Siarad am
hawliau dynol:
Sut i adnabod ac ymgysylltu ag
ystod o gynulleidfaoedd
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Cefndir

Ar gyfer pwy y bwriedir hwn?

Fe wnaethon ni ofyn i ComRes gynnal ymchwil i’n helpu i ddeall
agweddau’r cyhoedd tuag at hawliau dynol a thuag at faterion
hawliau dynol penodol, er mwyn llywio ein gwaith i hyrwyddo
dealltwriaeth o bwysigrwydd hawliau dynol. Mae’r ymchwil wedi
canolbwyntio’n benodol ar gael darlun manylach o bobl â barnau
cymysg ar hawliau dynol - grŵp a nodwyd mewn ymchwil
flaenorol - a’u gwerthoedd a’u cymhellion i gefnogi hawliau dynol.
Dyma grynodeb o’n canfyddiadau allweddol ac argymhellion ar
gyfer siarad â’r cyhoedd ynglŷn â hawliau dynol.

Bydd y crynodeb hwn yn arbennig o ddefnyddiol i gyrff
anllywodraethol, cyrff cyhoeddus ac unigolion a sefydliadau eraill
sy’n gweithio mewn meysydd sy’n ymwneud yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol â hawliau dynol a chydraddoldeb. Bydd hefyd o
gymorth i unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn cyfathrebu’n
effeithiol ynghylch pwysigrwydd hawliau dynol.
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Pam mae hyn yn bwysig?
Mae gan Brydain Fawr draddodiad hir o warchod a hyrwyddo
hawliau dynol gartref a thramor. Mae hawliau dynol yn hanfodol
i’n ffordd o fyw, a rhaid inni warchod rhag unrhyw beth sy’n eu
gwanhau, gan gynnwys y deddfau a’r mecanweithiau sy’n caniatáu
i unigolion eu mwynhau a’u gorfodi. Eto, gall hawliau dynol
ymddangos fel pwnc anodd i’w drafod â’r cyhoedd. Yn sicr, maent
wedi dioddef enw gwael yn ystod y blynyddoedd diweddar, ag
adolygiad o 2013 yn canfod mai dim ond mewn 30% o erthyglau,
blogiau ac areithiau seneddol y defnyddiwyd ‘hawliau dynol’ mewn
cyd-destun positif ym Mhrydain Fawr. Canfu ein dadansoddiad
cyfryngau ein hunain bod erthyglau am hawliau dynol a
gyhoeddwyd gan chwe prif ffynonellau newyddion yn ystod 2017
yn cael eu llywio gan drafodaeth am berthynas Prydain ag Ewrop a
mewnfudo.

Mae gennym ddyletswydd statudol i hyrwyddo ymwybyddiaeth,
dealltwriaeth a’r modd diogelu hawliau dynol. Ein hamcanion yw
diogelu a gwella’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer hawliau dynol.
Er bod hawliau dynol yn cystadlu â nifer o faterion eraill ar
yr agenda bolisi, yn aml gall barn y cyhoedd ddylanwadu ar
wneuthurwyr polisi a blaenoriaethau’r llywodraeth. Rydyn ni’n
credu, os gallwn ni gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o’r hyn
mae hawliau dynol yn ei olygu a’r gwerth cadarnhaol maent
yn ei gyflwyno, yna bydd pobl yn dod yn randdeiliaid pwerus a
chefnogwyr i’r gwaith rydyn ni a sefydliadau eraill yn ei wneud.
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Canfyddiadau allweddol
1. Y gynulleidfa

Mae agweddau tuag at hawliau dynol yn gymhleth ac wedi’u hariannu.
Mae’n bwysig nodi gwahanol gynulleidfaoedd a sut i siarad â nhw.
Cadarnhaodd ein hymchwil ganfyddiadau blaenorol bod gan gyfran
fawr o’r cyhoedd deimladau anghyson ynghylch hawliau dynol.
Yna, fe wnaethon ni edrych yn ddyfnach ar ddealltwriaeth pobl o
hawliau dynol, canfyddiadau hawliau dynol yn gyffredinol a materion
unigol, eu gwerthoedd a’u diddordeb mewn gwybod mwy. Ar sail y
dadansoddiad segmentu hwn, roedden ni’n gallu nodi chwe grŵp
gwahanol sydd ag agweddau a rennir tuag at hawliau dynol.

Mae’r tabl isod yn dangos y nodweddion mae pob grŵp yn
ystadegol yn fwy tebygol o’u cael na’r cyfartaledd. Gall hyn gynnig
mewnwelediadau defnyddiol i lwyfannau a sianelau ar gyfer ymgysylltu
â gwahanol grwpiau. Fodd bynnag, ddylen ni ddim gymryd yn
ganiataol bod gan bawb mewn grŵp penodol y nodweddion hyn neu
eu bod yn meddwl mewn ffordd benodol.

Cyfran o boblogaeth Prydain Fawr

10% 21% 18% 16% 14% 21%
Pwy ydyn nhw
Hoffi systemau a
sofraniaeth, ond yn
anoddefgar ynghylch
hawliau cyfartal i
grwpiau lleiafrifol

Heb wybod am
hawliau dynol, ond
o blaid rhai materion
hawliau dynol unigol

Pesimistaidd ynghylch
beth mae hawliau dynol
wedi’i gyflawni, ac yn
amau eu bod yn elwa’n
bersonol ganddynt

Cydnabod eu bod yn
elwa o hawliau dynol,
ond heb gredu bod
pawb yn haeddu

Ymgysylltu â hawliau
dynol ond yn amheus
ynghylch awdurdod

Amddiffynwyr
optimistaidd a
grymusedig o hawliau
dynol
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Gwrthwynebwyr
Diysgog

Niwtralwyr
Heb
Ymrwymiad

Herwyr
Sinigaidd

Sceptigiaid
Unigolyddol

Cefnogwyr â
Theimladau
Anghyson

Hyrwyddwyr
Brwd

Mwy tebygol na’r cyfartaledd i fod ..
Oed 45+ (80%)

Oed 18-44 (70%)

Benyw (58%)

Oed 45+ (69%)

Benyw (66%)

Gwryw (59%)

Yn Llundain (18%)

Pleidleisio i Lafur (38%)

Gwryw (64%)

Wedi ymddeol (38%)

Cyflogedig (72%)

Yng Ngogledd Lloegr
(31%)

Pleidleisio i’r
Ceidwadwyr (49%)

Lleiafrifoedd ethnig
(13%)

Cristnogol (60%)
Byw mewn tref (46%)

Yn Ne a Dwyrain Lloegr
(38%)
Wedi ymddeol (32%)
Gradd economaiddgymdeithasol ABC1 (70%)
Pleidleisio i’r Ceidwadwyr
(48%)

Cyflogedig(69%)
Gradd economaiddgymdeithasol C2DE
(60%)
Pleidleisio i Lafur (39%)

Gradd economaiddgymdeithasol ABC1
(65%)
Pleidleisio i Lafur
(53%)
Cael addysg
drydyddol (89%)
Byw mewn lleoliad
trefol (47%)

Cael addysg drydyddol
(79%)

Credu bod hawliau dynol yn bwysig

5%

43% 66% 66% 79% 89%

Diddordeb mewn dysgu mwy am hawliau dynol

12% 46% 55% 45% 58% 71%
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Gwrthwynebwyr
Diysgog

Niwtralwyr
Heb
Ymrwymiad

Herwyr
Sinigaidd

Sceptigiaid
Unigolyddol

Pleidleisio democrataidd
a’r system gyfreithiol
(81%)

Darparu iechyd ac
addysg sylfaenol i
bawb (44%)

Darparu iechyd ac
addysg sylfaenol i bawb
(93%)

Pawb sy’n mynd drwy’r
systemau barnwrol yn
cael eu trin yn deg (90%)

Diogelu’r ffordd Brydeinig
o fyw a gwerthoedd
Prydain (81%)

Rhyddid i lefaru (42%)

Pawb sy’n mynd drwy’r
systemau barnwrol
yn cael eu trin yn deg
(86%)

Darparu iechyd ac addysg
sylfaenol i bawb (88%)

Cefnogwyr â
Theimladau
Anghyson

Hyrwyddwyr
Brwd

Preifatrwydd bywydau a
data personol (89%)

Iechyd ac addysg
sylfaenol i bawb (96%)

Iechyd ac addysg
sylfaenol i bawb (88%)

Pawb sy’n mynd drwy’r
systemau barnwrol
yn cael eu trin yn deg
(93%)

Y tri phrif fater

Diogelu preifatrwydd
bywydau a data personol
(80%)

Diogelu preifatrwydd
bywydau a data
personol (41%)

Rhyddid i lefaru (88%)

Rhyddid i lefaru (88%)

Rhyddid i lefaru (93%)

Diogelu preifatrwydd
bywydau a data
personol (84%)

Y gefnogaeth fwyaf o’i gymharu â chyfartaledd
Diogelu’r ffordd Brydeinig
o fyw a gwerthoedd
Prydain (81%)

Darparu iechyd ac
addysg sylfaenol i bawb
(93%)

Pawb sy’n mynd drwy’r
systemau barnwrol yn
cael eu trin yn deg (90%)

Cydraddoldeb ar gyfer y
gymuned LGBT (67%)

Triniaeth deg ar gyfer
grwpiau lleiafrifoedd
ethnig a ffydd (83%)

Dim un (35%)

Dim un (29%)

Dim un (24%)

Dim un (34%)

Metro (20%)

Papur newydd lleol
(28%)

Daily Express/Daily Mail/
The Sun (23%)

Daily Express/ Daily
Mail/ The Sun (20%)

Papur newydd lleol
(21%)

Papur newydd lleol
(22%) Daily Express/
Daily Mail/The Sun
(20%)

Huffington Post/
Newyddion y BBC (32%)

Darparu cefnogaeth i’r
rheiny mewn gwledydd
sy’n datblygu (28%)

Ffynonellau Newyddion (3 uchaf)
Daily Express/ Daily
Mail/ The Sun (36%)
Dim un (28%)
Papur newydd lleol
(16%)

Gwefan Sky News
(19%)

Guardian/Independent
(31%)
Papur Newydd Lleol
(24%)
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2. Dealltwriaeth o hawliau dynol
Po fwyaf mae pobl yn ei wybod am hawliau dynol, y mwyaf tebygol y byddan nhw’n meddwl bod hawliau
dynol yn bwysig. Gall addysgu’r cyhoedd am hawliau dynol, beth maen nhw’n ei olygu a sut maen nhw’n
gweithio, helpu i fynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth a all arwain at farn negyddol a gwrthwynebol.
Mae ein hymchwil yn dangos nad yw’r cyhoedd yn gyffredinol yn
teimlo’n hyderus eu bod yn gwybod llawer am hawliau dynol. Mae
ychydig dan hanner y boblogaeth oedolion Prydeinig (45%) yn dweud
bod ganddyn nhw ddigon o wybodaeth ar y pwnc, â dim ond 5% yn
dweud eu bod yn gwybod llawer iawn. Mae hyn yn golygu bod hanner
poblogaeth Prydain yn teimlo bod ganddynt wybodaeth gyfyngedig
neu ddim gwybodaeth ynghylch hawliau dynol.
Mae’r rhai sy’n ystyried eu bod yn gwybod llawer iawn am hawliau
dynol yn fwy tebygol o ddweud bod hawliau dynol yn bwysig (91%),
o’u cymharu â’r rhai sy’n dweud eu bod yn gwybod dim am hawliau

Gwrthwynebwyr
Diysgog

Niwtralwyr
Heb
Ymrwymiad

Yn wybodus am hawliau dynol

Herwyr
Sinigaidd

dynol (64%). Mae hyn yn dangos bodolaeth model diffyg gwybyddol
- hynny yw, mae pobl sy’n ystyried bod ganddynt wybodaeth fain
neu anghywir o hawliau dynol yn fwy tebygol o fod yn fwy beirniadol
ynghylch hawliau dynol.
Yn ogystal, mae ein hymchwil ansoddol yn awgrymu bod rhai pobl
yn mynegi gwrthwynebiad tuag at syniad eu bod yn teimlo’n llai
gwybodus amdano. Dangosodd y Niwtraliadau Heb Ymrwymiad, sy’n
adrodd am ddiffyg gwybodaeth am ac amwysedd tuag at hawliau
dynol, gynnydd amlwg yn eu lefel o ddiddordeb mewn hawliau dynol
wrth iddyn nhw ddod yn fwy agored iddynt yn ystod trafodaethau.

Sceptigiaid
Unigolyddol

Cefnogwyr â
Theimladau
Anghyson

Hyrwyddwyr
Brwd

38% 45% 50% 58% 43% 63%
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3. Agweddau tuag at hawliau dynol
Mae dadansoddiad o yrwyr allweddol yn fodd pwerus o nodi’r safbwyntiau sy’n gyru cefnogaeth
i syniad. Nododd yr ymchwil pa syniadau sy’n ysgogi pob cynulleidfa i gredu bod hawliau dynol
yn bwysig, a hefyd y syniadau hynny sy’n cael effaith negyddol ar eu pwysigrwydd canfyddedig.
Fe wnaethon ni ganfod bod y mwyafrif o’r cyhoedd eisoes yn
cefnogi materion hawliau dynol penodol ac yn cytuno â rhai
egwyddorion hawliau dynol. Dangosodd ein harolwg mai’r
materion hawliau dynol penodol â’r gefnogaeth fwyaf yw’r rhai
hynny sy’n haws i gysylltu â nhw, megis yr hawl i ofal iechyd ac
addysg. Mae hawliau sifil a gwleidyddol sy’n effeithio ar bawb
hefyd yn cael llawer iawn o gefnogaeth, â phreifatrwydd, triniaeth
deg mewn systemau barnwrol, rhyddid i lefaru a phleidleisio
democrataidd i gyd yn cael eu graddio’n uchel gan dri chwarter o’r
cyhoedd.

Dangosodd ein dadansoddiad o yrwyr allweddol fod rhai credoau
penodol yn cael effaith negyddol ar gefnogaeth i hawliau dynol.
Mae’r safbwyntiau hyn yn amrywio ar gyfer pob grŵp. Er enghraifft,
mae Eiriolwyr Brwd sy’n credu bod hawliau dynol yn angenrheidiol
mewn gwledydd sydd â llywodraethau ansefydlog ond nid ym
Mhrydain yn fwy tebygol o feddwl nad yw hawliau dynol yn bwysig.
Mae’r rhai hynny yn y grwpiau llai ymgysylltiedig sydd â barnau
negyddol ynghylch ymfudwyr, ffoaduriaid a’r UE yn llai tebygol o
feddwl bod hawliau dynol yn bwysig. Daeth y barnau hyn i’r amlwg
hefyd yn y trafodaethau ansoddol gyda’r grwpiau sydd â barnau
cymysg tuag at hawliau dynol, ac mae’r grwpiau hyn yn aml wedi
nodi straeon negyddol gan y cyfryngau.
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Nododd y dadansoddiad o yrwyr allweddol hefyd rai o’r syniadau sy’n cael effaith gadarnhaol ar gefnogaeth i hawliau dynol.
Mae’r rhain yn cynnwys:

Brexit

Cyffredinolrwydd

Y gyrrwr mwyaf arwyddocaol i ddod i’r amlwg ar draws yr holl
grwpiau yw’r angen i ddiogelu deddfau hawliau dynol ar ôl Brexit.
Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod y trafodaethau ansoddol yn
awgrymu y dylai’r pwyslais fod ar gynnal safonau hawliau dynol
yn hytrach nag ar newidiadau deddfwriaethol. Mae cymhlethdod
technegol Brexit i raddau helaeth yn annog ymateb lluddedig, ac
mae’r pwnc yn peryglu rhannu cynulleidfa yn syth yn garfannau
Gadael ac Aros, a all gyfyngu ar y drafodaeth i ddadleuon sydd
wedi’u hen galedu ynghylch Brexit megis ymfudo. Fodd bynnag,
gall Brexit gynnig ffordd wirioneddol o ddangos gwerth hawliau
dynol trwy fabwysiadu ymagwedd osgoi colledion - ond byddai
angen datblygu a phrofi hyn.

Cred arall sy’n cymell pobl i ystyried bod hawliau dynol yn bwysig
yw y dylai hawliau dynol fod yn berthnasol i bawb, ta waeth pwy
ydyn nhw. Daeth cyffredinolrwydd hawliau dynol i’r amlwg hefyd
yn y trafodaethau ansoddol fel cysyniad cymhellol a gwerth
diwylliannol a rennir. Mae hyn yn ategu’r ymdeimlad o falchder
mewn safonau moesol Prydain a hanes o ddiogelu hawliau dynol
– barn a ddelir hyd yn oed gan y rhai hynny sydd ag amheuon
ynghylch sut y defnyddir hawliau dynol (neu sut y’i camddefnyddir).
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Barn sy’n gyrru’r gred bod hawliau
dynol yn bwysig
Mae canlyniadau’r dadansoddiad o yrwyr allweddol yn dangos y barnau sy’n effeithio ar y gred
bod hawliau dynol yn bwysig. Mae gan yrwyr positif ddylanwad cadarnhaol ar gred cynulleidfa
bod hawliau dynol yn bwysig, ac mae gan yrwyr negyddol ddylanwad negyddol ar hyn. Mae’r
graddau dylanwad sydd gan bob barn ar y gred hon hefyd yn wahanol hefyd - po hiraf yw’r
bar, po fwyaf y mae’n effeithio ar gred y gynulleidfa bod hawliau dynol yn bwysig.

Gwrthwynebwyr
Diysgog

Niwtralwyr
Heb
Ymrwymiad

Herwyr
Sinigaidd

Sceptigiaid
Unigolyddol

Cefnogwyr â
Theimladau
Anghyson

Hyrwyddwyr
Brwd

Mae’n bwysig bod hawliau dynol yn dal i gael eu diogelu wedi Brexit.
Mae hawliau dynol yn gyffredinol, dylen nhw fod yn gymwys i bawb ta waeth pwy ydyn nhw.
Pan yw pobl yn siarad am gamddefnyddio hawliau dynol, dw i’n cydymdeimlo â’r dioddefwyr.
Mae’n bwysig deall manylion deddfau hawliau dynol fel y gall cymdeithas eu diogelu.
Ymddiriedir yng ngwybodaeth ynghylch hawliau dynol gan lywodraeth y DU.
Cyfrifoldeb y llywodraeth yw darparu swydd i bawb sydd am gael un.
Ymddiriedir yng ngwybodaeth ynghylch hawliau dynol gan arweinwyr Crefyddol.
Wedi gadael yr UE, dylai Prydain fynd ymhellach o ran gwarantu hawliau pobl.
Ymddiriedir yng ngwybodaeth ynghylch hawliau dynol gan ymgyrchwyr/sefydliadau
Hawliau dynol.
Dylai cyflogwyr wneud mwy i leihau rhwystrau i gyflogaeth ar gyfer grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol.
Gofalir am ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn dda ym Mhrydain heddiw.
Mae diwylliant Prydain yn cael ei danseilio gan fewnfudwyr.
Mae’r drafodaeth ar hawliau dynol yn dangos bod Ewrop yn ymyrryd yn ormodol yn ein materion.
Mae hawliau dynol yn bwysig mewn gwledydd simsan neu lwgr, ond nid oes ar
Brydain eu hangen.

-ve

+ve
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Argymhellion
Gall ein canfyddiadau eich helpu i nodi pa gynulleidfaoedd y dylech chi gyfathrebu â
nhw, yn dibynnu ar eich amcanion, ac mae’n cynnig mewnwelediad i’r sianelau y gallwch
chi eu defnyddio er mwyn ymgysylltu â nhw yn fwy effeithiol.
Mae’r dilynol yn dri awgrym ymarferol, yn seiliedig ar ein hymchwil, ynghylch sut y
gallwch chi adeiladu dealltwriaeth pobl o hawliau dynol a’u pwysigrwydd.

1. Siarad am hawliau dynol yn gadarnhaol
Anaml y defnyddir ieithwedd hawliau dynol o ddydd i ddydd - mae
pobl yn llawer mwy tebygol o siarad am gydraddoldeb. Canlyniad
hyn yw bod hawliau dynol yn cael eu hystyried i raddau helaeth yn
rhywbeth mae cyfreithwyr, gwleidyddion a newyddiadurwyr yn ei
drafod – h.y. y rhai hynny sy’n gweithredu mewn byd sy’n teimlo’n
wahanol i fywydau bob dydd llawer o bobl.

Gan fod sgyrsiau am hawliau dynol yn y cyfryngau yn negyddol
i raddau helaeth, mae angen taer i adennill y term a’i ail-fframio
mewn ffordd bositif. Enghraifft dda o’r ymagwedd hwn yw’r
ymgyrch Act for the Act [Gweithredu dros y Ddeddf], sy’n adrodd
hanesion ynghylch sut mae hawliau dynol wedi galluogi gwahanol
bobl yn y DU i’w diogelu eu hunain a’u teuluoedd. Derbyniodd un
o’r straeon hyn ymateb cadarnhaol mewn trafodaethau ansoddol.
Mae’r ymagwedd hwn yn herio’r prif naratif ac yn adeiladu
cysylltiadau cadarnhaol, gan helpu pobl i weld hawliau dynol fel
rhywbeth sy’n berthnasol i’w bywydau.
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2. Cysylltu pobl â’r hyn maen nhw’n ei werthfawrogi
Ar y cyfan, nid yw’r cyhoedd yn cydnabod materion neu
egwyddorion penodol fel rhywbeth sy’n dod o dan ymbarél
ehangach hawliau dynol. Mae cyfle i ddefnyddio’r materion mae
pobl yn eu cefnogi i ddangos eu bod, mewn sawl achos, yn
cefnogi hawliau dynol yn effeithiol eisoes. Er enghraifft, efallai y
gallech chi ddechrau trwy esbonio bod addysg sylfaenol i bawb yn
fater hawliau dynol ac yn defnyddio hyn i agor sgwrs am hawliau
dynol ac am faterion hawliau dynol eraill. Gan ganolbwyntio ar y
materion mae pobl yn gofalu amdanyn nhw hefyd â’r potensial
i ddarparu pont i sgwrs ehangach am hawliau dynol yn fwy
cyffredinol, ac yn arbennig i gefnogaeth am hawliau dynol fel
cysyniad cyffredinol.

Mae pobl yn teimlo o dan bwysau cynyddol i roi sylw i fyd prysur
y cyfryngau o negeseuon ac apeliadau, ac yn aml maen nhw’n
mynegi blinder ymgyrchu. Fodd bynnag, trwy fynd i’r afael â
sgwrs trwy faterion a phynciau cyfarwydd, mae’r llafur deallusol ac
emosiynol yn cael ei leihau’n sylweddol, ac yn creu llwybr llawer
haws y gellir ymgysylltu trwyddo.
Mae materion hawliau dynol sy’n gyffredinol yn darparu cyfle
i siarad am hawliau dynol mewn ffordd a fydd yn atseinio â’r
gynulleidfa ehangaf. Mae angen i bobl deimlo bod hawliau dynol yn
berthnasol iddyn nhw, a’u bod yn cael eu diogelu yn ddyddiol. Gall
arddangos hyn trwy storïau mwy perthnasol o hawliau dynol helpu i
herio camdybiaethau.

3. Cyflwyno strategaeth hirdymor ar gyfer arddangos
pwysigrwydd hawliau dynol
Dylai sefydliadau gyflwyno gweledigaeth glir ar gyfer sut yr
hoffen nhw i hawliau dynol gael eu deall a’u gwerthfawrogi gan y
cyhoedd, a strategaeth hirdymor ar gyfer sut y bydd hyn yn cael ei
gyflawni.
Mae potensial gwirioneddol mewn ffurfio clymblaid o sefydliadau
â gweledigaeth a rennir o ddiogelu a hyrwyddo dealltwriaeth

o hawliau dynol. Byddai hyn yn caniatáu cyfuno adnoddau ac
arbenigedd, ac yn galluogi ymagwedd strategol o gyfathrebu
ynghylch hawliau dynol ac ailfframio mewn golau mwy cadarnhaol.
Mae gan ymdrech gydlynol fel hyn y potensial i achosi newidiadau
sylweddol yn y modd y gwelir hawliau dynol, yn debyg i lwyddiant
ymdrechion cydgysylltiedig diweddar ar gydraddoldeb priodas ac
iechyd meddwl.
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Cynhaliwyd yr ymchwil hon gan ComRes, sy’n ymchwilwyr cyfathrebu, rhanddeiliaid a pholisi
cyhoeddus arbenigol yn San Steffan.
Roedd y prosiect ymchwil yn cynnwys y camau canlynol:
Adolygiad o lenyddiaeth

Arolwg a dadansoddiad meintiol

Grwpiau trafod ansoddol

Adolygiad o bapurau, erthyglau ac
ymchwil ddiweddar ar negeseuon
hawliau dynol.

Arolwg meintiol o grŵp cenedlaethol
gynrychiadol o 2,000 o oedolion
Prydeinig, a gynhaliwyd ym mis
Tachwedd 2017.

Cynhaliwyd chwe grŵp trafod ar draws Lloegr, yr Alban
a Chymru yn targedu tri segment er mwyn archwilio sut
i gyfathrebu â nhw: Cefnogwyr â Theimladau Anghyson,
Herwyr Sinigol, a Niwtralwyr Heb Ymrwymiad.

Dadansoddiad segmentu i adnabod
grwpiau agweddol naturiol yn y data.

Dadansoddwyd y trafodaethau grŵp yn bedair prif adran:
deall barnau digymell ac wedi’u hysgogi tuag at faterion
hawliau dynol penodol; gwerthus ymgyrchoedd hawliau
dynol blaenorol; profi negeseua ar faterion hawliau dynol;
a deall dewisiadau ar gyfer negeseuwyr a sianelau.

Cyfweliadau ag arbenigwyr sy’n
gweithio mewn negeseua hawliau
dynol.
Dadansoddiad thematig o ystod
eang o erthyglau newyddion
sy’n crybwyll hawliau dynol o fis
Rhagfyr 2016 hyd at fis Hydref
2017.

Dadansoddi gyrwyr allweddol
(modelu atchweliad) i ddeall yr hyn
sy’n cymell pob segment i weld
hawliau dynol fel rhywbeth pwysig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr ymchwil, cysylltwch â:
Charles Hamilton, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Charles.Hamilton@equalityhumanrights.com
Nicola Marsh, ComRes, Nicola.Marsh@comresglobal.com
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