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Missio ja visio
❖MISSIO

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen 
järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla.

❖VISIO

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naisten oikeudet 
tunnustetaan ihmisoikeuksiksi ja missä jokainen nainen pystyy käyttämään hyväkseen kaikki 
kykynsä.

Sellaisessa maailmassa naisilla on käytössään tasavertaisesti miesten kanssa kaikki tarjolla olevat 
voimavarat ja heillä on edustus päätöksenteossa tasavertaisesti miesten kanssa.

Sellaisessa maailmassa kukaan nainen ei elä väkivallan pelossa.



Tavoitteemme
❖Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja 
ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti palvelutoiminnan ja vaikuttamisen 
avulla.

❖Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten 
maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

❖Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioitusta.

❖Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa 
keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja 
maailmaa.



Palveluprojektit
❖Zonta International luo kansainvälisillä palveluprojekteilla naisten ja tyttöjen
elämää muuttavia mahdollisuuksia kehittyvissä maissa

❖Kumppanuustoiminnassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja muiden
hallituksista riippumattomien järjestöjen kanssa Zonta-järjestö on parantanut
naisten terveyttä, tarjonnut parempia taloudellisia mahdollisuuksia ja ehkäissyt
sukupuoleen liittyvää väkivaltaa

❖Toimintaa on toteutettu 66 maassa

❖Rahaa on vuosien varrella käytetty kansainvälisiin projekteihin yli 32.7 milj. US 
dollaria



Esimerkkejä projekteista

Mitä me teemme - Palvelu ja Vaikuttaminen - Zonta 
International District 20

https://zonta.fi/mita-me-teemme-palvelu-ja-vaikuttaminen/


Peru
❖Murrosikäisten tyttöjen tukeminen Perussa
◦ Zonta International on osoittanut US$1,000,000 to UNICEF USA, joka kehittää

Perussa palveluja, joilla vastataan murrosikäisten tyttöjen
terveydenhuoltotarpeisiin ja estetään tyttöihin kohdistuvaa kouluväkivaltaa
Perussa

❖Mitä lahjoituksella saa aikaan PeruPricePoints.pdf (zonta.org)

https://www.zonta.org/images/docs/OurPrograms/InternationalServiceProjects/Peru/PeruPricePoints.pdf


Papua-Uusi Guinea ja Itä-Timor

❖Tämä ohjelma keskittyy parantamaan kansallisia terveydenhuollon 
valmiuksia tuottaa väkivallasta selviytyville suunnattuja palveluja 
heidän omista lähtökohdistaan

Sukupuoleen kohdistuvan väkivallan voidaan katsoa saavuttaneen epidemian mittakaavan Papua-
Uudessa-Guineassa.

Viime aikaisessa tutkimuksessa 68% naisista raportoi kokeneensa ruumiillista tai seksuaalista 
väkivaltaa elämänsä aikana.

Vuonna 2012 miehille suunnattu tutkimus itsenäisellä Bougainvillen alueella osoitti, 
että 87.6%miehistä myönsi fyysisen, henkisen tai taloudellisen hyväksikäytön lähisuhteissaan.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on suurin ihmisoikeuksia koskeva huolenaihe Itä-Timorissa, jossa 
melkein kaksi kolmesta naisesta (15-49 vuotta) raportoi kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa elämässään.



Let Us Learn – Oppimaan – projekti 
Madagaskarilla

❖Tavoitteena mm: 

Luoda ja vahvistaa teinitytöille mahdollisuuksia voimaantumiseen

parantaa lukutaitoa ja tarjota tytöille seksuaalivalistusta, talousosaamista, tietoa sukupuolten 
välisestä tasa-arvosta ja terveiden suhteiden rakentamisesta

tarjota teinitytöille tukea, jotta he voivat ilmoittautua kouluihin ja pysyä koulussa

Edistää tukevaa ja tasa-arvoista ympäristöä

sitouttaa pojat ja miehet tasa-arvotyöhön, haastaa vääränlainen maskuliinisuus ja rohkaista heitä 
olemaan positiivisia muutosagentteja

sitouttaa perheet, yhteisöt, perinteiset ja uskonnolliset johtajat ja muut vaikuttajat keskusteluun ja 
rakentamaan yhteisymmärrystä rakentavia ohjelmia, joilla tarjotaan vaihtoehtoja lapsiavioliitoille 
(sisältäen koulutusta) ja kerrotaan tyttöjen oikeuksista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta

Vahvistaa lapsiavioliittojen ehkäisemistä



Lapsiavioliittojen lopettaminen
❖Lapsiavioliitot ovat maailmanlaajuisesti vahingollinen ja ihmisoikeuksia loukkaava käytäntö. Huolimatta 
lainvastaisuudesta lapsiavioliitot ovat edelleen laajasti levinnyt käytäntö ja niitä esiintyy eri uskonnoissa, 
kulttuureissa, eri etnisissä ryhmissä ja eri maissa ympäri maailmaa. Maailmassa 21% tytöistä menee naimisiin 
ennen kuin he ovat täyttäneet 18 vuotta menettäen näin oman lapsuutensa.

Ohjelman ensimmäinen vaihe saavutti hyvin tavoitteensa, kun miljoonat ihmiset kohteena olleissa 12 maassa 
tavoitettiin erilaisin lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvin toimin. Vaiheessa 1 edistyttiin mm. seuraavasti:

8,7 miljoonaa tyttöä tavoitettiin ohjelmalla vuonna 2019

46 000 palvelupistettä on parantanut teinitytöille suunnattuja palveluita

5,3 miljoonaa yhteisöjen jäsentä on tavoitettu lapsiavioliittojen lopettamiseen liittyvissä keskusteluissa

8000 koulua on parantanut tyttöjen koulutuksen laatua

11:llä maalla 12:sta on kansallinen strategia lapsiavioliittojen lopettamiseksi, joista kuusi on budjetoitu ja 
toteutettu

Yli 125 tutkimusta on toteutettu tukemaan ohjelman ja politiikan laatimista



Zonta says NO - Suomi
Mitä me teemme - ZONTA SAYS NO - Zonta International District 20

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista 

https://zonta.fi/zonta-says-no/


Lahjoitukset menevät em palvelukohteisiin 
Zonta Foundation´n kautta
Info - Keräyslupa - Zonta International District 20

https://zonta.fi/kerayslupa/


Zonta-vaikuttamistyön koulutus kerhoille 
keskiviikkona 29.09.21 klo 18 – 19:30

https://zonta.fi/events/event/zonta-vaikuttamistyon-koulutus-kerhoille-keskiviikkona-29-09-21-klo-18-1930/

