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 Nyhetsbrev nr. 2 om ZONTA og FN 2016-2018 

 
Kjære Zontavenner  
Takk til alle klubbene som i høst ga rapport om sine SDG 5-kvinneprosjekter! 59 % 
av klubbene i D-13 leverte svært interessante rapporter om mer enn 45 prosjekter. 
Prosessen med å se hvordan prosjektene relateres til delmål under bærekraftsmål 
nr. 5, hjelper klubbene til å se prosjektene i et større perspektiv. 
 
“Farg verden oransje!”:  Stopp vold mot kvinner og jenter! 
Hvert år starter en 16 dagers kampanje fra 25. november på FNs Internasjonale dag 
for fjerning av vold mot kvinner, til 10. desember, Menneskerettighetsdagen. Kam-
panjen startet i 1991, og Zonta ble med i 2012 med “ Zonta says NO to violence 
against women”. Mange Zontaklubber har hatt lokale kampanjer der de talte kvinners 
sak eller skaffet midler til hjelpeprosjekter. I kampanjeperioden er det alltid tid til å ta 
på oss oransje skjerf eller armbånd for å vekke oppsikt, slik at vi kan snakke om de-
te! For ett år siden ble mange berømte bygg og landemerker i hele verden farget 
oransje for å synliggjøre kampanjen. Nettverket av lokale organisasjoner som 
Trondheim Zonta er en del av, sørget for at Rockheim Museum lyste oransje i 2016: 
 

Rock-
heim Museum I Trondheim, 25 Nov. 2016. Foto: Rockheim Museum 

 
CEDAW – “A bill of rights for women”  
CEDAW betyr Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 
Women. Den ble vedtatt i FN 1979, og idag har 188 nasjoner ratifisert den. Dette 
betyr at landene må skrive inn punkter om likestilling i lovverket sitt og fjerne diskri-
minerende bestemmelser. Nasjonene er forpliktet til å beskytte kvinner mot diskrimi-
nering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske rettigheter.  
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Alle regjeringer må også etablere institusjoner for å følge opp og evaluere 
de fremskritt som skjer i arbeidet  med antidiskriminering av kvinner. En 
spesialkomite i Geneve, kalt CEDAW-komiteen, har som oppgave å få 
rapporter fra landene, å observer deres status i forhold  “the bill of rights 
for women”, peke på fremskritt eller hindringer i likestillingsarbeidet og å 
gi nye forslag.  
 
Landene blir eksaminert etter en 4-5-års periode. Nylig har alle 4 områder i Zonta D-
13, avgitt sine rapporter til CEDAW (2014-2016). Alle organisasjoner i sivilt samfunn 
(NGO’s) er oppfordret til å gi skyggerapporter direkte til CEDAW-komiteen for å 
fremme alternative synspunkter enn sine regjeringer. Områdestyrene i Zonta kan 
bidra til skyggerapporter ved å bruke Zonta Internationals “position papers” og andre 
kilder, som Zonta Norway har gjort. 
(Les selve CEDAW-teksten her: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm) 

 
 
 
 
 
 
 

 
The Commission on the Status of Women møtes 13.-24 March 1917  
Alle Zontavenner er invitert til å delta i NGO Forum’s parallelle arrangement i New 
York. Det er mulig å få direkte innflytelse på regjeringenes vedtak om kvinners situa-
sjon in CSW61.Tusener av kvinner vil delta for å fremme SDG 5. Ta kontakt   hvis du 
ønsker å delta (obs. fristen gikk ut 27. januar). Jeg skal delta som ZI delegat, sam-
men med tre-fire andre fra D-13 på NGO Forum. Temaer som tas opp er: 
 

 Hovedtema “Kvinners økonomiske myndiggjøring” 
 Vurderinger: «Implementering av Tusenårsmålene for kvinner & jenter» 
 Nye spørsmål: “Myndiggjøring av urfolkenes kvinner”   
 

 (les mer: http://jerainternational.org/getting-ready-for-csw61-what-you-need-to-know) 
 

 

Varme Zontahilsener, og fortsatt godt nytt år! 

Astrid Grude Eikseth 
Chair UN Comittee 2016-2018 
 
Trondheim, 08.12.2016 (oppdatert norsk versjon 28.01.2017) 
astrid.g.eikseth@gmail.com 
http://trondheim.zontanorge.org/ 
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