Cydraddoldeb i Ferched

Послання миру та доброї волі 2021 молодіжного руху Urdd

Рівність для жінок і дівчат

Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal

Права жінок — це права людини
Права людини — це права жінок
Ми не зможемо врятувати світ, поки у світі не буде рівності

Mae hyn yn fwy na hashtag.

Це більш ніж хештег.

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

Переосмислімо наші слова
й замінімо негатив позитивом
Не владна, а впевнена в собі
Не різка, а незалежна
Не емоційна, а сильна
Не вперта, а успішна

Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd

Ми, молодь Уельсу, підтримуємо наших сестер у всьому світі.

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.

Коронавірус зупинив час.
Використаймо нову реальність для створення кращого
майбутнього.
Майбутнього, де кожна дівчина має освіту.
Майбутнього впевнених у собі жінок.
Рівного майбутнього для всіх: у селах та містах,
від сходу до заходу.

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.

Ми — сьогоднішні студенти й учні.
Ми — лідери та новатори майбутнього.
Разом ми зруйнуємо «скляну стелю»,
ми здійснимо наші мрії
І створимо сприятливі умови для життя майбутнього
покоління.
Це більш ніж хештег.
Це ваш заклик підтримати кожну жінку та дівчину.
Йому — підтримати її, і їм — підтримати нас.
Разом ми — сила.
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