QUÈ ÉS EL NACIONALISME
CRISTIÀ?
El nacionalisme cristià és un marc cultural que idealitza i
promou la fusió entre el cristianisme i la vida social i civil als
Estats Units d’Amèrica. El nacionalisme cristià defensa la idea
que els Estats Units són i han de continuar sent una nació
“cristiana” de dalt a baix —en la seva identitat, interpretació de
la seva història, símbols sagrats, valors i polítiques públiques—
i la seva intenció és que continuï sent així.
Però el terme "cristià" en el nacionalisme cristià té més a veure
amb una qüestió identitària que amb el fet religiós. Ve carregat
de pressuposicions sobre el nativisme, la supremacia de la
raça blanca, l'autoritarisme, el patriarcat i el militarisme.

De quina manera es manifesta el nacionalisme
cristià en la política i en les lleis?
Segons diferents estudis acadèmics que han fet ús de grans
enquestes a escala nacional, els americans en línia amb el
nacionalisme cristià tendeixen a:
• Aprovar tàctiques autoritàries com ara exigir a la gent que
mostri respecte per les tradicions i els símbols nacionals
• Tenir por i descon ar de les minories religioses, incloent-hi
musulmans, ateus i jueus
• Tolerar la violència policial cap els afroamericans i no donar
credibilitat a qualsevol instància de desigualtat racial en el
sistema judicial
• Creure que la desigualtat racial és deguda a la menor
capacitació personal dels grups minoritaris
• Sentir-se “molt incòmodes” amb el matrimoni interracial i
l’adopció fora de la pròpia raça
• Mantenir postures contra la immigració
• Tenir por dels refugiats
• Oposar-se als cientí cs i a l’educació cientí ca a les escoles
• Creure que els homes estan més preparats per tots els rols
de lideratge, mentre que les dones estan més preparades per
cuidar dels nens i de la llar
Del llibre Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States,
per Andrew Whitehead i Samuel Perry (Oxford University Press, 2020)
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Més informació: ChristiansAgainstChristianNationalism.org

Com identi car
el nacionalisme
cristià?
Els americans propers
al nacionalisme cristià
estan a favor de frases
com ara:
“El govern federal hauria
de declarar els Estats Units
com una nació cristiana”.
“La prosperitat dels Estats
Units és part del pla de Déu”.
“El govern federal hauria
de promoure els valors
cristians”.

