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2. Abstract
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar alledaags kosmopolitisme, wordt de relatie met religie
minder begrepen. Deze studie onderzoekt het verschil in alledaags kosmopolitisme tussen Moslim,
Christelijke en niet-religieuze stadsjongeren. Verder wordt de invloed van religiositeit, religieuze
identificatie en waargenomen discriminatie op kosmopolitisme bestudeerd. Een one-way ANOVA
analyse werd uitgevoerd op gegevens van 1039 leerlingen in 17 secundaire scholen in de superdiverse
stad Antwerpen. Multilevel regressie analyse werd uitgevoerd op een steekproef van Moslim (n = 496)
en Christelijke (n = 225) jongeren. De resultaten tonen geen verschil aan tussen religieuze en nietreligieuze jongeren wat betreft hun dagelijks kosmopolitisme. Voor moslimjongeren is intrinsieke
religiositeit bovendien positief geassocieerd met kosmopolitische oriëntaties, terwijl religieuze
identificatie en discriminatie een negatief effect hebben op kosmopolitisme. Voor christelijke jongeren
zijn religieuze factoren geen verklaring voor hun kosmopolitische oriëntaties. In het algemeen
suggereert het artikel dat wetenschappers en beleidsmakers het potentieel van religie om
kosmopolitische oriëntaties te bevorderen, moeten bespreken.
While there is ample research on everyday cosmopolitanism, the relation with religion is less
understood. This study examines the difference in everyday cosmopolitanism between Muslim,
Christian and non-religious urban youth. Further, it studies the influence of religiosity, religious
identification and perceived discrimination on cosmopolitanism. A one-way ANOVA analysis was
conducted on data from 1039 students in 17 secondary schools in the super-diverse city of Antwerp.
Multilevel regression analysis was conducted on a sample of Muslim (n = 496) and Christian (n = 225)
youth. The results indicate no difference between religious and non-religious youth regarding their
everyday cosmopolitanism. Moreover, for Muslim youth, intrinsic religiosity is positively associated
with cosmopolitan orientations, while religious identification and discrimination negatively effect
cosmopolitanism. For Christian youth, religious factors do not explain their cosmopolitan orientations.
Overall, the article suggests that scholars and policy makers should discuss the potential of religion to
foster cosmopolitan orientations.
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