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Ymateb y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol i 

honiadau ynghylch cam-drin hawliau dynol mewn ffordd 

ddiraddiol yn ysgol arbennig breswyl Tŷ Coryton 

Mae pob plentyn yn haeddu teimlo’n ddiogel, a theimlo bod rhywun yn eu caru ac yn gofalu 

amdanynt. Ni ddylent fyth gael eu hatal yn gorfforol, eu cadw dan glo’n ddiangen, profi’r amarch o 

orfod erfyn am fwyd, neu gael eu hamlygu i weithredoedd amlwg rywiol gan yr oedolion sy’n gofalu 

amdanynt. 

Hunllef waethaf unrhyw riant neu ofalwr fyddai digwyddiadau o’r fath. Ac eto, mae adroddiad gan 

BBC Wales heddiw (9 Mehefin 2021) yn honni bod staff yn un o ysgolion preswyl Orbis yn Nhŷ 

Coryton (Caerdydd) wedi gorfodi plant ifanc, agored i niwed, i ddioddef y driniaeth fwyaf ddiraddiol, 

gan ddiystyru eu hawliau dynol yn llwyr ac achosi trawma aruthrol.  

Mae 10 mlynedd wedi mynd heibio ers Winterbourne View, ac eto mae’r tebygrwydd rhwng yr hyn a 

ddigwyddodd bryd hynny, a’r hyn yr honnir ei fod wedi bod yn digwydd yn Orbis Tŷ Coryton, yn 

amlwg ac yn peri gofid. Mae trin plant ifanc fel rhai llai na dynol, nad oes ganddynt yr hawl i’r un 

mesurau diogelu â phawb arall ac nad ydynt yn deilwng ohonynt, yn arwydd o ddiwylliannau 

caeëdig.  

Rydym yn gwybod bod amgylcheddau anaddas yn gallu achosi trawma synhwyraidd i bobl awtistig a 

phobl ag anabledd dysgu. Dylid rhagweld y bydd plant yn ymateb i amgylcheddau amhriodol trwy 

fynegiadau o ofid awtistig, a byddem yn disgwyl i’r mynegiadau hyn o ofid, petaent yn codi, gael eu 

trin nid yn unig gyda thosturi, ond gyda’r ddealltwriaeth eu bod yn cyfleu angen heb ei fodloni.  

Pan fydd plant awtistig agored i niwed neu’r rhai hynny ag anableddau dysgu yn dibynnu ar 

ymddwyn mewn ffyrdd heriol er mwyn i’w hanghenion gael eu bodloni, rydym yn gwybod nad ydynt 

yn cael y cymorth iawn. Mae eu hymddygiad yn ymateb uniongyrchol i amgylcheddau amhriodol, a 

phrofiadau anodd – neu rai sy’n achosi gofid. Mae’n arwydd bod angen i amgylchedd neu lefelau 

cymorth newid er mwyn atal y gofid rhag parhau. 

Mae pobl sydd wedi chwythu’r chwiban wedi disgrifio sut oedd plant yn ysgol breswyl Orbis Tŷ 

Coryton wedi dioddef cyfyngiadau yn ymwneud ag arian, bwyd a chynhyrchion ar gyfer y mislif. 

Maen nhw’n disgrifio sut oedd mynegiadau o ofid gan y plant wedi cael eu trin gydag ataliaeth 

gorfforol reolaidd, cadw ar wahân a throseddau hawliau dynol ffiaidd eraill.  

Dywedodd un unigolyn o’r ysgol a chwythodd y chwiban ei fod yn credu bod plentyn ‘yn mynd i farw’ 

yn ystod un achos penodol o ataliaeth gorfforol. Mae ataliaeth gorfforol yn weithdrefn beryglus sy’n 

gallu arwain at anaf a hyd yn oed marwolaeth. Gwelodd y sawl a chwythodd y chwiban blentyn yn 

cael ei atal yn gorfforol ar wastad ei gefn am gyfnod o 20 munud, ac roedd yn iawn i ofni’r effaith ar 

les corfforol a seicolegol y plentyn. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-57404837


Gyda’r cymorth iawn a’r amgylchedd iawn, gallwn fodloni anghenion pobl yn well ac atal yr angen 

am lawer o arferion ataliol. Dylai ataliaeth gorfforol gael ei defnyddio fel dewis olaf yn unig, ac mewn 

sefyllfa sy’n bygwth bywyd. Ni ddylid ei defnyddio fel mater o drefn i reoli galwadau am help, gofid 

ac ymddygiad sy’n deillio’n uniongyrchol o gamdriniaeth.  

Rydym ni yn y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol yn bryderus iawn bod materion tebyg i’r rhai a 

ddisgrifiwyd mewn cysylltiad â Thŷ Coryton yn cael eu hamlygu’n gyson o ddydd i ddydd mewn 

ysgolion a gwasanaethau eraill – mae’r pryderon hynny’n arbennig o ddifrifol pan fydd plant dan 

sylw.  

Mae’n rhaid i’r llywodraeth weithredu i leihau anghydraddoldebau, ac mae’n rhaid i ysgolion gymryd 

o ddifrif eu dyletswydd gofal i ddarparu’r diwylliant a’r gofal iawn y mae pob unigolyn yn ei haeddu. 

Mae’r Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol wedi ymrwymo’n llwyr i ddileu’r defnydd o arferion 

ataliol diangen, a sicrhau bod y methiannau systematig helaeth sy’n achosi diwylliannau tocsig yn 

derbyn sylw’n uniongyrchol.  

I gael gwybod mwy am y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol, ewch i: 

www.restraintreductionnetwork.org 

I ddarllen ymateb elusen Bild gydag ymateb pellach i sgandal Tŷ Coryton, ewch i: 

https://www.bild.org.uk/bild-charity-responds-to-bbc-wales-investigation-into-shocking-abuse-and-

neglect-allegations-at-residential-special-school-ty-coryton   

- 
 
Mae Alexis Quinn yn Rheolwr / Cydlynydd y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol, ymgyrchydd awtistiaeth, 
gweithredwr a siaradwr rhyngwladol. Hi yw awdur Unbroken, sy’n disgrifio ei phrofiad o gael ei chadw’n gaeth 
o dan y ddeddf iechyd meddwl yn erbyn ei hewyllys, a’r arferion ataliol niweidiol a ddioddefodd. Mae hi bellach 
yn ysgrifennu am ei phrofiad ac yn ymgyrchu dros newid systematig i atal arferion camdriniol, hyrwyddo 
niwroamrywiaeth a rhoi terfyn ar y stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. 

 
DIWEDD 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Nodiadau i Olygyddion 

• Mae gan y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol weledigaeth uchelgeisiol o ddileu’r defnydd o 

arferion ataliol diangen a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae’r Rhwydwaith yn dwyn 

ynghyd sefydliadau ymroddedig sy’n darparu gwasanaethau addysg, iechyd a gofal cymdeithasol. 

• Cydsefydlwyd y Rhwydwaith yn wreiddiol gan y Sefydliad Atal Argyfwng. Cymerwyd y cyfrifoldeb am 

hwyluso a stiwardio’r rhwydwaith drosodd gan Bild – elusen sy’n bodoli i hyrwyddo hawliau pobl 

awtistig ac unigolion ag anableddau dysgu – gan weithio ochr yn ochr â’r Grŵp Llywio Lleihau 

Ataliaeth Gorfforol. 

• Mae’r Grŵp Llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o holl adrannau perthnasol y llywodraeth, cyrff 

proffesiynol, rheoleiddwyr, academyddion blaenllaw ac ymarferwyr ehangach yn y sector. Mae 

cyfrifoldebau’r grŵp yn cynnwys goruchwylio datblygiad safonau ansawdd hyfforddiant newydd a 

datblygu offer hunanasesu sefydliadol ac unigol i hwyluso gostyngiad mewn arferion ataliol.  

• Os yw’r defnydd o arferion ataliol ar blant a phobl ifanc wedi effeithio arnoch chi, neu rywun rydych 

chi’n ei adnabod, gall aelodau Grŵp Llywio’r Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol, y Sefydliad 

Ymddygiad Heriol (CBF) <www.challengingbehaviour.org.uk/contact-us> a Chymorth Ymddygiad 

Cadarnhaol a Gweithredol yr Alban <www.pabss.org/about-us-and-contact> roi cymorth ychwanegol.  

• Mae’r CBF yn rhoi arweiniad pellach ar sefyllfaoedd pan fydd pethau’n mynd o chwith, sydd ar gael yn 

www.challengingbehaviour.org.uk/information-and-guidance/when-things-go-wrong  

• Dysgwch fwy am ein gwaith trwy ymweld â restraintreductionnetwork.org 

http://www.restraintreductionnetwork.org/
https://www.bild.org.uk/bild-charity-responds-to-bbc-wales-investigation-into-shocking-abuse-and-neglect-allegations-at-residential-special-school-ty-coryton
https://www.bild.org.uk/bild-charity-responds-to-bbc-wales-investigation-into-shocking-abuse-and-neglect-allegations-at-residential-special-school-ty-coryton
http://www.challengingbehaviour.org.uk/contact-us
http://www.pabss.org/about-us-and-contact
http://www.challengingbehaviour.org.uk/information-and-guidance/when-things-go-wrong


• Ymunwch â’r Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol am ddim trwy gyflwyno’ch addewid i gefnogi 

dileu arferion ataliol diangen trwy ymweld â www.restraintreductionnetwork.org/become-a-member   

• Dilynwch y Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth Gorfforol ar y cyfryngau cymdeithasol ar Twitter 

@theRRNetwork, Facebook @RestraintReductionNetwork neu LinkedIn @Restraint-Reduction-

Network 

 

https://www.linkedin.com/company/restraint-reduction-network
https://www.linkedin.com/company/restraint-reduction-network

