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Sr. Kély C. Bastien é o Presidente da Câmara dos Deputados da República do Haiti.  Eleito em 

outubro de 1995, foi vice-presidente da Câmara até 14 de janeiro de 1997, data em que tornou-se 

Presidente da mesma.  Médico de formação, é membro da Comissão de Saúde e da Comissão da 

Condição Feminina. É também vice-presidente da Seção Haitiana da Assembléia Internacional dos 

Parlamentares de Língua Francesa. 

  
 
Na aurora do século 21, o conceito de democracia não deve permanecer o único denominador 

comum entre os povos da América.  Para o Presidente Bastien, ações de envergadura devem ser 

tomadas a fim de permitir uma real integração das nações mais pobres no quadro da economia-

mundo, contribuindo assim para a solidificação dos espaços democráticos.  

 

Esse processo passa antes de tudo pelos seguintes elementos: satisfação das necessidades fundamentais 

dos povos do hemisfério; criação de espaços produtivos que permitam ao conjunto dos Estados 

contribuir normalmente aos intercâmbios internacionais, colocando um ponto final na dependência de 



certos países com relação ao auxílio internacional; uma interdependência equilibrada entre os Estados; 

a autodeterminação dos povos; e o restabelecimento e a solidificação da ética política.  

Além disso, uma real integração econômica em escala hemisférica deve apoiar-se também em outros 

fatores: na organização de grupos de parlamentares regionais e internacionais; na  implementação de 

fóruns sobre grandes projetos sócio-econômicos; na operacionalização de programas de intercâmbio 

de perícia entre Parlamentos; na informação da população a quem esses projetos devem ser 

submetidos e cujas sugestões devem ser ouvidas.  

 

De fato, na opinião do Sr. Bastien,  a democratização das Américas não representa em caso algum 

um projeto quimérico, se consideramos que cabe aos parlamentares explorar tais vias. 

 
 
 

Sr. Carlos Alberto González Garabelli é Presidente da Comissão de Relações Exteriores e dos Assuntos 

Internacionais do Senado da República do Paraguai.  De dezembro de 1996 a junho de 1997, foi 

Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.  O Sr. González divide hoje seu tempo 

entre o Parlamento e o Conselho de Magistratura, onde representa o Senado.  É autor de várias 

obras e publicações que abordam temas políticos e jurídicos. 

 
 
 

A emergência do "constitucionalismo social", resultante da expansão do "Estado social", provocou 

uma evolução inédita do papel dos Parlamentos no mundo.  Na América Latina, entre outra, o 

desaparecimento das ditaduras em benefício dos governos eleitos democraticamente, aliado à 

crescente importância do processo de integração mundial, acentuou a influência das instituições 

parlamentares.  Esta evolução sugere ao Sr. González dois tipos de reflexões.   

 

Em primeiro lugar, a solidificação da credibilidade das instituições parlamentares diante da opinião 

pública deve permanecer o objetivo prioritário num contexto em que a mídia atribui frequentemente 

as estas a ineficiência na solução de questões complexas.  É então essencial que os Parlamentos 

tenham os meios técnicos e humanos apropriados, que estejam em contato com os diferentes agentes 

da sociedade e que beneficiem de uma informação permanente a fim de enfrentar eficientemente o 

aumento de suas responsabilidades. 
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Em segundo lugar, os Parlamentos têm uma função fundamental em relação a processos de 

integração, pois, de um lado, embora caiba aos poderes executivos negociar os acordos internacionais 

em termos de integração, os Parlamentos devem ratificá-los;  por outro lado, eles têm o dever de ser 

o reflexo das preocupações da população em relação aos processos de integração, a fim de que não 

sejam feitos em benefício de certos setores da sociedade e em detrimento de grandes grupos sociais. 

 

Concluindo, o Sr. González salienta que, assim como as repercussões da integração não devem 

beneficiar apenas um grupo restrito da sociedade, os processos de integração devem considerar 

adequadamente a situação dos países menos desenvolvidos economicamente.  É apenas com esta 

abordagem baseada na solidariedade internacional que poderemos garantir, sem corrermos o risco de 

errar, que os processos de integração favoreçam o desenvolvimento de todos os povos, e isto, sem 

nenhuma discriminação. 

 
 
 

Sr. Carlos Augusto Valle é Presidente da Comissão da Paz do Parlamento Centro-Americano onde é 

deputado desde 1995.  Em 1990, foi eleito deputado no Congresso da República de El Salvador 

onde presidiu a Comissão de Assuntos Municipais.  Fundador do Partido "Avanzada Nacional", 

ocupou, entre outras, as funções de secretário-geral adjunto e membro do Comitê de Direção 

Nacional. 

 

 

 

Apesar de sua grande diversidade, o continente americano tem como denominador comum a 

democracia.  Entretanto, o recente estabelecimento de instituições democráticas não deve ocultar a 

existência de uma tendência à autarcia que ameaça ainda esse frágil equilíbrio.  Nesse contexto, o Sr. 

Valle salienta que torna-se imperativo implantar e consolidar os mecanismos interparlamentares de 

integração, a fim de solidificar a "democracia hemisférica".  

 

Dentro desse processo, que exige importantes transformações estruturais da organização interna dos 

Estados, os parlamentares têm um papel essencial a exercer como legisladores, coordenadores e 
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mediadores.  Neste sentido, esses últimos deverão sempre estar conscientes de que o desenvolvimento 

econômico nunca deve ser realizado em detrimento dos valores democráticos, pois corre o risco de 

levar as sociedades humanas ao subdesenvolvimento. 

É verdade que a integração, que já encontra sua expressão em foros regionais, tais como, o 

Parlamento Centro-Americano, representa um fenômeno irreversível capaz de consolidar a 

democracia.  Todavia, esse processo deve ser considerado antes de tudo como uma colaboração entre 

Estados, baseada no respeito e no reconhecimento mútuo.  Sua viabilidade requer a ultrapassagem 

das rivalidades econômicas, sociais e culturais, e também a implementação de mecanismos de 

resolução dos conflitos e de negociação pacífica capazes de realizar a pacificação total do continente 

na aurora do terceiro milênio.  Nesse sentido, a assinatura dos acordos de 29 de outubro de 1996 na 

Guatemala, que permitiu colocar um fim nos 36 anos de guerra fratricida,  é  um exemplo concreto 

da abertura rumo a uma real e coerente integração continental.  

 

 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

 

No marco do debate realizado após as apresentações, a questão das desigualdades entre países ricos e 

pobres destaca-se devido à sua importância.  Salienta-se, por exemplo, que a democracia representa 

apenas um meio para se alcançar uma integração viável, mas que ela não basta para alimentar os 

mais despojados.  Apenas uma integração fundamentada no princípio de solidariedade dos povos 

economicamente fortes em relação aos mais fracos é que pode obter esse resultado.  De fato, assim 

como a democracia, o livre comércio continua sendo um processo frágil que exige atenção particular. 

 Nessa perspectiva, uma cláusula de tratamento equitativo em um acordo de integração poderia 

permitir melhorar as condições de vida das populações menos favorecidas economicamente e 

solidificar a democracia hemisférica. 

 

Além do mais, outros intervenientes colocam em evidência que é essencial levar em consideração as 

diferentes organizações civis dentro de todo processo de integração, criando espaços 

institucionalizados para esse fim.  Os Parlamentos eleitos deveriam consagrar-se em manter vínculos 

de consulta com tais organizações (por exemplo, as associações de pequenos comerciantes, os 
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agrupamentos de PMEs, de cidades, etc.), que representam um grande espectro de interesses a nível 

de sociedade, e que teriam assim a oportunidade de colocar em evidência seus diferentes pontos de 

vista sobre as importantes implicações, tais como a proteção do meio ambiente, alfabetização, etc. 
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Ao considerar esses diversos elementos, seria possível oferecer à democracia um conteúdo social mais 

elaborado e dar-lhe ainda mais credibilidade, ultrapassando a simples garantia das liberdades públicas.  

 

Além do mais, apesar de ser verdade que as Constituições impedem a partir de então o fenômeno da 

presidência vitalícia na maior parte dos Estados das Américas, outros intervenientes fazem questão de 

manifestar sua preocupação diante da imutabilidade das pessoas na direção dos partidos políticos. 

Sugere-se então que, no futuro, se exerça maior vigilância em relação a esse fenômeno que conduz,  

na maioria das vezes, a um culto da personalidade nocivo para a democracia. 

 

O período de questões também possibilita abordar o problema da ameaça que o poder militar 

representa para certas democracias jovens da América Latina.  A fim de enfrentar este perigo,  países 

como o Paraguai adotaram medidas concretas que permitem ao poder civil exercer, daqui para frente, 

um permanente controle das forças armadas, principalmente através da adoção de uma lei que 

impede que militares sejam afiliados a um partido político.  

 

Também salienta-se que as organizações parlamentares internacionais deveriam ser vigilantes e estar 

prontas para reagir, cada vez que constatarão uma violação dos Direitos Humanos em escala 

hemisférica, e isso para que o processo de integração seja bem sucedido.  Nesse sentido, a 

comunicação entre os Parlamentos é considerada essencial a fim de permitir uma rápida reação diante 

de todo perigo desse gênero. 

 

Todavia, certos auditores fazem questão de salientar toda a dificuldade de aplicar o princípio de uma 

intervenção armada externa, a fim de restabelecer a ordem e a democracia, agora que a soberania dos 

Estados é exercida em todos os lugares.  Sugere-se também que o recurso às forças armadas é algo 

inaceitável, exceto em certas situações particulares e quando esse recurso é aplicado em virtude de 

uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  De modo geral, a intervenção externa 

é apresentada na maioria das vezes como um derradeiro recurso e não como uma panacéia.  É por 

isso que se sugere promover, na medida do possível, a democratização pacífica dos Estados, 

fundamentada na solidificação da regra de direito e das instituições. 
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Sobre esse assunto, a integração econômica é avaliada como um processo de futuro, capaz de facilitar 

o desenvolvimento de mecanismos que visam impedir toda violação desses princípios fundamentais 

dentro dos Estados membros.     

 


