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Zonta Says No.  Stopp kjønnsbasert vold! 
 
1 av 3 kvinner utsettes for vold og overgrep 
 
1 av 3 kvinner i verden vil én eller flere ganger i løpet av livet bli utsatt for vold og overgrep.  
I disse dager pågår det en 16 dagers kampanje i Norge og internasjonalt for å sette dette 
problemet på dagsorden.  Tallene er altfor høye og koronapandemien gjør at voldsutsatte 
kvinner og andre sårbare grupper blir ennå mer utsatt.  Zonta Norge og klubbene våre 
engasjerer seg i denne kampanjen i likhet med Zonta søstre over hele verden.  I denne 16 
dagers kampanjen fra 25.november til 10.desember er også mange andre organisasjoner 
med, blant annet FOKUS som Zonta i Norge er en del av.  FOKUS står for Forum For Kvinner 
og Utviklingsspørsmål og er en paraplyorganisasjon med over 50 norske 
medlemsorganisasjoner.  De arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. 
 
Zonta sier NEI til vold mot kvinner og våre medlemmer jobber på internasjonalt, nasjonalt 
og lokalt nivå for å realisere vår visjon om en verden der kvinners rettigheter blir anerkjent 
som menneskerettigheter og hver kvinne er i stand til å oppnå sitt fulle potensiale, der 
kvinner har tilgang til alle ressurser og er representert i beslutningsposisjoner på lik linje med 
menn, og hvor ingen kvinner lever i frykt for vold.  Inn i dette voldsbildet går også 
barneekteskap, som er et alvorlig brudd på menneskerettighetene.  Hvert år blir 12 millioner 
jenter gift før de fyller 18 år. Barnebruder blir ofte trukket ut av skolen og har større risiko 
for vold, blir fanget i fattigdom og alvorlige helsekomplikasjoner eller til og med død på 
grunn av tidlig graviditet. Jenter mellom 15 og 19 år har dobbelt så stor sannsynlighet for å 
dø under fødsel som kvinner i 20-årene, og nyfødte barn av yngre mødre har større risiko for 
å dø. Kampen mot barneekteskap er høyt på Zonta sin arbeidsagenda både mot politiske 
myndigheter, gjennom vårt samarbeid med FN og gjennom innsamling av penger til å 
finansiere prosjekter. 
 
Håper dere alle står på for å synliggjøre kampanjen, Zonta Says No og Stopp kjønnsbasert 
vold gjennom egen aktivitet i klubbene, på sosiale medier, plakater og leserinnlegg.   
Støtt hverandres arrangementer, meld interesse, del innlegg, bidra økonomisk i Spleis 
kampanjer eller på andre måter. 
 
En kvinne som utsettes for vold uansett hvor det skjer i verden, er èn kvinne for mye! 
 
Zontahilsen fra 
 
Siri A. Meling 
AD Zonta Norge 
 


