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    O Reino da Noruega é um país localizado na Europa Setentrional, especificamente na península
escandinava e seu idioma oficial é o norueguês. No ano de 1940, em meio a Segunda Guerra
Mundial, a Alemanha invadiu o território norueguês o que corroborou para que a Noruega se
posicionasse a favor dos Aliados. A partir desta invasão a Noruega deixou de lado sua tradicional
política de neutralidade, e, em 1949, associou-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), visando sua proteção. O país passou por um processo de industrialização, que, em
consequência, gerou um rápido crescimento econômico, atração de capital estrangeiro,
desenvolvimento de hidrelétricas, metalúrgicas, entre outras. Além da OTAN, a Noruega
participa também do Conselho da Europa, e da Organização das Nações Unidas (ONU) sendo um
de seus fundadores, e possui uma forte relação econômica com os países membros da União
Europeia (UE), mesmo não fazendo parte desta última.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Noruega

    Na primeira metade do século XX a Noruega se industrializou rapidamente, assim foi
necessária uma readaptação dos direitos dos cidadãos, tendo em vista que foi uma mudança
drástica para um país antes totalmente agrário começar a se industrializar, gerando um aumento
nas desigualdades sociais. Uma das maneiras de solucionar tal questão foi inserir a mulher no
mercado de trabalho, iniciando um processo de igualdade de gênero. Em resumo, a Noruega
possui ideais progressistas e inovadores, voltados para os direitos humanos e o bem estar de seus
cidadãos. É reconhecida internacionalmente por possuir um alto nível de desenvolvimento
humano e por defender suas ideologias de bem-estar social em um mercado mundial capitalista.
Além disso, a Noruega possui grande avanço no que se refere à escolaridade, acesso à saúde e
baixo nível de desigualdade social.
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     É importante destacar que a Noruega foi um dos países fundadores da ONU, e possui ideais
progressistas visando sempre o respeito, igualdade, dignidade e os direitos básicos dos
indivíduos. O país busca estar em constante adaptação de conceitos para que os direitos sejam
garantidos conforme as novas necessidades sociais. Além disso, é importante ressaltar o auxílio
dado pela Noruega aos países subdesenvolvidos, às Nações Unidas e a outros projetos
internacionais que visam a manutenção da paz e o desenvolvimento mundial. Com isso, como os
outros países europeus, a Noruega defende um olhar mais universalista dos Direitos Humanos,
porém reconhece a importância de reconhecer e respeitar as diferenças culturais e o direito
nacional de cada país. 


