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BETH YW’R ADNODD HWN?
Mae’r adnodd hwn yn cyflwyno CEDAW, yn
esbonio pam mae mor bwysig ac yn nodi
enghreifftiau o’r adegau y gellir ei ddefnyddio.

BETH YW CEDAW?
Y Confensiwn ar Wahardd Pob Math o
Wahaniaethu yn Erbyn Menywod
Bil hawliau rhyngwladol i
fenywod
Yn diffinio ystyr
gwahaniaethu yn erbyn
menywod ac yn nodi
beth mae’n rhaid i
bleidiau’r wladwriaeth
ei wneud i ddod i ben â’r
gwahaniaethu hwn
Mae’n ddogfen sy’n
amlinellu
cydraddoldeb
ffurfiol gan fwriadu
creu cydraddoldeb
gwirioneddol

Pleidiau’r
wladwriareth =
llywodraethau

Cydraddoldeb
ffurfiol = yn y gyfraith
Cydraddoldeb
gwirioneddol =
cydraddoldeb mewn
bywyd go iawn

ERTHYGLAU CEDAW
Erthygl 1: Diffiniad Gwahaniaethu Golyga gwahaniaethu yn erbyn
merched a menywod drin merched a menywod, yn uniongyrchol
neu’n anuniongyrchol, yn wahanol i fechgyn a dynion mewn
ffordd sy’n eu hatal rhag defnyddio’u hawliau.
Erthygl 2: Ymrwymiadau i wahardd
gwahaniaethu Rhaid i wladwriaethau
beidio â chaniatáu gwahaniaethu yn erbyn
merched a menywod. Rhaid bod cyfreithiau
a pholisïau i’w diogelu rhag unrhyw
wahaniaethu. Enghraifft o hyn yw yng
Nghymru rhaid bod bechgyn a merched yn
yr ysgol yn cael dewis yr un opsiynau
e.e. gofal plant/adeiladu. Rhaid i holl
gyfreithiau a pholisïau cenedlaethol fod yn seiliedig ar
gydraddoldeb merched a menywod a bechgyn a dynion. Rhaid
bod cosb am beidio â dilyn y gyfraith.

Erthyglau 2-4
= yr hyn y mae
ei angen i’r
wladwriaeth
ei wneud

Erthygl 3: Gwarantu hawliau a rhyddid dynol sylfaenol
Rhaid i wladwriaethau gymryd camau gweithredu ym mhob
maes – gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol
– i sicrhau y gall merched a menywod gael hawliau a rhyddid
dynol sylfaenol. Er enghraifft, yng Nghymru, gall menywod fynd
i glybiau rygbi a golff neu fod yn Brif Weinidog heb unrhyw
rwystrau cyfreithiol.
Ertrhygl 4: Mesurau arbennig dros dro Dylai gwladwriarethau
gymryd camau gweithredu cadarn neu fesurau arbennig dros
dro (e.e. cwotâu neu wasanaethau i fenywod yn unig) i wahardd
gwahaniaethu yn erbyn merched a menywod. Dylai’r mesurau
penodol hyn bara tan y cyflawnir cydraddoldeb rhwng merched a
menywod a bechgyn a dynion. Yng Nghymru, cyflwynwyd rhestrau
byr menywod yn unig i geisio cynyddu nifer y menywod mewn
rolau gwleidyddol neu wneud penderfyniadau.

Erthyglau
5-16 = y
manylion a’r
cyd-destun

Erthygl 5: Rolau sy’n
seiliedig ar ystrydebau
Rhaid i wladwriaethau
gymryd mesurau priodol
i wahardd arferion
diwylliannol sy’n creu
ystrydebau, anfanteision a gwahaniaethu. Er enghraifft, yng
Nghymru, nid oes hawl dweud bod dynion yn well mewn rolau
gwneud penderfyniadau drwy gael dynion mewn hysbysebion ar
gyfer gwneuthurwyr penderfyniadau llywodraeth leol.
Erthygl 6: Masnachu
pobl a phuteindra
Rhaid i
wladwriaethau
weithredu i ddod i
ben ag ecsbloetio
menywod a merched
drwy fasnachu pobl
a phuteindra. Yng
Nghymru, mae Bawso
yn derbyn arian gan
Lywodraeth Cymru
i helpu dioddefwyr
masnachu pobl.

Erthygl 7: Bywyd
gwleidyddol a
chyhoeddus
Rhaid i
wladwriaethau
sicrhau bod
menywod yn
pleidleisio ac â’r
hawl i gael eu
hethol i swyddi
yn y llywodraeth.
Mae gan ferched
a menywod yr
hawl i gymryd rhan yn
y penderfyniadau y mae’r
llywodraeth yn eu gwneud a’r ffordd y mae’n eu cynnal. Mae
ganddynt yr hawl i gymryd rhan mewn sefydliadau nad ydynt yn
rhan o’r llywodraeth.
Erthygl 8: Cymryd rhan yn genedlaethol
Mae gan ferched a menywod yr hawl i gynrychioli’u gwlad
yn rhyngwladol a chymryd rhan yng ngwaith sefydliadau
rhyngwladol (e.e. y Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd)
yn gyfartal â dynion.
Erthygl 9: Cenedligrwydd
Mae gan fenywod hawliau cyfartal â dynion i ganfod, newid
neu gynnal eu cenedligrwydd a chenedligrwydd eu plant. Nid
ywr hawliau hyn y cael eu newid gan briodas neu gan unrhyw
newidiadau a wneir gan y gŵr (trafodir materion ynghylch
mewnfudo a cheisio lloches yma).

Erthygl 10: Addysg Rhaid i wladwriaethau ddod i ben â
gwahaniaethu yn erbyn merched a menywod mewn addysg.
Mae gan ferched a menywod yr hawl i addysg gan gynnwys
mynediad cyfartal i adeiladau a chyfarpar ysgol; a chyfleoedd i
ennill ysgoloriaethau a grantiau, yr un peth â bechgyn a dynion.
Mae gan ferched a menywod yr hawl i gymryd rhan mewn
chwaraeon ac addysg gorfforol a chael gwybodaeth benodol
i sicrhau iechyd a lles teuluoedd. Dylai llywodraethau sicrhau
nad yw merched yn gadael yr ysgol. Dylent hefyd helpu merched
a menywod sydd wedi gadael yr ysgol yn gynnar i gwblhau eu
haddysg.

Erthygl 11: Cyflogaeth
Mae gan fenywod
yr hawl i weithio’n
union fel dynion.
Dylent fod yn gallu
cael mynediad i’r
proffesiwn maent
am ei ddilyn. Rhaid i
fenywod gael yr un
cyfleoedd i ddod o
hyd i waith, ennill tâl,
cael dyrchafiadau a
hyfforddiant cyfartal
a chael mynediad i
amodau gwaith iach
a diogel, yr un fath â dynion. Ni ddylid gwahaniaethu yn erbyn
menywod oherwydd eu bod wedi priodi neu’n feichiog, newydd
gael plentyn neu’n gofalu am blant. Yng Nghymru, mae Chwarae
Teg yn gweithio i hyrwyddo menywod yn y gweithle.

Erthygl 12: Iechyd
Rhaid i ferched a
menywod gael yr
un gofal iechyd â
bechgyn a dynion.
Yn benodol, mae gan
fenywod yr hawl i
wasanaethau sy’n
ymwneud ag iechyd
atgenhedlol.

Erthygl 13: Bywyd economaidd a chymdeithasol
Mae gan ferched a menywod yr un hawliau â bechgyn a dynion
ym mhob maes bywyd economaidd a chymdeithasol, fel meddu
ar fudd-daliadau teulu, yr hawl i forgais, cael benthyciadau banc a
chymryd rhan mewn chwaraeon a bywyd diwylliannol.
Erthygl 14: Merched a
menywod cefn gwlad
Rhaid i wladwriaethau
gymryd camau gweithredu
i wahardd gwahaniaethu yn
erbyn merched a menywod
mewn ardaloedd cefn
gwlad. Rhaid i ferched a
menywod mewn ardaloedd
cefn gwlad dderbyn
cefnogaeth i gymryd rhan
mewn datblygiad cefn
gwlad, gofal iechyd, nawdd
cymdeithasol, credyd a benthyciadau, addysg, datblygu cynllunio a
manteisio arni yr un fath â dynion. Mae enghreifftiau yng Nghymru’n
cynnwys benthyciadau amaethyddol a gwasanaethau bysus.
Erthygl 15: Cydraddoldeb gerbron y gyfraith
Mae menywod a dynion gyfwerth gerbron y gyfraith, gan gynnwys
mynediad i gyfiawnder, cyfreithiau rhyddid i fynd ble bynnag y
mynnant, dewis ble i fyw, llofnodi contractau a phrynu a gwerthu
eiddo.
Erthygl 16: Priodas a bywyd teuluol
Mae gan fenywod yr un hawl â dynion yn ystod priodas gan gynnwys
hawliau atgenhedlol, fel rhieni ac ym mhob agwedd arall ar fywyd
teuluol. Mae gan fenywod hefyd hawl gyfartal i’r eiddo maent yn
ei gael gyda’u gwŷr pan y bônt yn briod. I ddod i ben â phriodasau
plant a chynnar, rhaid i lywodraethau bennu isafswm oedran ar
gyfer priodi a sicrhau y dilynir hyn. Rhaid i bob priodas gael ei
chofrestru (yn swyddogol gydar llywodraeth).

Articles
17-30 =

Erthyglau 17-22:
Mae’r erthyglau hyn yn
nodi’r pwyllgor ar Wahardd
Pob Math o Wahaniaethu yn
Erbyn Menywod (Pwyllgor CEDAW)
i adolygu’r cynnydd a waned gan wledydd. Nodir yr erthyglau
hyn sut mae’r pwyllgor yn gweithredu.
Erthyglau 23-30: Mae’r erthyglau hyn yn mynd i’r afael â
gweinyddiaeth (neu reolaeth) y confensiwn. Nodir yr erthyglau
sut y dylai’r
Cenhedloedd Unedig
a llywodraethau
weithio gyda’i gilydd
i sicrhau y diogelir
hawliau merched
a menywod. Mae’r
erthyglau hefyd yn
nodi sut y gellir dod
i ben â dadleuon
rhwng llywodraethau
ynghylch hawliau
merched a menywod.

GWYBODAETH AM Y CONFENSIWN
Gelwir gwledydd sydd wedi cadarnhau’r Confensiwn
yn Bleidiau Gwladwriaethol ac maent yn gyfreithiol
ymrwymedig i weithredu ei gamau, er y gall llywodraethau
nodi ymeithrio rhag rhai camau ar adeg cadarnhau.
Llofnododd llywodraeth
y DU Gonfensiwn CEDAW
ar 22 Gorffennaf 1981
a’i gadarnhau ar 7
Ebrill 1986.

Wedi’i gadarnhau
= llofnodi/cytuno
i roi caniatâd
swyddogol

Rhaid i Bleidiau
Gwladwriaethol
gyflwyno adroddiadau
bob hyn a hyn ar gynnydd
bob 4 blynedd i bwyllgor CEDAW.

Mae’r pwyllgor (sy’n cynnwys 23 o arbenigwyr ar hawliau
menywod o bedwar ban byd) yn cwrdd tair gwaith y
flwyddyn i adolygu adroddiadau a nodi argymhellion i
lywodraethau unigol (o’r enw sylwadau terfynol).
Mae’r pwyllgor hefyd yn gwneud argymhellion cyffredinol
ar unrhyw faterion sy’n effeithio ar fenywod y mae’n
meddwl y dylai plaid wladwriaethol fynd i’r afael â hwy e.e.
trais yn erbyn menywod, iechyd menywod, cyflog cyfartal,
mynediad i gyfiawnder.

ARGYMHELLION PRESENNOL AR GYFER Y DU
Sicrhau y gall menywod gael mynediad i lysoedd yn
effeithiol
Cadarnhau Confensiwn Istanbul (confensiwn Cyngor Ewrop
i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod)
Sicrhau bod priodas orfodol yn drosedd
Mabwysiadu cynllun gweithredu cenedlaethol cynhwysfawr
i fynd i’r afael â masnachu merched a menywod
Gwella gofal iechyd meddwl mewn carchardai
Cymryd camau gweithredu i ddod i ben â neilltuo
galwedigaethol (crynodiad dynion a menywod mewn
swyddi penodol, neu ar lefelau penodol mewn swyddi) a
lleihau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

FURTHER READING
Adnoddau CEDAW RhCM Cymru: http://www.wenwales.org.uk/
resources-2/cedaw/
A Lever for Change: Using the Optional Protocol to the
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women. EHRC Commission
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/ﬁles/a_
lever_for_change.pdf
Y Ganolfan Adnoddau i Fenywod: http://
thewomensresourcecentre. org.uk/our-work/cedaw/
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:  https://www.
equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/
monitoring-and-promoting-un-treaties/convention-eliminationdiscrimination
Tudalennau  CEDAW y CU: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/
cedaw/ pages/cedawindex.aspx

AMDANON NI
Gweledigaeth RhCM yw cymdeithas decach lle gall
yr HOLL ferched a menywod fyw heb anfantais a
gwahaniaethu ar sail rhyw a chael cydraddoldeb ym
mhob agwedd ar eu bywydau pob dydd.
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