Neyðarástand í loftslagsmálum
Klukkan tifar
Og heimurinn okkar logar.
Það er kominn tími til að vakna.

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio

Flóð, eldar, hungur og fátækt,

Ac mae’n byd ni ar dân.

þetta er veruleiki okkar.

Mae’n amser deffro.

Fólksflutningar, átök og landflótti,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

er þetta það sem framtíð okkar ber í skauti sér?

dyma ein realiti ni.

Af hverju erum við enn að hlusta

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

á bla, bla, bla þeirra sem ráða?

ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando

Hvers vegna trúum við enn

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

að við getum keypt okkur út?

Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?

Það er kominn tími til að vakna.
Það er kominn tími til að breyta.

Mae’n amser deffro.
Mae’n amser addo i newid.

Við getum ekki haldið svona áfram.

Við höfum þau forréttindi að velja,

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.

að hægja á, draga úr notkun okkar,

Mae gennym ni’r fraint i arafu,

til að hugsa.

i leihau ein defnydd,

að stöðva ofneyslu.
Vegna þess að við verðum ekki þau fyrstu til að þjást.
Þannig að hér er loforð okkar
að breyta því hvernig við lifum
og að kalla eftir kerfisbreytingum
Í þágu þeirra serm eru á suðurhluta hnöttsins.
Í þágu framtíðar.

Við byrjum á okkur sjálfum
með því að gera litlar breytingar.
Þrýsta á fyrirtæki og stjórnmálamenn
að gera stóru breytingarnar.
Þetta er loforð okkar.
Hvað er þitt?

i feddwl.
i stopio’r cynnydd.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid
i newid ein ffordd o fyw
a galw am newid systemig
er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.
Er mwyn dyfodol ein cartref.
Dechreuwn wrth ein traed

gan wneud y pethau bychain
A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion
i wneud y pethau mawr.
Dyma’n haddewid ni.
Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

Það er kominn tími til að vakna.

@Urdd
Viltu gera meira:

Taktu sjálfan þig og vini þína upp og lestu skilaboðin á þínu
tungumáli og deildu þann 18. maí - merking @Urdd using
#Heddwch100 #íslenska #Ísland
Tillaga að texta fyrir endurtíst tilvitnunar þinnar:
Skoðaðu þennan mikilvæga friðar- og velvildarboðskap frá
@Urdd. Fáanlegt á #íslenska hér #Heddwch100 #íslenska
#Ísland
Þakka þér fyrir stuðninginn.

Urdd Gobaith Cymru
@urddgobaithcymru

#Heddwch100
heddwch@urdd.org
www.urdd.cymru/heddwch

Stutt af breska ráðinu og velsku ríkisstjórninni

