
www.jeugdonderzoeksplatform.be 1 

 
 
1. Referentie 
 

Referentie Mastari, Van Droogenbroeck, F., Spruyt, B., & Keppens, G. (2021). Ambivalent 
sexism among Christian and Muslim youth. The gendered pathway of perceived 
pressure for religious conformity. European Societies, 1–24. 

Taal Engels 

ISBN - DOI https://doi.org/10.1080/14616696.2021.2012219 

Publicatievorm Tijdschriftartikel 

 
 
2. Abstract 
 
Traditionele genderopvattingen en gendervooroordelen (seksisme) worden verondersteld een 
sleutelrol te spelen bij de reproductie van genderongelijkheid. Het is welbekend dat dergelijke 
traditionele genderopvattingen vaker voorkomen bij sterk gelovige mensen. Europa wordt 
geconfronteerd met een groeiende bevolking van religieuze, vaak immigrantenjongeren uit 
islamitische landen zoals Turkije en Marokko. Tegen deze achtergrond onderzoeken we hoe 
ambivalent seksisme samenhangt met de religieuze overtuiging van adolescenten (christen of moslim), 
religiositeit (hoe belangrijk religie is in iemands leven), ervaren druk voor religieuze conformiteit en 
etnische achtergrond (autochtoon, Turks, Marokkaans) door het uitvoeren van multivariate multilevel 
regressieanalyses. We baseren ons op gegevens van twee onafhankelijke steekproeven die in 2013 en 
2018 zijn verzameld door het Jeugdonderzoeksplatform onder Nederlandstalige jongens (N = 1637) en 
meisjes (N = 2058) tussen 14 en 18 jaar. De resultaten laten de gendergerelateerde manieren zien 
waarop religie en ambivalent seksisme jegens vrouwen gerelateerd zijn. Voor meisjes was ambivalent 
seksisme gerelateerd aan de waargenomen druk voor religieuze conformiteit en etnische achtergrond 
(meer aspecten op groepsniveau). Het ambivalente seksisme van jongens was gerelateerd aan 
aspecten op meer individueel niveau, zoals hogere religiositeit. Er werden geen verschillen gevonden 
tussen moslim- of christelijke jongeren. 
 
Traditional gender beliefs and gender prejudice (sexism) are thought to play a key role in the 
reproduction of gender inequality. It is known that such traditional gender beliefs are more common 
among strongly religious people. Europe is facing a growing population of religious, often immigrant 
youth from Islamic countries such as Turkey and Morocco. Against that background, we investigate 
how ambivalent sexism is related to adolescents’ religious affiliation (being Christian or Muslim), 
religiosity (how important religion is in one's life), perceived pressure for religious conformity and 
ethnic background (native, Turkish, Moroccan) by performing multivariate multilevel regression 
analyses. We rely on data from two independent samples gathered in 2013 and 2018 by the Youth 
Research Platform among Dutch-speaking boys (N = 1637) and girls (N = 2058) between 14 and 18 
years old. The results show the gendered ways in which religion and ambivalent sexism towards 
women are related. For girls, ambivalent sexism was related to perceived pressure for religious 
conformity and ethnic background (more group-level aspects). Boys’ ambivalent sexism was related to 
more individual-level aspects such as higher religiosity. No differences were found between Muslim or 
Christian youth. 
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