Zontas organisationsopbygning
Zonta International
32 Distrikter
62 Lande
1100 Klubber
28.000 Medlemmer

FAKTA om Zonta International og Zonta Danmark.
Zonta er et spændende internationalt og nationalt netværk af professionelle og
ressourcestærke personer, overvejende bestående af kvinder.

Zonta er en uafhængig international
NGO (Non-Governmental Organisation) med konsultativ status i
ECOSOC (United Nations Economic
and Social Council) og ILO
(International Labour Organization),
og med deltagelsesstatus i The
Council of Europe. Zonta Danmark er
medlem af paraplyorganisationen
Kvinderådet.
Zonta har mere end 28.000
medlemmer fordelt på ca. 1.100
klubber og 62 lande.
Zonta har 21 klubber i Danmark med
godt 500 medlemmer fordelt på mere
end 100 forskellige erhverv.
Den første Zonta Klub blev stiftet i
Buffalo, USA, i 1919. Zonta kunne
dermed fejre 100-års jubilæum i
2019.
Den første Zonta Klub i Danmark
blev stiftet i København i 1935.
Zonta klubberne afholder 1 månedligt
møde 10-11 gange om året med
f.eks. fagligt, kulturelt og
samfundsorienteret indhold.

Zontas formål er at:
• skabe et netværk for og
imellem medlemmer i
forskellige erhverv
• skabe bedre
karrieremuligheder for
kvinder i erhvervslivet
• forbedre og styrke kvinders
stilling uddannelses- og
sundhedsmæssigt,
økonomisk, politisk og
juridisk
• forebygge vold mod kvinder
og handel med kvinder til
sex- og slavearbejde
• Zonta er neutral med hensyn
til partipolitik og religion
Mission:
• Zonta International er en
toneangivende global
organisation, der styrker
kvinder i hele verden
gennem særlige projekter og
som fortaler for ligestilling

Vision:
• Zonta International arbejder
for en verden, hvor kvinders
rettigheder anerkendes som
menneskerettigheder, og
hvor alle kvinder har
mulighed for at udnytte deres
fulde potentiale
• En verden, hvor kvinder har
adgang til alle ressourcer og
er repræsenteret i
besluttende organer og
erhverv på lige fod med
mænd
• En verden, hvor ingen
kvinder lever i frygt for vold
Tema:
• Udvikling, forandringer og
nye muligheder.
Zonta International har via
partnerskab med FN forpligtet sig
til at indsamle og uddele midler til
de internationale projekter.
Projekterne gennemføres i
samarbejde med:
•
•

•

UNICEF (United Nations
Children’s Fund),
UN WOMEN (United Nations
Entity for Gender Equality
and the Empowerment of
Women),
UNFPA (United Nations
Population Fund)

Projekterne og donationerne
godkendes på convention hver andet
år.

Zonta International vil iflg. budget
2020-2022 uddele 4,8 mill. US$ til
følgende internationale projekter
og legater:
•

Let us Learn Madagaskar
Skoleprojekt for udsatte børn
især piger på Madagaskar.

•

Ending Child Marriage
Indsats for at stoppe
børneægteskaber.

Zontas internationale legater,
distriktslegater og nationale
legater:
• Amelia Earhart Fellowship
• Jane M. Klausman Women
in Business Scholarship
• Women in Technology
Scholarship
• Young Women in Public
Affairs
• Rose Fund

•

Adolescent Girls' Health
and Protection in Peru
Indsats for unge pigers
sundhed og beskyttelse i
Peru.

Mange af disse legater er gennem
årene uddelt til unge danske
prismodtagere, som har mulighed for
at gå videre til distrikts- og
internationale legater.

•

Strengthening Response
to GBV (Gender-Based
Violence) Survivors in
Papua New Guinea and
Timor-Leste
Indsats for overlevende efter
vold mod kvinder og piger i
Papua Ny Guinea og Øst
Timor.

Zonta Danmarks projekter
finansieres bl.a. af danske Zonta
klubber og donationer fra f.eks.
fonde m.m.:
• Ph.d.-stipendium
(naturvidenskab & teknologi)
• Håndværkerlegater er under
udarbejdelse.
Beløbsstørrelsen på stipendier og
legater vedtages på Zonta Danmarks
årlige landsmøder.
Zonta klubber støtter i perioden et
lokalt projekt, der styrker kvinder og
piger.

