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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
Conferència anual 2018: oberta la presentació de comunicacions
Volem oferir als membres de BCHR l’oportunitat d’enviar propostes per a 
presentar eines pràctiques que analitzin els vincles entre empreses, conflictes 
i drets humans en la nostra propera conferència anual. Els ponents tindran 
l’oportunitat d’explicar els resultats de les seves investigacions si aquestes 
es basen en plataformes pràctiques i públiques en línia. La participació 
també està oberta a guies pràctiques que aportin recomanacions sobre un 
tema particular relacionat amb la recerca que realitzen les persones i les 
organitzacions.
Termini: 10 de setembre de 2018
Convidem a tots els membres a enviar una proposta enviant un correu 
electrònic a: maria.prandi@networkbchr.org

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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Comunicats de la Xarxa BCHR Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Empreses i drets humans - Què significa per a les empreses i 
organitzacions de la societat civil?
Data: 02 d’agost
Lloc: Webinar
El seminari introduirà els Principis Rectors de les Nacions Unides i proporcionarà informació pràctica sobre com 
i per què les empreses necessiten incorporar una perspectiva de drets humans en la seva gestió i operació. 
El webinar analitzarà breument els Principis específics aplicables a les empreses i com s’ha d’implementar un 
procés de deguda diligència en el negoci.

Més informació

• Coaching: Posada en pràctica dels Principis Rectors: assegurar a llarg 
termini l’èxit del negoci a través de més sostenibilitat social en les seves 
operacions i cadenes de subministrament
Data: 28 d’agost
Lloc: Hawassa & Addis Abeba, Ethiopia
La responsabilitat corporativa és un factor cada vegada més important per a les empreses que vulguin tenir 
èxit en un món competitiu i interconnectat. Aquest curs d’un dia ofereix una introducció pràctica a temes 
socials i de drets humans per a les empreses. Es tracta d’una formació interactiva, que ofereix múltiples 
oportunitats perquè els participants puguin compartir experiències i desenvolupar solucions pràctiques als 
desafiaments comuns.

Més informació

• Taller en integritat i drets humans
Data: 6 de setembre
Lloc: Accra, Ghana
La integritat i la responsabilitat corporatives són factors cada vegada més importants per a les empreses que 
vulguin tenir èxit en un món competitiu i interconnectat. L’esdeveniment cobreix conductes empresarials 
responsables i integritat, així mateix proporciona una visió general sobre pràctiques empresarials, 
expectatives de grups d’interès i el debat actual sobre el tema.

Més informació

https://tinyurl.com/ybjv5p3l
https://tinyurl.com/y9jsz3y5
https://tinyurl.com/ybcgjh8w
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• Empresa i drets humans: maneig de riscos, empenyent la innovació
Data: 10-12 de setembre
Lloc: Manchester
El curs és liderat per Alliance Manchester Business School ‘s Business i Human Rights Catalyst, un dels 
primers projectes de drets humans que se celebrarà en una escola de negocis. El seu objectiu és, a través 
del món de la investigació i recomanacions de política, tenir un impacte real sobre els drets de les persones 
més vulnerables en la societat.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Dirty Profits Reporte 6, empreses mineres i extractives: 
promeses y progrés 
Autor: Facing Finance  
El Dirty Profits 6 ressalta les inversions de deu bancs europeus en deu empreses 
extractives que contínuament violen els drets humans i malmeten el medi ambient. 
Algunes de les violacions en aquest informe han estat comeses per: Barrick Gold, Grup 
Mèxic, Eni i Gazprom, entre d’altres

Més informació

• Accés a remei mitjançant la relació amb múltiples grups d’interès, una 
mirada als casos de Myanmar i Sud-àfrica
Autor: The Global Business Initiative on Human Rights (GBI) and the Business & Human Rights 
Resource Centre (BHRRC)
Aquest informe proporciona coneixements de dues sessions d’estudi del cas titulat “Accés 
al Remei mitjançant la relació amb Grups d’Interès”, que va tenir lloc el 28 de novembre 
de 2017 com a part del sisè fòrum anual de les ONU sobre empreses i drets humans. GBI 
i BHRRC han llançat aquest informe en la seva qualitat de co-organitzadors de la sessió, 
juntament amb el grup de treball sobre empreses i drets humans.

Més informació
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https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/y9agkvuv
https://tinyurl.com/ybqonldt
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• L’«Angle Mort» del dret internacional: les empreses transnacionals i les 
seves cadenes de subministrament
Autor: Lorena Sales Pallarés i Maria Chiara Marullo
La creació de normes vinculants i la recerca de recursos efectius per a les víctimes de greus violacions de 
drets humans comeses per empreses transnacionals han estat, i són, els objectius de la lluita més difícil a 
la qual s’enfronten els defensors dels drets humans en tot el món. A nivell internacional, molts han estat els 
intents de creació de normes vinculants sobre la protecció dels drets humans en l’àmbit de les empreses.

Més informació

• Extraterritorialitat: aspectes destacats
Autor: Francisco Javier Zamora Cabot, Lukas Heckendorn Urscheler, Stéphanie De Dycker
Durant algun temps, el concepte canviant de l’extraterritorialitat s’ha associat a una varietat de maneres 
de la protecció internacional dels drets humans. Per exemple és vinculada als esforços per apropar els 
mecanismes de reparació dels Principis Rectors de les Nacions Unides. De la mateixa manera, la noció és 
pertinent a les obligacions extraterritorials dels Estats, la qual pressiona els Estats a complir amb el marc 
establert en el Pacte Internacional de Drets Culturals, Econòmics i Socials. En ambdós casos, el volum 
i la qualitat de les contribucions tècniques que s’han produït són notables i val la pena prendre-les en 
consideració.

Més informació

• Desenvolupant mecanisme de queixes efectius en el sector bancari
Autor: Bank Track i OXFAM
Aquest article revisa les responsabilitats dels bancs i ofereix suggeriments i 
recomanacions de com els bancs poden desenvolupar i implementar mecanismes 
de queixes nivell operatiu eficaç que seran legítims, fiables i que compleixin amb les 
directrius que estableixen els Principis Rectors.

Més informació
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https://tinyurl.com/yb39m6vy
https://tinyurl.com/yb5an98h
https://tinyurl.com/yd3aaep8


BCHR Newsletter N 33 Juliol del 2018

8

Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 33 Juliol del 2018

• Denuncien en ONU corrupció i violència per gasoducte Tuxpan-Tula
Data: 13 de juny
Font: Regeneració
L’empresa TrasnCanada, els governs federal i estatal i autoritats de Tlacuilotepec, Pahuatlán i Honey, 
en Pobla, van ser denunciats davant la relatora especial per als Pobles Indígenes de l’Organització de 
Nacions Unides per actuar en contra dels interessos nacionals i els drets dels pobles originaris en la 
construcció del gasoducte Tuxpan-Tula.

Més informació

• Una companyia minera de Vancouver acusada de treball forçós
Data: 22 de juny
Font: The Star
Empresa minera de Vancouver acusada d’ús de treball forçós en una mina a Eritrea argumentarà en la 
cort superior de Canadà que una demanda presentada contra l’empresa no hauria d’anar a judici. Nevsun 
Resources Ltd. ha negat vehementment les acusacions de violacions de drets humans a la mina d’or de 
Bisha. El 2013 Human Rights Watch va reportar múltiples problemes a la mina, incloent que la companyia 
permet l’ús de “treball forçat” a través d’acords amb el govern d’Eritrea.

Més informació

• Les dones parlen sobre l’abús a la mina del nord de Mara de Barrick 
Golds a Tanzània
Data: 25 de juny
Font: Mining Watch
En un vídeo difós per MiningWatch Canada, dones que viuen en llogarets al voltant de la Mina del nord 
de Mara de Barrick Gold a Tanzània parlen públicament i per primera vegada sobre la violència sexual 
que van patir a mans d’agents de seguretat privats i públics (policia) de seguretat a la mina. També 
parlen sobre la insuficiència de remei que han rebut per part del mecanisme de queixes de la mina i les 
dificultats actuals que segueixen patint com a resultat de les seves violacions.

Més informació

https://tinyurl.com/y9yh8j5o
https://tinyurl.com/y7wmuju7
https://tinyurl.com/ydg4w4c2
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• El Parlament Europeu adopta una resolució de gran abast sobre els drets 
dels pobles indígenes a tot el món
Data: 3 de juliol
Font: Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
El 3 de juliol de 2018, el Parlament Europeu va aprovar per 534 vots a 71, amb 73 abstencions, una resolució 
sobre les violacions dels drets dels pobles indígenes en el món, inclòs l’acaparament de terres, redactat pel 
ponent diputat del Parlament Europeu Francisco Assis. El UNPO acull amb beneplàcit aquesta iniciativa i el 
suport dels amics dels pobles indígenes d’Amèrica Llatina al Parlament Europeu.

Més informació

• Tailàndia: persisteixen els abusos laborals en flotes pesqueres i les 
reformes per mitigar el treball forçós no compleixen amb els mínims de la UE 
Data: 15 de juliol
Font: Human Rights Watch
El govern tailandès ha fallat en la prevenció d’abusos generalitzats als drets humans de les persones que 
treballen en flotes pesqueres, va dir Human Rights Watch en una carta a funcionaris de la Unió Europea. 
Human Rights Watch va instar la UE a renovar esforços per reformar les polítiques del govern tailandès i 
així reduir efectivament la mà d’obra forçada i altres tractes abusius cap als treballadors migrants de la 
pesca.

Més informació

• Defensar els drets a la terra i el medi ambient s’ha convertit en un 
comportament perillós
Data: 24 de juliol
Font: The Intercept
En un recent informe, Global Witness, va determinar que el 2017 va ser l’any més fatal per als defensors 
de Drets Humans i del medi ambient. El reporti atribueix l’augment dels assassinats a la creixent oposició 
a les companyies agricultores. El major nombre d’assassinats es reporten al Brasil, seguit per les Filipines, 
Colòmbia i Mèxic.

Més informació

http://unpo.org/article/20980	
https://tinyurl.com/y7yfl6cl
https://tinyurl.com/ybxkfx4y
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Blogs i opinions

BCHR Newsletter N 33 Juliol del  2018

Article d’Andrew Smith i Alice Lepeuple
Portant a les companyies a ser penalment responsables per abusos als drets humans
Sota les lleis actuals, és extremadament difícil perseguir les empreses pels abusos als drets humans 
comesos a l’estranger. Es tracta d’una àmplia varietat de raons. Alguns dels abusos més greus dels drets 
humans constitueixen crims de jurisdicció universal, permetent un procés que tindria lloc al Regne Unit 
així les conductes s’hagin comès a l’estranger. No obstant això, processar amb èxit a empreses per aquests 
crims depèn de la identificació de la persona en la companyia que va dirigir i va encoratjar l’ofensa.

Més informació

Article de John G. Ruggie i Emily K. Middleton
Diners, Millenials i drets humans: mantenir la ‘inversió sostenible’
Tan recent com a finals dels 90 “no hi havia cap reconeixement que les empreses tenien responsabilitats de 
drets humans,” segons Arvind Ganesan, Director d’empreses i drets humans de Human Rights Watch. Avui, 
aquesta responsabilitat es reconeix cada vegada més per empreses globals, així com els ecosistemes de 
regulació transnacionals en què operen.

Més informació

Article de Legal Design
Shell a Nigèria: el cas de noves estratègies legals per a la responsabilitat corporativa
Un dels casos més documentats d’abús corporatiu en el món és el dels conflictes de Shell durant decennis 
amb el poble Ogoni al Delta del Níger. Aquest blog revisa alguns dels casos presentats per la comunitat 
Ogoni per obtenir el remei de part de Shell, com un exemple dels desafiaments que enfronta fins al més 
activista de les comunitats afectades.

Més informació

https://tinyurl.com/yb4rsqmt
https://tinyurl.com/y84bbxhw
https://tinyurl.com/ydyn3way5
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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 33 Juliol del 2018

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

BCHR Newsletter N 33 Juliol 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. 


