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SEFYDLIAD Y MERCHED
Sefydliad y Merched yw’r sefydliad mwyaf i ferched yn y Deyrnas Unedig, gyda dros 200,000 o
aelodau mewn mwy na 6,000 o sefydliadau ledled Cymru, Lloegr a’r Ynysoedd. Yng Nghymru,
mae gennym ryw 16,000 yn aelodau mewn 600 o sefydliadau.
Sefydliad cymdeithasol, addysgol, amhleidiol yw SyM, a sefydlwyd i sicrhau bod merched yn
gallu cymryd rhan effeithiol yn eu cymunedau, gwneud ffrindiau newydd, ehangu eu gorwelion a
gyda’i gilydd dylanwadu ar faterion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy’n bwysig iddynt.
Ers ei ddechrau yn 1915, mae SyM wedi ymgyrchu dros rymuso a chefnogi merched yn ein
cymdeithas, gan ddefnyddio eu dylanwad unigol a chyfunol; wedi dod ag amrywiaeth o faterion
dadleuol at sylw’r cyhoedd; ac wedi achosi llawer o newidiadau i ddeddfwriaeth a pholisïau
llywodraethau.

Mae FfCSyM-Cymru yn galw ar yr
holl bleidiau gwleidyddol ac
ymgeiswyr i gefnogi’r gofyniadau yn
ein maniffesto.

ATAL CAETHWASIAETH FODERN

Does neb yn gwybod beth yw gwir faint caethwasiaeth fodern yn y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang, ond mae’r
amcangyfrifon gorau yn awgrymu bod oddeutu 40 miliwn o ddioddefwyr trwy’r byd i gyd.
Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig yn amcangyfrif bod degau o filoedd o bobl mewn caethwasiaeth yn y Deyrnas
Unedig heddiw.
Yn ôl yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, gwelwyd 30 y cant o gynnydd yn yr achosion o gaethwasiaeth fodern
y cafwyd gwybod amdanynt yng Nghymru yn 2018 a 251 o atgyfeiriadau at y Mecanwaith Atgyfeirio
Cenedlaethol. Gwelwyd cynnydd pellach o 329 o atgyfeiriadau at y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol yn 2019.
Mae gan gaethwasiaeth fodern ganlyniadau difrifol i iechyd a lles meddyliol pobl sy’n ei goroesi.

Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Ymrwymiad i warchod dioddefwyr caethwasiaeth fodern a darparu cymorth hirdymor i helpu
dioddefwyr i ailadeiladu eu bywydau.

YR AMGYLCHEDD A NEWID HINSAWDD
Mae gan SyM hanes hir a balch o weithredu i
warchod a gwella ein hamgylchedd naturiol.
Newid hinsawdd yw’r bygythiad unigol mwyaf
i’r bobl a’r lleoedd rydym ni’n eu caru, yma yng
Nghymru ac yn fyd-eang.
Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld
effaith newid hinsawdd ar lefelau cenedlaethol
a rhyngwladol; mwy o lifogydd a thonnau o
wres yn ystod yr haf yn y Deyrnas Unedig; a
mwy o deiffwnau, sychdwr a thrychinebau
naturiol eraill yn fyd-eang. Yn rhy aml o lawer,
merched o gwmpas y byd yw’r rhai sydd
dioddef gyntaf a gwaethaf oherwydd effeithiau
newid hinsawdd.
Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, mae FfCSyM yn cefnogi adferiad gwyrdd a chyfiawn sydd â natur yn
ogystal â phobl yn ganolog iddo. Mewn arolwg o’r aelodau gan FfCSyM ynghylch effaith Covid-19, dywedodd mwy
na 50% o’r rhai a atebodd o Gymru y dylai’r Llywodraeth wneud yn siŵr nad yw camau i helpu’r economi i ymadfer
yn niweidio ein hamgylchedd neu’n gwneud newid hinsawdd yn waeth.

Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Ymrwymiad ac arweinyddiaeth wrth flaenoriaethu a mynd i’r afael â newid hinsawdd.
Buddsoddi mwy mewn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, ynghyd â chynllun cyllideb.
Polisïau sy’n canolbwyntio ar:- swyddi a hyfforddiant gwyrdd sy’n sicrhau symudiad teg a chyfiawn i ffwrdd o ddiwydiant trwm;
- ynni a thrafnidiaeth glanach a gwyrddach;
- gwarchod, adfer a gwella mannau gwyrdd;
- atebion newid hinsawdd sydd wedi’u seilio ar natur;
- amddiffyniad a chymorth i’r rhai mwyaf agored i niwed, yn y wlad hon ac mewn gwledydd tramor,
rhag effeithiau newid hinsawdd.
Canolbwyntio ar ymwybyddiaeth y cyhoedd a newid mewn ymddygiad er mwyn lleihau ôl troed
carbon Cymru gan gynnwys defnyddio llai o blastig untro a gollwng llai o ffibrau microplastig o
ddillad.
Lleisiau merched i gael eu cynrychioli’n gyfartal ar bob lefel o waith penderfynu wrth ymateb i
newid hinsawdd.
Cynlluniau uchelgeisiol i sicrhau cenedl ddiwastraff.

DIM MWY O DRAIS YN ERBYN MERCHED

Mae SyM wedi ymrwymo i dynnu sylw at drais yn erbyn merched, a mynd i’r afael ag ef.
Mae trais yn erbyn merched yn tramgwyddo’u hawliau dynol hanfodol yn systematig. Mae’n achosi
anghydraddoldeb ac yn ganlyniad iddo.
Cyn y pandemig Covid-19, bob blwyddyn roedd tair miliwn o ferched ar draws y Deyrnas Unedig yn dioddef trais yn
erbyn merched, ac ar gyfartaledd roedd dwy ferch yn cael eu lladd gan bartner neu gyn-bartner bob wythnos. Ers y
pandemig, mae gwasanaethau arbenigol wedi dweud bod cynnydd yn y nifer sy’n estyn allan am gymorth. Yn ystod
y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws ym mis Mawrth y llynedd gwelwyd 49% o gynnydd
yn nifer y cysylltiadau â llinell gymorth ddi-dâl Byw Heb Ofn ac mae nifer y lladdedigaethau domestig yn y Deyrnas
Unedig wedi mwy na dyblu.
Mae’r pandemig Covid-19 wedi dod â heriau ychwanegol i ddarparwyr gwasanaethau ac wedi datgelu bod angen
taer i wasanaethau cymorth arbenigol trais yn erbyn merched gael eu cyllido’n gynaliadwy.

Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Mynd i’r afael â thrais yn erbyn merched i fod yn thema drawsbynciol ar draws llywodraeth.
Cyflawni Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn
effeithiol.
Buddsoddi mewn addysg ac atal er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o drais yn erbyn
merched a herio’r agweddau a’r ymddygiad sy’n parhau yn ein cymdeithas.
Cyllid cynaliadwy i wasanaethau cymorth arbenigol trais yn erbyn merched.
Merched ym mhob rhan o Gymru i gael mynediad cyfartal i wasanaethau cymorth arbenigol.

GWNEUD AMSER AM IECHYD MEDDWL
Mae’r pandemig Covid-19 yn cael effaith enfawr ar iechyd meddwl
y boblogaeth ac mae’n hollbwysig bod y cymorth angenrheidiol ar
gael i bobl droi ato. Yn ystod y pandemig, bydd problemau fel
cam-drin domestig, allgáu digidol, unigrwydd ac ynysigrwydd
cymdeithasol, anghydraddoldebau iechyd, tlodi a’r dirywiad
economaidd wedi effeithio ar iechyd meddwl y boblogaeth. Bydd
hefyd wedi achosi heriau ychwanegol i bobl oedd eisoes ag
anghenion cymorth o ran iechyd meddwl.
Mae elusennau iechyd meddwl wedi tynnu sylw at bryderon nad
yw rhai pobl wedi gallu defnyddio gwasanaethau yn ystod y
pandemig. Cyn Covid-19, roedd gwasanaethau iechyd meddwl o
dan bwysau ac mae pryderon am yr heriau ychwanegol y bydd
gwasanaethau’n eu hwynebu wrth ddiwallu anghenion o ran
cymorth iechyd meddwl yn y dyfodol.
Datgelodd pum deg naw y cant o aelodau o bob rhan o Gymru a Lloegr a gymerodd ran yn arolwg FfCSyM ar iechyd
meddwl yn 2019 eu bod wedi rhoi gofal a chymorth di-dâl i ffrind neu aelod o’r teulu oedd â phroblem iechyd
meddwl.
Canfyddiadau Arolwg Covid-19 FfCSyM – haf 2020
Dywedodd 35% wrthym fod Covid-19 wedi cael effaith negyddol ar eu hiechyd meddwl neu eu lles meddyliol
Cafodd 13% anawsterau wrth gael gofal meddygol
Dywedodd 17% eu bod yn treulio mwy o amser yn gofalu am eraill
Dywedodd 13% na allant ofalu am rywun maent yn rhoi cymorth iddo fel arfer
Dywedodd 5% eu bod yn gorfod trefnu cymorth o bell i rywun agored i niwed
Gofal iechyd meddwl amenedigol
Er gwaethaf canllawiau clir a rhagnodol yn disgrifio beth sy’n gwneud gofal ôl-enedigol o ansawdd da, mae gormod
o ferched yn dal i fynd heb y cymorth mae arnynt ei angen ar yr adeg hollbwysig hon. Rydym yn bryderus am nad
oes unrhyw unedau mamau a babanod yng Nghymru.

Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Dileu’r stigma ynghylch siarad am iechyd meddwl trwy wella dealltwriaeth y cyhoedd o broblemau
iechyd meddwl fel ei bod yr un mor dderbyniol siarad am broblemau iechyd meddwl ag am
broblemau iechyd corfforol.
Parch cydradd i iechyd meddwl ac iechyd corfforol.
Buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl er mwyn sicrhau y gall pobl â phroblemau iechyd
meddwl gael triniaeth iechyd meddwl am gyhyd ag y mae arnynt ei hangen a chael y gofal iawn ar
gyfer eu cyflwr.
Sicrhau bod gofalwyr di-dâl pobl â salwch meddwl yn gallu cael y cymorth mae ganddynt hawl iddo
ac yn gwybod ble i gael gwybodaeth a chymorth.
Sefydlu Uned Mamau a Babanod.

BWYD O BWYS

Ers 2016, rydym wedi bod yn ymgyrchu ar broblemau gwastraff bwyd a thlodi bwyd yn y Deyrnas Unedig. Mewn
cymunedau ledled y Deyrnas Unedig, mae pobl yn llwgu. Mae rhai’n gorfod dibynnu ar barseli argyfwng o fanciau
bwyd i fwydo eu hunain a’u teuluoedd. Ar yr un pryd, mae mwy na 9 miliwn o dunelli o fwyd yn cael eu taflu bob
blwyddyn yn y Deyrnas Unedig ac mae mwy na 50% o oedolion yng Nghymru dros eu pwysau neu’n ordew.

Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Penodi Gweinidog â chyfrifoldeb am dlodi bwyd ac am gydgysylltu ymagwedd drawslywodraethol at
fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi bwyd gyda’r nod o roi diwedd ar yr angen am fanciau bwyd
yn y pen draw.
Polisïau i sicrhau nad yw unrhyw blant yn llwgu yn ystod y gwyliau.
Addysg sgiliau bwyd gwell ar draws y cwricwlwm ac mewn cymunedau, a fydd yn rhoi i unigolion y
wybodaeth a’r sgiliau i wneud penderfyniadau gwybodus am y bwyd maent yn ei fwyta a sut i
goginio prydau maethlon gan ddechrau o’r dechrau ac ar gyllideb. Byddai hyn yn helpu i leihau’r
gwastraff bwyd y gellir ei osgoi a chynorthwyo unigolion i wella eu hiechyd.

DEWCH GYDA NI I GAEL GWASANAETH BUS GWELL
Mae gwasanaethau bysiau’n chwarae rhan hollbwysig wrth
sicrhau bod cymunedau’n aros yn gynaliadwy, lleihau
ynysigrwydd cymdeithasol a sicrhau mynediad at
gyflogaeth, addysg, cyfleusterau lleol a gwasanaethau
iechyd. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hollbwysig er mwyn
lleihau problemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl
ymysg pobl hŷn. Mae annog pobl i symud i ffwrdd o geir
sy’n creu llygredd a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
hefyd yn hanfodol i dorri ein hallyriadau carbon a mynd i’r
afael â newid hinsawdd.
Mae oddeutu 23% o'r boblogaeth yng Nghymru heb allu defnyddio car, felly mae’n hollbwysig i gymunedau ledled
Cymru allu defnyddio gwasanaethau bysiau fforddiadwy a dibynadwy sy’n diwallu eu hanghenion er mwyn helpu i
leihau anghydraddoldebau ac allgau cymdeithasol. Eto i gyd, dros y blynyddoedd diwethaf mae gwasanaethau
bysiau wedi cael eu lleihau neu eu dileu, yn arbennig mewn cymunedau gwledig.
Mae ein haelodau wedi tynnu sylw at yr effaith mae diffyg darpariaeth bysiau’n ei chael ar aelodau o’r gymuned
sy’n dibynnu’n gyfan gwbl ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd gwasanaethau. Mae aelodau wedi nodi rhai
achosion lle mae aelodau o’u cymuned wedi gorfod gwerthu eu cartref a symud i ardal arall oherwydd diffyg
darpariaeth bysiau. Mewn achosion eraill, mae pobl yn gorfod dibynnu ar aelodau o’u teuluoedd a ffrindiau am
lifftiau i fynd i apwyntiadau.
Dyma rai o’r problemau y tynnodd ein haelodau sylw atynt:Nid oes dewis arall yng nghefn gwlad ond defnyddio car;
Nid yw’r gwasanaethau sydd yn bodoli mewn cymunedau gwledig yn diwallu anghenion pobl, er enghraifft,
anghenion merched sy’n gweithio rhan amser, ac o ganlyniad ychydig o deithwyr sydd ar fysiau;
Dim cysylltedd rhwng gwasanaethau bysiau a threnau;
Yr angen i’w gwneud yn haws i gael amserlenni bysiau.
Canfyddiadau arolwg FfCSyM - haf 2020
Mewn arolwg a gynhaliwyd gan FfCSyM yn haf 2020, dywedodd 50% o’r ymatebwyr o bob rhan o Gymru a Lloegr y
byddent yn defnyddio’r car llai pe bai gwasanaeth mynych a dibynadwy iddynt ei ddefnyddio. Dim ond 18% o’r
1,341 o ymatebwyr oedd yn byw yng nghefn gwlad a ddywedodd fod gwasanaeth bysiau mynych a dibynadwy y
gallent ei ddefnyddio. Pan ofynnwyd iddynt beth fyddai’n gwneud iddynt ddefnyddio’r bws mwy, dywedodd 51%
fwy o wasanaethau, dywedodd 41% amrywiaeth well o gyrchfannau a dywedodd 35% amserlenni bysiau sy’n
diwallu eu hanghenion. Dywedodd 59% fod newidiadau i’w gwasanaethau bysiau wedi eu gwneud yn fwy dibynnol
ar deithio mewn car.
Beth mae Sefydliad y Merched eisiau
Cymorth a buddsoddiad i sicrhau gwasanaethau bysiau hyfyw a chynaliadwy sy’n diwallu anghenion
y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.
Buddsoddi mewn bysiau glanach, gwyrddach, carbon isel neu ddim carbon.
Teithiau ar fysiau sy’n fforddiadwy, yn ddibynadwy ac yn hygyrch i bawb.
Bysiau i fod yn rhan o rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus cwbl integredig.
Strategaeth i sicrhau newid mewn dulliau teithio i ffwrdd o ddibyniaeth ar geir fel y brif ffordd o
deithio.

MWY O WYBODAETH
I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r materion sy’n cael sylw yn y
maniffesto hwn, cysylltwch â swyddfa FfCSyM-Cymru.
FfCSyM-Cymru
19 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd CF11 9HA
Ffôn: 029 2022 1712
E-bost: walesoffice@nfwi-wales.org.uk
Gwefan: www.thewi.org.uk/wi-in-wales and www.thewi.org.uk/campaigns
facebook.com/thewi
Womensinstitute & NFWIWales
womensinstitute/

Corfforwyd yng Nghymru a Lloegr fel cwmni cyfyngedig drwy warant - Rhif 251 7690
Rhif Cofrestru Elusen 803793

