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PAM YDYN NI’N MYND AR STREIC?
Staff prifysgolion sy’n aelodau o Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) ydym ni,
ac rydym yn mynd ar streic dros newidiadau yn ein pensiwn, sef Cynllun Pensiwn
y Prifysgolion (USS). Mae’r prifysgolion sy’n ein cyflogi yn anwybyddu arbenigwyr
pensiwn, ac maent am i ni dalu mwy ar sail dull diffygiol o asesu'r cynllun.

MAE’R CYFLOGWYR YN ANWYBYDDU’R ARBENIGWYR
Yn 2018, rhoddodd cyflogwyr eu cynlluniau i ail-strwythuro USS o’r neilltu, ar ôl i
UCU fynd ar streic. Cytunodd y naill ochr a’r llall i gymryd cyngor gan y JEP -
panel annibynnol o arbenigwyr pensiwn. O'r diwedd, ar ôl blwyddyn a wastraffwyd,
mae'r cyflogwyr bellach yn dechrau talu sylw i ganfyddiadau dau adroddiad y
JEP, ond mae ffordd bell i fynd os ydym yn mynd i cyflawni ein hamcanion o 
ddiwygio methodoleg brisio'r gronfa ac osgoi’r cynnydd diangen yng nghost eich
pensiwn. Bydd aelodau o gynllun USS ar eu colled ar gyfartaledd o tua £240,000
ar ôl ymddeol o'i gymharu â 2011, diolch i'r newidiadau a wnaed i fuddion staff
ers hynny. Mae UCU yn credu bod staff wedi rhoi digon, ac rydym am i'r cyflogwyr
gamu i’r bwlch a chytuno ar ffordd deg o brisio'r gronfa a lleihau’r gost i aelodau.

MYND AR STREIC YW’R CAM OLAF BOB TRO
Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), ASau, ac eraill yn galw ar y cyflogwyr
i sefyll yn gadarn gyda’u staff a chydnabod pwysigrwydd pensiynau i aelodau
UCU. Mae aelodau UCU yn benderfynol o barhau â'n gweithredu nes y gellir 
canfod datrysiad teg, hir-dymor.

GELLIR DATRYS YR ANGHYDFOD
Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), ASau, ac eraill yn galw ar y cyflogwyr
i sefyll yn gadarn gyda’u staff a chydnabod pwysigrwydd pensiynau i aelodau
UCU. Mae aelodau UCU yn benderfynol o barhau â'n gweithredu nes y gellir 
canfod datrysiad teg, hir-dymor

CEFNOGWCH EIN STREIC OS GWELWCH YN DDA
Gofynnwn i chi sefyll yn gadarn gyda ni ac amddiffyn addysg uwch.

l Gallwch ganfod mwy am yr hyn sydd yn y fantol drwy ymweld â
www.ucu.org.uk/strikeforuss 

l Ewch draw i'r llinellau piced i fynegi'ch cefnogaeth  
l Trydarwch eich cefnogaeth gan ddefnyddio'r hashnod  #UCUstrike
l E-bostiwch yr is-ganghellor i ofyn am drafodaethau o’r newydd - gallwch wneud

hyn ar-lein yn www.ucu.org.uk/studentvoice drwy nodi enw eich sefydliad
l Cefnogwch staff sydd ar streic a gwnewch gyfraniad at gronfa 

frwydro UCU yn  www.ucu.org.uk/fightingfund


