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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: 29 de novembre a Ginebra.

La nostra propera conferència anual tindrà lloc el dijous 29 de 
novembre de 2018 a l’OMM, Ginebra. Reunirem a experts acadèmics, 
professionals, organitzacions internacionals i ONG per analitzar com les 
empreses interactuen amb els drets humans en contextos de 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 de la justícia transicional i els territoris ocupats, entre 
d’altres temes. 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.

Programa preliminar, aquí.
Es pot registrar aquí.

https://docs.wixstatic.com/ugd/e6086f_7a8b3f67e3a840688dc90af3c8c67c21.pdf
https://www.networkbchr.org/annual-meeting
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Comunicats de la Xarxa BCHR Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Negocis i drets humans: manejant riscos, perseguint la innovació
Data: 10-12 de setembre
Lloc: Manchester
El curs està dirigit per Alliance Manchester Business School’s Business and Human Rights Catalyst, un dels primers 
projectes de drets humans que es realitzarà en una escola de negocis. Té com a objectiu, a través d’investigacions 
innovadores i recomanacions de polítiques, tenir un impacte real en els drets d’algunes de les persones més 
vulnerables de la societat, promovent discussions interdisciplinàries entre acadèmics, legisladors i empreses 
sobre el paper del sector privat en relació amb els drets fonamentals.

Més informació

• Curs mestre: drets humans i empresa
Data: del 14 de setembre a l’11 de novembre
Lloc: Bergen, Noruega
Aquest curs proporciona una millor apreciació de la naturalesa de les violacions dels drets humans que poden 
associar-se amb l’activitat empresarial, independentment de la intenció corporativa. El curs examinarà els 
estàndards ètics i legals, els deures i les expectatives de les empreses.

Més informació

https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/yd237m8k
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B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• L’oportunitat dels drets humans 
Autor: Shift 
“L’oportunitat dels drets humans” ofereix 15 exemples pràctics de com les empreses i 
les iniciatives multi-actor poden abordar els impactes en els drets humans i, al mateix 
temps, mostren una gran promesa en el lliurament de contribucions significatives als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Més informació

• Maniobres del curs mitjà: estratègies comunitàries i remediació per a 
conflictes de recursos naturals a l’Índia
Autor: Centre for Policy Research (CPR) - Namati Environmental Justice 
Program
Aquest estudi és un intent de comprendre l’experiència viscuda de les persones afectades 
pel canvi en l’ús de la terra i els conflictes que això comporta. Igualment, i si no més 
important, aquesta investigació busca analitzar què fan les persones afectades quan 
sorgeixen aquests conflictes. Quines són les estratègies que adopten i quin tipus de 
remeis busquen?

Més informació
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https://www.shiftproject.org/sdgs
https://tinyurl.com/y8nm28rh
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 34 Agost del 2018

• Federació Indígena a Geopark: el projecte Perú suposa un gran risc
Data: 26 de juliol
Font: Amazon Watch
Una federació de comunitats indígenes de l’Amazònia peruana va afirmar el seu rebuig a les operacions 
petrolieres planificades en el seu territori ancestral, dies abans de la reunió anual d’accionistes de Geopark. 
La petroliera, amb seu a Xile, actualment té llicència per explorar en el Lot 64 a Perú, qual se sobreposa 
a una part important del territori ancestral Achuar a la conca del Riu Pastaza. La federació, FENAP, també 
acusa Geopark de fomentar conflictes entre comunitats indígenes en aquesta zona.

Més informació

• El banc britànic Lloyds deixarà de finançar noves plantes de carbó i 
mines de carbó tèrmic
Data: 2 d’agost
Font: The Economic Times
La nova política posa a Lloyds en línia amb els seus parells Royal Bank of Scotland i HSBC, que van anunciar 
canvis similars a principis d’aquest any, a mesura que els prestadors actualitzen el seu enfocament enmig 
de les creixents preocupacions sobre l’impacte del carbó en el medi ambient.

Més informació

• Comunitats indígenes guatemalenques presenten denúncia per 
danys causats per represa
Data: 6 d’agost
Font: AIDA Americas
Les comunitats afectades van sol•licitar al Banc Interamericà de Desenvolupament que retiri fons per a 
les preses Pojom II i Sant Andreu per incompliment de les seves polítiques operatives. Els megaprojectes 
han danyat les fonts d’aigua i han danyat els mitjans de subsistència dels pobles indígenes locals, 
especialment de les dones.

Més informació

• El Parlament Europeu adopta una resolució de gran abast sobre drets 

https://tinyurl.com/ycua9nsr
https://tinyurl.com/yc49j84j
https://tinyurl.com/yaygvd4w
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• Les dones sirianes s’enfronten a la calor i l’assetjament mentre 
recullen les collites a Jordània

Data: 9 d’agost
Font: AI Monitor
Moltes dones que van fugir de la guerra a Síria es troben treballant per viure amb les seves famílies 
en els camps de Jordània. El director de l’organització no governamental jordana Tamkeen Limita al-
Kalash va dir a Al-Monitor que al voltant de 20,000 sirians, principalment dones, treballen entre Mafraq 
i la Vall del Jordà.

 Més informació

• Els socis de l’acord del sector bancari holandès publiquen un informe 
anual amb una nova anàlisi del sector del cacau
Data: 9 d’agost
Font: AI Monitor
La coalició que va concloure l’Acord del Sector Bancari holandès sobre la Conducta Empresarial 
Responsable Internacional en matèria de drets humans ha publicat el seu primer informe anual. 
L’informe inclou dues noves anàlisis, una sobre la cadena de valor global del cacau i l’altra que descriu 
com les parts de l’acord i els bancs adherents poden usar la seva influència per prevenir i reduir les 
violacions dels drets humans.

 Més informació

• Els descobriments de petroli a Turkana no encoratgen l’emancipació 
de les dones
 

Data: 9 d’agost
Font: The East African
Turkana és un vast i remot comtat al nord-oest de Kenya, llar de prop de 1,5 milions de ramaders 
nòmades. El descobriment de dipòsits de petroli comercialment viables fa sis anys va comportar grans 
expectatives de transformació econòmica d’aquesta àrea que ha estat històricament marginada.

 Més informació

https://tinyurl.com/yb3wz4dqx
https://tinyurl.com/y7qdnrya
https://tinyurl.com/yaevoazx
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• Chevron derrota la demanda de responsabilitat per terrorisme
Data: 14 d’agost
Font: Courthouse News Service
Un jutge federal va anul•lar dimarts una demanda que afirma que Chevron va finançar actes letals de 
terrorisme a través dels seus pagaments il•legals de petroli a l’expresident iraquià Saddam Hussein. 
Tot i presentar “evidència convincent” que Chevron va pagar comissions il•lícites per petroli barat, els 
demandants no van mostrar una “connexió directa” entre aquests pagaments i actes de terrorisme, va 
concloure el dimarts el jutge de districte nord-americà James Donato en la seva decisió.

Més informació

•¿Marcats per a la demolició? Els ugandesos a la ruta de l’oleoducte 
tenen por de perdre terres
Data: 15 d’agost
Font: This is Place
El govern prendrà aproximadament la meitat de la terra a l’àrea per construir l’oleoducte de calefacció 
elèctrica més llarg del món des del nord-oest d’Uganda fins a Tanzània, deixant als vilatans preocupats. El 
govern prendrà aproximadament la meitat de la terra, que proporciona aliments a nens.

Més informació

• Coalició d’ONGs boicoteja el procés de consulta prèvia per al projecte de 
la represa a Laos
Data: 24 d’agost
Font: Radio Free Asia
Una coalició d’ONGs i grups comunitaris dedicats a augmentar la consciència pública sobre els riscos 
associats amb les preses al riu Mekong van dir divendres que boicotejaran el procés de consulta prèvia per 
al projecte hidroelèctric Pak Lay proposat a Laos.

Més informació

https://tinyurl.com/yale83ns 
https://tinyurl.com/ycsuaqt4 
https://tinyurl.com/yao38e97
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Blogs i opinions

BCHR Newsletter N 34 Agost del  2018

Article de Surya Deva
L’”Atracció Fatal” dels estats que gestionen els acords internacionals d’inversió
En una era de desenvolupament impulsat per la inversió, gairebé tots els estats busquen constantment 
crear un entorn propici per atreure inversions estrangeres. Oferir exempcions d’impostos, establir zones 
econòmiques especials, i negociar acords internacionals d’inversió (AII) són algunes de les estratègies 
que invoquen els estats. Els AII poden afectar el panorama del respecte dels negocis pels drets humans 
de diverses maneres. Poden restringir l’espai legal o de polítiques disponible perquè els estats regulin la 
conducta dels inversors corporatius. Els AII també creen una asimetria entre els drets i les obligacions dels 
inversors corporatius enfront dels estats. A més, els AII poden tenir un impacte tant directe com indirecte 
en el dret de les comunitats afectades a buscar solucions efectives contra els inversors corporatius.

Més informació

Article de Dalia Palombo
Responsabilitat de les empreses matriu per abusos contra els drets humans al Regne 
Unit? Necessitem claredat
La responsabilitat de les empreses matriu pels abusos extraterritorials dels drets humans comesos 
pels seus subsidiàries s’ha convertit cada vegada més en un tema crític per als litigants corporatius i 
de drets humans. L’absència de lleis nacionals i internacionals que aborden aquesta qüestió de manera 
exhaustiva va crear un espai per als arguments creatius a favor i en contra que les empreses matriu de 
grups multinacionals constituïts en estats d’origen rendeixin comptes pels abusos contra els drets humans 
comesos per les seves subsidiàries en els estats d’acollida.

Més informació

https://tinyurl.com/y79gbqgm
https://tinyurl.com/yaqrjnq8
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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 34 Agost del 2018

http://www.networkbchr.org/
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Compartir i publicar materials

BCHR Newsletter N 34 Agost del 2018

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. 


