20 anos de Mercosul

Vinte anos após a assinatura do Tratado de Assunção, vemos que o Mercosul
cresceu não apenas economicamente, como social e politicamente, fortalecendo sua
estrutura institucional. Os desafios, como a criação de uma área de comércio livre, existem
e são imensos, mas as conquistas são grandes e visíveis.
Hoje em dia, acreditamos que o Mercosul é visto e reconhecido internacionalmente
como uma potência regional e já inspira uma percepção de identidade que vem sendo
construída não apenas pelos governantes, mas pelos cidadãos e cidadãs sul-americanos. A
participação de grupos da sociedade civil, autoridades locais e jovens, por exemplo, mostra
um pouco essa nova “cara” da América do Sul.
As assimetrias existem, sim, pois as diferenças entre os países são notáveis. E não
apenas em termos econômicos, como culturais. Mas sabemos que o Mercosul é capaz de
abarcar todas essas identidades culturais. Existem, no sentido de combater as
desigualdades, esforços para diminuir o abismo social, como o FOCEM1, por exemplo,
mostrando que a criação de mecanismos de redistribuição de recursos entre os países para
que as grandes diferenças sociais e econômicas possam ser diminuídas é um avanço claro
do Bloco.
É verdade que o tão esperado livre comércio ainda não se consolidou, embora sejam
anos de expectativa, mas se tomarmos como exemplo a União Europeia, com seus 60 anos
de história e tantos desafios pela frente, talvez possamos entender um pouco mais o tempo
do Bloco.
Esperamos e acreditamos que nos próximos anos, seguiremos, na condição de
mercosulinos, avançando no sentido de fortalecer a integração, consolidando o Parlamento
do Mercosul, e criando uma América do Sul mais plural, inclusiva e menos desigual, onde
cabem todas as Américas do Sul nela contidas.

Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, criado em 2006, visa financiar projetos “em benefício
das economias menores do MERCOSUL (...). Está integrado por contribuições financeiras dos Estados Partes
- não reembolsáveis - no montante anual de US$ 100 milhões. Em 10 anos de duração, o FOCEM tornará
disponíveis recursos totais de quase US$ 1 bilhão” (in http://www.mercosur.int/focem/).
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