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O valor do trabalho na
democracia

Gustavo Zagrebelsky escreveu sobre a crise civilizacional e portanto política a
que nos conduziu a erosão da economia real e dos valores em que ela
assentava os valores do trabalho

António Cluny

1 No passado fim de semana o gru
po de magistrados do sindicato ale
mão VER Dl organizou em Berlim em
conjunto com a MEDEL uma confe
rência internacional intitulada O esta
do social à mercê dos mercados finan
ceiros

A participação da MEDEL inseriu se
no âmbito das razões que estão na ori
gem da sua fundação em 1985 e que
se expressaram mais recentemente
de forma directa na aprovação em 3
de Março de 2012 do Manifesto de
Vilamoura dedicado ao papel da jus
tiça na afirmação dos direitos sociais
e consequentemente também na luta
contra a corrupção
Não deixa de ser significativo que

nas circunstâncias do mundo de hoje
e mais concretamente nas da crise eco

nómica e civilizacional que os chama
dos mercados impuseram à Europa
muitos juristas europeus anterior
mente pouco dedicados ao estudo da
importância do trabalho na socieda
de tenham subitamente despertado
para o tema
Perante o colapso civilizacional a que

a economia fictícia dos nossos tem

pos a economia neoliberal nos con

duziu não pode contudo estranharse que todos os que com a sua mili
tância constitucional contribuíram
na Europa para o aperfeiçoamento do
Estado de direito e da democracia

moderna se alarmem agora com a
degradação jurídica de um direito de
justiça que constituiu a pedra angu
lar dos regimes políticos democráti
cos erigidos depois da Segunda Guer
ra

2 Gustavo Zagrebelsky um dos mais
reputados constitucionalistas italia
nos professor da Universidade de
Turim e antigo presidente do Tribu
nal Constitucional do seu país partin
do da análise do artigo primeiro da
Constituição italiana que diz a Itália
é uma república democrática funda
da sobre o trabalho escreveu recen
temente um brilhante ensaio sobre a

crise civilizacional e portanto política
a que nos conduziu a erosão da eco
nomia real e dos valores em que ela
assentava os valores do trabalho

Nele realça a estreita ligação que exis
te entre o trabalho a sua importân
cia na edificação de uma cidadania
avançada e as consequências positi
vas que a consideração constitucional
da sua relevância tiveram na promo
ção da maior parte dos direitos sociais
de solidariedade fundadores das nos

sas democracias a segurança social
a saúde e a educação públicas
Chama se Fondata sul Lavorola

solitudine dellarticol 1 Vale a pena
lê lo

Mas não só de Itália nos chegam as
preocupações dos juristas não laboris
tas com a degradação do estatuto do
trabalho nas nossas sociedades

Também em França Mireille Del
mas Marty uma reputada professo
ra de Direito Penal e Processual Penal
decidiu agora escrever um pequeno
mas importante estudo intitulado Le
travaille àl heure de la mondialisa
tion

Nele a autora constata a debilida

de da defesa jurídica do trabalho
relembrando que enquanto a OMC
foi capaz de instituir uma espécie de
câmara judicial para julgar e punir
os entraves ao comércio livre jamais
a muito mais antiga a OIT conse
guiu criar um tribunal internacional
para reprimir as manifestas e bru
tais violações das convenções inter
nacionais sobre o trabalho que pro
liferam pelo mundo
Serei ingénuo mas que bom seria

agora ver os nossos mais brilhantes
juristas alguns até comentaristas
mediáticos de sucesso debruça
rem se tão humilde e preocupada
mente sobre uma questão tão impor
tante para a humanidade e em espe
cial para uma parte dela como são
hoje os injustiçados trabalhadores
portugueses

Juristae presidente da MEDEL
Escreve à terça feira
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