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Cyfarfod Fforwm Hil Cymru 
20 Mai 2020 

11:00-12.30 pm 

Cyfarfod Skype 
Nodiadau’r cyfarfod: 

Jane Hutt AS (Cadeirydd)    Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip  

 

 

Aelodau’r Fforwm Hil 

Rocio Cifuentes     EYST 

Kay Denyer      PCRH 

Iolanda Viegas     Mis Hanes Pobl Dduon 

Riaz Hassan      Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol  

Holly Taylor      Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

ShahienTaj      Sefydliad Henna 

Aled Edwards     Cytun 

Maria Mesa      Women Connect First  

Isaac Blake      Cwmni Diwylliant a Chelfyddydau Romani  

Yr Athro Robert Moore    NWREN 

Shavanah Taj     TUC Cymru 

Samsunear Ali     BAWSO 

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru: 

Alyson Francis     Is-adran Cymunedau 

Emma Bennett     Y Gangen Cydraddoldeb  

Hannah Fisher    Y Gangen Cydraddoldeb 

Eleri Davies      Y Gangen Cydraddoldeb  

Heather Payne     Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Uzo Iwobi      Cynghorydd Polisi Arbenigol, Cydraddoldebau 

Steven Macey    Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 

Sue Leake      Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 

Matt Andrews     Pennaeth Cyfathrebu LGC 

 

Ymddiheuriadau:  

Laura  O’Keeffe     Race Equality First  

Daniel Hurford   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Mutale Merrill     BAWSO  
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Croeso gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip  

 

1. Diolchodd y Dirprwy Weinidog i aelodau'r Fforwm am roi eu hamser i ddod at ei gilydd unwaith 

eto. Dywedodd y Dirprwy Weinidog, er bod y Fforwm fel arfer yn cyfarfod bedair gwaith y 

flwyddyn, bod y cyfarfod hwn wedi’i alw 4 wythnos ar ôl y cyfarfod diwethaf i helpu i lywio 

ymateb cadarn gan y Llywodraeth i bryderon a godwyd gan gymunedau BAME.  

 

Camau gweithredu a diweddariad 

 

2. Darparodd y Dirprwy Weinidog y diweddariad canlynol mewn perthynas â chamau gweithredu o 

gyfarfod Fforwm Hil Cymru ar 22 Ebrill.  

 

Cam Gweithredu Diweddariad 

Y Dirprwy Weinidog i gadarnhau, yn 

ysgrifenedig, nad yw Byrddau Iechyd Cymru 

yn rhannu data cleifion gyda gwasanaeth 

mewnfudo'r Swyddfa Gartref 

 

WEDI CWBLHAU   

Swyddogion i gydlynu llythyr oddi wrth y 

Dirprwy Weinidog at Imamiaid Cymru  

 

WEDI CWBLHAU   

Swyddogion i gael rhagor o wybodaeth mewn 

perthynas â’r Gweithgor Ramadan  

 

WEDI CWBLHAU   

Swyddogion i edrych ar fanylion data mewn 

perthynas ag ethnigrwydd gyda chydweithwyr 

o KAS 

 

WEDI CWBLHAU   

CLlLC i ddarparu amserlenni newydd ar gyfer 

gwaith ar Droseddau Casineb mewn ysgolion  

 

WEDI CWBLHAU   

Sunil Patel i rannu dolen i'r rhaglenni athrawon 

ar-lein newydd fel y gall y Dirprwy Weinidog ei 

rhannu gyda'r Gweinidog Addysg 

WEDI CWBLHAU   

Dirprwy Weinidog i rannu'r materion a godwyd 

gyda’i chyd-Weinidogion 

 

WEDI CWBLHAU   

Swyddogion i drefnu'r cyfarfod nesaf 

 

WEDI CWBLHAU   
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3. Rhannodd y Dirprwy Weinidog yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith allweddol sydd wedi'i 

wneud ers cyfarfod diwethaf y Fforwm. 

 

4. Ailadroddodd ei bod, yn y cyfarfod blaenorol, wedi rhannu'r datganiad ysgrifenedig, a 

gyhoeddwyd gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething ar 21 Ebrill, yn nodi'r gwaith sy'n cael 

ei wneud yng Nghymru a'r cysylltiadau â'r gwaith ehangach yn Lloegr: 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-19-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-

lleiafrifoedd-ethnig-bame   

 
5. Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod y Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig 

pellach ar 2 Mai, yn cyfeirio at fesurau i ddiogelu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ac yn 

cymeradwyo datganiad ar y cyd gan Gyflogwyr y GIG, Cymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol, undebau llafur a Llywodraeth Cymru. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-

lleiafrifoedd-ethnig-bame-mesurau-i  

 
6. Yn ogystal, dywedodd y Dirprwy Weinidog wrth aelodau’r Fforwm fod swyddogion wedi cynnal 

sesiwn ymgysylltu BAME gyda rhanddeiliaid ar 5 Mai a bod dros 90 o gynrychiolwyr yn 

bresennol ar yr alwad.  Nododd mai diben y sesiwn oedd sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael yr 

wybodaeth ddiweddaraf a'u bod yn cael cyfle i gymryd rhan mewn modd amserol. 

 
7. Mynegodd y Dirprwy Weinidog ei diolch i EYST a Race Council Cymru am eu gwaith yn cynnal 

fforymau i ymgysylltu ag aelodau o'r gymuned ledled Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf. 

Ymunodd y Dirprwy Weinidog â nifer o'r cyfarfodydd hyn a chroesawodd glywed peth o'r 

wybodaeth yn uniongyrchol. 

 
8. Mewn ymateb i bryder a godwyd gan randdeiliaid, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at yr 

Ysgrifennydd Cartref yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 10 Mai, gan amlinellu ei phryder na 

chofnodir data ar ethnigrwydd ar dystysgrifau marwolaeth yng Nghymru a Lloegr.  

 
9. Er mwyn cefnogi'r gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr, dywedodd y Dirprwy Weinidog ei bod 

wedi cyhoeddi canllawiau dilynol i awdurdodau lleol yn gynharach yr wythnos honno, gan 

annog dull rhagweithiol o gynnig a darparu cymorth i gymunedau Sipsiwn a Theithwyr, ar 

safleoedd ac mewn gwersylloedd ar ochr y ffordd.   

 
10. Dywedodd y Dirprwy Weinidog hefyd fod Is-grŵp Llywodraeth Cymru a Chymunedau ar 

Angladdau, Claddu ac Amlosgi wedi cynnal sawl cyfarfod. Mae'r grŵp yn goruchwylio nifer o 

faterion sy'n dod i'r amlwg a bydd yn adnodd allweddol yng ngwaith Llywodraeth Cymru i 

ystyried sut y gall addoldai ddechrau ailagor yn raddol. Bydd y materion hyn hefyd yn cael eu 

trafod yn Fforwm Cymunedau Ffydd Cymru ar 3 Mehefin. 

 
11. Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cais i Awdurdod Cyfrifol 

y Deyrnas Unedig (UKRA) am y Gronfa Lloches, Mudo ac Integreiddio, ac ar hyn o bryd yn 

aros i glywed gan y Swyddfa Gartref os yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.  

 
12.  Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod llawer o fudiadau 

gwirfoddol o dan fygythiad oherwydd gostyngiad yn eu ffrydiau incwm. Mewn ymateb, mae 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-19-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-bame
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-19-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-bame
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-bame-mesurau-i
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-covid-chymunedau-pobl-dduon-ac-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-bame-mesurau-i
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/data-on-bame-deaths-from-covid-19-must-be-published-politicians-warn
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Llywodraeth Cymru wedi lansio; Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol a Chronfa 

Cadernid y Trydydd Sector ar gyfer Cymru. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y ddwy gronfa 

drwy wefan CGGC yn: https://wcva.cymru/cy/covid-19-dwy-gronfa-newydd-yn-cael-eu-

cyhoeddi-i-gefnogi-mudiadau-gwirfoddol/   

 
13. Gofynnodd y Dirprwy Weinidog a oedd unrhyw gwestiynau neu bwyntiau i'w codi ynglŷn â'r 

diweddariad yr oedd wedi'i ddarparu. 

 
14. Pwysleisiodd yr Athro Moore fod angen ystyried y darpariaethau ar gyfer gwladolion tramor, a 

rhoddodd enghraifft o Fesur Mewnfudo Llywodraeth y DU a gafodd ei ail ddarlleniad yr 

wythnos hon. Rhoddodd ei farn mai'r neges sylfaenol ynddo oedd nad oedd croeso i wladolion 

tramor. 

 
15. Ymateb y Dirprwy Weinidog oedd bod Llywodraeth Cymru yn bryderus ac yn anhapus ynglŷn â 

hyn, a bod Ysgrifennydd Cartref yr Wrthblaid wedi holi’r Ysgrifennydd Cartref yn fanwl am y 

mater.  

 
Diweddariad gan y Grŵp Cynghori BAME ar Covid-19  

 

16. Yng nghyfarfod diwethaf Fforwm Hil Cymru, trafodwyd data sy'n dod i'r amlwg sy’n awgrymu 

bod Covid-19 yn fwy o risg i bobl BAME. Ers hynny mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi 

darparu data allweddol gan gynnwys bod y risg o farwolaeth ynghlwm â COVID-19 ymhlith rhai 

grwpiau ethnig yn sylweddol uwch nag i'r rheini o ethnigrwydd Gwyn yng Nghymru a Lloegr.  

 

17. Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod swyddogion yn derbyn llawer iawn o wybodaeth mewn 

perthynas ag effaith COVID-19 ar bobl â nodweddion gwarchodedig yng Nghymru.  Mae'r 

Gangen Cydraddoldeb yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Gwasanaethau 

Gwybodaeth a Dadansoddi yn Llywodraeth Cymru i goladu, logio a dadansoddi'r holl ddata a 

dderbynnir. 

 

18. Pwysleisiodd y Dirprwy Weinidog fod y data hwnnw'n hollbwysig i'r ffordd y mae Llywodraeth 

Cymru yn ymateb i lacio’r cyfyngiadau ar symud yn raddol, yn ogystal â chynllun adfer Cymru. 

Roedd y Dirprwy Weinidog yn falch bod y grŵp cynghori BAME wedi'i grybwyll yn nogfen 

‘Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a’n heconomi: dal i drafod' y Prif Weinidog 

https://llyw.cymru/llacior-cyfyngiadau-ar-ein-cymdeithas-heconomi-dal-i-drafod a bod Deddf 

Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015 wedi'i chynnwys yn 'Arwain Cymru allan o'r 

pandemig coronafeirws: Fframwaith ar gyfer adferiad' https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-

pandemig-coronafeirws   

 

https://wcva.cymru/cy/covid-19-dwy-gronfa-newydd-yn-cael-eu-cyhoeddi-i-gefnogi-mudiadau-gwirfoddol/
https://wcva.cymru/cy/covid-19-dwy-gronfa-newydd-yn-cael-eu-cyhoeddi-i-gefnogi-mudiadau-gwirfoddol/
https://llyw.cymru/llacior-cyfyngiadau-ar-ein-cymdeithas-heconomi-dal-i-drafod
https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws
https://llyw.cymru/arwain-cymru-allan-or-pandemig-coronafeirws
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19. Gwahoddodd y Dirprwy Weinidog y Dr Heather Payne a Uzo Iwobi i roi'r wybodaeth 

ddiweddaraf mewn perthynas â'r grŵp cynghori BAME, yn ogystal â'r is-grŵp Asesu Risg a'r is-

grŵp Eonomaidd-gymdeithasol. 

 
20. Rhoddodd Dr Payne amlinelliad o gefndir y grŵp cynghori BAME, sef ei fod wedi'i gynnull 

mewn ymateb i bryderon am y niferoedd uchel o farwolaethau o Covid-19 mewn cymunedau 

BAME. Rôl y grŵp oedd edrych ar y data a chael gwybod pam roedd hyn yn digwydd, gyda'r 

pwyslais ar weithredu'n gyflym i amddiffyn cymunedau. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar y 

ffactorau risg uniongyrchol, yn ogystal ag anghydraddoldebau strwythurol tymor hir.  

 
21.  Rhoddodd Dr Payne ddiweddariad ar yr is-grŵp Asesu Risg, dan gadeiryddiaeth yr Athro 

Keshav Singhal. Diben y grŵp hwn yw datblygu dull asesu risg ar gyfer gweithwyr (gan 

ddechrau gyda gweithwyr gofal iechyd). Mae hyn wedi'i ddatblygu'n gyflym gyda'r nod iddo fod 

yn barod i'w gyhoeddi yn ystod y dyddiau nesaf.  

 
22.  Dywedodd Dr Payne fod hwn yn declyn prototeip a oedd wedi'i ddatblygu gan Fwrdd Iechyd 

Aneurin Bevan ac yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Mae'r pecyn cymorth a ddatblygwyd gan 

yr is-grŵp yn fwy manwl ac yn ystyried mwy o dystiolaeth ychwanegol. Mae'r is-grŵp yn 

gweithio gyda Chyfarwyddwyr y gweithlu yn y GIG a'r sector Gofal Cymdeithasol, yn ogystal ag 

Undebau Llafur, a bydd fersiwn derfynol yn cael ei hadolygu'n ddiweddarach heddiw.  

 
23. Dywedodd Dr Payne wrth Aelodau'r Fforwm mai'r Athro Emmanuel Ogbonna yw Cadeirydd yr 

is-grŵp Economaidd-gymdeithasol.  Dywedodd mai diben yr is-grŵp hwn yw; argymell 

opsiynau i archwilio materion cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar gymunedau BAME; 

argymell mesurau y gellid eu cymryd yn y tymor canolig i'r hirdymor ac; argymell ymchwil. 

 
24. Dywedodd Uzo fod adroddiad diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn nodi bod pobl 

BAME 4 gwaith yn fwy tebygol o farw o Covid 19 na'u cymheiriaid Gwyn. Mynegodd fod llawer 

o gyfleoedd i ymgysylltu a darparu tystiolaeth gyda phob un o'r is-grwpiau hyn ac anogodd 

aelodau'r fforwm i wneud hynny.  

 
25.  Dywedodd Uzo hefyd fod yr Athro Singhal a'r Athro Ogbonna yn trafod sut y gellid addasu'r 

pecyn asesu risg i alluogi pob darparwr gwasanaeth rheng flaen i'w ddefnyddio ac iddo fod yn 

becyn cymorth i wasanaethu holl bobl Cymru.  
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26. Dywedodd Uzo hefyd fod angen inni edrych yn ehangach ar fynd i'r afael â gwahaniaethu 

endemig. Hefyd, bydd y materion a godir o ganlyniad i Covid-19 yn cael effaith ar yr hyn y bydd 

Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Hil yn ei gynnwys.  

 
27.  Estynnodd y Dirprwy Weinidog wahoddiad i Aelodau'r Fforwm ymateb i'r diweddariad a 

ddarparwyd. 

 
28. Ymatebodd yr Athro Moore i'r wybodaeth ynghylch data annigonol, gan dynnu sylw at y ffaith 

bod pryderon a risgiau gwirioneddol o ran casglu data a bod pobl yn iawn i boeni. Yn ogystal, 

mae dyletswydd ar y GIG i drosglwyddo data i'r Swyddfa Gartref. Mae angen eglurder mewn 

perthynas â'r sefyllfa yng Nghymru. Beth yw sefyllfa'r GIG yng Nghymru o ran trosglwyddo 

data i'r Swyddfa Gartref? Hefyd, a yw'r data ymchwil yn ddigon dienw?   

 
29. Rhannodd yr Athro Moore hefyd fod ymchwil helaeth yn UDA sy'n amlygu bod hiliaeth yn cael 

effaith uniongyrchol ar iechyd a lles. Yn y DU mae angen edrych ar effeithiau seicolegol 

hiliaeth gan fod hyn yn ffactor sy'n gwneud unigolion yn fwy agored i iechyd gwael.  

 
30.  Ymatebodd Iolanda Viegas mewn perthynas â data ethnigrwydd a theimlai ei bod yn rhyfedd 

nad yw'r data gennym gan ei fod wedi'i gynnwys ar waelod y rhan fwyaf o'r ffurflenni y mae'n 

rhaid i bobl eu cwblhau. Teimlai hefyd fod angen adolygiad mewn perthynas â'r dewisiadau a 

ddarperir, gan ei bod yn bosibl na fydd yr opsiynau presennol yn berthnasol i lawer o bobl.  

 
31.  Mynegodd Shahien Taj ei phryder ynglŷn â'r heriau a wynebir mewn cyflogaeth. Ystyrir 

datblygiad gyrfa pobl BAME yn anodd ac felly a fyddai modd i’r pecyn asesu risg roi mesurau 

amddiffyn ar waith ar gyfer sicrwydd swydd? A gynhaliwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb 

ar gyfer y pecyn asesu risg?  

 
32. Cytunodd y Dirprwy Weinidog bod angen cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ar y pecyn 

er mwyn sicrhau nad yw'n effeithio ar gyfleoedd gyrfa.  

 
33. Cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog hefyd nad yw data ethnigrwydd yn cael eu trosglwyddo gan 

Fyrddau Iechyd i'r Swyddfa Gartref.  

 
34. Cytunodd Dr Payne â sylwadau'r Athro Moore a dywedodd wrth y grŵp fod y data ar 

ethnigrwydd yn cael eu nodi gan unigolion eu hunain ac nad ydynt yn cael eu rhannu nac yn 

orfodol eu cwblhau. Roedd yn cydnabod y gallai'r setiau data ar ethnigrwydd a argymhellir beri 

dryswch ac awgrymwyd y dylid comisiynu adolygiad o sut i fynd ati i gasglu data'n effeithiol 

mewn ffordd dderbyniol.  



        

7 
 

 
35.  Dywedodd Shahien Taj fod angen gofyn cwestiynau i'r gymuned ehangach, gan gynnwys y 

sector cyhoeddus, er mwyn gallu cyfathrebu i amddiffyn pobl a hybu'r economi.  

 
36. Ychwanegodd Uzo fod y pwyntiau hyn wedi'u trafod yn yr is-grŵp economaidd-gymdeithasol 

diwethaf ac awgrymodd mai un argymhelliad ar gyfer y grŵp oedd y gallai gynnal ymchwiliad 

cadarn i anghydraddoldebau, gyda chyfraniad gan y Fforwm Hil.  

 
37. Gofynnodd y Dirprwy Weinidog i Steven Macey a Sue Leake ddarparu'r wybodaeth 

ddiweddaraf mewn perthynas â chasglu data. 

 
38. Diweddarodd Steven Macey y grŵp ar y gwaith sy’n cael ei wneud o ran cofnodi effaith 

Covid 19 ar wahanol grwpiau. Mae cyfoeth o ddata wedi'i anfon at Lywodraeth Cymru. Mae 

Steven a'i gydweithwyr yn logio, yn coladu ac yn dadansoddi'r holl ddata ac yn nodi themâu 

allweddol. Caiff y gwaith hwn ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau a sicrhau eu bod yn 

seiliedig ar dystiolaeth. Gofynnodd Steven i Aelodau'r Fforwm anfon unrhyw ymchwil neu 

ddolenni at waith ymchwil a allai fod ganddynt i flwch post y Gangen Cydraddoldeb. 

Cam Gweithredu:  

Aelodau'r fforwm i anfon ymchwil/dolenni at waith ymchwil i flwch post y Gangen Cydraddoldeb 

EqualityBranch@gov.wales  

 

39. O ystyried yr ystadegau ehangach, fel y darperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 

dywedodd Sue Leake ei bod hi a'i chydweithwyr wedi edrych ar nifer o feysydd allweddol 

megis; demograffeg, cyflogaeth, hunangyflogaeth, gweithwyr allweddol, deiliadaeth tai. Mae 

angen mwy o waith mewn perthynas â thai, sy'n edrych ar amddifadedd yn ogystal â llety 

gorlawn. Efallai y bydd angen rhagor o waith hefyd mewn perthynas â marwolaethau sy'n 

gysylltiedig â Covid 19 yn ôl galwedigaeth, hynny yw a ydynt yn anghymesur o uchel ar gyfer 

pobl o gefndiroedd BAME? 

 

40.  Dywedodd Sue hefyd wrth yr Aelodau fod y wybodaeth a gasglwyd wedi'i rhannu â'r grŵp 

cynghori BAME a'r is-grŵp economaidd-gymdeithasol.  

 

41.  Mae gwybodaeth o'r Ganolfan Archwilio ac Ymchwil Gofal Dwys yn cael ei diweddaru bob 

wythnos, ac mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am dderbyniadau i ofal critigol. Caiff traean o'r 

derbyniadau hyn eu cofnodi fel rhai o gymunedau BAME.  

mailto:EqualityBranch@gov.wales
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42. Yn ogystal, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sicrhau bod eu ffurflen adrodd estynedig ar 

gael, sy'n caniatáu i ethnigrwydd gael ei gofnodi. 

 
43.  O ran y Cyfrifiad, dywedodd Sue y bydd y Cyfrifiad nesaf yn cael ei gynnal yn 2021. Mae 

Gorchymyn y Cyfrifiad yn mynd drwy'r Senedd – gan nodi pa gwestiynau sydd i'w cynnwys – 

gan gynnwys un ar ethnigrwydd. Bu newid yn y dull gweithredu sy'n golygu bod y categorïau 

yn fwy cynhwysol.  Os caiff hyn ei fabwysiadu ar gyfer cyfrifiad 2021, bydd hyn yn dod yn fwy 

safonol i eraill ei ddefnyddio wrth gofnodi ethnigrwydd.  

 
 

Cam Gweithredu: 

 Sue Leake i rannu gwybodaeth mewn perthynas â chwestiynau'r Cyfrifiad gydag 

aelodau'r Fforwm 

 Yr Athro Moore i rannu dolen i ymchwil yr UD gydag aelodau'r Fforwm  

 

Arwain Cymru allan o’r cyfnod clo – adborth gan y Fforwm a ariennir gan Lywodraeth Cymru 

ac a redir gan EYST, ynghylch Cymru ar ôl y cyfnod clo  

 

44. Roedd y Dirprwy Weinidog yn awyddus i dreulio amser ar yr eitem hon ar yr agenda ac anogodd 

aelodau'r Fforwm i rannu eu syniadau er mwyn iddi allu rhoi adborth i'w chydweithwyr yn y 

Cabinet.   

    

45. Gwahoddodd y Dirprwy Weinidog Rocio i roi'r newyddion diweddaraf o Fforwm ar-lein EYST. 

 
46.  Rhannodd Rocio y themâu allweddol a amlygwyd gan fynychwyr mewn perthynas â dod allan 

o’r cyfnod clo. Roedd y rhain yn cynnwys:  

 

 Mae pobl BAME wedi drysu ynglŷn â'r dystiolaeth a hoffent weld a gwybod beth yw'r 

dystiolaeth mewn perthynas â’r risg uwch. Mae angen data penodol ar Gymru mewn 

perthynas â marwolaethau BAME fel y gellir gwneud penderfyniadau doeth. Os yw’r data yn 

dangos risg uwch, mae angen cyngor penodol wedi'i dargedu ar gyfer cymunedau BAME.  
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 Mae diddordeb a chefnogaeth i’r cwestiwn asesiad risg. Pa mor eang y caiff ei gyflwyno? A 

yw'n benodol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol?  

 

 Mae pryderon enfawr ynghylch gallu cymunedau BAME i ddychwelyd i weithio'n ddiogel. 

Hynny yw, gofynnir i gymunedau risg uchel ddychwelyd i swyddi risg uchel. Mae angen i 

Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â hyn gyda chyngor penodol i weithwyr rheng flaen. 

 

 Er gwaethaf y cynnydd a wnaed mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol, mae pryder 

nad yw pobl yn gwybod am y ddeddfwriaeth. Nid yw pobl yn gwybod sut i ofyn i'w cyflogwr 

wneud yn siŵr bod mannau gwaith yn ddiogel. Os gofynnir cwestiynau am hyn, yna mae 

pryderon y bydd unigolion yn cael eu targedu gan gyflogwyr. Mae angen mwy o gymorth a 

chyngor ar gyfer gweithwyr cyflogedig a'r rhai sy'n hunangyflogedig. 

 

 Cynllun ffyrlo cyfatebol ar gyfer pobl BAME sy'n gweithio mewn swyddi risg uchel. 

Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â hyn gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â chynnig 

cymorth ariannol i bobl sy'n credu bod y risg yn rhy uchel i ddychwelyd i'r gwaith. 

 

 Dychwelyd i'r ysgol yn ddiogel. Mae plant BAME yn byw mewn cartrefi aml-genhedlaeth a 

rhai mewn tai bach ac felly mae pryder ynghylch gallu hunanynysu. A allai awdurdodau lleol 

ddarparu tai i ganiatáu i bobl ynysu eu hunain?  

 

 Sicrwydd i'r gymuned BAME, os bydd ysgolion yn agor, y cydnabyddir bod cymunedau 

BAME yn llai hyderus i anfon eu plant yn ôl. Mae angen mwy o ffocws ac ymdrech gan 

Lywodraeth Cymru i gefnogi addysgu yn y cartref h.y. cymorth gydag offer TG a 

chysylltiadau wi-fi. Bu oedi hefyd o ran prydau ysgol am ddim.  

 

 Effeithiau hirdymor ar ddiweithdra – nid yw pobl BAME yn gallu cael gafael ar gyngor, 

gwybodaeth a chymorth gydag unrhyw bryderon. Hyd yn oed os yw Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi gwybodaeth o’r fath, nid yw'n cyrraedd at yr unigolion.  

 
47. Diolchodd y Dirprwy Weinidog i Rocio am ei chyfraniad ac ymatebodd drwy ddweud bod angen 

gofal wrth ailagor ysgolion, a bod hyn yn digwydd drwy drafodaeth gyda’r Undebau Llafur 

perthnasol. Ar hyn o bryd, mae ysgolion ar agor i blant gweithwyr allweddol a phlant sy'n 

agored i niwed, ac mae’r niferoedd wedi cynyddu. Mae ystadegau diweddar hefyd wedi cofnodi 

cynnydd mawr o ran y nifer sy’n hawlio prydau ysgol am ddim – mae hyn bellach yn 60,000, 

gyda'r ffigur cyffredinol yn 66,000. O ran mater ffyrlo, codwyd hyn gyda'r Gweinidog Cyllid ddoe 

a chaiff ei drafod mewn cyfarfod ar draws y 4 gwlad.  
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48.  Estynnodd y Dirprwy Weinidog wahoddiad i'r Aelodau roi unrhyw syniadau ynghylch dod allan 

o'r cyfnod clo. 

 
49.  Dywedodd Aled bod angen ystyried cymhlethdod y system goleuadau traffig ac awgrymodd 

fod angen sefydlu protocolau cyffredinol. Er enghraifft, sut i wneud yn siŵr bod addoldy yn 

parhau heb ei halogi rhwng gwasanaethau. 

 
50.  Ychwanegodd Kay Denyer nad yw cymunedau'n teimlo'u bod wedi'u grymuso i wneud 

dewisiadau.  Er enghraifft, pa fesurau diogelu sydd ar gael pan fydd unigolyn yn dweud wrth 

gyflogwr bod ganddo hawl i wneud dewis ynglŷn â gwaith? Mae cymunedau'n gwybod beth 

yw'r dewisiadau cywir, ond yn teimlo'n ddi-rym i rannu hyn.  

 
51. Gofynnodd y Dirprwy Weinidog i Heather ac Uzo rannu'r pwyntiau uchod yng nghyfarfod y 

grŵp cynghori BAME yn ddiweddarach y prynhawn yma.  

 

52. Cododd Isaac Blake bryderon mewn perthynas â rhaglen £3 miliwn Llywodraeth Cymru, 

Cadw'n Ddiogel, Dal Ati i Ddysgu. Mae cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr wedi dweud 

nad ydynt wedi cael offer TG a ddylai fod ar gael fel rhan o'r gronfa hon. Gofynnodd Isaac a 

oedd modd i Lywodraeth Cymru anfon llythyr at awdurdodau lleol i weld a oedd offer yn cael ei 

ddosbarthu.  

 

53.  Ymatebodd y Dirprwy Weinidog drwy ategu’r hyn a ddywedodd ar ddechrau'r cyfarfod, sef bod 

llythyr a chanllawiau wedi cael eu hanfon at bob awdurdod lleol yn annog dull rhagweithiol o 

gynnig a darparu cymorth i gymunedau Sipsiwn a Theithwyr. Fodd bynnag, bydd yn codi hyn 

ar unwaith gyda'r Gweinidog Addysg.  Dywedodd hefyd y bydd swyddogion yn dilyn i fyny ar 

hyn.  

 

54. Mynegodd Isaac bryderon hefyd ynglŷn â mynediad at fesuryddion dŵr a dŵr ar safleoedd 

teithwyr. Awgrymwyd sgwrs mewn perthynas â hyn i edrych ar ffordd ymlaen. 

 

Cam Gweithredu 

Y Dirprwy Weinidog i godi adborth Isaac ynghylch y rhaglen Cadw'n Ddiogel, Dal Ati i Ddysgu 

gyda'r Gweinidog Addysg  

Swyddogion i ddilyn y mater hwn hefyd 

Y Dirprwy Weinidog i godi pryderon Isaac ynghylch mynediad ar ddŵr gyda Jenny Rathbone 

(AS) 
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Comments and Questions Received via Skype Chat Facility 

1) Shavanah Taj  

I have some questions in relation to the Unlocking Our Society and Economy: continuing the 
conversation, in relation to Working or running a business. 
  

 Amber - trial some personal services under appointment, again a sector dominated by low 
wages and women workers and BAME workers  Will the trialling of workplaces include 
government guidance on PPE?  Will hairdressers be told to wear facemasks for example?   
 

 If so, will WG give guidance on how to use PPE.  For example, people wearing facemasks 
who aren't used to them may feel the need to touch them or adjust them once on. This 
renders them as useless and could place that worker at harm.  The Government is skirting 
around the facemasks issue instead of providing proper advice on how to use them. This is 
a big issue for BAME communities many who are self-employed and run their own 
businesses.   

 At what stage is the WG recommending that it is safe to work as a shielding person, red, 
amber or green?   
 

 What work is WG doing to adequately prepare guidance on how to conduct a business 
during the amber or green stages?  Are they helping businesses to convert their business 
structure to allow click and collect?  Are they providing guidance on times between 
appointments for hairdressers and those carrying out personal services so that clients don't 
meet?  How about a requirement on washing before appointments?  
 

 How does Welsh Government intend to engage/communicate with BAME run businesses 
and workers – many on zero hour and precarious terms and conditions   
 

 WTUC will be submitting a formal response to the document. We have some genuine 
questions. BAME communities and workers are very anxious to safely return to work  

 
 

2) Heather Payne  
 
We’re happy to take any questions and points to add to any guidance being developed. In Wales 
we don’t recommend the use of face coverings outside recommended PPE settings for just the 
reasons you mention. 
 

3) Shavanah Taj  
 

Lots of concerns as many do not know or understand that Welsh Government does have 
enforcement powers under social distancing and 2M rule 
 

4) Heather Payne  

 
Further shielding advice is being prepared for issuing in the near future 
 

5) Kay Denyer  
 

RCC completely support the RA being developed and the speed of delivery however - what are 
the protections in place to support those employees that find themselves in the high and mid risk 
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groups to keep their jobs - keep their income and be supported whilst reducing risk - being 
removed frontline 
 

6) Isaac Blake  
 
Anti-Gypsyism is a cultural and moral crisis throughout UK. 
 

7) Heather Payne  
 

Isaac I’m aware this is a long term problem - is there a report you could share with us on impacts 
and experiences? 
 

8) Robert Moore  

 
Impact of racism on health and wellbeing; see work of Professor David R Williams, Harvard 
University.  
1989 Williams, D.R. and Bryant, S. “Race Differences in Hypertension: Identifying the 
Determinants.” Proceedings of the 1989 Public Health Conference on Records and Statistics. 
DHHS 
Pub. No. (PHS) 90-1214:422-427 
1990a Williams, D.R. “Socioeconomic Differentials in Health: A Review and Redirection.” Social 
Psychology Quarterly, 53:81-99. 
1990b Williams, D.R. “Social Structure and the Health Status of Black Males.” Challenge: A 
Journal 
of Research on Black Men, 1:25-46. As a sample of his publications which are extensive! 
 
 

9) Shavanah Taj  
 

 NHS porters and cleaners and social care staff have been left out of a Home Office scheme 
granting families of health workers indefinite leave to remain in the UK if they die of 
coronavirus. 
 

 The exclusion of some of the NHS’s lowest-paid workers – many of them employed by 
private companies under outsourcing arrangements has been branded as an “outrageous 
scandal” by UK trade unions. 

 

 Some 8 per cent of social care home workers are foreign nationals from outside the EU, 
while non-UK nationals are also strongly represented among the ranks of hospital cleaners, 
porters, security guards and catering staff who are regarded as key workers but do not 
qualify for the bereavement scheme. 

 

 Can the Minister please advise us what the position is for NHS workers in Wales and 
whether the Welsh Government has any intention of raising this issue with the UK Govt?  

 
10) Isaac Blake  

 
Developing measures to combat anti-Gypsyism after 2020: Guidance for European and national 
stakeholders http://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/2019_05_31-Antigypsyism-
Guidance-to-combat-antigypsyism.pdf  
 

http://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/2019_05_31-Antigypsyism-Guidance-to-combat-antigypsyism.pdf
http://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2019/06/2019_05_31-Antigypsyism-Guidance-to-combat-antigypsyism.pdf
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Please click on the link to download:“Stories of Health and Wellness: Gypsy, Roma, Traveller 
Communities in Wales” http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-
HealthWellReportFinal.pdf 
  
 

11) Isaac Blake  
 

We work very closely with the Gypsy and Traveller community in South Wales. 
 
There is a need for support for many families with food donations. 
 
Is there any food parcel or food voucher availability that we could access and provide to site-
based residents? 
 

12) Hannah Fisher  
 
Gypsy Travellers Wales are providing food parcels in Cardiff and into the Vale and there is work 
underway in Torfaen.  I'd be happy to share other links.  Is this a national concern or would you 
like me to look at other specific areas? 
 

13) Robert Moore  
 
One issue detected in North Wales (and may be universal) is that the stress on the vulnerability of 
BME population is leading some people to think that BME people pose an especially high risk (the 
majority population) as carriers of Covid-19. This might influence white parents in deciding 
whether to send their children back to multi-racial schools. Also likely to generally exacerbate 
racism. Bit of a dilemma for us in how we present the heightened vulnerability of BME populations. 
 

14) Samsunear Ali   
 
Any guidance for the Muslim community regarding EID this weekend  
 

15) Heather Payne  
 
We will be able to draw on the already published IPC advice for a wide range of public and 
commercial services, e.g. shops, education etc.- there have been a number of ideas already 
developed by education settings which cover similar settings 
 
There is a plan to reinforce the gratitude for restraint in meeting during Ramadan, and through a 
Virtual Eid, also to reiterate the social distancing and hand hygiene measures. Wishing you Eid 
Mubarak! 
 

16) Rocio Cifuentes  
 
Agree rollout of IT programme has been very slow - your input would be appreciated Minister  
 

17) Kay Denyer  
 

We are not aware of any of our many HUB community asylum seeker or refugee members having 
received any equipment as yet either 
 

18) Maria Mesa  

http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017-05-02-HealthWellReportFinal.pdf
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Same issues for some of our families  
 

19) Aled Edwards  
 
Displaced People in Action (DPIA) has been helping a little by supplying pads on loan. 
 

20) Rocio Cifuentes  
 
There was also a rumour that Home Office would deduct the value of any gifted equipment from 
asylum seeker allowances. If true this needs to be robustly challenged 
 
When asking on behalf of children our staff in EYST have been told that Swansea Council is 
having to procure the laptops from WG and that the process is ongoing.  

21) Hannah Fisher  
 

Rocio, I understand that the Home Office deputy director gave John Davies his assurance last 
week that deduction would not happen  
 

22) Iolanda Viegas  

 
I'm glad and grateful Wales can do things differently, it's too early to ease the lockdown, we can 
learn a lot from other countries and how there's being an increase already. Wales post lockdown 
should be a great opportunity for society to re-think! we’ve learned that the most valuable people 
from our society are the LOW SKILL workers, and we should re-think how we treat them, Not to 
forget we still have after Covid issues going on, such as BREXIT and universal credit. It's clear we 
are going to be suffering as we don’t have the same opportunities. Small community groups are 
essential to support all the BAME and most work without any funds, we need to think in funding all 
equally. 
 

23) Robert Moore  
 
Vulnerable agency workers in NHS. Does Welsh Government have plans to bring all health 
service workers back in house? 
 

24) Rocio Cifuentes  

 
Thank you Hannah. I will email John Davies as others are not clear, so are holding back from 
getting IT equipment out, or are loaning rather than gifting until there is clarity. 
 
Actions:  
 

Action Number Action 

1 Forum members to send research/ links to research to Equality 
Branch mailbox EqualityBranch@gov.wales 

2 Sue Leake to share information in relation to Census questions 

with Forum members 

3 Prof Moore to share the link to the US research with Forum 
members 

mailto:EqualityBranch@gov.wales
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4 DM&CW to raise Isaac’s feedback re: Stay Safe, Stay Learning 

Programme with the  Minister for Education  

 

4a Officials to follow this issue up also 

 

5 DM&CW to follow up Isaac’s concerns re: access to water, with 
Jenny Rathbone (MS) 

 

 

  

 

  

   
 


