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La Xarxa BCHR (Business, Conflict, and Human Rights) es 
complau a presentar el Newsletter de BCHR, que ofereix una 
gran quantitat d’informació sobre el treball de la xarxa i els 
seus membres. L’objectiu principal d’aquest butlletí és: a) 
compartir informació sobre el treball de la xarxa i els seus 
membres per a un públic més ampli i b) enfortir la cooperació 
i la coordinació entre els membres de la xarxa així com amb 
altres parts interessades.    

• Feu click  aquí  per obtenir més informació sobre la xarxa BCHR

•  Feu click  aquí  per obtenir una llista completa dels membres 

de la xarxa BCHR

La Xarxa BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Comunicats de la Xarxa BCHR

RESERVA AQUESTA DATA: 28 de novembre a Ginebra.
La nostra propera conferència anual tindrà lloc el dijous 28 de novembre de 2019 a l’WMO, 
Ginebra. Reunirem a experts acadèmics, professionals, organitzacions internacionals i ONG 
per analitzar com les empreses interactuen amb els drets humans en contextos de post-
conflicte. Noves investigacions i projectes estan remodelant aquest camp de treball i les 
noves tendències ens obliguen a replantejar-nos nous punts de referència per a la reflexió 
i l’acció.
L’esdeveniment girarà al voltant de la presentació de destacats experts en els camps 
d’empreses i pau i les interaccions de les empreses en contextos complexos com Libèria, 
Sierra Leone i Síria, entre d’altres temes. Al final del dia, el UNWG realitzarà una consulta 
pública.
Uniu-vos per un dia d’idees, aprenentatges, discussions i treball en xarxa.
La conferència anual de la Xarxa proporciona una plataforma per al debat d’una manera 
oberta, crítica i interdisciplinària.
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Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS

• The new climate for Business - BSR Conference 2019
Dates: 12 i 14 novembre / Lloc: San Jose (Costa Rica)
Aquesta conferència anual de BSR explorarà les transformacions que estan generant un nou clima per als 
negocis i ajudarà a aplanar el camí perquè les empreses, les persones i el planeta prosperin en aquesta era 

de canvis ràpids.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• The Global Magnitski Act of the United States: International Sanctions 
against corruption and  severe Human Rights Violations.
Autor: : Francisco Javier Zamora Cabot i Maria Chiara Marullo / Font: Ordine internazionale i diritti Umani 
L’escena legal internacional s’ha enriquit en els últims temps amb una llei de sancions, és a dir, la Llei Global 
Magnitski (GMA), aprovada pel Congrés dels Estats Units el 2016 i que combina la lluita contra la corrupció 
i contra les violacions greus dels drets humans. La GMA ha causat una gran impressió i ja ha generat una 
quantitat considerable de pràctica i activitats d’aplicació. També ha estat objecte d’una creixent atenció fora 
dels EE. UU. i fins i tot ha servit com a model per a legisladors estrangers.
Aquest document fa una presentació succinta d’aquest instrument legal. Una secció introductòria li recorda 
al lector les múltiples formes en que els Estats Units aborda els problemes abans esmentats: corrupció i 
violacions dels drets humans. La següent secció descriu el GMA i els seus continguts de manera sintètica, i 
proporciona un resum de les principals fites de la seva aplicació pràctica, fins al moment actual. A la tercera 
secció, es proporciona una avaluació de la GMA, destacant tant els seus aspectes positius com aquells que 
podrien estar oberts a discussió

https://bit.ly/2zd07jO
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• Enemies OF THE STATE? How governments and businesses 
silence land and environmental defenders
Autor i font: Global Witness
Les crides a protegir el planeta són cada vegada més fortes, però en tot el món, els 
que defensen la seva terra i el nostre medi ambient estan sent silenciats. De mitjana, 
més de tres d’aquestes persones van ser assassinades cada setmana el 2018, amb 
atacs impulsats per indústries destructives com la mineria, la tala i els agronegocis.. 

Més informació

• Natural Resource Conflicts and Sustainable Development
Autor: E. Gunilla Almered Olsson i Pernille Gooch (Earthscan Studies in Natural Resource Management, 2019)
Proporcionant antecedents teòrics i exemples pràctics de conflictes de recursos naturals, aquest volum explora 
les pressions sobre els recursos naturals que condueixen a l’escassetat i el conflicte.

Més informació

• Natural Resource Governance, Grievances and Conflict
Autora: Janine Romero Valenzuela / Font: Springer Nature, 2019
Janine Romero Valenzuela analitza el programa de liti bolivià en l’estudi empíric més gran fins a la data amb 
un enfocament en les perspectives locals i la governança, identificant queixes i les dimensions del conflicte. 
L’estudi de cas mostra que es tracta particularment d’un enfocament de governança alterat, la confiança local 
en el govern i les altes expectatives que l’administració de Morales podrien crear al voltant del liti que influeix 
en els punts de vista locals. En aplicar el concepte de reclam significatiu a nivell local, el llibre dóna suport a 
un major refinament de les teories sobre un vincle de conflicte de governança de recursos.

Més informació

https://bit.ly/2GDDQQk
https://www.crcpress.com/Natural-Resource-Conflicts-and-Sustainable-Development/Olsson-Gooch/p/book/9781138576896?
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-27236-4?#about
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• Entrevista amb John I. Katsos sobre el seu més recent llibre: “Business, 
Peacebuilding, and Sustainable Development”.

Per què vas decidir publicar aquest llibre al costat de Rina i 
Jason?
“Business, Peacebuilding, and Sustainable Development” va sorgir 
del nostre desig de crear un llibre de referència per a professionals, 
investigadors i educadors sobre empreses i pau. El camp és tan 
multidisciplinari que pot ser difícil tant per als experts en el camp com 
per als nouvinguts comprendre on encaixen les noves investigacions i 
troballes en la conversa existent. Aquest llibre hauria d’ajudar com a 
pedra de toc per a tothom al camp.

Quin és el propòsit del llibre?
El propòsit de “Business, Peacebuilding, and Sustainable Development” 
és ajudar a explicar què són els negocis i la pau, com les empreses 
poden promoure la pau i què signifiquen els esforços comercials 
per promoure la pau per a altres institucions que donen suport al 
desenvolupament sostenible.

El llibre presenta diferents estudis de cas des d’una perspectiva 
regional. Quines serien les conclusions clau en relació amb cadascuna d’elles? (Esmenti 3 per a cada 
cas).
El llibre té quatre estudis de cas de països en tres regions: Amèrica Llatina, Sud-est d’Àsia i Orient Mitjà. Els 
quatre estudis de cas tenen conclusions variades sobre la participació empresarial en diferents contextos, però 
sorgeixen alguns temes comuns. El més senzill és que el context del conflicte és molt important per determinar 
el tipus de participació empresarial necessària i els tipus d’impactes de pau esperats. No hi ha un enfocament 
de “talla única” per a les empreses que intenten millorar la pau. El segon és que l’activitat econòmica privada 
amb ànim de lucre no millorarà de facto la pau. Ho ha de fer de manera particular en diferents contextos. Només 
operar no és suficient; operar de manera ètica i reflexiva té més probabilitats d’assolir l’objectiu buscat de la 
pau. Una conclusió final és que s’ha de fer més recerca. Els resultats són sorprenents i interessants en part 
perquè desafien els supòsits existents. Els actors de camp i desenvolupament necessiten més investigació 
per a proporcionar una guia més exhaustiva abans i durant, i no només després, de la participació empresarial.

Coneixes molt bé el cas de l’ISIS. Quines són les lliçons apreses?
La principal lliçó que els actors institucionals haurien d’aprendre del cas de l’ISIS és que les petites empreses 
locals no tenen els mateixos avantatges que les multinacionals o les companyies externes, però també són 
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molt més fiables en els entorns de conflicte i postconflicte per part de les seves comunitats locals. 
Les petites empreses locals faran tot el possible per continuar operant i intentaran millorar la pau més 
ràpidament que les companyies multinacionals. Les multinacionals seran les primeres a anar-se’n 
davant de qualsevol signe de problemes, mentre que les companyies locals es mantindran perquè les 
seves opcions per anar-se’n són substancialment més limitades. Les empreses que es queden estan 
proporcionant un valor social real i, sovint, tenen una confiança molt més sòlida que aquelles que es 
van o que són percebudes com a estranyes. No obstant això, per a romandre i continuar operant, aquests 
negocis han hagut de prendre decisions difícils. Els que estan fora mai van haver de prendre aquestes 
decisions, però no són tan fiables a nivell local. Això té clares implicacions per al finançament de la 
reconstrucció i les institucions de desenvolupament. En donar suport a les companyies locals que van 
sobreviure al conflicte, estan finançant a actors que són més fiables localment però que vénen amb 
“equipatge”. En donar suport als “estranys”, estan finançant als actors que són “més nets” però menys 
fiables per les comunitats a les quals les organitzacions volen ajudar. Hi ha intercanvis clars per a tots 
dos i les institucions de finançament han de ser conscients de les decisions que estan prenent.

Quins són els temes que necessitarien més investigació / debat en el futur?
El camp d’empreses i pau necessita més evidència empírica sobre la temptativa i la intenció de construcció 
de pau per part del sector privat. El llibre presenta quatre estudis de cas i fa referència a les dues dotzenes 
d’estudis empírics que s’han realitzat en camp. Es necessitaran molts més en una major diversitat de 
conflictes perquè les empreses, les ONG i les OIG facin millors determinacions sobre quan, com i per què 
les empreses han de participar en la construcció de la pau i els tipus d’impactes que poden tenir.

Què han de tenir en compte les empreses quan operen en un context de conflicte i postconflicte?
La pau, com els drets humans, és alhora absoluta i relativa. L’estat absolut de pau no és un lloc que hi hagi en 
cap part de la terra avui en dia, però s’utilitza com una eina d’aspiració per impulsar el canvi en una direcció 
positiva. Alhora, les mesures relatives segueixen sent increïblement útils per comprendre les diferències 
reals entre els contextos en què operen les empreses. Les empreses (i els països) probablement mai seran 
constructors de pau “perfectes”, però, en intentar ser-ho, poden millorar notablement amb el temps.

Més informació

https://bit.ly/2ZzOsXl
https://bit.ly/2ZzOsXl
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 46 Agost del 2019

• Com les minyones de Hong Kong van quedar atrapades en un “tsunami 
humanitari”
Autor: Katie McQue / Data de Publicació: 22 juliol 2019. / Font: The Guardian 
Les treballadores migrants que queden embarassades enfronten l’acomiadament, la manca d’habitatge i un 
ràpid retorn a casa. La problemàtica està augmentant a Hong Kong, tot i la regulació del país sobre el tema.

Més informació

• L’infern vivent de les joves esclavitzades en els bordells de Bangla Desh
Autor: Corinne Redfern / Data de Publicació: 6 juliol 2019 / Font: The Guardian
“De vegades em desperto i no entenc per què encara no estic morta”. Venuda per traficants, atrapada durant 
anys i violada moltes vegades al dia. Aquesta és la vida de desenes de milers de nenes menors d’edat a 
Bangla Desh, la il·lusió d’acabar en almenys una fàbrica de roba està feta trossos

Més informació

• Goril·les, carbó i la lluita per la supervivència a la selva tropical del Congo
Autors: Peter Beaumont / Data de Publicació: 22 juliol 2019  / Font: The Guardian
Un conflicte mortal bull a foc lent entre les persones autòctones expulsades del parc nacional Kahuzi-
Biega i els guardaparcs que protegeixen la terra.

Més informació

• Serra Leone enfronta un desafiament legal per la prohibició de col·legiales 
embarassades
Autors: Ruth Maclean / Data de Publicació: 27 juny 2019  / Font: The Guardian
Moltes nenes van quedar orfes en el brot mortal d’èbola del país de l’Àfrica occidental i, en quedar 
vulnerables i obligades a valer-se per si mateixes, hi va haver un augment en els embarassos. Quan es 
van reobrir les escoles després de contenir el brot, el govern va prohibir assistir per protegir les “nenes 
innocents” d’una mala influència.

Més informació

• Les grans empreses suïsses han de començar a informar sobre la bretxa 
salarial de gènere el 2020
Autors: The Local Switzer / Data de Publicació: 22 agost 2019  / Font: The Local Switzer
El govern suís va anunciar que les noves normes que obliguen a les empreses més grans del país a 
realitzar informes d’igualtat de remuneració entraran en vigor l’1 de juliol de 2020.

Més informació

https://bit.ly/2LzShsG
https://bit.ly/2YDK35O
https://bit.ly/2JHCZ34
https://bit.ly/2yrwk6E
https://bit.ly/2NvSb5I
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Blogs i opinions  

Autor: Delphine van Solinge, Comitè Internacional de la Creu Roja  / Data de Publicació: 12 juny 2019
Riscos digitals per a les poblacions en conflictes armats: 5 bretxes clau que el sector 
humanitari hauria d’abordar
La Revolució digital està afectant la vida de persones a tot el món, des de ciutadans connectats en països 
desenvolupats amb gran ample de banda d’Internet, fins a persones que viuen en llocs menys desenvolupats, 
entorns digitals de baixa tecnologia o països afectats per conflictes armats i violència. Les organitzacions 
humanitàries que treballen en aquests contextos estan cada vegada més exposades i confrontades a 
tecnologies digitals de les que depenen cada vegada més. El seu ús, que està influenciat per una sèrie 
d’elements entrellaçats (objectiu, nivell d’alfabetització, finançament, etc.) pot portar implicacions tant 
positives com negatives, inclòs un major risc per a les poblacions afectades.

Más informació

Autor:  aurie Goering, Fundació Thomson Reuters / Data de Publicació: 22 agost 2019
¿Més ofertes, menys conflictes? Clau de planificació d’aigua transfronterera
Segons un nou índex de “Pau Blau” de la Unitat d’Intel·ligència de Economist, menys d’un de cada tres dels 
rius i conques lacustres transfrontereres del món i només nou dels 350 aqüífers que s’estenen a més d’un 
país tenen sistemes de gestió transfronterers.

Más informació
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La Xarxa reuneix a investigadors, professionals i membres d’ONG de diversos camps amb l’objectiu 
d’investigar i analitzar el paper de les empreses en situacions de conflicte reduint les violacions dels 
drets humans i civils i qualsevol altre impacte social i ambiental negatiu, així com altres conseqüències 
adverses. També analitza el paper potencial de les empreses en relació amb la construcció de la pau.

La Xarxa reflexiona sobre les causes, dinàmiques i conseqüències de la participació empresarial en els 
conflictes armats i la repressió estatal sistemàtica, així com sobre les respostes existents o potencials a 
tals implicacions a la llum de les responsabilitats de tots els actors interessats i els esforços internacionals 
i locals en curs per a desenvolupar i aplicar iniciatives apropiades i pautes.
 

Visita: http://www.networkbchr.org/

Sobre la Xarxa BCHR

BCHR Newsletter N 46 Agost del 2019

http://www.networkbchr.org/


BCHR Newsletter N 46 Agost del 2019

12

Compartir i publicar materials

Agraïm els seus comentaris i suggeriments sobre com el butlletí de BCHR pot servir millor a les 
necessitats i interessos de la xarxa, així com als dels seus membres. El convidem cordialment a 
compartir aquest butlletí amb acadèmics, ONG i professionals que puguin estar interessats en el 
seu contingut.
Si està interessat en contribuir amb futures edicions del butlletí, no dubti a posar-se en contacte 
amb nosaltres a maria.prandi@networkbchr.org. 
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