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“

I atal cam-drin plant yn rhywiol, fy neges i oedolion fyddai, da chi,
siaradwch yn fwy agored am y pwnc. Addysgwch eich hunain a phobl
ifanc ynglŷn ag arwyddion paratoi rhywiol.
Symudwch yr euogrwydd yna y gallai mai’r plentyn neu aelod arall o’r
teulu sydd ar fai. Stopiwch oedolion rhag gwrthod trafod eu pryderon.
I’r sawl sy’n cyflawni trosedd o’r fath, byddwn yn dweud, meddyliwch am
ganlyniadau eich gweithredoedd cyn penderfynu gwneud hyn i blentyn.
A da chi, gwrandewch ar bobl ifanc a phlant sydd wedi’u cam-drin yn
rhywiol. Cymerwch nhw o ddifrif. Clywch eu llais a gwrandewch arnynt.

”
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Diolchiadau
Gydol yr arolwg, mae Stop it Now! Cymru wedi derbyn llawer o
gefnogaeth oddi wrth nifer fawr o bobl a sefydliadau, a hoffwn
fynegi ein diolch cywir i bob un ohonynt.
Yn arbennig hoffwn ddiolch i Donald Findlater, Deborah Denis, Jacky
Findlater a Sue Ball yn y Lucy Faithfull Foundation a Stop it Now!
UK & Ireland am eu cymorth i gynhyrchu’r adroddiad hwn.
Hoffwn ddiolch i Gwenda Thomas AS am ei chefnogaeth i alluogi
Stop it Now! Cymru i gynnal yr arolwg yma fel rhan o’i raglen waith,
ac am ei chefnogaeth barhaus i’n gwaith i atal cam-drin plant yn
rhywiol yng Nghymru.
Hoffwn hefyd ddiolch i Helen Mary Jones, cyn Gadeirydd Pwyllgor
Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ei
chefnogaeth drwy wahodd pobl broffesiynol o sawl asiantaeth
ymhob rhan o Gymru i gyfranogi ac i gyfrannu at yr arolwg yma.
Hoffwn ddiolch i Sue Roberts ym Mhrifysgol Abertawe a Gaynor
Lovell yn NSPCC Cymru Wales am eu cefnogaeth i’r prosiect
ymchwil yma o’r cychwyn cyntaf, a’u cymorth wrth gynnal
cyfweliadau ar hyd a lled Cymru.
Hoffwn ddiolch i aelodau Fforwm Ieuenctid Caerffili a rhieni,
gofalwyr a staff grwpiau Teuluoedd Gyda’i Gilydd Plant Dewi a
gymerodd ran yn y grwpiau ffocws a gyfrannodd i’r arolwg yma.
Hoffwn ddiolch i drigolion a staff carchar HMP Parc am eu
cefnogaeth, eu hamser a’u cyfraniad i’r arolwg yma.
Hoffwn hefyd ddiolch i aelodau craidd, gwirfoddolwyr a staff y
Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd yn CJIW (Ymyrraeth
Cyfiawnder Cymunedol Cymru).
Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r sefydliadau a ddarparodd eu
gwybodaeth arbenigol, eu profiad a’u hamser i gyfrannu at yr
arolwg yma. Mae rhestr lawn o’r holl sefydliadau hyn ar gael yn
Atodiad 1.

Rebecca Morgan
Rheolwr Ymgyrch Cenedlaethol
Stop it Now! Cymru
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Crynodeb Gweithredol
Ymgyrch i atal cam-drin plant yn rhywiol yw Stop it Now! Cymru, sy’n rhan o Stop it Now! UK & Ireland. Y Lucy
Faithfull Foundation sy’n arwain yr ymgyrch gyda chefnogaeth cynghrair o elusennau a sefydliadau, gan gynnwys
NSPCC Cymru Wales, Barnardos Cymru a Chymorth i Ddioddefwyr Cymru. Mae Stop it Now! Cymru yn cynorthwyo
oedolion i chwarae eu rhan i atal cam-drin plant yn rhywiol trwy ddosbarthu deunyddiau gwybodaeth, darparu
rhaglenni addysgol, a chynnig mynediad i linell gymorth rhadffôn cyfrinachol ar 0808 1000 900.
1
Mae’r ymchwil diweddaraf yn awgrymu bod o leiaf un plentyn ymhob deg yn y DU wedi ei gam-drin yn rhywiol . Nid
ar y dioddefwr yn unig y bydd hyn yn effeithio, ond hefyd ar ei deulu a’r gymuned ehangach. Mae’r gost i
ddioddefwyr, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach yn ddirfawr.

Y Rhesymau dros Gynnal ein Harolwg
Diffyg unrhyw weledigaeth a strategaeth ystyrlon a thymor-hir i atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru yw’r
rheswm y cynhaliwyd yr arolwg hwn. Mae wynebu a thrafod cam-drin plant yn rhywiol yn fater anodd i lawer o bobl.
Cred Stop it Now! Cymru bod modd atal camdriniaeth o’r fath, ac nid rhywbeth anochel mohono. Yr hyn sydd ei angen
yw dull ataliol o drin y mater sy’n mynd y tu hwnt i ymateb moel ac annigonol yn aml, wedi i’r gamdriniaeth
ddigwydd.
Mae’r arolwg hwn yn darparu dull iechyd y cyhoedd o atal cam-drin plant, gan ddefnyddio’r fframwaith cynhwysfawr a
ddatblygwyd gan Stephen Smallbone a’i gydweithwyr2. Mae’n edrych ar yr ymatebion presennol yng Nghymru ac yn
nodi arfer da yn ogystal â’r meysydd lle mae gwella neu angen yn flaenoriaeth.

Methodoleg
Rhwng Ebrill a Hydref 2010, fe wnaethom ymgysylltu ag amrywiaeth o unigolion gydag arbenigedd a phersbectif i’w
gynnig, gan gynnwys:
•
•
•
•

pobl ifanc
oedolion a oedd wedi cam-drin plant a phobl ifanc yn rhywiol yn y gorffennol
rhieni a gofalwyr
gweithwyr proffesiynol o sawl asiantaeth, er enghraifft yr heddlu, gweithwyr cymdeithasola phobl broffesiynol
ym maes addysg

Ein nod oedd darganfod beth oedd yn eu barn hwy yn gweithio’n dda, a pha fesurau effeithiol ychwanegol oedd eu
hangen i atal cam-drin plant yn rhywiol. Fe wnaethom ni ddefnyddio’r fframwaith cynhwysfawr i edrych ar broblem
atal cam-drin plant yn rhywiol, a nodi’r meysydd hynny y mae eu datblygu yn fater o flaenoriaeth ar hyd a lled Cymru.

Prif Argymhellion
Ar sail mewnbwn y rhai a gyfrannodd i’r arolwg hwn, yn ogystal â’r wybodaeth sydd gennym eisoes, rydym wedi
dechrau llenwi’r fframwaith ar gyfer atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru.Yn Nhabl 1 cyflwynwn grynodeb o
brif ddarganfyddiadau ein harolwg, sy’n dwyn sylw at y gweithgarwch sydd ar y gweill ar hyn o bryd ac yn gweithio’n
dda yng Nghymru ond y mae gofyn ei ddatblygu a’i ehangu ymhellach fel ei fod ar gael i’r boblogaeth gyfan (testun
melyngoch) a’r gweithgarwch nad yw ar gael ar hyn o bryd, ond y nodwyd bod ei angen ar gyfer atal cam-drin plant
yn rhywiol yng Nghymru (testun coch).

1Radford ac eraill (2011) Child abuse and neglect in the UK today, Llundain: NSPCC; Cawson ac eraill(2000) Child Maltreatment in the UK, Llundain NSPCC
2 Smallbone ac eraill (2008) Preventing Child Sexual Abuse: Evidence, Policy and Practice.
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Tabl 1: Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Gweithgareddau Ataliol Ledled Cymru

Plant a Phobl
Ifanc

Lefel Atal Sylfaenol

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Addysg sy’n briodol ar
gyfer datblygiad y plant
yn y prif gamau pontio o’r
ysgol gynradd i’r ysgol
uwchradd a’r
gwasanaethau ieuenctid,
ynglŷn â therfynau
personol, llythrennedd
emosiynol a diogelwch y
corff, er mwyn:- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar
ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth
geisio cymorth.

Addysg sy’n briodol ar gyfer datblygiad
plant a phobl ifanc gydag anabledd, yn y
prif gamau pontio o’r ysgol gynradd i’r
ysgol uwchradd a’r gwasanaethau
ieuenctid, ynglŷn â therfynau personol,
llythrennedd emosiynol a diogelwch y corff,
er mwyn:-- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth geisio cymorth.

Mynediad at
wasanaethau
trawma/therapiwtig
arbenigol gan gynnwys
eiriolaeth a mentora i
blant sydd wedi dioddef
camdriniaeth rywiol, gan
gynnwys achosion nad
ydynt yn arwain at
ddyfarnu’n euog.

Cymorth addysgol ar derfynau ac ar
ddiogelwch y corff i blant a phobl ifanc sy’n
dangos arwyddion cynnar iawn o
ymddygiad rhywiol niweidiol neu
broblemau ymddygiad rhywiol.

Mynediad at gymorth
therapiwtig i frodyr a
chwiorydd plant sydd
wedi dioddef
camdriniaeth rywiol.

Gwaith therapiwtig ar berthnasau priodol a
therfynau rhywiol gyda’r glasoed ifanc sydd
wedi bod yn dystion i gam-drin yn y cartref
neu wedi cael profiad ohono.

Cymorth therapiwtig un
i un i bob plentyn ac
unigolyn ifanc sy’n
arddangos ymddygiad
rhywiol niweidiol, er
mwyn mynd i’r afael ag
anghenion seicolegol ac
emosiynol y plentyn
neu’r unigolyn ifanc.

Gweithio mewn partneriaeth rhwng
asiantaethau statudol a’r sector gwirfoddol
mewn perthynas â phlant ac oedolion
agored i niwed, gan gynyddu
ymwybyddiaeth er mwyn adnabod y rheiny
sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn
rhywiol. Gweithwyr proffesiynol gyda
chysylltiad agos â theuluoedd cyn ac ar ôl
geni plant, yn defnyddio dull rhagweithiol
wrth geisio adnabod teuluoedd agored i
niwed a darparu cymorth arbenigol i
ddiwallu anghenion y teulu/rhiant.

Hwyluso grwpiau
hunangymorth mewn
lleoliadau cymunedol i
aelodau teuluoedd y
mae cam-drin plant yn
rhywiol wedi effeithio
arnynt.

Addysg sy’n briodol ar
gyfer datblygiad y plant ar
agweddau emosiynol a
chorfforol rhyw,
cydsyniad, a pherthnasau
iach a pharchus.

Addysg yn yr ysgol
uwchradd ar natur camfanteisio ar blant a’u
cam-drin yn rhywiol a sut
i adnabod ac ymateb i
risgiau posibl.

Cymunedau a
Theuluoedd

Ymwelwyr iechyd a
gweithwyr proffesiynol
eraill yn darparu
gwybodaeth a chymorth i
bob rhiant newydd am:- derfynau
- perthnasau
- iechyd emosiynol a lles
- meithrin diogel
- cefnogi bywyd teuluol.

Cymorth addysgol ac
emosiynol i rieni a
gofalwyr plant sydd
wedi dioddef
camdriniaeth rywiol.
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Tabl 1: Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Gweithgareddau Ataliol Ledled Cymru - Parhad

Cymunedau a
Theuluoedd Parhad

Lefel Atal Sylfaenol

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Darparu hyfforddiant
‘Recriwtio’n Fwy Diogel’ ar
hyd a lled Cymru i
gynorthwyo sefydliadau
sy’n recriwtio staff a
gwirfoddolwyr i weithio
gyda phlant a phobl ifanc.

Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- terfynau
- perthnasau iach
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.

Cefnogaeth therapiwtig ar sail un i
un i oedolion sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan oeddent
yn blant.

Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Cyflawnwyr
trosedd neu
ddarpar
gyflawnwyr
trosedd

Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant yn y prif
gamau pontio o’r ysgol
gynradd i’r ysgol uwchradd
a’r gwasanaethau
ieuenctid, ynglŷn â
therfynau personol,
llythrennedd emosiynol a
diogelwch y corff, er
mwyn:- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth
geisio cymorth.
Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant ar
agweddau emosiynol a
chorfforol rhyw, cydsyniad,
a pherthnasau iach a
pharchus.
Addysg yn yr ysgol
uwchradd ar natur camfanteisio ar blant a’u
cam-drin yn rhywiol a sut i
adnabod ac ymateb i
risgiau posibl.

Rhaglenni gwybodaeth ac
addysg ynglŷn â’r niwed posibl
i’w hunain ac i eraill, yn ogystal
â hunanreolaeth ymddygiadol ac
adnabod yr ysgogiad i’r rheiny
sy’n ymwybodol o feddyliau a
theimladau amhriodol tuag at
blant.
Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- terfynau
- perthnasau iach
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.
Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Cymorth i aelodau teuluoedd
oedolion sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan oeddent
yn blant.
Rhaglenni addysgiadol a chefnogol
i aelodau o deuluoedd cyflawnwyr
troseddau rhyw a phobl ifanc ag
ymddygiad rhywiol niweidiol.

Rhaglenni Triniaeth i Droseddwyr
Rhyw sydd ar gael i bawb sy’n
gwirfoddoli i ymgysylltu â’r rhaglen
i droseddwyr rhyw sydd wedi’u
dyfarnu’n euog.
Sicrhau bod rhaglenni megis
Cylchoedd Cymorth ac
Atebolrwydd ar gael i bob
troseddwr rhyw sy’n unig yn
gymdeithasol ac yn ceisio datblygu
‘bywyd da’.
Cymdeithas sy’n derbyn bod modd
adsefydlu troseddwyr rhyw a
gafodd eu dyfarnu’n euog, eu bod
yn aml yn ofidus am yr hyn a
wnaethant ac nad ydynt yn
dymuno aildroseddu. Efallai y
gellid gwneud hyn mewn neges
gyhoeddus trwy’r cyfryngau a
gwleidyddion.
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Mae Stop it Now! Cymru’n argymell llunio Strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol sy’n
defnyddio dull iechyd y cyhoedd, er mwyn sicrhau cymaint o effeithiolrwydd ac effaith â phosibl yn ein gwaith ni ac
eiddo llawer o unigolion a sefydliadau ledled Cymru. Byddai strategaeth gynhwysfawr tymor-hir yn sicrhau bod
cymunedau, asiantaethau statudol a sefydliadau’r sector gwirfoddol yn cydweithio i fynd i’r afael â’r mater yma mewn
dull cydgysylltiedig, gan sicrhau mwy o effaith ac effeithlonrwydd, yn ogystal ag amddiffyn plant a’u teuluoedd rhag
effeithiau dinistriol cam-drin rhywiol.
Hoffem i Lywodraeth Cymru ystyried datblygu Strategaeth Cymru-gyfan drawsadrannol ac integredig sy’n defnyddio
dull cynhwysfawr o atal, trwy gynnwys meysydd iechyd, yr heddlu, addysg, diogelwch cymunedol, gwasanaethau
plant, y gwasanaethau cymdeithasol a thai a’r gymuned ehangach.
Nod y strategaeth hon fyddai:
•
Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o swm, natur a chanlyniadau cam-drin plant yn
rhywiol yng Nghymru
•
Hwyluso datblygu a gweithredu ymateb cydgysylltiedig i gam-drin plant yn rhywiol, ar lefel
genedlaethol a lleol, trwy weithio gyda phob grŵp targed sy’n flaenoriaeth
•
Cynyddu effeithiolrwydd a chwmpas y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd i fynd i’r afael â
cham-drin plant yn rhywiol yng Nghymru
•
Mynd i’r afael â’r prinder gwasanaethau ac adnoddau angenrheidiol i sicrhau bod cam-drin
rhywiol yn cael ei atal cyn iddo ddigwydd
•
Sicrhau bod pob agwedd ar weithgarwch ataliol yn cael ei gwerthuso er mwyn darparu
gwybodaeth ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol
Hoffem weld pob awdurdod lleol yn dynodi aelod penodol o staff i arwain ar atal cam-drin plant yn rhywiol, a
monitro’r gwaith parhaus yn ei awdurdod lleol i atal cam-drin plant yn rhywiol; defnyddio’r fframwaith cynhwysfawr yn
offeryn i gatalogio’r hyn sydd ar waith ar hyn o bryd, nodi lle y gellid gwella neu ehangu adnoddau, a lle mae bylchau
amlwg yn y ddarpariaeth, er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau hyn.
Mae plant Cymru heddiw ac yn y dyfodol yn haeddu dim llai na phob cam dichonadwy i leihau cymaint â phosibl ar eu
risg o ddioddef camdriniaeth rywiol yn ystod eu plentyndod.
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2.

Rhagarweiniad
Ynglŷn â’r Lucy Faithfull Foundation a Stop it Now!

Cafodd y Lucy Faithfull Foundation ei sefydlu ym 1992 a’i enwi ar ôl ei sylfaenydd. Dyma’r unig
elusen sy’n gweithredu ar draws y DU yn benodol i atal cam-drin plant yn rhywiol. Cymdeithas lle
mae plant yn rhydd oddi wrth gamdriniaeth a cham-fanteisio rhywiol yw ein gweledigaeth. Ein
cenhadaeth yw atal camdriniaeth rhag digwydd trwy weithio mewn partneriaeth ag aelodau o’r
cyhoedd, a gweithwyr proffesiynol yn y sectorau gwirfoddol a statudol.
Nod y Lucy Faithfull Foundation yw diogelu plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin yn rhywiol trwy gydweithredu â
llywodraethau, asiantaethau a’r cyhoeddi i ddatblygu diwylliant sy’n fwy sensitif i blant ac yn ymwybodol o
droseddwyr. Rydym yn cyfrannu at ddeddfwriaeth a pholisi ac arolygon gweithdrefnau sy’n ymwneud â diogelu plant
mewn cymunedau, ysgolion, cyfleusterau hamdden, ar y Rhyngrwyd ac sy’n byw gartref neu oddi cartref. Rydym yn
gweithio gyda chamdrinwyr gwrywaidd a benywaidd sy’n oedolion, pobl ifanc ag ymddygiad rhywiol amhriodol,
dioddefwyr camdriniaeth ac aelodau eraill o’r teulu. Rydym hefyd yn gweithio gydag asiantaethau statudol a
gwirfoddol gynorthwyo darpariaeth gwasanaethau effeithiol.
Y Lucy Faithfull Foundation sy’n rhedeg Llinell Gymorth Stop it Now!, gwasanaeth rhadffôn cyfrinachol ar 0808 1000
900 i unrhyw oedolyn sydd â phryder am gam-drin plant yn rhywiol. Mae gan ymgyrch addysgu cyhoeddus Stop it
Now! brosiectau yn Lloegr, yr Alban a Chymru, yn ogystal â grwpiau llywio o wirfoddolwyr yng Ngogledd Iwerddon a
Gweriniaeth Iwerddon.

Stop it Now! Cymru
Lansiwyd ymgyrch Stop it Now! Cymru fis Ebrill 2009 i atal cam-drin plant yn rhywiol trwy
gynghori oedolion ynglŷn ag adnabod arwyddion cynnar camdriniaeth rywiol a’r
strategaethau ataliol y gallant eu defnyddio i amddiffyn plant. Gwnawn hyn trwy
ddosbarthu gwybodaeth ac adnoddau, trwy ymgysylltu’n uniongyrchol â chymunedau a
phobl broffesiynol, a thrwy hybu ein llinell gymorth gyfrinachol.
Dangosodd canlyniadau ein hymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng Rhagfyr 2008 a Mawrth 2009 fod diffyg
dealltwriaeth o arwyddion cam-drin plant yn rhywiol a diffyg gwybodaeth ynghylch ffynonellau gwybodaeth, cyngor a
chefnogaeth. Yng ngoleuni hyn rydym yn darparu Parents Protect! sef ein sesiynau 90-munud i gynyddu
ymwybyddiaeth o gam-drin plant yn rhywiol, mewn partneriaeth â sefydliadau statudol a gwirfoddol sydd hefyd yn
darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr ar hyd a lled Cymru. Byddwn hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer pobl
broffesiynol, boed y rheiny’n weithwyr cyflogedig neu wirfoddol, gan ledaenu ein neges am gyfrifoldeb oedolion wrth
iddynt ymateb yn rhagweithiol i atal cam-drin plant yn rhywiol ymysg y teuluoedd maent yn eu cynorthwyo.
Fe wnaethom ddatblygu Parents Protect Plus!, cwrs addysgiadol pum wythnos, sy’n grymuso rhieni ledled Cymru ac
yn cynnig gwybodaeth iddynt ynghylch ymddygiad camdrinwyr ac arwyddocâd technegau rhianta positif er mwyn
magu cydnerthedd mewn plant a phobl ifanc. Mae’n rhoi gwybod i’r rhieni sut y gallant adnabod arwyddion cynnar
paratoi ar gyfer rhyw, yn ogystal ag yn esbonio iddynt pa weithredoedd amddiffynnol y gallant eu defnyddio i atal
cam-drin plant yn rhywiol. Cynigir y cyrsiau hyn mewn canolfannau teulu ar hyd a lled Cymru, weithiau mewn
partneriaeth â’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Plant yn ogystal â sefydliadau gwirfoddol eraill sy’n
bartneriaid.
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Mae Llywodraeth Cymru a’r Lucy Faithfull Foundation yn cyllido’n gwaith, a daw cyllid ar gyfer prosiectau penodol oddi
wrth y Skiathos Fund (trwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru), Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd, y
Waterloo Foundation a’r Martin Roberts Children’s Fund.
Cred Stop it Now! Cymru yn yr egwyddor bod oedolion yn gyfrifol am amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol, ac mae’n
gweithredu ar yr egwyddor hon. Trwy ddarparu gwybodaeth fanwl yn ein cyrsiau, ein deunyddiau sydd wedi eu
hargraffu a’n seminarau i weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd, a thrwy sicrhau bod llinell gymorth Stop it Now! ar gael
ar hyd a lled Cymru, rydym yn ymroddedig i atal cam-drin plant yn rhywiol yn ein cymunedau ein hunain.
Rydym yn cydnabod na allwn atal cam-drin plant yn rhywiol ar ein pennau ein hunain - mae angen ymroddiad pawb.
Cydnabyddwn ei bod yn hanfodol fod gennym wasanaethau sy’n cynorthwyo a dioddefwyr camdriniaeth, yn blant ac
yn oedolion, a’u teuluoedd, yn ogystal â gwasanaethau sy’n ymgysylltu â’r rheiny sydd wedi troseddu, i asesu a rheoli
eu risg, a darparu rhaglenni sy’n lleihau’r tebygolrwydd o ailadrodd y drosedd. Yn ein barn ni, os defnyddiwn ddull
cynhwysfawr o atal cam-drin plant yn rhywiol, bydd effaith ac effeithiolrwydd yr holl waith a wneir i amddiffyn plant ar
hyd a lled Cymru rhag cael eu cam-drin yn rhywiol yn fwy. Heb os, mae llawer o waith i’w wneud eto.

3.

Cefndir yr Arolwg

3.1

Natur a Graddfa’r Broblem

Mae cam-drin plant yn rhywiol yn effeithio ar fwy o blant nag y byddai’r rhan fwyaf ohonom yn tybio. Mae’r ymchwil
ddiweddaraf yn awgrymu bod o leiaf un oedolyn ifanc ymhob 10 yn y DU wedi dioddef camdriniaeth o’r fath pan oedd
yn blentyn3. Mae’r effaith yn amrywio, gan ddibynnu’n rhannol ar natur a graddfa’r gamdriniaeth, perthynas y plentyn
gyda’r sawl sy’n ei gam-drin, ei allu i ddatgelu’r gamdriniaeth, cael ei gredu a’i gadw’n ddiogel. Mae hanes o gam-drin
plant yn rhywiol yn gysylltiedig â risgiau sylweddol uwch o ddioddef problemau fel camddefnyddio sylweddau, iselder,
ymddygiad hunanladdol, anawsterau mewn perthynas ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddol arall, yn ogystal
4
â’r anawsterau sy’n gysylltiedig â lefel isel o hunan-barch ac ymlyniad ansefydlog .
Yn ei ddeunyddiau ar gyfer y cyhoedd, mae Stop it Now! yn disgrifio cam-drin plant yn rhywiol fel rhywbeth allai
gynnwys ymddygiad camdriniol ‘cyffyrddol’ ac ‘anghyffwrdd’.
Mae ymddygiad cyffyrddol yn cynnwys:
•
•
•

Cyffwrdd ag organau cenhedlu neu rannau preifat plentyn i gael pleser rhywiol
Peri i blentyn gyffwrdd ag organau cenhedlu rhywun arall, chwarae gemau rhywiol neu gael rhyw
Rhoi gwrthrychau neu ddarnau o’r corff (fel bysedd, tafod neu bidyn) y tu mewn i’r wain, yny geg neu yn
anws plentyn i gael pleser rhywiol

Mae ymddygiad anghyffwrdd yn cynnwys:
•
•
•
•

Dangos pornograffi i blentyn
Caniatáu i blentyn weld organau cenhedlu oedolyn yn fwriadol
Cymryd ffotograff o blentyn mewn ystum rywiol
Annog plentyn i wylio neu i wrando ar weithredoedd rhywiol

Yn ogystal â’r ymddygiad a ddisgrifir uchod, ceir y broblem gynyddol o bobl yn creu ac yn lawrlwytho delweddau
rhywiol o blant oddi ar y Rhyngrwyd. Mae edrych ar ddelweddau o gam-drin plant yn rhywiol yr un peth â chyfranogi
mewn cam-drin plentyn. Mae’n bosibl fod y rheiny sy’n gwneud hynny hefyd yn cam-drin y plant y maent yn eu
hadnabod.
O fewn ein diffiniad o gam-drin plant yn rhywiol, rydym yn cynnwys cam-fanteisio rhywiol ar blant a phobl ifanc. Mae
sawl ffordd o ddeall “cam-fanteisio rhywiol”, gan gynnwys “meithrin perthynas amhriodol ar y stryd”, pan fydd y
camdriniwr yn cydweithio ag eraill i feithrin perthynas o’r fath gyda phlant neu bobl ifanc nad oeddent yn eu
hadnabod cynt, gan gyfnewid eitemau megis arian, cyffuriau, bwyd a llety am ryw. Mae cyfnewid o’r fath, yn enwedig
pan fydd yn cynnwys serch, yn nodweddiadol o lawer o gam-drin rhywiol, boed yn y teulu neu’r tu allan iddo.

3 Radford et al (2011) Child abuse and neglect in the UK today, London: NSPCC; Cawson et al (2000) Child Maltreatment in the
UK.London NSPCC.
4 Browne, A., and Finkelhor, D. (1986). Impact of child sexual abuse: A review of the research. Psychological Bullletin 99: 66–77.
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Ceir dealltwriaeth gynyddol bod y bobl sy’n achosi niwed rhywiol i blant yn debygol o fod yn rhai y mae’r plentyn a’i
deulu yn eu hadnabod; mae mwy na 8 o bob 10 o blant sy’n cael eu cam-drin yn rhywiol yn adnabod y camdriniwr.
Nid dieithriaid mohonyn nhw. Maent yn aelodau o’r teulu, neu’n gyfeillion, cymdogion neu warchodwyr – mae llawer
ohonynt mewn swyddi cyfrifol yn y gymdeithas. Mae rhai pobl sy’n cam-drin plant eisoes mewn perthynas rywiol ag
oedolyn, ac nid oes a wnelo’u diddordeb rhywiol â phlant yn unig, na hyd yn oed yn bennaf. Daw camdrinwyr o bob
dosbarth, cefndir ethnig a chrefyddol, a gallant fod yn gyfunrywiol neu’n heterorywiol.
I raddau helaeth, trosedd cudd yw cam-drin plant yn rhywiol. Ar 31 Mawrth 20011, allan o boblogaeth o ryw 600,000
o blant a phobl ifanc yng Nghymru, roedd 225 o blant ar y gofrestr amddiffyn plant yng Nghymru, ac yn cael eu
hystyried yn blant â risg o gael eu cam-drin yn rhywiol5. Mae’n amlwg nad yw’r ffigyrau swyddogol hyn yn cyfleu gwir
ddarlun o nifer a mynychder cam-drin plant yn rhywiol. Ni fydd pobl yn rhoi gwybod am y mwyafrif llethol o achosion
ac ni chânt eu datgelu. Pan ofynnwyd i blant a gafodd eu cam-drin, ond a oedd heb roi gwybod am y gamdriniaeth,
dywedasant nad oeddent yn sylweddoli ei fod yn fater difrifol nac yn ymddygiad anghywir, doedden nhw ddim am i’r
awdurdodau na’r teuluoedd wybod y gwir oherwydd roedd arnynt ofn y canlyniadau, doedden nhw ddim yn meddwl y
byddai unrhyw un yn eu credu, neu roedd y camdriniwr wedi eu bygwth i gadw’n ddistaw (Cyf Cawson 2000).

3.2

Cyd-destun Polisi Cyfredol

Croesawn gydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru o werth ataliaeth cam-drin plant yn rhywiol trwy’r gwaith cynyddu
ymwybyddiaeth ac addysgu a gyflawnwn, ac rydym wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru yn parhau â’r gefnogaeth
a’r cyllid.
Mae ymateb nodweddiadol i broblem cam-drin plant yn rhywiol fel arfer yn dibynnu ar ymyrraeth ar ôl i’r gamdriniaeth
ddigwydd. Ymhlith yr enghreifftiau o hyn mae rhaglenni trin troseddwyr rhyw, gyda’r nod o leihau’r risg o droseddu
ymhellach, a gwasanaethau therapiwtig i gynorthwyo adferiad plant sydd wedi goroesi camdriniaeth rywiol. Hoffem
weld Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu dull iechyd y cyhoedd o atal cam-drin plant yn rhywiol. Mae hyn yn gofyn
am weithio ac ymyrryd ar dair lefel ataliol:- atal sylfaenol cyn i’r gamdriniaeth ddigwydd, atal eilaidd sy’n canolbwyntio
ar bobl, grwpiau a lleoedd lle mae risg yn bodoli, ac atal trydyddol i atal ailadrodd y gamdriniaeth. Mae arolwg
diweddar a gynhaliodd yr NSPCC6 ar ffocws ei gynllun strategol i fynd i’r afael â phroblem cam-drin plant yn rhywiol
yn y DU yn ategu hyn.
Gwyddom o’n hymchwil gyda goroeswyr sy’n blant ac yn oedolion7 mai anaml iawn y bydd plant a phobl ifanc sy’n
cael eu cam-drin yn rhywiol yn dweud wrth unrhyw un ar y pryd, a bydd llawer byth yn datgelu’r sefyllfa o gwbl. P’un
a gafwyd datgeliad ai peidio, mae’n bosibl bod yna arwyddion y gallai oedolion pryderus eu synhwyro a fyddai’n
caniatáu ymyrraeth brydlon; yn yr un modd gallai fod camau amddiffynnol ar gael i oedolion a phlant i leihau’r risg o
gamdriniaeth cymaint â phosibl.
Hoffem weld mwy o bwyslais yng nghyfarwyddyd Llywodraeth Cymru8,9,10 ar ymateb rhagweithiol gan oedolion sy’n
gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan gynnwys mwy o ymwybyddiaeth o’r risg a’r arwyddion sy’n
galluogi pobl broffesiynol a’r cyhoedd i gymryd camau amddiffynnol cyn gynted â phosibl.
Yn yr arolwg ar ddiogelu yng Nghymru a gynhaliwyd yn 2009 gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru (AGGCC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) rhoddwyd sylw i’r gwaith a’r heriau sy’n wynebu’r
Gwasanaethau Cymdeithasol, y GIG a Byrddau Lleol Diogelu Plant (LSCB). Byddai Stop it Now! Cymru wedi hoffi
gweld mwy o bwyslais ar yr angen am ragor o waith i atal cam-drin plant yn rhywiol o fewn y sefydliadau hyn11. Mae
Cynllun Strategaeth a Gweithredu Integredig Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer mynd i’r afael â ‘phob ffurf ar drais
yn erbyn merched a cham-drin yn y cartref’’12 yn cynnwys cam gweithredu i gynyddu ymwybyddiaeth o’r risgiau
ynghylch diogelwch y Rhyngrwyd a pherthnasoedd diogelach. Cred Stop it Now! Cymru bod gofyn ffocws a
blaenoriaeth benodol ar gyfer problem cam-drin plant yn rhywiol yn ei holl ffurfiau, o ystyried graddfa, effaith ac
anwelededd y broblem honno. Heb hyn, nid fydd holl fanylder y cynllun yn arwain at fawr o welliant, os gwelir
gwelliant o gwbl, a bydd plant yn parhau i ddioddef niwed byddai modd ei atal.

5 NSPCC Inform Child protection register statistics - Wales 2007 – 2011
6 Sexual abuse: a public health challenge, NSPCC, 2011
7 Cawson, Pat (2000) Child maltreatment in the United Kingdom: a study of the prevalence of child abuse and neglect. London: NSPCC.
8 Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004 (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
9 Diogelu plant a phobl ifanc rhag eu camddefnyddio’n rhywiol – Cyfarwyddyd Ategol i Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant
2004
10 Gweithdrefnau Amddiﬀyn Plant Cymru Gyfan 2008
11 AGGCC Diogelu ac Amddiﬀyn Plant yng Nghymru: Adolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Leol a Byrddau Lleol Diogelu Plant,
2009
11
12 Yr Hawl i fod yn Ddiogel, Llywodraeth Cynulliad Cymru 2010

Mae Cynllun Gweithredu Iechyd a Lles Rhywiol 2010-2015 Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar
yn cynnwys gweithgareddau sy’n ymwneud â buddsoddi mewn rhaglenni rhyw a pherthnasoedd ar gyfer y meysydd
mwyaf diamddiffyn, ynghyd â dull marchnata cymdeithasol i hybu negeseuon sy’n cefnogi perthnasoedd positif ac
iechyd rhywiol. Mae croeso brwd i’r gweithredu yma, a’r gobaith yw y bydd yn cynnwys gwaith sylweddol ar
broblemau megis caniatâd, terfynau, ac ymddygiad rhywiol niweidiol, yn ogystal ag addysg ar iechyd rhyw ac atal
cenhedlu. Mae’r agweddau hyn yn ffurfio rhan o’r camau atal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol y mae’r Arolwg hwn yn ei
hyrwyddo.
Yn 2008, comisiynodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol grŵp gorchwyl a gorffen i edrych ar yr
ymateb i blant sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol. Cyflwynwyd 11 o argymhellion yn yr adroddiad terfynol,
gan gynnwys protocol i LSCB ar gyfer rheoli plant sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol. Sylw cyfranwyr at yr
Arolwg hwn oedd ei bod yn ymddangos nad oedd llawer o gynnydd wedi’i wneud o ran rhoi’r argymhellion hyn ar
waith. Cred Stop it Now! Cymru y byddai mwy o gynnydd pe byddai’r argymhellion yn cael eu hymgorffori mewn
fframwaith atal cynhwysfawr.
Mae cyhoeddi’r Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) ac ailysgrifennu’r cyfarwyddyd ar gyfer Diogelu Plant:
Gweithio gyda'n Gilydd o dan y Ddeddf Plant yn cynnig cyfleoedd rhagorol i osod mwy o bwyslais ar ddull
cydgysylltiedig cynhwysfawr o drin ataliad yng Nghymru. Mae Stop it Now! Cymru’n pwyso ar Lywodraeth Cymru i
ddatblygu Strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer Atal Cam-drin plant yn rhywiol. Mae gwledydd eraill y Deyrnas Unedig
wrthi’n mabwysiadu dull strategol o’r fath.
Sefydlwyd Grŵp Trawsbleidiol Senedd yr Alban ar gyfer Goroeswyr Cam-drin Plant yn Rhywiol (CPG) yn 2001 i
ddangos bod angen Strategaeth Genedlaethol yn yr Alban a sicrhau gweithredu cydgysylltiedig yn lleol ac yn
genedlaethol i wella bywydau goroeswyr a helpu i atal cam-drin yn y dyfodol. Aelodau o Senedd yr Alban sy’n
cadeirio’r Grŵp Trawsbleidiol, ac fe ddathlodd ei ben-blwydd yn 20 oed yn hwyr yn 2010.
Yn 2005, lansiodd Llywodraeth yr Alban y National Strategy for Survivor of Child Sexual Abuse. Ymhlith nodau’r
strategaeth hon mae gweithredu i gynyddu a gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gam-drin plant yn rhywiol,
sicrhau gweithredu di-fwlch yng ngwasanaethau’r brif ffrwd, gwella bywydau goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol a
datblygu hyfforddiant a sgiliau i weithwyr y rheng flaen. Penodwyd dau o Arweinwyr Proffesiynol a Grŵp Cyfeirio
Cenedlaethol i roi’r Strategaeth ar waith. Ymhlith aelodau’r Grŵp Cyfeirio mae pobl o amrywiaeth eang o wasanaethau
gwirfoddol a statudol, gan gynnwys Stop it Now! Scotland, goroeswyr a grwpiau o oroeswyr, asiantaethau iechyd
meddwl a statudol a chynrychiolwyr Llywodraeth yr Alban. Mae’r Strategaeth Genedlaethol hefyd yn ymgorffori
Strategaeth Gyfathrebu sy’n manylu ymhellach ar lwybr i’w ddilyn wrth ledaenu arfer gorau rhwng goroeswyr,
asiantaethau a phobl broffesiynol ac yn darparu gwybodaeth am gam-drin rhywiol i’r cyhoedd yn yr Alban. Mae gan
Lywodraeth yr Alban dîm penodol (Survivor Scotland) yn yr Adran Iechyd sy’n gweithio i roi’r strategaeth ar waith,
ynghyd â phartneriaid pwysig, gan gynnwys Stop it Now! Scotland.
Bu Survivor Scotland wrthi’n ddiweddar yn cynorthwyo i ddatblygu a rhoi ar waith gynllun peilot ar gyfer fframwaith
cydnabyddiaeth ac atebolrwydd /cyfiawnder adferol i bobl sydd wedi cael eu cam-drin mewn sefydliad, yn seiliedig ar
fodelau a ddefnyddiwyd mewn gwledydd eraill megis Canada ac Iwerddon. Bydd hwn yn llunio’r sylfaen ar gyfer dull
cenedlaethol o greu cofnod cyhoeddus o gam-drin sefydliadol a sicrhau bod lleisiau’r goroeswyr yn cael eu clywed.
Yng Ngogledd Iwerddon, mae Tackling Sexual Violence & Abuse: A regional Strategy 2008-2013’ yn strategaeth
adrannol sy’n cynnwys yr Adran Iechyd, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Diogelwch y Cyhoedd (DHSSPS) a’r Adran
Gyfiawnder (DoJ). Mae gan y strategaeth, sy’n cael ei hadolygu ar hyn o bryd dair cainc: - ataliad, cyfiawnder a
chefnogaeth. Datblygwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer pob un o'r tri, ac mae is-grwpiau'r Grŵp Rhyngadrannol ar
Atal Trais Rhywiol wedi gwneud cynnydd gyda'r cynlluniau hyn.
Datganodd Sylwadau Terfynol Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (2008) bod y pwyllgor yn
croesawu ymdrechion y Wladwriaeth i fynd i’r afael â phroblem trais, a cham-drin ac esgeuluso plant. Fodd bynnag
pery’r Pwyllgor i arswydo o feddwl mynychder y trais, y gamdriniaeth a’r esgeulustod yn erbyn plant, gan gynnwys yn
y cartref, ac at ddiffyg strategaeth gynhwysfawr Cymru-gyfan yn hyn o beth.
Yn ddiamau mae sefydliadau ac unigolion ar hyd a lled Cymru yn gwneud llawer o waith i ymateb i broblem cam-drin
plant yn rhywiol, ac mewn rhai achosion i’w atal. Bu'r Arolwg hwn yn sgwrsio gyda rhai fu'n darparu neu'n derbyn
gwasanaethau o'r fath. Ond mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r datblygiadau hyn yn dameidiog, heb strategaeth
resymegol sy'n sicrhau eu bod yn effeithlon, yn effeithiol ac yn cyfrannu at y weledigaeth y bydd plant yng Nghymru'n
cael eu hamddiffyn rhag cam-drin rhywiol.
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3.3

Yr Angen am Ddull Cynhwysfawr o Ymdrin â Gwaith Ataliol

Cred Stop it Now! Cymru fod gofyn cael dull iechyd y cyhoedd cynhwysfawr sy’n mynd i’r afael â phob un o’r tair lefel
atal (gan ddefnyddio’r fframwaith a ddatblygwyd gan Smallbone ac eraill (2008)13. Os ydym i atal cam-drin plant yn
rhywiol yn effeithiol, mae angen adnoddau a gwasanaethau ar gyfer y tair lefel atal, sef sylfaenol, eilaidd a thrydyddol
fel y gwelir yn Ffigwr 1.
Atal sylfaenol yw’r enw a ddefnyddiwn i gyfeirio at weithgarwch cyffredinol gyda’r boblogaeth gyfan i atal y cam-drin,
er enghraifft addysgu rhieni neu waith diogelwch personol gyda phob plentyn ysgol.
Atal eilaidd yw’r canolbwyntio manylach ar weithgarwch ataliol gyda grwpiau a phobl sydd â risg uwch o gam-drin
plant yn rhywiol, er enghraifft, diogelwch ar y rhyngrwyd i blant ag anawsterau dysgu; rhaglenni rhianta i famau ifanc
sengl.
Atal trydyddol yw’r ymyrraeth a ddefnyddir wedi i gam-drin plant yn rhywiol ddigwydd, er mwyn atal cam-drin rhywiol
pellach a fyddai’n erlid y plentyn neu’r unigolyn ifanc drachefn. Ymhlith yr enghreifftiau yma mae carchariad a rheoli
risg troseddwyr hysbys yn y gymuned; a gwaith therapiwtig gyda dioddefwyr sy'n blant.
O fewn y tair lefel atal yma, mae angen gwneud gwaith gyda’r grwpiau targed a nodwyd. Seiliwyd y grwpiau targed
hyn ar waith cynnar Cohen a Felson (1979), a Smallbone (2008) a nododd elfennau sy’n rhan o batrwm sylfaenol
cam-drin plant yn rhywiol; camdrinwyr neu rai a allai ddod yn gamdrinwyr; plant a phobl ifanc; a chymunedau a
theuluoedd.

Fﬁgwr 1

Lefel Atal
Sylfaenol

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Plant a Phobl Ifanc
Cymunedau a Theuluoedd
Cyflawnwyr trosedd neu ddarpar
gyflawnwyr trosedd

Dadleua Smallbone a’i gydweithwyr (2008) ei bod yn ymddangos bod sylw’r cyhoedd, y gwleidyddion a’r cyfryngau yn
canolbwyntio mwy ar gwestiynau ynghylch beth i’w wneud gyda throseddwyr rhywiol hysbys na beth i’w wneud am
blant, eu teuluoedd ac eraill y mae’r broblem yn effeithio’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol arnynt, heb sôn am sut
i atal y cam-drin rhywiol yn y lle cyntaf. Mae ymatebion mewn polisi cyhoeddus yn debycach i bolisïau rheoli trosedd
felly nag i rai iechyd y cyhoedd, amddiffyn plant a pholisïau cymdeithasol eraill.
Cynyddu ymdrech asiantaethau cyfiawnder troseddol i ddod o hyd i droseddwyr, eu cosbi a'u hanalluogi fu’r ymateb
mwyaf amlwg. Ni all y dull ‘ôl-weithredol’ hwn ddatrys y broblem ar ei ben ei hun - caiff troseddwyr heddiw eu disodli
gan droseddwyr fory nad ydynt hyd yma wedi dechrau cam-drin plant yn rhywiol. Mae’n ymddangos bod ymateb ôlweithredol cosbedigol fel hyn yn cyd-fynd â theimladau a disgwyliadau’r cyhoedd, ac efallai mai dyma’r cymhelliad i
wleidyddion. Bydd angen arweinyddiaeth wleidyddol i newid y ffocws i ddull ataliad-ganolog sy'n seiliedig ar
dystiolaeth, ynghyd ag ymdrech ddifrifol i addysgu’r cyhoedd am y rhesymwaith a’i fanteision. Rhaid i’r ymchwilwyr a’r
ymarferwyr hwythau ymgysylltu’n fwy effeithiol â llunwyr polisi a chynhyrchu a lledaenu’r dystiolaeth bod modd
esbonio ac atal cam-drin rhywiol.

13 Smallbone et al ( 2008) Preventing Child Sexual Abuse: Evidence, Policy and Practice
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3.4.

Methodoleg yr Ymchwil

Rhwng Ebrill a Hydref 2010 fe wnaethom gynnal cyfweliadau lled-strwythuredig a rhannu holiaduron ymysg dros 100
o’r prif randdeiliaid oedd wedi'u gwasgaru'n ddaearyddol ar hyd a lled Cymru.
Roeddem am gael gwybod:
•
•
•
•

beth ym marn y prif randdeiliaid hyn sy’n effeithiol wrth atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru
beth sydd angen ei wneud i atal y rhai sy’n cyflawni'r troseddau rhag cam-drin yn rhywiol yn y lle cyntaf
beth sydd ei angen i alluogi cymunedau a theuluoedd i atal cam-drin plant yn rhywiol yn well
pa adnoddau sydd eu hangen ar blant a phobl ifanc er mwyn cael eu hamddiffyn yn well rhag cam-drin
rhywiol.

Dyma'r rhai a gyfrannodd i'r arolwg:•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pobl ifanc rhwng 11 a 19 sy’n aelodau o Fforwm Ieuenctid Caerffili
Pobl yn y carchar a ddyfarnwyd yn euog o gam-drin plant yn rhywiol
Aelodau craidd y rhaglen Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd i gamdrinwyr yng
Ngogledd Cymru
Dynion a ddyfarnwyd yn euog o droseddau rhywiol mewn perthynas â’r rhyngrwyd, sydd ar drwydded ac ar y
gofrestr troseddwyr rhyw yn y gymuned.
Rhieni plant sy’n oroeswyr cam-drin rhywiol
Oedolion sy’n oroeswyr cam-drin plant yn rhywiol
Pobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes addysg, gan gynnwys Cynghorwr Ysgol, Seicolegydd Addysg a staff
sy’n gweithio mewn Adrannau Addysg Awdurdodau Lleol mewn gwahanol rannau o Gymru.
Pobl broffesiynol sy’n gweithio yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys Dirprwy Bennaeth
Gwasanaethau Plant a Rheolwyr Tîm.
Pobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes Iechyd, gan gynnwys Rheolwr Datblygu Iechyd Plant mewn Bwrdd
Iechyd Lleol, Meddyg Dynodedig Amddiffyn Plant ac ymarferydd mewn lleoliad Gwasanaeth Iechyd Meddwl
Plant a’r Glasoed (CAMHS).
Pobl broffesiynol sy’n gweithio mewn carchardai yn darparu rhaglenni triniaeth i gamdrinwyr
Heddluoedd yng Nghymru
Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, yng Ngogledd a De Cymru
Pobl broffesiynol sy’n gweithio yn y gwasanaethau therapiwtig presennol ar gyfer plant sy’n oroeswyr a phlant
a phobl ifanc sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol
Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd mewn Canolfannau Teulu

Mae rhestr fanylach o'r sefydliadau i'w chael yn Atodiad 1.
I ddeall rhagor am wasanaethau ac anghenion cyfredol Cymru, fe wnaethon ni gynnwys galwadau diweddar o Gymru
oddi ar Linell Gymorth rhadffôn Cenedlaethol Stop it Now! Mae’r rhain yn dangos cymhlethdod yr anghenion o
bersbectif gwahanol unigolion, pob un ohonynt yn ymdrin ag effeithiau cam-drin plant yn rhywiol o fewn eu
teuluoedd.
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4

Darganfyddiadau a Thrafodaethau

4.1

Gwaith gyda Phlant a Phobl Ifanc i Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol
4.1.1. Atal Sylfaenol

“Mae angen gwell addysg mewn ysgolion, yn enwedig gyda myfyrwyr sydd ag anghenion
ychwanegol. Mae angen i hyn gynnwys meysydd addysg rhyw sylfaenol, perthnasoedd, hunan-barch a
gwaith unigol”
Er bod yn rhaid i atal cam-drin plant yn rhywiol barhau i fod yn brif gyfrifoldeb pob oedolyn yng Nghymru, yn ddiamau
mae ar blant angen gwybodaeth gadarn a phriodol i'w datblygiad trwy gydol eu plentyndod am berthnasoedd,
terfynau a diogelwch y corff. Byddai hyn yn cynyddu eu gwybodaeth a’u hunan-barch ac ar yr un pryd yn dylanwadu
ar eu hymddygiad a’u hyder wrth chwilio am gymorth neu gefnogaeth pan fydd ganddynt reswm da i bryderu. Er bod
gan rieni a gofalwyr rôl allweddol i'w chwarae, y ffordd fwyaf dibynadwy a chyson o fynd â’r maen i'r wal yw trwy
wasanaeth cyffredinol yr ysgol, yn ogystal â gwaith ieuenctid o bob math.
Cododd cyfranwyr i’r arolwg hwn bryderon ynghylch safon anwastad addysg rhyw mewn ysgolion ac arwyddocâd rôl,
sgiliau a galluoedd yr unigolyn/unigolion sy’n gyfrifol am ddysgu hwn. Pan fydd plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol,
gwyddom mai oedolyn neu unigolyn ifanc y mae'r plentyn yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo sy’n gyfrifol am
hynny yn aml, a hynny yng nghartref neu gymuned y plentyn. Amlygwyd addysg rhyw, felly, fel rhywbeth sy’n
arbennig o bwysig i blentyn neu unigolyn ifanc a allai fod yn dioddef cam-drin rhywiol. Yn achos ambell blentyn, trwy
addysg rhyw y bydd yn deall am y tro cyntaf fod yr hyn sy'n digwydd iddo yn anghywir. Teimlwyd yn aml y byddai’n
well darparu addysg rhyw gan weithwyr ieuenctid neu'r rheiny ag arbenigedd sefydliadau allanol. Teimlad rhai pobl
broffesiynol o feysydd iechyd ac addysg oedd nad oedd gan rai athrawon y sgiliau, y parodrwydd a’r deunyddiau
priodol i ddarparu addysg rhyw yn effeithiol, ac nid ydynt yn ymwybodol o rôl addysg rhyw wrth gynyddu
ymwybyddiaeth ymhlith plant o ymddygiad sy'n briodol neu'n amhriodol. Mae angen gosod y gwaith hanfodol hwn
hefyd o fewn cyd-destun perthynas.
Mae pobl ifanc mewn rhai ysgolion yng Nghymru bellach yn derbyn addysg am berthnasoedd parchus a cham-drin yn
y cartref. Rhoddwyd enghreifftiau o sefydliadau allanol sy’n darparu gweithdai theatrig rhagorol mewn ysgolion, yn
ogystal â defnyddio adnoddau addysgol gan Cymorth i Ferched Cymru a rhaglen ‘Sbectrum’ Hafan Cymru ar
ymwybyddiaeth o gam-drin yn y cartref. Rhoddwyd enghreifftiau hefyd o heddluoedd yng Ngogledd Cymru yn darparu
sesiynau addysgol ar gam-drin yn y cartref trwy eu Swyddogion Cyswllt Ysgolion a deunyddiau ar ddiogelwch ar y
Rhyngrwyd trwy hyfforddiant y Ganolfan Cam-fanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP). Yn Ysgol Gyfun
Plasmawr, mae’r staff, ar y cyd â Womenkind International, wedi arloesi gyda chynllun ‘Merched Mentrus’ sy’n
enghraifft ardderchog o sut y gall rhaglenni mewn ysgolion gynyddu hyder, ymdeimlad o uchelgais a hunan-fri
merched ifanc. Mae Ysgol Gyfun Plasmawr wedi lansio cynllun tebyg i fechgyn yn ddiweddar. Argymhellodd Stop it
Now! Cymru y dylid defnyddio mentrau tebyg i gynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin plant yn rhywiol a phroblemau
ymddygiad rhywiol, ond maent yn pwysleisio pwysigrwydd dangos i bobl ifanc bod sefydliadau’n bodoli sy’n darparu
cymorth i fyfyrwyr ar ôl y sesiwn os yw’n ymddangos bod rhai o’r materion a godir yn ystod y sesiwn wedi effeithio
arnynt. Ymysg yr adnoddau rhagorol eraill sydd wedi’i ddatblygu gan SARC (Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol)
yn Ne Cymru, mae llyfryn‘Saff/ Safe’ i bobl ifanc, sy’n cynnig gwybodaeth hygyrch i bobl ifanc am ganiatâd a
therfynau rhywiol, ac fe ddylai’r llyfryn hwn neu rywbeth tebyg iddo fod ar gael i bob unigolyn ifanc. Dywedodd ein
cyfranwyr bod prinder rhaglenni a mentrau fel hyn mewn ysgolion. Roeddent yn teimlo hefyd bod angen cymhelliad,
arbenigedd a sgiliau aelodau unigol o staff addysgu os yw rhaglenni o’r fath am fod yn effeithiol.
Ceir camau penodol o drawsnewid ym mywydau plant pan allent fod yn fwy agored i gael eu cam-drin neu’n fwy
parod i ddysgu am ddiogelwch personol ac ymddygiad cyfrifol. Pwysodd y cyfranwyr o fyd addysg a’r bobl ifanc y
buom yn siarad â hwy am dargedu’r yn y camau datblygu allweddol, gan gynnwys y dosbarth derbyn a’r flwyddyn olaf
yn yr ysgol gynradd cyn mynd i’r ysgol uwchradd. Awgrymwyd y dylid cynnwys ymwybyddiaeth o bwysigrwydd
berthnasoedd priodol, parchu eraill, caniatâd a therfynau personol. Roedd y bobl ifanc, yn arbennig, yn teimlo’n gryf
iawn am yr angen yn yr ysgol uwchradd am addysg ar y gwahanol ffurfiau ar gam-drin rhywiol, sut y mae
camdriniaeth o’r fath yn effeithio ar ddioddefwyr, sut y mae plant a phobl ifanc yn cael eu paratoi ar gyfer rhyw, ond
hefyd am derfynau rhywiol a pherthnasoedd amhriodol.
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Roedd yr un ar ddeg o ddynion ag a ddyfarnwyd yn euog am gam-drin plant yn rhywiol, gan gynnwys nifer a oedd eu
hunain wedi bod yn ddioddefwyr camdriniaeth o’r fath yn ystod eu plentyndod, yn unfrydol o ran y prif gamau
angenrheidiol er mwyn atal plant rhag bod yn agored i niwed. Fel dynion a oedd yn flaenorol wedi cam-fanteisio ar
hyn, roeddent yn cytuno bod plant yn fwy agored i niwed os oedd ganddynt lai o hyder a hunan-fri, os nad oeddent
yn sicr o derfynau mewn perthnasoedd ac o ran rhywioldeb, ac os na chaent amau a herio ymddygiad pobl eraill.
Roeddent yn teimlo y byddai maint y cam-drin yn lleihau pe byddai’r Llywodraeth, asiantaethau statudol a gwirfoddol,
teuluoedd a chymunedau’n mynd i’r afael yn hyderus ac yn gyson â’r agweddau hyn yn achos pob plentyn.

4.1.2. Atal Eilaidd
Dadleua Smallbone a’i gydweithwyr (2008) bod polisïau atal cam-drin plant yn rhywiol wedi esgeuluso buddsoddi
mewn datblygu dulliau o adnabod a chynorthwyo’r plant sydd â risg uwch o gael eu cam-drin yn rhywiol. Yn wir, mae
llawer o ymchwil yn nodi nodweddion y plant hynny, (ynghyd â’u teuluoedd a’u hamgylchiadau cymdeithasol) a allai
olygu bod ganddynt risg uwch o gael eu cam-drin yn rhywiol. Mae’r rhan fwyaf o’r amcangyfrifon yn dangos bod gan
ferched fwy o risg yn gyffredinol na bechgyn. Fel yr ydym wedi nodi, mae mwy o risg i ferched yn ieuengach ac o
fewn y teulu, ond mae risg bechgyn yn uwch pan fyddant yn hŷn, a heb fod o fewn y teulu. I fechgyn a merched,
mae’n ymddangos bod gwendidau seicolegol cyffredinol (e.e. lefel isel o hunan-barch ac angen emosiynol) yn
cynyddu’r risg, a hefyd anawsterau cyffredinol (gan gynnwys esgeulustod a mathau eraill o gam-drin) yn y cartref. Er
y gallai troseddwyr unigol gael eu denu at nodweddion ffisegol a seicolegol penodol, maent yn gyffredinol yn fwy
tebygol o dargedu plant sydd ar eu pennau’u hunain, sydd â phroblemau teuluol ac yn ddiffygiol o ran hyder, a rhai
mae’r troseddwyr yn eu hystyried yn ddeniadol o gorff, yn ddiniwed, yn chwilfrydig ac yn barod i ymddiried mewn
pobl. Mae’r dioddefwyr (a’u teuluoedd) yn debygol iawn o fod yn adnabod y troseddwr, ac yn wir, mae’n debygol y
bydd y darpar ddioddefwr eisoes wedi sefydlu perthynas agos gyda’r troseddwr cyn i’r cam-drin ddechrau.
Gellir rhannu’r ffactorau risg hyn yn ddau fath penodol. Mae a wnelo’r math cyntaf â nodweddion positif yn unigol
(e.e. diniweidrwydd, chwilfrydedd, parodrwydd i ymddiried mewn pobl) ac yn rhyngbersonol (e.e. dibyniaeth ar
oedolion ac agosrwydd emosiynol atynt). Gan mai diben atal cam-drin rhywiol yw cadw diniweidrwydd a chwilfrydedd
plant a’u parodrwydd i ymddiried a’u gallu i ddod yn agos at bobl yn emosiynol, doeth fyddai osgoi ymyraethau a allai
leihau’r cyneddfau hyn. Mae a wnelo’r ail fath o ffactor risg â nodweddion diamwys o negyddol (e.e. diffyg hyder a
hunan-barch, gor-angen emosiynol, problemau teuluol), ac mae’n ymddangos mai’r problemau hyn fyddai’r targedau
mwyaf priodol ar gyfer ymyraethau eilaidd sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr. Gan fod y ffactorau risg negyddol hyn yn
gysylltiedig ag amrywiaeth eang o ganlyniadau datblygu negyddol eraill, mae manteision ymyraethau yn debygol o
ymestyn y tu hwnt i leihau risgiau cam-drin rhywiol.
Teimlai cyfranwyr i’r arolwg hwn, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol a’r bobl broffesiynol a oedd yn gweithio ym
maes addysg a’r sector gwirfoddol, y gellid gwneud mwy i gynorthwyo plant a phobl ifanc sydd wedi’u hadnabod fel
rhai sy’n arddangos problemau cynnar ag ymddygiad rhywiol ac nad yw staff ym maes addysg yn ddigon hyderus
wrth ymateb i’r arwyddion cynnar nad yw popeth fel y dylai fod. Mae’n bosibl y byddant yn aros nes i’r ymddygiad
ymddangos lawer gwaith, neu ddod yn fwy o broblem cyn gweithredu ar sail eu pryderon a rhoi gwybod amdanynt o
bosibl. Codwyd mater diffyg hyfforddiant arbenigol ymysg cynghorwyr ysgol neu seicolegwyr addysg, er mai lle’r rhain
yw mynd i’r afael â’r problemau sy’n achosi ymddygiad amhriodol plant a phobl ifanc mewn ysgolion.
Mae prosiect peilot ar waith ar hyn o bryd i ddatblygu adnodd addysgol aml-gydran gyda disgyblion ysgolion meithrin
a chynradd (yn ogystal â staff ysgolion a rhieni a gofalwyr) ar y themâu hyn yng Nghyngor Sir Penfro gyda Stop it
Now! Cymru a’r Lucy Faithfull Foundation yn cydweithio gyda thîm aml-asiantaeth i gyflwyno rhaglen beilot yn
2011/12. Pan fydd y rhaglen hon wedi’i gwerthuso, bydd angen datblygu mentrau o’r fath ledled Cymru.
Hyd yn oed lle gwelwyd ymddygiad rhywiol sy’n destun pryder mewn pobl ifanc, mae cyfyngiadau ar gyllid yn golygu
bod oedi sylweddol cyn y bydd plentyn neu unigolyn ifanc yn cael y cymorth priodol. Lle mae contractau’n bodoli
rhwng awdurdodau lleol a gwasanaethau sy’n asesu ac yn ymyrryd yn achos plant ag ymddygiad rhywiol niweidiol,
mae’n bosibl na fydd atgyfeirio i wasanaeth allanol, er enghraifft Prosiect Taith Barnados
(http://www.barnardos.org.uk/taith.htm) neu Llwybrau Newydd yn digwydd am beth amser, neu gallent gael eu
dirwyn i ben yn fuan oherwydd diffyg arian ar gyfer trafnidiaeth, er enghraifft. Bydd y cyfle i ymyrryd yn gynnar cael
ei golli, sy’n golygu y gallai niwed pellach ddigwydd.
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Mae cysylltiad eglur rhwng plant a phobl ifanc sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol a rhai sydd wedi bod yn
dyst i drais yn y cartref neu fathau eraill o gam-drin. O’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth Taith Barnados i bobl
ifanc sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol, mae’n hysbys fod 62% ohonynt, wedi bod yn dyst i drais yn y
cartref neu mae amheuaeth fod hynny’n wir. (Gwasanaeth Taith Barnardos Adolygiad 10 Mlynedd, 2011). Mae angen
mwy o waith therapiwtig un-i-un gyda phlant a phobl ifanc agored i niwed, yn enwedig bechgyn, gartref, neu’n byw
mewn lloches, er mwyn mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â pherthnasoedd priodol, terfynau rhywiol ac
ymddygiad rhywiol ymosodol, er mwyn helpu’r dynion ifanc hyn i beidio â datblygu’n gyflawnwyr trosedd y dyfodol.
Nodwyd pryder hefyd ynghylch prinder adnoddau addysgol i blant a phobl ifanc gydag anableddau, sydd yn fwy
agored i ddioddef camdriniaeth rywiol. Er na chafwyd digon o ymchwil yn y DU, mae astudiaethau yn yr Unol
Daleithiau yn awgrymu bod plant ag anabledd 3 gwaith yn fwy tebygol o gael eu cam-drin yn rhywiol na phlant heb
anableddau o’r fath14. Dywedodd gweithwyr cymorth teulu wrthym nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw adnoddau
addysgol ynglŷn â chyffwrdd diogel, perthnasoedd iach na therfynau ar gael i’r grŵp yma o blant a phobl ifanc sy’n
arbennig o agored i niwed. Mae Stop it Now! Cymru’n ystyried hwn yn faes blaenoriaeth ar gyfer datblygu adnoddau.

4.1.3. Atal Trydyddol
Mae’r llenyddiaeth yn gwbl ddiamwys bod angen i blant sy’n dioddef cam-drin rhywiol allu defnyddio gwasanaethau
therapiwtig priodol, prydlon, medrus a sensitif ar ôl camdriniaeth; a bod gwasanaethau o’r fath, er nad ydynt o
reidrwydd yn ddwys nac yn helaeth, yn hanfodol i les uniongyrchol a thymor-hir y plentyn. Wrth gwrs mae anghenion
ychwanegol diogelwch ac amddiffyn, ac yn achos ambell blentyn, yr angen am gydnabyddiaeth gan eraill bod y camdrin wedi digwydd a bod y troseddwr wedi’i gosbi/wedi’i drin. Mae rhai plant sy’n ddioddefwyr yn dymuno aros mewn
perthynas ddiogel gyda’u camdriniwr, ac mae tystiolaeth o amgylchiadau lle mae hyn wedi gweithio allan yn dda i
bawb. Wrth gwrs, mae llawer o amgylchiadau lle byddai cyswllt yn y dyfodol yn ddieisiau, y tu hwnt i amgyffred neu’n
anniogel.
Honna Smallbone a’i gydweithwyr (2008) bod parhad y cam-drin am gyfnod mwy estynedig yn un o blith nifer o
ffactorau sy’n gysylltiedig yn gyson â chanlyniadau mwy negyddol i’r sawl a gafodd i gam-drin rhywiol. Mae ymchwil
hefyd wedi dangos nad yw bod yn ddioddefwr sawl tro yn beth anghyffredin ymysg dioddefwyr cam-drin rhywiol, a
bod hyn hefyd yn gysylltiedig â chanlyniadau mwy negyddol, sydd ddim yn syndod. Mae felly’n hanfodol fod
ymdrechion i atal cam-drin yn cynnwys ffocws ar ddarganfod ac ymyrryd yn gynnar, ac ar atal camdriniaeth bellach i’r
rhai sydd eisoes wedi dioddef.
Os oes rhiant cefnogol neu oedolyn cyfrifol arall ar gael, mae’n ymddangos mai dyma’r amod pwysicaf wrth annog
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dioddefwyr i ddatgelu’r sefyllfa am y tro cyntaf . Yn yr un modd, mae’n ymddangos bod disgwyliadau ynglŷn â sut y
mae awdurdodau amddiffyn plant, yr heddlu a’r llysoedd yn debygol o ymateb yn ystyriaeth bwysig ym
mhenderfyniadau’r oedolion a ydynt am adrodd y cam-drin ymhellach ai peidio. Mae ymchwil yn dangos bod rhieni ac
oedolion eraill, gan gynnwys pobl broffesiynol ym maes iechyd a meysydd eraill, yn parhau i fod yn gyndyn i roi
gwybod am cam-drin rhywiol i raddau helaeth, a hynny’n rhannol oherwydd y gallai gwneud hyn waethygu’r broblem
yn hytrach na’i datrys16. Adroddiad Llinell Gymorth Mae Stop it Now! UK & Ireland (2010) yn darparu tystiolaeth sy’n
ategu’r pryderon cyffredinol hyn.
Dadleua Smallbone bod angen i’r prif bwyslais mewn polisi atal trydyddol sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr:
1
2
3
4

greu’r amodau lle mae’r dioddefwyr yn fwyaf tebygol o ddatgelu’r sefyllfa a derbyn cymorth
addysgu’r rheiny sydd agosaf at y plentyn a’r mwyaf tebygol o ddarganfod y gamdriniaeth neu glywed amdani
- rhieni, athrawon, gweithwyr ieuenctid, ac ati - ynglŷn â’r ymateb gorau i’r datgeliad, gan gynnwys lle i roi
gwybod amdano a beth i’w ddisgwyl wedi iddynt wneud hyn
gwella’r ffyrdd y bydd asiantaethau amddiffyn plant a chyfiawnder troseddol yn ymateb i ddatgeliad, er mwyn
blaenoriaethu cynnydd yn lles ac adferiad y dioddefwr
darparu gwasanaethau therapiwtig a chefnogol o safon uchel i’r dioddefwr a’i deulu.

Mae gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, addysg a’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru’n cydnabod
bod yr ymateb therapiwtig i blant a phobl ifanc ar ôl camdriniaeth rywiol yn annigonol ar y cyfan. Os yw gweithwyr
cymdeithasol wrthi’n asesu ac yn cynorthwyo teulu ar ôl camdriniaeth, mae’n bosibl y bydd rhywfaint o gymorth yn
cael ei gynnig yn uniongyrchol i’r plentyn, ond nid gwasanaeth therapiwtig mo hyn. Oherwydd cyfyngiadau ariannol yr
adran, ychydig iawn sy’n gallu manteisio ar y gwasanaethau therapiwtig arbenigol sy’n cael eu cyfyngu i’r nifer fechan
o achosion mwy cymhleth.
14 Sullivan P. M. & Knutson, J. F. (2000) Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study.
Child Abuse and Neglect, 24(10): 1257-1273.
15 Allnock, Debra (2010) Children and young people disclosing sexual abuse: An introduction to the research. Child Protection Research
Department NSPCC Fresh Start
16 Stop it Now! Wales Public Consultation (2008) Attitudes, behaviours and beliefs of Welsh public on child sexual abuse prevention
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Mae’r trothwyon gofynnol ar gyfer derbyn gwasanaeth o’r fath weithiau’n cael eu gosod yn uchel iawn, mae’r rhestrau
aros yn faith, ac ni lwyddir i ddiwallu anghenion y rhan fwyaf o ddioddefwyr. O ystyried yr hinsawdd economaidd sydd
ohoni, teimlai rhai cyfranwyr y dylai’r ymarferwyr hyn gael hyfforddiant pellach i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth
angenrheidiol os oedd dogni llym yn parhau ar y gwasanaethau therapiwtig arbenigol, a byddai’n rhaid i’w rheolwyr
ganiatáu mwy o amser iddynt ymateb yn briodol i anghenion y plant.
Felly mae’r pryder yn parhau - beth all plentyn a’i deulu ei ddisgwyl o ran ymateb therapiwtig ar ôl cael ei gam-drin yn
rhywiol? Ar hyn o bryd, ychydig o gymorth therapiwtig y bydd plentyn a’i deulu yn ei dderbyn, neu ddim cymorth
therapiwtig o gwbl, sy’n golygu bod eu problemau’n parhau heb eu datrys a bod y risg o ddod yn ddioddefwyr eilwaith
yn uchel.
Mewn achosion lle cynhelir ymchwiliad troseddol, mynegwyd pryder ynglŷn â pha mor ddigonol oedd yr hyfforddiant i
gyfarparu swyddogion yr heddlu’r â’r wybodaeth a’r sgiliau i gyfweld dioddefwyr oedd yn blant. Ymhlith yr agweddau
a nodwyd oedd y gallu i weld y byd o bersbectif y plentyn; adeiladu ymddiriedaeth a chydberthynas; a gofyn
cwestiynau sy’n briodol i oed y plentyn ynglŷn ag agweddau sensitif ar y cam-drin. Hefyd roedd pryderon gan
weithwyr proffesiynol ym maes iechyd ynghylch eu parodrwydd i ymgysylltu ag archwiliadau fforensig ar ôl y
gamdriniaeth ac argaeledd a hygyrchedd y gwasanaethau hyn i gasglu tystiolaeth a darparu cefnogaeth emosiynol ar
gyfer adfer. Codwyd hefyd faterion y diffyg rheithfarnau euog mewn achosion o gam-drin plant yn rhywiol, yr
anawsterau a wynebir wrth gefnogi teuluoedd trwy achosion llys troseddol, rheoli disgwyliadau plentyn a theulu trwy’r
broses yma, ac effaith rheithfarn ‘ddieuog’ yn y llys troseddol a/neu ganlyniadau anghyson yn y llysoedd teulu ar y
teulu dan sylw.
Mae a wnelo’r paragraffau blaenorol ag amgylchiadau lle cofnodwyd y cam-drin, a gwyddom mai lleiafrif yn unig o’r
achosion o gam-drin plant yn rhywiol yw hyn. Mae problem cynnig gwasanaethau therapiwtig i ddioddefwyr nad ydynt
wedi datgelu’r sefyllfa yn broblem llawer mwy cymhleth nag y gallwn fynd i’r afael â hi yn ystyrlon yma.
Nodwyd pryder sylweddol gan weithwyr cymdeithasol y gallai pobl ifanc sy’n arddangos problemau ymddygiad rhywiol
o amgylch plant neu unigolion ifanc eraill fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol, a allai ddod â goblygiadau
sylweddol iddynt yn ddiweddarach yn eu bywyd. Nid yw’r ymateb presennol i rai mathau o ymddygiad rhywiol
niweidiol gan bobl ifanc yn mynd i’r afael ag anghenion cyflawnwyr trosedd ifanc mewn modd priodol. Mae’n bwysig
mynd i’r afael ag achosion eu hymddygiad a chydnabod y gallai’r plant neu’r bobl ifanc hyn fod yn ddioddefwyr
camdriniaeth eu hunain. Ychydig o gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y plant a’r bobl ifanc yma, ac mae’r
gwasanaethau sydd ar gael yn canolbwyntio ar ardal De Cymru. Mynegwyd pryder hefyd ynghylch y diffyg cymorth ar
gyfer plant a oedd wedi bod yn wrthrych ymddygiad rhywiol niweidiol a’r diffyg gwybodaeth ac addysg i deuluoedd i
gynorthwyo plant ar ôl y profiadau hyn.
Mae’r enghraifft sy’n dilyn, o alwad a dderbyniwyd, yn dangos sut y mae llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! wedi
helpu rhiant yng Nghymru, ac mae’n cynnwys rhai o’r problemau a allai godi i alwyr pan yw’r sawl yr honnir iddo
gyflawni’r drosedd hefyd yn blentyn. Mae’n dwyn sylw at yr angen am gymorth i’r dioddefwyr, a hefyd i’r plentyn sy’n
ymddwyn yn amhriodol, yn ogystal ag i rieni’r ddau blentyn.

18

Llinell Gymorth Stop it Now! Enghraiﬀt o Alwad o Gymru - oedolyn sy'n poeni am blentyn
neu unigolyn ifanc sydd wedi cael ei gam-drin
Galwodd Helen y Llinell Gymorth ar ôl i Sarah, ei merch 8 oed, ddweud wrthi fod Michael, ei llysfrawd 10 mlwydd
oed, wedi rhoi ei bidyn yn ei cheg. Dywedodd hi fod hyn wedi digwydd sawl gwaith yn ystod gwyliau wythnos o
hyd, ac roedd ef wedi dweud wrthi am beidio â dweud wrth neb. Roedd Sarah yn poeni am gael Michael i drwbl.
Mae Helen wedi bod gyda'i phartner, Bob, am bron i bum mlynedd. Michael yw ei fab biolegol sy'n byw gyda'i fam,
ac sy'n ymweld â nhw yn ystod gwyliau'r ysgol ac ar ambell benwythnos. Nid oes ganddi hi a Bob unrhyw blant
eraill.
Roedd Helen mewn sioc ac nid oedd yn gwybod beth i'w wneud. Roedd Helen yn sicr fod Sarah yn dweud y gwir.
Roedd hi'n gwybod y byddai Bob yn amddiffyn Michael ac ofnai y byddai hyn yn achosi dadl rhyngddynt. Ond
roedd hi'n sôn am Bob fel tad da ac yn dweud ei fod yn awyddus i ofalu am fuddiannau'r ddau blentyn.
Roedd Helen yn poeni am Sarah, ac yn awyddus i drafod y ffordd orau o'i chysuro. Nid oedd Helen wedi siarad ag
unrhyw un am y peth eto, ac roedd yn dymuno defnyddio'r alwad i drafod yr opsiynau oedd ar gael iddi.
Trafodaeth a Chyngor:
Diolchwyd i Helen am ffonio'r Llinell Gymorth. Buom yn trafod pwysigrwydd peidio â chynhyrfu o flaen Sarah;
dweud wrthi ei fod yn beth da ei bod hi wedi teimlo y gallent siarad am yr hyn oedd wedi digwydd gyda Michael, a
gwneud yn siwr ei bod yn deall nad oedd hi'n gyfrifol am yr hyn oedd wedi digwydd.
•
•
•
•

•
•

Trafodwyd pa mor bwysig oedd cael Helen i siarad â Bob am hyn er gwaethaf ei phryderon hi. Dylai'r
ddau blentyn gael eu cadw ar wahân i amddiffyn Sarah a Michael. Roedd yn bwysig fod y plant yn gweld
bod yr oedolion yn gytûn o ran eu hagwedd.
Dylai Bob siarad â mam Michael.
Dylid rhoi cyfle i Michael siarad am yr hyn a ddigwyddodd. Dywedodd Helen nad oedd hi erioed wedi bod
ag unrhyw bryderon am ei ymddygiad gyda Sarah o'r blaen; dywedodd ei bod yn teimlo'n flin gydag ef a'i
bod yn pryderu am yr hyn oedd wedi ysgogi ei ymddygiad amhriodol.
Roedd Helen yn ansicr a ddylai roi gwybod i'r heddlu neu asiantaethau statudol am y digwyddiad.
Dywedodd Sarah nad oedd hi yn dymuno i unrhyw un arall wybod ac nid oedd Helen am fradychu ei
hymddiriedaeth. Ar y llaw arall, doedd hi ddim eisiau cydgynllwynio yn y sefyllfa drwy'r gadw'r peth yn
"gyfrinach" o fewn y teulu. Buom yn siarad am rôl y Gwasanaethau Plant ac awgrymwyd y dylai hi drafod
y dewisiadau gyda Bob. Awgrymwyd hefyd y dylid bod yn onest gyda Sarah a Michael am y
penderfyniadau a wnânt.
Awgrymwyd y dylai Helen roi rhif y Llinell Gymorth i Bob, a gallai drosglwyddo hwnnw i'w gyn-wraig.
Mae pob galwad yn gyfrinachol ac ni fyddent yn cael eu cysylltu oni bai fod pob parti wedi rhoi caniatâd.
Awgrymwyd y dylai Helen hefyd ystyried ei gofal amdani hi ei hun.

Camau y cytunwyd arnynt gyda Helen:
•
Gweithredu mesurau amddiffyn plant ar unwaith i sicrhau nad yw Sarah yn cael ei gadael heb
oruchwyliaeth gyda Michael.
•
Sicrhau Sarah ei bod hi wedi gwneud y peth iawn wrth ddweud beth oedd wedi digwydd; gofalu ei bod
hi'n teimlo'n ddiogel a'i bod yn cael ei chefnogi. Ei hannog i siarad pan fydd hi'n teimlo fel gwneud hynny.
•
Cysylltu â gwefan MOSAC, sefydliad gwirfoddol a leolir yn Llundain sy'n cefnogi'r holl rieni a gofalwyr
nad ydynt yn cam-drin y cafodd eu plant wedi cael eu cam-drin yn rhywiol, am wybodaeth ac adnoddau
ychwanegol.
•
TSiarad â Bob cyn gynted ag y bo modd fel y gallai roi gwybod i fam Michael a siarad â Michael ei hun.
Trosglwyddo rhif y Llinell Gymorth iddynt.
•
Ystyried yr opsiynau o ran cynnwys asiantaethau statudol; gwneud apwyntiad gydag Ymarferwr
arbenigol o’r Lucy Faithfull Foundation i ymchwilio i hyn ymhellach.
Canlyniad:
Galwodd Helen eto'r wythnos ganlynol i siarad gydag ymarferwr. Rhwng galwadau, yr oedd wedi siarad â Bob. Er
ei fod wedi cynhyrfu, siaradodd Bob â Michael, a gyfaddefodd yr ymddygiad. Ni allai esbonio pam ei fod wedi
gwneud yr hyn a wnaeth, ond roedd yn teimlo cywilydd ei fod wedi codi ofn ar Sarah a chreu gofid iddi. Siaradodd
Bob hefyd â'i gyn-wraig a threfnodd i'r tri oedolyn gyfarfod wyneb yn wyneb i siarad am sut i symud ymlaen. Er
mwyn cadw pellter rhwng y plant, gwnaeth Bob drefniadau i ymweld â Michael yn nhy ei gyn-wraig yn lle yng
nghartref y teulu.
Defnyddiodd Helen ei galwad gyda'r ymarferwr i ystyried yr opsiynau oedd ar gael a ffyrdd i gefnogi'r ddau
blentyn yn y dyfodol. Penderfynodd Helen nad oedd hi am gysylltu â'r heddlu oherwydd nad oedd hi'n dymuno i
Sarah roi tystiolaeth. Roedd Sarah wedi cynhyrfu wrth feddwl y byddai Bob yn dod i wybod beth oedd wedi
digwydd a gwyddai Helen y byddai gorfod siarad â dieithryn am y peth yn peri trallod iddi. Buom yn ystyried ffyrdd
o amddiffyn Sarah gan gynnwys sut i atgyfnerthu cysyniadau am gyffwrdd priodol, siarad ag oedolyn y gellir
ymddiried ynddo, a datblygu cynllun diogelwch teulu. Roedd Helen a Bob yn dal i drafod a
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ddylid cysylltu â'r Gwasanaethau Plant y pryd hwn.

4.2.

Gwaith gyda Chymunedau a Theuluoedd i Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol
4.2.1. Atal Sylfaenol

"Rhwystr allweddol i atal cam-drin plant yn rhywiol yw'r gred na fydd byth yn digwydd i chi - neu ei
fod yn fater na fydd byth yn effeithio arnoch chi. Nid oes gan gymdeithas y cymhelliant na'r awydd i
ddeall. Mae'n bwnc emosiynol ac mae pobl yn gyndyn i ddeall neu maent yn amharod i wneud hynny"
- Rheolwr Rhaglen Trin Troseddwyr Rhyw
Mae modelau o ymddygiad troseddol rhywiol, gan gynnwys 'Child Sexual Abuse, New Theory and Research, 1986’ gan
David Finkelhor yn eglur bod plant yn agored i bobl gam-fanteisio arnynt a’u cam-drin mewn amrywiaeth o wahanol
amgylchiadau; ond hefyd eu bod yn cael eu cam-drin pan nad yw rhai sy'n eu diogelu (e.e. rhieni, gwarcheidwaid,
athrawon) yn ymwybodol o'r risgiau a'r arwyddion, yn brin o hyder i ymyrryd neu yn cael eu hatal o ran eu gallu i
amddiffyn. Er bod gan weithwyr a gwirfoddolwyr yn y gweithlu plant rôl bwysig i'w chwarae wrth atal cam-drin plant
yn rhywiol, rhieni a gofalwyr sydd agosaf at blant fel arfer ac mae ganddynt hwy rôl allweddol i'w chwarae, sy’n
cynnwys meithrin sgiliau a chydnerthedd yn eu plant. Mae'n wir, wrth reswm, bod y rhan fwyaf o blant sy'n cael eu
cam-drin yn rhywiol yn dioddef dan law oedolyn neu berson ifanc sy'n gyfarwydd iddynt ac y maent yn ymddiried
ynddo. Yr hyn sydd hefyd yn wir yw NAD y fam neu'r tad naturiol yw'r camdriniwr fel arfer. Mae hyd yn oed yn fwy
prin i'r fam a'r tad gam-drin plentyn gyda'i gilydd. Mae gan rieni a gofalwyr, yn ogystal ag oedolion yn y teulu
estynedig, ran allweddol i'w chwarae wrth atal camdriniaeth, ac mae arnynt angen gwybodaeth, sgiliau a chefnogaeth
ar gyfer hyn.
Teimlai rhai a gyfrannodd at yr Arolwg er mwyn gallu amddiffyn plant yn well rhag camdriniaeth rywiol, bod angen i
gymunedau a theuluoedd yng Nghymru ddod yn fwy ymwybodol o natur y broblem, yn ogystal ag o ymddygiad
troseddwyr. Er bod llawer o bobl yn derbyn bod cam-drin plant yn rhywiol yn broblem bwysig, maent yn aml yn credu
bod cam-drin yn rhywbeth sy’n cael ei gyflawni gan 'bedoffiliaid' ysglyfaethus sy'n risg barhaus i blant a'u bod fel arfer
yn ddieithriaid. Nid yw’r rhelyw o bobl yn ymwybodol o raddfa problem cam-drin plant yn rhywiol, a’r ffaith mai
ymddygiad sy'n cael ei gyflawni gan bobl 'gyffredin, bob dydd' ydyw. Ychydig o gyfle sydd i ddeall sut mae cam-drin
yn dechrau, nac ychwaith y ffactorau rhagdueddol a allai wneud yn fwy tebygol o ddigwydd.
Teimlai cyfranwyr hefyd nad yw'r cyswllt rhwng cam-drin plant yn rhywiol a'r effaith ar iechyd y cyhoedd yn
gyffredinol yn cael ei gydnabod yn eang nac yn cael ei drafod yn gyhoeddus. Mae llenyddiaeth ymchwil helaeth yn
dangos yn eglur iawn (e.e. Strategaeth yr Adran Iechyd ar gyfer Lloegr, 2010) fod cam-drin plant yn rhywiol yn un o'r
ffactorau allweddol sy'n sail i broblemau cymdeithasol mawr fel camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, hunan-niwed ac
iselder. Byddai rhaglenni ac ymgyrchoedd atal llwyddiannus yn arwain at arbedion enfawr o ran dioddefaint dynol yn
ogystal ag i bwrs y wlad.
Nid oes digon o gyfle i gymunedau a theuluoedd ddysgu mwy ynghylch natur cam-drin plant yn rhywiol, ei ystyried yn
ymddygiad y gellir ei atal a sylweddoli nad yw’n anochel. Mae cryn dipyn o ofn yn parhau ynghylch y mater hwn sy'n
cael ei gysylltu â’r amharodrwydd i drafod a siarad yn agored am ryw, rhywioldeb ac integriti rhywiol.
Tynnodd llawer o'r cyfranwyr sylw at bwysigrwydd cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant rhwng 0 i 3 oed. Teimlai
gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda throseddwyr mewn carchar yn ogystal â gweithwyr iechyd proffesiynol pe
rhoddid pwyslais ar addysg i rieni am gadw o fewn terfynau priodol, perthnasoedd, iechyd emosiynol a lles, meithrin
plant yn ddiogel a chefnogi bywyd teuluol, y byddai hyn yn meithrin cydnerthedd mewn plant a theuluoedd. Nodwyd
bod ymwelwyr iechyd yn grŵp allweddol sy’n gweithio gyda theuluoedd yn ystod y cyfnod hwn.
Yr hyn a ddaeth i'r amlwg drwy ein cyfweliadau oedd arwyddocâd cynyddu ymwybyddiaeth o fewn cymunedau a
theuluoedd am raddfa ac effaith cam-drin plant yn rhywiol a'r canlyniadau cadarnhaol y gellir eu cael o sicrhau
ymyrraeth gynnar a chefnogaeth. Mae rhwystrau cryf i adrodd am bryderon neu amheuon, gan gynnwys ofn y
canlyniadau i'r plentyn a'r teulu ehangach. Er y teimlid bod angen gwell cefnogaeth trwy'r broses ddatgelu, dylai
camau gweithredu ataliol yn ystod y cam cynharaf (hy. Atal Sylfaenol) osgoi'r angen i ddatgelu o gwbl.
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4.2.2. Atal Eilaidd
"Gallai ymwelwyr iechyd chwarae rhan ragweithiol allweddol trwy ymrymuso rhieni newydd, yn
enwedig os bydd y rhieni hynny eisoes wedi'u nodi fel rhai agored i niwed - byddai hyn yn ei dro yn
caniatáu i deuluoedd ddatblygu sgiliau magu plant cadarnhaol eu hunain, yn eu cartrefi eu hunain"
- Swyddog Iechyd Proffesiynol, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf.

Mae Smallbone a’i gydweithwyr (2008) yn dadlau bod ymdrechion wedi’u gwneud ym maes ehangach atal cam-drin
plant i ddarganfod ffactorau risg ar lefel gymunedol ac i ganolbwyntio gwasanaethau ar y cymunedau lle cafodd y
ffactorau risg hyn eu darganfod. Yn yr un modd, bu hanes hir o dargedu rhaglenni atal troseddu yn y gymuned ar
gyfer cymunedau mewn perygl. Problem ar unwaith gyda dechrau ar gwrs tebyg o weithredu ar gyfer targedu Camdrin Plant yn Rhywiol yw bod llai yn hysbys ar hyn o bryd am ffactorau risg ar lefel y gymuned ar gyfer cam-drin
rhywiol nag sydd ar gyfer cam-drin a throseddu yn gyffredinol. Mae rhywfaint o ymchwil yn UDA sy'n awgrymu bod
ffactorau risg cymunedol ar gyfer cam-drin rhywiol yn debyg i'r rhai hynny ar gyfer mathau eraill o gamdriniaeth, ac y
gallai rhai amgylchiadau cymdeithasol (e.e. amgylchiadau economaidd-gymdeithasol isel, cyfran o aelwydydd gyda
mamau sengl) fod yn gysylltiedig yn benodol gyda Cham-drin Plant yn Rhywiol, ond mae angen llawer mwy o fanylion
i roi darlun eglurach o ecoleg gymdeithasol ehangach cam-drin rhywiol.
Byddai'r sail wybodaeth bresennol yn cefnogi buddsoddiadau mewn mentrau cymunedol lleol wedi'u modelu ar
raglenni megis Cymunedau sy'n Gofalu, ac mewn rhaglenni sy'n canolbwyntio ar ddarparu cymorth i deuluoedd a
gwasanaethau ymweld â'r cartref mewn cymdogaethau sydd mewn ardaloedd o dan anfantais gymdeithasol.
Teimlai gweithwyr iechyd proffesiynol oedd yn cyfrannu at yr Arolwg hwn fod bydwragedd, ymwelwyr iechyd a
gweithwyr proffesiynol eraill oedd mewn cysylltiad agos gyda theuluoedd cyn ac ar ôl geni plentyn mewn sefyllfa dda i
gymryd rhan ragweithiol yn y gwaith o ddarganfod teuluoedd sy'n agored i niwed a'r rhai a fyddai'n elwa o
ymyraethau wedi'u targedu, er enghraifft, mamau sengl ifainc oedd wedi dioddef camdriniaeth neu berthnasoedd
treisgar yn y gorffennol neu famau ifainc oedd yn hysbys i'r awdurdodau statudol yn ystod eu plentyndod fel rhai
oedd angen gofal neu amddiffyniad.
Cydnabyddid bod yn rhaid i weithwyr proffesiynol sydd mewn cysylltiad â theuluoedd fod yn effro i gam-drin plant yn
rhywiol a bod yn rhaid iddynt allu adnabod y teuluoedd hynny a allai fod yn agored i niwed, er enghraifft, y rhai sy'n
ymddangos nad oes ganddynt ddigon o ymwybyddiaeth am berthnasoedd a therfynau penodol, neu'r rhai sy'n brin o
sgiliau meithrin a chyfathrebu. Credai gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol y gellid hyfforddi aelodau staff o fewn
y seilwaith presennol o sefydliadau ac adrannau i ddarparu cymorth penodol i’r teuluoedd a nodwyd fel rhai sy'n
agored i niwed. Ond byddai'n rhaid i'r angen gael blaenoriaeth o fewn y sefydliad a byddai'n rhaid i ddeunyddiau a
chynnwys perthnasol gael eu cynllunio a'u cyflwyno i'r staff hyn.
Wrth gael eu hannog i ystyried atal eilaidd - hynny yw, targedu "cymunedau mewn perygl" - nododd nifer o
gyfranogwyr bod mwy o risg i blant mamau ifainc sydd eisoes yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu
am ymddygiad rhywiol peryglus blaenorol, ond hefyd, yn syml, plant gyda rhieni ifanc. Dywedwyd mai ychydig iawn o
gefnogaeth a roddir i dadau ifainc, gydag asiantaethau yn aml yn ansicr sut i ymgysylltu â hwy. Mae'n ymddangos fod
hwn yn faes a fyddai'n elwa o gryn sylw, er mwyn atal cam-drin plant yn rhywiol, ond hefyd am
resymau ychwanegol sy’n ymwneud â lles plant a theuluoedd.
Byddai hyfforddiant i athrawon dan hyfforddiant, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr proffesiynol ym maes
gwasanaethau cymdeithasol yn ddelfrydol yn rhoi mwy o bwyslais ar atal rhagweithiol. Dywedodd unigolion sy'n
ymwneud â'r sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant i staff ysgolion a gweithwyr cymdeithasol y dyfodol mai ychydig
iawn o bwyslais sy’n cael ei roi ar atal cam-drin. Eto i gyd mae yna ddigonedd o gyfleoedd o fewn y rolau hyn i
ddarganfod y plant a’r bobl ifanc "mewn perygl" a datblygu eu cydnerthedd; yn ogystal ag i ddylanwadu ar deuluoedd
i gydnabod y risg a defnyddio camau ataliol cadarnhaol i ddiogelu eu plant. Dylai cwricwlwm y rhaglenni hyfforddiant
ar gyfer addysg a chymwysterau gweithwyr cymdeithasol yn ddelfrydol gynnwys addysg ar atal cam-drin plant yn
rhywiol.
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4.2.3. Atal trydyddol
“Mae cam-drin rhywiol yn digwydd ac mae gennym i gyd gyfrifoldeb i amddiffyn a gofalu am les pob
plentyn. Fel sefydliad credwn fod codi ymwybyddiaeth rhieni ynghylch mater mor sensitif yn hanfodol.
Mae mwy o ymwybyddiaeth yn golygu mwy o amddiffyniad.”
- Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd, Un o Sefydliadau'r Trydydd Sector, Sir Gaerfyrddin

Gellid gwella'r ymateb cymunedol i gam-drin plant yn rhywiol yn fawr trwy gyflwyno mwy o ddulliau dan arweiniad y
gymuned i helpu'r rhai sy'n dioddef effeithiau’r cam-drin. Gallai'r ymdeimlad o berthyn i gymuned yn hytrach na chael
eu gwahanu oddi wrthi o ganlyniad i'r cam-drin gynorthwyo'n fawr i greu cydnerthedd a chynorthwyo i adfer y plentyn
a'r teulu.
Un adnodd gwerthfawr y tynnwyd sylw ato gan gyfranogwyr oedd grŵp hunangymorth a gynhaliwyd o fewn
cymunedau ar gyfer aelodau'r teuluoedd y mae cam-drin plant yn rhywiol yn effeithio arnynt, er mwyn galluogi
teuluoedd i rannu profiadau a chefnogi ei gilydd drwy'r daith anodd o ddod atynt eu hunain yn dilyn y profiad. Er mai
mewn un rhan o'r wlad yn unig y mae hyn ar gael, mae'r potensial i ehangu ei argaeledd ar draws Cymru i gefnogi'r
gwaith o adfer a sicrhau diogelwch llawer mwy o deuluoedd yn y dyfodol yn sylweddol.
Nododd gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth prawf bod bwlch yn y cymorth cyfannol a gynigir ar gyfer pob aelod
o'r teulu yn dilyn cam-drin rhywiol; ar gyfer y plentyn sydd wedi dioddef, y partner sydd heb droseddu a brodyr a
chwiorydd eraill o fewn y teulu, ond hefyd ar gyfer y troseddwr, a allai ddychwelyd i fyw gyda'r teulu yn y pen draw.
Ni wyddom fod unrhyw gymorth ar gael ar gyfer teuluoedd sy'n gamdrinwyr rhywiol benywaidd yng Nghymru, gan
gynnwys y partner nad yw'n cam-drin a phlant y camdriniwr benywaidd.
Mewn amgylchiadau lle mae plentyn wedi datgelu camdriniaeth lle cysylltwyd ag asiantaethau statudol, cydnabuwyd
bod y cymorth therapiwtig ar gyfer plant a theuluoedd yn dameidiog neu'n wael. Wrth gwrs mae yna amgylchiadau lle
mae teulu yn dewis peidio â chysylltu â'r heddlu neu weithwyr cymdeithasol, ond yn dal i fod yn dymuno i'w plentyn
gael cymorth a chefnogaeth briodol. Mae ar deuluoedd angen mynediad parod at wybodaeth, addysg ac arweiniad lle
maent yn cael eu gadael i gefnogi plentyn yn dilyn cam-drin rhywiol.
Ychydig iawn o gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer partneriaid pobl sydd wedi cam-drin plant yn rhywiol, gan gynnwys
partneriaid pobl sydd wedi cyflawni troseddau Rhyngrwyd. Mae'r enghraifft hon o alwad i Linell Gymorth Stop it Now!
oddi wrth alwr yng Nghymru yn rhoi manylion am rai o'r cymhlethdodau a wynebir gan bartner person sydd wedi cael
ei arestio am droseddau yn erbyn plant sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd. Llwyddodd Ymarferydd o Sefydliad Lucy
Faithfull i gyfarfod â'r galwr, a deithiodd i Fryste yn ddiweddarach i fynychu cwrs Inform, rhaglen bum sesiwn a
ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan Sefydliad Lucy Faithfull ar gyfer partneriaid ac aelodau teuluoedd troseddwyr
Rhyngrwyd.
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Enghraiﬀt o Alwad: Oedolyn yn pryderu am droseddwr Rhyngrwyd:
Cafodd gŵr Emily, Owen, ei arestio yn gynharach heddiw am lawrlwytho delweddau anweddus o blant. Roedd hi
a'i dau blentyn bach, 4 a 10 oed, gartref pan ymwelodd yr Heddlu. Cysylltwyd â'r Gwasanaethau Plant ac mae
Owen wedi symud allan o'r cartref. Ni chaniateir iddo weld y plant, ond mae Emily yn cadw mewn cysylltiad ag ef
dros y ffôn. Mae Emily mewn sioc; mae hi'n caru Owen ac nid yw'n deall sut y gallai fod wedi gwneud hyn.
Mae Owen yn gweld colli'r plant ac maen nhw yn ei golli ef. Ei phlant a materion ymarferol sy'n mynd â bryd Emily
ar hyn o bryd. Mae hi'n hunangyflogedig ac yn annibynnol yn ariannol ar ei gŵr. Mae hi eisiau gwybod beth i'w
ddweud wrth y plant, yn enwedig eu merch hŷn.
Trafodaeth / cyngor:
•
•
•
•

•
•

Fe wnaethom gydnabod y trallod y mae'n rhaid bod yr arestio wedi'i achosi.
Buom yn trafod yr hyn y dylai Emily ei ddweud wrth y plant, a'r gwahaniaethau rhyngddynt yn seiliedig ar
eu hoedran a'u gallu i ddeall.
Mae'n ddyddiau cynnar iawn eto, ac mae'n debygol y bydd gan Emily lawer mwy o gwestiynau dros yr
wythnosau a'r misoedd nesaf. Bydd angen iddi fod yn amyneddgar; mae dadansoddiad yr Heddlu o'r
cyfrifiadur yn debygol o gymryd rhai misoedd.
Fe wnaethom egluro bod dedfrydau ar gyfer y math yma o droseddu yn cael eu seilio ar nifer o ffactorau,
gan gynnwys y categorïau a nifer y lluniau. Mae'n anodd gwybod ar hyn o bryd beth allai ddigwydd yn y
dyfodol. Mae rhai troseddwyr yn risg uniongyrchol i blant, ond mae'n ymddangos nad yw rhai eraill yn
risg o gwbl.
Nid yw Emily yn sicr beth y dylai ei wneud am ei phriodas - beth oedd angen iddi hi ei wybod am
droseddwyr pornograffi plant i'w helpu i benderfynu? Eglurwyd y gallai gweithiwr arbenigol ei helpu i
ystyried rhai o'r cwestiynau hyn yn ystod galwad yn ôl oedd wedi'i drefnu.
Mae Stop it Now! mewn cysylltiad â merched eraill mewn amgylchiadau tebyg ac mae yma i'w chefnogi a'i
helpu hi dros y misoedd i ddod. Nododd Emily ei bod yn awyddus i gwrdd â merched eraill / aelodau o'r
teulu y gallai drafod ei phryderon gyda nhw - mae hi'n teimlo'n unig iawn gyda'i phryderon ar hyn o bryd.

Camau y cytunwyd arnynt gydag Emily:
•
•
•
•
•

Dewis aelod agos o'r teulu neu ffrind i ymddiried ynddo, fel bod ganddi rywfaint o gymorth ychwanegol
yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.
Gweithio gyda'r Gwasanaethau Plant ynghylch cyswllt ei gŵr gyda'r plant a materion eraill.
Galw'n ôl a siarad ag aelod o staff arbenigol ar adeg a drefnwyd.
Ystyried 'Inform', rhaglen addysgol ar gyfer teulu a ffrindiau Troseddwyr Rhyngrwyd, a gynhelir gan
Sefydliad Lucy Faithfull.
Annog Owen i'n ffonio ni ei hun i gael cymorth a chyngor.

Galwodd Emily yn ôl fel y trefnwyd a thrafododd ei phryder nad oedd y gweithiwr cymdeithasol yn ymddangos fel
pe bai yn cynnig unrhyw help ymarferol na gwybodaeth. Roedd yn arbennig o awyddus i drafod materion yn
ymwneud â'i phlant a sut i gadw cyswllt parhaus gyda'u tad yn ddiogel, ar hyn o bryd ac ar ôl y ddedfryd.
Dywedodd Emily ei bod yn gwybod ei bod yn gorfod ystyried ysgaru Owen ond mae'n ansicr am hyn oherwydd ei
bod yn dal i'w garu, er gwaethaf yr hyn a wnaeth, ac mae'n poeni amdano. Mae'r plant am ei weld hefyd.
Trafodaeth / Cyngor yn Ystod yr Alwad yn Ôl:
•

•
•
•

Buom yn siarad am y troseddau y cyhuddwyd Owen o'u cyflawni y mae hi bellach yn gwybod oedd yn
cynnwys dosbarthu delweddau. Byddai angen i'r Gwasanaethau Plant fod yn ofalus am gyswllt gyda'r
plant ar hyn o bryd cyn i unrhyw asesiad o risg fod wedi'i gwblhau, ond dylai hi barhau i siarad â nhw am
gyswllt posibl dan oruchwyliaeth.
Buom yn trafod beth roedd hi wedi'i ddweud wrth y plant a sut roedden nhw'n ymdopi heb eu tad gartref
Ystyriwyd opsiynau o ran dedfrydu ac adsefydlu ar gyfer ei gŵr.
Trafodwyd nodau a chynnwys y rhaglen Inform, yr oedd hi'n awyddus i'w mynychu.

Canlyniad:
Mynychodd Emily gyfarfod wyneb yn wyneb â'r Ymarferydd y siaradodd ag ef ar y Llinell Gymorth ac wedi hynny
dilynodd y rhaglen Inform ym Mryste. Ystyriai fod y cwrs yn ddefnyddiol iawn o ran ei helpu hi i ddeall mwy am
ymddygiad troseddol Owen a materion yn ymwneud â rheoli risg yn y dyfodol. Galwodd Owen y Llinell Gymorth
hefyd ac yn dilyn hynny mynychodd Inform+, rhaglen ar gyfer Troseddwyr Rhyngrwyd. Mae Emily yn dal i weithio
gyda'r Gwasanaethau Plant i ystyried opsiynau ynghylch cyswllt Owen gyda'r plant. Roedd y gweithiwr
cymdeithasol hefyd yn awyddus i wybod am gynnwys y cwrs Inform a deall yr hyn a enillodd Emily o'i fynychu.
Gwahoddwyd Emily ac Owen i barhau i ddefnyddio'r Llinell Gymorth i roi cefnogaeth barhaus iddynt.
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4.3.

Gwaith gyda Chamdrinwyr neu Gamdrinwyr Posibl i Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol
4.3.1. Atal Sylfaenol

"Gall y ffactorau sy'n peri i rai pobl gyflawni troseddau rhywiol fod yn debyg i anghenion y dioddefwr
(nas diwallwyd), gan gynnwys cael eu bwlio, diffyg addysg rhyw sylfaenol, diffyg hunan-barch. Mae
angen i addysg, yn y cartref neu yn yr ysgol, ganolbwyntio ar berthnasoedd, parch, agosatrwydd, a'r
profiad o gael rhyw yn yr arddegau"
- Rheolwr Rhaglen Trin Troseddwyr Rhyw

Roedd un thema gyson a ddeilliodd o'r cyfarfodydd gyda dynion a oedd wedi cam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud
â'u plentyndod eu hunain, a nodweddid yn aml gan drais y rhiant (gan gynnwys trais yn y cartref), diffyg
cynhesrwydd emosiynol, a diffyg sicrwydd ac ymdeimlad o ddiogelwch yr oeddent hwy, fel plant yn tyfu i fyny, wedi ei
deimlo.
Mae ymchwil i faes ymlyniad a cham-drin rhywiol wedi cynyddu'n sylweddol dros y degawd diwethaf. Defnyddir y gair
"ymlyniad" i ddisgrifio'r cwlwm rhwng plentyn a'r gofalwr sylfaenol. Yn y bôn, ein perthynas gyda’r gofalwyr sylfaenol
sy'n ffurfio 'glasbrint' ar gyfer sut yr ydym yn ymdrin â pherthnasoedd â phobl eraill fel plant, pobl ifanc, ac oedolion,
ac yn dod i'w deall17. Os caiff ein 'glasbrint' ei ystumio, gallai hyn fod â goblygiadau difrifol o ran sut yr ydym yn
gweld ein hunain, sut yr ydym yn ystyried pobl eraill, sut y caiff ein hanghenion emosiynol eu diwallu, a sut rydym yn
sicrhau agosatrwydd. Ystyrir troseddau rhywiol yn aml gan glinigwyr ac ymchwilwyr fel methiant i sicrhau
agosatrwydd trwy ddulliau priodol (Craissati, 2009), ac yn ei dro, ystyrir bod y ffordd y mae troseddwyr rhyw yn trin
perthnasoedd yn berthnasol iawn. Mae ymchwil wedi dangos bod anawsterau gydag ymlyniad yn fwy cyffredin ymysg
troseddwyr yn gyffredinol nag ymhlith rhai nad ydynt yn droseddwyr, ond hefyd, bod troseddwyr rhyw a threisgar yn
sôn am fwy o anawsterau gydag ymlyniad na mathau eraill o droseddwyr (e.e. Smallbone et al., 1998, 2000, 2001,
2003). Dywedodd y camdrinwyr y buom ni yn siarad â hwy fod plant yn ddewis llai bygythiol i sicrhau agosatrwydd
o'u cymharu ag oedolion.
Nododd y camdrinwyr y buom ni yn siarad â nhw yn ogystal â'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw mewn
carchardai ac yn y gymuned y dylid ystyried y cysyniad o ymlyniad (h.y. profiadau cadarnhaol, diogel gyda rhai sy'n
rhoi gofal, yn arbennig yn y blynyddoedd cynnar) yn ffactor warchodol hynod o bwysig wrth ystyried sut i atal camdrin rhywiol. Nododd gweithwyr proffesiynol fod ymchwil a phrofiad yn awgrymu bod cariad a meithrin cadarnhaol a
diamod, datblygu a chynnal perthnasoedd agos priodol, a phresenoldeb cartrefi diogel a chariadus i gyd wedi eu
cysylltu – â’r gallu wrthsefyll dod yn ddioddefwr neu’n droseddwr.
Roedd sylwadau ychwanegol ynghylch atal cyffredinol yn cynnwys sawl agwedd a ddisgrifiwyd eisoes o dan Adran
3.1.1: rhieni, ysgolion a darpariaeth ieuenctid o bob math yn cynnig gwybodaeth a chymorth cyson a hyderus i blant
ar wahanol gamau datblygiad ynghylch perthnasoedd ac addysg rhyw; dealltwriaeth o derfynau a chyffwrdd diogel;
caniatâd; a hunan-barch.

17 Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Volume 1: Attachment. Llundain: The Hogarth Press
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4.3.2. Atal Eilaidd
"Mae ar ddynion angen rhywle y gallant fynd i gael cymorth a chyfeillgarwch pan fyddant mewn
argyfwng emosiynol."
- Oedolyn a oedd wedi cam-drin plentyn yn rhywiol, Gogledd Cymru
"Nid yw anghenion emosiynol a seicolegol pobl ifanc sydd wedi cymryd rhan mewn ymddygiad
rhywiol niweidiol yn cael eu hystyried - mae'r sylw ar y trosedd a'r risg ac nid ar gefnogi'r person ifanc
i fynd i'r afael â'u hanghenion"
- Gweithiwr Cymdeithasol, Gogledd Cymru
Mae ymchwil18 yn awgrymu bod cam-drin plant yn rhywiol yn dechrau naill ai yn yr arddegau neu'r canol oed cynnar.
Yn ôl Smallbone a’i gydweithwyr (2008), dylai ymyraethau datblygiadol sydd wedi'u hanelu'n benodol at atal Cam-drin
Plant yn Rhywiol dargedu troseddu sy'n dechrau yn ystod llencyndod a throseddu sy'n dechrau pan fydd rhywun yn
oedolyn. Mae Cam-drin Plant yn Rhywiol sy'n dechrau mewn llencyndod yn gysylltiedig â phroblemau cyfoes gyda
theulu gwreiddiol, mewnoli a phroblemau gydag ynysu oddi wrth gyfoedion. Er bod cam-drin cyffredinol (heb fod yn
rhywiol) yn ymddangos fel pe bai yn fwy cyffredin na cham-drin rhywiol ymysg troseddwyr sydd wedi Cam-drin Plant
yn Rhywiol, mae llawer o droseddwyr cyson yn dweud eu bod wedi dechrau troseddu'n rhywiol yn fuan ar ôl iddyn
nhw eu hunain gael eu cam-drin yn rhywiol. Gallai gwasanaethau cwnsela a chefnogi ar gyfer bechgyn a gafodd eu
cam-drin yn rhywiol felly chwarae rhan bwysig o ran atal eilaidd. Yn ymarferol, mae'n debyg mai asiantaethau addysg
lleol, iechyd, amddiffyn plant a chyfiawnder ieuenctid sydd yn y sefyllfa orau i ddarganfod a chywiro problemau sy'n
dod i'r amlwg ymhlith pobl ifanc sydd mewn perygl.
Mae cyfleoedd ychwanegol ar gyfer atal eilaidd yn debygol o ymddangos yn ystod llencyndod ac wedi dod yn oedolyn.
Oherwydd bod gan lawer o droseddwyr sydd wedi cam-drin plant yn rhywiol hanes o droseddu heb fod yn rhywiol,
gallai rhaglenni cyfiawnder ieuenctid a rhaglenni cywirol i oedolion sy'n targedu problemau cyffredinol o ran empathi,
persbectif, hunan-reoleiddio emosiynol, agweddau gwrthgymdeithasol, cynnal perthnasoedd agos, magu plant yn
gyfrifol ac yn y blaen helpu trwy ymyrryd yn y trawsnewid o droseddu heb fod yn rhywiol i droseddu rhywiol.
Nododd y rhai a oedd wedi cyflawni troseddau rhywiol yn erbyn plant fod llawer o'r cyfryngau a'r dulliau eraill o
gyfathrebu cyhoeddus a oedd yn trafod cam-drin plant yn rhywiol yn canolbwyntio’n naturiol ar ddioddefaint y plentyn
ac euogrwydd y camdriniwr, sy'n cael ei ddifrïo fel arfer. Roeddent yn dadlau bod y rhai a boenir gan eu meddyliau am
ryw neu sy'n ystyried troseddu hefyd yn wrandawyr ar negeseuon cyhoeddus o'r fath. A fyddai modd ystyried y
negeseuon allweddol a allai effeithio ar eu hymddygiad yn y dyfodol?
Er enghraifft, dywedodd un oedolyn oedd wedi cam-drin plant yn rhywiol y buom ni yn siarad ag ef ei fod yn gwbl
ymwybodol o'i deimladau tuag at ei nith oedd yn ei harddegau, a'i fod yn anhapus gyda hwy, ond nad oedd yn
gwybod am unrhyw le lle y gallai siarad yn agored am hyn er mwyn cael cymorth. Pan gollodd ei swydd a phan
gafodd anaf corfforol a'i gadawodd yn anabl, yr unig un a deimlai a ddangosodd anwyldeb a chynhesrwydd tuag ato
oedd ei nith, yr aeth ymlaen yn ddiweddarach i'w cham-drin. Roedd ffactorau a allai fod wedi cyfrannu at y cam-drin
yn cynnwys unigrwydd emosiynol, anghenion emosiynol ac ymlyniad heb eu diwallu, a therfynau aneglur rhwng cariad
ac anwyldeb wedi'u mynegi tuag at aelod arall o'r teulu. Dywedodd fod angen lle i droi ato mewn argyfyngau
emosiynol sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth, yn enwedig ar gyfer rhai sydd ag anghenion emosiynol sydd heb eu
diwallu. Ac mae angen i adnodd o'r fath fod yn hysbys i baw er mwyn iddo gael ei ddefnyddio mewn argyfwng gan
gymaint ag sydd ei angen.
Mae llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! (0808 1000 900) ar gael ar hyn o bryd i hysbysu a chefnogi unigolion sy'n
cydnabod o'u mewn eu hunain bod ganddynt feddyliau neu deimladau rhywiol amhriodol tuag at blant. Mae
Smallbone (2008) yn dadlau bod angen i Linellau Cymorth fel hyn 'gael eu hysbysebu'n eang a'u cysylltu â
gwasanaethau dilynol' gan gynnwys 'gwasanaethau cwnsela a thriniaeth gyfrinachol, wyneb yn wyneb'. Y Llinell
Gymorth ar hyn o bryd yw'r unig le y gallai unigolion droi am wybodaeth ac arweiniad am sut i reoli eu meddyliau a'u
hymddygiad amhriodol neu gamdriniol a gallant gael cymorth a chyngor gwybodus cyn y bydd trosedd yn erbyn
plentyn wedi'i chyflawni.

18 Smallbone et al ( 2008) Preventing Child Sexual Abuse: Evidence, Policy and Practice
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Ychydig iawn o wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus i unigolion mewn perygl, neu nid oes gwybodaeth o gwbl ar
gael am dechnegau hunan-reoli ymddygiad, canlyniadau personol cyflawni cam-drin rhywiol (ac nid y gosb o gael eu
dal yn unig) ac am y niwed a wneir i blant a phobl ifanc drwy gam-drin rhywiol, yn enwedig y cam-drin a gyflawnir
gan berthynas neu ffrind agos. Er nad yw hyn wedi'i brofi ar hyn o bryd, barn gyffredinol yr holl droseddwyr y buom
yn siarad â nhw oedd y byddai gwybodaeth am niwed i'r hunan a dioddefwyr posibl, ynghyd â strategaethau a
chymorth ar gyfer hunan-reoli yn galluogi unigolion "mewn perygl" i fabwysiadu strategaethau i osgoi cam-drin.
Mae argaeledd gwasanaeth therapiwtig, hunangyfeiriol ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy'n ymwybodol o'u meddyliau
a'u teimladau amhriodol eu hunain tuag at blant yn rhan bwysig o atal eilaidd. Mae'r enghraifft isod o alwad yn
dangos sut y cymerodd un dyn gamau i reoli ei ymddygiad cyn i gam-drin ddigwydd.

26

Enghraiﬀt o Alwad: Oedolyn yn pryderu am ei ymddygiad ei hun
Mae David yn 22 oed ac yn astudio Bioleg yn y Brifysgol yng Nghymru. Yn ddiweddar cafodd leoliad ar gyfer
profiad gwaith mewn ysgol gynradd gan ei fod wedi bod yn ystyried mynd yn athro. Canfu ei hun yn cyffroi pan
oedd plant yn ei gofleidio pan oedd yn gwneud prosiect gwyddoniaeth gyda nhw. Mae'n teimlo mai cyffro wrth
gael cyswllt oedd hyn yn rhannol, gan nad oedd wedi cael profiad o agosrwydd neu anwyldeb o'r fath o'r blaen.
Ond teimlai ei fod wedi'i gyffroi yn rhywiol pan ddaeth bachgen ifanc ato a gafael yn ei law ac anwesu ei fraich.
Dywedodd ei fod yn teimlo fod hyn yn 'anghywir' a symudodd i ffwrdd oddi wrth y plentyn.
Fel Cristion, roedd David yn teimlo bod rhaid iddo weithredu i oresgyn y teimladau hyn. Dywedodd ei fod wedi bod
yn edrych ar safleoedd pornograffi oedolion ifainc ar ei gyfrifiadur, ond sylweddolodd y gallai gael ei dynnu i mewn
yn hawdd at ddeunydd oedd 'prin yn gyfreithlon'. Dywedodd ei fod wedi bod yn cael y teimladau hyn cyhyd ag y
gallai gofio ond mae wedi bod ag ofn dweud wrth unrhyw un. Dywedodd nad yw'n cael meddyliau neu ffantasïau
rhywiol am blant. Ond mae ei ffantasïau rhywiol a'i atyniad at ddynion wedi ei arwain i gydnabod, dros amser, ei
fod yn hoyw.
Trafodaeth / Cyngor:
•
•
•
•
•
•
•

Roeddem yn cydnabod bod David wedi cymryd cam pwysig wrth gysylltu â'r Llinell Gymorth.
Trafodwyd yr angen am derfynau priodol a chyson wrth weithio gyda phlant.
Awgrymwyd bod yn rhaid iddo osgoi gwaith gyda phlant ar hyn o bryd ac na ddylai gael unrhyw gyswllt
corfforol gyda nhw.
Buom yn trafod rôl ffantasi a sut y gall hyn arwain at ymddygiad amhriodol. Roedd angen i David
ailgyfeirio ei ffantasïau. Buom yn trafod rôl yr Ymarferwyr ar y Llinell Gymorth a allai ei helpu i reoli'r
rhain.
Dylai ystyried dewisiadau gyrfa eraill nad ydynt yn cynnwys gweithio gyda phlant.
Fel Cristion, roedd David yn ei chael yn anodd dod i delerau â bod yn ddyn hoyw. Awgrymwyd y dylai
gysylltu â'r Mudiad Lesbiaid a Hoywon Cristnogol, neu y dylai siarad â'r Gymdeithas Pobl Lesbiaidd,
Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yn y Brifysgol.
Awgrymwyd bod David yn cymryd amser i ddod yn gyfforddus gyda'i rywioldeb cyn cychwyn ar
berthynas.

Camau Gweithredu:
•
•
•
•

Gweithredu mesurau Amddiffyn Plant ar unwaith i sicrhau nad yw ef mewn unrhyw sefyllfa lle y gallai fod
ar ei ben ei hun gyda phlant.
Ceisio osgoi sefyllfaoedd a allai fod yn beryglus drwy beidio â derbyn lleoliadau sy'n cynnwys plant neu
ysgolion.
Nodi gweithgareddau eraill diogel nad ydynt yn cynnwys cyswllt â phlant. Bydd gan y Brifysgol a'r Eglwys
amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a chefnogol y gallai ef gymryd rhan ynddynt.
Parhau i ffonio'r Llinell Gymorth am gyngor a chefnogaeth

Canlyniad:
Galwodd David y Llinell Gymorth ar ddau achlysur pellach. Dywedodd nad oedd wedi rhoi ei hun mewn unrhyw
sefyllfa lle y gallai ddod i gysylltiad â phlant ac roedd yn cynllunio dyfodol a fyddai'n cynnwys addysg oedolion neu
addysg bellach. Dywedodd David ei fod yn teimlo'n well a'i fod wedi siarad â rhywun yn y brifysgol am ei
rywioldeb. Nid oedd ganddo unrhyw feddyliau am blant ar hyn o bryd ac roedd yn parhau i gysylltu â phobl o'i
grŵp oedran ei hun. Cytunodd David y byddai'n cysylltu â ni eto pe byddai ganddo unrhyw faterion pellach y
dymunai eu trafod.
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4.3.3. Atal trydyddol
Mae Smallbone a'i gydweithwyr yn dadlau bod y rhan fwyaf o adnoddau atal o bell ffordd ar hyn o bryd yn cael eu
cyfeirio tuag at ymatebion ffurfiol i droseddwyr Cam-drin Plant yn Rhywiol. Mae pedair o brif strategaethau atal
trydyddol sy'n canolbwyntio ar droseddwyr: 1) canfod ac ymchwilio; 2) ataliaeth benodol; 3) analluogi cyffredinol a
dethol; a 4) ailsefydlu troseddwyr.
Er bod rhai troseddwyr Cam-drin Plant yn Rhywiol mae'n debyg yn ymatal eu hunain, yn y rhan fwyaf o achosion
mae'n ymddangos bod dod â digwyddiadau o gam-drin rhywiol i sylw trydydd parti cyfrifol (h.y. rhywun heblaw'r
troseddwr a'r dioddefwr sy'n barod i ymyrryd neu'n alluog i wneud hynny) yn elfen hanfodol o'r ataliad. Efallai nad oes
angen ymateb ffurfiol i hyn bob tro, ond bydd angen cynnwys yr heddlu neu'r awdurdodau amddiffyn plant mewn
amgylchiadau lle na allai'r trydydd parti (e.e. rhiant nad yw wedi troseddu, arolygydd y troseddwr yn y gweithle) am
amrywiaeth o resymau, sicrhau y bydd y cam-drin yn peidio ar unwaith ac yn barhaol, neu pan allai'r troseddwr fynd
ymlaen i gyflawni mwy o droseddau mewn lleoliad gwahanol.
Ar gyfer troseddwyr gydag ymlyniadau personol a chymdeithasol cadarnhaol mae'n bosibl y byddai'r cywilydd a'r
embaras o wybod bod eu troseddu yn wybyddus i eraill yn ddigon atgas ganddynt i atal troseddu pellach, ac yn wir
gallai effeithiau cosbau cyfiawnder troseddol ffurfiol fod yn fwy effeithiol oherwydd y rheolaethau cymdeithasol,
anffurfiol hyn. Pan y byddem fel arall wedi disgwyl bod angen ymateb ffurfiol yn arbennig ar gyfer troseddwyr
cymhellol neu ddiatal yn gyffredinol, neu ar gyfer rhai sydd ag ymlyniadau cymdeithasol gwan neu negyddol, yn
anffodus y troseddwyr hyn yw'r rhai y mae cosbau ffurfiol yn lleiaf tebygol o fod yn effeithiol ar eu cyfer. Mewn rhai
achosion, yn enwedig ar gyfer troseddwyr ifainc, gallai arestio a chosb ffurfiol mewn gwirionedd gynyddu'r risg o
droseddu pellach. Rydym yn gwybod llai am effeithiau ataliol cosbau ffurfiol yn benodol ar droseddwyr Cam-drin Plant
yn Rhywiol, ond awgryma canfyddiadau ymchwil cyffredinol y dylai dewisiadau dargyfeiriol ar gyfer rhai troseddwyr
Cam-drin Plant yn Rhywiol ifainc barhau i fod yn rhan o bolisi atal ehangach. Ar gyfer troseddwyr Cam-drin Plant yn
Rhywiol, yn oedolion ac yn bobl ifanc, mae dedfrydau cymunedol wedi'u goruchwylio'n briodol yn ddewis llawer
rhatach na'u cadw a'u carcharu, ac mewn llawer o achosion bydd hyn yr un mor effeithiol, ar yr amod wrth gwrs bod
dioddefwyr yn cael eu diogelu'n briodol rhag erledigaeth bellach.
Mae carcharu wedi dod yn ddull cynyddol boblogaidd o analluogi troseddwyr Cam-drin Plant yn Rhywiol, ond mae
ystod o ddulliau amgen (a llawer llai costus) o analluogi pobl ar gael hefyd, gan gynnwys y defnydd doeth o
gofrestrau troseddwyr rhywiol, goruchwyliaeth gymunedol ddwys, preswyliad a chyfyngiadau eraill, ac mewn rhai
achosion ymyraethau trwy feddyginiaethau. Er y gall cyfnodau hir yn y carchar fodloni dyheadau'r cyhoedd am ddial
(a chynnig ffordd i lywodraethau ddangos eu bod yn 'gwneud rhywbeth'), mae’r cyfraddau isel ar gyfartaledd o
atgwympo ymysg troseddwyr Cam-drin Plant yn Rhywiol yn awgrymu y byddai carcharu gorfodol neu dymor hir yn
llyncu adnoddau ariannol ac adnoddau eraill yn ddiangen lle gellid eu cyfeirio at strategaethau atal eraill a fyddai o
bosibl yn llawer mwy effeithiol.
Mae triniaeth seicolegol i droseddwyr Cam-drin Plant yn Rhywiol, yn bobl ifanc ac yn enwedig yn oedolion, wedi cael
sylw fwyfwy amlwg yn yr ymdrech atal ehangach. Mae'n amlwg y gallai rhaglenni wedi'u dylunio'n dda a'u
gweithredu'n ofalus ar gyfer troseddwyr sy'n oedolion a phobl ifanc olygu gostyngiadau sylweddol mewn aildroseddu
rhywiol a heb fod yn rhywiol. Er bod llawer iawn o waith i'w wneud i wella eu heffeithiolrwydd a'u heffeithlonrwydd,
ac yn arbennig i ymestyn cyrhaeddiad modelau triniaeth arfer gorau, mae'r wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd yn
cefnogi buddsoddiadau cynyddol yn y rhaglenni hyn a gweithgareddau ymchwil a gwerthuso cysylltiedig.
Gan gyd-fynd â'r esboniad estynedig uchod o waith Smallbone, roedd gweithwyr proffesiynol yn canmol dyluniad ac
effaith y rhaglenni trin troseddwyr rhyw ar gyfer dynion euog yng Nghymru. Mynegwyd pryderon bod y galw yn uwch
na’r hyn oedd ar gael, yn y carchar ac yn y gymuned; ac roedd pryderon ychwanegol fod y ddedfryd a hyd y
drwydded yn aml yn golygu nad oedd gan rai troseddwyr ddigon o amser i gwblhau rhaglen yn ystod cyfnodau o
oruchwyliaeth statudol, ac nad oedd presenoldeb gwirfoddol yn cael ei ganiatáu mwyach.
Roedd rhaglenni triniaeth a gynigiwyd i'r troseddwyr a gyfwelwyd gennym wedi rhoi cyfle iddynt feddwl am pam eu
bod wedi cam-drin yn rhywiol ac am yr amgylchiadau a oedd wedi gwneud y cam-drin yn bosibl, er mwyn iddynt
adnabod ac ymdrin â'r sbardunau cynnar a'r arwyddion rhybudd yn y dyfodol. Roeddent wedi canfod bod y gwaith
empathi gyda'r dioddefwr yn eithriadol o bwerus o ran eu gorfodi i wynebu'r niwed aruthrol yr oeddent wedi'i achosi
a'u hysgogi i beidio fyth ag ailadrodd eu hymddygiad camdriniol. Roeddent wedi ymrwymo i ymddygiad sy'n parchu'r
gyfraith yn y dyfodol, ond yn dweud y gallai nifer o ffactorau wneud mwy i gefnogi eu hymdrechion i fyw "bywydau
da". Yn rhannol, roedd hyn yn cynnwys darbwyllo cymdeithas, gan gynnwys y cyfryngau a gwleidyddion yn eu
datganiadau cyhoeddus, i dderbyn y gallai troseddwyr rhyw gael eu hadsefydlu - gan gydnabod nad yw "unwaith yn
droseddwr rhyw, troseddwr rhyw am byth" yn wir i lawer. Roedd ymdeimlad o obaith ar gyfer y dyfodol yr un mor
bwysig i droseddwyr rhyw oedd wedi troseddu yn y gorffennol ag yr oedd i unrhyw un arall, oherwydd heb hynny
gallai eu cymhelliant i osgoi troseddu pellach leihau. Mae plant, wedyn, yn dioddef o ganlyniad i hyn.
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Roedd cyd-destun cymdeithasol y cymunedau y mae troseddwyr blaenorol ynddynt yn fater o bryder sylweddol i
weithwyr Carchardai a'r Gwasanaeth Prawf, a denodd hyn sylwadau ychwanegol gan y troseddwyr eu hunain. Roedd
rheolaeth yn y gymuned gan asiantaethau statudol yn aml yn canolbwyntio ar adnabod a chynnwys risgiau, ond gan
amlaf roedd hyn yn methu cynnig gweledigaeth naill ai i'r troseddwr ei hun, nac i'w deulu (os oedd ganddo un)
ynghylch y bywyd cadarnhaol y gallai ei fywyn y dyfodol. Ystyrid hyn fel cyfle a gollwyd i sicrhau mwy o newid, yn
enwedig os oedd presenoldeb ar un o'r rhaglenni wedi helpu'r troseddwr ei hun i ddechrau cynllunio'n gadarnhaol ar
gyfer y dyfodol. Yn sicr, roedd yr oedolion oedd wedi cam-drin y buom ni yn siarad â hwy yn pwysleisio pwysigrwydd
gobaith a chefnogaeth gan aelodau'r teulu wrth ail-adeiladu eu bywydau. I droseddwyr heb gefnogaeth teulu neu
ffrindiau, mae rhaglenni fel Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd (CCA) mor bwysig. Mae grŵp o wirfoddolwyr
wedi'u hyfforddi'n ofalus yn darparu 'cylch' o gefnogwyr cymdeithasol o amgylch person sydd wedi ei gael yn euog o
droseddau cam-drin plant yn rhywiol ac sy'n awr yn ceisio ail-adeiladu ei fywyd o fewn y gymuned. Diben y rhaglen
Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd yw sicrhau bod y camdriniwr yn atebol am ei weithredoedd ac yn cael ei
warchod rhag y ffactorau sy'n ei wneud yn agored i niwed a allai fod wedi ei arwain i gam-drin plentyn yn y
gorffennol, megis unigrwydd emosiynol, ynysu a diffyg cymorth cymdeithasol neu ddiffyg rhywun i siarad ag ef heb
farnu.

5.

Casgliadau a Phrif Argymhellion

5.1. Casgliad
Ar y tudalennau blaenorol rydym wedi ceisio adlewyrchu cyfraniadau ein cyfranogwyr amrywiol wrth iddynt ystyried
nid yn unig beth oedd yn gweithio'n dda, yng Nghymru, i atal cam-drin plant yn rhywiol; ond hefyd beth arall oedd ei
angen. Roedd yn drafodaeth yr oedd pawb yn ei chroesawu. Ac yn yr un modd roedd pawb yn gwbl sicr y gellid
gwneud mwy. Mae fframwaith iechyd y cyhoedd yn apelio at lawer fel strwythur i helpu i ystyried atal yn ei gamau
amrywiol; yn union fel yr oedd y poblogaethau targed a nodwyd gan Smallbone - plant a phobl ifanc; cymunedau a
theuluoedd; troseddwyr a throseddwyr posibl - yn helpu i ganolbwyntio trafodaeth ar wasanaethau ac adnoddau sy'n
bodoli ar hyn o bryd a chynhyrchu awgrymiadau pendant ar gyfer gwella. Wrth gwrs, rhoddodd gwaith Smallbone
ysgogiad ychwanegol i'r drafodaeth, a dyna pam y cyfeirir yn helaeth ato yn y ddogfen hon.
Nid oes amheuaeth y gellid gwneud mwy i archwilio'r "maes" atal ar draws Cymru. Mae llawer iawn o waith pwysig ar
y gweill, efallai yn arbennig ymatebion asiantaethau ar ôl i gam-drin ddod yn hysbys neu ar ôl iddo gael ei amau, sef
ymarfer y cyfeirir ato fel arfer fel "amddiffyn plant" neu "amddiffyn y cyhoedd". Er ei fod yn helaeth, nid oedd yr
Arolwg hwn yn gynhwysfawr o bell ffordd; ac fe wnaeth ein harwain i wneud argymhellion ynghylch dull strategol a
meysydd blaenoriaeth i'w datblygu. Yr hyn sydd y tu hwnt i amheuaeth yw bod yr angen yn un taer - mae maint
problem cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd camau cyn gynted â phosibl i
wneud gwahaniaeth, yn ogystal ag i fanteisio ar y gwaith cadarnhaol sydd eisoes wedi ei ddatblygu, naill ai'n
genedlaethol neu yn lleol.

5.2. Prif Argymhellion
Ar sail mewnbwn y rhai a gyfrannodd i’r arolwg hwn, yn ogystal â’r wybodaeth sydd gennym eisoes, rydym wedi
dechrau ychwanegu gwybodaeth at y fframwaith ar gyfer atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru.
Yn Nhabl 1 cyflwynwn grynodeb o brif ddarganfyddiadau ein harolwg, sy’n dwyn sylw at y gweithgarwch sydd ar y
gweill ar hyn o bryd ac sy’n gweithio’n dda yng Nghymru ond y mae gofyn ei ddatblygu a’i ehangu ymhellach fel ei
fod ar gael i’r boblogaeth gyfan (testun melyngoch) a hefyd y gweithgarwch nad yw ar gael ar hyn o bryd, ond y
nodwyd bod angen amdano wrth atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru (testun coch).
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Tabl 1: Targedau sy’n Flaenoriaeth wrth Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol yng Nghymru

Plant a Phobl
Ifanc

Lefel Atal Sylfaenol

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Addysg sy’n briodol ar
gyfer datblygiad y plant
yn y prif gamau pontio o’r
ysgol gynradd i’r ysgol
uwchradd a’r
gwasanaethau ieuenctid,
ynglŷn â therfynau
personol, llythrennedd
emosiynol a diogelwch y
corff, er mwyn:- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar
ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth
geisio cymorth.

Addysg sy’n briodol ar gyfer datblygiad
plant a phobl ifanc gydag anabledd, yn y
prif gamau pontio o’r ysgol gynradd i’r
ysgol uwchradd a’r gwasanaethau
ieuenctid, ynglŷn â therfynau personol,
llythrennedd emosiynol a diogelwch y corff,
er mwyn:-- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth geisio cymorth.

Mynediad at
wasanaethau
trawma/therapiwtig
arbenigol gan gynnwys
eiriolaeth a mentora i
blant sydd wedi dioddef
camdriniaeth rywiol, gan
gynnwys achosion nad
ydynt yn arwain at
ddyfarnu’n euog.

Cymorth addysgol ar derfynau ac ar
ddiogelwch y corff i blant a phobl ifanc sy’n
dangos arwyddion cynnar iawn o
ymddygiad rhywiol niweidiol neu
broblemau ymddygiad rhywiol.

Mynediad at gymorth
therapiwtig i frodyr a
chwiorydd plant sydd
wedi dioddef
camdriniaeth rywiol.

Gwaith therapiwtig ar berthnasau priodol a
therfynau rhywiol gyda’r glasoed ifanc sydd
wedi bod yn dystion i gam-drin yn y cartref
neu wedi cael profiad ohono.

Cymorth therapiwtig un
i un i bob plentyn ac
unigolyn ifanc sy’n
arddangos ymddygiad
rhywiol niweidiol , er
mwyn mynd i’r afael ag
anghenion seicolegol ac
emosiynol y plentyn
neu’r unigolyn ifanc.

Gweithio mewn partneriaeth rhwng
asiantaethau statudol a’r sector gwirfoddol
mewn perthynas â phlant ac oedolion
agored i niwed, gan gynyddu
ymwybyddiaeth er mwyn adnabod y rheiny
sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn
rhywiol. Gweithwyr proffesiynol gyda
chysylltiad agos â theuluoedd cyn ac ar ôl
geni plant, yn defnyddio dull rhagweithiol
wrth geisio adnabod teuluoedd agored i
niwed a darparu cymorth arbenigol i
ddiwallu anghenion y teulu/rhiant.

Hwyluso grwpiau
hunangymorth mewn
lleoliadau cymunedol i
aelodau teuluoedd y
mae cam-drin plant yn
rhywiol wedi effeithio
arnynt.

Addysg sy’n briodol ar
gyfer datblygiad y plant ar
agweddau emosiynol a
chorfforol rhyw,
cydsyniad, a pherthnasau
iach a pharchus.

Addysg yn yr ysgol
uwchradd ar natur camfanteisio ar blant a’u
cam-drin yn rhywiol a sut
i adnabod ac ymateb i
risgiau posibl.
Cymunedau a
Theuluoedd

Ymwelwyr iechyd a
gweithwyr proffesiynol
eraill yn darparu
gwybodaeth a chymorth i
bob rhiant newydd am:- derfynau
- perthnasau
- iechyd emosiynol a lles
- meithrin diogel
- cefnogi bywyd teuluol.
Darparu hyfforddiant
‘Recriwtio’n Fwy Diogel’ ar
hyd a lled Cymru i
gynorthwyo sefydliadau
sy’n recriwtio staff a
gwirfoddolwyr i weithio
gyda phlant a phobl ifanc.

Cymorth addysgol ac
emosiynol i rieni a
gofalwyr plant sydd
wedi dioddef
camdriniaeth rywiol.
Cefnogaeth therapiwtig
ar sail un i un i oedolion
sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan
oeddent yn blant.
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Tabl 1: Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Gweithgareddau Ataliol Ledled Cymru - Parhad
Lefel Atal Sylfaenol
Cymunedau a
Theuluoedd Parhad

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- terfynau
- perthnasau iach
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.

Cymorth i aelodau teuluoedd
oedolion sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan oeddent
yn blant.

Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Cyflawnwyr
trosedd neu
ddarpar
gyflawnwyr
trosedd

Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant yn y prif
gamau pontio o’r ysgol
gynradd i’r ysgol uwchradd
a’r gwasanaethau
ieuenctid, ynglŷn â
therfynau personol,
llythrennedd emosiynol a
diogelwch y corff, er
mwyn:- cynyddu gwybodaeth
- gwella hunan-dyb
- dylanwadu ar ymddygiad
- cynyddu eu hyder wrth
geisio cymorth.
Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant ar
agweddau emosiynol a
chorfforol rhyw, cydsyniad,
a pherthnasau iach a
pharchus.
Addysg yn yr ysgol
uwchradd ar natur camfanteisio ar blant a’u
cam-drin yn rhywiol a sut i
adnabod ac ymateb i
risgiau posibl.

Rhaglenni gwybodaeth ac
addysg yngŷn â’r niwed posibl
i’w hunain ac i eraill, yn ogystal
â hunanreolaeth ymddygiadol ac
adnabod yr ysgogiad i’r rheiny
sy’n ymwybodol o feddyliau a
theimladau amhriodol tuag at
blant.
Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- terfynau
- perthnasau iach
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.
Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Rhaglenni addysgiadol a chefnogol
i aelodau o deuluoedd cyflawnwyr
troseddau rhyw a phobl ifanc ag
ymddygiad rhywiol niweidiol.

Rhaglenni Triniaeth i Droseddwyr
Rhyw sydd ar gael i bawb sy’n
gwirfoddoli i ymgysylltu â’r rhaglen
i droseddwyr rhyw sydd wedi’u
dyfarnu’n euog.
Sicrhau bod rhaglenni megis
Cylchoedd Cymorth ac
Atebolrwydd ar gael i bob
troseddwr rhyw sy’n unig yn
gymdeithasol ac yn ceisio datblygu
‘bywyd da’.
Cymdeithas sy’n derbyn bod modd
adsefydlu troseddwyr rhyw a
gafodd eu dyfarnu’n euog, eu bod
yn aml yn ofidus am yr hyn a
wnaethant ac nad ydynt yn
dymuno aildroseddu. Efallai y
gellid gwneud hyn mewn neges
gyhoeddus trwy’r cyfryngau a
gwleidyddion.
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Yn Nhabl 2 isod, rydym yn dangos beth y mae Stop it Now! A’r Lucy Faithfull Foundation wrthi’n ei ddarparu yng
Nghymru ar hyn o bryd, gan ddefnyddio’r fframwaith cynhwysfawr. Mae’r gweithgarwch yma wedi’ amlygu mewn
testun melyngoch, i ddangos bod angen gwaith pellach arnynt er mwyn cyrraedd poblogaeth ehangach Cymru.
Dywedodd ein cyfranwyr bod llawer o’r gweithgareddau y mae Stop it Now! Cymru’n eu darparu yn adnoddau y mae
gofyn amdanynt, ac y mae angen eu datblygu pellach arnynt, gyda phwyslais penodol ar yr ymgyrch addysgu
cyhoeddus a gweithgarwch i gynyddu ymwybyddiaeth.
Tabl 2: Gwasanaethau a Ddarperir gan Stop it Now! Cymru a’r Lucy Faithfull Foundation.

Plant a Phobl
Ifanc

Lefel Atal Sylfaenol

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Darparu adnoddau
addysgol yn yr ysgol
gynradd i ymdrin â hunanbarch, cyffwrdd diogel,
terfynau, a pharchu eraill
(Prosiect Peilot Sir
Penfro).

Gwaith addysgol penodol un-i-un
gyda phlant a phobl ifanc y nodwyd
bod ganddynt ymddygiad rhywiol
sy’n destun pryder cymedrol, ar
berthnasoedd parchus, datblygiad
rhywiol sy’n addas i’w hoed a
chyffwrdd priodol (Prosiect Peilot
Sir Penfro).

Gwaith therapiwtig gyda
phlant sydd wedi dioddef
cam-drin rhywiol.

Ymgyrch addysgu
cyhoeddus ar lefel
genedlaethol i gynyddu
ymwybyddiaeth o wir
natur cam-drin plant yn
rhywiol a’r gweithredu
ataliol positif y gall pawb
ei arddel.
Adnoddau addysgol i rieni
a gofalwyr ar sut i helpu i
atal cam-drin plant yn
rhywiol trwy feithrin
cydnerthedd a hunanbarch yn y plant,
cyfathrebu agored ac
onest a therfynau parchus
(Gweithdy 90 munud
Parents Protect Stop it
Now!)
Hyfforddiant ar atal camdrin plant yn rhywiol i’r
rheiny sy’n gweithio gyda
theuluoedd, gan gynnwys
dysgu sut i gynorthwyo
teuluoedd y mae cam-drin
wedi effeithio arnynt.

Llinell gymorth rhadffôn
gyfrinachol i bob oedolyn sy’n
pryderu am y posibilrwydd o
gam-drin plant yn rhywiol,
gan gynnwys pryder
Llinell gymorth rhadffôn gyfrinachol amdanynt eu hunain a
phryder am blentyn, unigolyn
i bob oedolyn sy’n pryderu am y
ifanc neu oedolyn arall.
posibilrwydd o gam-drin plant yn
rhywiol, gan gynnwys pryder
amdanynt eu hunain a phryder am Rhaglenni addysgol a
blentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn chymorth i aelodau teuluoedd
oedolion sydd wedi cyflawni
arall.
troseddau rhyngrwyd, e.e.
rhaglen Inform y Lucy
Rhaglen estynedig i gynyddu
Faithful Foundation.
ymwybyddiaeth gyda rhieni a
gofalwyr agored i niwed. Addysg,
gan gynnwys cydnerthedd, hunan- Asesu a gwaith ymyraethol
barch, a meithrin hyder mewn
gyda’r rhieni nad ydynt wedi
troseddu mewn teuluoedd lle
plant, diogelwch ar y rhyngrwyd
cyfathrebu agored ac onest a rhoi
mae camdriniaeth yn hysbys
terfynau parchus ar waith.
neu’n bosibl.
(Gweithdy 90 munud Parents
Protect Stop it Now!)
Hyfforddiant ar atal cam-drin plant
yn rhywiol i’r rheiny sy’n gweithio
gyda theuluoedd agored i niwed,
gan gynnwys addysg ar adnabod
arwyddion cam-drin ac ymateb i
deuluoedd lle mae cam-drin wedi’i
ddarganfod, gan gynnwys
gweithredu positif i atal hyn.
Hyfforddiant addysgol ac
ymwybyddiaeth o weithwyr
proffesiynol sy’n gweithio gyda
phobl ifanc, i adnabod arwyddion
sy’n awgrymu eu bod yn agored i
niwed yn y prif gyfnodau pontio,
e.e. wrth symud ysgol.
Hyfforddiant i staff ysgolion ac
ysgolion meithrin i adnabod
arwyddion cynnar ymddygiad
rhywiol niweidiol mewn plant cyn y
glasoed ac ymateb iddynt (Prosiect
Peilot Sir Penfro)
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Tabl 2: Gwasanaethau a Ddarperir gan Stop it Now! Cymru a’r Lucy Faithfull Foundation.- Parhad
Lefel Atal Sylfaenol
Cyflawnwyr
trosedd neu
ddarpar
gyflawnwyr
trosedd

Lefel Atal Eilaidd

Lefel Atal Trydyddol

Llinell gymorth rhadffôn gyfrinachol i Asesiadau Risg o’r oedolion a’r
oedolion sy’n pryderu am eu
bobl ifanc sy’n achosi niwed
meddyliau, eu teimladau neu eu
rhywiol i blant.
hymddygiad tuag at blentyn neu
unigolyn ifanc
Llinell gyfrinachol i oedolion
sydd wedi cam-drin plentyn neu
unigolyn ifanc p’un a ydynt
wedi’u cael yn euog ai peidio.
Cylchoedd Cymorth ac
Atebolrwydd ar gyfer troseddwyr
rhyw yn y gymuned sy’n unig yn
gymdeithasol.
Meddalwedd sy’n monitro
defnydd o’r rhyngrwyd
(Securus).
Rhaglenni addysgiadol i oedolion
sydd wedi cyflawni troseddau ar
y rhyngrwyd, e.e. rhaglen
Inform Plus y Lucy Faithfull
Foundation.

Gobeithiwn y bydd cynnwys y tablau hyn, er nad yw’r wybodaeth yn gyflawn o bell ffordd, yn rhoi cyfle i bobl weld
amrywiaeth y gweithgareddau sy’n angenrheidiol er mwyn atal cam-drin plant yn rhywiol, a’r posibilrwydd i ymestyn y
gwaith da sy’n bodoli ar hyn o bryd fel bod modd i bob plentyn elwau o hyn.
Trwy gyflwyno’n darganfyddiadau yn y modd yma, ein gobaith yw y byddwn yn helpu i adnabod Targedau sy’n
Flaenoriaeth i’w datblygu neu eu hymestyn ac y bydd hyn yn arwain at ymchwiliad pellach gan Lywodraeth Cymru i
sut i sicrhau bod gweithgareddau a gwasanaethau ar waith i warchod ein plant yn well rhag cael eu cam-drin yn
rhywiol.
Mae Stop it Now! Wales, trwy’r adnoddau a ddarparwn, yn gydran bwysig o unrhyw ddull cynhwysfawr o atal y
broblem, a dim ond trwy weithio mewn partneriaeth a chydnabod rôl hanfodol eraill, mewn teuluoedd, cymunedau ac
asiantaethau, y byddwn yn llwyddo i gyfrannu at atal plant yng Nghymru rhag cael eu cam-drin yn rhywiol. Mae’n
bwysig ein bod yn cydweithio’n agos â phob asiantaeth a sefydliad sydd hefyd yn gweithio i ddarparu gwasanaethau i
blant a theuluoedd Byddai Strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol yn ein cynorthwyo ni i
fabwysiadu dull cydgysylltiedig cost-effeithiol o fynd i’r afael â’r pwnc yma.
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5.3.

Dull Strategol a Argymhellir

Cyfeiriad olaf at Smallbone a'i gydweithwyr (2008) - mae'n ymddangos yn amlwg y gallai llawer iawn mwy gael ei
wneud i atal cam-drin plant yn rhywiol nag sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Nid yw'r prif gyfyngiadau ar ymdrechion
atal ar hyn o bryd, fel y gwelwn ni hwy, yn ganlyniad i ddiffyg pryder cyhoeddus neu wleidyddol, nac yn ganlyniad i
ddiffyg difrifol o wybodaeth ac arbenigedd. Yn hytrach, mae'n ymddangos mai'r broblem ganolog yw trosi
gwybodaeth gyfoes a newydd ac arbenigedd yn bolisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
I symud ymlaen at strategaeth atal fwy cynhwysfawr ac effeithiol, bydd angen y canlynol:
1
2
3

integreiddio ehangach ar wybodaeth gyfoes ac arbenigedd;
ffocws cliriach ar ymchwil sy'n canolbwyntio ar atal; ac
ymrwymiad cadarnach i bolisi ac arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ac sy'n canolbwyntio ar atal.

Mae Stop it Now! Cymru’n argymell llunio Strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol, er mwyn
amddiffyn plant a sicrhau cymaint o effeithiolrwydd ac effaith â phosibl yng ngwaith y Llywodraeth, yr asiantaethau
statudol a gwirfoddol, cymunedau ac unigolion yn y maes.
Byddai strategaeth o’r fath yn cwmpasu’r dull cynhwysfawr o atal a amlinellir uchod, ynghyd â nodau tymor byr,
canolig a hir, gydag ymrwymiad i werthusiad sy’n gallu dangos y cynnydd a’r effaith. Byddai hyn yn sicrhau bod
cymunedau, asiantaethau, adrannau a sefydliadau yn cydweithio i fynd i’r afael â’r broblem, ac ar yr un pryd yn
gwella’r effaith a’r effeithlonrwydd ac yn amddiffyn rhagor o blant a theuluoedd.
Hoffem i Lywodraeth Cymru ystyried datblygu Strategaeth Cymru-Gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol
drawsadrannol ac integredig sy’n defnyddio dull cynhwysfawr o atal, trwy gynnwys meysydd iechyd, yr heddlu,
addysg, diogelwch cymunedol, gwasanaethau plant, y gwasanaethau cymdeithasol a thai a’r gymuned ehangach.
Nod y strategaeth hon fyddai:
•
•
•
•
•

Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o raddfa, natur a chanlyniadau cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru
Hwyluso datblygu a gweithredu ymateb cydgysylltiedig i gam-drin plant yn rhywiol, ar lefel genedlaethol a
lleol, trwy weithio gyda phob grŵp targed sy’n flaenoriaeth
Cynyddu effeithiolrwydd a chwmpas y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd i fynd i’r afael â cham-drin plant yn
rhywiol yng Nghymru
Mynd i’r afael â’r prinder gwasanaethau ac adnoddau angenrheidiol i sicrhau bod cam-drin rhywiol yn cael ei
atal cyn iddo ddigwydd
Sicrhau bod pob agwedd ar weithgarwch ataliol yn cael ei gwerthuso er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer
datblygiadau yn y dyfodol

Hoffem weld pob awdurdod lleol yn dynodi aelod penodol o staff i arwain ar atal cam-drin plant yn rhywiol, a
monitro’r gwaith parhaus yn ei awdurdod lleol i atal cam-drin plant yn rhywiol gan ddefnyddio’r fframwaith
cynhwysfawr fel offeryn i fesur y camau sy’n bodoli ar hyn o bryd, nodi lle y gellid gwella’r gwasanaethau, a hefyd lle
mae bylchau amlwg yn y gwasanaethau a’r adnoddau, er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau hyn.
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Atodiad 1
Sefydliadau a gyfrannodd at yr arolwg:
Sefydliadau a gyfrannodd at yr Arolwg
Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili
Gwasanaeth Cynghori Seren
Gwasanaeth Taith Barnardos
Cynghorwr Ysgolion, Ysgolion Uwchradd, Casnewydd
Y Staff a'r Carcharorion yng Ngharchar y Parc
Comisiynydd Plant Cymru
Adran Addysg, Cyngor Sir Penfro
Adran Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Adran Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Ddinbych
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Dinas a Sir Abertawe
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Tîm Troseddau'r Swyddfa Gartref ar gyfer Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
Staff ac Aelodau Craidd Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd, Ymyraethau Cyfiawnder
Cymunedol Cymru
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I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â
Stop it Now! Cymru
d/o Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, Llawr cyntaf, 1 Alexandra Gate,
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Mae’r Lucy Faithfull Foundation yn Elusen Gofrestredig Rhif: 1013025, ac yn
gwmni cyfyngedig trwy warant,
Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif: 2729957.
Swyddfa Gofrestredig: Bordesley Hall, The Holloway,
Alvechurch, Birmingham, B48 7QA.

Gyda’n gilydd gallwn atal
cam-drin plant yn rhywiol

