Genomineerden FSW Dissertatieprijs 2013
Janet Takens - Media Logic and Electoral Democracy
De media besteden bij verkiezingscampagnes meer aandacht aan de politieke strijd dan aan politieke
onderwerpen en ze doen dit op een overwegend negatieve toon. Ook berichten de media veelvuldig over
personen in plaats van de partijen die ze vertegenwoordigen. Dat bleek uit het promotieonderzoek van
Janet Takens. De afdeling Communicatiewetenschap zegt over over proefschrift: “Takens laat met haar
proefschrift op overtuigende wijze zien dat medialogica de electorale democratie beïnvloedt.” en "De
resultaten uit het onderzoek van Takens verhelderen het publieke debat over de rol van de media tijdens
verkiezingen.” Dissertatie is verdedigd op 1 februari 2013. Lees de samenvatting.

Femke Brandt - Tracking an Invisible Great Trek: An ethnography on the re-configuration of power and
belonging on trophy-hunting farms in the Karoo
Femke onderzocht de verschuivende machtsverhoudingen tussen commerciële blanke boeren en zwarte
landarbeiders in landschappen waar op wilde dieren wordt gejaagd. Zij liet zien dat het ‘thuisgevoel’ van
zowel boeren, landeigenaren en landarbeiders in postapartheid Zuid-Afrika, in het geding is. Blanke
boeren beweren dat de wildindustrie banen en economische winst oplevert, maar door landconcentratie is
er juist steeds minder plek voor landarbeiders: ze zijn gedwongen zich te vestigen in de overvolle
‘townships’ op het platteland met weinig toekomstperspectieven. Een van de redenen waarom de afdeling
Organisatiewetenschappen Femke voordraagt: “Femke heeft dankzij haar diplomatieke gaven, haar
volhardendheid en creativiteit een schat aan zeer interessante gegevens kunnen verzamelen” Dissertatie
is verdedigd op 26 juni 2013. Lees de samenvatting.

Melanie Eijberts - Migrant Women Shout It Out Aloud. The Integration/Participation Strategies and Sense
of Home of First- and Second-Generation Women of Moroccan and Turkish Descent
Uit het promotieonderzoek van Melanie Eijberts bleek dat de meerderheid van de migrantenvrouwen die
zij interviewde, actief bezig is met hun participatie in Nederland. Sommigen zeggen ook dat de islam eist
dat ze zich integreren. Ook ontdekte ze dat verschillen in etniciteit, leeftijd, generatie, opleidingsniveau
vragen om verschillende integratiemogelijkheden en –behoeftes. “Het proefschrift geeft een bijzondere
invulling aan de posities, discussiepunten en onduidelijkheden in sommige zeer besproken onderwerpen
rond migratie, geslacht en etniciteit. Het weerspiegelt een originele en kritische geest, evenals beheersing
van de literatuur.”, volgens de afdeling Sociologie. Dissertatie is verdedigd op 24 mei 2013. Lees de
samenvatting.

