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Nyhetsbrev nr. 1 om ZONTA og FN 2016-2018 

 
Kjære Zontavenner, 
Velkommen til et nytt Zontaår med søkelys på Zonta og FN! Jeg fortsetter som leder 
av FN- komiteen i distrikt 13 og håper å komme i nær kontakt med alle klubbene. 
 
Blant de beste minnene fra Zonta Internasjonals Convention i Nice denne sommeren 
var åpningsseremonien. Plutselig oppdaget jeg at på hver side av podiet, foran alle  
flaggene fra de forskjellige nasjonene, sto Zontaflagget på høyre side og FN-flagget 
på venstre. For meg ble dette et symbol på hvor tett Zonta og FN samarbeider, men 
Zontas plattform er selvfølgelig uavhengig (se foto nedenfor). 
 
Siste nytt 
Den 29.juli hadde Leslie Wright, lederen for Zontas FN-komite, innkalt til web- 
konferanse med alle distriktenes FN komiteledere og andre. Hun ga rapport fra det 
nye High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), en omdannet  
kommisjon i FN. Den skal møtes hvert år i juli med fokus på SDG, og Zonta kan 
møte som konsultativt medlem i paneler, rundebordssamtaler eller «side events». 
Zonta må samarbeide med andre for å bli hørt, spesielt “NGO Major Group” (Non-
Governmental Organisations). I 2017 vil hovedtemaet på HLPF være  “Kvinner og 
fattigdom” og Zonta søker medlemmer som har ekspertkunnkap i økonomi. Kjenner 
du aktuelle navn, så send meg et tips! 
 

o HLFP har en App for kunnskapsbase: https://sustainabledevelopment.un.org/ 
 

 
      Åpningsseremonien Convention 2016. Foto AG Eikseth 

https://sustainabledevelopment.un.org/


 

Full innsats for SDG 5: Likestilling og myndiggjøring av kvinner og jenter! 
I henhold til Zonta International’s oppdrag og visjoner må alle krefter settes inn på 
alle nivåer i prosjekter som leder til at dette målet nås. Internasjonalt “advocacy” 
(lobbyarbeid eller holdningskampanjer) er sentralt for Zontas tre komiteer for FN, 
Advocacy og Europarådet, i tett samarbeid med Bistandskomiteen. 
 
Dette må også bli praktisert i distrikter, områder og klubber, sa Leslie Wright på 
konferansen 29. juli. Og i desember må alle svare på et spørreskjema om sine 
aktiviteter. (Se også The Zontian, nr. 4, juni 2016).  

SDG 5 er et mål som gjelder både for utdanning, helse, fred, fattigom… Ideer: 
o Samarbeid med organisasjoner om samme mål, i partnerskap 
o Skyggerapport fra sivilt samfunn om nasjonale rapporter til FNs CEDAW (om 

diskriminering av kvinner), f.eks. Area 4 i Norge bidro i 2016 
o Treningsøkter og opplæring i IKT 
o Hjelpeprosjekter på lokalt nvå 
o HeForShe kampanje (FOKUS i Norge laget dette i 2015 med ministre, 

stortings- og forretningsmenn, se www.fokuskvinner.no/no/Forsiden/HeForShe/ 
(Zonta Norge er medlem av FOKUS, nasjonalkomiteen for UN Women) 

 

Repeter de 17 målene her: http://una-gp.org/the-sustainable-development-goals-2015-2030/ 
 

Årlig møte i CSW i NY, hver mars måned 
14.-24. mars 2016 hadde Commission on the Status of 
Women (CSW) sitt årlige møte i New York. Da møttes 
ministre, “non-governmental organisations” (som 
Zonta) og andre fra sivilt samfunn og evaluerte 
fremgangen for kvinners status (se mitt News Letter no. 
3, i forrige biennium fra 23.02.16). Ruth Hørgård 
Fagerhaug, visepresident i Trondheim Zonta, deltok. 
«En opplevelse for livet», sa hun. Hun var imponert 
over den høye posisjonen Zonta International hadde i 
FN, møter med dyktige kvinnelige leder på  «side 
events» og deltakelse på møter i den norske 

ambassaden. På bildet ser vi den kommende Zontapresident Sonja Hönig Schough, den 
daværende president Maria Jose L. Østergaard og Ruth bakerst (foto: RH Fagerhaug). 
 
Neste møte, CSW61, vil være 13.-24. mars 2017 (Zontians møter den 12.). Mer om dette i 
neste nyhetsbrev, men prøv å planlegge allerede nå. Bare 20 Zontians kan være delegater i  
møtet, men masse interessante «side events» er åpne for deg. Bare ta kontakt med meg! 

 
Varme Zontahilsener, Astrid Grude Eikseth 

 Leder i Distrikt 13’s FN komite 2016-2018 

   
astrid.g.eikseth@gmail.com 

Trondheim, 19.08.2016 
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