
 31 januari 2020, 14:30 (CET)

Uitreiking vijfde Scriptieprijs DiverGent op
dinsdag 4 februari 2020 om 12.30 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de uitreiking van de vijfde Scriptieprijs DiverGent op dinsdag 4

februari 2020 om 12.30 uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, Botermarkt 1, 9000

Gent. Vicerector prof. dr. Mieke Van Herreweghe van de UGent en schepen van Gelijke Kansen

Astrid De Bruycker zullen de prijs uitreiken.

Met de Scriptieprijs DiverGent belonen de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent

en de Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent de meest vernieuwende

masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

Programma

12.30 uur: Welkomstwoord door vicerector Mieke Van Herreweghe en schepen Astrid De

Bruycker.

12.45 uur: Gendergelijkheid en traditionele gemeenschappen: Een (on)gelukkig huwelijk?

Hoe kijken Syrisch Vlaamse moslimvrouwen tussen de 18 en 26 jaar oud naar het huwelijk?

Auteur: Mayada Srouji. Promotoren: Prof. dr. Chia Longman en Dra. Amal Miri.

13 uur: Koloniale afasie in het koninklijk museum voor Midden-Afrika analyse van de

vernieuwde permanente tentoonstelling en pistes voor een verdere dekolonisering. Auteur:

Brecht Van Der Scheuren. Promotor: Prof. dr. Bruno De Wever.

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

13.15 uur: Een dubbel taboe overwinnen: toegang tot zorg voor sekswerkers na seksueel

geweld. Auteur: Ilse Kint. Promotoren: prof. Ines Keygnaert en dr. Sophie Withaeckx.

13.30 uur: Uitreiking juryprijs en publieksprijs

13.40 - 14.30 uur: Receptie en broodjeslunch in het Oostenrijks salon.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Sabien Blondeel, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 268 21 65, e-mail

sabien.blondeel@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent
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