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16 days – Zonta Says No 
Klubbaktiviteter 25 november–10 december 2020 
 

Trots pågående Coronapandemi med många restriktioner har distriktets Zontaklubbar i 

Sverige på olika sätt manifesterat kampanjen ”16 days – Zonta Says No to Violence against 

Women”. I samband med kampanjen har kommittéerna för påverkan och stödjande insatser 

bett klubbarna berätta om planerade aktiviteter.  Kartläggningen visar att 47 klubbar har haft 

en eller flera aktiviteter, fyra klubbar har avstått på grund av pandemin och tre klubbar har 

inte svarat. På grund av Coronapandemin kunde inte alla planerade aktiviteter genomföras 

(föreläsningar, utställningar, julmarknader mm). 

Syftet med denna sammanställning är att ge inspiration och idéer inför kommande kampanjer. 

Låt er inspireras och kontakta varandra för att få veta mer! 

Många klubbar har använt distriktets insändare och fått den publicerad i den lokala 

dagspressen. Medlemmarna har uppskattat möjligheten att lägga till eller ta bort text. 

Eftersom många klubbar fick insändare, artiklar och reportage publicerade i lokalpress och 

branschtidningar redovisas dessa inte i denna sammanställning,  

Klubbars samarbete med kommuner och länsstyrelser har ökat i förhållande till tidigare år, 

vilket också gäller samarbetet med andra organisationer (Soroptimisterna, Brottsofferjouren, 

Kvinnojouren, Röda korset, UN Women, MÄN m fl). 

Highlights – Jönköping, Värnamo, Vänersborg, Sundsvall, Trosa, Stockholm/Lidingö är 

klubbar som gjort något nytt eller annorlunda, 

Insamlingar under kampanjen – många klubbar har på olika sätt passat på att samla in pengar 

till Zontas projekt. 

Area 1 

Skellefteå 

Stora banderoller var uppsatta vid infarten till centrum. 

Sundsvall 

Utställning i tom butikslokal med inredning som ett vardagsrum med orangefärgade skor, 

skyltdockor, leksaker, tv med rullande PowerPoint-information om Zonta. Orange 

belysning av fastighet, Swish-kampanj att skänka pengar till Zontas projekt. 10 531 kronor 

insamlades. 

Area 2 

Falun-Borlänge 

Korta videos spelades in för Facebook. 

Ludvika-Smedjebacken 

Belysning i centrum, utställning skyltfönster, digitalt föredrag  
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Stockholm 1, 2, 3, 4, 6 och Lidingö 

Webbinarium: ”Våld mot kvinnor – en ökad risk i pandemins spår” med olika 

föredragande. Jonas Trolle (Centrum för våldsbejakande extremism), Juno Blom 

(partisekreterare, riksdagsledamot), Maria Björnsson (Unizon), Omar Makram 

(riksorganisationen GAPF). Moderator: Christina Rylander Bergqvist. 

Stockholms- och Lidingöklubbarna har genomfört gemensam aktivitet sedan flera år 

tillbaka. 

Uppsala 2 

”Tvättvinda” med orangefärgade rosetter, Zontor fanns på plats 2 tim/dag på en gågata. 

Utställning på bibliotek. Försäljning av Z-rosetter inbringade 5 480 kr. 

Visby 

Belysning av olika byggnader i Visby. 

Area 3 

Karlstad 1 

Upplyst bro över Klarälven. Zontamedlemmarna inbjöd vänner via Facebook att genomföra 

vandringar för kvinnors och flickors rättigheter och att skänka 100 kronor till Z-projekt. 

Insamlingen inbringade 5 900 kr. 

Göteborg 1, 2, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal 

1. Webbinarium om våld mot kvinnor 

De senaste åren har Zontaklubbarna i Göteborgsregionen tillsammans med ett antal andra 

organisationer genomfört ett event på Nordstadstorget. 2020 blev det ett digitalt evenemang 

med UN Women, Kvinnojouren Lex Femme och Soroptimisterna. Vid webbinariet 

beskrevs olika typer av våld och exempel gavs på vilken juridisk och annan hjälp som finns 

att få. Talare var bl a Susanne Hydén, författare till boken ”Det som ingen ser”, Katarina 

Idegård, samordnare hedersvåld i Göteborg, Zena Fialdini, UN Women som talade om 

könsstympning, Catarina Berndtsson, Stadsmissionen och tre jurister. Arrangörerna fick 

också en debattartikel införd i ETC – ”Våldet har ingen åldersgräns”. 

2. Aktivitet Kulturhuset Fyren 25–30 november   

Kungsbacka Z-klubb har de senaste åren haft möjlighet att arrangera utställning om våld 

mot kvinnor på Kulturhuset Fyren. Orangefärgade skor kombinerat med information om 

Zonta och Zonta Says No. 2020 utökades utställningen med hantverksprodukter i orange. 

Initiativtagare var Vuxenskolan i samarbete med Röda Korset. Ekonomiskt bistånd gav 

Länsstyrelsen för att köpa garn. Medlemmar i RKs handarbetsgrupper jobbade utomhus 

med att sticka och virka.  Ca 50 Kungsbackabor deltog med olika alster som ställdes ut i ett 

biblioteksfönster. Kommunen belyste Kulturhuset i orange och en bro i närheten. 

Aktiviteterna genererade i två artiklar i lokaltidningen ”Varför lyser Fyren i orange”? 

3. Kungälvklubbens aktion mot våld 

Under hösten attackerades och misshandlades tre kvinnor av en grupp unga män i Stenung- 

sund. Ett upprop gjordes till ett antal idrottsklubbar och fick med dem på tanken att 

förlägga träningen utomhus i områden som var drabbade av våldet. Zontor gick trygghets-

vandringar vid tre tillfällen iförda ”Zontavästar” som sponsrats av två företag. Kontakt med 

media som resulterade i två artiklar.  
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Säffle-Åmål 

Båda kommunerna: Skoutställning i skyltfönster, info på biblioteken, lotteri ”julgris – Stöd 

Zonta med 100 kr”. Lotteriet gav 10 000 kr. 

Vänersborg 

* Manifestation ”Orange Days”: Manifestation med kommunen, Zonta och flera 

organisationer. Korta filmer spelades in om resp. verksamhet. Visades på kommunens webb 

och Fb. 

* Öppet hus i kyrkan med musik, orangestickade hjärtan i träd utanför kyrkan 

* Föreläsning i samarbete med kommunen, museet m.fl. ”Utnyttjad, våldtagen och såld” 

med Paulina Bengtsson  

*Digital ljusmanifestation på klubbens Fb-sida: i 10 dagar tändes ett ljus med text kopplad 

till Orange Day, möjlighet att köpa digitala ljus för 20 kr. Inbringade ca 1 900 kr. 

* Samarbete med Folkuniversitetets gymnasieskola i Trollhättan och skolans FN-förening, 

en utställning i skolan om barnäktenskap ordnades och insamling via Swish för Zontas 

arbete mot barnäktenskap. Elever stod i Trollhättan centrum en lördag och bjöd på glögg, 

informerade om barnäktenskap samt samlade in pengar till Zontas arbete för att förhindra 

barnäktenskap. Inbringade ca 6 400 kr. Gick oavkortat till Zontas projekt mot 

barnäktenskap. 

Västra Skaraborg 

En vandring genom delar av Lidköping, där alla deltagare skulle bidra med 100 kr. Tyvärr 

kunde den inte genomföras. Alla Zontor har ansvar för att informera om Zontas arbete och 

gå in på Zontas webbplatser. Försäljning av klubbens Zonta-roskort. 

Area 4 

Bjäre 

Tipspromenad, ljussättning av bro och kyrka. 

Halmstad 

* Samarbete med Länsstyrelsen inför v 48, “våga vara förebild“ 

* Manifestation på stadens torg. Zontor gick runt med Z-paraplyer.  

Hässleholm 

Orange sken över staden, orange band på kulturhuset.  

Kalmar 

Minnesstund för avlidna kvinnor i samarbete med Kvinnojouren, filmvisning. 

Karlskrona-Ronneby 

Föreläsning. 

Kristianstad 

Vandring i ”Kronskogen”. Teatern belyst, tipspromenad. 

Lund 

Samarbete med Länsstyrelsen. Planerades upplyst universitet, kommunhus eller Grand 

Hotell. 

Malmö 1 

”Ett jämställt Skåne”. Samarbete med länsstyrelsen. Z-folder på biblioteket. 
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Sydöstra Skåne 

Samarbete med Soroptimisterna, Fyra offentliga skulpturer försågs med orange mössa och 

halsduk. Vattentornet lyste i orange. 

Trelleborg-Vellinge 

Satte upp orange band på träden. 

Värnamo 

Belysta reklamskyltar med ”Zonta Says NO” längs E4 (loggan med ögat). Fackeltåg med 

Kvinnojouren, 28 facklor för att visa antalet flickor som blivit bortgifta. Affischer på barn- 

och ungdomshälsan. På biblioteket uppmärksammades 16 days i ett fönster. 

Växjö 

”Torgbord”. Flera byggnader belystes orange. Orange Z-paraplyer, promenad genom staden 

för att knyta band runt träd.  

Area 5 

Eskilstuna 

Utställning i butiksfönster med skor, de flesta orangefärgade på ett orange tygstycke, 

information om Zontas verksamhet, affischer och broschyrer. Klubbens samarbetspartners 

kommunen, kvinno- och ungdomsjouren, Humanitas och ABF hade ett av ett skyltfönstren 

tillsammans.  

Flen-Malmköping 

Alla medlemmar uppmanades att bära Zonta Says No rosett tillsammans med något annat i 

orange. Varje medlem betalade 300 kr extra, samt valfritt belopp per rosett. 

Höglandet 

”Julgran” dekorerades med orangefärgade band – antalet polisanmält våld i kommunerna 

som Höglandet omfattar. Kyrkan i Eksjö belystes orange, församlingen ordnade 

information vid granen. 

Katrineholm-Vingåker 

Två statyer i Katrineholm försågs med orange halsdukar. 

Jönköping 

En broschyr togs fram i samarbete med Soroptimisterna och brottsofferjouren. ”Orange the 

world – stoppa våldet mot kvinnor och flickor”. Orange belysning i flera miljöer i delar av 

kommunen. 

Linköping 

Kampanj via sociala medier på grund av pandemin. 16 bilder med olika Z-budskap 

sammanställdes. Under 16 days skickades en bild varje dag på sociala nätverk av Z. Gav 

god spridning av Zontas budskap. 

Norrköping 

En grupp från Zonta, kommunen och brottsofferjouren brukar ansvara för 16 days. På grund 

av pandemin inga gemensamma aktiviteter 2020. En julgran nära universitetet med 

information fick inhiberas när universitetet stängdes ner. 

Nyköping-Oxelösund 1 och 2 

Orangefärgade skor på stadshustrappan i Nyköping och i Oxelösund i en affärslokal. Många 

byggnader i båda kommunerna orangefärgades. Delaktighet i Länsstyrelsen och Nyköpings 

kommuns ”en vecka fri från våld”. 
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Trosa 

* Utställning i Trosa och Vagnhärads bibliotek 

* Boken ”Liten” av Stina Wirsen – boken handlar om ”Liten” som upplever våld i sitt hem. 

Vid personliga besök av Zontor överlämnades boken och information till förskole- 

personalen på kommunens 13 förskolor. 

* Kommunen tog fram orange ”knappar” och affisch med texten ”Stoppa våldet mot 

kvinnor och tjejer” (med kommunens vapen). 

Örebro 

Vattentornet ”Svampen” belystes orange. Zontor samlades vid Svampen den 25/11. Kontakt 

med Länsstyrelsen angående ”en vecka fri från våld”, där Zontas event publicerades som 

en del av programmet. 

 


