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Rhan 4: “People try to put us down”
y newid ym mywydau menywod 1951-1979

Ffynhonnell 1: Llundain ffasiynol – pobl ifanc ar Carnaby Street yn yr 1960au
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I ba raddau y newidiodd bywyd menywod rhwng
1951 ac 1979?

Ffynhonnell 2: Gŵr a gwraig yn y gegin yn yr 1950au

Rôl menywod yn y cartref1
Y rôl draddodiadol ar gyfer menywod oedd bod yn wraig ac yn fam dda – cadw’r tŷ yn lân a
gwneud yn siŵr bod y plant a’r gŵr yn cael eu bwydo. Roedd hyn yn dal yn wir yn yr 1960au
cynnar, yn enwedig ymysg menywod dosbarth gwaith. Roedd disgwyl i’r menywod roi’r gorau i’w
swydd a’u hannibyniaeth bersonol pan roeddent yn priodi neu adeg geni eu plentyn cyntaf. Yn ôl
cylchgrawn Woman’s Own yn 1961, ‘y peth pwysicaf maen nhw’n gallu ei wneud mewn bywyd yw
bod yn wragedd ac yn famau’.2
Cafodd cyfres ‘Janet and John’, sef llyfrau darllen cynnar i blant, eu cyhoeddi ym Mhrydain am y
tro cyntaf yn 1949, ac roedd y llyfrau’n atgyfnerthu rôl draddodiadol menywod. Roedd Janet bob
amser yn helpu mam â’r gwaith tŷ, ac roedd John yn glanhau’r car neu’n adeiladu coelcerthi gyda
dad. Roedd dad yn mynd i’r gwaith a mam yn aros gartref; roedd mam bob amser yn gwisgo’n
ddel a dad bob amser yn gwerthfawrogi tŷ glân a phryd o fwyd ar y bwrdd. Nid oedd cadw’r tŷ yn
lân a bwydo’r teulu bob amser yn hawdd. Yn aml yn yr 1950au cynnar, roedd bwydo’r teulu yn
gofyn am lawer o gynllunio a pharatoi oherwydd bod bwyd yn dal i gael ei ddogni, ac roedd rhaid
golchi dillad a glanhau’r tŷ â llaw.

FFOCWS : newidiadau mewn arferion siopa
C yn yr 1950au, roedd y dyn llaeth neu fan y groser yn dod â bwyd i’r cartref neu roedd pobl yn
mynd i siopa i siop y cigydd, i’r siop fara ac i’r siop lysiau leol. Yn aml, roedd yn rhaid siopa bob
dydd oherwydd ei fod yn anodd cadw bwyd darfodus yn hir heb oergell. Roedd siopau’n wahanol
iawn i’n siopau ni heddiw. Roedden nhw’n fach ac fel arfer yn arbenigo mewn un cynnyrch
penodol. Roedd perchenogion y siopau lleol yn gwybod enwau’r rhan fwyaf o’u cwsmeriaid. Nid
oedd y cwsmeriaid yn dewis eu heitemau eu hunain ac yn mynd â nhw at y til – roedd yn rhaid
iddyn nhw ofyn i gynorthwyydd y siop nôl yr hyn roedden nhw ei angen oddi ar y silffoedd neu o’r
storfa.

1

Caiff bywyd teuluol yn 1964 ei drafod mewn rhaglen ddogfen gan y BBC sydd ar gael i’w gwylio yma: http://goo.gl/EtppXI

2

Dyfynnir hyn fel Ffynhonnell B yn Stuart Clayton, Mass Media, Popular Culture and Social Change in Britain since 1945 (Edexcel,

2010), tudalen 158.
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Yn yr 1950au, daeth siopau hunanwasanaeth yn fwy poblogaidd, lle’r oedd cwsmeriaid yn dewis
yr eitemau roedden nhw eisiau eu prynu ac yn mynd â’r eitemau at y til i dalu amdanyn nhw.
Yn 1947, dim ond deg siop hunanwasanaeth oedd ledled Prydain. Erbyn 1956, roedd 3,000,
gyda 12,000 erbyn 1962 a 24,000 yn 1967. Dechreuodd y system hunanwasanaeth yn y Coop yn Llundain yn 1942 oherwydd prinder staff adeg y rhyfel, cyn ei defnyddio mewn siopau
eraill fel Tesco yn St Albans yn 1947. Erbyn 1952 roedd hanner holl siopau Tesco yn siopau
hunanwasanaeth.

Ffynhonnell 3: Menyw yn siopa mewn siop ‘hunanwasanaeth’ yn yr 1950au

Y cam nesaf oedd yr uwchfarchnad, siop fawr a oedd yn gwerthu ystod eang o gynhyrchion
gwahanol mewn swmp. Mae peth trafod ynghylch pa un oedd yr archfarchnad gyntaf ym
Mhrydain3. Trawsnewidiwyd adeilad yn Croydon yn 1950 gan Sainsbury’s, ac agorodd y cwmni ei
uwchfarchnad bwrpasol gyntaf yn Eastbourne yn 1952; gwnaeth Tesco drawsnewid hen sinema
yn Maldon, Essex, a gafodd ei agor yn 1956. Roedd 367 o uwchfarchnadoedd yn 1960, ond erbyn
1967 roedd 3,000 ohonyn nhw. Roedd uwchfarchnadoedd yn effeithlon ac yn gyfleus ac yn cadw
amrywiaeth o gynhyrchion mewn stoc. Roedd eu harddangosfeydd yn aml yn creu argraff ac
roedd eu cynhyrchion yn aros yn ffres am gyfnod hirach yn yr oergell. Roedd y cynnydd yn nifer
y bobl a oedd yn berchen ar gar yn golygu bod pobl yn gallu teithio ymhellach i siopa, ac yn gallu
cario mwy o nwyddau adref. Daeth system y llywodraeth ar gyfer cadw prisiau’n gymharol rhwng
siopau (Rheolaeth Prisiau Adwerthu) i ben yn 1964, felly roedd uwchfarchnadoedd yn gallu cynnig
disgowntiau nad oedd siopau llai yn gallu cystadlu â nhw4. Erbyn diwedd yr 1950au, nid oedd
pobl bellach yn siopa bob dydd yn y siop leol. Yn hytrach, roedden nhw’n siopa bob wythnos yn yr
uwchfarchnad.
Roedd bwydydd cyfleus, uwchfarchnadoedd ac offer newydd a rhatach yn gwneud rôl menywod
fel gwragedd tŷ yn haws:

•
•
•

Roedd oergelloedd ac uwchfarchnadoedd yn golygu nad oedd angen mynd i’r siop bob
dydd, na chael nwyddau wedi’u dosbarthu i’r tŷ bob dydd
Roedd peiriannau golchi5 yn golygu oriau’n rhagor o amser rhydd nad oedd yn cael ei
dreulio’n golchi dillad â llaw
Roedd sugnwyr llwch yn golygu y gellid glanhau’n gyflym heb frwshys, sychwyr llwch
(dusters) na phadell lwch.

Mae clip BBC News am gyflwyno uwchfarchnadoedd ym Mhrydain ar gael yma: http://goo.gl/0umkSN
Mae clip BBC News am Asda yn cyflwyno’r ‘archfarchnad’ ar gael yma: http://goo.gl/GWdOas
5
Gallwch wylio hysbyseb o’r 1950au ar gyfer peiriant golchi yn http://goo.gl/qrLww6
3
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Yn ôl cylchgrawn New Look yn 1964:
Cegin y fenyw yw teml y symbolau dwbl hynny o’r bywyd newydd – yr oergell a’r peiriant
golchi.6
Mewn cyfweliad am fywyd yn y cyfnod hwnnw, dywedodd Christine Fagg, gwraig tŷ yn yr 1950au
a’r 1960au:
Roeddwn i ar dân eisiau gwneud pethau y tu allan i’r cartref. Roeddwn i bob amser yn ceisio
meddwl am ffyrdd o wneud y gwaith tŷ yn llai, i fynd allan a bodloni fy niddordebau fy hun, a
dyna pryd daeth y peiriant golchi, Hoover, etc. wir i wneud gwahaniaeth.7
Roedd hysbysebion nwyddau domestig yn dal i dargedu menywod yn unig, e.e. Roedd dyfeisiau
Kenwood yn defnyddio’r ymadrodd, ‘Your servant, Madam’. Roedd hysbysebion yn atgyfnerthu’r
syniad y dylai menywod fod yn wragedd ac yn famau da:

•
•

Y plentyn nad oedd yn cael ei fwlio yn yr ysgol bellach am fod ei fam yn golchi ei grysau yn
wyn llachar
Y gŵr nad oedd yn cael ei demtio gan fenywod eraill am fod ei wraig yn cadw’r tŷ yn lân
gan ddefnyddio diheintydd.

Rhwng 1957 a 1967, roedd y gwariant blynyddol ar gylchgronau wythnosol a misol a oedd yn
cynnwys nifer o’r hysbysebion hyn wedi cynyddu o £46 miliwn i £80 miliwn y flwyddyn. Gwelwyd
y twf mwyaf mewn ‘cylchgronau merched’ – roedd 50% o fenywod y DU yn darllen Woman
yn 1957.8 Yn ogystal, roedd rhaglenni radio fel Woman’s Hour yn rhoi toreth o ryseitiau ac
awgrymiadau defnyddiol ar gyfer y cartref i wragedd tŷ.
Yn ôl arolwg o’r 1950au gan bapur newydd y Manchester Guardian, roedd 40% o fenywod yn
fodlon â’u rôl, ond roedd 50% yn teimlo’n ddiflas yn aml. Arweiniodd y gydnabyddiaeth raddol o
ddiflastod bywyd y wraig tŷ at sefydlu Cofrestr Genedlaethol y Gwragedd Tŷ. Sefydlwyd y Gofrestr
yn 1960 gan Maureen Nicol, gwraig tŷ o’r Wirral, fel rhwydwaith cefnogi ar gyfer gwragedd tŷ a
oedd wedi diflasu, gan drefnu sgyrsiau a boreau coffi trwy gylchlythyrau lleol er mwyn torri ar y
drefn feunyddiol. Roedd gan y mudiad 15,000 o aelodau erbyn 1970.9

Dyfynnwyd hyn yn Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008),
tudalen 85.
7
Dominic Sandbrook, White Heat – A History of Britain in the Swinging Sixties (Llundain, 2006), tudalen 691.
8
Stuart Clayton, Mass Media, Popular Culture and Social Change in Britain since 1945 (Edexcel, 2010), tudalen 163.
9
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 85.
6
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Menywod ac addysg
Hyd yn oed ar ôl Deddf Addysg 1944, roedd addysg menywod yn dal i ddangos tuedd at fywyd
domestig. Roedd Adroddiad Crowther yn 1959 yn cadarnhau hyn, a dywedodd Adroddiad
Newsom yn 1963 y dylai ysgolion ddarparu fflat i ferched allu ymarfer sgiliau rhedeg cartref, ac y
dylai addysg merched ddilyn ‘themâu eang gwneud cartref’.10 Gadawodd llawer o ferched yr ysgol
mor fuan â phosibl, a phriodi’n ifanc. Yr oedran yr oedd menywod yn priodi yn yr 1960au oedd 22
oed ar gyfartaledd, ac roedd dau fabi o bob tri yn cael eu geni i fenywod o dan 25 mlwydd oed.11
Yn ôl Adroddiad Addysg Crowther 1959, a gomisiynwyd gan y llywodraeth:
mae’n iawn bod y disgwyliad o garwriaeth a phriodas yn dylanwadu ar addysg
llancesi.12
Yn 1954, credwyd bod gormod o ferched yn pasio’r arholiad 11-plws o’u cymharu â bechgyn.
Y flwyddyn honno, dylai merched wedi cyfrif am ddwy ran o dair y disgyblion a oedd yn mynd i’r
ysgolion gramadeg, felly pasiwyd cyfraith newydd i gyfyngu ar nifer y merched a oedd yn cael
mynd. Nid oedd y cyfleusterau mewn rhai ysgolion gramadeg i ferched cystal â chyfleusterau’r
bechgyn oherwydd nad oedd ganddyn nhw gyfleusterau gwyddoniaeth boddhaol.
Roedd yr Adroddiad i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin yn 1973 yn dweud:
Efallai mai’r un ffactor sydd wedi cyfrannu’r mwyaf at safle menywod fel dinasyddion ail radd
o ran cyflogaeth, yw’r diffyg cyfle i ferched mewn ysgolion gymryd rhan yn natblygiadau
technolegol y blynyddoedd diweddar [ffiseg, gwaith metel, cyfrifiadura, etc.]13
Roedd nifer o’r merched a oedd yn pasio eu harholiadau Lefel O yn mynd yn ei blaenau i sefyll
arholiadau Safon Uwch, ond roedd llawer o’r merched hynny a oedd yn cyrraedd y brifysgol yn
priodi’n fuan ar ôl ennill gradd. Cynyddodd nifer y merched a oedd yn astudio yn y brifysgol yn
raddol o ganlyniad i welliannau ym myd addysg a grantiau prifysgol a oedd ar gael i dalu costau
byw:

•
•

Aeth 183,000 o ferched i’r brifysgol yn 1970, sef 40% o gyfanswm nifer y myfyrwyr;
Aeth 214,000 o ferched i’r brifysgol yn 1975, sef 41% o gyfanswm nifer y myfyrwyr.14

Fodd bynnag, roedd bechgyn ddwywaith yn fwy tebygol o gael lle yn y brifysgol na merched yng
nghanol yr 1980au.

Dominic Sandbrook, White Heat – A History of Britain in the Swinging Sixties (Llundain, 2006), tudalen 689.
Nigel Bushnell a Cathy Warren, History Controlled Assessment: CA11 Change in British Society 1955–75
(Edexcel, 2010), tudalen 16.
12
Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens ac R. Paul Evans, Y newid yn Rôl a Statws Menywod yn ystod yr 20fed Ganrif
(Aberystwyth, 2012), tudalen 63.
13
J. A. Cloake, Britain in the Modern World (Rhydychen, 1994), tudalen 44.
14
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 115.
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Ffynhonnell 4: Myfyrwraig yn yr 1960au

Menywod a gwaith15
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, dangosodd menywod eu bod yn barod i weithio, yn gallu gweithio, ac yn
gallu cydbwyso bywyd teuluol a bywyd gwaith. Ar ôl 1945, daeth diwedd ar system y meithrinfeydd
dydd a oedd yn cael eu rhedeg gan y llywodraeth. Gan fod prydau ysgol am ddim wedi parhau
ar ôl y rhyfel, roedd hyn yn ei gwneud yn haws i fenywod weithio, er bod y llywodraeth wedi
cyflwyno’r Lwfans Teulu yn 1946 i geisio perswadio menywod nad oedd angen iddynt weithio er
mwyn ennill arian i ofalu am eu plant.
Pan ddaeth y dynion adref o’r rhyfel ar ôl 1945, roedd rhaid i lawer o fenywod roi eu swyddi yn ôl
iddyn nhw. Yn ôl arweinydd undeb llafur ar ôl y rhyfel, ‘Mae dynion yn casáu gweld eu merched yn
mynd allan i weithio ac yn amharu ar eu hurddas nhw fel pennaeth y tŷ’.16 Anfonwyd menywod yn
ôl i wneud y swyddi roedden nhw wedi’u gwneud cyn y rhyfel – gwaith domestig, gwaith clerigol,
nyrsio a gwaith siop, lle’r oedd galw cynyddol am weithwyr mewn uwchfarchnadoedd newydd.
Dim ond 1 menyw briod o bob 5 a oedd yn mynd i weithio yn 1951.17 Roedd Child Care and
the Growth of Love (1953) yn llyfr dylanwadol iawn gan John Bowlby. Roedd yn dweud bod
ymddygiad tramgwyddus pobl ifanc (juvenile delinquency) yn digwydd o ganlyniad i
famau’n gadael eu plant ac yn mynd i weithio. Roedd mamau a oedd yn gweithio yn cael eu
portreadu’n aml fel pobl annaturiol neu hunanol, yn gadael eu plant er mwyn mynd i weithio,
yn arbennig mewn cyfnod lle’r oedd cyflogau cynyddol i ddynion yn gwneud llawer o gartrefi’n
gyfoethog heb i’r menywod orfod gweithio hefyd. Roedd gwarchodwyr plant a meithrinfeydd yn
ddrud iawn ac yn anodd eu canfod. Newidiodd yr agwedd ‘gwrth-waith’ hon yn raddol – yn 1943
roedd 58% o bobl yn gwrthwynebu’r syniad o fenywod priod yn gweithio, ond cwympodd hyn i 11%
erbyn 1965.18
Gallwch wylio rhaglenni am fenywod a gwaith ar wefan Archif y BBC: http://goo.gl/LxNxGO a http://goo.gl/lRfvF4
Colin Shephard a Rosemary Rees, British Depth Study 1939–1975 (Llundain, 2010), tudalen 33.
17
Dominic Sandbrook, Never Had It So Good (Llundain, 2005), tudalen 414.
18
Stuart Clayton, Mass Media, Popular Culture and Social Change in Britain since 1945 (Edexcel, 2010), tudalen 161.
15
16
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Gwelwyd cynnydd graddol yn nifer y menywod a oedd â swydd:

•
•
•
•

Cyn y rhyfel, dim ond 10% o fenywod priod oedd â swydd
Yn 1951, roedd gan 22% o fenywod priod swydd19
Roedd gan dros 30% o fenywod priod swyddi erbyn 1961
Roedd gan 47% o fenywod priod swyddi erbyn 1971.20

Roedd menywod dosbarth canol a oedd wedi cael gwell addysg yn derbyn swyddi y tu allan i’r
cartref.
Roedd digon o swyddi ar gael i fenywod oherwydd:

•
•
•
•
•
•

Roedd cyflogaeth lawn ar gyfer y dynion yn barod
Roedd yn well gan lawer o gyflogwyr gyflogi menywod oherwydd nad oedd rhaid talu
cymaint o gyflog â dynion iddyn nhw tan yr 1970au
O’r 1950au cynnar ymlaen, roedd llawer o swyddi na fyddai bellach yn gofyn i fenywod roi’r
gorau i weithio ar ôl priodi
Nid oedd angen cryfder dynion ar ddiwydiannau newydd fel y diwydiant electroneg a
chemegau
Roedd angen llawer o glercod a theipyddion ar sefydliadau’r llywodraeth fel y GIG (a
sefydlwyd yn 1948) a’r DVLA (a sefydlwyd yn 1965)
Roedd llawer o fenywod eisiau gwaith rhan-amser yn unig er mwyn iddyn nhw allu parhau
i ofalu am y tŷ a’r teulu, ac roedd hyn yn gweddu i gyflogwyr hefyd oherwydd ei fod yn rhoi
mwy o hyblygrwydd â’r gweithlu iddyn nhw.21

Tabl 1: Menywod mewn cyflogaeth am dâl 1951–197122

Menywod fel % o’r gweithlu cyfan

1951

1961

1971

31%

33%

37%

Er bod nifer y menywod mewn gwaith wedi cynyddu, nid oedd llawer o gynnydd yn yr amrywiaeth
o swyddi roedd menywod yn eu gwneud:

Colin Shephard a Rosemary Rees, British Depth Study 1939–1975 (Llundain, 2010), tudalen 35.
Dominic Sandbrook, State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970–1974 (Llundain, 2010), tudalennau
392–3.
21
Caiff yr anawsterau hyn eu harchwilio mewn rhaglen o 1966 ar Archif y BBC, sydd ar gael yma: http://goo.gl/U9v4oA
22
Mae hwn wedi’i addasu o Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes,
2008), tudalen 107.
19
20
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•
•

Yn yr 1960au, roedd cyfanswm o 80% o’r holl waith ffatri, siop ac ysgrifenyddol yn cael ei
wneud gan fenywod
Erbyn 1975, roedd 97% o gynorthwywyr ffreutur, 92% o nyrsus, 92% o lanhawyr, 81% o
weithwyr siop a 60% o athrawon yn fenywod.

Roedd llawer o fenywod yn dal mewn swyddi statws is a thâl is. Roedd amrywiaethau rhanbarthol
– roedd mwy o fenywod yn gweithio yn y de-ddwyrain cyfoethog na mewn ardaloedd llai
ffyniannus fel Cymru.
Roedd nifer y menywod mewn swyddi proffesiynol yn codi’n araf:

•
•
•

Yn 1960 dim ond 15% o feddygon a 5% o gyfreithwyr oedd yn fenywod.
Yn 1970 dim ond 5% o fenywod oedd yn cyrraedd safle rheolwr yn eu swyddi
Yn 1980 dim ond 8% o gyfreithwyr, 4% o benseiri ac 1% o gyfrifyddion oedd yn fenywod.23

Roedd menywod mwy llwyddiannus ym myd busnes hefyd, fel Laura Ashley.
Ganed Laura Ashley yn 1925 yn Nowlais, Merthyr Tudful. Gadawodd yr ysgol yn
16 a gweithiodd i’r Llynges Frenhinol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Priododd Bernard
Ashley yn 1949 a chafodd bedwar o blant.
Tra’i bod hi adref yn gofalu am y plant yn yr 1950au, dechreuodd gynllunio
sgarffiau pen, napcynau ayb yn ei chegin, gan ddefnyddio patrymau o ffabrig print
Fictoraidd roedd hi wedi eu gweld mewn amgueddfa. Gwnaeth ei gŵr ei helpu i’w
hargraffu yn eu fflat yn Llundain. Daeth ei chynlluniau’n boblogaidd yn sydyn iawn
gan eu bod yn apelio at fenywod ifanc a hŷn.
Yn 1955 cafodd Cwmni Laura Ashley ei sefydlu, gan agor ffatri yng Ngharno, Sir
Drefaldwyn a gwerthu eitemau drwy siopau a oedd yn bodoli’n barod fel John
Lewis. Yn 1966 cynlluniodd ei ffrog gyntaf ac erbyn 1968 roedd y siop Laura Ashley
gyntaf wedi agor yn South Kensington, Llundain. Erbyn 197924 roedd y cwmni’n
gwneud £25 miliwn y flwyddyn25.

Christopher Culpin a Brian Turner, Making Modern Britain (Collins Educational, 1987), tudalen 224.
Mae ffilm gan ITV o siop Laura Ashley yn 1979 â sylwebaeth Gymraeg ar gael i’w gwylio yma: https://www.youtube.
com/watch?v=qZB6jL97RMY ac mae adroddiad byr yn Saesneg gan y BBC am ddillad Laura Ashley yn 1974 ar
gael yma: https://www.youtube.com/watch?v=xDXdu43cu1E
25
o dudalen 83 “The Changing Role and Status of Women during the 20th Century” gan Colin Hughes, Catrin Stevens
ac R. Paul Evans, a gyhoeddwyd gan CAA yn 2012 ISBN 9781845214418
23
24
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Nid oedd llawer o ASau yn fenywod, er i fenyw gael ei hethol yn Brif Weinidog yn 1979. Ar ôl
etholiad 1979, dim ond 19 AS o’r 650 oedd yn fenywod.

Ffynhonnell 5: Y Prif Weinidog newydd, Margaret Thatcher, ar risiau 10 Downing Street yn 1979

1)

Cyflog cydradd

Roedd menywod wedi dechrau ymuno ag undebau llafur yn ystod y rhyfel, ac roedd undebau
yn aml yn fodlon ymladd yr achos dros well cyflog a chyflog cydradd i’w holl aelodau. Yn 1951,
dechreuodd menywod a oedd yn gweithio ym myd addysg, yn y gwasanaeth sifil neu mewn
llywodraeth leol, ymgyrchu dros gyflog cydradd. Roedden nhw’n defnyddio gorymdeithiau,
gwrthdystiadau a deisebau i lobïo ASau â’r slogan ‘Cyflog Cydradd – Pryd?’. Yn 1955, cytunodd
y llywodraeth i godi cyflog menywod yn y meysydd hyn yn raddol nes ei fod yr un fath â chyflog
dynion.
Y cyfiawnhad dros dalu llai i fenywod na dynion oedd mai dim ond am ychydig o flynyddoedd
roedd disgwyl i fenywod weithio cyn priodi a chael plant. Felly, nid oedd angen talu cymaint
o gyflog iddyn nhw â’r dynion a fyddai’n gwneud yr un swydd am ugain neu ddeg ar hugain o
flynyddoedd. Dadl arall oedd mai ‘ail’ gyflog y cartref oedd cyflog menyw, ar ôl cyflog ei gŵr. Gan
nad oedd menywod yn talu am hanfodion y cartref, nid oedd angen rhoi cyflog mor uchel iddyn
nhw, oherwydd dim ond ar wyliau a theclynnau y byddai’r arian yn cael ei wario.
Yn yr 1960au cynnar, sylweddolodd diwydianwyr nad oedd menywod yn ymgymryd â hyfforddiant
gwyddonol na thechnegol, felly gwnaethant gyflogi Ysgol Economeg Llundain i ganfod pam. Yn
1968, cyhoeddwyd y canlyniadau gan y Comisiwn Brenhinol a oedd yn nodi tair problem:

•
•
•

Cyflog anghydradd; ar gyfartaledd, roedd menywod yn cael eu talu 75% o’r cyflog roedd
dynion yn ei gael am wneud yr un gwaith
Diffyg meithrinfeydd a gofal dydd ar gyfer menywod oedd â phlant yn rhy ifanc i fynd i’r
ysgol
Cred ddofn mai mamau a gwragedd tŷ oedd menywod, ac mai dynion ddylai fod yn mynd
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allan i ennill cyflog, felly nid oedd angen hyfforddi menywod ar gyfer swydd.
Pam newidiodd hyn? Dyma’r prif resymau:

•
•
•
•
•

Yn 1968, aeth deugain o beirianwyr benywaidd yn ffatri Ford yn Dagenham26 ar streic am
dair wythnos i fynnu cyflog cydradd (roedd eu swyddi o wneud cynhalwyr pen (headrests)
a gorchuddion seddi yn cael eu hystyried yn ‘ddi-grefft’ (unskilled) felly roedden nhw’n ennill
llai na’r dynion glanhau). Gwnaethon nhw sicrhau 92% o’r tâl roedden nhw’n ei fynnu, gyda
chefnogaeth Barbara Castle, Ysgrifennydd Gwladol dros Gyflogaeth y Blaid Lafur27
Daeth Barbara Castle ag undebau llafur, y llywodraeth a chyflogwyr, sef Cydffederasiwn
Diwydiant Prydain (CBI: Confederation of British Industry) ynghyd i weithio gyda’i gilydd i
sicrhau cyflog cydradd i fenywod
Dechreuodd sefydliadau hawliau menywod fel Cymdeithas Fawcett lobïo ASau i roi
cyfleoedd cyfartal i fenywod – aeth 30,000 o bobl i rali yn 1969
Dechreuodd rhai papurau newydd ymgyrchu dros gyflog cydradd – ym mis Mai 1968,
dywedodd The Times fod y sefyllfa bresennol yn ‘wastraff pur o sgiliau a allai fod yn
ddefnyddiol’28
Roedd rhaid i lywodraeth y DU sicrhau bod gan ddynion a menywod gyflog cydradd a
chyfleoedd cyfartal er mwyn iddi allu llofnodi Cytuniad Rhufain yn 1957 ac ymuno â’r
Gymuned Economaidd Ewropeaidd (EEC: European Economic Community) yn yr 1970au.
Yn ôl Cytuniad Rhufain, ‘Yn ystod y cam cyntaf bydd pob Aelod Wladwriaeth yn sicrhau,
ac ar ôl hynny yn cynnal, cymhwyso’r egwyddor y dylai dynion a menywod dderbyn cyflog
cyfartal am waith cyfartal’.29

Cyflwynwyd Deddf Cyflogau Cydradd 1970 gan Barbara Castle, ac roedd yn gofyn i fusnesau roi
cyfraddau cyflog cydradd i ddynion a menywod a oedd yn gwneud yr un gwaith. Cafodd cyflogwyr
bum mlynedd i roi hyn ar waith, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu fforddio’r costau ychwanegol.
Oherwydd telerau amwys y Ddeddf, roedd yn hawdd i gyflogwyr osgoi ei gweithredu, ac roedd
angen sawl deddf arall i egluro materion pwysig. Roedd rhaid pasio Deddf Diogelu Cyflogaeth
1975 fel nad oedd menywod yn gallu cael eu diswyddo am fod yn feichiog. Roedd rhaid i gyflogwyr
roi 18 wythnos o absenoldeb mamolaeth i fenywod hefyd, gyda thâl o 90% o’u cyflog arferol.

Mae darn byr o Newyddion Channel 4 am hyn ar gael yma: http://goo.gl/Lb0Wi6 ac mae Film Education wedi
cynhyrchu rhai deunyddiau sy’n esbonio cefndir hanesyddol y ffilm Made in Dagenham (2010) yn http://goo.gl/MY3c10
27
Gallwch weld ysgrif goffa (obituary) Newyddion y BBC ar gyfer Barbara Castle yma: http://goo.gl/oP85lo
28
Dominic Sandbrook, State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970–1974 (Llundain, 2010), tudalen 374.
29
Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens ac R. Paul Evans, Y newid yn Rôl a Statws Menywod yn ystod yr 20fed Ganrif
(Aberystwyth, 2012), tudalen 107.
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Yn 1970 dangosodd adroddiad mai 63.1% yn unig o gyflog dynion oedd cyflog cyfartalog
menywod.30 Erbyn 1980, roedd y ffigur hwnnw wedi codi i 73.5%.31 Aeth rhai merched â’u
hachosion am gyflog cydradd i’r Llys Ewropeaidd a oedd yn dangos bod gwaith eto i’w wneud yn
y maes hwn - roedd y bwlch rhwng tâl dynion a menywod yn cau ond roedd gwahaniaeth yn dal
i fodoli. Yn arolwg Menywod a Chyflogaeth 1980, roedd 63% o fenywod yn dal i weithio mewn
swyddi a oedd yn cael eu gwneud gan fenywod yn gyffredinol bryd hynny (e.e. nyrsio) felly nid
oedd tuedd gyfreithiol i herio eu cyflog isel32

2)

Cyfleoedd cyfartal

Roedd diffyg cyfleoedd yn her arall i fenywod o ran cyflogaeth – diffyg cyfleoedd o ran y swyddi
roedden nhw’n cael eu gwneud ac o ran pa mor uchel roedden nhw’n gallu cael eu dyrchafu.
Cyfeiriwyd at y cyfyngiadau hyn fel y ‘nenfwd gwydr’ nad oedd menywod yn gallu torri trwyddo.
Roedd llawer o gyflogwyr yn gwrthod ystyried menywod ar gyfer swyddi penodol, gan gredu y
bydden nhw’n gadael yn fuan i briodi neu i gael plant. Roedd rhai cyflogwyr hyd yn oed yn meddwl
bod gan fenywod nodweddion a ddylai eu gwahardd rhag cael swydd, neu’n credu mai swyddi
dynion oedd rhai swyddi penodol.
Yn rhaglen ddogfen 1995 y BBC, People’s Century, mae Mary Stott,33 newyddiadurwraig a oedd
yn gweithio i’r Manchester Evening News, yn cofio cael ei diswyddo o swydd dirprwy olygydd y
papur newydd yn 1950:
Es i at y golygydd a dweud, “Pam nad ydw i’n cael parhau i wneud swydd y dirprwy olygydd?”
Dywedodd, “O, Mary, does dim o’i le ar dy waith, ond mae’n rhaid i ni ddiogelu’r olyniaeth a rhaid
i’r olynydd fod yn ddyn”. Diwedd y neges. Sut gallwch chi barhau i wneud rhywbeth gan wybod
na fydd dyrchafiad, gan wybod y bydd dynion ifanc rydych chi’n helpu i’w hyfforddi yn neidio uwch
eich pen chi?34
Roedd Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975 yn ei gwneud yn anghyfreithlon gwrthod rhoi
swydd i fenyw oherwydd ei rhyw.35 Sefydlwyd y Comisiwn Cyfle Cyfartal i gynnal ymchwiliadau i
wahaniaethu. Derbyniodd y Comisiwn 2,500 o ymholiadau yn y pythefnos cyntaf.36 Cafwyd effaith
ar ysgolion oherwydd bod rhaid i bob pwnc bellach fod yn agored i fechgyn a merched. Roedd y
Ddeddf hefyd yn gwarantu mynediad i fenywod at dai, ac yn monitro’r ffordd roedden nhw’n cael
eu portreadu mewn hysbysebion. Erbyn 1980, roedd mwy o fenywod yn ymgymryd â swyddi
busnes a phroffesiynol, ond roedd angen datrys materion pwysig o hyd, fel mynediad at ofal plant.

Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 107.
Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 108.
32
Dominic Sandbrook, State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970–1974 (Llundain, 2010), tudalen 394.
33
Yn y pen draw, cafodd Mary Stott yrfa hir ym maes newyddiaduraeth, gan redeg adran y merched ym mhapur
newydd The Guardian – gallwch ddarllen ei hysgrif goffa yma: http://goo.gl/Th77oB
34
Colin Shephard a Rosemary Rees, British Depth Study 1939–1975 (Llundain, 2010), tudalen 36. Gallwch hefyd
wylio pennod ‘1970: Hanner y Bobl’ People’s Century y BBC yma: http://goo.gl/Z70KZ0
35
Trafodir effaith bosibl hyn mewn rhaglen BBC2 o 1975 ar wefan Archif y BBC: http://goo.gl/tCsR6V
36
Dominic Sandbrook, State of Emergency: The Way We Were: Britain 1970–1974 (Llundain, 2010), tudalen 394.
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Menywod a’r hawl i ddewis37
1) Erthyliad

Roedd stigma cymdeithasol enfawr ynghlwm wrth fod yn fam ddibriod yn yr 1950au a’r 1960au.
Roedd menywod weithiau’n rhoi eu babanod i gymdogion neu i aelodau eraill o’r teulu, i’w magu
fel eu plant eu hunain. Roedd llawer o’r menywod hyn yn cael eu hanfon i gartrefi ‘mamau dibriod’,
ac roedd 200 o’r cartrefi hyn yn y DU yn yr 1950au. Roedd pwysau ar fenywod yn y cartrefi i roi eu
babanod i deuluoedd eu mabwysiadu. Roedd cynifer â 40,000 o fenywod beichiog dibriod yn cael
eu hanfon i’r cartrefi hyn bob blwyddyn, ac roedd dros hanner y menywod yn eu harddegau.38 Nid
oedd y cartrefi’n cael eu rheoleiddio gan y llywodraeth, gan fod y rhan fwyaf yn cael eu rhedeg gan
sefydliadau’r eglwys. Nid oedd y menywod yn y cartrefi’n cael llawer o fynediad at staff meddygol
wedi’u hyfforddi, ac yn aml, roedden nhw’n cael eu defnyddio fel llafur rhad.
Pam newidiodd yr agwedd at erthyliad?

•
•
•
•

Roedd y Gymdeithas Diwygio Cyfraith Erthylu wedi ymgyrchu dros ddiwygio’r gyfraith yn
ymwneud ag erthylu ers yr 1930au
Yn yr 1950au a’r 1960au, roedd tua 100,000 o erthyliadau ‘stryd gefn’ anghyfreithlon a
pheryglus yn cael eu gwneud bob blwyddyn; roedd 35,000 o fenywod y flwyddyn yn cael
eu derbyn i’r ysbyty gyda chymhlethdodau ar ôl cael erthyliad; bu farw cyfanswm o 82 o
fenywod o ganlyniad i’r erthyliadau anghyfreithlon hyn rhwng 1958 ac 1960
Rhwng 1959 a 1962 roedd y cyffur Thalidomide wedi’i roi i ferched beichiog â salwch
bore, er nad oedd llawer o brofion wedi’u cynnal arno - o ganlyniad roedd gan eu plant
nam corfforol pan gawsant eu geni; oherwydd hyn, cafodd llawer o bobl eu hargyhoeddi y
byddai erthyliad yn dderbyniol pe bai nam wedi’i ganfod ar blentyn heb ei eni
Yn 1965 cyhoeddodd Eglwys Lloegr y byddai’n ystyried bod modd cyfiawnhau erthyliad pe
bai ‘bywyd neu lles y fam mewn perygl’.

Cafodd y Ddeddf Erthylu, a gynigiwyd gan yr AS Rhyddfrydol David Steel a’i chefnogi gan yr AS
Llafur Roy Jenkins, ei phasio gan y Senedd yn 1967. Roedd yn gwneud erthyliad yn gyfreithlon
yn 28 wythnos gyntaf y beichiogrwydd, ar yr amod ei fod yn cael ei wneud o dan oruchwyliaeth
feddygol gyda chefnogaeth dau feddyg gwahanol. Roedd yn gyfreithiol os oedd yn atal niwed
corfforol neu feddyliol i’r fam neu os oedd posibilrwydd y byddai’r plentyn yn anabl. Gellid gwneud
hyn mewn clinigau preifat neu trwy’r GIG.
Roedd llawer o bobl yn gwrthwynebu’r gyfraith hon, fel arfer ar sail grefyddol. Er enghraifft, mae’r
Eglwys Gatholig a’r Gymdeithas Amddiffyn Plant heb eu Geni yn dal i ymgyrchu yn erbyn erthylu
hyd heddiw. Ar y llaw arall, roedd rhai ymgyrchwyr dros hawliau menywod yn cwyno nad oedd y
gyfraith hon yn mynd yn ddigon pell gan nad ‘erthyliad ar alw’ ydoedd. Roedd llawer o bobl wedi’u
syfrdanu gan nifer yr erthyliadau ar ôl iddyn nhw ddod yn gyfreithlon, gan gredu y byddai’r ffaith
bod addysg well ar gael, yn ogystal â gwell cyngor cynllunio teulu, yn ei wneud yn ddiangen ar
gyfer llawer o fenywod.
Trafodir safle menywod mewn perthynas yn 1965 mewn rhaglen BBC2 ar wefan Archif y BBC yma: http://goo.gl/
F75Afe
38
Nigel Bushnell a Cathy Warren, History Controlled Assessment: CA11 Change in British Society 1955–75 (Edexcel,
2010), tudalen 29.
37

13 Caledi, Cyfoeth ac Anniddigrwydd, 1951-1979: Rhan 4
Tabl 2: Nifer yr erthyliadau cyfreithlon39
BLWY
DDYN

Menywod a gafodd
erthyliad

Menywod o dan
16 oed a gafodd
erthyliad

Menywod rhwng 16 Menywod dibriod a
ac 19 oed a gafodd gafodd erthyliad
erthyliad

Cymhareb yr
erthyliadau a’r
genedigaethau byw

1970

75,400

1,700

13,500

34,100

96:1000

1975

106,200

3,600

24,100

52,300

176:1000

1980

128,900

3,700

31,900

68,800

196:1000

2)
Cynllunio teulu
Roedd ‘y bilsen’ yn ddull atal cenhedlu trwy’r genau a oedd wedi’i drwyddedu i’w ddefnyddio yn y DU ar
ôl profion yn Birmingham a Slough yn 1961. Roedd ar gael am ddim i fenywod priod trwy’r GIG oherwydd
bod yr Ysgrifennydd Gwladol, Keith Joseph, yn credu y byddai’n ffordd o leihau tlodi trwy leihau nifer yr
achosion o feichiogrwydd dieisiau. Erbyn 1964, roedd oddeutu 500,000 o fenywod yn ei defnyddio. Roedd y
cyfryngau’n dadlau’n eang am y gost (£1 y mis i bob menyw) a’r effeithiau. Rhwng 1961 ac 1962, gwelwyd
400 o eitemau ar ymddygiad rhywiol pobl ifanc yn eu harddegau ym mhapurau newydd y DU.
Roedd Deddf Cynllunio Teulu 1967 yn dweud bod rhaid i awdurdodau lleol ddarparu dulliau atal cenhedlu
a chyngor cynllunio teulu trwy’r Gymdeithas Cynllunio Teulu i unrhyw un a oedd ei eisiau, nid dim ond pobl
briod40.
Nid pawb oedd yn cytuno â gwella mynediad at ddulliau atal cenhedlu. Yn 1968, cyhoeddodd y Pab Paul
VI, pennaeth yr Eglwys Gatholig, yr ‘Encyclical Humanae Vitae’ a oedd yn ailddatgan yn gyhoeddus barn yr
Eglwys Gatholig am ddulliau atal cenhedlu, sef eu bod yn erbyn cyfraith Duw. Erbyn 1970, dim ond 19% o
gyplau priod o dan 45 oed a oedd yn eu defnyddio, a dim ond 9% o fenywod sengl.41
3)
Ysgariad
Roedd cyfraddau ysgaru wedi codi’n gyflym yn y pum mlynedd ar ôl diwedd y rhyfel, wrth i berthynas pell
a thrawma’r rhyfel achosi i nifer o briodasau chwalu. Erbyn yr 1950au, roedd y rhan fwyaf o deuluoedd
yn deulu cnewyllol a gostwng a wnaeth y cyfraddau ysgaru. Roedd ysgariad yn dal i fod yn stigma
cymdeithasol.42 Roedd plant â chywilydd bod eu rhieni wedi ysgaru, a bydden nhw’n cuddio’r ffaith oddi
wrth eu ffrindiau ysgol.
Roedd Deddf Diwygio Ysgariad 196943 yn gwneud ysgariad ‘di-fai’ yn bosibl. Gallai’r ffaith bod y briodas
wedi dirywio yn anadferadwy fod yr unig reswm dros ganiatáu ysgariad erbyn hyn. Gallai cyplau ysgaru pe
baen nhw wedi bod yn byw ar wahân am ddwy flynedd a bod y ddau yn cytuno, neu pe baen nhw wedi bod
yn byw ar wahân am bum mlynedd, a dim ond un oedd eisiau ysgaru O dan y cyfreithiau ysgaru blaenorol,
roedd rhaid i’r gŵr neu’r wraig brofi bod y partner arall wedi bod yn anffyddlon, yn gas, wedi ymadael neu’n
wallgof.
Roedd gwrthwynebwyr yn honni y byddai’r gyfraith newydd yn arwain at chwalu’r teulu traddodiadol. Yn
1950, roedd dau o gyplau priod o bob 1,000 yn ysgaru, ond erbyn yr 1970au, roedd un briodas o bob dau
yn gorffen mewn ysgariad44 ac roedd mwy a mwy o bobl mewn perthynas yn dewis cyd-fyw yn hytrach na
phriodi.
39

Andrew Boxer gyda Keith Lockton ac Elizabeth Sparey, The End of Consensus: Britain 1945–90 (Essex, 2009), tudalen 97.

40

Mae clip am effaith y Bilsen ar fywydau menywod yng Nghymru yn yr 1970au ar gael yma: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02cfcbn

41

Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 37.

42

Gallwch wylio rhaglen am ymdopi ag ysgariad cyn i’r gyfraith newid yn http://goo.gl/9js6DA

43

Mae clip o raglen Panorama y BBC am ysgariad i’w gweld yma: http://goo.gl/yoOLsv

44

Sally Waller, A Sixties Social Revolution? British Society 1959–1975 (Nelson Thornes, 2008), tudalen 83.
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Tabl 3: Nifer y priodasau a’r achosion o ysgaru45
Blwyddyn

Priodasau

Achosion o

1950

358,000

31,000

1955

358,000

27,000

1960

344,000

24,000

1965

371,000

38,000

1970

415,000

58,000

1975

381,000

120,000

1980

370,000

148,000

Erbyn diwedd yr 1960au, roedd priodas yn cael ei hystyried yn rhywbeth llai pwysig. Roedd mwy a
mwy o gyplau yn cyd-fyw cyn priodi neu’n cael perthynas hirdymor ac yn magu teulu heb briodi o
gwbl. Cododd nifer yr achosion o ysgaru, yn ogystal â nifer y genedigaethau anghyfreithlon
o 5.8% o enedigaethau yn 1960 i 8.2% o enedigaethau yn 1970. Roedd cyfreithiau newydd yn
helpu menywod i ddianc o berthynas anodd, ond nid i ddianc rhag y problemau a oedd ynghlwm
wrth fagu eu plant ar eu pennau eu hunain.
Cyfreithiau eraill a oedd yn gwella statws menywod o fewn priodas:

•
•
•
•

Deddf Eiddo Menywod Priod 1964 – roedd hyn yn caniatáu menywod i gadw hanner yr
arian roedden nhw’n ei gynilo o’r arian cadw tŷ
Deddf Cartrefi Priodasol 1967 – roedd y ddeddf hon yn cydnabod bod gan ddynion a
menywod hawliau meddiannaeth cyfartal yn y cartref teuluol
Deddf Eiddo Priodasol 1970 - roedd gwaith menyw’n gyfraniad cydradd i ffurfio cartref felly
dylai gael ei ystyried wrth rannu eiddo mewn ysgariad
Deddf Gwarcheidwaeth Plant 1973 – roedd yn rhoi hawliau cyfartal i famau a thadau wrth
fagu plant

Ffeministiaeth a’r Mudiad Rhyddid Merched46
1)

Ffeministiaeth

Yn yr 1960au, daeth y sgert mini yn symbol o annibyniaeth menywod, ond roedd rhai yn ei
hystyried yn rhan o’r ystrydeb (stereotype) benywaidd o fenywod fel ‘gwrthrychau rhyw’ i ddynion
hefyd. Roedd agweddau rhywiaethol yn parhau i fod yn amlwg ym mhob agwedd ar fywyd
yn yr 1970au a thu hwnt.
Nid oedd ffeministiaeth yn syniad newydd. Roedd wedi dechrau gyda’r ymgyrch dros gael
Mae nifer yr achosion o ysgaru o Andrew Boxer gyda Keith Lockton ac Elizabeth Sparey, The End of Consensus:
Britain 1945–90 (Essex, 2009), tudalen 97 a http://goo.gl/0PozHo; mae nifer y priodasau o http://goo.gl/lSlKQK
46
Mae ffeministiaid yn esbonio a thrafod eu safbwyntiau yn Archif y BBC: http://goo.gl/sVluMy (clip byr o raglen Radio 4)
a http://goo.gl/WdyQDl (rhaglen 25 mun o BBC2)
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pleidlais i fenywod yn yr 1900au, ac roedd wedi parhau yn yr 1920au gyda’r ymgyrch dros well
hawliau i fenywod o ran dulliau atal cenhedlu a’u teuluoedd. Erbyn yr 1960au, roedd menywod o
bob oed yn cefnogi ffeministiaeth o bob oed. Roedd yn galw am newid radical yng nghydbwysedd
pŵer rhwng dynion a menywod. Nid oedd y Mudiad Rhyddid Merched, fel y’i gelwir, yn un
sefydliad, ond yn hytrach, roedd yn gasgliad o syniadau a grwpiau ffeministaidd gwahanol a oedd
yn rhannu un thema gyffredin, sef ceisio gwella bywydau menywod yn y DU.
Dechreuodd grwpiau Rhyddid Merched lleol ymddangos yn yr 1960au hwyr:

•
•
•

Gwragedd pysgotwyr Hull a oedd yn ymgyrchu dros ddiogelwch ar y môr
Casglwyr tocynnau bws yn Llundain a oedd yn ymgyrchu dros yr hawl i hyfforddi fel gyrwyr
bws
Grŵp Peckham Rye a changhennau lleol eraill o’r Gweithdy Rhyddid Merched a oedd yn
cyfarfod i drafod materion ffeministaidd – yn 1971, gwnaeth Grŵp Peckham Rye ddisgrifio
gwaith tŷ fel “Gwaith diddiwedd...fel llygoden anwes yn ei chell yn troelli ar ei holwyn
ymarfer”.47

Cafwyd cefnogaeth gyhoeddus iawn ar gyfer ffeministiaeth hefyd, gan actorion enwog fel Vanessa
Redgrave, awduron fel Doris Lessing ac Iris Murdoch a gwleidyddion fel Barbara Castle a Shirley
Williams o’r Blaid Lafur.
Roedd mwy a mwy o erthyglau a llyfrau’n cael eu hysgrifennu am syniadau ffeministaidd. Roedd
cylchgrawn Shrew (1969) yn dadansoddi safle menywod yn y gymdeithas ac yn rhoi newyddion
ffeministaidd manwl. Dechreuodd cylchgrawn Spare Rib ym mis Gorffennaf 1972 ac roedd yn
gwerthu 20,000 o gopïau bob mis, er bod rhai siopau papur ar y stryd fawr fel W H Smith yn
gwrthod ei werthu am ei fod yn rhy radical. Bwriad y cyhoeddiadau hyn oedd mynd yn erbyn
cylchgronau traddodiadol fel Woman a Woman’s Own a oedd yn dal i ganolbwyntio ar fenywod
fel brenhines y cartref. Ysgrifennodd Elaine Morgan The Descent of Woman yn 1972, lle’r oedd
hi’n cwestiynu rôl deyrnasol dynion trwy ganolbwyntio ar esblygiad menywod. Lansiwyd Virago, y
cwmni cyhoeddi llyfrau ffeministaidd, yn 1973.

FFOCWS: Germaine Greer a The Female Eunuch
Roedd The Female Eunuch (1969), a ysgrifennwyd gan yr ysgolhaig o Awstralia, Germaine Greer,
yn llyfr ffeministaidd pwysig. Daeth teitl y llyfr o’r syniad bod troi’n wragedd priod yn tynnu gwir
botensial menywod oddi arnynt - gan eu troi’n eunuchiaid. ‘Fel anifeiliaid, er enghraifft, sy’n
cael eu hysbaddu ym myd ffermio er mwyn bodloni anghenion cudd eu meistr - cael eu twchu
neu eu dofi - mae menywod wedi eu rhwystro rhag gwireddu eu gwir botensial i weithredu,’ fel yr
esboniodd Greer wrth y New York Times yn 1971.48 Roedd yn llawer mwy eithafol na’r rhan fwyaf
o lenyddiaeth ffeministaidd gan ei fod yn rhyddhau menywod yn hytrach na cheisio cydraddoldeb
â dynion. Rhoddwyd llawer o sylw i’r llyfr yn y wasg wrth i Greer gael ei chyfweld mewn papurau
newydd a chylchgronau, ac ar y teledu a’r radio.
Roedd y llyfr yn egluro sut roedd menywod wedi’u gormesu gan ddynion – roedd rolau
traddodiadol y rhywiau yn cael eu dysgu, nid oedden nhw’n naturiol; roedd y gwahaniaethau
Mae’r dyfyniad hwn i’w weld yn http://goo.gl/8ojMmI ac mae wedi’i ddyfynnu o Ann Oakley, The Ann Oakley Reader:
Gender, women and social science (Prydain, 2005), tudalen 75.
48
O http://goo.gl/eoy7or Mae’r erthygl wreiddiol am Germaine Greer i’w gweld yma: http://goo.gl/pUlefz
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rhwng dynion a menywod yn cael eu gorliwio. Roedd y llyfr yn dangos sut mae menywod yn cael
eu cyflyru i ddilyn ystrydeb fenywaidd, ac yn dangos beth mae menywod wedi’i wneud a beth allan
nhw ei wneud i ymladd yn erbyn hyn. Roedd Greer yn credu bod y rhan fwyaf o fenywod yn byw
bywydau digalon, heb foddhad, oherwydd myth oedd y syniad o gariad rhamantus a theuluoedd
hapus.
Dechreuodd y Mudiad Rhyddid Merched yn UDA yn yr 1960au hwyr. Dylanwadwyd yn drwm
arno gan fudiadau protest myfyrwyr am iawnderau sifil a Rhyfel Fietnam. Roedd y mudiad wedi’i
ysbrydoli gan Betty Friedan a ysgrifennodd The Feminine Mystique yn 1963. Yn y llyfr hwn, roedd
hi’n dadlau y byddai bod yn wraig tŷ fel cael eich cloi mewn carchar oherwydd ei fod yn atal
menywod rhag gwireddu eu gwir botensial. Yna aeth yn ei blaen i sefydlu Mudiad Cenedlaethol y
Menywod (National Organisation of Women) yn 1966 i ymgyrchu dros ‘bartneriaeth gwbl gyfartal
rhwng y rhywiau’. Un o’r protestiadau y siaradwyd amdani fwyaf oedd pan roddodd menywod eu
bras mewn biniau sbwriel y tu allan i gystadleuaeth Miss America yn 1968.
Yn 1969, sefydlwyd Pwyllgor Cyd-drefnu Cenedlaethol y Merched i ddod ag elfennau gwahanol o
fudiad y merched ynghyd. Cynhaliwyd y Gynhadledd Genedlaethol Rhyddid Merched gyntaf yng
Ngholeg Ruskin, Rhydychen ym mis Chwefror 1970, gyda’r nod o ennill y canlynol:

••
••

Cyflog cydradd
Dulliau atal cenhedlu am ddim ac erthyliad ar gais
Cyfleoedd gwaith ac addysg cyfartal
Gofal plant 24 awr am ddim.

Roedd ffeministiaid ym Mhrydain yn parhau i brotestio am hawliau cyfartal i fenywod. Ym mis
Tachwedd 1970, yng nghystadleuaeth Miss World yn Neuadd Frenhinol Albert yn Llundain, taflodd
protestwyr ffeministaidd flawd a bomiau mwg at yr arweinydd, Bob Hope, sef digrifwr o America.
Rhoddwyd llawer o gyhoeddusrwydd i hyn, gyda sylw ar y teledu ac mewn papurau newydd
yn dangos menywod gyda phlacardiau a chrysau-t wedi’u gorchuddio â sloganau fel ‘Missfortune demands equal pay for women, Miss-conception demands abortion for all women, Missplaced demands a place outside the home’.49 Ym mis Mawrth 1971, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y
Menywod, sef y cyntaf un, gorymdeithiodd 4000 o ffeministiaid trwy Lundain a chyflwyno deiseb ar
gyfer mwy o hawliau i fenywod gerbron y Prif Weinidog, Edward Heath.

Ffynhonnell 6: Protestwyr Rhyddid Merched y tu allan i Gystadleuaeth Miss World 1970 yn Llundain

49

Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens ac R. Paul Evans, Y newid yn Rôl a Statws Menywod yn ystod yr 20fed Ganrif
(Aberystwyth, 2012), tudalen 109.
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Gwelwyd llwyddiannau ffeministaidd yn yr 1970au – deddfwriaeth cyflog cydradd a chyfleoedd
cyfartal, hawliau eiddo gwarantedig, gwarcheidwaeth plant ac amddiffyniad rhag trais yn y cartref.
Roedd angen delio â materion eraill fel gofal plant ac aflonyddu rhywiol o hyd. Erbyn diwedd
yr 1970au roedd gan fenywod fwy o ddewis am sut y gallent fyw eu bywydau, ond roeddent yn dal
i gael eu trin yn wahanol ac nid oeddent yn cael eu trin yn gydradd â dynion.

2)

•
•
•

3)

Ymgyrchoedd ffeministaidd eraill
1974: Sefydlwyd y Ffederasiwn Cymorth i Fenywod i ddarparu llochesi i fenywod ddianc
rhag trais yn y cartref, ac roedd Deddf Trais Domestig 1976 yn rhoi i fenywod rywfaint o
amddiffyniad rhag gŵyr treisgar
1975: Roedd yr ymgyrch ‘Tâl am Waith Tŷ’ yn mynnu y dylai’r llywodraeth dalu am waith yn
y cartref nad oedd tâl i’w gael amdano; ni fu hyn yn llwyddiannus
1976: Ceisiodd Mudiad Heddwch y Menywod ddod â thrais i ben rhwng cymunedau
Protestannaidd a Chatholig yng Ngogledd Iwerddon; enillodd y sefydlwyr Wobr Heddwch
Nobel yn 1977.

Wnaeth ffeministiaeth yr 1970au ddod â rhywiaeth yn erbyn
menywod i ben?

Nid oedd gan fudiad y merched gefnogaeth eang. Roedd llawer o bobl yn ei chael yn anodd deall
nodau’r mudiad, ac roedd eu dulliau eithafol o fynnu cyhoeddusrwydd yn sicrhau sylw i’r mudiad
yn y wasg, ond yn gwneud i’r hyn roedd yn sefyll drosto ymddangos yn ddibwys i lawer o bobl.
Ond roedd protestio parhaus yn cadw hawliau menywod yn llygaid y cyhoedd, o leiaf.
Cafwyd nifer o ddatblygiadau a oedd yn dangos bod gan fudiad y merched lwybr hir i’w gerdded o
hyd i sicrhau cydraddoldeb:

•
•
•
•
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Roedd straeon beirniadol di-baid yn y papurau newydd am ffeministiaid a oedd yn ystyried
bod geiriau fel ‘chairman’ a ‘manhole’ yn rhywiaethol (er bod y Blaid Lafur wedi dechrau
defnyddio’r term ‘chair person’ yn yr 1970au)
Gwnaeth The Sun gyflwyno’r ferch noeth ar ‘Dudalen 3’ yn 1970 – dyma’r papur newydd
mwyaf poblogaidd ym Mhrydain
Roedd gwrthwynebiad cynyddol gan ddynion a menywod tuag at ffeministiaeth50. Yr
Ymgyrch dros y Fenyw Fenywaidd51 (The Campaign for the Feminine Woman), mudiad
a gafodd ei sefydlu’n wreiddiol ar ddechrau’r ugeinfed ganrif i wrthwynebu rhoi’r hawl i
fenywod i bleidleisio - cafodd ei atgyfodi yn 1978: mae aelodau’n credu bod menywod sy’n
gweithio y tu allan i’r cartref wedi gwneud llawer o niwed i fywyd teuluol a bod ffeministiaeth
yn ‘ganser peryglus’.
Roedd cylchgronau menywod yn dal i ganolbwyntio ar ffasiwn, rhamant, y teulu a deiet, ac
roedd hysbysebion yn dal i ddangos agweddau rhywiaethol tuag at fenywod.

Gallwch wylio rhaglen BBC2 am yr ymgyrch hon ar wefan Archif y BBC: http://goo.gl/7JmMMb
Cyfeirir at hyn yn Peter Barberis, John McHugh a Mike Tyldesley, Encyclopedia of British and Irish Political
Organizations: Parties, Groups and Movements of the Twentieth Century (Llundain, 2000), tudalen 454.
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GEIRFA
Swyddi proffesiynol

Cymwysterau da, tâl da

Ymddygiad tramgwyddus pobl Pobl ifanc yn eu harddegau yn troseddu
ifanc
Teulu cnewyllol
Gŵr, gwraig, plant
Stigma cymdeithasol

Anghymeradwyaeth gan bobl eraill

Cyd-fyw

Byw gyda’i gilydd

Genedigaethau anghyfreithlon Lle nad yw’r rhieni wedi priodi
Agweddau rhywiaethol

Gwahaniaethu yn erbyn menywod oherwydd eu rhyw

Ffeministiaeth

Hyrwyddo cydraddoldeb menywod ymysg dynion

Eunuchiaid

Gair sydd fel arfer yn golygu dynion sydd wedi cael eu
hysbaddu (castrated)
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