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Rhagair
Mae amrywiaeth yn rhywbeth sy’n wirioneddol bwysig – i mi ac i’r BBC. Fel
sefydliad, rydym yn cynrychioli pawb – pob diwylliant a’r lleisiau amrywiol sy’n
gwneud y DU yr hyn ydyw. Ein busnes yw adrodd storïau a rhaid i ni wneud yn
siŵr y bydd pobl o bob rhan o’r wlad yn eu hadnabod, yn eu deall ac yn gallu
uniaethu â hwy. Yn sylfaenol iawn, ein diben yw cynrychioli pawb.
Ond, yn fwy na hyn, nid wyf yn credu y dylai’r cyfleoedd a roddir i bobl fod yn
gysylltiedig â lliw croen neu eu hanabledd, yn fwy nag y dylai ychwaith fod yn
gysylltiedig â lle maent wedi eu magu neu wedi bod i’r ysgol. A dyna pam fod yn
rhaid i’r BBC, fel sefydliad gwirioneddol greadigol, gynnwys cymaint o leisiau a
safbwyntiau â phosibl, yn ogystal â rhoi cyfleoedd i bobl o bob cefndir.
Rydym wedi gwneud cynnydd rhagorol hyd yma ar amrywiaeth a symudedd
cymdeithasol – a dylem ddathlu hynny. Mae’r meysydd hyn wedi bod yn
flaenoriaeth i mi ers i mi ddychwelyd i’r BBC fel Cyfarwyddwr Cyffredinol. Ond
gallwn – a rhaid i ni – wneud mwy.
Erbyn yr adeg pan fyddwn wedi cyflawni’r strategaeth hon hoffem allu dweud ein
bod wedi meithrin dealltwriaeth o amrywiaeth ym mhopeth a wnawn. Rydym yn
pennu targedau ar yr awyr – ac oddi ar yr awyr – i ni ein hunain sydd mor eang a
heriol ag unrhyw rai yn niwydiant y cyfryngau yn y DU. Mewn geiriau eraill, gydag
ystod ac amrywiaeth y rhaglenni rydym yn eu cynhyrchu, byddwch yn gallu gweld a
chlywed lleisiau amrywiol ym mhopeth rydym yn ei wneud.
Ac rwyf wedi fy argyhoeddi mai dyma y dylem ni, y BBC, anelu ato. Mae gennym
ystod a graddfa sy’n unigryw yng nghyfryngau’r DU ac mae hynny’n golygu bod
yr hyn rydym yn ei wneud yn cael effaith wirioneddol. Felly rwyf am i ni wneud
yn siŵr ein bod yn arwain trwy esiampl, gan weithio gyda a dysgu gan eraill yn y
diwydiant, a defnyddio ein dylanwad i arwain newid gwirioneddol.
Rwyf yn benderfynol o adeiladu ar y momentwm sydd gennym eisoes, i fod
mor uchelgeisiol ag y gallwn, ac i fod yn fwy penderfynol i sicrhau bod y BBC yn
cynnwys pawb.
Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol
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Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-20
Mae’r camau a amlinellir yn y strategaeth hon yn feiddgar ac yn fanwl. Rydym yn addunedu y bydd
gan y BBC erbyn 2020:
•

weithlu sydd o leiaf yr un mor amrywiol, os nad yn fwy felly, nag unrhyw un arall yn y diwylliant;

•

yn cyrraedd targedau portreadu sy’n cynnwys ystod llawer ehangach o amrywiaeth nag unrhyw
ddarlledwr arall; gydag effaith fwy ar gyfer gynulleidfaoedd ar draws ystod ehangach o raglenni; ac

•

wedi ymwreiddio amrywiaeth yn yr hyn rydym yn ei wneud, gan ei wneud yn rhywbeth mae
pawb yn y BBC yn ei ddeall ac y mae pawb sy’n gwneud rhaglenni ar ein cyfer yn ei gefnogi.

1

TARGEDAU PORTREADU ar yr Awyr newydd 2020
i sicrhau bod ein cynnwys ar y sgrin ac ar yr awyr yn
adlewyrchu ein cynulleidfaoedd.
a. 50% o fenywod ar sgrin, ar yr awyr ac mewn prif rannau
ym mhob genre o Ddrama i Newyddion
b. 8% o bobl anabl ar y sgrin ac ar yr awyr gan gynnwys
rhai prif rannau
c. 8% o bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol
(LGBT) mewn portreadau ar y sgrin gan gynnwys rhai
prif rannau
d. 15% o bobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar y sgrin,
ar yr awyr ac mewn prif rannau ym mhob genre
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CANLLAWIAU COMISIYNU AMRYWIAETH newydd
i sicrhau bod pwy bynnag sy’n gwneud rhaglenni i’r
BBC yn rhannu ein gwerthoedd a’n hymrwymiadau i
wneud rhaglenni sy’n cynrychioli ein cynulleidfaoedd.
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Creu CANOLFAN RAGORIAETH AR GYFER
AMRYWIAETH A THALENTAU AMRYWIOL, WEDI’I
LLEOLI YN BIRMINGHAM a fydd yn dod â rheolaeth
a chymorth ar gyfer rhaglennu amrywiol y BBC at ei
gilydd, mewn un lle.

4

5

Gyda’n partneriaid yn y diwydiant a’r
RHWYDWAITH AMRYWIAETH CREADIGOL
byddwn yn cyflwyno DIAMOND a fydd yn mesur
ein cynnydd yn erbyn ein hamcanion amrywiaeth
mewn ffordd agored a thryloyw.
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TARGEDAU AMRYWIAETH newydd 2020 i sicrhau
bod ein cyflogeion a’n TIMAU ARWEINYDDIAETH
yn adlewyrchu ac yn cynrychioli’r DU fodern.
Menywod 50%; Lleiafrifoedd ethnig 15%; Anabledd
8% ac am y tro cyntaf LGBT 8%.
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Byddwn yn parhau â’n RHAGLENNI DATBLYGU
CYFLOGEION AMRYWIOL fel rhaglen
Arweinyddiaeth y BBC/Clore, Interniaethau
Creative Access a chynlluniau mentora ar
gyfer menywod, lleiafrifoedd ethnig a phobl ag
anableddau.
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Byddwn cynnwys Amrywiaeth a Chynhwysiant
ym mhob Adran, Sianel a Genre gan BENNU
AMCANION ARWEINYDDIAETH A
HYFFORDDIANT MEWN AMRYWIAETH
A CHYNHWYSIANT a fydd yn cynnwys
hyfforddiant ar ragfarn anfwriadol i’r holl reolwyr
a chyfwelwyr.

10

Byddwn yn canolbwyntio ar GYNHWYSIANT
CYMDEITHASO trwy ei fesur ar lefel mynediad
a chreu cronfa gynaliadwy ac amrywiol o
dalentau ar gyfer y dyfodol trwy RAGLENNI
PRENTISIAETHAU.
4
4

Byddwn yn parhau i DDATBLYGU A BUDDSODDI
MEWN TALENTAU NEWYDD trwy raglenni
datblygu mewnol i ymwreiddio amrywiaeth yng
nghalon ein sianelau a’n gweithlu:
Y Rhaglen Datblygu Comisiynwyr Cynorthwyol, y
Gronfa Datblygu Talentau Creadigol Amrywiol £2.1m
ac Interniaid Creative Access dan Hyfforddiant i
Raddedigion (dros £10M dros oes y strategaeth).

The Great British Bake Off, BBC One
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PANELAU CYNULLEIDFAOEDD AMRYWIOL i fynd
yn nes at ein cynulleidfaoedd sydd heb gynrychiolaeth
ddigonol ac i gael adborth uniongyrchol ar ein
cynnyrch ac i gynyddu bodlonrwydd cynulleidfaoedd.
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Mae Amrywiaeth yn Cynnwys Pawb
Yn ôl unrhyw fesur, mae’r BBC yn sefydliad amrywiol
a chynrychioliadol – a dylem fod yn falch o hynny.
Ond rhaid i ni hefyd herio ein hunain i wneud popeth
a allwn i sicrhau bod Amrywiaeth a Chynhwysiant –
yn ein ffyrdd o feddwl a’n ffyrdd o weithio – yn rhan
naturiol o’r hyn rydym yn ei wneud, eu bod wedi
ymwreiddio yn ein diwylliant, ac yn ein prosesau
penodi, comisiynu a chreadigol.
Dylai fod yn naturiol. Yn ail natur. Os byddwn yn ei
wneud yn iawn yna ni ddylem sylwi arno o gwbl. Dylai
deimlo’n gwbl naturiol.
Felly rydym yn gosod targed i ni ein hunain i wneud
Amrywiaeth a Chynhwysiant yn fusnes fel arfer – nid
blwch i roi tic ynddo.
Os byddwn yn ei wneud yn iawn, bydd yn amlwg yn
y ffordd rydym gweithio â’n cynulleidfaoedd, ein pobl
a’n partneriaid. Bydd yn rhan o wead y BBC – yn
rhan hanfodol o sut yr ydym yn creu ein rhaglenni ac
yn penodi ac yn datblygu ein pobl. Rydym am weld y
strategaeth hon yn mynd â ni yn bellach nag erioed o’r
blaen i gynrychioli ac adlewyrchu holl gymunedau’r DU.

Mae hyn yn golygu ein bod yn credu bod amrywiaeth
yn cynnwys pawb. Rydym yn cydnabod bod y BBC yn
eiddo i bawb ac y dylai gynnwys pawb – beth bynnag
yw’r tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngom, neu beth
bynnag fo’ch cefndir.
Mae gennym eisoes set o werthoedd y mae pobl ar
draws y BBC yn eu rhannu. Maent yn cynrychioli’r
disgwyliadau sydd gennym ar ein cyfer ein hunain a’n
gilydd, maent yn arwain ein penderfyniadau o ddydd i
ddydd a sut yr ydym yn ymddwyn: Rydym yn parchu
ein gilydd ac yn dathlu ein hamrywiaeth. Mae’n rhan o’n
diwylliant a phwy yr ydym.
Ac mae amrywiaeth yn fwy na nodweddion
gwarchodedig yn unig. Mae hefyd yn golygu
cynhwysiant cymdeithasol a gwneud yn siŵr bod y BBC
yn agored i bawb – beth bynnag fo’ch cefndir neu ble’r
aethoch i’r ysgol.
Rydym am weld amrywiaeth wrth galon ein cynnwys
ar bob platfform, yn ein newyddion ac o’n canolfannau
ledled y DU. Ac mae gennym eisoes gymaint y gallwn –
ac y dylem – ei ddathlu.

Graddedigion BBC Creative Access, 2015

Beth yw amrywiaeth?
I ni, mae amrywiaeth yn golygu’r holl ffyrdd rydym
yn wahanol ac mae’n cynnwys pawb. Mae’n cynnwys
ein gwahaniaethau gweladwy fel rhywedd, hil ac
ethnigrwydd ac anableddau gweladwy. Ond mae
hefyd yn cynnwys ein gwahaniaethau anweladwy
fel cyfeiriadedd rhywiol, dosbarth cymdeithasol,
treftadaeth, crefydd, anableddau anweledig, safbwyntiau
a phrosesau meddwl gwahanol, addysg, statws
teuluol ac oedran. Yn y BBC mae hefyd yn cynnwys
y cenhedloedd a’r rhanbarthau a ble mae ein
cynulleidfaoedd a’n cyflogeion yn byw.

Beth yw cynhwysiant?
Mae cynhwysiant i’r BBC yn golygu gwerthfawrogi a
dathlu gwahaniaethau ac annog gweithle a diwylliant lle
gall pawb ffynnu. Mae’n golygu bod unigolion yn cael
eu cefnogi, eu parchu, eu hannog, bod ganddynt lais
a’u bod yn gallu datblygu sgiliau a thalentau’n unol â
gwerthoedd y BBC.
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Yr hyn rydym wedi’i gyflawni
(mae’r ffigurau’n dangos y data diweddaraf sydd ar gael)
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Ein Cynllun Gweithredu a Strategaeth
Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-20
Rydym yn adeiladu ar yr hyn rydym wedi’i gyflawni hyd yma. Rydym yn mynd ymhellach ac yn cyflawni mwy nag erioed – a
byddwn yn dal ati. Bydd Amrywiaeth a Chynhwysiant yn elfen graidd o hyn ymlaen o bwy ydym ni a’r hyn rydym yn ei wneud,
ym mhob rhan o’r sefydliad.
Mae gennym rai cynlluniau uchelgeisiol yr ydym yn credu a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i Amrywiaeth a
Chynhwysiant ym mhob agwedd ar ein gwaith – i’n CYNULLEIDFAOEDD, i’n POBL ac i’n PARTNERIAID. Byddwn yn
gweithredu ar y cynlluniau hyn ac yn adrodd ar ein cynnydd bob blwyddyn.

Asian Provocateur, BBC Three
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Ein Cynulleidfaoedd
Yr hyn rydym am ei gyflawni
Ein huchelgais yw adlewyrchu a chynrychioli’r DU fel
y mae heddiw yn ein holl gynnwys a’n gwasanaethau.
Byddwn yn sicrhau bod ein rhaglenni a’n
gwasanaethau’n apelio at gynulleidfaoedd newydd
ifanc amrywiol yn ogystal â rhai presennol ffyddlon.
Bydd amrywiaeth yn rhan anhepgor o’r broses
greadigol – o’r dechrau i’r diwedd – a bydd yn
rhan o’n holl benderfyniadau comisiynu. Rydym
yn gosod y nod ac yn trosi ein huchelgeisiau a’n
hymrwymiadau i ffigurau noeth.
Rydym yn pennu TARGEDAU PORTREADU
AR YR AWYR mwy heriol fyth i sicrhau bod ein
cynnwys ar y sgrin ac ar yr awyr yn adlewyrchu ein
cynulleidfaoedd.

Yn ychwanegol at dargedau presennol 2017, rydym
yn pennu targedau portreadu uchelgeisiol newydd ar
gyfer ein cynnyrch sydd i’w cyflawni erbyn 2020:
•

50% o fenywod ar y sgrin, ar yr awyr ac mewn
prif rannau ym mhob genre o Ddrama i
Newyddion erbyn 2020

•

8% o bobl anabl ar y sgrin ac ar yr awyr gan
gynnwys rhai prif rannau erbyn 2020

•

8% o bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a
Thrawsrywiol (LGBT) mewn portreadau ar y
sgrin gan gynnwys rhai prif rannau erbyn 2020

•

15% o bobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar
y sgrin, ar yr awyr ac mewn prif rannau ym mhob
genre erbyn 2020

Mista Jam, BBC Radio 1Xtra

Beth fyddwn ni’n ei wneud?
Byddwn yn gwneud tri pheth allweddol i gyrraedd y
targedau hyn ac i gyflawni ein huchelgais amrywiaeth
ar gyfer ein cynulleidfaoedd.
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1

Byddwn yn gwneud mwy o raglenni sy’n cynrychioli ein
cynulleidfaoedd. Byddwn yn datblygu CANLLAWIAU
COMISIYNU AMRYWIAETH arloesol, gan ddefnyddio
ein safle yn y diwydiant i sicrhau bod y sawl sy’n
gwneud rhaglenni i ni yn rhannu ein gwerthoedd a’n
hymrwymiadau.
Nod
Sicrhau bod yr holl gynnwys a gomisiynir gan y BBC yn
cydymffurfio ag amcanion amrywiaeth y BBC – wrth eu
cynhyrchu ac ar yr awyr ac ar y sgrin.
Sut
Rydym yn cyhoeddi canllawiau comisiynu newydd ar gyfer
ein cynhyrchwyr annibynnol a mewnol mewn Teledu a
Radio i sicrhau bod perfformiad amrywiaeth yn cael ei
asesu a’i fod yn sail i’n prosesau penderfynu wrth i ni
gomisiynu rhaglenni. Rydym yn ymgynghori â’r sector
cynhyrchu annibynnol, Cynghrair Cynhyrchwyr Sinema
a Theledu (PACT), y Radio Independents Group (RIG),
cynyrchiadau mewnol a sefydliadau perthnasol o gymuned
greadigol lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl cyn cyhoeddi’r
canllawiau. Bydd y canllawiau’n sicrhau bod amrywiaeth
yn fwy na rhan ticio blychau o’r broses greadigol. Byddwn
yn gofyn i’r holl gwmnïau cynhyrchu i sicrhau bod ystod
amrywiol o dalentau y tu ôl i’r llenni ac ar yr awyr ym
mhob cynhyrchiad.
Pryd
Bydd y canllawiau wedi’u cyhoeddi erbyn diwedd haf 2016.

The Great British Bake Off, BBC One
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2

Byddwn yn parhau i FUDDSODDI A DATBLYGU TALENTAU NEWYDD trwy ein rhaglen
o ddatblygu mewnol i wreiddio amrywiaeth yng nghalon ein sianelau ac ym mhob genre.
a) RHAGLEN DATBLYGU COMISIYNWYR
CYNORTHWYOL

b) CRONFA TALENTAU CREADIGOL
AMRYWIOL sy’n agor y BBC i bawb

Nod
Cael ystod amrywiol o gomisiynwyr sy’n cynnig
syniadau newydd a gwahanol am y cynnwys y
mae’r BBC yn ei wneud ac yn ei brynu ar gyfer ein
cynulleidfaoedd.

Nod
Sicrhau bod amrywiaeth yn ymestyn i’n holl
raglenni.

Sut
Byddwn yn parhau i ddod â chomisiynwyr
cynorthwyol i mewn o gefndiroedd amrywiol gan
gynnwys o leiaf un unigolyn anabl ar gontractau
hyfforddi cyfnod sefydlog o ddwy flynedd i weithio
ochr yn ochr â thimau comisiynu mewn adloniant,
comedi, ffeithiol, rhaglenni dydd, rhaglenni plant a
BBC TWO a FOUR.
Pryd/Pwy
Mae chwe Chomisiynydd Cynorthwyol eisoes
wedi cwblhau blwyddyn o’r rhaglen ac maent wedi
cyflwyno fformatau cyffrous newydd yn ogystal â
chynyddu amrywiaeth mewn rhaglenni sy’n wedi
hen sefydlu eu hunain. Bydd y rhaglen hon yn cael ei
rhedeg gan BBC TV trwy gydol oes y strategaeth.

Sut
Cychwyn cynlluniau amrywiaeth newydd. Mae’r
Gronfa Talentau Creadigol Amrywiol yn werth £2.1
miliwn ac mae’n helpu i ddatblygu syniadau ym
mhob genre. Mae’n helpu ysgrifenwyr, talentau a
chynhyrchwyr sy’n datblygu, o gynhyrchwyr mewnol
ac annibynnol i ddatblygu syniadau ym mhob maes
o deledu gan bobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.
Byddwn yn awr yn adeiladu ar lwyddiant y Gronfa
Talentau Creadigol Amrywiol yn ystod y flwyddyn
nesaf gyda mwy o bwyslais ar anabledd, yn ogystal â
pharhau i wella portreadau o leiafrifoedd ethnig.
Pryd/Pwy
BBC TV – Bydd y gronfa’n parhau trwy gydol oes y
strategaeth.

Astudiaeth Achos: Cronfa Datblygu Comisiynwr Cynorthwyol
Rydym wedi lansio Cronfa Datblygu Comisiynwyr Cynorthwyol
ac mae gennym ar hyn o bryd chwe ‘chomisiynydd y dyfodol’
wedi’u lleoli wrth galon pob genre, yn ogystal ag un lleoliad yn
y BBC fel rhan o Raglen Datblygu Comisiynwyr y Rhwydwaith
Amrywiaeth Creadigol.
Maent wedi bod yn allweddol wrth gomisiynu rhaglenni fel Live
from the BBC, The Instant Gardener a Black History Season y
BBC a fydd yn cael ei lansio yn yr hydref.

“Yn dilyn yr help a’r gefnogaeth a gefais gan Gynhyrchydd
Gweithredol Annibynnol CBBC, rwyf wedi gallu datblygu syniad ob
doc ffeithiol a gynigiwyd gan gwmni annibynnol o’r enw Big Deal
Films, sydd yn awr wedi cael ei gomisiynu yn amodol ar y contract.
Mewn chwe mis mae’r hyfforddiant, y cyngor a’r cefndir i gomisiynu
aml genre wedi bod yn amhrisiadwy hyd yma. Rwyf wedi mwynhau
pob her a roddwyd i mi ac rwyf yn edrych ymlaen at y rhai nesaf.”
Alexandra McGrail, Comisiynydd Cynorthwyol, Rhaglenni Plant y BBC

c) CREU CANOLFAN RAGORIAETH AR
GYFER RHAGLENNI A GWNEUTHURWYR
RHAGLENNI AMRYWIOL, WEDI’I LLEOLI
YN BIRMINGHAM, gan ddod â rheolaeth a
chefnogaeth i raglenni amrywiol y BBC gyda’i
gilydd, mewn un lle.
Nod
Yn ystod oes y strategaeth hon byddwn yn dwyn
ynghyd gwahanol elfennau ein gwaith amrywiaeth
a hyfforddi mewn canolfan ganolog newydd, wedi’i
lleoli ym Mirmingham. Gan ei bod eisoes yn gartref
i Academi’r BBC, a gydag un o boblogaethau
mwyaf amrywiol y DU, bydd Birmingham yn
ganolfan i gomisiynu a datblygu rhaglenni newydd
a gwneuthurwyr rhaglenni, yn ogystal â chynnig
cysylltiadau cryf â’n timau arloesi digidol a thalentau
newydd, sydd wedi’u lleoli yn y ddinas.
Sut
Trwy ddod â gwahanol elfennau ein gwaith ar
amrywiaeth, cynhwysiant digidol, talentau newydd
a hyfforddiant at ei gilydd, a thrwy gynyddu ein
comisiynu a’n cynnyrch yn y ddinas, i greu canolfan,
sy’n goruchwylio ein cynnyrch i gymunedau
amrywiol y DU.
Pryd/Pwy
BBC TV, BBC Academy.
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Byddwn yn gwrando ar ein cynulleidfaoedd mewn
ffyrdd newydd a gwahanol ac yn agor y drafodaeth
i ystod ehangach o leisiau i ddylanwadu. Byddwn
yn cyflwyno PANELAU CYNULLEIDFAOEDD
AMRYWIOL gan ddod yn nes at ein grwpiau
cynulleidfaoedd sy’n cael eu tangynrychioli.
Nod
Creu panelau cynulleidfaoedd fel y cawn adborth
uniongyrchol ar ein cynnyrch gan gynulleidfaoedd
sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys yr ifanc,

cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. cynulleidfaoedd, gan gynnwys y rhai sy’n draddodiadol
Byddwn yn gwrando ac yna’n gweithredu ar yr hyn
wedi cael eu tanwasanaethu. Byddwn yn defnyddio’r
maent yn ei ddweud wrthym.
technegau digidol diweddaraf yr ydym wedi bod
yn eu treialu sy’n ein galluogi i ddwyn ynghyd grŵp
Sut
mwy amrywiol ac iau yn ychwanegol at ein ffyrdd
Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac i ymgysylltu presennol o ymgysylltu. Byddwn hefyd yn edrych sut
mwy â’r gynulleidfa yn ein prosesau penderfynu
y gallwn ddefnyddio fforymau ar-lein ac ymgysylltu â’n
trwy ddatblygu perthynas newydd ar-lein ac
cynulleidfaoedd.
wyneb yn wyneb. Sbardun pwysig i’r newidiadau
hyn yw’r gydnabyddiaeth y bydd ein rhaglenni a’n
PRYD/PWY Bydd y gwaith hwn yn cael ei arwain gan
gwasanaethau’n gwella trwy gydweithredu â’n
dîm Cynulleidfaoedd y BBC o 2016 ymlaen.

BBC Radio 1 a Chyngor Ieuenctid 1Xtra
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Ein Pobl
Rydym yn credu os gallwn gael Amrywiaeth a
Chynhwysiant yn iawn gyda’n gweithwyr yna
byddwn yn ei gael yn iawn ar y sgrin hefyd. Mae
ein targedau gweithlu ar gyfer 2020 yn cynnwys:
•
•
•
•

Cael tîm arweinyddiaeth uwch amrywiol gyda
chydbwysedd rhwng y rhywiau
15% o bobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig
ymhlith y gweithlu a’r arweinyddiaeth
8% o bobl anabl ymhlith y gweithlu a’r
arweinyddiaeth
Am y tro cyntaf pennu targed o 8% ar gyfer
cyflogeion LGBT.

Cyflogeion y BBC, rhaglen fentora RISE

Yr hyn rydym am ei gyflawni
Rydym eisiau bod yn gyflogwr dewis cyntaf i bobl
â syniadau creadigol beth bynnag fo’u cefndir neu’r
ysgol yr aethant iddi. Rydym am gael y bobl orau i
weithio i ni mewn amgylchedd sy’n galluogi lle mae
talentau amrywiol yn ffynnu. Rydym am weld ein
pobl yn barod i lwyddo yn eu rolau. Mae hynny’n
golygu bod angen sicrhau cronfa gynaliadwy o
dalentau amrywiol a bod ein gweithlu’n wirioneddol
gynrychioli’r DU fodern.
Rydym eisiau i bobl deimlo eu bod yn cael eu
cynnwys. Eu bod yn chwarae rhan werthfawr
mewn rhywbeth gwirioneddol arbennig – sydd
angen amgylchedd agored a chynhwysol lle mae
creadigrwydd yn ffynnu.

Ni fydd y sefydliad mwyaf agored yn y byd i
gyflogeion ac i gynulleidfaoedd a byddwn yn
arwain mewn datblygu technoleg a fydd yn galluogi
pobl ag anableddau i gyfranogi’n llawn yn yr oes
ddigidol. Byddwn yn gwneud mwy i ddenu, i
recriwtio, i gadw ac i hybu gyrfaoedd cyflogeion
anabl.
Byddwn yn cefnogi amrywiaeth ar bob lefel – nid
yn unig i’n newydd-ddyfodiaid ond i unigolion
yng nghanol eu gyrfa ac ar lefel arweinyddiaeth
hefyd. Rydym wedi gosod amcanion amrywiaeth
uchelgeisiol newydd ar gyfer yr arweinyddiaeth
a’r rheolwyr timau fel y byddwn – yno hefyd – yn
adlewyrchu ein cynulleidfaoedd.
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RECRIWTIO AMRYWIOL, gwneud ein gweithlu’n
amrywiol trwy ein prosesau dethol a chyfweld.
Nod
Gosod safonau newydd yn y diwydiant cyfryngau ar gyfer
arferion recriwtio a dethol newydd sy’n helpu i ddenu,
dethol a chadw’r talentau creadigol ac amrywiol gorau ar
gyfer y BBC.

Ein tîm Canolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol newydd, BBC Birmingham

Sut
Rydym yn cyflwyno proses recriwtio trwy geisiadau
dienw ar gyfer ein rolau craidd. Byddwn yn darparu
hyfforddiant i grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli a hoffai
wneud cais i ymuno â’r BBC cyn iddynt wneud hynny
i chwalu unrhyw rwystrau rhag mynediad. Rydym am
sicrhau ein bod yn gwella cyfleoedd i ddatblygu gyrfaoedd
yn barhaus gan gynnwys i rai sy’n dod o grwpiau sy’n
cael eu tangynrychioli. Byddwn yn adolygu sut y mae
ein panelau cyfweld yn gweithio ac yn sicrhau hefyd
bod eu cyfansoddiad yn amrywiol. Byddwn yn gweithio
â phartneriaid allanol i ddenu ymgeiswyr amrywiol a
byddwn yn gwneud ein Canolfan Gyrfaoedd yn fwy
hygyrch ac yn haws i’w chwilio i’r holl ymgeiswyr allanol.
Byddwn yn sicrhau pan yn bosibl ein bod yn creu
cyfleoedd ar gyfer talentau amrywiol ar bob haen o’r
sefydliad ac rydym yn troi’n rhagweithiol at farchnadoedd
amrywiol i ddenu’r ymgeiswyr cywir i’r BBC. Byddwn,
am y tro cyntaf, yn casglu data am gefndir economaidd
gymdeithasol ein holl newydd-ddyfodiaid, gan gynnwys
hanes addysgol, incwm eu teulu a chodau post. Bydd hyn
yn ein galluogi i gasglu data cadarn o ran ble mae angen
targedu ymyriadau pellach.
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TIMAU ARWEINYDDIAETH AMRYWIOL fel
bod ymrwymiad i amrywiaeth yn cael ei yrru o’r
brig i lawr a bod prosesau penderfynu’n gytbwys.

2

Nod
Sicrhau bod uwch arweinyddiaeth y BBC yn
adlewyrchu lleisiau a safbwyntiau amrywiol.

PENNU AMCANION ARWEINYDDIAETH
– HYFFORDDIANT AMRYWIAETH A
CHYNHWYSIANT mynnu a galluogi ein rheolwyr
i gefnogi amrywiaeth.
Nod
Sicrhau bod ein uwch arweinyddion a’n rheolwyr
timau, o’r Bwrdd Gweithredol i lawr, yn amlwg
yn arwain trwy esiampl ar Amrywiaeth a
Chynhwysiant ac yn sicrhau’r trefniadau gweithio
gorau o’u bath sy’n diwallu anghenion a busnes
ac sydd hefyd yn cynnig atebion arloesol a hyblyg
sydd wedi’u llunio’n unswydd ar gyfer unigolion.
Fel rhan o’u rolau, bydd ganddynt amcanion
amrywiaeth a chynhwysiant a’r hyfforddiant a’r
cymorth sydd eu hangen arnynt i’w cyflawni.
Sut
Bydd yr holl uwch arweinyddion a’r rheolwyr
timau’n chwarae rhan i gyflawni ein hamcanion
Amrywiaeth a Chynhwysiant, gan gynnwys
annog gweithle a diwylliant lle gallant i gyd ffynnu.
Bydd gan bob arweinydd amcan Amrywiaeth
a Chynhwysiant a diwylliant, ac amcan ar gyfer
datblygu eu staff. Byddant yn cael eu mesur
yn erbyn yr amcanion hyn. I helpu ac i gefnogi,
byddwn yn darparu datblygiad a chefnogaeth
briodol gan gynnwys hyfforddiant mewn Dethol

3

Teg a Rhagfarn Anfwriadol ac yn ei gwneud
yn orfodol i bob rheolwr a chyfwelydd. Bydd
arweinyddion hefyd hyrwyddo gweithio hyblyg
a rhannu swyddi ar draws y BBC. Byddwn yn
adolygu ein polisïau gweithio hyblyg i sicrhau eu
bod mor agored a chynhwysol â phosib, gyda
gwybodaeth fanwl a chymorth ar gael i bob
rheolwr.
Pryd
2016 ac ymlaen.

Sut
Rydym am weld timau arweinyddiaeth amrywiol a
chytbwys o ran rhywedd. Mae gennym uchelgais i
gael cydraddoldeb rhwng y rhywiau ar ein lefel uwch
arweinyddion erbyn 2020.  Byddwn yn cyflwyno
rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod ar gyfer
cyflogeion mewn swyddi rheoli iau a chanol gyda’r
bwriad o helpu menywod i ganfod beth yr hoffent ei
gael yn eu bywydau proffesiynol a phersonol ac i’w
helpu i gyflawni eu llawn botensial. Byddwn hefyd yn
treialu rhaglen rhwydweithio menywod uwch sy’n
cynnig cymorth gan gymheiriaid i oresgyn heriau
arweinyddiaeth trwy gyfres o sesiynau hyfforddi gan
grwpiau o gymheiriaid a chyfleoedd rhwydweithio,
anerchiadau a hyfforddiant allanol. Byddwn yn
comisiynu prosiectau i siarad â staff anabl a rhai o
gefndiroedd lleiafrif ethnig i hybu datblygiad gyrfaol,
cadw staff a diwylliant mwy cynhwysol. Byddwn
hefyd yn sicrhau bod cyrsiau arweinyddiaeth
presennol yn cynnwys Amrywiaeth a Chynhwysiant
yn y cwricwlwm, yr hyn a ddysgir a’u cynnwys.
Byddwn yn adrodd arnynt. Byddwn yn creu ac yn
cynnal cronfeydd talent ar gyfer pobl ag anableddau,
menywod, lleiafrifoedd ethnig a LGBT gyda’r nod o
ddatblygu arweinwyr BBC yfory. Byddwn yn sicrhau
bod ein cynlluniau ar gyfer dilyniant yn amrywiol..
Pryd
Bydd treial y rhaglen datblygiad menywod yn cychwyn
15
yn 2017.
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Prentisiaid digidol, BBC Cymru

4

Mwy o bwyslais ar BRENTISIAETHAU A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL i greu cronfa gynaliadwy ac amrywiol o dalent ar
gyfer y dyfodol
Nod
Hybu amrywiaeth gymdeithasol yn y BBC trwy
ehangu ein rhaglen brentisiaethau, derbyn mwy
o bobl ar draws ein holl gynlluniau ac agor y
BBC i ystod mor eang â phosibl o gyfleoedd ar
gyfer prentisiaethau a phrofiad gwaith.   
Sut
Byddwn yn amlinellu cynlluniau uchelgeisiol i
gynyddu’n sylweddol nifer y prentisiaid yn y
BBC, yn cefnogi uchelgais y Llywodraeth i gael 3
miliwn o brentisiaid newydd erbyn 2020. Ar yr
un pryd, byddwn yn sicrhau ein bod yn cadw’r
talentau gwych a hyfforddir gennym, a hynny yn

y BBC yn ddelfrydol, neu os na allwn wneud
hynny, fel rhan o’r gweithlu symudol ehangach
sy’n gyfrifol am gymaint o’n sector. Byddwn
yn gweithio â’r diwydiant i ddatblygu mwy
o brentisiaethau lefel Gradd a Meistr yn ein
sector – creu ysgolion o gyfleoedd uchelgeisiol
i mewn i’n diwydiant i bawb, beth bynnag fo’u
cefndir. Byddwn hefyd yn sicrhau bod o leiaf
10% o’n llefydd ar gyfer prentisiaid yn cael eu
llenwi gan bobl ag anableddau. Gwyddom fod
cwmnïau llai yn ein sector yn cael anhawster
buddsoddi mewn talent – byddwn yn gwneud
yn siŵr bod y BBC yn gwneud popeth a all i

helpu busnesau bach a chanolig trwy chwilio
am ffyrdd arloesol o rannu ein gwybodaeth a’n
hasedau pan fydd hynny’n bosibl. A byddwn yn
adeiladu ar ein partneriaeth â Chanolfannau
Gwaith ledled y DU i sicrhau bod ein rolau’n
cael eu hyrwyddo i’r rhai sydd fwyaf eu
hangen, gan gynnwys sicrwydd y bydd 25% o’n
ceisiadau am brofiad gwaith yn dod o blith rhai
sy’n ddi-waith.
Pryd/Pwy
Mae gwaith yn Academi’r BBC eisoes wedi
dechrau ac mae’n parhau.
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Byddwn yn parhau â’n cyfres bresennol o raglenni datblygu cyflogeion amrywiol.
a) RHAGLEN ARWEINYDDIAETH Y BBC/
CLORE - Buddsoddi mewn arweinyddion o
leiafrifoedd ethnig

b) RHAGLEN INTERNIAID CREATIVE ACCESS
Helpu pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i mewn
i’r diwydiant.

Nod
Sicrhau ein bod yn cynrychioli pob cymuned yn y
Brydain fodern ac yn annog ymgeiswyr llwyddiannus
i ystyried ac i ymgeisio am yrfaoedd fel uwch
arweinyddion yn y diwydiant darlledu.

Nod
Agor cyfleoedd yn y BBC ar gyfer pobl ifanc
dalentog o gefndiroedd amrywiol, Byddwn yn
canolbwyntio’n benodol ar bobl ifanc o gefndiroedd
cymdeithasol amrywiol, fel ffordd o roi momentwm
i’n cefnogaeth i symudedd cymdeithasol.

Sut
Mewn partneriaeth â Rhaglen Arweinyddiaeth
Clore, byddwn yn parhau â’r rhaglen hon i
sicrhau bod talentau lleiafrifoedd ethnig a rhai
ag anableddau yn cael profiad o weithio ag
arweinyddion timau gweithredol a’u bod yn cael
hyfforddiant gan Raglen Arweinyddiaeth Clore.
Pryd/Pwy
Bydd y rhaglen yn rhedeg am oes y strategaeth a
bydd yn sicrhau bod unigolion wedi cael datblygiad
ar lefelau arweinyddiaeth weithredol.

Sut
Byddwn yn parhau i gymryd graddedigion fel
interniaid dan hyfforddiant o’r rhaglen Creative
Access Internship lwyddiannus. Mae’r rhaglen yn
cynnig contractau hyfforddiant blwyddyn o hyd i
raddedigion talentog o gefndir lleiafrifoedd ethnig
ar draws ystod eang ein cynnyrch a’n gwasanaethu.
Byddwn yn neilltuo 10% o’r rolau ar gyfer pobl
anabl.
Pryd/Pwy
O’r 30 o interniaid a gymerwyd yn 2014/15 mae
75% wedi sicrhau rhagor o waith yn y BBC. Bydd y
rhaglen yn cael ei hailadrodd yn 2016/17 gyda 25 o
interniaid eraill.

c) EXTEND --- Dod â mwy o staff anabl i’r BBC.
Nod
Recriwtio a chadw staff anabl talentog.
Sut
Mae’r rhaglen Extend, sydd wedi ennill gwobrau,
yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i bobl ag
anableddau ar draws y BBC. Yn ystod y 18 mlynedd
diwethaf mae Extend wedi llwyddo i recriwtio 628
o bobl ag anableddau.
Byddwn yn ymestyn y rhaglen ac yn neilltuo 10%
o’n holl gyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau
newydd ar lefel mynediad yn y BBC ar gyfer pobl
ag anableddau. Nid yw hyn yn rhwystro pobl ag
anableddau rhag ymuno â’n rhaglenni lefel mynediad
fel rhan o’r 90% arall a dderbynnir gennym. Mae’r
10% yn llawr yn hytrach na throthwy. Byddant
hefyd yn elwa ar gyfleoedd datblygu a chymorth
ychwanegol sy’n sicrhau eu bod yn y sefyllfa
orau bosibl i gystadlu am swyddi ar ddiwedd eu
hyfforddiant neu eu prentisiaeth.
Pryd/Pwy
Bydd y cynllun yn parhau i gael ei redeg gan
Academi’r BBC a bydd yr uwchraddio’n cychwyn
ym mis Medi 2016.

ASTUDIAETH ACHOS: RHAGLEN ARWEINYDDIAETH BBC/CLORE
Ar lefel uwch, rydym wedi ffurfio partneriaeth â
Rhaglen Arweinyddiaeth Clore i ddatblygu rhaglen
ddatblygu uwch arweinyddion ar gyfer talentau o
gefndir lleiafrifoedd ethnig. Mae chwe unigolyn talentog
ar y rhaglen ar hyn o bryd ac maent yn cael y profiad
priodol ar frig y BBC ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr
Cyffredinol Tony Hall a’i dîm o uwch arweinyddion.

“Mae’r bobl rwyf wedi gweithio â hwy o ganlyniad i’r rhaglen wedi rhoi profiad
a chyfleoedd gwych i mi ar lefel uchaf y BBC. Fel rhywun proffesiynol, fel
arweinydd ac fel unigolyn, mae ble’r ydw i a phwy ydw i heddiw yn sylweddol
well a chryfach na ble’r oeddwn cyn dechrau ar y rhaglen hon.”
Nelson Abbey, Rhaglen Arweinyddiaeth y BBC/Clore
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HYGYRCHEDD - creu amgylchedd lle gall ein staff
wneud eu gwaith gorau.
Nod
Bod y sefydliad mwyaf hygyrch yn y byd ar gyfer staff a
chynulleidfaoedd ac arloesi yn natblygiad technoleg a fydd
yn galluogi pobl ag anableddau i gyfranogi’n llawn yn yr oes
ddigidol.
Sut
Byddwn yn creu grwpiau profiad defnyddwyr i sicrhau
bod y cynnyrch a’r gwasanaethau a ddarperir gennym yn
rhwydd i’w defnyddio i staff a chynulleidfaoedd. Byddwn
yn adolygu ein hadeiladau i sicrhau eu bod mor hygyrch â
phosibl. Byddwn yn adolygu canllawiau ar gyfer Adnoddau
Dynol, Gweithle a thechnoleg i sicrhau eu bod yn hygyrch i
bobl anabl. Yn yr holl feysydd hyn os canfyddir anawsterau,
byddwn yn ymrwymo i wneud newidiadau ymarferol, pan
fydd hynny’n ddichonadwy i wneud yn siŵr ein bod mor
hygyrch â phosibl.
Pwy
Adnoddau Dynol y BBC, Gweithle a Dylunio a Thechnoleg.

ASTUDIAETH ACHOS: CREATIVE ACCESS
Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â
Creative Access i roi cyfle i dros 30 interniaid
sydd â gradd o gefndir lleiafrifoedd ethnig i
hyfforddi mewn swyddi go iawn gyda’r BBC.
Mae dros 75% o’n graddedigion Creative Access
wedi mynd ymlaen i sicrhau contractau â’r BBC.
Lisa Hammond as Donna Yates, Eastenders, BBC One

“Mae fy mlwyddyn gyntaf yn y BBC wedi bod fel
breuddwyd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi
cael hyfforddiant ar rai o’r storïau mwyaf yn fy rhanbarth,
Swydd Efrog, gan gynnwys storïau’n gysylltiedig â meithrin
perthnasoedd rhywiol amhriodol, terfysgaeth, trywanu
mewn ysgolion, yr Etholiad Cyffredinol a ffoaduriaid.
“Rwyf wedi sylweddoli trwy fod yn fi fy hun ac efallai’n
bwysicach na hynny cael fy ngadael i fod yn fi fy hun rwyf
wedi dod â mi i gysylltiad â phobl na fyddwn wedi dod ar
eu traws yn y BBC nac yn y cyfryngau’n gyffredinol.”
18
Sabbiyah Pervez, Broadcast Newyddiadurwr, BBC Leeds
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Ein Partneriaid
Rydym wedi disgrifio uchod rai o’r cynlluniau
uchelgeisiol i ddod ag amrywiaeth i galon yr hyn
sydd gennym i’w gynnig i gynulleidfaoedd a’n dulliau
o gynhyrchu cynnwys, ac i wneud y BBC yn fwy
agored a chynhwysol ar bob lefel.
Ond ni allwn wneud hyn ar ben ein hunain.
Rydym yn credu y byddwn yn cael fwyaf o effaith
drwy gydweithio â’n partneriaid ym mhob rhan o’r
diwydiant, a’u herio hwy i fabwysiadu ffyrdd newydd
o weithio.
Byddwn yn agored a chynhwysol ein hunain, wrth
gwrs, ond byddwn yn cydweithio â darlledwyr eraill,
â’r cwmnïau annibynnol, a’r Rhwydwaith Amrywiaeth
Creadigol, PACT a Set Sgiliau Creadigol i hybu
amrywiaeth yn y sector cyfan.
Byddwn yn gweithio â’n partneriaid cynhyrchu

Gemau Invictus, BBC One

annibynnol i sicrhau eu bod yn ein helpu i gyflawni ein
hamcanion a’n targedau amrywiaeth.
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau
y tu hwnt i’r diwydiant darlledu i roi mewnwelediad
newydd i gynulleidfaoedd i chwalu rhwystrau rhag
gweithio yn y sector ac i wneud ein gwasanaethau mor
hygyrch â phosibl.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud
•

Byddwn yn parhau i weithio a’n PANEL
CYNGHORI AR AMRYWIAETH. Mae’r grŵp
annibynnol hwn o arbenigwyr uchel eu parch o
amrywiaeth o gefndiroedd a meysydd arbenigol
wedi cael ei sefydlu i gynghori ac i gefnogi ein
gwaith ond hefyd i’n herio ni pan fydd angen a’n
dwyn i gyfrif. Mae hefyd yn gyfrwng holl bwysig
rhwng y BBC a chynulleidfaoedd anodd eu

cyrraedd ac mae hefyd yn ymgysylltu â’n staff.
•

Byddwn yn cryfhau ein perthynas â’r
RHWYDWAITH AMRYWIAETH CREADIGOL
ac yn ei helpu i gyflawni ei strategaeth a’i
genhadaeth a fydd o fudd i’r diwydiant teledu cyfan
ar ac oddi ar y sgrin.

•

A byddwn yn parhau i weithio ag amrywiaeth o
BARTNERIAID y tu allan i’r diwydiant darlledu,
i helpu i ddenu pobl o gefndiroedd amrywiol
i’r BBC. Mae ein cydweithredu â sefydliadau fel
Creative Access, Canolfannau Gwaith ledled y
DU, Mama Youth, Stephen Lawrence, y Fforwm
Anabledd Busnes a Chyflogadwyedd yn ein helpu
i ddatblygu cronfa o dalentau amrywiol y gellir eu
hystyried ar gyfer rolau penodol yn y BBC. Byddwn
hefyd yn ymdrechu i sefydlu partneriaethau
newydd â sefydliadau a all ein helpu i wneud
gwahaniaeth.
19
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Trwy weithio â’n partneriaid yn y diwydiant
byddwn yn defnyddio DIAMOND a fydd yn mesur
ein cynnydd yn erbyn ein hamcanion amrywiaeth
mewn ffordd agored a thryloyw.

Byddwn yn lansio DIAMOND ar draws Teledu
a Rhaglenni Plant yn 2016 ac yna’n parhau
gyda meysydd eraill yn y BBC, gan gynnwys
Newyddion a Chwaraeon yn y dyfodol.

Mae DIAMOND yn system cronfa ddata fonitro
ar gyfer y diwydiant cyfan a fydd yn mesur proffil
amrywiaeth y gweithlu ar gynyrchiadau yn y DU,
ar ac oddi ar yr awyr.

Byddwn yn cydweithio â’n holl bartneriaid
cynhyrchu, ac yn gofyn iddynt roi amrywiaeth
wrth galon eu gwaith a’n helpu i gyflawni
amcanion ein strategaeth amrywiaeth.

Rydym yn gweithio â darlledwyr eraill yn y DU
yn y Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol i gasglu
a chyhoeddi data amrywiaeth manwl a chywir fel
y byddwn yn gwbl dryloyw ynghylch ac yn atebol
am broffil amrywiaeth ein holl gynyrchiadau, sy’n
cynnwys rhai mewnol ac annibynnol.

Byddwn yn gofyn i bob cwmni cynhyrchu
gydweithio â ni i lunio canllawiau comisiynu
newydd y BBC. Byddwn yn rhannu monitro
amrywiaeth DIAMOND â hwy a byddwn yn
gweithio â hwy i chwilio am ffyrdd newydd o
gynnwys a meithrin talentau amrywiol yn ein holl
gynyrchiadau.

20
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I ble mae hyn i gyd yn arwain?
The A Word, BBC One
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Erbyn 2020, rydym am gyrraedd y pwynt lle bydd
meddwl amrywiol a gweithredu cynhwysol yn
rhannau sylfaenol o’r BBC.
Rydym am ddefnyddio ein safle breintiedig fel
darlledwr y Genedl i sicrhau bod ein prosesau
ein hunain a rhai ein cyflenwyr a’n partneriaid
yn wirioneddol agored a bod amrywiaeth wedi
ymwreiddio ynddynt o’r cychwyn.
Ac, wedi hynny, rydym am weld y newidiadau hyn
yn parhau i sbarduno newidiadau diwylliannol a
chreadigol o fewn y sefydliad cyfan. Os gallwn
wneud hyn yn ôl y gobaith, erbyn 2020, bydd y
BBC:•

•

•

yn cyflogi gweithlu sydd o leiaf yr un mor amrywiol, os nad yn fwy felly, nag unrhyw un arall
yn y diwydiant;
cyrraedd targedau portreadu sy’n cynnwys
ystod llawer ehangach o amrywiaeth nag unrhyw ddarlledwr arall, gydag effaith fwy i gynulleidfaoedd ar draws ystod ehangach o raglenni;
ac
ymgorffori amrywiaeth ym mhopeth a wnawn,
gan ei wneud yn fater y mae pawb yn y BBC yn
ei ddeall ac y mae pawb sy’n gwneud rhaglenni
ar ein cyfer yn ei gefnogi.

Os byddwn yn dal ati i weithio’n galed i wneud
newid gwirioneddol yn y maes hwn yna
byddwn yn symud i ffwrdd oddi wrth bwyslais
ar niferoedd ac ar dargedau, a thuag at BBC
gwirioneddol agored, ar bob lefel: BBC sy’n
edrych fel y DU ac sy’n siarad ar ran y DU, yn ei
holl leisiau gwahanol.

Dyma grynodeb o’n Targedau ar gyfer 2017 a 2020
Gweithlu
(Pob staff a lefelau arweinyddiaeth)

Targed 2017

Targed 2020

Menywod
Anabledd
Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig
LGBT
*Pob aelod o staff
**Arweinyddiaeth

Ddim yn gymwys
5.3%*, 5%**
14.2%*, 10%**
Ddim yn gymwys

50%
8%
15%
8%

Portread ar sgrin

Targed 2017

Targed 2020

Ddim yn gymwys

50%

5%

8%

15%***

15%

Ddim yn gymwys

8%

Menywod ar sgrin, ar yr awyr ac mewn prif
rannau
Anabledd ar sgrin ac mewn rhai prif rannau
Pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar sgrin,
ar yr awyr ac mewn prif rannau
LGBT ar sgrin ac mewn prif rannau
***Portread yn unig
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