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Notícies

   Premi Nobel de la Pau 2010
El Premi Nobel de la Pau és un dels premis que es 
donen  anualment.  Seguint  la  voluntat  d'Alfred 
Nobel, el premi s'atorga a la persona que ha fet el 
màxim o el millor treball per la fraternitat entre 
nacions  ,  per l'abolició  o  la  reducció de exèrcits 
d'armes i per la promoció dels congressos de pau.

El guanyador és decidit pel Comitè Nobel Noruec 
del Parlament Noruec, i el premi s'entrega a Oslo 
(Noruega), mentre la resta de premis s'atorguen a 
Estocolm. Des de la dècada del 1990 l'atorgament 
del Premi Nobel de la Pau va seguit del Concert del 
Premi  Nobel  de  la  Pau,  realitzat  en  honor  del 
guardonat  o  guardonats  i  amb  la  presència 
d'estrelles de la música mundial.

Enguany ha estat guardonat amb el Premi Nobel de 
la Pau:  Liu Xiaobo.

És  un  intel·lectual  xinès,  activista  dels  drets 
humans de la Xina i àmpliament reconegut com a 
pres polític. 

El fet que Liu Xiaobo hagi  guanyat el Premi Nobel 
de la Pau, ha fet que el govern xinès qualifiqués el 
guardó  d'"obscenitat".  Diferents  països  com 
Alemanya,  França,  els  Estats  Units,  ...  i 
personatges de nom mundial com el Dalai-lama han 
demanar que s'alliberés l'activista.

Biografia de Liu Xiaobo

Liu Xiaobo

L'escriptor  xinès  Liu  Xiaobo,  guardonat  amb  el 
Premi Nobel de la Pau 2010 es troba  a la presó des 
de 2008 per demanar reformes democràtiques, és 
un molest dissident per al Govern de Beijing, que 
ha tractat, sense èxit, d'intimidar l'Acadèmia Sueca 
per a que no  li donessin el premi.

En els últims dies abans del nomenament ha estat 
la pròpia  "dictablanda" xinesa, com el mateix Liu 
denomina el sistema, la que més fama li ha donat a 
l'amenaçar  l'Acadèmia  d'Oslo  i  el  Govern  noruec 
amb  greus  conseqüències  en  les  seves  relacions 
bilaterals  si  li   atorgaven  el  premi.  Un  fet  tant 
simple  com  que  la  dona  de  Xiaobo,  Liu  Xia,  ha 
hagut de  comunicar-li la notícia a la presó i ella 
mateixa ha  acabat arrest domiciliari.

Va néixer  a Changchun (Jilin) el 28 de desembre de 
1955, Liu és un dels autors del manifest "Carta 08", 
rubricat per altres 303 intel·lectuals i artistes del 
seu país el 2008, i que un any després li va suposar 
una condemna d'onze anys a la presó, on encara hi 
és.

En el document, els encara avui assetjats signants, 
demanaven  al  Govern  de  la  segona  potència 
econòmica mundial, que apliqués els drets recollits 
en la Constitució xinesa, com la llibertat de premsa 
i d'expressió, el multipartidisme o la protecció del 
medi ambient.

El manifest,  que avui  acumula 20.000  signatures, 
estava inspirat  en la  "Carta 77"  que l'oposició  de 
l'extinta  Txecoslovàquia  va  redactar  el  1977  i  va 
contribuir  a  la  caiguda  del  règim  comunista  el 
1989.

Va ser aquest mateix any quan Liu va abandonar la 
seva estada com a professor visitant  la Universitat 
de Colúmbia, a Nova York, per encapçalar la vaga 
de fam a les protestes estudiantils de la plaça de 
Tiananmen, a Pequín, que van acabar en massacre.

Aquest és Liu Xiaobo


