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OSLO (Reuters) - O chanceler norueguês, Jonas Gahr Stoere, disse nesta sexta-feira que a 
concessão do Prêmio Nobel da Paz a um dissidente chinês não deve causar uma reação hostil 
de Pequim ao seu país. 
 
"Não há motivos para dirigir qualquer medida contra a Noruega como país, e acho que haveria 
um efeito negativo sobre a reputação da China se ela assim agisse", disse Stoere a uma TV 
local. 
 
A China reagiu com indignação ao Nobel da Paz dado nesta sexta-feira ao dissidente Liu 
Xiaobo, que foi condenado a 11 anos de prisão em 2009 por ter participado de um manifesto 
em prol da democracia na China. 
 
O prêmio é concedido pelo Comitê Norueguês do Nobel, mas Stoere enfatizou que essa 
entidade é independente do governo da Noruega, que atualmente negocia um tratado 
comercial bilateral com Pequim. 
 
Stoere admitiu, no entanto, que "não é segredo que há muitos anos a China tem dado uma 
série de alertas de que o prêmio da Paz a um dissidente chinês levaria a reações negativas". 
 
Meses atrás, o vice-chanceler chinês Fu Ying disse ao presidente do Instituto Nobel que a 
eventual concessão do prêmio a Liu abalaria as relações sino-norueguesas. 
 
Em nota, o primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, disse que "a Noruega tem uma 
cooperação boa e abrangente com a China" e que "a discussão dos direitos humanos é parte 
dessa relação". O premiê acrescentou que o governo norueguês já questionou várias vezes as 
autoridades chinesas a respeito da situação de Liu. 
 
A Noruega é um dos maiores exportadores mundiais de gás e petróleo, e tem interesse em 
ampliar sua cooperação energética com a China, uma potência econômica em rápida ascensão. 
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