Cydraddoldeb i Ferched

Poselství míru a dobré vůle 2021 organizace Urdd

Rovnost pro ženy a dívky

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

Práva žen jsou lidská práva
Lidská práva jsou práva žen
Nemůžeme svět zachránit, dokud na něm nebude panovat rovnost

Mae hyn yn fwy na 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

Tohle je víc než hashtag.
Zamysleme se nad slovy, která používáme,
a nahraďme negativní slova pozitivními
Sebevědomá místo panovačná
Nezávislá místo neomalená
Přesvědčivá místo přecitlivělá
Úspěšná místo umíněná

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

My, mladá generace Walesu, stojíme po boku našich sester po
celém světě.
Koronavirus zastavil čas, zastavil svět.
Využijme tohoto zastavení k vytvoření lepší budoucnosti.
Budoucnosti, ve které je každá dívka vzdělaná.
Budoucnosti pro sebevědomé ženy.
Budoucnosti, která je rovná pro všechny, na venkově i ve městě,
od východu na západ.
Dnes se učíme a studujeme.
Zítra budeme tvořit a vést.
Společně prolomíme skleněný strop,
půjdeme za svými sny
a vydláždíme cestu pro další generaci.

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.

Tohle je víc než hashtag.
Tohle je vaše příležitost postavit se za všechny ženy a dívky.
On pro Ni a Oni s Námi.
Když se dáme dohromady, nikdo nás nezastaví.
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