


Zonta – kort og hurtigt  

Zonta er et af de få verdensomspændende netværk af 

professionelle og ressourcestærke medlemmer, der 

arbejder for at fremme kvinders status både gennem 

projekter og kampagner. 

 

 



Zonta – kort og hurtigt  
• Mission: Zonta International er en toneangivende 

organisation, der overalt i verden arbejder for 
kvinders ligestilling, og forbedrer kvinders vilkår via 
uddannelsesprogrammer og hjælp til selvhjælp 
projekter. 

• Vision: Zonta International arbejder for en verden, 
hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneske 
rettigheder.                                                               
Alle kvinder har mulighed for at udvikle og forbedre 
deres vilkår. Kvinder er repræsenteret i alle 
besluttende organer og erhverv på lige fod med 
mænd, og ingen kvinder lever i frygt. 

• Tema: Zonta styrker kvinder via ligestillingsarbejde 
og hjælp til selvhjælp projekter. 

 



Zonta – kort og hurtigt  
• Grundlagt i Buffalo, USA  i 1919, tegnes organisationen                  

i dag af mere end 30.000 professionelle medlemmer 

fordelt på ca. 1.200 klubber i 67 lande.                                             

I Danmark er der ca. 600 medlemmer fordelt  

på 22 klubber landet over.  

 



Zonta – kort og hurtigt 
• Zonta emblemet består af 5 Siouxindianske tegn, 

som tilsammen danner ordet ZONTA, der betyder 

ærlig, værdig til tillid - kerneværdier for vores 

organisation.  

 

 

 

 

At bære 

noget 

sammen 

Lysstråle 

Solstråle 

Levende 

 

 

                   At være knyttet         Symboliserer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                   sammen om et     en indendørs  

                   bestemt formål     organisation 

 

At være 

enige 

Telt 

eller 

Hytte  

Square  

Betyder 

ærlig, 

hæderlig 



Zonta – kort og hurtigt 
• Med stor vægt på projekter til forebyggelse af vold 

mod kvinder, støtter Zonta-medlemmer lokale, 
nationale og internationale projekter og legater med 
det formål at styrke kvinders juridiske, politiske, 
økonomiske, uddannelses-, sundheds- og 
arbejdsmæssige status.  

• Zonta International er en uafhængig international 
NGO organisation med konsultativ status i ECOSOC 
(United Nations Economic and Social Council), ILO 
(International Labour Organization), og med 
deltagelsesstatus i The Council of Europe.  

• På landsplan er Zonta Danmark medlem 
af paraplyorganisationen Kvinderådet. 

 



Zonta’s opbygning  

 International                   Danmark  
 

 

 

 

 

  1.200 klubber 

32 distrikter  

67 lande/geografiske områder 

30.000 medlemmer 

ZI  

Distrikt  

Area 

Klubber 

Medlemmer 

Distrikt 13 

Area 01 

22 klubber 

Ca. 600  



Zonta - Medlemsfordeling globalt 

I alt 32 Distrikter  
Afrika
1 Distrikt - 18

Asien
5 Distrikter - 17,25,26, 31,32

Australien og New Zeland
4 Distrikter - 16,22,23,24

Europa
8 Distrikter 13,14,20,21,27,28,29,30

Nord Amerika
13 Distrikter - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15

Syd Amerika
1 Distrikt - 19

Syd Amerika 

185: 1% 
Asien  

4.592: 15% 

Australien   

New Zealand 

3.125: 10% 
Europa 

13.761: 45% 

Nord Amerika 

8.508: 28% 

Afrika 

372: 1% 



 

Hvem kan blive medlem? 

 
 

• Medlemskab opnås gennem invitation eller uopfordret  

ansøgning.  

• Invitation til medlemskab rettes til personer indenfor 

forskellige brancher, således at flest mulige erhverv 

er repræsenteret i hver klub. 

• For at blive opfordret til at blive medlem af en Zonta 

klub kræves, at kandidaten aktivt vil støtte Zonta 

Internationals målsætning.  

• Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret 

Zonta Danmark. 



 

Hvor mange medlemmer skal en 

klub have? 
• 20-25 er nok det mindste. Nogle klubber har over 50. 

   
Medlemmerne klassificeres efter deres erhvervsmæssige 

tilknytning jf. Zonta Internationals klassificeringsmanual.  

Antallet af ikke-erhvervsaktive medlemmer bør ikke  

overstige 25 % af klubbens medlemstal. 

 

       1 delegat-  0-30 medlemmer 

 2 delegater- 31-60 medlemmer  

 3 delegater- 61 medlemmer eller mere 



Klubliv og Netværk 

• Zonta-klubberne mødes 1 gang om måneden. 

• Det tilstræbes at give de månedlige møder et fagligt, 
kulturelt eller samfundsorienteret indhold, og der 
lægges stor vægt på at styrke og udbygge kontakten 
mellem medlemmerne og mellem klubberne.  

• Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, 
nationalt og internationalt netværk, som kan bruges 
både på det professionelle og det personlige plan.  

• Klubberne støtter nationale og internationale projekter, 
men gennemfører også selvstændige lokale projekter. 

  



Medlemmernes muligheder 
• Deltage i andre klubbers møder i  

    Danmark og i andre lande 

• Deltage i SU møder og Landsmøder 

 

  



• Deltage i Distriktsmøder i ulige år  

• Deltage i Conventions i lige år 

• Deltage i seminarer både i Danmark, i               

distriktet og hvor flere distrikter deltager 

 

Medlemmernes muligheder 



Area har en række stående udvalg, som klubberne eller 
klubbernes udvalg kan henvende sig til / trække på: 

  

• Medlemsudvalg 

• Projektudvalg 

• PR- og Webudvalg 

• Valgudvalg 

• Young Women in Public Affairs-udvalg 

• Scholarship-udvalg (Zonta Danmarks Scholarship, 

    Amelia Earhart Fellowship og J. M. Klausman) 

• Repræsentation i Kvinderådet 

• 8. marts initiativet 

 

Area’s udvalg 



Klubben bestemmer selv art og antal, men det er en fordel 

for samarbejdet på tværs af klubber og landegrænser, hvis 

udvalgsstrukturen er genkendelig…  

                                          

 

 

                                 …. kun kreativiteten sætter  

                                                             grænser 

 

 

Klubudvalg 

WEB-udvalg 

8. Marts udvalg 

Legat-/scholarship udvalg 

(YWPA, JMK, AE)  

 

 

  

Medlemsudvalget 

Program/Aktivitetsudvalget 

Projektudvalg 

PR-udvalg 

 

 

  



Kontingent 

Kontingent til Zonta International udgør: 

 Indmeldelsesgebyr     15,00 US$  
 Årligt kontingent 1.6.–31.5.  80,00 US$  
 I alt          95,00 US$ 

NB! Medlemmer under 30 år betaler  

½ kontingent til Zonta Int., dvs. årligt 40 US$. 

 

Kontingent til Zonta Danmark udgør: 

 SU & AD      150,00 kr. 
 Rejsekassen      300,00 kr. 
 Distriktet      175,00 kr. 
 Projektkontoen     100,00 kr. 
 Årskontingent alt    725,00 kr. 

 

Årskontingentet ex. indmeldelse udgør således                                            
ca. 535kr. + 725 kr.  I alt ca. 1.260kr.  

 

 



Tilskud 

Landskassen giver klubbernes delegater rejsetilskud til 

følgende arrangementer:  

 

• SU møde 

• Landsmøde 

• Distriktsmøde 

• Convention 

 



Hjemmesider           Nyhedsbreve  

 

• www.zonta.dk  

• www.zonta.org  

• www.zonta-district13.org  

 

• Newsletters fra Zonta International President 

• Newsletters fra Governor 

• Nyhedsbreve fra Area Director 

 

Nyhedsbreve samles i Zonta Danmarks 

Drop Box/digitale arkiv. 

 

 



Landsledelsen 

• Area Director (AD) – valgt på landsmødet 

for 2 år. Kan genvælges efter 4 år som AD                                                             

Stemmeret på landsmødet. 

• Vice Area Director (Vice AD) – valgt på                                              

landsmødet for 2 år. Kan genvælges efter 

4 år som AD. Stemmeret på landsmødet. 

• Landskasserer – valgt på landsmødet  

for 2 år og kan genvælges.                                                     

Stemmeret på landsmødet. 

• Landssekretær – udpeges af AD 

Ingen stemmeret på landsmødet. 

• Landswebmaster – udpeges af AD blandt                                                            

PR- og Web-Udvalgets medlemmer.      

Ingen stemmeret på landsmødet. 

 

Alle valg sker på landsmødet i ulige år 

 

2016-2018 

 

Lisbeth Løvenov 

Zonta København I 

Aase Schmidt 

Zonta Næstved 

Mette Kloster Blom 

Zonta Sønderborg 

Ruth Høgh 

Zonta Hillerød 

Marianne Due 

Zonta Hillerød 

 



 

 

 
 

District Board 

• The Governor                          Ingibjörg Elíasdóttir, Island 

• The Lieutenant governor         Dorte Olesen, Danmark 

• The Treasurer                          Berit Birkelund, Danmark 

 

• The Area Directors: 

 Area 1 Danmark         Lisbeth Løvenov  

 Area 2 Litauen                        Viduta Backieriene 

 Area 3 Island         Lara Hansdottir 

 Area 4 Norge                          Mari Ramsten Vangdal  

 

• The Secretary                         Helena Bjarnadottir, Island 

 

2016-2018 

 



ZI Board 

• The President        Sonja Hönig Schough,  

                     Sverige 

• The President-elect                 Susanne von Bassewitz,  

                                                          Tyskland      

• The Vice President            Sharon Langenbeck, USA     

                                

• The Treasurer             Bridget Masters, USA  

 

• 7  Directors                  Australien, Frankrig, Italien,  

           Taiwan, Tyskland, USA.            

 

 

2016-2018 

 



Headquarters:   

Oakbrook, Chicago 

• Kontoret ledes af  

Executive Director                                                 

Allison Summers 

 

• Der er 14 fuldtidsansatte 

 



Zonta Int. Projekter 2016 - 2018 
• Rose Foundation US$ 300.000 fordeles på projekter efter behov 
 

• Liberia - Fistula Program - US$ 1.000.000                    
Projektet skal bl.a. reducere fødselsskaden Fistula med 25% og forbedre den sociale og 
sundhedsøkonomiske status for mere end 500 kvinder og unge piger i Liberia.      
Projektet gennemføres sammen med UNFPA (FN’s befolkningsfond) 

                  

                         

    

 

 

 

• Let us learn Madagascar - US$ 1.000.000                     
Projektet skal bl.a. skabe muligheder for at sårbare og udstødte piger kan realisere deres 
ret til uddannelse i et sikkert og beskyttende miljø, og at familier og lokalsamfund er 
opmærksomme på at beskytte unge piger mod seksuel vold, tidlige ægteskaber og andet 
der begrænser pigerne i at fortsætte deres uddannelse.                      
Projektet gennemføres sammen med UNFRA (FN’s befolkningsfond)                    
                                                           
                        

   

 

                                                                                                                                                                                                                                  



 

• Niger - US$ 1.000.000 – Respekt og behov:                                                                                                      
Projektet støtter at unge pigers rettigheder respekteres og at deres behov imødekommes. 

        Projektet gennemføres sammen med UN FPA - FN’s befolkningsfond. 
 

 

 
 
 
 

• Nepal - US$ 1.000.000 – Den fremtid vi ønsker:                     
Projektet støtter etablering af bæredygtigt grundlag for både forebyggelse og indsatser mod menneskehandel 
og farlig migration af kvinder og piger i Nepal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Projektet gennemføres sammen med UN Women - FN’s udviklingsfond for kvinder. 

 



Legater og priser 2016 - 2018 

• Amelia Earhart Fellowships - 700.000 US$ 
70 internationale legater á US$ 10.000 (35 hvert år)  
Til kvinder, der efter afsluttet universitetsuddannelse fortsætter studier i 
aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. 
 

• Jane M. Klausman Women in Business Scholarships -
232.000 US$ 
24 internationale legater á US$ 7.000 (12 hvert år)  
64 distriktsstipendier á US$ 1.000 (32 hvert år) 
Til unge kvinder der er på 2. – 5. år af en videregående business uddannelse.  
 

• Young Women in Public Affairs Awards - 144.000 US$                         
20 internationale priser à US$ 4.000 (10 hvert år)  
64 distriktspriser á US$ 1.000 (32 hvert år) 
Til unge kvinder i alderen 16-19 år, der under ungdomsuddannelsen har vist 
lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer. 

 



Flotte legater - Landsmødet 2014 
Zonta Internationals prestigefyldte legater blev på 

Landsmødet i Køge overrakt af grevinde Alexandra.          

De 3 dygtige kvinder fik tillige legater og priser fra Zonta 

Distrikt 13 og Zonta Danmark og modtog i alt 125.000kr.  

 

 

 

 

 
 

 

Fra venstre: Grevinde Alexandra (æresmedlem), læge Lonnie Grove Petersen (AEF), stud. cand. 

merc.Christine Legarth Jacobsen (JMK), stud. scient. pol. Rikke Regitze Nøhr Nielsen (YWPA) 



Danske YWPA prismodtagere 

Young Women in Public Affairs Awards – 
Distriktspris US$ 1000 + dansk hæderspris DKR 5000 

Prisen tildeles for ”demonstrerede lederskabsevner og 
samfundsmæssigt engagement”.  

 

        2016               2015                  2014                         2013                2012                   

  Thit Hammerich    Sofie Amalie      Rikke Regitze        Sidsel Høgsgaard      Annemette       

        Clausen              Poulsen        Nøhr Nielsen            Andersen        Simone Møller           



Z. I. JMK Business Scholarship 
Zonta International Jane M. Klausman Women in Business 

Scholarships blev stiftet i 1998 og har som formål at opmuntre kvinder 

over hele verden til at gøre karriere i erhvervslivet. JMK har fokus på 

nutidens studerende som fremtidens ledere og gives til studerende på 

mindst 2. år af en videregående business uddannelse.       
 

 2013–Stud. Merc.              2014–Stud. Merc.         2015–Stud. Merc.           2016–Stud. Merc.Pol. 

 Christina Legarth         Carolin Petra                Julia Kositzki:                 Zainab Al Atraktchi : 

 Jacobsen:         Brueckmann:                US$ 7.000 fra Zonta Int.  US$ 1.000 fra Dist.13 

 US$ 7.000 fra Zonta Int.     US$ 1.000 fra Dist.13    US$ 1.000 fra Dist.13      DKR 3.000 fra Z. DK 

 US$ 1.000 fra Dist. 13        DKR 3.000 fra Z. DK                                              DKR 3.000 fra KBH1 

 DKR 5.000 fra Z. DK 

 

    

                            

 

 

2015 2015: Stud. merc.             Carolin Petra   

      

http://cbsobserver.dk/sites/default/files/styles/colorbox_fullscreen/public/nyhedsbilleder/christina_legarth_jacobsen_faar_zonta_legat_overrakt_af_dorte_olesen_1_0.jpg?itok=NGcMk_SB


Z. I. Amelia Earhart Fellowship Award  

• Legatet tildeles unge kvindelige forskere indenfor flyve- og 

rumforskning.  
 

Læge Lonnie Grove Petersen – 35 år, har i 2014 fået det 

prestigefyldte legat. Det er første gang i over 25 år at legatet gives til en 

dansk forsker. Legatet er på:     

US$ 10.000 fra Zonta International og                                                       

DKR  5.000 fra Zonta Danmark - ærespris 
 

Lonnie forsker i rum- og flyvemedicin på                                      

Biomedicinsk Institut-Københavns Universitet.                                                  

Hun blev som 19-årig gymnasieelev årets                                                    

”Forskerspire” med projektet ”Tyngdestress                                                        

og Vægtløshed til forståelse af blodtryk og                                      

kredsløb”. Hun har bl.a. deltaget i talrige                          

parabolflyvninger (vægtløshedsflyvninger)                                                              

med den europæiske rumfartsorganisation ESA.    

  



Danske Projekter, Priser og Legater 

• Projekterne finansieres af midler fra Zonta Danmarks 

Projektkonto. Projektkontoens midler må på ingen 

måde sammenblandes med driftsmidler, og der 

udarbejdes særskilt regnskab der fremlægges til 

godkendelse på Landsmødet. Projekterne besluttes af 

landsmødet. 

     Salg af Zontaroser 

   100 kroner pr. medlem pr. år 

Salg af merchandise 

    Donationer fra klubber m.fl. 



Grønlandsprojektet – lokalt projekt 

Flere danske Zonta klubber og Zonta Danmark støttede i flere år  

Grønlandsprojektet som er et højskoleprojekt.  

Projektet ejes af Zonta Klub Sønderborg sammen med en gruppe 

kvinder med forskellig baggrund.  Alle syddanskere er ulønnede og 

stiller gratis deres arbejdskraft og viden til rådighed for projektet. 

Deres rejse- og opholds- 

udgifter dækkes.  

De modtager ikke honorar. 

Grønlandsprojektet, blev af                                                                  

Karen Marie Hougaard fra                                                                                                                         

Zonta Sønderborg,                                                                                           

præsenteret på  Convention i                                                                                                                                

Nice i Juli 2016. Projektet fik                                                                                                         

en flot 5. pris blandt de mange                                                     

præsenterede projekter.                                                                                                                                                      

 

 



Zonta Danmarks Scholarship 
For at sætte fokus på kvinders evner inden for teknologi og 

naturvidenskab har de danske Zonta klubber vedtaget, at uddele et 

stipendium foreløbigt i 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021 til en 

kvinde under 45 år, der er i gang med en Ph.d. afhandling. 

Stipendiet er på 50.000 kr. og 2 års betalt medlemskab af en 

dansk Zonta klub.  

           2015               2013                                            2011                                           

Mie Elholm Birkbak                Nanna Holmgaard List             Trine Julie Abrahamsen              
iNano-AU                           Molecular Biophotonics-SDU       Machine Learning-DTU 

 

 

  

 

 



Zonta Danmark støtter  ” GirlTalk.dk ” 

GirlTalk.dk er en nonprofit organisation, som arbejder for 

at give mere taletid til piger igennem ung til ung 

metoden. På hjemmesiden kan alle piger mellem 12-24 

år søge støtte til problemer i pigelivet. 

GirlTalk.dk har ca. 65 frivillige ungerådgivere, 3 

timeansatte og en bestyrelse. Hvert år har hjemmesiden 

omkring 200.000 besøgende, og rådgivningen har 6.000 

– 7.000 samtaler årligt.   

GirlTalk.dk støttes med: 

• 60.000 kr. i 2014 

• 30.000 kr. i 2015 

• 25.000 kr. i 2016 

     



 

 

  Zonta Danmark støtter  

  ” Tør du tale om det? ” 
”Tør du tale om det? ” er et undervisningsprojekt, som 

henvender sig til lærere og lærerstuderende. Formålet er at 

klæde lærere og lærerstuderende på til at opspore børn og 

unge der lever med vold i familien, handle på denne viden 

og turde tale med eleverne om det. Lærerne skal kunne 

spotte ikke synlige blå mærker, og reagere på dem.  

Projektet støttes med:  

 60.000kr. i 2015, 30.000kr. i 2016 og 25.000kr. i 2017  



Zonta Jubilæumspris 2010 

• Kvindeprisen blev stiftet ved Zonta Danmarks 75 

års jubilæum i 2010 og uddeles hvert andet  år.  

• Kvindeprisen gives for en særlig indsats for at 

hjælpe andre kvinder. 

 Fysioterapeut Kirsten Tørsleff fik 

Jubilæumsprisen i 2010 for sit 

banebrydende arbejde med 

udvikling af en metode til mindre 

arvævsdannelse og dermed  

bedre funktionalitet efter  

brystkræftoperationer.  

Prisen var 40.000 kr. og et  

halssmykke designet af Bibi smykker”. 



Zonta Danmarks Kvindepris 2012 

Prisen gik til Journalist og TV-udenrigskorrespondent 

Simi Jan, i anerkendelse af  

hendes virke i Mellemøsten, hvor 

hun har bidraget til at sætte fokus 

på kvindernes vilkår. Som følge                                              

af hendes TV-reportager og                                                

avisartikler, er det lykkedes at                                                       

redde et lukningstruet krisecenter                                           

i Afghanistan. Derved formåede  

Simi Jan at hjælpe voldstruede                                       

kvinder til en bedre tilværelse. 

 

Prisen var på 25.000 kr. og et smykke til 15.000 kr. efter 

eget valg, designet af Anne Cohen. 

 

Prisen blev overrakt af æresmedlem  

Grevinde Alexandra    



Zonta Danmarks Kvindepris 2014 
Lene Johannesson, fhv. sekretariatschef for LOKK  
(Landsorg. af Kvindekrisecentre), modtog på ”Kvinder og Kunst” i 
Hillerød, Zonta Danmarks Kvindepris for sin mangeårige indsats 
for udsatte og voldsramte kvinder.  
Prisen var på 25.000 kr. og et smykke til 15.000 kr. efter eget 
valg. 
 
Zonta Danmarks Kvindepris 
gives for en særlig indsats 
for at hjælpe andre kvinder 
lokalt, nationalt og  
internationalt.  
Lene Johannesson er en  
autentisk rollemodel. Hun  
udstråler passion for sit arbejde  
og er talerør for at forandre de  
vilkår som kriseramte kvinder lever under. 

 



Zonta Rose Day den 8. marts. 

I forbindelse med den årlige Internationale  

Kvindedag gennemfører de danske Zonta  

klubber mange spændende projekter og  

events. 

Flere danske klubber                                                                                       

sælger roser den 8. marts. 

Her bl.a. Køge, Næstved                                                                                        

og Esbjerg. 



Zonta 8. marts klubarrangementer 

De danske klubber inviterer til forskellige flotte 

arrangementer og events – hvoraf en stor del er blevet 

en årlig tilbagevendende tradition 

 

  Zonta Aarhus     

 inviterede til foredrag 

af Lykke Friis 

Sønderborgs Kvinder viste bryster  

- for at hylde det smukke i forskelligheden. 



Zonta Says NO 
En kampagne for at bekæmpe vold mod kvinder og piger. 

Kampagnen har til formål at styrke Zontas synlighed og  

troværdighed, og gennemføres i perioden 2012-2018                                

med det enkle slogan "Zonta siger nej”. 

Der gennemføres fælles aktiviteter i hele verden. 

Dette er en fantastisk mulighed for at få ét  

verdensomspændende formål at fokusere på, og alle  

Alle klubber opfordres til at deltage. 

Læs mere på: www.zontasaysno.com  

http://www.zontasaysno.com/


Zonta betyder:  Zonta er:  

Zonta er for personer der vil 

gøre en forskel 

 

Zonta er et værdifuldt lokalt,  

nationalt og internationalt  

netværk med over 30.000 

ressourcestærke medlemmer 

 

Zonta kan bruges både på det 

professionelle og personlige plan 

 

Zonta er et professionelt netværk 

hvor over 100 brancher er 

repræsenteret 



Insert district/club website 



Insert district/club website 


