
Diskrimination af jøder og muslimer er et stigende problem i København, og Stemplet starter derfor et nyt dialo-
gambassadørkorps op, som en del af en større indsats for at bekæmpe diskrimination. 

Formålet med dialogambassadørerne er at fremme gensidig forståelse og få gang i dialogen om diskrimination blandt 
københavnske unge, og derigennem nuancere forskellige forestillinger om hinanden – jøder, muslimer og andre dan-
skere i mellem.  

Hvad får du?
Som dialogambassadør får du et træningsforløb i dialog, som ruster dig til at gå ud blandt unge på fx ungdomsuddannelser 
og sætte gang i dialogen om diskrimination, og hvad det vil sige at være muslim og jøde i det danske samfund i dag.  

Du får mulighed for at lære en masse om dialog, og hvordan man arbejder med dialog i praksis, og du bliver en del af 
et stærkt fællesskab med andre unge med jødisk og muslimsk baggrund. 

Hvad forventer vi af dig?
Som dialogambassadør forpligter du dig på at deltage i et træningsforløb i november og december 2016:

Lørdag d. 26. november – mandag d. 28. november (lørdag fra kl. 17 til mandag kl. 17 med overnatning)
Søndag d. 4. december
Søndag d. 18. december

Efter træningsforløbet skal du i et team af minimum to dialogambassadører afholde workshops for jævnaldrende 
unge, hvor I bruger jer selv i en dialog med de unge, og engagerer dem i dialog med hinanden. Du vil modtage et 
honorar, når du afholder en workshop. 

Hvordan bliver du dialogambassadør?
For at blive dialogambassadør skal du være mellem 20 og 30 år og have jødisk eller muslimsk baggrund. 

Du skal have lyst til at være med i et engageret team af unge mennesker, som ønsker at gøre en forskel og være med 
til at bekæmpe diskrimination. 

Vil du gerne være dialogambassadør? Så send en ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil 
være dialogambassadør (½-1 side). 

Send ansøgningen til Anne Nybo på e-mail: anne-nybo@sof.kk.dk senest d. 25. oktober 2016. 

Ring eller skriv også meget gerne, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere.  
Kontakt Anne på anne.nybo@sof.kk.dk eller 20 47 21 03.

Stemplet søger 20 dialogambassadører med muslimsk eller jødisk baggrund, som vil 
være med til at bekæmpe islamofobi og antisemitisme, bygge bro og nuancere fore-
stillinger om jøder og muslimer i Danmark. 

VIL DU VÆRE MED TIL AT  
BEKÆMPE DISKRIMINATION?


