


ZONTA INTERNATIONAL
Zonta International är en global serviceorganisation, som är grundad 1919. 
Organisationens 30 000 medlemmar hör till 1200 klubbar i 63 länder. 
Medlemmarna ger på frivillig bas av sin tid, sitt kunnande och sitt  
ekonomiska stöd för att förverkliga internationella och lokala projekt. 

Zonta International har rådgivande status i FN:s underorganisationer  
– i ECOSOC, ILO, UNESCO och är representerad i medborgarorgani- 
sationernas forum i New York, Geneve, Wien och Paris samt har status  
som konsultativ medlem i Europarådet. 

Zonta International är en religiöst och politiskt obunden organisation.

ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION
Zonta International Foundation är Zonta Internationals välgören- 
hetsstiftelse, som förvaltar organisationens globala serviceprogram.  
Stiftelsen får sina medel av Zonta Internationals medlemsklubbars,  
enskilda medlemmars och andra understödares donationer.  
Varje tvåårsperiod delar fonden ut över 5 miljoner USD till program,  
som hjälper tusentals kvinnor ute i världen.

ZONTA INTERNATIONAL DISTRIKT 20
Zonta International är indelad i distrikt. Finland och Estland bildar Distrikt 
20. Hit hör totalt 63 klubbar, av vilka fyra finns i Estland. En av klubbarna 
fungerar på nätet som en e-Club. Medlemsantalet i distriktet är ca 1500. 

Distrikt 20 är medlem i Kvinnoorganisationernas Centralförbund, i UN 
Women, i FN-förbundet, i Finlands 1325-nätverk samt i Vastuullinen  
lahjoittaminen VaLa r.y. (Ansvarsfullt donerande r.f.). 

Vilka är vi?



Organisationen arbetar för att förbättra kvinnors och flickors  
samhälleliga, ekonomiska, utbildnings- och hälsomässiga ställning ute  
i världen och lokalt. 

På det internationella planet stöder vi Unicefs, UN Womens och FN:s 
befolkningsfonds (UNFPA) mångåriga program, vilkas syfte är bl.a. att 
förhindra barnäktenskap, att stöda flyktingkvinnors arbetsmöjligheter 
och säkra utbildningen av flickor i svag position. 

Årligen förverkligar vi en Zonta Says NO-kampanj, vars strävan är att 
förhindra våldet mot kvinnor.

I Finland och i Estland arbetar vi på många sätt för att främja kvinnors  
och flickors ställning. Genom en ZAU-kampanj vill vi öka flickors intresse 
för de matematisk-naturvetenskapliga branscherna och teknologi.

Vad gör vi?

2019



Distriktets Helvi Sipilä – fond hedrar minister, Past International  
President Helvi Sipiläs livsverk. Donationsmedlen används till förmån  
för Zonta International Foundations servicefonders olika program. 

Från Lisa Andström – stipendiefond delas vartannat år ut stipendier  
till kvinnliga studeranden och forskare. 

Begåvade unga kvinnor ges årligen möjlighet att ansöka också om  
organisationens internationella stipendier.

Zonta International Distrikt 20/Polisstyrelsens insamlingstillstånd 
RA/2018/394. Tillståndet är i kraft 13.4.2018 – 14.4.2020 och  
omfattar hela Finland utom Åland. 



VAD ÄR ZONTA-ORGANISATIONEN?
Zonta International är en ledande världsomfattande organisation, som 
företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars syfte är att stärka 
kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning. 

Zonta International ser framtiden som en värld, i vilken kvinnors rättigheter 
erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att 
använda sin fulla potential. 

I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser 
som finns och de är representerade i beslutsfattande organ på jämlik nivå 
med männen. 

I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld. 

ÄR DU INTRESSERAD?
I verksamheten välkomnar vi personer som fyllt 18 år och företräder olika 
yrkesbranscher. Om du vill påverka och förbinder dig att verka för att 
förbättra kvinnors och flickors ställning är det just dig vi söker.  

VAD BETYDER MEDLEMSKAPET?
•  att arbeta tillsammans i syfte att uppnå gemensamma målsättningar
•  möjlighet att nätverka med företrädare för olika yrkesbranscher
•  att delta aktivt i klubbens och distriktets service- och opinionsverksamhet 
•  intressanta uppgifter som befrämjar din personliga utveckling
•  att förbinda sig ekonomiskt till verksamheten genom att betala  
 medlemsavgiften 
 
Alla under 30 år har en nedsatt medlemsavgift. 

Kom med!
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Ta kontakt
genom våra webbsidor:
www.zonta.fi/kerhot/

www.zonta.fi • www.zonta.ee • www.zonta.org 

Följ oss också på sociala medier

@ZontaInternationalDistrict20

@ZontaDistrict20

@zontadistrict20

@zontad20

Zonta International District 20


