
Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i anledning af Zonta s 100 

års jubilæum. 

Sagsfremstilling 

ZI president nedsatte i 2010 ZI Centennial Anniversary Committee (CAC). Jeg blev udpeget som medlem i 

2010 og er fortsat medlem af CAC, historiegruppen. 

Jeg har arbejdet med Zontas historie i hele denne periode, dels klubhistorier, dels area Danmarks historie 

og Distriktshistorien, som udkom i forbindelse med Distrikt 13s konference 2015. 

Siden 2013 har jeg hvert år afholdt møder for de europæiske distriktshistorikere. 

CACs plan var 

2010-12 alle Zonta arkiver ordnes og sikres 

2012-14 alle klubber skriver deres ”history-in-brief”, som afleveres til distriktshistorikerne 

2014-16 alle distrikter skriver deres ”history-in-brief”, som afleveres til CAC 

2016-19 ZI ansætter en historiker til at skrive den internationale historie. De korte distriktshistorier skulle 

indgå som kildemateriale. 

Under CAC-s seminar ved konvention i Nice blev det klart, at ZI havde ændret fokus, og at der nok ikke ville 

blive tale om en publikation, hvori distriktshistorierne ville indgå. 

Jeg blev både forbløffet og vred; jeg syntes, vi havde holdt distrikterne for nar, og uden at tænke nærmere 

over konsekvenserne meldte jeg mig til frivilligt at rediger distriktshistorierne, således at de kunne 

publiceres på en eller anden måde. 

Efter konvention 2016 

Da jeg kom i gang med arbejdet august 2016, viste det sig, at ikke alle distrikter havde afleveret, og det, der 

var afleveret, var af en meget forskellig kvalitet. Selv efter en redigering ville materialet ikke give et 

retvisende billede af Zontas udvikling og arbejde. 

Jeg besluttede derfor at redefinere opgaven og starte med at finde alle Zonta klubberne, således at 

distrikterne kunne beskrives.  

De europæiske distriktshistorikere lånte mig, hvad de havde af ZI directories. Men det var kun et lille 

udvalg, så min liste var meget hullet. En henvendelse til HQ om hjælp gav ikke noget resultat, men affødte 

en Skype drøftelse mellem ZI President, President-elect, CAC-formand, Co-formand for historiegruppen og 

mig. Man mente ikke, der var interesse for historien, og man ville derfor satse på at få skrevet 100 

biografier af kvinder, der har betydet meget/noget for Zonta. Det er det, der nu er det officielle ZI-projekt. I 

skrivende stund kan jeg ikke sige noget om tidsplanen herfor eller udvælgelseskriterierne, da det er 

overgået til to grupper SIT (Subject Identification Team) samt Editorial Group, der også skal føre pennen. 

Resultatet af Skype mødet blev, at jeg skulle fortsætte arbejdet, og jeg fik bevilget 3 dages ophold på HQ 

for at fylde mine huller ud. Jeg fik det planlagt, således at det materiale, jeg skulle bruge, var taget frem, 

men det er begrænset, hvad der kan nås på så kort tid. En del materiale blev scannet og sendt til mig. Jeg 

har siden korresponderet med en række personer for at få yderligere oplysninger. 

Jeg har talt med rigtig mange Zontians om historien, senest på konvention i Yokohama. Det er mit indtryk at 

der er interesse for sagen, men ingen har til dato taget penge op af lommen, men synes, at det må man da 

kunne skaffe! 



Jeg har arbejdet på historien i to år, svarende til et akademisk årsværk, og har nu et næsten færdigt 

manuskript på mellem 475 og 500 sider. Det er skrevet på engelsk. 

I seks kapitler gennemgår jeg Zontas udvikling: opbygning, medlemstyper og kvalifikationer, klubbernes 

sammensætning, ZI-ledelse og oprettelsen af Zonta klubber. Zontas målsætning og arbejde, herunder 

samarbejdet med FN og Europarådet, er ikke glemt. Dernæst følger alle distrikterne med de respektive 

klubber. Distrikternes arbejde er medtaget i det omfang de korte distriktshistorier giver besked herom. Jeg 

beskriver også de nationale Zonta Unions i Europa, de europæiske seminarer og deres aflæggere i USA og 

Asien. Endelig er der medtaget nogle tabeller og oversigter. 

Det har været meget spændende af lave dette arbejde, og jeg vil meget gerne dele det med andre. Derfor 

ønsker jeg at udgive det som en E-bog (om muligt med print on demand) med et ISBN-nummer efter 

danske regler med afleveringspligt til Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus. MEN jeg har ikke 

mulighed for at betale udgivelsen selv. 

Governor har foreslået mig at søge fonde. Jeg har prøvet at se på det, men må konkludere, at det orker jeg 

simpelthen ikke nu. 

Ansøgning 

Jeg kan ikke selv sætte manuskriptet op, så det ser professionelt ud, så derfor søger jeg om hjælp hertil 

samt hjælp til de omkostninger, der vil være for at få det uploaded. 

Jeg har fået et fornuftigt tilbud på opsætning på 25.000 DKK, hertil kommer så øvrige udgifter anslået til 

ca. 10-15.000 DKK. Det er dette beløb jeg ansøger om. 

Jeg skal ikke tjene noget som helst på udgivelsen, evt. indtægter skal gå til Zonta International/Zonta 

Danmark. 

 

Fanø den 21. juli 2018 

Eva Nielsen 

 

 

  

 

 

 


