
"Premiação é uma recompensa à luta pró-democracia"  
Fabiano Maisonnave 
 
Avaliação feita à Folha é de Li Heping, um dos poucos advogados de direitos humanos em 
liberdade na China 
 
Para advogado, Nobel será incentivo no longo prazo para que governo chinês implemente uma 
maior abertura política  
 
Um dos poucos advogados de direitos humanos em liberdade, Li Heping disse que o Nobel da 
Paz será um incentivo para parte do governo favorável a maior abertura política, incluindo o 
premiê Wen Jiabao. Com mais de dez anos atuando em direitos humanos, Li participou de 
vários casos célebres, como a defesa da organização religiosa Falun Gong, proibida no país. 
Leia sua a entrevista à Folha.  
  
Folha - No longo prazo, a nomeação de um dissidente chinês para o Nobel da Paz 
terá o impacto positivo no movimento pró-democracia?  
 
Li Heping - O Prêmio Nobel da Paz se baseia na coexistência e nos direitos humanos. Talvez 
Liu Xiaobo seja o mais famoso, mas ele não é o único defensor dos direitos humanos na China. 
Há muitos fazendo a mesma coisa. No fim das contas, o prêmio é uma recompensa para toda 
uma categoria e é forte o suficiente para encorajar aqueles com o mesmo objetivo. 
 
Acredito que o prêmio despertará as pessoas que sofrem abusos. Em segundo lugar, fará com 
que os funcionários do governo que têm a intenção de construir a democracia na China se 
decidam por realizar reformas, como o próprio premiê Wen Jiabao. Por fim, o prêmio ajuda 
outros ativistas a entender que a colheita vem à medida que eles persistem na luta.  
 
Como foi a repercussão na China até agora? 
 
Nenhuma notícia sobre a vitória de Liu foi divulgada nos sites controlados pelo governo e nos 
principais sites privados. Não houve reportagens nos jornais, TV e rádio. 
 
Mas há pessoas aplaudindo e comemorando ao saber da notícia. Houve uma enorme resposta 
no Twitter. Algumas pessoas se reuniram para celebrar, mas a maioria foi presa pela polícia. O 
metrô de Pequim parou de funcionar mais cedo para evitar problemas.  
 
Quem é Liu Xiaobo? 
 
Ele é um dos representantes dos incidentes da praça da Paz Celestial, em 1989. Estava 
encarregado de negociar com o Exército em nome dos estudantes para ajudá-los a deixar o 
lugar sem serem atacados. 
 
Antes, era um professor da Universidade Normal de Pequim conhecido por escrever 
comentários dissidentes e por falar abertamente em público. Era líder do Centro Chinês 
Independente, que premiava quem ousava publicar artigos críticos. 
 
Ele foi nomeado por dar uma enorme ajuda a grupos de vítimas de problemas políticos sem se 
preocupar por sua segurança pessoal. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A21 


