
RUMO ÀS AMÉRICAS DE 2005 : 
DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E PROSPERIDADE  

Texto apresentado na Almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro de Quebec 

Alocução do Primeiro-Ministro de Quebec. 
V. Exa Lucien Bouchard 

 
Esta versão merece fé. 

Senhor Presidente, 
Senhores Co-Presidentes de Honra, 
Senhoras e Senhores Presidentes de Assembléias e Parlamentares das Américas, 
Senhores Representantes de Organismos Internacionais, 
Senhor Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, 
Senhor Secretário-Executivo da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina 
e Caribe, 
Senhoras e Senhores representantes do Corpo Diplomático e Consular, 
Senhor Prefeito, 
Senhoras e Senhores Ministros, 
Distintos convidados, 

Em nome do Governo do Quebec e da população quebequense, tenho o prazer de desejar-lhes as 
boas-vindas na cidade de Quebec, Cidade do Patrimônio Mundial e Capital quase quatro vezes 
centenária. 

Gostaria de parabenizar os organizadores dessa Conferência, particularmente o Presidente, 
senhor Jean-Pierre Charbonneau, e os dois Vice-Presidentes, senhores Facal e Ciaccia. A 
organização de um evento como este requer minúcia, energia e perseverança; indubitavelmente, 
os senhores e seus colaboradores podem se sentir orgulhosos do trabalho realizado e do sucesso 
que coroa Quebec e sua capital. 

Nunca, desde há mais de um século, os parlamentares das Américas se reuniram para debater em 
conjunto sobre um desafio comum. Por que? Porque nunca, até então, havíamos sido 
confrontados com uma mudança tão importante como esta da integração econômica das 
Américas. 

Trata-se de uma razão muito importante. Mas então, por que reunir-se em Quebec, na capital de 
uma das menores nações das Américas em termos de densidade demográfica, representando 
apenas 1% do conjunto das Américas, e cujo povo se expressa em francês, a língua menos falada 
no hemisfério? 

Talvez, seja exatamente por etas duas razões. Tanto no Sul como no Norte do nosso hemisfério, 
estamos todos engajados em uma integração econômica que almeja o enriquecimento econômico 
de todos. Além disto, temos outras riquezas. Em cada mesa, aqui, os senhores representam 



identidades, tradições, culturas que compõem uma notável diversidade cultural e social das 
Américas. Que sejamos de Calgary ou de Valparaiso, de Nova York, de Caracas ou de Montreal, 
cada um de nós ostenta com orgulho nossas características nacionais. 

O desafio de uma maior integração econômica gera também alguns receios em nossas 
populações. Como por exemplo, o receio de perder uma parte dos instrumentos regulamentares, 
legislativos e tarifários que, durante muito tempo, pensamos que representavam garantias de 
segurança. 

Sem sombra de dúvidas, alguns receios estão vinculados mais fundamentalmente aos riscos da 
homogeneização das culturas nacionais. Refiro-me particularmente à apreensão de que o 
sentimento de pertença, essencial ao ser humano e às coletividades, desapareça. 

Exageros devem ser evitados, mas seria um erro ignorá-los. 

De certa forma, Quebec tem uma consciência particularmente sensível em relação ao inestimável 
caráter de nossas identidades. Nossos amigos dos Estados Unidos têm o mérito de ser a maior 
potência econômica e cultural que o mundo conheceu até então. Nossos amigos canadenses têm 
a vantagem de partilhar o mesmo idioma desta potência. Nossos amigos hispanófonos têm a 
segurança que lhe confere sua numerosa população. Nossos amigos brasileiros são em si uma 
potência econômica e cultural. 

Quebec e sua população vivem de maneira um pouco mais perigosa. Nossa economia não pode 
apoiar-se em nosso mercado interno. Exportamos 54% do que produzimos e nossa riqueza 
depende disto. Consequentemente somos os mais fervorosos defensores do livre comércio de 
todo o Canadá. A este respeito, Quebec foi o principal articulador da participação do Canadá no 
livre comércio com os Estados Unidos, e em seguida no Acordo de Livre Comércio da América 
do Norte (NAFTA). 

A fé dos quebequenses no livre comércio é contagiosa e conquista progressivamente adeptos 
entre os espíritos pragmáticos e abertos. Temos apoiado o acordo de livre comércio assinado 
entre o Canadá e o Chile. Garanti ao Presidente do Brasil, senhor Cardoso, nosso apoio em um 
acordo com os países do Mercosul. Além do mais, Quebec multiplica os acordos e intercâmbios 
com os Estados da Nova Inglaterra e os Estados dos Grandes Lagos, que são nossos principais 
parceiros comerciais. 

Sendo assim, economicamente Quebec aposta plenamente na carta da integração. 

Entretanto, Quebec não pode contar culturalmente com a força que outorga sua densidade 
demográfica ou a proximidade de uma potência francófona. Na Acadia, região vizinha a Leste, a 
utilização da língua francesa goza de boa saúde. Todavia, temos de constatar que Quebec é o 
único lugar no Canadá em que a proporção de francófonos na população não está mais em 
declínio. Isto vêm acontecendo nos últimos vinte anos, desde que adotamos uma Carta que 
protege nossa língua e nossa cultura. 



Socialmente, cada nação soluciona da sua maneira os desafios desse fim de século. Não há nem 
boas nem más escolhas. Os quebequenses têm tomado decisões diferentes das de alguns dos 
nossos parceiros. Como todos no mundo, estamos eliminando nosso défice, mas nossas leis 
trabalhistas, nossos índices de sindicalização, nossa política familial, nossas medidas sobre a 
equidade salarial, nossa prática de parceria entre o Estado, o empresariado, as organizações 
sindicais e comunitárias são sinais que revelam a presença, aqui, de uma população que possui 
sua própria maneira de pensar. Fala-se, às vezes, de um modelo quebequense, inserido entretanto 
na exigência de competitividade que a integração econômica implica. 

O que significa tudo isto? Significa que a população de Quebec, povo de exportadores 
francófonos que forjam um modelo quebequense, representa de certa maneira um caso piloto 
para a integração das Américas. Somos um laboratório vivo das tendências que cada um de 
nossos países vive. 

Às portas do gigante Estados Unidos, enquanto nossos intercâmbios econômicos com o 
continente aumentam aceleradamente, Quebec tenta demonstrar que pode conservar sua própria 
identidade, manter sua personalidade cultural, social e política, multiplicando ao mesmo tempo 
suas relações com seus vizinhos. O contrário disto seria preocupante e soaria como uma 
advertência para o conjunto das culturas. 

Tentamos aqui demonstrar que a integração econômica não pode ser realizada de maneira que 
debilite as diferenças culturais que constituem a diversidade e a riqueza das Américas, mas ao 
contrário de modo que solidifique concomitantemente aquilo que nos distingue e aquilo que nos 
une. 

Os senhores e as senhoras sabem que, alguns, como eu, meu governo e quase a metade dos 
eleitores, achamos que os quebequenses deveriam dar mais um passo na dupla lógica da 
integração e da solidificação do caráter nacional, fazendo de Quebec um Estado soberano com 
alianças econômicas com seus vizinhos. Nossos amigos da aposição oficial não pensam assim. 
Trata-se de um debate que mantemos em um dos parlamentos mais antigos das Américas e do 
mundo, orgulhosos de compor uma das mais sólidas democracias existentes. A prova disto é que, 
no referendum de 1995 sobre a soberania, 94% dos eleitores compareceram às urnas. 

Na nossa região do continente buscamos os meios para conciliar a integração econômica com a 
preservação de nossa personalidade social e cultural. Sabemos que vocês também se preocupam 
com o mesmo. De fato, partilhamos o mesmo dever. Eis a razão pela qual essa Conferência é tão 
preciosa. Ela deve nos permitir trocar nossas experiências, comparar nossos métodos e 
enriquecer nossa reflexão. 

A globalização constitui uma irresistível força neste fim de século. Resistir a ela seria iniciar uma 
batalha na retaguarda. Prefiro a visão de Bolívar que há 150 anos convocou o primeiro congresso 
pan-americano. Entretanto, devemos evitar que os povos estejam a serviço da globalização, ao 
contrário, devemos fazer com que a globalização esteja a serviço dos povos. Por isto é que 
estamos reunidos hoje aqui. 



Podemos discutir juntos sobre as problemáticas comuns: democracia, direitos humanos, 
emprego, educação e formação, previdência social, saúde, desenvolvimento sustentável, culturas, 
línguas e comunicações. Estamos aqui para comparar nossas experiências. Na realidade, falando 
francamente, estamos aqui para roubar as nossas melhores idéias uns dos outros. Entre 
parlamentares isto é legal. 

Neste fim de século, não seremos os únicos a manter este tipo de debate. Entretanto, temos uma 
vantagem em relação aos asiáticos ou aos europeus que abordam os mesmos problemas. Temos a 
sorte de poder abordar esses temas com os parlamentares dos Estados Unidos, país que constitui 
de uma certa forma o centro gravitacional da globalização. 

Estou particularmente satisfeito de ver que tantos parlamentares dos Estados Unidos estão 
participando desta Conferência. Para vocês, os desafios são outros. Porém, este debate sobre a 
força das identidades nacionais em um mundo em crescente interconecção envolve tanto vocês 
quanto qualquer outro. 

No próprio país de vocês, um grande debate está lançado sobre como encontrar um equilíbrio 
entre o multiculturalismo e a necessidade de fortalecer os valores nacionais e a identidade 
nacional. Inclusive, a questão de um idioma oficial constitui um problema não só na fronteira 
com o México, mas também aqui mesmo, no nosso vizinho, o Estado de New Hampshire. O 
impacto da expansão da área de livre comércio na nossa economia é o âmago de muitas 
campanhas políticas. 

É como se vocês estivessem internamente fazendo as mesmas perguntas cruciais sobre coesão 
cultural e econômica que nós, as outras nações das Américas, temos de considerá-las fora das 
fronteiras devido ao grande peso internacional do país de vocês. 

Assim, quer vivamos em Peoria ou em qualquer região das Américas, esste processo precisa ser 
analisado por representantes das populações. Precisamos então nos questionar sobre qual seria a 
melhor maneira de realizar a nossa integração, mantendo ao mesmo tempo as identidades 
nacionais, e sobre como as prioridades estabelecidas pelos nossos eleitores poderiam ser 
consideradas dentro deste processo de integração. Não podemos adotar uma atitude passiva, 
temos de enfrentar a situação de maneira vanguardista. 

Entretanto, uma coisa é certa: não há respostas fáceis. Temos a extraordinária oportunidade de 
começar, hoje aqui, a analisarmos juntos algumas pistas de soluções. 

Meus amigos, somos oriundos de diferentes horizontes, mas como cidadãos de um mesmo 
continente partilhamos um passado comum. Tivemos que dominar estes novos territórios, nos 
instalar e nos adaptar; tivemos de estabelecer relações com os povos indígenas. Além disto, 
tivemos de lutar para nos libertar da tutela colonial. 

Entretanto, é o nosso futuro que nos une mais do que qualquer outra coisa. Podemos constatar 
que nossos empresários estão se comunicando cada vez mais. Os produtos e serviços ultrapassam 
nossas fronteiras com uma facilidade inédita. A comunicação entre as nações da América, no 
horizonte do ano 2005, não pode ser apenas econômica. 



Os acontecimentos das últimas semanas, a extraordinária emoção suscitada pela morte da 
princesa Diana e da Madre Teresa de Calcutá revelam claramente que as nossas populações têm 
sede de humanidade. A economia, a prosperidade devem estar a serviço da humanidade, mas não 
o contrário. 

Pois bem, a política é a arte de proporcionar aos nossos cidadãos os meios para suas esperanças, 
o gozo de seus direitos e a consciência de suas responsabilidades. Estas esperanças, estes direitos 
e estas responsabilidades estão em nossas mãos, os parlamentares das Américas. 

Busquemos, juntos, os meios de fazer de nossa integração um instrumento de enriquecimento 
recíproco e também um instrumento de civilização e de humanidade. 

Muito obrigado. 

 


