Peidiwch â throi’r cloc yn ôl (ar hawliau menywod)

Enillwch dros fenywod – mae’n hen bryd!
Treuliwch ychydig o funudau os gwelwch yn dda i gwblhau ein harolwg er mwyn helpu i
Unite Cymru ymgyrchu’n well dros ddiogelu ac ehangu hawliau menywod yn y gwaith ac
yn y gymdeithas ehangach yng Nghymru.

1.

A ydych ar hyn o bryd
Yn gweithio llawn-amser

6.

A ydych yn dibynnu ar deulu neu ffrindiau am ofal plant?

Ydw

Nac Ydw

Yn gweithio rhan-amser
7.

Ar gontract sero oriau
Yn hunangyflogedig

A ydych yn poeni bod cynnydd a datblygiad i fenywod
yn y gwaith yn symud yn ôl yn hytrach nag ymlaen?

Byddwn

Na fyddwn

Ansicr

Yn ddiwaith
Wedi ymddeol

8.

Os nad ydych yn y gwaith a ydy’n anodd i chi
ymdopi ar fudd-daliadau?
Ydw
Nac Ydw
Amherthnasol

9.

A ydych chi wedi cael eich heffeithio gan ‘dreth
ystafell wely’ Llywodraeth Glymblaid y DU?
Ydw
Nac Ydw

Arall
2.

Os nad ydych ydych yn gweithio, a fyddwch yn hoffi gweithio?

Byddwn
3.

Na fyddwn

Os ‘byddwn’ beth sy’n ei wneud yn anodd i chi
weithio? (cewch dicio mwy nag un blwch isod)
Diffyg swyddi llawn-amser addas
Diffyg swyddi rhan-amser addas
Problemau trafnidiaeth, yn cynnwys y gost o deithio i’r gwaith

Materion gofalu
Cost gofal plant

10. A ydych chi wedi teimlo’n fwy ansicr dros y 12 mis
diwethaf oherwydd materion economaidd?
Ydw
Nac Ydw
11. A ydych chi wedi gorfod lleihau eich gwario
oherwydd costau byw uwch?
Ydw
Nac Ydw

Problemau iechyd
12. Os oes gennych gynilion, a ydych wedi eu
defnyddio er mwyn ymdopi?
Ydw
Nac Ydw

Diffyg mynediad i hyfforddiant a chyngor
Arall
4.

Beth fyddai’n helpu i roi cyfleoedd gwaith a chyflogaeth
gwell i fwy o fenywod? (cewch dicio mwy nag un blwch isod)

Hyfforddiant a chyngor gwell yn y gymuned

13. A oes unrhyw ddyletswyddau gofalu gennych?
(cewch dicio mwy nag un blwch isod)
Rhieni hŷn

Mwy o fynediad i gyfleoedd hyfforddi yn y gweithle

Plant

Cyngor gyrfaoedd gwell mewn ysgolion a cholegau

Wyrion

Mentora a chymorth gan gymheiriaid

Arall

Mwy o hyblygrwydd yn y gweithle

Dim

Newidiadau i absenoldeb mamolaeth / tadolaeth / lwfansau

14. A ydych yn aelod o Unite?
Ydw
Nac Ydw

Gofal plant gwell a llai drud
Arall
5.

Os ydych yn gweithio, a ydych dros y 12 mis diwethaf wedi

15. Os ‘Nacydw’ a ydych yn aelod o undeb llafur arall?
Ydw
Nac Ydw

Gofyn am oriau ychwanegol ond wedi cael eich gwrthod
Cael eich oriau gwaith wedi eu torri
Cael eich oriau gwaith wedi eu cynyddu heb dâl ychwanegol

Cael cynnydd cyflog

16. A oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan
mewn ymgyrchoedd Unite yn y dyfodol?
Ydw
Nac Ydw
17. Yn olaf, pe bai chi oedd Prif Weinidog – cyntaf

Cael toriad cyflog

benywaidd – Cymru, pa un peth y byddwch yn ei wneud?

Cael eich cyflog wedi’i rewi
Gofyn am doriad cyflog ond wedi cael eich gwrthod

(cewch barhau ar ochr arall y dudalen hon)

Gofyn am weithio hyblyg ond wedi cael eich gwrthod

Enw:

Ebost:

Ymunwch â’r undeb arlein ar www.unitetheunion.org.uk/cymru

