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Diolch am y cyfle i ymateb i'r fframwaith canllawiau statudol drafft ar gyfer Deddf Cam-drin
Domestig 2021.
Mae atal cam-drin pobl hŷn yn un o'm prif feysydd blaenoriaeth fel Comisiynydd. Ym mis
Ebrill 2020, sefydlais Grŵp Gweithredu o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau y
gall pobl hŷn gael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w cadw'n ddiogel a'u hamddiffyn rhag
camdriniaeth a throseddu. Rwy’n pryderu nad yw'r heriau penodol a wynebir gan bobl hŷn
sydd mewn perygl o brofi, neu sy'n profi camdriniaeth, bob amser yn cael eu cydnabod yn
ddigonol o fewn polisi ac ymarfer.
Mae'n gadarnhaol bod y diffiniad cyfreithiol o gam-drin domestig yn y Canllawiau yn
cynnwys pob math o gamdriniaeth y tu hwnt i drais corfforol gan gynnwys cam-drin
emosiynol, ymddygiad sy’n gorfodi neu’n rheoli, a cham-drin economaidd. Mae'r diffiniad
ehangach hwn yn codi ymwybyddiaeth o'r nifer fawr o ymddygiadau gwahanol sy'n ffurfio
cam-drin domestig, yng nghyd-destun perthnasoedd personol.
Yn y Canllawiau, rwy'n falch o weld bod cyfeiriad at rai o'r heriau ychwanegol a brofir gan
bobl hŷn, gan gynnwys:
•
•
•
•

bod cam-drin pobl hŷn ynghudd mewn ystadegau;
y risg gynyddol o gam-drin pan fydd gan bobl hŷn anghenion gofal a chymorth;
yr anawsterau a brofir gan lawer o bobl hŷn wrth ddatgelu camdriniaeth;
methiant rhai gweithwyr proffesiynol i adnabod arwyddion cam-drin pobl hŷn; a’r

•

rhwystrau sy'n wynebu llawer o bobl hŷn o ran cael gafael ar wasanaethau arbenigol.

Er mwyn cryfhau ymwybyddiaeth o'r heriau ychwanegol hyn ac i dynnu sylw at y camau
sydd eu hangen mewn ymateb iddynt, hoffwn dynnu eich sylw at ddau ddarn o ymchwil, a
gomisiynwyd fel rhan o waith fy ngrŵp 'Grŵp Atal Cam-drin'.
Mae'r darn cyntaf o ymchwil yn canolbwyntio ar yr angen i gynyddu lefelau llety priodol i
bobl hŷn sy'n dymuno ffoi rhag perthnasoedd camdriniol1. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at
brinder llety addas yng Nghymru ar gyfer pobl hŷn sy'n bwriadu gadael perthnasoedd
camdriniol a'r camau sydd eu hangen i gynyddu lefelau'r gwasanaethau a ddarperir.
Mae'r ail ddarn o ymchwil yn archwilio i ba raddau y mae gwasanaethau arbenigol yn
ystyried anghenion ac amgylchiadau penodol pobl hŷn o fewn eu cynlluniau a'u cymorth2.
Mae'r adroddiad yn ei datgan yn glir bod llawer o wasanaethau i bob grŵp oedran yn methu
ag ystyried anghenion penodol pobl hŷn a bod lefelau'r gwasanaeth sy'n cael eu defnyddio
ymhlith pobl hŷn felly'n isel. Ystyrir hefyd y problemau o gydweithio rhwng gwasanaethau
diogelu a cham-drin domestig. Yn gyson ag ymchwil flaenorol3, mae’n ymddangos bod y
ddwy system yn gweithio mewn ffyrdd ar wahân i raddau helaeth; sy'n golygu nad yw llawer
o bobl hŷn sy'n profi camdriniaeth yn cael mynediad i'r ystod lawn o wasanaethau diogelu a
cham-drin domestig arbenigol. Rhaid rhoi strategaethau ar waith i fynd i'r afael â'r pryder
hwn a hwyluso cydweithio rhwng y ddau faes ymarfer hyn.
Fodd bynnag, mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at enghreifftiau o arfer da wrth ddarparu
gwasanaethau'n benodol ar gyfer pobl hŷn sy'n profi, neu mewn perygl o gael eu cam-drin,
gan gynnwys prosiect Dewis Choice 4. Byddai'r Canllawiau'n elwa o ddefnyddio'r
enghreifftiau arfer da hyn i hyrwyddo ffyrdd o weithio, sy'n annog ac yn galluogi pobl hŷn i
ddefnyddio gwasanaethau arbenigol.
Dyma'r ddau brif bwynt yr hoffwn eu gwneud ynglŷn â'r Canllawiau:
•

Mae'r disgrifiad o berthnasoedd ‘â chysylltiad personol' yn y Canllawiau yn bwysig i
wneud yn glir nad yw cyflawnwyr cam-drin domestig o reidrwydd yn byw o fewn yr un
aelwydydd â'u dioddefwyr. O safbwynt ystadegol, mae pobl hŷn sy'n cael eu camdrin ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn byw gyda'u cyflawnwyr na phobl iau5. Fodd
bynnag, gall pobl hŷn hefyd gael eu cam-drin gan berthnasau sy'n byw y tu allan i'w
cartref ac mae'n bwysig bod y cam-drin hwn hefyd yn cael ei ystyried yn 'gam-drin
domestig', fel y gall dioddefwyr gael gafael ar y gofal a'r cymorth angenrheidiol. Felly,
gellid ystyried ehangu'r diffiniad o 'gysylltiad personol' i gynnwys y rhai o fewn
perthnasoedd nad ydynt yn berthnasau, gan y gall pobl hŷn ddibynnu ar ffrindiau
a/neu gymdogion am gymorth corfforol ac emosiynol.6

•

Mae defnyddio astudiaethau achos yn bwysig wrth dynnu sylw at rai o'r materion a
godwyd yn y Canllawiau, ond mae'n siomedig nodi nad oes astudiaethau achos yn

amlygu'r heriau penodol y mae pobl hŷn yn eu hwynebu. Byddai'r Canllawiau'n elwa
ar gyflwyno astudiaethau achos i godi ymwybyddiaeth o rai o'r heriau penodol sy'n
wynebu pobl hŷn sy'n cael eu cam-drin.
Fel y nodwch yn y Canllawiau, mae pobl hŷn mewn perygl arbennig o gael eu cam-drin ac
rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y gwasanaethau a'r cymorth cywir ar waith i'w diogelu. I'r
perwyl hwnnw, rwy’n gobeithio bod y wybodaeth a ddarperir yn y papur hwn yn ddefnyddiol
a bod y pwyntiau a wneir o werth wrth barhau i ddatblygu’r Canllawiau. Os oes angen
rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â mi.
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