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Cam-drin Rhywiol rhwng Brodyr a Chwiorydd

Cymorth ar gyfer Ymarferwyr  

Beth yw Cam-drin Rhywiol rhwng Brodyr a Chwiorydd {SSA)? 

'Cam-drin Rhywiol rhwng Brodyr a Chwiorydd' yw'r term cyffredinol sydd yn cyfeirio at unrhyw fath o ymddygiad 
rhywiol rhwng brodyr a chwiorydd. Mae'n bosib nad yw pob ymddygiad rhywiol rhwng brodyr a chwiorydd 
yn ymddygiad camdriniol. Mae modd rhannu ymddygiad rhywiol rhwng brodyr a chwiorydd yn dri chategori 
bras: 

• Rhyngweithiadau rhywiol normadol rhwng brodyr a chwiorydd (sydd o fewn normau datblygiadol
disgwyliedig).

• Ymddygiad rhywiol amhriodol a phroblemus rhwng brodyr a chwiorydd (sydd yn disgyn tu allan i normau 
datblygiadol ac a all achosi niwed).

• Cam-drin Rhywiol rhwng Brodyr a Chwiorydd (SSA) - ymddygiad sydd yn peri 'niwed rhywiol, corfforol

ac emosiynol gan gynnwys ymddygiad cam-drin rhywiol sy'n cynnwys trais'.

(Yates ac Allardyce 2021 )*

Diffinio brawd a chwaer 

Gall plant a theuluoedd adnabod ystod o aelodau'r teulu tel brodyr a chwiorydd - gan gynnwys, ond heb 
fod yn gyfyngedig i, hanner brawd neu chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, cefndryd/cyfnitherod sydd a
pherthynas brawd/chwaer gyda'r plentyn neu frodyr/chwiorydd maeth a rhai wedi eu mabwysiadu. 

Cyd-destun Teuluol 

Mae Cam-<lrin Rhywiol rhwng Brodyr a Chwiorydd yn gyrnhleth, am ei bod hi'n bosib bod y berthynas rhwng 
y plant yn cynnwys nid yn unig yr agwedd negyddol o gam-drin yn rhywiol; mae'n bosib bod elfennau eraill 
i'r berthynas y gellid eu hystyried yn rhai cadarnhaol. Mae'r cyrnhlethdod yma yn gwneud Cam-<lrin Rhywiol 
rhwng Brodyr a Chwiorydd nid yn unig yn anodd ei ddiffinio ond hefyd yn gwneud cynllunio ymyriadau yn 
fwy cymhleth. Dylid mynd i'r afael a'r cymhlethdod hwn a chyfrif amdano o'r cychwyn cyntaf. 

Mae angen i weithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol o effaith pellgyrhaeddol SSA ar y teulu ac y gall eu 
hymateb eu hunain gael effaith ar gymorth ac ymgysylltu. 



Sut gallaf gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd? 

• Meddu ar ymagwedd gytbwys, gymesur, seiliedig ar risg tuag at adroddiadau o SSA i atal y cam-drin
rhag cael ei anwybyddu, ei lleihau, ei wadu neu ei or-drychinebu.

• Cydnabod mai mater teulu cyfan yw hwn.

• Cydnabod y gall pob rhyw niweidio neu gael eu niweidio drwy SSA.

• Cydnabod y gall rhieni feddu ar deimladau ac emosiynau sy'n gwrthdaro, teimlo eu bod wedi eu rhwygo
a'i chael yn anodd cydbwyso anghenion pob un o'u plant, ochr yn ochr a'r stigma canfyddedig sydd
ynghlwm wrth SSA.

• Sicrhau bod y plentyn sydd wedi ei niweidio a'r plentyn sy'n achosi'r niweidio yn derbyn cymorth.

• Defnyddio'r derminoleg a'r iaith gywir wrth drafod achosion o SSA.

• Cefnogi rhieni i ddatblygu ymddiriedaeth ynoch chi fel gweithiwr proffesiynol a chydnabod y gall bod
angen cymorth arnyn nhw hefyd.

• Bod yn ymwybodol o wasanaethau arbenigol ar gyfer Plant a Phobl lfanc sydd wedi profi SSA.

Effaith ar weithwyr proffesiynol 

Gall meddwl am gam-drin rhwng brodyr a chwiorydd achosi niter o deimladau a meddyliau i bawb, a gall 
hyn gynnwys gweithwyr proffesiynol sydd yn cefnogi plant a theuluoedd. Mae'n bwysig cydnabod y gall 
hyn fod yn heriol i weithwyr proffesiynol wrth iddynt geisio cydbwyso anghenion pawb dan sylw. 

Beth sydd ei angen ar weithwyr proffesiynol sydd yn cefnogi plentyn, 
person ifanc a theuluoedd yn dilyn SSA? 

• Lefel briodol o hyfforddiant ar gam-drin yn rhywiol gan gynnwys cam-drin rhywiol rhwng brodyr a
chwiorydd.

• Mynediad at oruchwyliaeth a rheolaeth o ansawdd.

• Gwybod ble i gael mynediad at gymorth ar gyfer Plant a Phobl lfanc eu Teuluoedd a nhw eu hunain.



Pa gymorth sydd ar gael? 

Yn y lie cyntaf, mae angen cyfeirio unrhyw ddatgeliadau ynghylch cam-drin rhwng brodyr a chwiorydd i 
Wasanaethau Plant. Cydnabyddir bod angen asesiad pan fo Plant a Phobl lfanc wedi profi SSA. 
(Allardyce ac Yates, 2018)** 

Mae hi hefyd yn bwysig i ymarferwyr fod yn ymwybodol o wasanaethau ychwanegol yn eu hardal sydd yno 
i gefnogi Plant a Phobl lfanc a'u teuluoedd yn dilyn datgeliad o gam-drin rhywiol. 

Sut medrwn ni eich cefnogi chi? 

Yn ystod 2020-2022, cynhaliodd Rape Crisis England & Wales (RCEW) brosiect arloesol i gefnogi dioddefwyr 
a goroeswyr camdriniaeth rywiol rhwng brodyr a chwiorydd, boed hynny'n ddiweddar neu'n hanesyddol. Un o 
allbynnau'r prosiect (a ddatblygwyd gan Purple Leaf a Phrifysgol Birmingham) oedd dull asesu ar gyfer 
ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi eu heffeithio gan SSA. 

Os hoffech fynediad at y dull asesu cam-drin rhywiol rhwng brodyr a chwiorydd, arweiniad a hyfforddiant 
neu os hoffech siarad a ni am atgyfeiriad neu os oes gennych chi gwestiwn ynglyn a cham-drin rhywiol rhwng 
brodyr a chwiorydd, cysylltwch ag: 

enquiries@purpleleaf.org.uk 

*Yates, P. & Allardyce S. (2021 ). Sibling sexual abuse: A knowledge and practice oveNiew. Centre of Expertise on Child Sexual 
Abuse: Barnardos 

*Allardyce, S. and Yates, P. (2018) Working with children and young people who have displayed Harmful Sexualised Behaviours. 
Edinburgh: Dunedin Academic Press. 
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