Tack för ditt engagemang och arbete 2013!
Den här hösten har det hänt något inom
Zonta. Vi har mött vår omvärld på ett nytt sätt
och vi har aldrig varit så synliga som nu.
Äntligen! Genom Go Zonta och City Grosskampanjen har vi också arbetat med
edutainment. Vi har utbildat och uppmärksammat människor på vår mission genom
föredrag, underhållning och personliga möten.
Jag hoppas att det här bara är början på
Zontas nya sätt att kommunicera med
omvärlden.
För snart ett år sedan satt jag vid samma
köksbord som nu och skrev AD-brev. Då var
det många minusgrader och massor av snö.
Idag är det betydligt varmare och prognosen
talar för en grön och mild jul i alla fall här i
Uppsala. Men man kan knappast tala om
mildare klimat för kvinnors situation runtom i
världen. Tvärt om blir situationen än värre för
många kvinnor och det finns flera länder där
lagstiftningen strävar bakåt istället för framåt
vad gäller kvinnors rättigheter. Det känns som
om Zonta behövs mer än någonsin just nu.
Egentligen skulle vi ju inte behövas alls om alla
kvinnor räknades som människor och omfattades av mänskliga rättigheter. Därför är
det arbete som du och jag och alla andra
Zontor gör, så oerhört viktigt.

Häromdagen avslutades vår årliga kampanj 16
days without violence. Kampanjen startade
den 25 november som är internationella
dagen för eliminering av våld mot kvinnor och
avslutades den 10 december, internationella
dagen för mänskliga rättigheter. I år skedde

det inom ramen för Zonta says NO! med vårt
samarbete med samtliga City Gross-butiker i
Sverige. På många håll där City Gross inte
finns, anordnades aktiviteter bl a på bibliotek
och andra ställen, för att uppmärksamma
Zonta och vårt arbete för att stoppa våld
mot kvinnor. Stort TACK till alla er som
har arbetat under kampanjen. Tack för ert
engagemang med att göra Zonta synligt
och sprida vårt budskap! Era rapporter
talar om stort engagemang, vi har sålt
massor av band, samlat in pengar och
uppmärksammat människor på att våldet
finns och måste stoppas. Det är tusentals
människor som, tack vare era insatser,
kommer att känna igen ordet Zonta nästa
gång de hör det och koppla ihop det med
kamp mot våld och för kvinnors rättigheter.
Zonta says NO startade i november 2012 och
fortsätter till 2014. Du kan hålla dig
informerad om vad som händer genom att gå
in på kampanjens hemsida
http://zontasaysno.com/

Jag kan inte tänka mig en bättre födelsedagspresent till Zonta än eventet Go Zonta 2013.
Vilken fantastisk eftermiddag! En bruten
fotled satte tyvärr stopp för mig att vara med
hela kvällen, men de föredrag jag fick förmånen att lyssna till var helt fantastiska. Tack
Stockholmsklubbarna för ett professionellt
genomfört arrangemang med fenomenala
talare. Det var många deltagare som inte var
Zontor, men som nu vet och känner till vår
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organisation. Jag är övertygad om att många
av dem vill bli Zontor efter detta.

Zonta Service Recognition Award
Glöm inte bort att din klubb har chans att få
sitt lokala projekt presenterat på Convention i
Orlando 2014! Sista dag för att anmäla ert
lokala projekt är 30 december. Zonta
Internationals Service Committee har initierat
The Zonta Service Recognition Award.
Utmärkelsen uppmärksammar serviceprojekt
som genomförts av Zontaklubbar eller distrikt
och som gynnar kvinnor i det lokala samhället.
Det kan vara projekt som stärker kvinnans
ställning inom juridik, politik, ekonomi,
utbildning eller hälso- och sjukvård. Det kan
också vara projekt för att förhindra våld mot
kvinnor. De bästa projekten, som bedöms av
Zonta International Service Committee,
kommer att visas på Convention i Orlando
2014. Mer information och ansökningsblanketter finns på Zonta Internationas
hemsida materials for the 2012-2014 Zonta
Service Recognition Award

Julklappstips
Nu kan du sluta fundera över
vad du ska ge släkt och
vänner i julklapp. Fixa julklapparna i lugn och ro hemma framför datorn
istället för att stressa runt i affärerna. För vad
kan väl vara bättre än att ge ett bidrag till en
bättre värld för kvinnor som julklapp? Genom
att sätta in pengar till ZIF är du med och
skapar bestående förbättringar för kvinnor
runtom i världen. Dessa pengar förvandlas till
hälso- och sjukvård, till utbildningar, förändrade attityder, skydd till utsatta kvinnor
och mycket mer. Så varför inte sätta in pengar
till något av våra projekt i någons namn som
julklapp. Läs mer på http://www.zonta21.org/

Viktiga datum
30 december
Sista dag för att anmäla klubbarnas lokala
projekt till Zonta Service Recognition Award
Våren 2014
2013 blev inte som jag hade tänkt mig. Våren
kantades av sjukdom i familjen och hösten av
en bruten fotled. Det innebar att jag inte har
kunnat besöka de klubbar jag har tänkt.
Samtidigt har jag alla dessa roliga och givande
klubbesök framför mig. Jag ser fram emot att
få besöka de klubbar jag ännu inte har varit
hos.
8 mars 2014
Internationella kvinnodagen. Många
aktiviteter bland Zontaklubbarna i vår area.
26 april 2014
Areamöte i Lidingö. Mer information och
kallelse kommer.
Convention i Orlando 2014
Årets stora begivenhet, Convention i Orlando
USA, 27 juni – 1 juli. Du som aldrig varit på en
Convention, ta chansen nu! Du får möjlighet
att träffa Zontor från hela världen, ta del
av alla viktiga beslut, lära dig mer om Zonta
och framförallt ha roligt!
http://orlando2014.zonta.org/

Och du…
Glöm aldrig att du som Zonta är viktig. Ditt
engagemang ger röst åt alla de kvinnor som
inte kan eller får protestera mot orättvisor.
Nu lackar det mot jul, mitt hus är fyllt av
hyacintdoft och tända ljus. Även om min jul
blir grön, så blir det en jul fylld av värme och
glädje. Jag hoppas att det blir likadant för dig
och jag önskar dig en riktigt varm och skön jul
och ett riktigt Gott Nytt Zontaår! Tack för ditt
engagemang och ditt arbete för Zonta!
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