Cydraddoldeb i Ferched
Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal
Mae hyn yn fwy na hashtag.

Mesazhi i Paqes dhe Vullnetit të Mirë të Urdd 2021
Barazi për gratë dhe vajzat
Të drejtat e grave janë të drejta të njeriut
Të drejtat e njeriut janë të drejta të grave
Nuk mund ta shpëtojmë botën derisa bota të mos jetë e barabartë
Kjo është më shumë se një hashtag.

Ail-feddyliwn ein geiriau
Trown y negyddol yn gadarnhaol
Nid pengaled ond pwerus.
Nid hunanbwysig, ond hyderus.
Nid cegog ond awdurdodol
Nid emosiynol ond angerddol
Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd
Mae coronafeirws wedi stopio’r cloc.
Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell.
Dyfodol o addysg i bob merch.
Dyfodol o ferched llawn hyder.
Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i’r dinasoedd,
ar draws y byd.
Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw
Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory
Chwalwn y nenfwd wydr gyda’n gilydd,
Dilynwn ein breuddwydion,
Gan ddangos y ffordd i’r genhedlaeth nesaf
Mae hyn yn fwy na hashtag.
Gweithreda er mwyn pob merch.
Fe gyda Hi gyda Nhw gyda Ni.
Does dim terfyn ar ein nerth ni, gyda’n gilydd.

Le t'i rimendojmë fjalët tona
dhe t'i zëvendësojmë ato negative me ato pozitive
Jo arrogante por me vetëbesim
Jo e patakt por e pavarur
Jo emocionale por e fuqishme
Jo kokëfortë por e suksesshme
Ne jemi të rinjtë e Uellsit që mbështesim motrat tona nëpër botë.
Coronavirusi ka ndaluar kohën.
Le të përdorim normalitetin e ri për të krijuar një të ardhme më të
mirë.
Një e ardhme ku çdo vajzë arsimohet.
Një e ardhme e grave me vetëbesim.
Një e ardhme e barabartë për të gjithë, në fshatra dhe qytete,
nga lindja në perëndim.
Ne jemi studentët dhe nxënësit e të sotmës.
Ne jemi udhëheqësit dhe pionierët e të nesërmës.
Së bashku, do ta thyejmë tavanin e xhamit,
do t'i ndjekim ëndrrat tona
Dhe të hapim rrugën për brezin e ardhshëm.
Kjo është më shumë se një hashtag.
Kjo është thirrja juaj, të mbështesni çdo grua dhe vajzë.
Ai për Atë dhe Ata me Ne.
Asgjë nuk na ndalon së bashku.
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