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1.0 Introduction

“

”

Cymdeithas yw'r anabledd
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

Mae menywod yng Nghymru yn rhannu llawer o'r un heriau yn eu bywyd gwaith, ond nid ydynt
yn grŵp unffurf. Caiff cyfleoedd a phrofiadau yn y gwaith eu llywio yn ôl rhyw, a ffactorau fel
bod â nam neu gyflwr iechyd hirdymor, ethnigrwydd, cenedligrwydd, ac oedran. Mae angen
gwneud llawer o waith o hyd er mwyn sicrhau cyfartaledd o ran canlyniadau i bob menyw yng
Nghymru, yn enwedig menywod anabl a menywod a chanddynt gyflyrau iechyd hirdymor.1
Mae'r gwaith ymchwil hwn yn amlygu lle a sut mae anabledd a rhyw yn cydblethu, ac yn
archwilio'r pwyntiau lle mae profiadau menywod anabl a dynion anabl, a menywod nad
ydynt yn anabl, yn cwrdd ac yn ymwahanu. Mae'r rhwystrau sy'n wynebu dynion a merched
anabl yn effeithio arnynt yn wahanol, ac mae rhai rhwystrau sy'n unigryw i fenywod anabl. Yn
ogystal, er bod pob menyw, anabl a rhai nad ydynt yn anabl, yn wynebu anghydraddoldebau
o ran cyfrannu at y farchnad lafur, camu ymlaen yn eu gyrfa, arwahanu galwedigaethol mewn
sectorau â chyflog isel, canlyniadau anghyfartal, a bwlch cyflog cyson rhwng y rhywiau, mae
menywod anabl yn wynebu rhwystrau ac yn cael profiadau nad ydynt yn gyfarwydd i fenywod
nad ydynt yn anabl.
Felly, mae angen dull sy’n canolbwyntio ar groestoriadoldeb er mwyn deall profiadau menywod
anabl yng Nghymru. Mae croestoriadoldeb yn fframwaith ar gyfer deall sut mae hunaniaethau
cymdeithasol a gwleidyddol yn cyfuno i greu moddau gwahaniaethu unigryw. Mae strwythurau
pŵer yn seiliedig ar ffactorau megis rhyw, hil, rhywioldeb, anabledd, dosbarth, oedran a ffydd
sy’n rhyngweithio â'i gilydd ac yn creu anghydraddoldebau, gwahaniaethu a gormes. Ni ellir ac
ni ddylid deall un math unigol o wahaniaethu ar wahân i fath arall.2
Datgelodd y broses ymchwil y drafodaeth ynghylch terminoleg ac iaith gynhwysol. Mae Adran 3 yn esbonio pam
ein bod wedi mabwysiadu'r Model Cymdeithasol o Anabledd. Gan ddefnyddio canllawiau Anabledd Cymru, rwy’n
defnyddio iaith sy’n rhoi hunaniaeth yn gyntaf lle bo'n briodol drwy gydol yr adroddiad hwn i bwysleisio bod pobl a
chanddynt namau yn cael eu hanalluogi gan rwystrau mewn cymdeithas. Rwy'n cydnabod na fydd pob person sydd
â nam neu gyflwr iechyd – gan gynnwys rhai o'n cyfranogwyr yn ein gwaith ymchwil - yn cyfeirio atynt eu hunain fel
hyn. Rwy'n defnyddio'r termau menywod anabl a menywod â chyflyrau iechyd, ac i'r gwrthwyneb menywod nad ydynt
yn anabl i gyfeirio at fenywod nad ydynt yn wynebu'r rhwystrau hyn. http://www.disabilitywales.org/socialmodel/
inclusive-language-and-imagery/ Cyrchwyd 27/03/2020. Rwy'n defnyddio'r term B/byddar i gyfeirio at bobl
sy'n Fyddar (defnyddwyr iaith arwyddion) a byddar (sy'n drwm eu clyw ond sydd â'r Saesneg fel iaith gyntaf ac
sydd efallai’n gwefusddarllen a/neu ddefnyddio teclynnau clyw), ac i adlewyrchu pwyslais rhai pobl Fyddar ar yr
hunaniaeth honno. https://www.gre.ac.uk/study/support/disability/staart/ddeaf Cyrchwyd 14/04/2020.
2
Davies, Natasha a Furlong, Cerys, (Mehefin 2019), ‘Deeds not Words. Review of Gender Equality in Wales (Phase
Two)’, t.13. https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/09/Deeds-Not-Word-full-report.pdf Cyrchwyd
14/04/2020
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Mae menywod anabl a menywod sydd â chyflyrau iechyd dan anfantais yn y farchnad lafur
oherwydd rhagdybiaethau, stereoteipiau, a rhagfarnau am eu rhyw a'u namau a'u cyflwr
iechyd. Mae menywod anabl yn llai tebygol o gael eu cyflogi: mae 50% o fenywod anabl
yng Nghymru mewn gwaith, o'i gymharu â 52% o ddynion anabl; 78% o fenywod nad ydynt
yn anabl, ac 85% o ddynion nad ydynt yn anabl.3 Hefyd, mae bwlch cyflog anabledd (DPG)
amlwg sy'n gorgyffwrdd â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau (GPG) ac sy'n cael ei waethygu
ganddo.4
Gall profiadau menywod anabl a menywod sydd â chyflyrau iechyd amrywio'n sylweddol,
wedi'u siapio yn ôl oedran, ethnigrwydd, lefel addysg a ffactorau eraill. O ganlyniad, nid oes
un dull sy'n addas i bawb er mwyn lliniaru anghydraddoldeb, ac mae'n hanfodol bod lleisiau
menywod anabl yn cael eu clywed, a'u bod yn gallu llywio polisi ac ymarfer yn y gweithle ac yn
y llywodraeth.
Mae lleisiau a geiriau menywod yn ganolog i'r ymchwil hwn; maen nhw wedi trafod yr heriau
maen nhw wedi'u hwynebu. Yn seiliedig ar ddata'r farchnad lafur a dadansoddiad meintiol o
ymatebion i'r arolwg, datgelodd dulliau ymchwil ansoddol dystiolaeth gyfoethog ac emosiynol o
brofiad byw bywydau gwaith menywod anabl.
Yn Chwarae Teg, rydym yn gweithio er mwyn defnyddio ein llwyfan i amlygu lleisiau menywod,
yn enwedig y menywod hynny nad yw eu buddiannau bob amser yn cael eu cynrychioli'n
ddigonol, wrth i ni ymdrechu i greu Cymru wirioneddol gyfartal. Rydym yn ceisio gwneud
cyfiawnder â'r menywod a'r dynion sydd wedi rhannu eu profiadau'n hael â ni, a chynrychioli
eu buddiannau'n llawn ac yn gywir. Ymrwymwn i ddefnyddio ein safle a'n dylanwad er lles pob
menyw.
Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) Cyrchwyd drwy Nomis, Tabl TO2a Gweithgarwch Economaidd yn ôl
Anabledd (Deddf Cydraddoldeb), Hydref 2018-Medi 2019, 16-64 oed.
4
Bylchau cyflog yw'r gwahaniaeth canrannol rhwng cyflog cyfartalog (canolrif) yr awr dau grŵp, megis gweithwyr
anabl a rhai nad ydynt yn anabl.
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1.1 Diffinio anabledd: y model
cymdeithasol
Yn hanesyddol, roedd anabledd yn y DU yn seiliedig ar y Model Meddygol o Anabledd, lle'r
ystyriwyd bod nam unigolyn yn ei analluogi,5 gan ei atal rhag gwneud tasgau yn yr un ffordd
â pherson nad yw'n anabl. Mewn cyferbyniad, o dan y Model Cymdeithasol o Anabledd
(SMoD), achosir anabledd gan y ffordd y caiff cymdeithas ei threfnu.6 Mae anabledd yn
cyfeirio at y rhwystrau y mae pobl sydd â namau a/neu gyflyrau iechyd hirdymor yn eu profi
yn eu bywyd bob dydd. Gall y rhain fod yn rhwystrau o ran agwedd, sefydliadau, cyfathrebu
a/neu amgylchedd.7 Mae'r Model Cymdeithasol o Anabledd yn edrych ar ffyrdd o ddileu'r
rhwystrau hyn fel cyfrifoldeb cymdeithasol ar y cyd, yn hytrach na chyfrifoldeb unigol.
Dim ond pan fydd profiadau amrywiol pobl anabl yn cael eu deall yn llawn, eu hystyried a'u
defnyddio wrth lunio polisïau ar sail tystiolaeth y gellir dileu rhwystrau yn llwyddiannus.8 Mae
mabwysiadu'r SMoD yn gofyn am newid mewn agweddau, diwylliant ac yn y ffordd y caiff
gwaith ei drefnu. Caiff y newid hwn ei archwilio'n fanwl yn yr Adolygiad o Gydraddoldeb
Rhywiol gan Chwarae Teg, sy'n argymell symud i ddull o brif ffrydio cydraddoldeb wedi'i seilio
ar fodel tegwch, ac sy’n 'cydnabod bod anghydraddoldebau strwythurol a allai atal pobl rhag
cymryd rhan yn llawn mewn cymdeithas a'n heconomi.9
Llywodraeth Cymru, 'Gweithredu ar Anabledd'.
Llywodraeth Cymru, 'Gweithredu ar Anabledd' a Senedd Ewrop, 'Study on Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities'.
7
Llywodraeth Cymru, 'Gweithredu ar Anabledd', t.12-13
8
Llywodraeth Cymru, 'Gweithredu ar Anabledd', t.12
9
Davies, Natasha a Furlong, Cerys, (Mehefin 2019), ‘Deeds not Words. Review of Gender Equality in Wales (Phase
Two)’, t16-17. https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/09/Deeds-Not-Word-full-report.pdf Cyrchwyd
14/04/2020.
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1.2 Anabledd a Pholisi Cyhoeddus
Mae'r sefyllfa polisi presennol o ran pobl anabl a chyflogaeth am dâl yn gymhleth. Mae
deddfwriaeth, gwaith rheoleiddio, polisi cyhoeddus a gwasanaethau sy'n effeithio ar fywydau
pobl anabl yn cael eu datblygu a'u gweinyddu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth
Cymru ac awdurdodau lleol, ac mae'n amlwg bod gan gyfranwyr eraill, megis cyflogwyr, rôl
bwysig i'w chwarae.
Mae crynodeb cynhwysfawr o'r dirwedd hon wedi'i gynnwys yn yr adroddiad llawn, ond mae
nifer o feysydd allweddol i'w nodi a oedd yn destun trafodaeth gyda chyfranogwyr ac sydd
wedi llywio ein hargymhellion.
Mae ymyriadau'n dueddol o ddod o dan ddau gategori: cefnogi gweithwyr anabl yn y gwaith
ac annog pobl anabl i sicrhau cyflogaeth. Mae'r system nawdd cymdeithasol, sydd o dan ofal
Llywodraeth y DU yn bennaf, yn hanfodol i'r rhan fwyaf o bobl anabl sydd â namau a chyflyrau
iechyd hirdymor, yn y gwaith a thu hwnt. Yn gyffredinol, bernir bod diwygiadau i system les y
DU yn ystod y degawd diwethaf wedi cael effaith anghymesur o negyddol ar bobl anabl ac ar
fenywod.
Mae Llywodraeth y DU yn gweinyddu nifer o raglenni cymorth allweddol yr oedd gan
gyfranogwyr brofiad ohonynt, sef y cynllun Hyderus o ran Anabledd a Mynediad i Waith. Mae
Llywodraeth Cymru yn gweinyddu nifer o gynlluniau cyflogadwyedd, ac mae rhai ohonynt
yn targedu grwpiau penodol. Yn ystod tymor presennol Llywodraeth Cymru, bu ffocws cryf
ar gau bylchau anabledd ym marchnad lafur Cymru a manylir ar nifer o gamau gweithredu
yn y Fframwaith a Chynllun Gweithredu Byw'n Annibynnol diweddaraf, a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth Cymru yn 2019.10
10

Llywodraeth Cymru 'Gweithredu ar Anabledd', t.36
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2.0 Methodoleg
Y cwestiwn canolog y mae'r gwaith ymchwil hwn yn ei archwilio yw: "Beth yw profiadau
menywod anabl wrth gael mynediad i waith / economi Cymru a gwneud cynnydd ynddynt?"
Er mwyn mynd i'r afael â'r cwestiwn hwn, archwiliodd yr ymchwil dystiolaeth ystadegol a fodolai
eisoes yn ogystal â chasglu data drwy arolwg ar-lein a chyfres o grwpiau ffocws. Rhoddwyd
ystyriaeth i'r rhwystrau y mae menywod anabl yn dod ar eu traws, hygyrchedd rhaglenni
cyflogadwyedd a chymorth a'r newidiadau y mae menywod anabl am eu gweld.
Arolwg Ar-lein:
Cynhaliwyd arolwg ar-lein ym mis Medi-Hydref 2019
gyda menywod a dynion anabl, er mwyn dysgu am
brofiadau gwahanol merched a dynion. Cymrodd 318 o
bobl sydd â nam a/neu gyflwr iechyd ran yn yr arolwg, a
chwblhaodd 195 ohonynt yr arolwg, neu rannau ohono.
Cynlluniwyd yr arolwg er mwyn hwyluso dadansoddiad
cymharol o brofiadau menywod a dynion anabl.
Cyfranogodd canran uwch o fenywod na dynion, ac
roedd y menywod a ymatebodd yn tueddu i fod yn iau
ar gyfartaledd. Er bod cyfyngiadau i'r dull cymharol hwn,
mae ymatebion yr arolwg yn dangos bod menywod a
dynion anabl wedi cael profiadau gwahanol o safbwynt
rhyw.

Grwpiau Ffocws:
Trefnwyd tri grŵp ffocws ledled
Cymru: Caerdydd, Abertawe
a Wrecsam. Gwahoddwyd
menywod anabl o bob
cefndir i'r grwpiau ffocws
drwy sefydliadau anabledd
a chyfryngau cymdeithasol.
Roedd cyfanswm o 15
o gyfranogwyr. Roedd
cyfieithydd BSL ym mhob grŵp
ffocws a rannodd eu profiad
proffesiynol a phersonol.
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3.0 Profiadau menywod Anabl
mewn gwaith
3.1 Chwilio am waith a’r broses recriwtio
Mae 47% o gyfranogwyr sy'n fenywod yn 'cytuno' neu'n 'cytuno'n gryf’ â'r datganiad 'Rydw i
wedi'i chael yn anodd sicrhau cyflogaeth oherwydd fy nam neu gyflwr iechyd'; ymhlith y dynion,
mae 55% yn cytuno neu'n cytuno'n gryf. Mae'r adran hon yn cyflwyno ac yn dadansoddi'r data
a gasglwyd drwy'r arolwg a'r grwpiau ffocws, gan archwilio profiadau menywod anabl ar eu
taith cyflogaeth, ac mae'n ceisio deall yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r ystadegyn hwnnw.
Hyder a hunan-barch
Mae'r adroddiad hwn yn dangos
bod y rhwystrau i gyflogaeth
ar gyfer menywod yn deillio o
ffynonellau allanol, ond mae hyder
yn fater pwysig gan ei fod yn cael
ei effeithio gan brofiadau negyddol
mynych. Gall ergydion cyson i hyder
a hunan-barch unigolyn fod yn
flinedig a gall danseilio cymhelliant,
gan ei gwneud yn anoddach i
fenywod anabl herio rhwystrau i
gyflogaeth.

“

Mae’r profiadau
rydw i wedi'u cael
wedi dinistrio fy hyder
ac rwy'n teimlo'n
eithaf diwerth.

”

- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

Fodd bynnag, ychydig o lwyddiant a gaiff ymyriadau sy'n canolbwyntio ar feithrin hyder yn unig,
gan anwybyddu'r rhwystrau allanol y mae menywod anabl yn eu hwynebu.

“

Rwy'n credu pe gallai pobl ddeall faint y gall
ddinistrio eich bywyd o ran eich hyder a'ch
gallu i deimlo eich bod chi wir yn fod dynol
gweithredol gwerthfawr.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -
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Datgelu anabledd neu gyflwr iechyd
Mae dynion yn fwy tebygol na merched o ddatgelu bob amser bod ganddynt nam neu gyflwr
iechyd ar geisiadau swyddi. Roedd penderfyniad menywod i ddatgelu yn fwy amodol na
dynion, gyda 51% o fenywod, a 29% o ddynion yn datgelu yn dibynnu ar yr hysbyseb, y swydd
ei hun, neu'r cyflogwr.

A fyddech chi'n datgelu eich cyflwr iechyd mewn ceisiadau swyddi?
39%

Byddwn, bob tro
Dim ond os yw hysbyseb y
swydd yn caniatáu hynny
(neu'n gynhwysol)

62%
11%
6%

Mae'n dibynnu ar y swydd
a'r cyflogwr

40%
23%
11%
9%

Na, byth
0%

10%

20%

menywod

30%

40%

50%

60%

dynion

Fodd bynnag, unwaith y byddant mewn gwaith, mae menywod yn fwy tebygol o drafod eu nam
neu eu cyflwr iechyd gyda'u cyflogwr - mae 85% o fenywod a 62% o ddynion wedi trafod eu
hanabledd gyda'u cyflogwr. Mae'n werth nodi ac yn peri pryder nad yw 16% o fenywod a 29%
o ddynion wedi trafod eu nam neu eu cyflwr iechyd gyda'u cyflogwr.
Mae ein canfyddiadau'n awgrymu bod rhyw yn ffactor pwysig o ran a fydd pobl anabl yn
datgelu eu cyflwr i ddarpar gyflogwr ac o dan ba amgylchiadau y byddant yn gwneud hynny.
Efallai fod dynion yn fwy hyderus wrth ddatgelu yn gynnar yn y broses, tra gallai menywod
fod yn fwy gochelgar oherwydd y gwahaniaethu amlweddog y maent yn ei wynebu. Byddai
ymchwilio ymhellach i ddylanwad y gwahaniaeth rhwng y rhywiau ar ddatgelu yn cynnig
mewnwelediad pwysig; o ran pam ac o dan ba amgylchiadau y mae pobl â namau neu
gyflyrau iechyd yn datgelu’r rhain, a beth sy'n atal pobl anabl rhag siarad am eu cyflwr iechyd
neu eu nam. Byddai hyn yn helpu cyflogwyr a sefydliadau i ddod yn fwy hygyrch a chynhwysol.
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Y broses recriwtio
Mae 48% o fenywod a 37% o ddynion yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf bod ymgeisio am
swydd a chyfweliadau yn hygyrch ac yn gynhwysol ar gyfer pobl anabl. Fodd bynnag, nid oes
yr un ateb sy'n addas i bawb ar gyfer sicrhau bod recriwtio'n fwy hygyrch ac yn fwy cynhwysol i
ymgeiswyr anabl. Yn wir, gall gwneud rhagdybiaethau am alluoedd rhywun fod yn niweidiol.

“

Fe wnes i ymgeisio am swydd ychydig flynyddoedd
yn ôl a oedd gyda grŵp anabledd arall, a rhan o’r broses
gyfweld oedd sgwrs wyneb-yn-wyneb gyda chwestiynau/
atebion, ac yna roedd prawf ysgrifenedig drwy lythyr. Cyn
i mi hyd yn oed gyrraedd y cyfweliad, roeddwn i wedi cael
e-bost yn ôl yn dweud eu bod nhw’n mynd i ganiatáu mwy
o amser i mi ar gyfer y darn ysgrifenedig lle byddwn yn
teipio'r rhan o gwestiwn y cyfweliad, ac fe wnaeth hynny
fy synnu i i ddechrau oherwydd yn fy nghais, roeddwn i
wedi dweud fy mod i wedi bod yn defnyddio bysellfwrdd
qwerty ers i mi fod yn saith oed, ac fe roddodd hynny
ysgytwad i mi mewn gwirionedd. Afraid dweud, chefais i
mo’r swydd ond pan gefais i alwad i ddweud nad oeddwn
i’n llwyddiannus a gofynnais i am adborth, yr ymateb ges
i oedd nad oes ganddo ddim i'w ... doedd ganddo ddim
tebygrwydd o gwbl i fy anabledd, y rhesymau pam na
chefais i’r swydd ... Ac i mi, roedd hynny’n dipyn o ergyd ...
roeddwn i wedi fy syfrdanu a doeddwn i erioed wedi profi
hynny o'r blaen ... dwi'n meddwl fel person anabl, dwi'n
meddwl eich bod chi'n gwybod beth yw eich terfynau o
ran beth rydych chi'n gallu ei wneud a doeddwn i ddim yn
mynd am swydd warws na dim byd felly ... ro’n i’n meddwl
fy mod i’n mynd am swydd weinyddol fel yr un dwi’n ei
gwneud ar hyn o bryd.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

”
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Rhaid i leisiau pobl anabl fod yn ganolog, felly, i unrhyw strategaethau er mwyn gwneud
prosesau recriwtio'n gynhwysol ac yn hygyrch.
Roedd y materion eraill a godwyd gan gyfranogwyr yn cynnwys sefydliadau sy'n arddel eu
bod yn hygyrch ac yn gynhwysol ond nad ydynt yn rhoi hyn ar waith, a diffyg gwybodaeth a
dealltwriaeth o'r addasiadau sydd eu hangen ar wahanol bobl.

“

Hyd yn oed pan fyddwch chi'n mynd am
gyfweliad am swydd ac rydych chi'n dweud
eich bod chi mewn cadair olwyn, ac [maen nhw'n
dweud], 'rydyn ni'n hygyrch, wrth gwrs', gallwch chi
fynd drwy’r drws, ond wedyn rydych chi'n cael
eich rhoi wrth fwrdd na allwch chi ei gyrraedd.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Abertawe -

”

Dylai prosesau recriwtio cynhwysol a hygyrch ofyn i ymgeiswyr sy'n datgelu nam neu gyflwr
iechyd pa gymorth a newidiadau sydd eu hangen arnynt i'w helpu i berfformio ar eu gorau.
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Cynllun Hyderus o ran Anabledd a Gwarantu Cyfweliad
Mae cyflogwyr sy'n cofrestru i fod yn Hyderus o ran Anabledd yn ymrwymo i
'gynnig cyfweliad i [bobl anabl] os ydynt yn datgan bod ganddynt anabledd
a’u bod yn bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y swydd.11 Mae llawer
o gyflogwyr yn cynnig cynllun tebyg a byddant yn cynnig cyfweliadau i
ymgeiswyr sy'n datgelu anabledd ac yn bodloni'r meini prawf hanfodol. Mae
Hyderus o ran Anabledd yn gynllun pwysig a gall gael effaith bwysig ar
gyflogaeth menywod anabl.
Mae oddeutu hanner menywod (46%) a 27% o ddynion yn chwilio am
gyflogwyr hyderus o ran anabledd neu sy'n ystyriol o anabledd pan fyddant
yn chwilio am swydd. Fodd bynnag, nid yw profiadau menywod wedi bod yn
gwbl gadarnhaol pan mae cyflogwyr yn defnyddio Hyderus o ran Anabledd
fel cynllun 'ticio bocsys' heb ategu hyn â pholisïau cadarn. Adroddodd
cyfranogwyr fod problemau gyda'r cynlluniau gan nad ydynt yn mynd yn
ddigon pell i wrthweithio'r rhagfarnau a'r rhwystrau i gyflogi pobl anabl, tra
bod gan eraill brofiadau o gael eu gwahodd i gael cyfweliad ar gyfer rolau
lle'r oedd disgwyl iddynt fethu.
Felly mae'n rhaid defnyddio ymyriadau, fel Gwarantu Cyfweliad, yn ddilys
ar gyfer cefnogi pobl ag anableddau i gael mynediad i'r gweithle, ac nid fel
ymarfer 'ticio bocsys' ac mae angen eu gwerthuso a'u haddasu'n gyson.

Gwnaeth ymatebwyr i'r arolwg a chyfranogwyr yn y grwpiau arolwg awgrymiadau am yr hyn
yr hoffent ei weld yn newid mewn prosesau recriwtio. Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau syml
er mwyn gwella hygyrchedd a chynwysoldeb wrth recriwtio, fel gadael i ymgeiswyr wybod lle
mae'r toiledau yn yr adeilad pan fyddant yn cyrraedd ar gyfer eu cyfweliad.
Dylai busnesau sy'n gwahodd ymgeisydd anabl fod yn rhagweithiol a gofyn pa addasiadau y
mae eu hangen arnynt er mwyn iddynt allu perfformio ar eu gorau. Yn ddelfrydol, dylai'r sgwrs
gael ei chychwyn gan aelod o staff penodol nad yw ar y panel recriwtio, megis 'Hyrwyddwr
Anabledd' sydd wedi cael hyfforddiant addas.
Mae casglu a monitro data ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig o ran gweithredu newid
gwirioneddol. Fodd bynnag, roedd cyfranogwyr yn teimlo'n gryf na ddylai'r wybodaeth hon
gael ei darparu ar gyfer paneli sy’n cyfweld neu’n llunio rhestri byr.

Llywodraeth y DU, ‘Disability Confident: how to sign up to the employer scheme’ https://www.gov.uk/guidance/disability-confident-how-to-sign-up-to-the-employer-scheme Cyrchwyd 21/02/2020
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Roedd cynyddu a gwella lefel yr hyfforddiant a'r wybodaeth sydd ar gael i'r holl staff, yn
enwedig timau Adnoddau Dynol a staff sy’n ymwneud â llunio rhestri byr a chyfweld, yn thema
allweddol arall, ynghyd â sicrhau nad yw rhagfarn anymwybodol yn treiddio i'r meini prawf
ar ddisgrifiadau swyddi, gan greu rhwystrau cyn i ymgeiswyr hyd yn oed agor y ffurflen gais.
Nododd menywod a dynion sut y gall meini prawf 'safonol', sy'n ymddangos yn rheolaidd
mewn disgrifiadau swyddi, gau ymgeiswyr anabl allan o’r broses.
Ynghyd â'r themâu cyffredinol hyn a newidiadau sylfaenol i ethos recriwtio, gwnaeth y
cyfranogwyr i’r ymchwil nifer o awgrymiadau ymarferol, penodol ar gyfer gwneud y broses
recriwtio yn fwy cynhwysol i bobl anabl. Mae cyfoeth ymatebion menywod i gwestiynau testun
rhydd ynglŷn â recriwtio yn dangos pa mor gryf mae'r menywod a gwblhaodd arolygon
yn teimlo am y mater hwn, a dyfnder eu hawydd i weld newidiadau go iawn. Amlinellir yr
argymhellion hyn yn yr adroddiad llawn.
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3.2 Profiadau fel cyflogeion
Yn gyffredinol, mae menywod a dynion wedi cael profiadau cadarnhaol yn eu gweithle fel y
dengys y tabl isod. Fodd bynnag, mae'r ymchwil yn dangos sut mae menywod anabl wedi cael
profiadau negyddol yn eu rolau presennol a blaenorol.

Nifer y Menywod a Dynion sy'n cael Profiadau Cadarnhaol/
Negyddol yn y Gwaith
Menywod

Dynion

Nifer

%

Nifer

%

Cadarnhaol

81

69

29

64

Negyddol

37

31

16

36

Cyfanswm

118

100

45

100

Profiadau cadarnhaol mewn gwaith
Dyma rai o’r geiriau allweddol sy'n deillio o sylwadau menywod am yr hyn sydd wedi gwneud
eu profiadau yn y gwaith yn gadarnhaol:

Cyfiawn

Croesawgar Ymwybodol
Cefnogol Gwerthfawr Cyfeillgar

Cynhwysol Agored
Dealltwriaeth Teg Cymwynasgar
Goddefgar Gonest
Parchus

Mae menywod anabl yn cael profiadau cadarnhaol yn y gwaith pan fydd ganddynt
hyblygrwydd yn eu rôl, addasiadau sy'n eu galluogi i wneud eu gwaith hyd eithaf eu gallu,
cyfathrebu da â rheolwyr a'r adran Adnoddau Dynol, a swydd sy'n rhoi boddhad mewn cwmni
sy’n rhannu'r un gwerthoedd.
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“

Mae fy nghyflogwr presennol wedi bod yn
barod iawn i fodloni fy angen i weithio'n hyblyg.
Mae yna grŵp cymorth i bobl anabl ar y safle ac rydyn
ni’n cyfathrebu’n rheolaidd. Teimlaf fod fy nghyflogwr
yn 'gwneud yn ogystal â dweud' ar bethau fel hyn,
tra mae cyflogw(y)r blaenorol wedi bod yn eithaf
anaeddfed am y peth. Rwy'n teimlo fy mod yn cael fy
ngwerthfawrogi am y gwaith rwy'n ei wneud ac, i bob
pwrpas, maen nhw’n rhoi rhwydd hynt i mi
wneud y gwaith hwnnw.
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”

Mae bod yn agored ac yn barod i ddysgu, addasu a gwrando ar gyflogeion anabl ynglŷn â'r
ffordd orau o'u cefnogi yn cael effaith fawr ar brofiadau menywod anabl. Mae agweddau eraill
ar waith – cyfathrebu, parch, ac agweddau cymdeithasol – yn effeithio ar brofiadau menywod
anabl hefyd.
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Profiadau negyddol mewn gwaith
Dyma rai o’r geiriau allweddol sy'n deillio o sylwadau menywod am yr hyn sydd wedi gwneud
eu profiadau yn y gwaith yn negyddol:

Agweddau
Ymddygiad Tocynistiaeth

Nawddoglyd Lletchwith
Difeddwl

Bwlio Anystyriol

Mae cyflogwyr nad ydynt yn meddwl am effaith penderfyniadau a newid polisi ar gydweithwyr
a chanddynt namau a chyflyrau iechyd yn effeithio'n negyddol ar gyflogeion anabl. Er y
gall rheolwyr da gael effaith gadarnhaol iawn, gall newidiadau o ran personél neu reolwyr
gwael suro'r profiad hwnnw. Ni all rheolwr da wneud iawn ychwaith am bolisïau gwael neu
aneffeithiol.

“

Mae fy rheolwyr llinell uniongyrchol yn deall
ac yn barod i ddysgu, ond mae'r polisau’n
gwneud pethau'n anodd iawn ac rwy wedi gorfod
lleihau fy oriau o amser llawn i ran amser
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”
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Mae peidio â chael eu credu, peidio â chael gwrandawiad teg, neu beidio â chael eu parchu
yn y gwaith wedi gwneud profiadau menywod yn rhai negyddol, ac mae hyn yn broblem
benodol i fenywod sydd â namau a chyflyrau iechyd anweledig.

“
“

Doedd fy mhennaeth ddim yn credu fy mod
i’n sâl a dywedodd fy mod i’n 'chwarae ar’ fy
anableddau. Roedd ganddi eisiau tystiolaeth
gan feddyg.
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”

Fe’m gwnaethpwyd i feddwl fy mod i’n dweud
celwydd am fy salwch, dywedodd fy nghyflogwr ar
y pryd wrthyf nad oedd rhaid iddyn nhw gymryd
unrhyw sylw o nodyn y meddyg i leihau fy oriau
dros dro, ac na fydden nhw'n gwneud hynny! Gan
fy mod i’n mynd drwy gyfnod anodd o salwch,
roedd angen i mi leihau fy oriau er mwyn aros
mewn gwaith. Dywedodd (sgrechiodd) fy rheolwr
ei bod hi'n adnabod pobl gyda fy nghyflwr i sy'n
gweithio'n llawn amser felly pam na alla i?! Yna aeth
hi yn ei blaen i ddweud nad oeddwn i’n sâl
mewn gwirionedd
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”

Rhywbeth hanfodol a amlygwyd drwy'r ymchwil oedd Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd
parhaus o ansawdd da, sy'n 'archwilio'r cysyniad sy’n awgrymu bod pobl yn cael eu hanalluogi
gan rwystrau ac agweddau cymdeithas', ar gyfer staff ar bob lefel.
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Gwahaniaethu
58% of women and 42% of men who completed the survey have faced prejudice or
inappropriate attitudes from their employer and/or colleagues on their impairment or health
condition.

“

Roedd fy nwy swydd flaenorol yn negyddol iawn.
Gwahaniaethwyd [yn fy erbyn i] ar ddau achlysur
a bu'n rhaid i mi fynd ar drywydd ymgyfreitha. Roedd
hyn yn anodd iawn oherwydd, gan fy mod yn anabl a ddin
gallu fforddio ffioedd cyfreithiol, nid oedd unrhyw gymorth
na chefnogaeth o gwbl i bobl anabl ymladd hawliad
gwahaniaethu ar sail anabledd sy'n gymhleth iawn yn y maes
cyfreithiol. Roedd yn rhaid i mi brofi fy mod yn anabl er bod
gennyf dystiolaeth feddygol. Roedd yn rhaid i mi roi'r gorau i
frwydro am ei fod yn effeithio ar fy iechyd.
- Menyw a gyfrannodd at yr arolwg -

Mae gwahaniaethu'n ffynnu pan na
fydd agweddau negyddol at bobl anabl
yn cael eu ffrwyno. Mae menywod
anabl yn ceisio gweithio a rheoli eu
namau a'u cyflyrau iechyd wrth frwydro
gwahaniaethu a bwlio gan unigolion
yn y gwaith a thu hwnt. Mae’r unigolion
hyn yn gweld eu barn yn cael ei hategu
mewn papurau newydd cenedlaethol
a chan bolisïau sy'n rhoi prawf ar hawl
pobl anabl i gefnogaeth ariannol a
mathau eraill o gymorth, fel Taliadau
Annibyniaeth Personol (PIP).

“

”

... maen nhw'n rhoi
copïau o'r Daily Mail
ar eich desg am dwyll
budd-daliadau ac ati,
a ‘dych chi fel, o’r
mawredd, dyma
ni eto...

”

- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

Efallai mai gwrthwyneb y profiadau gor-negyddol a gwahaniaethol hyn yw menywod nad ydynt
yn hoffi cael eu goramddiffyn. Defnyddiwyd yr ymadrodd 'being wrapped up in cotton wool'
gan un fenyw i ddisgrifio cydweithwyr a rheolwyr gyda bwriadau da sy'n cwestiynu ac yn amau
ei gallu i wneud tasgau penodol, gyda'r bwriad o'i diogelu rhag niwed. Mae hyn eto'n ymwneud
â'r syniad o osgoi dull sy’n addas i bawb ac o ymddiried mewn barn a gwybodaeth gcyflogeion
anabl am eu cyflyrau. Mae diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â'r ffordd orau o gefnogi
pobl anabl yn y gweithle, ac ofn a phryder ynghylch gwneud cam â rhywun.
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Addasiadau yn y gweithle a chynwysoldeb yn y gwaith
Ar gyfartaledd, mae mwy o fenywod na dynion wedi gofyn am addasiadau yn y gweithle: 76%
o 119 o fenywod a 57% o 44 o ddynion a gymerodd yr arolwg. Roedd 50% o fenywod a 42%
o ddynion yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod eu cyflogwr wedi gwneud addasiadau priodol,
rhesymol yn unol â'u ceisiadau. Mae'r rhan fwyaf o geisiadau yn rhai ar gyfer offer ac addasu
gweithfannau, a threfniadau gweithio hyblyg.

Addasiadau yn y Gweithle
Math o Gais

Nifer Cyfranogwyr yr Arolwg
Menywod

Dynion

Offer /addasiadau i weithfan

50

11

Gweithio hyblyg

41

9

Trefniant hygyrchedd yn y swyddfa

21

5

Gwell /mwy o egwyliau

7

0

Mynediad i feddalwedd / caledwedd

3

3

Cynorthwyydd

2

2

Addasiadau rhesymol yw'r peth lleiaf y gellid ei ddisgwyl er mwyn sicrhau y gall menywod
a dynion anabl ffynnu a chyflawni eu potensial yn y gweithle. Mae hyn yn aneffeithiol pan
fo'n docynistaidd neu lle nad yw pobl anabl yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau.
Mae methiant i sicrhau hygyrchedd drwy'r gweithle yn achosi problemau i weithwyr sydd ag
anabledd corfforol, gyda goblygiadau o ran iechyd a diogelwch.

“

Roedd yn rhaid i mi hefyd aros am amser
hir am ramp i fynd allan drwy’r allanfa dân
agosaf, felly roedd rhaid i mi naill ai aros yn
yr adeilad os oedd tân neu gymryd ffordd
hirach allan o'r adeilad.
- Menyw a gyfrannodd at yr arolwg -

”

20
Gweithio hyblyg
Pan fydd gweithwyr anabl yn gwneud ceisiadau am weithio hyblyg, mae cyflogwyr yn derbyn y
mwyafrif llethol ohonynt; mae 76% o geisiadau am weithio hyblyg menywod a 71% o geisiadau
dynion wedi'u derbyn. Dylid annog hyn ymhellach, a chryfhau polisïau er mwyn galluogi mwy o
gyflogwyr i dderbyn ceisiadau.
Pwysleisiodd cyfranogwyr yr arolwg eu bod eisiau’r hyblygrwydd er mwyn mynychu eu
hapwyntiadau meddygol. Mae gan bobl anabl yr hawl i gymryd amser i ffwrdd ar gyfer
triniaeth feddygol neu gwnsela fel addasiad rhesymol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Fodd
bynnag, tynnodd rhai cyfranogwyr sylw at sefyllfaoedd lle nad oedd cyflogwyr yn ymwybodol
o hyn, neu lle aethant yn groes i'r Ddeddf drwy ddisgwyl iddynt ddefnyddio amser absenoldeb
oherwydd salwch neu ei gwneud yn ofynnol iddynt weithio er mwyn gwneud iawn am yr amser
a gollwyd. Soniodd menywod bod arnynt eisiau cydnabyddiaeth o'u hawl i gymryd amser i
ffwrdd ar gyfer apwyntiadau meddygol a'r angen i bolisïau caniatâd ac absenoldeb ystyried yr
addasiadau a'r cymorth y gallai fod eu hangen ar gyflogeion anabl.
Hyd yn oed pan gydnabyddir amser i ffwrdd mewn perthynas â namau neu gyflyrau iechyd
menywod, dywedodd rhai menywod eu bod yn teimlo'n euog am gymryd yr amser hanfodol
hwn ar gyfer rheoli eu cyflwr.

“

Rwy'n dal i deimlo'n euog. Roedd gen i
apwyntiad ... ond roedd yn rhaid i mi weithio
fy holl oriau hyblyg o hyd i wneud yn siŵr y gallwn i
fynychu’r apwyntiad hwnnw ond roeddwn i'n teimlo'r
angen i ddweud bod yn rhaid i mi gael y diwrnod hwnnw
i ffwrdd oherwydd bod gen i apwyntiad ysbyty, er fy mod i
wedi gwneud yr oriau hynny i fyny’n barod, ond
roeddwn i'n dal i deimlo'n euog iawn.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

Rydych chi'n teimlo bod yn rhaid i chi
gyfiawnhau eich hun. Oherwydd eich
bod am i bobl ddeall.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

”

Gall y pwysau i fyw'n ôl disgwyliadau a normau cymdeithas fod wedi’i wreiddio’n ddwfn iawn.
Mae polisïau i warantu hawliau pobl anabl yn y gwaith sy'n cael eu dilyn a'u gorfodi o fewn
gweithleoedd yn gam pwysig tuag at sicrhau, hyd nes y bydd newid diwylliannol mawr ei angen
a nes i ddisgwyliadau cymdeithas newid, y gall merched a dynion anabl arfer eu hawliau a
rheoli eu cyflyrau yn y gwaith.
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Camu ymlaen yn eu Gyrfa
Mae gwahaniaeth rhwng y rhywiau o ran profiadau menywod a dynion gyda dyrchafiad.
Roedd canran gyfartal o ddynion a menywod (24%) yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod
ganddynt lwybr cynnydd clir. Fodd bynnag, roedd 41% o fenywod a 31% o ddynion yn
anghytuno neu'n anghytuno'n gryf, gyda'r gweddill yn ansicr.
Roedd mwy o fenywod na dynion yn cytuno neu'n cytuno'n gryf eu bod wedi cael eu trin yn llai
ffafriol oherwydd eu rhyw; 32% o fenywod o gymharu â 6% o ddynion.
Mae diffyg cymorth er mwyn helpu menywod anabl i wneud cynnydd yn eu gyrfa, ynghyd â
diffyg dealltwriaeth am namau a chyflyrau iechyd, yn creu sefyllfa lle nad yw menywod yn gallu
gwneud cynnydd fel y dylent.
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4.0 Pobl Anabl Hunangyflogedig
Mae hunangyflogaeth yn ymddangos yn ateb posibl i rai o'r heriau a nodwyd o ran cael
mynediad i gyflogaeth. Serch hynny, mae heriau eraill yn gysylltiedig â hunangyflogaeth. Dylai
menywod anabl allu gwneud dewis cadarnhaol i ddilyn y llwybr hwn, ac ni ddylid eu hannog
i ddewis hunangyflogaeth oherwydd y bernir nad yw cyflogaeth yn bosibl, neu ei fod yn rhy
anodd. Ni ddylai menywod anabl deimlo’u bod yn cael eu gorfodi i fynd yn hunangyflogedig o
ganlyniad i opsiynau cyflogaeth anhyblyg ac anhygyrch.
Gofynnwyd i gyfranogwyr y gwaith ymchwil am eu profiadau o hunangyflogaeth, eu rhesymau
dros symud i hunangyflogaeth ac ystyriwyd a yw pobl anabl entrepreneuraidd yn cael eu
cefnogi'n llawn.
Mae 22% o fenywod a 32% o ddynion a gymerodd ran yn yr arolwg wedi bod yn
hunangyflogedig ar ryw adeg yn eu gyrfaoedd.
Rhesymau dros fynd yn hunangyflogedig
Er bod y rhan fwyaf o fenywod hunangyflogedig wedi gwneud dewis cadarnhaol i adael
eu swydd flaenorol er mwyn dechrau busnes, golygai cyfuniad o ffactorau, gan gynnwys
diweithdra, cyflogaeth ansicr neu golli swydd, ynghyd â'u nam neu eu cyflwr iechyd a'u
cyfrifoldebau gofalu, mai hunangyflogaeth oedd yr opsiwn gorau er mwyn i rai menywod allu
parhau i fod yn weithgar yn economaidd.
Mae gwahaniaeth rhwng y rhywiau yn amlwg. Tra’r oedd dynion yn tueddu i roi un rheswm
yn unig dros fod yn hunangyflogedig a bod yn gryno o ran eu hatebion, roedd esboniadau
menywod yn tueddu i fod yn hirach, gan awgrymu bod ffactorau lluosog yn eu bywydau gwaith
a chartref yn cyfuno i olygu mai hunangyflogaeth oedd yr opsiwn gorau ar adeg benodol yn eu
gyrfa.
Mae bod yn hunangyflogedig yn rhoi rheolaeth i fenywod dros eu hamgylchedd gwaith eu
hunain, heb orfod gwneud ceisiadau am addasiadau i’w cyflogwyr. Yn ôl un fenyw, mae
hunangyflogaeth yn ei galluogi i ddefnyddio cyfathrebu seiliedig ar destun, fel e-bost, tra
dywedodd eraill mai hunangyflogaeth oedd y 'ffordd hawsaf i reoli fy amgylchedd ac aros yn
iach', a'r 'unig ffordd o gael gwaith oherwydd fy angen i reoli fy amgylchedd er mwyn bod yn
weithredol'.
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“
“

Doeddwn i ddim yn gallu cael swydd gyda
digon o hyblygrwydd ar gyfer fy anabledd
ac roeddwn i am allu dewis ble a gyda phwy
roeddwn i’n gweithio, oherwydd fy anabledd.
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

'Roedd hunangyflogaeth yn rhoi mwy o
hyblygrwydd i'm galluogi i ofalu am fy mab
heb orfod dibynnu ar ofal plant.
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”
”

Roedd rhai o'r rhesymau a roddwyd gan fenywod yn gyffredin i bawb sy’n hunangyflogedig;
er enghraifft, roedd ennill arian yn ffactor ym mhenderfyniad llawer o fenywod i fynd yn
hunangyflogedig, gydag ymatebion nodweddiadol yn cynnwys 'sicrhau incwm realistig' ac
'ennill arian ychwanegol.'

Gofynnwyd i gyfranogwyr yr arolwg sut yr effeithiodd eu profiad fel gweithiwr cyflogedig ar eu
penderfyniad i fynd yn hunangyflogedig; dywedodd 60% o fenywod hunangyflogedig a 37% o
ddynion fod cael eu cyflogi wedi effeithio ar eu penderfyniad. Dywedodd mwyafrif o fenywod
hunangyflogedig fod y diffyg hyblygrwydd, cefnogaeth a dealltwriaeth a’r lefel uchel o straen
pan y weithiwr cyflogedig, wedi effeithio ar eu penderfyniad i fynd yn hunangyflogedig.
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Heriau hunangyflogaeth
Roedd y rhwystrau mwyaf sy'n effeithio ar fenywod anabl hunangyflogedig yn ymwneud yn
bennaf â'r heriau unigryw sy'n gysylltiedig â hunangyflogaeth; hyder, rheoli incwm ac ennill
digon o arian, diffyg sicrwydd ariannol, dod o hyd i gleientiaid a gwaith, rheoli cyllid, a'r oriau
gwaith. Roedd heriau’n ymwneud â namau a/neu gyflyrau iechyd menywod, megis parhau i
weithio gyda phroblemau iechyd, a'r diffyg cymorth sydd ar gael i bobl anabl, gan gynnwys
absenoldeb ffurfiol oherwydd salwch neu dâl salwch.
Mae heriau ynghlwm wrth reoli hunangyflogaeth o fewn y system nawdd cymdeithasol:

“

Cael digon o waith er mwyn bod ar fy ennill.
O dan y system Credyd Cynhwysol, mae'n
amhosib llwyddo (pwy sy'n gallu talu cyflog
byw llawn amser i’w hunain?)
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”

Tynnodd menywod anabl sylw at y diffyg cymorth sydd ar gael i sefydlu a datblygu eu
busnesau, ac ni chafodd y rhan fwyaf o ymatebwyr yr arolwg unrhyw gymorth swyddogol pan
oeddent yn sefydlu eu busnes. I fenywod anabl, mae hyd yn oed mynd i'r man lle mae angen
iddynt fod er mwyn gwneud cais a cheisio cymorth yn gallu bod yn her, pan mae trafnidiaeth
gyhoeddus ac adeiladau yn golygu rhwystrau amgylcheddol:

“

Mae’n dal i fod yn anodd ofnadwy oherwydd
hyd yn oed i fynd i mewn i'r banc lle rydych
chi eisiau mynd am eich benthyciadau, ‘dyw hi
ddim yn hawdd mynd i mewn ac allan o’r banciau,
yn enwedig nawr eu bod yn eu cau nhw i gyd ac
mae'n rhaid i chi fynd i mewn i'r ddinas i gyrraedd
banc, felly nawr mae'n rhaid i chi gymryd bws
parcio-a-theithio na allwch chi fynd arno.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Abertawe -

”
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5.0 Rhaglenni cymorth anabledd
Un pwynt allweddol a godwyd gan fenywod anabl yn ystod yr ymchwil oedd nad yw cynlluniau
cymorth sy'n canolbwyntio ar hyfforddiant sgiliau, ac yn arbennig uwchsgilio, yn ddigonol er
mwyn bodloni targedau'r Llywodraeth ar gyfer cynyddu nifer y bobl anabl sy’n gweithio. Mae'r
Model Cymdeithasol o Anabledd yn disgrifio sut bod pobl yn anabl oherwydd bod cymdeithas
wedi'i chynllunio ar gyfer pobl nad oes ganddynt namau na chyflyrau iechyd. Mae rhaglenni
cymorth sy'n canolbwyntio ar sgiliau pobl anabl yn unig yn unigoli rhwystrau cymdeithasol a
rhwystrau’r gweithle.
Nawdd cymdeithasol a'r Farchnad Lafur
Y system fudd-daliadau yw'r system gymorth fwyaf a'r un bwysicaf i bobl anabl, gan sicrhau
cysondeb o ran incwm a chymorth ariannol arall pan fyddant mewn ac allan o waith. Roedd y
themâu allweddol a ddeilliodd o'r grwpiau ffocws a'r arolwg yn ymwneud ag anhyblygrwydd
y system nawdd cymdeithasol bresennol fel y mae ar hyn o bryd a pha mor bwysig yw sicrhau
bod cyflogaeth yn talu'n well na bod ar fudd-daliadau, pan fydd menywod anabl yn barod i
weithio.

“

Mae anawsterau weithiau wrth ddelio â'r system,
boed hynny'n golygu gwasanaethau
cymdeithasol, yr Adran Gwaith a Phensiynau neu
unrhyw beth o'r fath... Os nad ydych chi’n ffitio i mewn
yn y gweithle, os nad ydych chi’n ffitio i mewn i'w
bocsys bach taclus, cystal i chi roi’r gorau iddi.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Caerdydd -

”

Nid yw'r system nawdd cymdeithasol yn ddigonol i ddiwallu anghenion pobl y mae eu namau
a'u cyflyrau iechyd yn golygu eu bod yn ymwneud â'r farchnad lafur am gyfnod byrrach neu
fwy pytiog, ond sydd yr un mor werthfawr.

26
Mynediad i Waith
Mae Mynediad i Waith yn rhaglen cymorth cyflogaeth a ariennir yn gyhoeddus ledled Prydain,
sy'n ceisio helpu mwy o bobl anabl i ddechrau gweithio neu aros mewn gwaith.12 Drwy
Mynediad i Waith, gall cyflogeion a phobl hunangyflogedig wneud cais am grant i ad-dalu
costau cymorth. Gellir darparu cymorth pan fydd angen help neu addasiadau ychwanegol ar
gyflogai ar gyfer ei waith, y tu hwnt i'r addasiadau rhesymol y disgwylir i gyflogwyr eu gwneud
fel mater o drefn.
Daeth dwy brif feirniadaeth o Mynediad i Waith i’r amlwg yn sgil yr ymchwil. Y cyntaf oedd nad
yw cyflogwyr yn gwybod am Mynediad i Waith a sut y gall ei helpu i gyflogi, cadw a chefnogi
cyflogeion ag anableddau. Yn ail, mynegodd ymatebwyr bryderon ynghylch effeithiolrwydd
Mynediad i Waith o ran cefnogi cyflogeion a phobl hunangyflogedig mewn gwaith ers iddo
gael ei adolygu.

“

Mae'n anhygoel faint o bobl sydd erioed wedi
clywed am Mynediad i Waith ond dyma sydd
orau gan y Llywodraeth, dydyn nhw ddim eisiau i bobl
wybod am Mynediad i Waith oherwydd bod yna
gostau ynghlwm â’r peth iddyn nhw.
- Cyfranogwr grŵp ffocws Abertawe -

”

Mae addasiadau’n cael effeithiau cadarnhaol yn bennaf pan gânt eu rhoi ar waith mewn
da bryd, ond cododd cyfranogwyr nifer o broblemau gyda'r cynllun gan gynnwys bod yn
orddibynnol ar gael 'personél da', amharodrwydd cyflogwyr oherwydd y posibilrwydd o
ysgwyddo costau, yn ogystal â diffyg gwybodaeth am y cynllun ac am anabledd yn y gweithle.
Dywedodd rhai cyfranogwyr eu bod wedi cael profiadau negyddol gyda'r asesiad Mynediad i
Waith ei hun, gan gynnwys pryderon bod y cynllun yn mynd yn llai cefnogol.

“

... roedd fy asesiad Mynediad i Waith diwethaf
o ansawdd gwael, wnaethon nhw ddim
gwrando a doedd yr hyn a brynwyd ddim yn bodloni
fy anghenion, felly nid oedd yn effeithiol o gwbl.
- Menyw a ymatebodd i’r arolwg -

”

Llywodraeth y DU (Ebrill 2020), ‘Access to Work factsheet for employers’, https://www.gov.uk/government/publications/access-to-work-guide-for-employers/access-to-work-factsheet-for-employers Cyrchwyd
4/3/2020
12
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Hyderus o ran Anabledd
Mae'r cynllun Hyderus o ran Anabledd yn gynllun gan Lywodraeth y DU a gynlluniwyd er mwyn
annog cyflogwyr i recriwtio a chadw pobl anabl a phobl sydd â chyflyrau iechyd. Er mwyn i
sefydliad ddod yn 'Ymroddedig Hyderus o ran Anabledd’ sef y lefel gyntaf yn y cynllun, rhaid i
sefydliad ddangos ei ymrwymiad i:
1
2
3
4
5

Sicrhau bod ei broses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch
Cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag
Cynnig cyfweliad i bobl anabl
Rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn
Cefnogi unrhyw gyflogai presennol, sy'n datblygu anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, i
aros yn y gwaith

Mae'r lefel hon o'r cynllun Hyderus o ran Anabledd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliad
ymrwymo i o leiaf un cam gweithredu, megis cynnig profiad gwaith, cysgodi swyddi,
interniaethau, a gwaith cyflogedig. Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth y DU yn awgrymu
bod dros 1,000 o gyflogwyr yng Nghymru wedi ymuno â'r cynllun Hyderus o ran Anabledd.13
Beirniadwyd y cynllun Hyderus o ran Anabledd gan gyfranogwyr y grwpiau ffocws, gyda chryn
deimlad ei fod yn ymarfer 'ticio bocsys'.

“

Bydd hynny wedyn yn caniatáu i chi ddweud
hynny ar [ddeunydd recriwtio] pan fydd pobl
yn ymgeisio am swyddi. ‘Dyw hynny ddim
yn golygu eich bod chi’n cynnig unrhyw
adnoddau, mewn gwirionedd.
- Cyfranogwr mewn grŵp ffocws yng Nghaerdydd -

”

Llywodraeth y DU, ‘Disability Confident Employers that have signed up’, https://www.gov.uk/government/
publications/disability-confident-employers-that-have-signed-up Cyrchwyd 15/04/2020

13
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Lleoliadau gwaith ac Interniaethau
Gall lleoliadau ac interniaethau roi profiad gwerthfawr i bobl anabl os ydynt yn cael eu
gweithredu a'u cefnogi'n dda.
Canmolodd cyfranogwyr rai cynlluniau presennol, yn enwedig y rhai y telir amdanynt a
chanddynt gyfraddau trosi da i gyflogaeth barhaol. Roedd teimlad hefyd bod y mathau hyn o
gynlluniau ar gael yn haws i fyfyrwyr.
Un broblem gyda lleoliadau gwaith a ddaeth i'r amlwg oedd yr anawsterau y gall y rhain eu
hachosi i'r rhai sy'n derbyn budd-daliadau nawdd cymdeithasol. Gall hyd tymor byr y lleoliadau
amharu ar sefyllfa ariannol menywod yn y tymor canolig.

“

Cyfranogwr 1:

Pan rydych chi, er enghraifft, yn sengl, yn byw ar
eich pen eich hun, ac yn sownd yn y system fudd-daliadau
erchyll, allwch chi ddim fforddio cymryd y risg, lle mae
gennych chi dri mis lle gallech chi lwyddo neu fethu.
Cyfranogwr 2:

Dyna lle mae’r diffyg hyblygrwydd gyda'r system fudddaliadau.
Cyfranogwr 3:

Mae bron fel bod angen i chi ddiogelu eich sefyllfa a
dweud, iawn, gallwch chi roi cynnig arni ond ni fydd
unrhyw anfantais o gwbl i chi os byddwch chi’n ffonio ac
yn dweud nad yw'n gweithio am y rhesymau hyn, ond does
dim digon o hyblygrwydd i wneud hynny, does
dimdiogelu o gwbl.
- Cyfranogwyr grŵp ffocws Caerdydd -

”
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6.0 Casgliadau ac argymhellion
Mae menywod anabl yn gwneud cyfraniadau pwysig i'r economi yng Nghymru, ond maent yn
cael eu dal yn ôl a'u hallgáu – yn anfwriadol ac yn bwrpasol – gan gyflogaeth anhygyrch. Mae
hyn yn cael dwy effaith; mae menywod yn cael eu hatal rhag cyflawni eu potensial a dilyn eu
dyheadau gyrfaol eu hunain, ac mae economi Cymru'n colli allan ar fanteision cymwysterau,
hyfforddiant, sgiliau a phrofiad y menywod hyn.
Mae'r Model Cymdeithasol o Anabledd yn ein helpu i ddeall bod rhwystrau o ran agweddau,
sefydliadau, cyfathrebu ac amgylcheddau yn analluogi pobl, ac felly mae'n bosibl dychmygu
dyfodol lle bydd pob menyw sydd â namau a chyflyrau iechyd hirdymor sy'n dymuno gweithio
yn gallu gwneud rhyw fath o gyflogaeth am dâl.
Mae menywod a chanddynt namau a chyflyrau iechyd yn wynebu rhwystrau gwahanol a
mwy i gyflogaeth na menywod nad ydynt yn profi materion o’r fath. Mae ganddynt gyfraddau
anweithgarwch economaidd uwch na menywod nad ydynt yn anabl a dynion anabl a dynion
nad ydynt yn anabl. Ar gyfartaledd, mae mwy o fenywod anabl yn hunangyflogedig na
menywod nad ydynt yn anabl, ond yn llawer llai na dynion anabl neu ddynion nad ydynt yn
anabl, gan awgrymu bod menywod yn gyffredinol yn wynebu mwy o rwystrau wrth sefydlu eu
busnes eu hunain.
Wrth wraidd profiadau menywod anabl mae agweddau negyddol, anghynhwysol a
gwahaniaethol ynghylch anabledd. Dangosir hyn gan yr ystod o sylwadau ac ymddygiadau
gwahaniaethol y mae'r menywod a gyfrannodd at yr ymchwil wedi eu profi'n bersonol wrth
ymgeisio am neu yn y gwaith, yn ogystal ag yn eu bywyd bob dydd.
Mae'r ymchwil wedi dangos sut mae hyfforddiant ac uwchsgilio ar eu pennau eu hunain yn
aneffeithiol pan mae menywod anabl yn wynebu rhwystrau gan gyflogwyr. Ni all merched
anabl bob amser fynd ar ôl cyflogaeth dros dro, er enghraifft, oherwydd gall hyn darfu ar y
budd-daliadau sy'n rhoi sicrwydd ariannol, ac yn y pen draw, mae'n golygu bod menywod ar
eu colled. Beirniadwyd anhyblygrwydd y system les gan fenywod â phrofiad helaeth o ymhél
â hi. Ni fydd rhaglenni hyfforddi ar gyfer unigolion yn gweithio oni bai eu bod yn ychwanegol i
waith ehangach i chwalu'r rhwystrau a sicrhau newid diwylliannol o fewn y gweithlu.
Rhaid i fenywod anabl a menywod sydd â chyflyrau iechyd fod yn ganolog i’r ymdrechion i gael
gwared â rhwystrau, dileu gwahaniaethu a sicrhau cydraddoldeb. Yn ddelfrydol, dylai hyn gael
ei gyflawni drwy gydgynhyrchu ystyrlon gyda menywod eu hunain. Yn adroddiad yr Adolygiad
o Gydraddoldeb Rhywiol, ‘Gwneud Nid Dweud’, gwneir nifer o argymhellion ar gyfer gwella'r
modd y mae cydraddoldeb yn cael ei ystyried yn holl waith Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn
cynnwys symud i fodel o ddatblygu polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n prif ffrydio, a thu
hwnt i asesu effeithiau’n unig. Mae'r dull a argymhellir yn fwy atblygol ac yn annog ystyriaeth
gyson yn erbyn cwestiynau o gydraddoldeb a lles, yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd.
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Yn hollbwysig, mae'r dull hwn yn cynnwys cydweithio gweithredol ar brosiectau gyda
llunwyr polisi, academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac 'arbenigwyr drwy brofiad',
y mae eu safbwyntiau yn amhrisiadwy wrth ystyried effaith bosibl syniadau polisi ac a yw
penderfyniadau’n debygol o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hanesyddol.
Nid yw'r dull hwn yn berthnasol i'r Llywodraeth yn unig, ond gellid ei fabwysiadu'n ehangach.
Mae angen gweithredu ar draws busnesau, llywodraethau, undebau llafur, a ledled cymdeithas,
a, gan adleisio canfyddiadau sefydliadau eraill, mae ein hymchwil yn dangos yn gryf bod
gan gyflogwyr rôl ganolog o ran cynyddu nifer y menywod anabl sydd mewn gwaith.14 Mae'r
menywod sydd wrth wraith y gwaith ymchwil hwn wedi esbonio'r hyn y mae angen i gyflogwyr
ei wneud - mae angen i'r rhai sydd mewn grym ymgysylltu a gwrando ar fenywod anabl, a
gweithredu'r newidiadau sydd eu hangen er mwyn chwalu'r rhwystrau.
Er enghraifft, Cyngor ar Bopeth, Ebrill 2017, ‘Halving the Disability Employment Gap’, t4 https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Families%20Publications/Halvingthedisabilityemploymentgap.pdf
Cyrchwyd 15/03/2020
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6.1 Argymhellion
Ar gyfer Busnesau a Chyflogwyr:
Ymrwymo i wella profiad gweithio
cyflogeion anabl a chyflogi mwy o bobl
anabl. Dylai cyflogwyr anelu y tu hwnt i'r
lleiafswm cyfreithiol ac at arferion gorau.
Gwneud defnydd llawn o'r cynlluniau
cyflogwyr presennol er mwyn gwella profiad
gweithio pobl anabl a dangos ymrwymiad i
wneud hynny drwy:
A
Ymwneud yn ystyrlon â Hyderus o ran
Anabledd a gweithio tuag at Lefel 2 (Hyderus
o ran Anabledd) a 3 (Arweinydd Hyderus o
ran Anabledd).
B
Defnyddio adnoddau gan Busnes
Cymru i gefnogi cyflogeion anabl, yn
arbennig, y 'Pecyn Cymorth Canllawiau ar
gyfer Arferion Da' gan Anabledd Cymru.
1

2.2 Casglu a chyhoeddi data ar
gydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn
sicrhau tryloywder a llywio camau
gweithredu er mwyn mynd i'r afael ag
anghydraddoldeb drwy:
A Gasglu data ar anabledd a rhyw er
mwyn monitro cyfraddau recriwtio a chadw.

Cyfrifo a chyhoeddi bwlch cyflog
anabledd y sefydliad a gweithio er mwyn
lleihau'r bwlch hwnnw.
B

Adolygu a diwygio prosesau recriwtio ar
bob cam (Manyleb y Swydd, Ymgeisio, Profi,
Cyfweld) er mwyn sicrhau bod y broses yn un
gynhwysol a hygyrch. Gallai hyn gynnwys:
A Penodi person annibynnol o fewn y
corff y gall ymgeiswyr drafod eu hanghenion
hygyrchedd ag ef, yn ogystal â gwneud
ceisiadau.
B
Gofyn i ymgeiswyr anabl pa
addasiadau sydd eu hangen arnynt
C
Rhoi gwybodaeth i ymgeiswyr ynglŷn
â chael mynediad i’r adeilad a symud o’i
gwmpas
Ch Asesu cynwysoldeb Disgrifiadau
Swydd a Manylebau Personol
D Dylai staff sy'n ymwneud â
recriwtio gymryd rhan mewn hyfforddiant
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rheolaidd.
3
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Gwella Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
gorfodol, a hyfforddiant ac addysg ar ragfarn
Anymwybodol i'r holl staff. Dylai'r rhain gael
eu cydgynhyrchu a'u harwain gan gyflogeion
ag anableddau a chyflyrau iechyd, a/neu gan
sefydliad hyfforddi ag enw da. Dylid cymryd
camau i sicrhau nad yw hyn yn gorlethu staff
anabl nac yn amharu ar eu datblygiad gyrfaol
eu hunain.
4

Sicrhau bod polisïau'r gweithle’n gadarn,
yn cael eu cymhwyso'n gyson a'u hyrwyddo'n
weithredol i’r staff drwy:
A Ymchwilio i arferion gorau a'u rhoi ar
waith ar draws y sefydliad
B
Adolygu polisïau mewnol a pholisïau'r
Llywodraeth, a deddfwriaeth er mwyn deall a
chyfleu rheoliadau i staff ar bob lefel.
C
Cynnal asesiadau effaith ar
gydraddoldeb ar gyfer polisïau newydd a rhai
sy'n bodoli eisoes.
Ch Cynnig gweithio hyblyg i bob cyflogai,
ac yn arbennig i gyflogeion anabl a'r rhai
sydd â chyflyrau iechyd.
5

Cefnogi gweithwyr anabl yn effeithiol
drwy:
A
Wneud addasiadau rhesymol ar
gyfer cyflogeion, a gwneud defnydd llawn o
Mynediad i Waith yn brydlon.
B
Defnyddio cynlluniau cyflogwyr sy’n
bodoli eisoes megis Mynediad i Waith
C
Gwarantu i gyflogeion anabl a'r rhai
â chyflyrau iechyd eu hawl i gael amser i
ffwrdd ar gyfer materion sy'n ymwneud â'u
hanabledd, gan gynnwys apwyntiadau.
Ch Gweithio gyda chyflogeion anabl er
mwyn gwneud y gweithle ac arferion gweithio
yn hygyrch ac yn gynhwysol i gyflogeion
anabl a'r rhai sydd â chyflyrau iechyd.
6
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Ar gyfer Llywodraeth y DU
Cynnal adolygiad cyflawn o Mynediad
i Waith ar unwaith er mwyn sicrhau ei fod
yn addas ar gyfer cynorthwyo cyflogeion a
phobl hunangyflogedig yn effeithiol.
7

8.8 Cynnal adolygiad cyson a pharhaus
o Hyderus o ran Anabledd er mwyn
sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion.
Dylid ailedrych ar Lefel 1 er mwyn gofyn
am ymrwymiadau mwy uchelgeisiol gan
gyflogwyr, a gaiff eu hasesu'n gadarn.
Galluogi pobl anabl i fanteisio ar
leoliadau gwaith fel rhan o system nawdd
cymdeithasol fwy hyblyg. Dylai hefyd
roi ystyriaeth i’r amrywiadau yn namau
a chyflyrau iechyd unigolion. Dylid
newid rheoliadau fel y gall unigolion
hunangyflogedig anabl hawlio tâl salwch a
chael incwm diogel.
9

Ymgynghori'n ystyrlon â hawlwyr
anabl ar gyflwyno Credyd Cynhwysol
yng Nghymru er mwyn sicrhau bod yr
amodau'n rhesymol, ac yn seiliedig ar
asesiad yr unigolion eu hunain o'u capasiti
a'u galluoedd. Rhaid i'r wybodaeth a
roddir i hawlwyr fod yn glir ac yn hygyrch
ar gyfer eu grymuso ar eu hawliau. Dylai
Llywodraeth y DU gael gwared ar unwaith
â’r defnydd o gosbau gyda hawlwyr anabl.
10
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For Welsh Government
111
1. Bwrw ymlaen ag argymhellion a
wnaed yn yr Adolygiad o Gydraddoldeb
Rhywiol i fabwysiadu dull sy’n prif ffrydio
cydraddoldeb.
Symud i fodel polisi seiliedig ar
A
dystiolaeth o brif ffrydio cydraddoldeb.
B Cydgynhyrchu polisïau a rhaglenni
drwy gynnwys lleisiau grwpiau amrywiol
gyda phrofiad byw arbenigol ym mhob cam.

Dylid cymryd camau i integreiddio BSL ar y
cwricwlwm mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
a chyfrwng Saesneg.
Ymestyn ac atgyfnerthu ymrwymiad i
gydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gaffael
a phwerau gwario eraill, a gosod gofynion
ar fusnesau sy'n derbyn cyllid a phryniannau
gan Lywodraeth Cymru.
15

Arwain drwy esiampl a gwella
amrywiaeth o fewn y gweithlu a
chynrychiolwyr y cyhoedd.

Dyfeisio cynllun cymorth arbenigol
wedi'i dargedu ar gyfer menywod anabl
sy'n cefnogi datblygiad gyrfa a'r rhai sy'n
dychwelyd i'r gwaith.

13

Adolygu ac ymestyn y cynnig gofal plant
newydd er mwyn sicrhau y bydd yn cyflawni
ar gyfer menywod anabl a menywod â
chyflyrau iechyd sydd â chyfrifoldebau
gofalu.

Sicrhau bod cymorth i fusnesau a
menywod anabl hunangyflogedig – yn
uniongyrchol, a thrwy Busnes Cymru a Banc
Datblygu Cymru – ar gael i fenywod anabl
a'u bod yn diwallu eu hanghenion.

Datblygu cynllun ar frys er mwyn
sicrhau cyflenwad digonol o athrawon BSL
cymwysedig er mwyn sicrhau cysondeb
ar draws Cymru i bob plentyn B/byddar.

Cychwyn ymgyrch, gan dargedu busnes,
er mwyn meithrin agweddau positif tuag at
bobl anabl a phobl â chyflyrau iechyd fel
cyflogeion ac yn gyffredinol.
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