllwyd oedd y llwyfan ‘adrodd a chefnogaeth’.1 Roedd yr offer 
yma yn cofnodi pob cwyn, pa bynnag ran ‘r sefydliad oedd wedi ei 
hysbysu o hyn yn wreiddiol. Roeddynt hefyd yn cynnwys system 
codio i gofnodi a diogelu nodweddion y partïon dan sylw. Roedd hyn 
yn galluogi sefydliadau i nodi'r holl gwynion ble gallai hil fod wedi bod 
yn ffactor (ynghyd â’r rhai anodwyd yn benodol i fod yn ymwneud ag 
aflonydd hiliol).  

Roedd nifer o sefydliadau hefyd wedi cychwyn hyfforddiant 
gwyliedydd neu ragfarn anymwybodol, yn cynnwys y rhai sy'n delio â 
chwynion. Roedd hyn wedi ei anelu at sicrhau y deliwyd â chwynion 
aflonyddu hiliol mewn modd cyson.   

Pa heriau mae SAU yn wynebu wrth ddatrys cwynion?  

Yn gyffredinol, roedd prifysgolion yn canfod ei bod yn fwy heriol delio 
â chwynion ynghylch myfyrwyr yr honnwyd i fod yn gyflawnwyr na 
saff. Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod contractau cyflogaeth yn 
sefydlu'n glir beth yw’r ymddygiad disgwyliedig ar gyfer staff ac roedd 
gan SAU broses gwynion sefydledig. Teimlai prifysgolion bod eu 
perthynas gyda myfyrwyr yn fwy cymhleth. Roedd yna ‘amwyster’ 
deongledig parthed agweddau penodol o fywyd myfyrwyr, fel 
cymdeithasu oddi ar y campws, ble mae trosolwg a dylanwad yn 
finimol.   

                                      

 

Yn wreiddiol fe ddatblygwyd 1 yr offeryn ‘adrodd a chefnogaeth’ gan Dîm 
Amrywiaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant Prifysgol Manceinion, mewn 
cydweithrediad â’u hundeb myfyrwyr yn 2014: [cyrchwyd: 12 Mehefin 2019]. 

https://www.reportandsupport.manchester.ac.uk/
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Cwynion eraill yr oedd sefydliadau yn eu cael yn arbennig o anodd 
eu datrys oedd achosion yn ymwneud â mân ymosodedd,2 cwynion 
ble roedd y cyflawnwr honedig yn cynnwys y cyhoedd a chwynion ble 
gallai'r cyflawnwr neu ddioddefwr honedig fod yn dioddef problemau 
iechyd meddwl cyn y digwyddiad dan sylw. 

Sut mae SAU yn cefnogi dioddefwyr a chyflawnwyr 
honedig?  
Prin iawn oedd y prifysgolion gyda phecyn penodol o gefnogaeth i’w 
gynnig i naill ai ddioddefwyr honedig neu gyflawnwyr honedig 
aflonyddu hiliol. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o brifysgolion yn 
cynnig gwasanaethau cynghori cyffredinol (megis rhaglenni cymorth i 
weithwyr ar gyfer staff a gwasanaethau cefnogaeth cyffredinol i 
fyfyrwyr).  

Pa mor effeithiol mae SAU yn cyfathrebu eu polisïau? 

Roedd rhai SAU yn ffocysu ar gyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth o’u 
polisïau aflonyddu hiliol yn llwyddiannus, yn hytrach nag addasu'r 
polisïau eu hunain. Roedd rhywfaint o gytundeb nad oedd eu 
cyfathrebu wedi bod yn ddigon rhagweithiol yn flaenorol. Roedd wedi 
canolbwyntio'n ormodol ar y broses ymsefydlu ar gyfer staff a 
myfyrwyr (ble cyfeiriwyd at bolisïau ar wefan y brifysgol) heb 
ddarparu fawr ddim gwybodaeth wedi hynny i adnewyddu 
gwybodaeth pobl. Felly, ystyriwyd yn gyffredinol fod hyn yn faes 
pwysig ar gyfer gwaith pellach.   

                                      

 
2 Mân ymosodedd yw datganiadau, gweithredoedd neu ddigwyddiadau a ystyrir i 
fod yn achos o wahaniaethu anuniongyrchol, cynnil, neu wahaniaethu anfwriadol 
yn erbyn aelodau o grŵp ar yr ymylon fel lleiafrifoedd hiliol neu ethnig. 



Ymchwiliad i aflonyddu hiliol: arolwg o brifysgolion 

 

 

8 

Mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth, roedd rhai SAU wedi datblygu 
rhwydweithiau o staff lleiafrifoedd ethnig, wedi cynnal ymgyrchoedd 
ar-lein a chefnogi digwyddiadau allgymorth undebau myfyrwyr yn 
hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. 

Beth yw’r rhwystrau i adrodd am gwynion?  

Roedd dehongliadau SAU o'r rhwystrau i adrodd digwyddiadau 
aflonyddu hiliol yn bennaf yn adlewyrchu casgliadau’r arolwg meintiol 
o sefydliadau a gyhoeddwyd yn ein hadroddiad ymchwil rhif 129: 
diffyg gwybodaeth o bolisïau’r sefydliad; diffyg hyder yn y broses 
gwynion a phryderon parthed ôl-effeithiau ac erledigaeth bosibl.  

I daclo'r broblem hon, roedd rhai sefydliadau wedi cyflwyno adrodd 
aflonyddu hiliol yn ddienw, er bod gan rai sefydliadau bryderon am 
hyn. Roeddynt yn gofidio na fyddai'r dioddefwr yn deall cyfyngiadau 
adrodd dienw ar allu'r SAU i weithredu. Fodd bynnag, teimlai eraill y 
gallai fod yn werthfawr o ran helpu annog dioddefwyr i wneud 
cwynion. Byddai hyn, yn ei dro, yn galluogi SAU i ddatblygu gwell 
dealltwriaeth o raddfa ac amlder aflonyddu hiliol yn eu sefydliadau.  

Roedd sefydliadau eraill yn taclo diffyg hyder yn eu gweithdrefn 
ymdrin â chwynion trwy hyrwyddo ymagwedd ‘dim goddefiant’. 
Roeddynt yn teimlo bod y neges yma yn arbennig o effeithiol pan 
oedd wedi ei arwain gan staff uwch yn y sefydliad.  

Casgliadau 
̶ Yn gyffredinol, teimlai prifysgolion fod paramedrau eu perthynas 

gyda staff yn fwy diffiniedig na’r rhai gyda’u myfyrwyr. Oherwydd y 
berthynas gytundebol rhwng SAU a’u staff roedd sawl cyfle i 
gyfathrebu polisïau a dylanwadu ar ymddygiad. Ni ellid dweud hyn 
am y berthynas rhwng SAU a’u myfyrwyr.   

̶ Roedd yr amrywiaeth o ffyrdd i adrodd am aflonyddu yn ei gwneud 
yn heriol i brifysgolion sicrhau cysondeb o ran delio â chwynion.  
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̶ Roedd ymdrin â chwynion yn dueddol o fod yn anghyson 
oherwydd gwahaniaethau yn nealltwriaeth a phrofiad staff. Mewn 
rhai achosion, roedd methiant ar ran staff i gydnabod difrifoldeb 
digwyddiad a’i uwchgyfeirio’n briodol. O ganlyniad, roedd yn 
anodd i rai prifysgolion ddeall graddfa aflonyddu hiliol ar eu 
sefydliad.  

̶ Roedd agweddau tuag at adrodd am gwynion aflonydd yn ddienw 
yn amrywio.  

Roedd rhai prifysgolion wedi cyflwyno rhaglenni a mentrau i ddathlu 
amrywiaeth. Eu diben oedd sefydlu newid diwylliannol ac 
amgylchedd mwy cynhwysol i fyfyrwyr o leiafrifoedd ethnig. 
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