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O fewn llai na blwyddyn mae Plaid Cydraddoldeb 
Merched wedi tyfu o fod yn syniad i fod yn blaid 
wleidyddol yn y brif  ffrwd gyda thros 45,000 o 
aelodau a chefnogwyr. Rydym yn hynod falch o 
sefyll fel ymgeiswyr ar ran y blaid yn ei hetholiadau 
cyntaf  erioed. 

Rydym yn coleddu ystod o gredoau gwleidyddol, 
ond yr hyn sy’n dod â ni at ein gilydd yw nad 
ydym yn fodlon aros can mlynedd arall i gael 
cydraddoldeb rhywiol.  Mae’r amser wedi dod i 
gywiro’r anghydbwysedd rhwng y ddau ryw unwaith 
ac am byth ac i sicrhau mai Cymru yw’r wlad gyntaf   
yn y byd lle mae pob rhyw’n gyfartal.

Rydym am ymladd dros yr holl ferched sydd angen 
rhywun o’u plaid, dros ddynion sydd eisiau gwneud 
eu rhan fel tadau, dros famau sydd am weithio, dros 
ferched nad yw eu lleisiau i’w clywed yn aml a thros 
bobl ifainc sydd eisiau byd gwahanol lle nad yw 
rhyw’n diffinio eu cyfleoedd yn eu bywydau  
personol a phroffesiynol.

O roi diwedd ar drais yn erbyn merched o bob oed 
i gynrychiolaeth gyfartal, o gyflog cyfartal i driniaeth 
gyfartal yn y cyfryngau, o rianta a gofalu cyfartal i 
addysg gyfartal, rydym eisiau mwy i bobl Cymru. 
Ni ddylai cydraddoldeb fod yn droednodyn na 
rhywbeth y cofir amdano wedyn.

Mae’r maniffesto hwn yn amlinellu ein gweledigaeth 
gan restru’r camau ymarferol cyntaf  wrth droi 
cydraddoldeb yn realiti.

Gwnewch i’ch pleidlais gyfrif  ar 5 Mai – pleidleisiwch 

dros Plaid Cydraddoldeb Merched.

Sarah Rees, Sharon Lovell, Ruth Williams and  

Emma Rose, candidates for South Wales Central

womensequality.org.uk

Plaid Cydraddoldeb Merched Etholiad  
Cynulliad Cymru 2016
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Plaid Cydraddoldeb Merched yw WE, grym 
cydweithredol newydd yng ngwleidyddiaeth Cymru 
sy’n uno pobl o bob rhyw, oedran, cefndir, ethnigrwydd, 
credo a phrofiad yn y penderfyniad i roi cydraddoldeb ar 
frig yr agenda wleidyddol.

Mae merched o bob oed yn syrthio’n ôl yng 
Nghymru. Dywedir wrthynt yn yr ysgolion fod eu 
rhyw’n cyfyngu eu dewisiadau yn y dyfodol a’u bod yn 
debycach o fyw mewn tlodi ac yn llai tebygol o gael 
swydd. Pan fydd merched mewn gwaith, mae eu rolau’n 
cael eu crynhoi mewn swyddi sy’n derbyn cyflog is, 
sydd angen llai o sgiliau ac sy’n aml yn rhan-amser, 
gan gyfyngu ar eu gallu i gyfranogi o’r farchnad lafur 
a’u cyfraniad i economi Cymru. Aflonyddir ar ferched ar 
ein strydoedd ac ar y system trafnidiaeth gyhoeddus. 
Mae cyfraddau trais domestig a rhywiol yng Nghymru’n 
cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Mae merched sy’n 
wynebu sawl math o gamwahaniaethu’n cael eu taro’n 
arbennig o galed.

Mae anghenion, hawliau a realiti merched o bob oed 
yn cael eu hanwybyddu ac mae hyn yn brifo pawb, 
oherwydd bod cydraddoldeb i ferched yn well i bawb. 
Mae WE angen i ferched fod yn ddinasyddion gweithgar, 
yn wneuthurwyr penderfyniadau ac yn arweinwyr, i 
gyfrannu i swyddi a thwf ac i gael eu gwerthfawrogi am  
y gwaith y maent yn ei wneud fel gofalwyr.

Mae WE yn barod i arwain Cymru at fod y wlad gyntaf yn 
y byd lle mae pob rhyw’n gyfartal. Mae hynny yn golygu 
cymdeithas decach, gwell gwleidyddiaeth, economi sy’n 
fwy bywiog a gweithlu sy’n tynnu ar ddoniau’r boblogaeth 
gyfan. Mae WE yn sefyll am y tro cyntaf  ym mis Mai 
gydag ymgeiswyr yng Nghanol De Cymru a’i nod yw 
cyflwyno ymgeiswyr ar draws Cymru mewn etholiadau yn 
y dyfodol.

Mae’r maniffesto hwn yn nodi’r camau ymarferol cyntaf a 
fydd yn troi cydraddoldeb yn realiti. Bydd ein hymgeiswyr 
yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wireddu’r 
newidiadau hyn – ac oherwydd mai plaid gydweithredol 
amhleidiol yw WE, byddwn ni’n annog yr holl bleidiau 
eraill i fabwysiadu ein polisïau gan gydweithredu i’w rhoi 
ar waith. 

Pleidleisiwch dros Blaid Cydraddoldeb Merched, 

oherwydd bod cydraddoldeb yn well i bawb. 

Does unman yn y byd lle mae merched a dynion yn hollol gyfartal. Mae hyn yn 
wastraff  potensial cywilyddus – i wragedd, i’r gwledydd sy’n methu harneisio 
eu doniau ac i’r cymdeithasau lle mae pobl yn byw yng nghanol gwrthdaro yn 
hytrach na pharchu ei gilydd.

#WE

womensequality.org.uk

Sophie Walker
Arweinydd Plaid Cydraddoldeb Merched
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Pwy yw WE

Beth mae WE yn ei gynrychioli

womensequality.org.uk

Sefydlwyd Plaid Cydraddoldeb Merched yn 2015. Yn ein blwyddyn gyntaf, mae WE wedi tyfu’n rym 
gwleidyddol cadarn gyda thros 45,000 o aelodau a chefnogwyr cofrestredig.

Mae WE yn sefyll i’w hethol am y tro cyntaf  ym mis Mai.

Mae ein maniffesto wedi’i lunio gan syniadau ac awgrymiadau ein haelodau a chefnogwyr. Mae WE hefyd 
wedi ymgynghori â grwpiau eirioli, sefydliadau ymgyrchu a gwneuthurwyr polisi i adeiladu ar arbenigedd 
sydd eisoes ar gael.

Mae ein polisïau’n anelu at gydnabod a mynd i’r afael â’r ffaith bod llawer o ferched yn profi 
anghydraddoldebau ychwanegol oherwydd croestoriadau dosbarth, tlodi, ethnigrwydd, rhywioldeb, statws 
mewnfudo, hunaniaeth ryw ac anghenion iechyd meddwl. Mae WE hefyd yn cydnabod nad yw’r ddau air 
‘dynes’ a ‘dyn’ yn adlewyrchu profiad pawb yn ein gwlad ynglŷn â’r rhywiau, gan gydnabod hawl pob un i 
ddiffinio eu rhyw, neu i wrthod rhaniadau ar sail rhyw fel a fynnont.

Mae WE yn gweithio ar draws y llwyfan gwleidyddol i gyflawni ein chwe nod craidd:

Cyflog a chyfle cyfartal yn y gwaith ac yn ein heconomi.

Rhianta a gofalu cyfartal fel y bydd yr un cyfle gan bawb mewn bywyd teuluol.

Diwedd i drais yn erbyn merched.

Cynrychiolaeth gyfartal mewn gwleidyddiaeth, busnes a diwydiant.

Merched yn cael eu trin yn gyfartal gan ac yn y cyfryngau.

System addysg gyfartal sy’n creu’r un cyfleoedd i bob plentyn.

Nid yw WE yn dilyn polisi pleidiol y tu allan i’n cylch gwaith, sef  sicrhau cydraddoldeb i ferched. Nid 
yw WE wedi dilyn polisi pleidiol ynglyn â’r refferendwm ar Ewrop ond yn nodi bod llawer o hawliau ac 
amddiffyniadau pwysig i ferched wedi deillio o Ewrop. P’un a fydd Prydain yn aros yn yr UE neu’n gadael, 
mae’r hawliau ac amddiffyniadau hyn yn hollbwysig a rhaid iddynt beidio â chael eu troi’n ôl ond yn hytrach 
gael eu gwireddu i’r eithaf. 

Mae WE yn cydweithio â phleidiau eraill, a busnesau, cyrff  cyhoeddus a sefydliadau yng Nghymru a ledled 
y DU i gyflawni ein nodau.

Ni fydd WE yn gorffwys nes i gydraddoldeb i ferched gael ei gyflawni.
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Bedwar deg pump o flynyddoedd ar ôl i’r Ddeddf  
Cyflog Cyfartal ddod i rym, mae merched yn dal i 
ennill llai na dynion am waith o werth cyfartal. Gellir 
mesur y bwlch cyflog mewn gwahanol ffyrdd – yn 
ôl pob awr sy’n cael ei gweithio, yn ôl cyflog i bob 
gweithiwr, yn ôl cyfanswm y cyflog i’r holl ferched a’r 
holl ddynion. Sut bynnag rydych yn ei fesur, mae’r 
stori’r un fath: mae merched yn ennill llai yr awr, llai 
y swydd a llai’n gyffredinol. Mae merched yn ennill, 
ar gyfartaledd, £8 yn unig o bob £10 a enillir gan 
ddynion.

Mae merched yng Nghymru’n sgiliedig ac wedi 
cael addysg dda, ond yn dal i’w gweld mewn 
swyddi sgiliau isel a chyflog isel ac yn ymgymryd 
â’r rhan fwyaf  o waith di-dâl. Mae trafnidiaeth hefyd 
yn effeithio ar allu merched i gael mynediad i waith 
o ansawdd, gan fod merched yn llai tebygol na 
dynion o berchen ar gar ac felly yn fwy tebygol o 
ddibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig 
mewn ardaloedd gwledig. Nid yw’r diwydiannau 
creadigol mor greadigol o bell ffordd ag y gallent 
fod oherwydd nad ydynt yn harneisio’r holl ddoniau 
sydd ar gael.

Nid yw merched yn cael cyfle cyfartal yn y 
gwaith. Mae camwahaniaethu yn y gweithle yn 
dal merched yn ôl fel rhan o’r drefn, gan gynnwys 
gwahaniaethu yn erbyn merched h-n, merched 
beichiog a merched sy’n dychwelyd i’r gwaith ar 
ôl cael plentyn. Mae’r anghydraddoldebau llym 
rhwng y rhywiau o ran gwaith di-dâl, diffyg swyddi 
rhan-amser o ansawdd a’r bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau’n gadael gormod o ofalwyr o ferched ag un 
dewis yn unig – aros gartre.

Mae’r amser wedi dod i orfodi deddfwriaeth cyflog 
cyfartal y 1970au ac adeiladu cymdeithas lle mae 
merched sydd am weithio yn gallu gwneud hynny ac 
yn cael eu talu’n deg amdano.

Mae WE yn disgwyl cyflog cyfartal am waith cyfartal a bydd yn chwilio am 
ffyrdd o fynd i’r afael â’r agweddau anghydbwys presennol sy’n gadael llawer 
o ferched, fel y rheini sy’n ofalwyr di-dâl neu sydd mewn swyddi cyflog isel, yn 
arbennig o agored i niwed.

Cyflog cyfartal

Ein polisïau 6



Bydd WE yn: 

Adeiladu system gyffredinol o ofal plant 
fforddiadwy o safon uchel a fydd ar gael i bob 
plentyn o ddiwedd absenoldeb rhiant gyda 
chyflog (ar ôl naw mis) hyd at ddechrau’r ysgol 
gynradd. Dylai 15 awr gyntaf  yr wythnos – lle 
mae’r buddion addysgol yn amlycaf  – fod am 
ddim, gyda’r gweddill yn daladwy gan rieni am £1 
yr awr. 

Sicrhau bod y system gofal plant newydd yn 
ymateb i anghenion rheini sy’n gweithio oriau 
anhraddodiadol ac sydd angen gofal plant 
mwy hyblyg. Gan adeiladu ar y Ddeddf  Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ac Adeiladu 
Dyfodol Mwy Disglair: Cynllun Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant, byddwn yn dechrau gydag 
adolygiad annibynnol o ofal plant yng Nghymru, 
fel a awgrymwyd gan Oxfam Cymru.

Cynllunio gwasanaeth broceru i helpu rhieni i 
gael hyd i’w darparydd gofal plant agosaf, gan 
ddefnyddio technoleg ddigidol a data agored o 
Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn lleol. 
Gweithio gydag awdurdodau lleol i symleiddio 
cefnogaeth i deuluoedd sydd â phlant.

Hybu prosiectau arloesol mewn ardaloedd lleol 
gan sicrhau bod clybiau cyn ac ar ôl yr ysgol ar 
gael ac yn fforddiadwy ar safleoedd ysgolion. 
Adolygu effeithiolrwydd y Grant Gofal Plant y Tu 
Allan i Oriau Ysgol.

Gweithredu tryloywder yn yr holl recriwtio ar gyfer 
Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cymru ac ar gyfer 
cyrff  cyhoeddus.

Partneru â Chwarae Teg i weithredu fframwaith 
‘Cyflogwr Delfrydol y Rhaglen Esblygu’ ar bob 
lefel o Lywodraeth Cymru.

Cydweithio ag awdurdodau lleol i gynnig cymorth 
â chyfraddau busnes i gymell busnesau sy’n cau’r 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac yn mabwysiadu 
safon ‘Cyflogwr Delfrydol y Rhaglen Esblygu’.

Pwyso am fwy o amrywiaeth mewn technoleg, gan 
annog cwmnïau technoleg i ymrwymo i gynllun 
achredu ‘cynhwysiant technoleg’ ardystiedig, fel 
Siartr TechTalent.

Cydnabod cyflenwyr prentisiaeth cymeradwy sy’n 
cyflwyno nifer cyfartal o ferched ifainc a dynion 
ifainc i gyflogwyr mewn gyrfaoedd ar draws y 
bwrdd.

Adnabod ffyrdd o gymell cyflogwyr cyhoeddus 
a phreifat i dalu’r cyflog byw a gweithredu i gau’r 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Cydweithio â banciau a buddsoddwyr i annog 
benthyca i fusnesau sydd o dan arweiniad 
merched a buddsoddi yn noniau merched.

Cydweithio â chyflogwyr preifat a chyhoeddus 
i ddefnyddio arferion gorau i atal ac ymdrin â 
chamwahaniaethu yn y gweithle. Blaenoriaethu 
gweithredu yn erbyn y cyfraddau dychrynllyd o 
wahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

Ein polisïau 7



Nid yw llawenydd a chyfrifoldebau bod yn rhiant 
yn cael eu rhannu’n gyfartal yn ein cymdeithas. 
Merched yw mwyafrif  y rheini sy’n cymryd toriadau 
hir neu fyr o’r gwaith i ofalu am blant a pherthnasau 
anabl a hyn. Gofalwyr yw’r rhan fwyaf  o ferched 
ar ryw adeg yn eu bywydau. Fodd bynnag, nid yw 
gofal yn cael ei gydnabod na’i werthfawrogi’n iawn.

Mae oriau gwaith hir a chostau uchel gofal plant 
a gweithgareddau ôl-ysgol yn golygu ei bod 
yn amhosibl i rieni sydd eisiau neu sydd angen 
gweithio i gydbwyso eu swyddi a bywyd teuluol, 
fel y mae mamau, tadau a phlant i gyd yn gallu 
ffynnu. Mae hyn yn dal merched yn ôl yn y gweithle 
– ond mae dynion hefyd yn dioddef  yn sgil yr 
anghydbwysedd; ni chânt y cyfle i ofalu am eu 
plant neu’u rhieni a mwynhau amser gyda nhw ac 
maent yn cael eu cosbi os byddant yn dewis gadael 
neu leihau eu gwaith i ddod yn ofalwr. Mae hyn yn 
parhau rolau ystrydebol i’r rhywiau gan gyfyngu ar 
ein dewisiadau a chyfleoedd. 

Nid yw hyn yn fuddiol i ferched, dynion, llywodraeth, 
busnes, yr economi na chymdeithas yn ei 
chrynswth.

Bydd WE yn:

Cydweithio â chyflogwyr preifat a chyhoeddus 
i gael gwared â rhwystrau sy’n gwarthnodi ac yn 
atal tadau rhag cymryd tadolaeth, gan gynnwys 
drwy gynyddu ymwybyddiaeth o’r hawliau 
presennol i lwfans rhiant.

Yn gofyn bod pob ysbyty’n mabwysiadu’r ‘arferion 
gorau’ presennol fel mater o drefn, gan ganiatáu i 
dadau newydd a phartneriaid o’r un rhyw fod â’u 
partneriaid a phlant newydd-anedig ar wardiau 
esgor ac ôl-enedigol os yw’r fam yn dewis hynny. 
Fodd bynnag, dylai bydwragedd hefyd gwrdd 
â’r fam feichiog ar ei phen ei hun ar adegau yn 
ystod pob apwyntiad i ymdrin â materion efallai 
na fyddai’r fam am siarad amdanynt o flaen ei 
phartner e.e. beichiogrwydd blaenorol a cham-
drin domestig posibl.

Mae WE yn pwyso am rianta a gofalu cyfartal gan alluogi pawb i rannu cyfle a 
chyfrifoldeb yn y gweithle a gartref.

Rhianta a gofalu cyfartal 

Ein polisïau 8
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Gofyn bod pob swydd gyhoeddus yn cael ei 
hysbysebu fel un sy’n addas ar gyfer gweithio 
hyblyg a rhannu swydd fel mater o drefn, oni bai 
bod rheswm penodol y byddai’r trefniad hwn 
yn andwyol i effeithiolrwydd y swydd. Annog 
cyflogwyr preifat i wneud yr un fath.

Cefnogi cwmnïau arloesol ac awdurdodau lleol 
wrth gynnig cyfleoedd da i weithio’n rhan-amser a 
rhannu swyddi.

Cynyddu cydnabyddiaeth o werth gofal 
cyflogedig a di-dâl, pwyso am y cyflog byw ar 
draws yr holl sectorau gofal a dod â’r ddibyniaeth 
ar gontractau dim oriau i ben.

Yn y tymor hir, adeiladu system o absenoldeb 
rhiant a rennir go iawn, gan anelu at absenoldeb 
tadolaeth anhrosglwyddadwy ar draws y DU  sy’n 
gwarantu i’r ddau riant (gan gynnwys parau o’r un 
rhyw a rhieni sy’n mabwysiadu) chwe wythnos i 
ffwrdd o’r gwaith ar 90 y cant o’u cyflog, gyda 10 
mis o absenoldeb ychwanegol ar gyflog statudol. 
Mae hyn eto’n lleihau’r bwlch cyflog, atal draen 
dawn o fusnesau a galluogi mwy o blant i elwa ar 
amser yng nghwmni eu dau riant.

Datblygu system gofal plant cyffredinol a fydd ar 
gael ar ddiwedd absenoldeb rhiant fel a amlinellir 
yn ein hadran cyflog cyfartal.

Ein polisïau 9



O aflonyddu ar y stryd i dreisio ac o drais domestig 
i gam-drin, mae cyfraddau trais gan ddynion yn 
erbyn merched o bob oed ar gynnydd. Drwy leihau 
rhyddid merched i gymryd rhan yn eu cymunedau, 
mae trais yn erbyn merched o bob oed yn un o’r 
rhwystrau mwyaf  pellgyrhaeddol i gydraddoldeb 
rhywiol. Does yr un ddynes yn rhydd mewn 
cymdeithas lle mae treisio, aflonyddu rhywiol, trais 
domestig a hyd yn oed llofruddio mor gyffredin. 
Mae Cymru hefyd yn gyrchfan ar gyfer masnachu 
rhywiol sy’n cynnwys rhai o’r troseddau mwyaf  
bwystfilaidd yn erbyn hawliau dynol yn ein hoes.

Mae merched duon ac o leiafrifoedd ethnig, 
merched anabl, merched LGBT+, merched sy’n byw 
mewn tlodi, sy’n dioddef  o fod yn gaeth i gyffuriau 
a/neu alcohol, neu mae eu statws ymfudo’n ansicr, 
yn fwy tebygol o brofi trais a hefyd yn agored i 
wahanol ffurfiau arno.

Ni ellir diystyru dim o hyn fel achosion unigol neu 
ynysig, dyma drais strwythurol, sy’n cyfyngu ar 
gyfleoedd merched ac ar eu rhyddid mewn gofodau 
cyhoeddus yn ogystal ag yn eu cartrefi. Mae trais a 
cham-drin hefyd yn effeithio ar ddynion a bechgyn 
ac mae’r fframweithiau amddiffynnol a awgrymir yn 
y maniffesto yma’n berthnasol iddyn nhw hefyd.

Drwy fethu â rhoi i’n pobl ifainc yr arfau a’r 
wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddatblygu 
perthnasoedd iach a chydsyniol, rydym yn creu 
diwylliant sy’n gadael rhwydd hynt i agweddau 
negyddol tuag at ferched, gan gynnwys rhywiaeth 
feunyddiol, aflonyddu ar y stryd a gwrthrychioli.

Mae trais yn erbyn merched o bob oed yn achosi 
ac yn ganlyniad i anghydraddoldeb rhywiol ac mae 
economi Cymru’n colli miliynau o bunnoedd bob 
blwyddyn o ganlyniad. Mae trais domestig yn unig 
yn costio dros £300 miliwn i Gymru, heb sôn am y 
costau dynol ac emosiynol, sydd dros £520 miliwn.

Ni all merched fforddio talu’r pris yma. Na’n 
cymunedau ni chwaith. Rhaid i hyn ddod i ben, ac 
mae hynny’n gofyn cydweithredu ac adnoddau ar 
raddfa sydd heb eu gweld o’r blaen.

Mae WE yn ceisio diwedd ar drais yn erbyn merched o bob oed ac yn 
cydnabod trais corfforol a rhywiol fel problem iechyd cyhoeddus.

Rhoi diwedd ar drais yn erbyn merched o bob oed
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Bydd WE yn:

Gwella ac yn blaenoriaethu rhoi strategaeth 
bresennol y llywodraeth ar waith ynghylch trais yn 
erbyn merched a Deddf  Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 
2015, heb stopio nes bod pob ffurf  ar drais yn 
erbyn merched o bob oed wedi cael ei dileu.

Clustnodi rhywfaint o gyllid llywodraeth leol i 
lochesi Cymru, canolfannau argyfwng trais a 
gwasanaethau arbenigol eraill sydd ar waith 
yn lleol ac sydd ar gyfer, ac o dan arweiniad, 
merched, gan gynnwys merched duon ac o 
leiafrifoedd ethnig, LGBT+ ac anabl. Ni ddylai’r un 
ferch sydd wedi dioddef  trais ar sail rhyw orfod 
aros mewn ciw am wasanaethau hanfodol.

Cadw at brif  egwyddorion Confensiwn 
Istanbwl ar weithredu yn erbyn trais yn erbyn 
merched a rhoi pwysau ar Lywodraeth y DU i 
gadarnhau’r confensiwn ac iddo ddod i rym ar 
unwaith. Byddwn yn rhoi ataliad, amddiffyniad, 
darpariaeth, cyfranogiad a chyfiawnder yng 
nghanol ein holl bolisïau.

Mewn cydweithrediad â sefydliadau arbenigol, 
gan gynnwys BAWSO, gynllunio a sefydlu 
clinig anffurfio organau cenhedlu benywod yng 
Nghymru sy’n gallu gwasanaethu cymunedau 
trefol a gwledig.

Sicrhau ym mhob un o brifysgolion Cymru fod 
dioddef  ymosodiad rhywiol yn cael ei wneud yn 
ystyriaeth esgusodol bendant a all effeithio ar 
berfformiad myfyriwr a’i allu i fynychu cyrsiau ac 
arholiadau.

Sicrhau bod cyhoeddiadau sy’n rhoi gwybod i 
ddioddefwyr am wasanaethau cymorth ar gael yn 
y Gymraeg a phob un o’r prif  ieithoedd lleiafrifol 
yn y wlad.

Darparu hyfforddiant ar gyfer staff  rheng flaen 
gwasanaethau cyhoeddus i gydnabod  
cam-drin domestig a ffurfiau eraill ar drais yn 
erbyn merched. 

Sicrhau nad yw’r rheini sydd wedi dioddef  trais 
domestig (merched a phlant gan amlaf) yn cael 
eu gorfodi i adael eu cartrefi ac os byddant, eu 
bod yn cael eu trin fel grwp sydd â blaenoriaeth 
wrth ddyrannu tai.

Mynnu diwedd ar gam-drin merched o bob oed 
drwy’r diwydiant rhyw a sicrhau bod merched, 
dynion a phlant sydd wedi dioddef  drwy’r 
diwydiant yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen 
arnynt.

Cynllunio a chyllido ymgyrchoedd cyhoeddus 
blaengar, ar y cyd â’r sector merched, i drechu 
mythau niweidiol a’r tueddiad i roi’r bai ar 
ddioddefwyr mewn cysylltiad â phob ffurf  ar drais 
yn erbyn merched o bob oed.

Rhoi diwedd ar aflonyddu ar y stryd drwy 
bolisi holistig a ariennir yn dda sy’n rhoi atal ac 
ymgyrchoedd cyhoeddus wrth ei graidd, gan 
symud ymlaen i ddarpariaeth ac erlyn i sicrhau’r 
atalfa fwyaf, gan gydnabod mai rhwystr sylfaenol 
yw aflonyddu ar y stryd i ryddid merched i symud 
o gwmpas gofod cyhoeddus.
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Mae merched yn cael eu tangynrychioli yn y broses 
o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Mae 
hyn yn wir ar gyfer gwleidyddiaeth ar bob lefel, 
ar gyfer busnesau a sefydliadau’r llywodraeth. 
Mae Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru wedi 
tynnu sylw at y ffaith, yn hanesyddol, fod dynes 
sy’n enedigol o Gymru’n fwy tebygol o fod yn Brif  
Weinidog Awstralia nag yn Aelod Seneddol gyda 
Phlaid Cymru neu Blaid Geidwadol Cymru.

Mae’r cynnydd nodedig a wnaed yn 2003 – pryd 
mai merched oedd yn dal hanner y swyddi yng 
Nghynulliad Cymru – wedi cael ei wrthdroi’n rhannol 
wrth i gynrychiolaeth merched yng Nghynulliad 
Cymru ostwng ac nid yw merched ond yn ffurfio 
un rhan o dair o Gabinet Llywodraeth Cymru. 
Dim ond un o’r 22 o Gynghorau yng Nghymru 
sydd o dan arweiniad dynes. Dynion yw tri 
chwarter o gynghorwyr sir a phob un bron yn wyn 
ac yn heterorywiol. Merched yw mwyafrif  staff  
Llywodraeth Cymru ond dynion yn bennaf  sydd ar y 
Bwrdd Rheoli.

Mae llawer o fusnesau Cymru wedi sylweddoli 
manteision bod â merched mewn swyddi uwch-
reoli, ond o hyd, dim ond dau Brif  Weithredwr 
benywaidd sydd yn y 100 prif  fusnes yng Nghymru.

Nid yw cynnydd yn ddigon cyflym ac o hyd nid 
ydym yn tynnu ar ddoniau’r holl boblogaeth. 
Nid yn unig y mae hyn yn annheg, mae hefyd 
yn wastraff  enfawr i’r economi ac i’r gymdeithas 
yn ei chrynswth. Cytunir yn eang fod tynnu ar 
brofiadau ac arbenigedd pobl o bob rhyw – a 
grwpiau amrywiol o ferched – yn arwain at well 
penderfyniadau.

Bydd WE yn:

 Pwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod 
merched, gan gynnwys merched duon ac o 
leiafrifoedd ethnig, merched anabl a merched 
LBGT+, yn cael eu cynrychioli wrth wneud 
pob penderfyniad a bod 50 y cant o swyddi 
gweinidogaethol yn cael eu dal gan ferched.

 Cyflwyno cwotâu dros dro ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus nes i gydbwysedd 
rhwng y rhywiau’n cael ei gyflawni.

Mae WE yn pwyso am gynrychiolaeth gyfartal mewn gwleidyddiaeth, busnes, 
diwydiant a drwy gydol bywyd gwaith.

Cynrychiolaeth gyfartal
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Cydweithio â busnesau llwyddiannus i gynnig 
rhaglenni hyfforddi a mentora i ferched sydd â 
diddordeb mewn bod yn aelodau o fyrddau.

Adeiladu ar lwyddiant Cynulliad Cymru, sydd 
wedi cael ei gydnabod drosodd a thro fel cyflogwr 
o’r radd flaenaf  i deuluoedd gweithio, i ehangu 
arferion sy’n ystyriol o deuluoedd i bob cyflogwr 
cyhoeddus a phreifat a chyrff  sy’n gwneud 
penderfyniadau.

Cydweithio â busnesau a sefydliadau cyhoeddus 
i gynyddu amrywiaeth ethnig, economaidd-
gymdeithasol ac o ran rhyw a hil ar draws 
pob sector yn ogystal â gwneud yn siwr fod yr 
economi a’r gweithlu’n gallu elwa ar ddoniau ac 
arbenigedd pobl anabl.

Cydweithio ag entrepreneuriaid a busnesau 
arloesol i ddatblygu dulliau sy’n ‘ystyriol o’r 
rhywiau’ o recriwtio, wedi’u seilio ar fodel 
Chwaraeon Cymru.

Sefydlu a hyrwyddo nod barcud Safon 
Cydraddoldeb Merched i sefydliadau sy’n 
cyrraedd y safonau uchaf  o ran cydraddoldeb 
rhywiol.

Cynnal ymchwiliad i’r posibilrwydd o ddefnyddio 
meini prawf  cydraddoldeb rhywiol at dendro 
caffael, gan anelu at well cynrychiolaeth o ferched 
ar draws pob diwydiant.

Dal i gefnogi a chydweithio â’r ymgyrch 50:50 
a chydweithio a’r holl bleidiau gwleidyddol i 
gyflwyno mesurau arbennig dros dro’n syth i 
gynyddu cynrychiolaeth merched yng Nghynulliad 
Cymru.
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Mae merched yn cyflawni mewn addysg ac yn 
perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol. Ond nid 
yw hyn yn parhau yn eu bywydau ar ôl yr ysgol. 
Mae stereoteipio ar sail rhyw mewn addysg yn 
arwain at arwahanu yn y gweithle ac yn y cartref. 
Erbyn cyrraedd 13 oed, mae merched eisoes yn 
dechrau asesu dewisiadau gyrfa a allai eu helpu i 
gydbwyso gwaith a gofal. Ar draws y DU mae bron 
i saith o bob 10 myfyrwraig wedi bod yn dioddef  
aflonyddu rhywiol ar lafar neu gorfforol, gan fygwth 
yn sylweddol gyfleoedd cyfartal merched i gael 
addysg. Er bod llawer o ysgolion yn gwneud job 
ardderchog o ran herio stereoteipiau rhywiol gan 
wthio merched a bechgyn i gyflawni eu potensial, 
mae angen mwy o weithredu. Mae addysg yn 
allweddol i sicrhau cydraddoldeb rhywiol.

Mae angen i ferched wybod y gallant fod yn 
ofodwyr ac yn yrwyr trenau’n ogystal â bod yn 
nyrsys ac yn athrawon ac nad oes ots os ydynt 
am ei wneud mewn sbarcls pinc neu sieciau glas. 
Gall bechgyn hefyd gael eu rhyddhau drwy ollwng 
normau’r rhywiau. Gall bechgyn 

ddysgu chwarae’n greadigol ac mewn ffordd 
sensitif  a dylent gael mynegi teimladau heb ofni 
cael eu gwawdio.

Mae angen i ysgolion hefyd fod yn llefydd lle mae 
merched a bechgyn yn dysgu am berthnasoedd 
iach lle mae’r ddau’n parchu’i gilydd ac am 
gydsyniad rhywiol. Peth byrbwyll yw parhau i ofyn 
i’n plant ganfod eu ffordd drwy gymhlethdodau 
secstio, pornograffi dial a chydsyniad rhywiol gyda 
chefnogaeth mor gyfyngedig.

Bydd WE yn:

Hyrwyddo’r ‘dull ysgol gyfan’ ynglyn â 
chydraddoldeb rhywiol, gan ddysgu o raglen 
Sylfeini Teg Chwarae Teg. Bydd hon yn cynnwys 
hyfforddiant staff; cyfraniad disgyblion a rheini; 
ymrwymiad i amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal a 
meithrin amgylchedd cadarnhaol i bob rhyw.

Mae WE yn pwyso am system addysg sy’n creu cyfleoedd i bob plentyn a 
dealltwriaeth o pam mae hyn yn bwysig.

Cydraddoldeb mewn addysg
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Cynnwys cydraddoldeb rhywiol yn y canllawiau 
sy’n nodi beth ddylai plant o dan 5 oed ei ddysgu. 

Cydweithio ag ysgolion i sicrhau eu bod yn 
herio stereoteipiau rhywiol mewn addysg 
ac amgylchedd yr ysgol yn hytrach na’u 
hatgyfnerthu.

Cydweithio â grwpiau ymgyrchu fel Let Toys Be 
Toys a Let Clothes Be Clothes i herio gogwydd 
rhywiol diangen ar ran gweithgynhyrchwyr a 
manwerthwyr dillad a theganau.

Annog mwy o ferched i gymryd pynciau a 
fydd yn arwain at yrfaoedd mewn diwydiannau 
STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg 
a Mathemateg) a dod â’r ‘bibell dyllog’ i ben 
sy’n atal merched dawnus rhag mynd i mewn i 
ddiwydiannau o’r fath a ffynnu. Estyn amrywiaeth 
a dewis i bobl ifainc er mwyn gwella eu sgiliau 
technoleg a chynnwys gwersi perthnasol 
seiliedig ar brosiectau sy’n cwmpasu sbectrwm 
mwy amrywiol o rolau a swyddogaethau mewn 
technoleg, o gynllunio a dylunio drwodd i godio a 
rhoi ar waith.

Sicrhau bod addysg gorfforol yn hyrwyddo 
cydraddoldeb chwaraeon, yn hytrach na lledu’r 
bwlch rhwng sgiliau chwaraeon merched a 
bechgyn yn ifanc.

Cynllunio ac ariannu cynllun i ysgolion yng 
Nghymru gael eu cydnabod am yr arferion 
gorau wrth ddarparu addysg arbenigol am ryw 
a pherthnasoedd sy’n addas i’r oedran ar draws 
pob lefel ysgol. Byddai hyn yn cynnwys addysg 
ynglyn â chydsynio, parchu’ch gilydd, iechyd 
rhywiol a chyfeiriadedd rhywiol.

Cydweithio ag ysgolion ac arbenigwyr i ryddhau 
pob plentyn o ganllawiau gyrfa sydd wedi’u 
gogwyddo a lleoliadau gwaith seiliedig ar 
stereoteipiau.

Cydweithio â Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched 
Cymru i ddadansoddi prentisiaethau yn ôl rhyw 
a’u hatal rhag gwthio pobl ifainc i yrfaoedd 
ystrydebol, gan edrych hefyd ar gyfleoedd 
cyfartal ar gyfer merched duon ac o leiafrifoedd 
ethnig ac anabl.

Gofyn bod gan bob sefydliad addysgol, yn 
ogystal â darparwyr prentisiaethau, bolisi 
aflonyddu rhywiol ffurfiol yn ei le sy’n cynnwys 
cefnogaeth i ddioddefwyr, gweithdrefnau 
disgyblu a mecanweithiau i riportio ac ymchwilio i 
aflonyddu rhywiol. 

Annog prifysgolion a cholegau i ddarparu 
gweithdai i’w holl fyfyrwyr a staff  newydd ar 
barch, cydraddoldeb a chydsyniad a mynd i’r 
afael â diwylliant ‘y bois’ mewn addysg uwch 
a chreu cyfleoedd addysgol sy’n wirioneddol 
gyfartal i bawb.

Gweithredu i warantu cyfleoedd cyfartal mewn 
addysgu ac arweinyddiaeth ysgolion a gweithio i 
recriwtio rhagor o ddynion i ofal plant ac addysgu 
cynradd.

Sefydlu swydd Llywodraethwr Addysg o fewn 
Llywodraeth Cymru i oruchwylio gweithredu 
addysg gydraddoldeb ar bob lefel.
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Mae’r ffordd y mae merched yn cael eu cynrychioli 
yn y cyfryngau’n porthi diwylliant ehangach 
sy’n atgyfnerthu anghydraddoldeb. Er bod gan 
bapurau tabloid y DU, ar gyfartaledd, yr un nifer 
o erthyglau am ferched ag sydd am ddynion, 
mae’r erthyglau am ferched yn canolbwyntio’n 
bennaf  ar dri pheth: dillad, cyrff  a chariadon. Mae 
merched Cymru’n ddarostyngedig i’r math yma 
o gamgynrychioli yn y cyfryngau, gan arwain at 
brinder o fodelau rôl benywaidd  llwyddiannus i 
ferched ifainc yng Nghymru sydd eto’n atgyfnerthu 
anghydraddoldebau rhywiol. Mae hyn yn niweidiol i 
ni i gyd ac mae’n rhaid iddo newid er mwyn sicrhau 
bod ein merched a bechgyn ifainc yn tyfu i fyny’n 
gyfforddus yn eu crwyn. Rhaid iddo newid fel y gall 
merched gael eu clywed ac i wneud yn siwr fod 
merched yn cael cyfle cyfartal i lunio meddylfryd ein 
cymdeithas.

Mae merched yn haeddu cael eu gweld a’u 
clywed ar yr un telerau â dynion: eu cynrychioli a’u 
portreadu fel bodau dynol amlweddog amrywiol 
sydd â gwahanol farn, cefndiroedd a phrofiadau. 
Yn yr un modd, mae angen gweithredu cadarnhaol 
i amddiffyn rhyddid merched i siarad ar draws 
llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y mae rhai 

ohonynt wedi caniatáu diwylliant lle mae cam-drin, 
trolio, porn dial ac ymddygiad bygythiol yn cael eu 
goddef  neu hyd yn oed yn endemig. 

Bydd cydraddoldeb yn y cyfryngau’n ategu pob 
polisi arall yn y maniffesto yma, boed drwy helpu i 
ddangos y gall tadau ofalu, na ddylai gwleidyddion 
benywaidd gael eu holi am eu hesgidiau, nad oes 
angen i ferched fod mor denau â styllen neu nad 
oes raid i fechgyn fod yn macho i fod yn ddynion.

Bydd WE yn:

Datblygu fframwaith cydraddoldeb rhywiol arweiniol 
i’r cyfryngau gan alw ar holl sefydliadau cyfryngau 
Cymru i addo ei fabwysiadu. Bydd hyn yn cynnwys 
gwybodaeth am sut i sôn mewn ffordd sensitif  am 
straeon am drais yn erbyn merched.

Bwriad WE yw mynd i’r afael â’r ffyrdd y mae merched yn cael eu portreadu yn 
y cyfryngau’n amharu ar symud ymlaen tuag at gydraddoldeb.

Cydraddoldeb yn y cyfryngau
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Cydweithio ochr yn ochr â merched chwaraeon 
Cymru sydd wedi galw am gydraddoldeb yn yr 
ymdriniaeth â chwaraeon, gan gynnwys nifer 
cyfartal o straeon sy’n ymwneud â chwaraeon 
merched ac athletwragedd ar draws y radio a’r 
teledu.

Defnyddio llais Cymru mewn cysylltiad ag 
adnewyddu Siartr y BBC i wthio cydraddoldeb 
rhywiol a chynrychiolaeth merched i’r blaen.

Ffurfio partneriaeth â’r diwydiant creadigol i 
adnabod rhwystrau i gyfranogiad merched 
o’r celfyddydau, cerddoriaeth, teledu a 
mwy a gweithredu i gynyddu gofod ar gyfer 
creadigrwydd merched. 

Annog y cyfryngau darlledu i fonitro a chyhoeddi 
data am yr amser ar yr awyr a roddir i ferched 
a dynion ym mhob rhaglen ac ar draws eu 
hamserlen.

Galw ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i fod 
â chodau ymddygiad  clir a’u gorfodi a chynnig 
ffyrdd syml o adrodd ar droseddau a cham-drin. 
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Efallai fod polisïau cyhoeddus yn dod drosodd yn 
niwtral o ran rhyw, ond mae golwg agosach yn dangos 
pa mor wahanol mewn gwirionedd y gall eu heffaith 
fod ar ferched a dynion. O drafnidiaeth i chwaraeon, 
gofal plant i seilwaith, tai i drethi, gall penderfyniadau 
naill ai siapio cymdeithas fwy cyfartal neu atgyfnerthu 
anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli.

Mae mesurau llymder sy’n cymryd y rhan fwyaf o 
arbedion y llywodraeth o bocedi merched – ac sy’n 
cyfeirio at swyddi traddodiadol i ddynion fel buddsoddi 
ond at swyddi merched fel treuliau – yn cynyddu’r 
anghydraddoldebau rhywiol gan roi annibyniaeth ariannol 
merched mewn perygl. Mae diwygiadau ariannol 
sy’n cau gwasanaethau hanfodol i ferched sydd wedi 
dioddef trais nid yn unig yn rhoi bywydau merched 
mewn perygl, ond hefyd yn golygu bod merched yn 
llai tebygol o fod yn ddinasyddion gweithredol ac o 
ddylanwadu ar gymdeithas. Yn yr un modd, yn ystod 
amserau llewyrchus, pan fydd merched yn cael eu 
gwthio o’r bwrdd gwneud penderfyniadau am fod yn 
‘rhy wrth risg’, mae’r economi ar ei cholled ac mae’r 
anghydraddoldebau’n cael tyfu.

Bydd WE yn rhoi cydraddoldeb rhywiol yn y canol wrth 
lunio polisïau a gwneud pob penderfyniad. Ni fydd WE yn 
gadael i gyllideb Cymru gynyddu’r anghydraddoldebau 
rhwng dynion a merched ac ni fydd WE byth yn derbyn 
aberthu hawliau a llesiant y merched sydd fwyaf agored i 
niwed yn ein cymdeithas.

Bydd WE yn:

Rhoi’r rhywiau yng nghanol holl benderfyniadau’r 
llywodraeth a sicrhau bod cyllideb Llywodraeth 
Cymru’n gweithio er cydraddoldeb rhywiol ac er 
mwyn i bob un ohonom gael cyfle teg. 

Codi’r bar o’r Asesiad Effaith Integredig Strategol 
presennol a rhoi ar waith strategaeth gyllidebu 
holistig ar sail rhyw, er mwyn adeiladu cyllid 
cyhoeddus sy’n lleihau, yn hytrach na chynyddu, 
anghydraddoldebau.

Sicrhau bod yr holl ddata cyhoeddus wedi’u 
datgyfuno yn ôl rhyw a’r nodweddion gwarchodedig 
eraill, gan adael i ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi 
ddadansoddi sut siâp sydd ar bethau a pharatoi 
cynlluniau i symud tuag at Gymru sy’n fwy cyfartal. 
Sicrhau bod y data ar gael yn agored ac yn gallu 
cael eu darllen gan beiriannau lle bo’n bosibl.

Gweithredu prif  ffrydio rhywiol ar draws pob bwrdd a 
sefydliad o dan Gynulliad Cymru.

Cydweithio ag awdurdodau lleol i sicrhau bod 
polisïau a phenderfyniadau cyllidebu’n cael eu 
cynllunio i droi cydraddoldeb yn realiti. 

Rhoi’r rhywiau yng nghanol llywodraeth
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