
Den første Zonta klub blev stiftet i Buffalo i USA 1919

Zonta’s mission er at støtte og styrke kvinders muligheder og rettigheder. Det sker 
blandt andet gennem støtte til juridisk ligestilling verden over og en række projekter med  
kvinder som omdrejningspunkt. Uddannelse, forebyggelse af vold, forebyggelse og 
behandling af fødselsskader og indsats mod børneægteskaber er nogle af nøgleordene 
for Zonta’s indsats.  

Zonta er en international organisation. I Zonta gives økonomisk støtte både til inter-
nationale, nationale og lokale projekter. Økonomien skaffes primært gennem medlems-
kontingent samt afholdelse af en række forskellige events og aktiviteter, gennemført af 
klubberne.



Facts om Zonta                                             

Zonta er en international uafhængig NGO.
 
Zonta har mere end 29.000 medlemmer fordelt på næsten 1.200 klubber i 63 lande. 
Zonta Danmark består af 22 klubber med ca. 600 medlemmer repræsenterende mere 
end 100 forskellige erhverv. Zonta District 13 består af Danmark, Island, Norge og  
Litauen med i alt 41 klubber.

Zonta er et spændende nationalt og internationalt netværk af professionelle og  
ressourcestærke personer, overvejende kvinder med selvstændig beslutnings- 
kompetence i erhvervslivet. Netværket kan bruges professionelt og personligt. 

Zonta har konsultativ status i ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) 
og i ILO (International Labour Organization), og har deltagelsesstatus i The Council of 
Europe.
 
Zonta Danmark er medlem af paraplyorganisationen Kvinderådet.

Zonta skaber netværk for og mellem medlemmer i forskellige erhverv.

Zonta arbejder på at forbedre og styrke kvinders stilling uddannelsesmæssigt, økono-
misk, politisk, juridisk og sundhedsmæssigt.

Zonta arbejder for at skabe bedre karrieremuligheder for  kvinder i erhvervslivet.

                                             Zonta arbejder for at forhindre vold mod kvinder og handel   
                                                   med kvinder til sex- og slavearbejde.

                                                              Zonta arbejder internationalt gennem projekter,      
                                                              der planlægges og udføres sammen med FN 
                                                              og dets underorganisationer eller af Zonta alene.

                                                              Zonta klubberne støtter både internationale, 
                                                              nationale og lokale projekter i nærområdet. 



Jubilæumskonference og event                    12.-15. september 2019 i København

Empower women - Develop the World  
 
Dette tema er jubilæumskonferencen omdrejningspunkt. Gennem styrkelse af kvinder 
økonomisk og uddannelsesmæssigt opnås styrkelse af både lokale, nationale og inter-
nationale økonomier.  

Konferencen fokuserer på kvinders situation; tidligere, nu og i fremtiden - med særligt 
fokus på at forhindre børneægteskaber. 

Ulla Tørnæs, tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget, holder hoved- 
talen fredag med sit input om kvinders rettigheder i et globalt perspektiv, og hvilke  
udviklings- og forbedringsmuligheder hun ser.   

Lørdag vil et panel med Marlene Nørgaard Carolus, CEO Mybanker og  
Pernille Fenger, Direktør for United Nations Population Fund Nordic (UNFPA Nordic) 
drøfte kvinders økonomiske magt og Zonta’s rolle; tidligere, nu og i fremtiden.  

Lørdagen sluttes af med gallamiddag med bl.a. deltagelse af æresmedlem  
Alexandra Christina, Grevinde af Frederiksborg og af tidligere præsident for Zonta  
International (2014-16) og nuværende formand for Zonta Club Copenhagen Multi- 
cultural Maria José Østergaard, Ph.D., Senior Manager, Haldor Topsøe A/S. 

Under middagen vil der - udover dejlig mad, gode vine og hyggeligt samvær - under 
temaet ”How we build the future” være taler af Anja Cetti Andersen, Professor of  
Public Understanding of Science, Københavns Universitet og Aviaja Lyberth Hauptmann, 
Ph.D., Postdoc. Scientist in Microbial Bioinformatics,  
Grønlands Universitet.  
 
Det fulde program kan ses på zonta-district13.org



Zonta-medlemmer ses hver måned til møder og arrangementer. Udover klubmøderne arrangeres 
også en række events med det formål at skaffe midler til projektstøtte.  
 
Til inspiration ses nedenfor eksempler på møder og events i Danmark. Vil du vide mere, så se 
på zonta.dk – her finder du alle danske klubber, som kan kontaktes for mere information.   
 
Walk & Talk i København –  en lørdag med fælles guidet gåtur, kulturelt indslag fx besøg på  
museum, slot eller andet, afsluttende med frokost og socialt samvær.  

Banko og Bobler – holdes af klubber over hele landet. Fx, Roskilde, København, Frederiksberg, 
Vejle, Silkeborg og Aarhus. En hyggelig aften med masser af gode gevinster og bobler i glassene.  
 
Julemarked afholdes af Zonta Roskilde. Med masser af dejlige julerier. 

Foredrag af Ellen Margrete Løj, Danmarks højest placerede kvinde i FN-systemet nogensinde. 
Et fællesarrangement for klubber i Københavnsområdet. 

Fokus på FN’s bæredygtighedsmål nr. 5 Gender Equality – Gymnasieevent med fokus på 
”det bæredygtige (kvinde)liv”. Gender Equality afholdes i Festsalen på Aarhus Katedralskole. 
Arrangementet er et samarbejde mellem Zonta Aarhus I og II, Viborg og gymnasier i Aarhus og 
Viborg. 

Kunsthåndværkermarked på Sdr. Mølle i Viborg. Taskemarked i Pakhuset i Viborg. Foredrag 
også i Viborg ved Dorte Gammelholm Petersen, Aalborg, der fortalte om sit arbejde i Det Mobile 
Sundhedstilbud fra Center Mod Menneskehandel. 

Zonta Golf – jubilæumsturnering afholdes i september i Silkeborg. Silkeborg deltager desuden 
i Folkemødet i Silkeborg under temaet ”Identitet – Zonta hjælper kvinder til at skabe deres egen 
identitet”.

Oktober udstilling ”Kvinder og Kunst i Hillerød”, som også står for særforestilling i Hillerød  
Slotsbio; All about the Sex. 

Tilsvarende gennemføres en række aktiviteter af de øvrige lande i Distrikt 13 (Island, Norge og 
Litauen). Fx arrangerer Zonta Trondheim udstilling om Zonta’s historie og arbejde på NTNU’s 
afdeling for læreruddannelse og på Folkebiblioteket, hvor der også planlægges et åbent møde 
med information om Zonta’s samarbejde med FN om bekæmpelse af børneægteskaber.
 
Yderligere information
Læs mere på zonta-district13.org om aktiviteter i Zonta Norge, Island og Litauen. 
 
Zonta District 13, Governor Dorte Olesen, T: +45 2992 6300, M:dorte.zonta@gmail.com
 
Zonta DK, København II, PR Xenia Nedergaard, T: +45 2346 3364, M: xne@nectarcph.dk 

Inspiration - Det sker i Zonta                                             


