


Together we empower women

Zonta er et verdensomspændende netværk af 

professionelle og ressourcestærke medlemmer, der 

arbejder for at styrke kvinder gennem projekter og som 

fortaler for ligestilling. 



Zonta startede i USA

Zonta blev grundlagt i 1919 i Buffalo, USA. I dag har 

organisationen mere end 28.000 professionelle 

medlemmer fordelt på 1.140 klubber i 62 lande.

I Danmark er der godt 500 medlemmer fordelt på 

omkring 21 klubber landet over.



Zontas målsætning

Zonta støtter internationale, nationale og lokale projekter 

og legater med det formål at styrke kvinders juridiske, 

politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og 

arbejdsmæssige status. 

Zonta er en uafhængig international NGO (Non-

Governmental Organisation) med konsultativ status i 

ECOSOC (United Nations Economic and Social 

Council), ILO (International Labour Organization), og 

med deltagerstatus i The Council of Europe. 

På landsplan er Zonta Danmark medlem

af paraplyorganisationen Kvinderådet.



Zontas mission og vision

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.



Zonta emblemet 

Zonta emblemet består af 5 Siouxindianske tegn, som 

tilsammen danner ordet Zonta, der betyder: 

Ærlig, værdig til tillid

Kerneværdier for vores organisation og alle medlemmer. 
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Zontas organisationsopbygning

Zonta International (ZI) 

32 Distrikter

62 Lande 

1100 Klubber

28.000 Medlemmer



Zonta - Medlemsfordeling globalt

Syd Amerika

129: 1%
Asien 

4.934: 17%

Australien  

New Zealand

3.037: 10%

Europa

13.077: 45%

Nord Amerika

7.642: 26%

Afrika

352: 1%



Zonta Danmark en del af distrikt 13 

Danmark area 01

Litauen area 02

Island area 03

Norge area 04



Zonta Danmark – distrikt 13 area 01
21 klubber med godt 500 medlemmer fordelt på mere end 100 forskellige erhverv.

Aalborg 

Aarhus I 

Aarhus II

Cph Multiculturel

Frederiksberg

Greve

Hillerød 

Holbæk 

København I 

København II 

København III 

Lillebælt

Næstved

Fyn

Roskilde 

Silkeborg 

Sydhavsøerne

Sønderborg

Thy

Vestsjælland

Viborg 



Hvem kan blive medlem af Zonta?

Medlemskab opnås gennem invitation eller uopfordret  

ansøgning. 

Alle, der vil støtte og arbejde aktivt for Zontas

målsætning.

Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret i 

Zonta Danmark.

Medlemskab af Zonta International uden tilknytning til en 

klub er en mulighed.



Klubliv og netværk 

De månedlige møder, 10 - 11 gange årligt, har et fagligt,          

kulturelt eller samfundsorienteret indhold, og der lægges vægt på 

at styrke relationen mellem medlemmer og klubber. 

Medlemsskab af Zonta giver mulighed for personlig udvikling ved 

at være i et netværk med ressourcestærke, dynamiske og 

inspirerende kvinder - lokalt, nationalt og internationalt. 

Du har mulighed for at påvirke og få indflydelse på Zontas

aktiviteter ved at deltage aktivt i bestyrelsesarbejde, 

projektarbejde m.m. - igen både lokalt, nationalt og internationalt.



Landsledelsen  

Landsledelsen er Zonta Danmarks bestyrelse, der vælges 

på det årlige landsmøde.

Under bestyrelsen er en række udvalg, som klubberne eller 

klubbernes udvalg kan trække på:

• Medlemsudvalg

• Projektudvalg

• Medieudvalg

• Valgudvalg

Legatudvalg (ungdomsuddannelse)

Legatudvalg (videregående uddannelser)

Repræsentation i Kvinderådet



Klubledelsen  

Klubledelsen består af en bestyrelse valgt på klubbens 

årlige generalforsamling/valgmøde. 

Under bestyrelsen ligger en række udvalg, der svarer til 

landsledelsens udvalg:

• Medlemsudvalg

• Aktivitetsudvalg 

• Projektudvalg

• Medieudvalg

• 8. marts udvalg 

• Legatudvalg



Kontingent ZI

Kontingent til Zonta International udgør:

Indmeldelsesgebyr                   US$        15,00

Årligt kontingent 1.6.–31.5. US$ 88,00

Kontingent til Zonta Danmark udgør:

Landsledelsen       kr. 150,00 

Rejsekassen          kr. 300,00 

Distriktet                 kr. 175,00

Projektkontoen       kr. 100,00

Årskontingent ialt kr. 725,00 + ZI ca. kr. 1.400,00

NB! Medlemmer under 30 år betaler ½ kontingent.



Zonta International har via  

partnerskab med FN forpligtet sig 

til at indsamle og uddele midler til 

de internationale projekter.

Projekter 2020 – 2022:

• Let Us Learn Madagascar

• Ending Child Marriage

• Adolescent Girls' Health and Protection in Peru

• Strengthening Response to GBV (Gender-Based Violence) 

Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste



ZI projekter 2020 - 2022

Let Us Learn Madagascar

Projektet skal bl.a. skabe mulighed 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. Læs mere på www.zonta.org

Projektet gennemføres sammen med Unicef.         

http://www.zonta.org/


ZI projekter 2020 - 2022

Ending Child Marriage

650 millioner nulevende kvinder bliver gift før deres 18 års 

fødselsdag. Børneægteskaber er en global krænkelse af 

menneskerettighederne, og de findes i lande, kulturer, etniske 

grupper og religioner rundt om i verden. Projektet skal i 1. fase 

sammen med regering og civilsamfund - gennem engagement og 

tiltag - skabe en meningsfuld og varig ændring i pigers liv ved at 

fokusere på aftalte strategier. Læs mere på www.zonta.org

Projektet gennemføres i 12 lande sammen med Unicef og UNFPA 

(FN’s befolkningsfond).

http://www.zonta.org/


ZI projekter 2020 - 2022
Adolescent Girls' Health and Protection in Peru

Forbedre indsatsen for at imødekomme sundhedsbehov og 

forebygge vold i skolerne blandt unge - især piger - i regionerne  

Huancavelica og Ucayali. 

Projektet gennemføres sammen med Unicef.



ZI projekter 2020 - 2022

Strengthening Response to GBV (Gender-Based Violence)  

Survivors in Papua New Guinea and Timor-Leste

Bygger på en stærk global og regional evidensbase og arbejder for en 

effektiv påvirkning på GBV,  så alle kvinder og piger i Papua Ny 

Guinea (PNG) og Timor-Leste kan leve et liv uden vold. 

Projektet gennemføres sammen med UNFPA (FN’s befolkningsfond).



ZI legater og priser 2020 - 2022

Amelia Earhart Fellowship

• Til kvinder, der efter afsluttet universitetsuddannelse fortsætter studier 
i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaber.

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

• Til unge kvinder, der er på 2. – 5. år af en videregående business 
uddannelse.

Women in Technology Scholarship

• Til kvinder for at tilskynde og opfordre til at forfølge uddannelse, 
karrieremuligheder og ledende roller inden for teknologi.

• Kvinder er stadig underrepræsenteret inden for teknologiområder.

Young Women in Public Affairs Awards 

• Til unge kvinder i alderen 16-19 år, der under ungdomsuddannelsen 
har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.



Flotte legater uddelt på landsmødet

Zonta Internationals prestigefyldte legater bliver overrakt 

på Zonta Danmarks landsmøder. 

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)



Den 8. marts er international kvindedag

De danske Zonta klubber markerer hvert år den 8. marts 

ved at invitere til forskellige arrangementer og events. 

Zonta Aarhus    

inviterede til foredrag

med Lykke Friis

Sønderborgs Kvinder viste bryster 

- for at hylde det smukke i forskelligheden



Zonta Danmark har støttet 

GirlTalk.dk er en nonprofit 

organisation, som arbejder 

for at støtte piger. GirlTalk.dk 

har ca. 125 frivillige 

ungerådgivere. Hvert år har 

hjemmesiden omkring 

200.000 besøgende, og 

rådgivningen har 6.000 –

7.000 samtaler årligt.



Zonta Danmark har støttet 

”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. 



Zonta Danmark har støttet 
Flere danske Zonta klubber med Zonta Sønderborg som 

projektstyrer har i flere år støttet et højskoleprojekt for 

udsatte kvinder i Østgrønland.


