


BEGYNNELSEN



Marian de Forest
Marian de Forest was an extraordinary woman 
who contributed greatly to the Buffalo 
community.

A Buffalo native, she worked as a reporter, drama 
critic, and editor of the women’s department of 
the city newspaper.  

She was also a playwright best known for writing 
and producing Little Women, based on the Louisa 
May Alcott novel.

She was instrumental in bringing music to the 
children of Buffalo through the Buffalo Music 
Foundation which she co-founded. 

Marian was the executive secretary of the Board 
of Women Managers for the Women’s Pavilion for 
the 1901 Pan American Exposition in Buffalo.

Marian is universally acknowledged as the 
Founder of Zonta, in 1919.



The Founders

Delegates from the nine Charter Clubs who met in Buffalo, New York at the Statler Hotel on 
8 November 1919





• 1923 - First international service project – providing women 
with the means to become self-supporting while caring for more 
than 100,000 orphan children in Smyrna, Turkey 

• 1962 – Zonta’s first partnership with a UN agency: supporting 
the United Nations Relief and Works Agency and its work with the 
Vocational Teacher Training Center for Women in Ramallah, 
Jordan 



MÅL FOR ZI 2018-2020

Serviceprosjekter

La oss lære Madagaskar: 

 UNICEF´s «La oss Lære» er et integrert 

utdanningsprogram som skaper muligheter for 

utsatte og ekskluderte barn, spesielt jenter i 

Madagaskar, for å få realisert sin rett til 

utdanning i et sikkert og beskyttet miljø. 

Fra 2016-2018 bidro ZI med US $ 1,000,000 til 

UNICEF USA for å støtte La oss lære-

prosjektet. 

I juli 2018 forplikter Zonta til å gi ytterligere 

US $ 1,000,000 for å fortsette sin støtte 

gjennom 2020.



Eid bi Eid – Hånd i hånd: 

Dette er et flerårig initiativ for å støtte Jordans 

regjering for å løse problemer med sysselsetting 

og likestilling, forverret av den syriske 

flyktningkrisens innflytelse. Prosjektet startet i 

2015 for å støtte umiddelbare behov overfor 

flyktningkvinner. 

Zonta International vil gi US $ 1.000.000 til 

«FN’s Kvinner» til å forbedre syriske flyktninger og 

jordanske kvinners tilgang til bærekraftig og 

anstendig sysselsetting, ulike tjenester for 

beskyttelse, og for å muliggjøre større likestilling 

og redusere vold mot kvinner.



Slutt på barneekteskap:

 Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble gift 

før sin 18-års dag, og anslagsvis vil 280 

millioner flere jenter risikere å bli barnebruder. 

Hvis nåværende trender fortsetter, vil antall 

jenter og kvinner som er gift som barn, nå 

nesten 1 milliard i 2030. 

 UNICEF og UNFPA har gått sammen og formelt 

lansert et initiativ overfor flere land for å 

beskytte rettighetene til millioner av verdens 

mest sårbare jenter. 

 Zonta International har forpliktet å gi US $ 

2.000.000 til UNICEF USA for å støtte UNICEF / 

UNFPA sitt globale program for å akselerere 

tiltak .



INTERNASJONALE SERVICE 
PROGRAM 

Siden Zonta ble etablert i 1919 har kvinner vært engasjert 
i å styrke kvinners likestilling i verden gjennom sine 
service program, spesielt med fokus på utviklingsland.

Zonta International har i snart 100 år siden det første 

serviceprogram ble lansert, bidratt med nesten US§

19.2 million til prosjekt i 35 land som har kommet mer 

enn 2 millioner kvinner til nytte.

Ved bidrag / finansiering fra Zonta International 

Foundation har ZI gjennom sine serviceprogram kunnet gi 

hjelp til trening, utdanning, helse, jordbruk og micro-credit

assistanse til kvinner primært  ved samarbeid med United 

Nations og andre non-governmental organisasjoner.

GLOBALT 
Serviceprosjekter/bistandsprosjekter/utdanningsprogram
61 countries US$21,799,302  /Convention i Nice 



KVINNER’S «FOTSPOR»
De som kom før oss, og de som kommer etter….


