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Dear Chair,  

As part of your ongoing Inquiry, Wales’ future relationship with Europe - Part Two, we would like to 
draw your attention to a newly formed civil society group, Wales Civil Society Forum on Brexit (the 
Forum). 

Set up in summer 2018, the Forum is an initiative developed in partnership between the Wales Council 
for Voluntary Action (WCVA) and Cardiff University's Wales Governance Centre (WGC), and funded 
by The Legal Foundation and Lloyds Bank Foundation. Over 40 third sector organisations, including 
charities and social enterprises, have come together from across Wales to map out what matters most 
to them, the implications of Brexit on their work and what decision makers must safeguard - during 
negotiations and post Brexit.  

Given that your Inquiry's terms of reference include identifying the support Welsh Government should 
provide "to trade associations and civil society", we believe our Brexit Position Statement will make 
for interesting, if not vital, reading. With this in mind, we are providing you with an advance 
(embargoed) copy to circulate confidentially to Committee Members. This document will be updated 
regularly as more organisations feed into the initiative. 

You will see from the attached document (embargoed until 24/10/18) that third sector organisations 
attending the Forum are keen to see decision makers adhering to some general principles, such as 
respecting devolution and allowing for proper scrutiny of any new (post-Brexit) secondary legislation. 
Moreover, common concerns relate to four specific areas, including funding; the environment and 
animal welfare; human rights and equality; and immigration.  

Should you wish to receive more detail about the Forum's work to date, its plans between now and  
April 2019 or wish to attend one of our future meetings between now and April 2019, then do please 
get in touch directly with us or the coordinator, Charles Whitmore at: whitmorecd@cardiff.ac.uk  

Yours, 

Professor Dan Wincott Anna Nicholl Professor Jo Hunt 
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Datganiad Safbwynt 

Mae mudiadau trydydd sector sy’n rhan o’r Fforwm yn credu y dylai’r egwyddorion a’r 

pryderon canlynol fod wrth wraidd polisi Brexit a’r prosesau penderfynu perthnasol, a’u 

llywio. Mae’r rhain wedi dod i’r amlwg yn sgil cyfres o ddigwyddiadau ble mae mudiadau wedi 

arwain trafodaethau ynglŷn â goblygiadau Brexit i’w priod sectorau. 

Egwyddorion trawsbynciol 

• Parchu datganoli: Rhaid i Brexit, a phob polisi ar ôl Brexit a chytundebau masnach yn y

dyfodol, barchu anghenion a nodweddion unigryw Cymru. Mae’r sector yn bryderus o hyd

fod cytundebau masnach newydd yn bygwth tanseilio sawl agwedd ar y broses o lunio

polisïau datganoledig gan gynnwys ffermio, y Gwasanaeth Iechyd, addysg, diwylliant a’r

amgylchedd.

• Cyfathrebu: Rhaid cynnig mwy o gyfleoedd i gymdeithas sifil gyfathrebu â Llywodraeth

Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan fod y diffyg cyfleoedd wedi achosi cryn

rwystredigaeth i lawer o fudiadau.

• Sicrhau tryloywder: Mae’r sector yn dal i bryderu’n fawr ynghylch y diffyg gwybodaeth

neu pa mor hwyr y’i darperir ac mae’n galw am gynnydd yn y llif gwybodaeth o

Lywodraethau, yn enwedig ynglŷn â sut y bydd cydweithredu rhynglywodraethol yn

gweithio ar draws meysydd polisi o dan y Cytundeb Rhynglywodraethol.

• Camau diogelu a chraffu: Rhaid sicrhau craffu priodol ar y pwerau a roddir gan

ddeddfwriaeth Brexit i ddefnyddio is-ddeddfwriaeth a rhaid i Senedd San Steffan

oruchwylio unrhyw newidiadau yn y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae’r sector hefyd yn galw am i’r gweinyddiaethau datganoledig gael mwy o bŵer i graffu

ar y broses o negodi cytundebau masnach, ac i gyfrannu atynt.

 Yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE 

O dan raglen bresennol Cronfeydd Strwythurol yr UE, mae’r trydydd sector yng Nghymru yn 
arwain prosiectau lluosog gwerth dros £90 miliwn ac mae llawer mwy o fudiadau’n cael at 
gyllid gan yr UE drwy nifer o fframweithiau a chontractau. Mae’r buddsoddiad hwn, a 
buddsoddiad dyngarol ehangach, o oddi mewn i’r UE yn cefnogi’r sector i helpu pobl i gael 
gwaith, ennill sgiliau newydd ac yn cynorthwyo twf llawer o fusnesau cymdeithasol.  

Dylai’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a gynigir yn y DU fod â’r nodweddion canlynol: 

Atodiad 



 

 

 

• Neilltuo cyllid i drechu tlodi ac allgáu cymdeithasol a chefnogi achosion 
amgylcheddol: Mae rhaglen bresennol Cronfeydd Strwythurol yr UE yn cefnogi mentrau 
lluosog sy’n cyfrannu at adfywio cymdeithasol ac economaidd yn yr ardaloedd sydd wedi’u 
hamddifadu fwyaf yng Nghymru. Mentrau a fyddai’n annhebygol o gael eu hariannu drwy 
ffynonellau domestig. 
 

• Wedi’i siapio a’i llywio gan y rheini yr anelir y Gronfa atynt: Dylai’r gronfa olynol gael 
ei datblygu ar ôl ymgynghori’n ystyrlon â darpar fuddiolwyr a’r rheini sy’n eu cefnogi drwy 
ddarparu gwasanaethau rheng flaen.  

 

• Dylid ei datganoli i gorff yng Nghymru: Byddai cronfa a reolir gan Lywodraeth y DU yn 

osgoi’r strwythurau a’r systemau sydd ar hyn o bryd yn galluogi’r trydydd sector i 

ddylanwadu ar gyfeiriad y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru, ac ar y ffordd o’u gwario 

a’u rheoli. Dylid seilio’r Gronfa ar gynrychiolaeth gyfartal o’r sector cyhoeddus, y sector 

preifat a’r trydydd sector yng Nghymru, o ran rheolaeth strategol a’r gwaith ymarferol, i 

helpu i gydgynhyrchu gweithgareddau sy’n meithrin cydnerthedd a ffyniant yn rhai o 

gymunedau Cymru sydd wedi’u hamddifadu fwyaf. 

 

• Dylai fod yn gyfwerth â lefelau presennol cyllid Strwythurol yr UE: Byddai colli unrhyw 
gyllid yn cael effaith anghymesur yng Nghymru oherwydd y ddibyniaeth uwch ar 
Gronfeydd Strwythurol yr UE. Dylid ymrwymo i gynnal lefelau cyllido a’u cynyddu yn yr 
hirdymor. Dylai Llywodraeth y DU hefyd ddarparu adnoddau i gymryd lle cyllid y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (PAC) heb leihau lefelau cyllido. 

 

Dylid hefyd ddisodli ffynonellau eraill o gyllid yr UE: Rhaid i Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU sicrhau y cedwir at yr addewid na fydd Cymru ‘geiniog ar ei cholled’ o 

ganlyniad i Brexit. Dylent felly sicrhau bod cyllid yn cael ei gyflwyno yn lle pob cyllid o 

raglenni’r UE sydd o fudd i Gymru. Mae hyn yn cynnwys, ymysg eraill, arian ar gyfer 

cydweithredu tiriogaethol, arian o raglen Ewrop Greadigol, a rhaglen LIFE yr UE sydd wedi 

bod yn arbennig o bwysig i gadwraeth natur yng Nghymru. 

Yr Amgylchedd a Lles Anifeiliaid 

• Gwarantu na fydd cam yn ôl: Dylid ymrwymo i beidio â lleihau safonau presennol o ran 

yr amgylchedd a lles anifeiliaid, a pharchu’r ymrwymiadau hynny, gan gynnwys drwy 

gytundebau masnach. 

 

• Sicrhau gwelliant: Wrth ddisodli taliadau PAC yr UE a gweithredu newidiadau eraill ar ôl 

Brexit, dylid defnyddio’r rhain fel cyfle i wella safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid a 

sicrhau eu bod o fudd i’r cyhoedd, gan gynnwys canlyniadau cymdeithasol yng Nghymru. 

 

• Sicrhau nad oes bylchau llywodraethu yn ymddangos: Rhaid i unrhyw fecanweithiau 

llywodraethu newydd ar gyfer y DU i gyd ac ar gyfer y gweinyddiaethau datganoledig, 

megis y corff gwarchod amgylcheddol y mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

yn ei gyflwyno, i gymryd lle swyddogaethau’r Comisiwn Ewropeaidd gael eu sefydlu mewn 

ffordd sy’n sicrhau nad oes bylchau yn ymddangos yn sgil Brexit a bod deddfwriaeth a 

buddiannau datganoledig penodol yn cael eu cydnabod a’u hystyried yn llawn. 

 

Hawliau Dynol a Chydraddoldeb 



 

 

Mae’r Fforwm yn cydnabod bod Brexit yn fygythiad difrifol i hawliau dynol a chydraddoldeb yn 

y DU ac yng Nghymru. Mae’r Fforwm yn pryderu ynghylch y ffaith fod y DU yn tynnu’n ôl o 

Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE (Siarter yr UE), yn enwedig gan nad yw’r hawliau economaidd 

a chymdeithasol y mae’n eu gwarchod yn cael digon o flaenoriaeth yn y DU, yn arbennig yn 

ystod cyni. 

• Sicrhau parhad yn yr ymrwymiad i hawliau dynol: Mae mudiadau yn pryderu bod 

posibilrwydd o golli diddordeb mewn hawliau dynol a dylai penderfynwyr ymrwymo i 

sicrhau bod y rhain yn parhau’n ganolog i Brexit a pholisi cyhoeddus ar ôl Brexit yng 

Nghymru ac ar lefel y DU. Gelwir ar Lywodraeth Cymru i sicrhau statws cyfreithiol domestig 

i Siarter yr UE drwy ddeddfwriaeth benodol i Gymru yn unig sy’n rhoi ‘sylw dyledus’ i’r 

offeryn ym mholisi cyhoeddus drwyddo draw. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) yn annigonol i warchod hawliau dynol yng Nghymru rhag y peryglon y mae Brexit 

yn eu creu a dylid ymchwilio i opsiynau hawliau dynol deddfwriaethol newydd. Rhaid hefyd 

parhau i ymrwymo i offerynnau hawliau dynol rhyngwladol.  

 

• Gwarchod hawliau dynol a chydraddoldeb: Rhaid sicrhau nad yw Brexit yn effeithio’n 

negyddol ar hawliau dynol grwpiau cymdeithasol sydd dan anfantais ac y gwahaniaethir 

yn eu herbyn yn barod. Rhaid gwarchod hawliau dynol. Mae Brexit eisoes yn cael effaith 

ddynol go iawn: drwy gynnydd mewn troseddau casineb ac ansicrwydd ynghylch statws 

dinasyddiaeth ac ymdeimlad o berthyn i gymdeithas yng Nghymru. Mae angen i 

benderfynwyr gydnabod hyn a gweithredu arno. 

 

• Cryfhau hawliau dynol, nid cymryd cam yn ôl: Rhaid sicrhau nad yw pobl yn colli’r 

hawliau dynol a’r gwelliannau mewn cydraddoldeb y maent wedi’u hennill, neu y byddent 

wedi’u hennill, drwy aelodaeth o’r UE. Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod y DU 

yn cyd-fynd â’r UE pan wneir gwelliannau mewn hawliau dynol neu gydraddoldeb. Dylai 

Llywodraeth Cymru geisio gweithredu unrhyw welliannau newydd a wneir gan yr UE yng 

Nghymru. Yn ogystal, dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sicrhau nad yw 

safonau hawliau dynol yn cael eu lleihau mewn polisïau a thrafodaethau ynghylch 

masnach yn y dyfodol. 

 

• Darparu mecanweithiau gorfodi: Nid oes gan y DU warantau cyfansoddiadol i atal yr 

hawliau dynol sydd wedi’u gwarantu o ganlyniad i aelodaeth o’r UE rhag lleihau. Bydd 

Brexit yn golygu colli’r warchodaeth dros hawliau dynol a chydraddoldeb a gynigir gan Lys 

Cyfiawnder yr UE. Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod mecanweithiau newydd yn 

cael eu datblygu, gan Lywodraeth y DU neu yng Nghymru, sy’n galluogi unigolion i 

ddibynnu ar eu hawliau dynol mewn llys. Dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i fecanwaith 

amgen, y tu allan i’r llysoedd, i alluogi unigolion i geisio camau unioni am dorri hawliau 

dynol neu gydraddoldeb. 

Mudo a dinasyddion yr UE 

 

• Amddiffyn cymunedau mudol: Rhaid i benderfynwyr fynd i’r afael â’r bygythiadau i 

hawliau a llesiant dinasyddion yr UE a chymunedau mudol yng Nghymru. Ymysg y rhain 

y mae peryglon i unigolion agored i niwed sy’n cael eu creu gan Gynllun Preswylio’n 

Sefydlog yr UE, cynnydd mewn troseddau casineb tuag at gymunedau mudol, a’r 

bygythiadau i weithwyr a hawliau llafur sy’n cael eu creu gan unrhyw bolisi mudo at y 

dyfodol ar ôl Brexit, megis fisâu tymhorol neu dros dro sy’n eu clymu wrth un cyflogwr neu 

sy’n cael eu noddi gan gyflogwr, a’r posibilrwydd o ddadreoleiddio hawliau gweithwyr. 



 

 

 

• Cyfleu’r neges i bawb: Rhaid ymdrechu i sicrhau bod Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE 

yn cyrraedd cynifer o bobl â phosib, gan gynnwys unigolion agored i niwed, a rhaid llunio 

cynlluniau wrth gefn i sicrhau nad effeithir yn negyddol ar y rheini na all gyfranogi. Rhaid 

darparu adnoddau priodol i alluogi’r trydydd sector i gyfranogi yn y broses hon. 

 

• Gwarchod cydlyniant cymdeithasol: Mae angen cymryd camau i fynd i’r afael â’r 

elyniaeth, a’r niwed o ganlyniad i hynny, tuag at gymunedau mudol yn sgil y sylwadau a 

ysgogir gan Brexit. 

 

• Cydnabod cyfraniadau mudwyr yn llawn: Dylid cydnabod cyfraniadau gwerthfawr 

dinasyddion yr UE a chymunedau mudol at y gweithlu yng Nghymru (y mae llawer ohonynt 

yn gweithio mewn meysydd sy’n cefnogi rhai o’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yng 

nghymdeithas). Dylai penderfynwyr ymchwilio i ffyrdd o sicrhau bod Cymru’n parhau’n lle 

atyniadol i weithio ynddo fel nad effeithir ar gynaliadwyedd y sectorau hynny sy’n dibynnu 

ar y cyfraniadau hyn. 

Menter ar y cyd yw’r Fforwm rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol 

Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), ac fe’i hariennir gan y Legal 

Education Foundation. 

 

 

 

 

Mae’r datganiad hwn wedi’i lywio gan drafodaethau â’r mudiadau canlynol sy’n cymryd 

rhan yn y prosiect a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd: 

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru  

Anabledd Dysgu Cymru 

Anabledd Cymru 

Chwarae Teg  

Eglwysi yng Nghymru 

RNIB 

Cytûn 

RSPCA 

The Wallich 

Cyngor Hil Cymru  

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Menywod 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru 

The Wallich 

WWF Cymru 

Pobl yn Gyntaf Cymru  



 

 

C3SC 

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol 

NWREN  

Y Cerddwyr  

NPTCVS 

Show Racsim the Red Card 

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan 

Unlock Democracy  

Focus on Labour Exploitation  

CIW 

Trade Justice Movement  

RSPB 

Cymru Dros Ewrop 

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru 

Cynulliad Merched Cymru 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

Cyswllt Amgylchedd Cymru 

Sefydliad Bevan 

Chem Trust 

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod  

New Philanthropy Capital 

Consortiwm Hawliau Dynol 

The 3 million 

The Brexit Civil Society Project 
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