
 

	
Empowering	Women	through	Service	and	Advocacy	

Projekt: Gender Equality - undervisningsplatform til fremme af ligestilling 
mellem kønnene 

 
Baggrund 
Af ønsket om at føre Zontas idéer og arbejde videre til næste generation sprang en idé, der satte gang 
i en fantastisk proces. Vi ville leve op til Zonta's mål om Advocacy. 
 
I 2018 og 2019 iværksatte Zontaklubber i det øst- og midtjyske et projekt for en række gymnasier 
omkring FN’s verdensmål nr. 5 om ligestilling mellem kønnene. Arbejdet flugtede med ”Zonta says no” 
kampagnen i november. Klubberne nåede ud til hhv 7 gymnasier i 2018 og 6 gymnasier og en 
folkeskole i 2019. I alt deltog tilsammen over 300 elever over de to år. Efter flere drøftelser med 
lærere, elever og en række andre Zonta-klubber opstod ideen til at brede temaet ligestilling mellem 
kønnene ud til endnu flere unge på landsplan. 
 
Mål 
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 5 ønsker Zonta-klubberne at udvikle en 
undervisningsplatform målrettet lærere. Den skal opdateres løbende og være let at anvende. 
Platformen skal være i overensstemmelse med Zonta's formål. 
Det er hensigten at skabe grundlaget for øget bevidstgørelse blandt unge om vigtigheden af at 
fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.  
 
Formålet med projektet er: 
• at eleverne bliver bevidste om FN’s 5. verdensmål, Gender Equality 
• at udarbejde et undervisningsmateriale, som kan bruges til at arbejde med Verdensmål nr. 5 – 

Gender Equality i forskellige fag. 
• at lærerne får let tilgang til undervisningsmateriale om ligestilling, hvorved det vil blive væsentligt 

lettere for dem at tage temaet op i deres undervisning. Undervisningsmaterialet vil bl.a. omfatte 
lektionsplan, øvelser og opgaver, litteratur, videoer m.m.  

• at gøre Zonta’s arbejde med det bæredygtige (kvinde)liv relevant for både unge kvinder og mænd. 
 
Målgruppe 
Målgruppe for undervisningsmaterialet er lærerne på ungdomsuddannelser, primært STX og HF, 
sekundært HTX, EUX m.fl. og evt. folkeskolens ældste klasser.  
 
Fagligt indhold 
Platformen vil indeholde faglige forløb, der kan anvendes i foreløbig følgende fag: Dansk, 
samfundsfag og engelsk.  
Herudover er det hensigten, at der i efteråret 2021 skal udarbejdes forslag til tværfaglige forløb med 
samfundsfag/engelsk og  samfundsfag/dansk.  
På tværs af fagene vil platformen bl.a. indeholde følgende tematikker: Kvinders rettigheder, 
Menneskerettigheder og politik, Menneskerettigheder, Ligestilling – Verdensmål nr. 5 m.m. 
Opstart med workshop for deltagende klubber 8. maj 2021. 

 
Platformens potentialer 

• Et fælles og landsdækkende Zonta-projekt 
• Understøtte ligestilling mellem kønnene gennem undervisning  
• Udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne 
• Skabe aktiv interesse for Zonta og Zonta’ formål 
• Udbredelse af platformen til andre ungdomsuddannelser  
• Udbredelse af platformen / konceptet i Distrikt 13 
• Udbredelse platformen / konceptet i andre distrikter / internationalt 
• Aktivering af næste generation af Zonta-medlemmer 
• Z-klubber på gymnasier, Golden Z? 

 
Økonomi: 
Projektet	søges	finansieret	af	de	enkelte	Zonta-klubber,	Zonta	Danmark	og	evt.	gennem	fundraising.	


