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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

REUNIÓ ANUAL 28 DE NOVEMBRE DE 2019, GINEBRA.
El 28 de novembre de 2019, la Xarxa BCHR va celebrar la seva vuitena Conferència anual sobre Empreses, 
Conflictes i Drets Humans a Ginebra, Suïssa. A la conferència anual van assistir aproximadament 50 dels 
millors experts de el camp a l’acadèmia, la societat civil i les ONG, una combinació de membres existents 
de la xarxa, membres de el Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans, així 
com experts individuals.

El dia va consistir en tres panels dirigits per experts que van compartir les seves actualitzacions i 
experiències, i amb molt de temps per debatre i compartir idees al llarg de cada sessió. Els assistents 
van expressar un consens general que la conferència havia estat molt productiva i interactiva.

A continuació, anem a compartir una breu descripció de les sessions, els temes tractats i les principals 
conclusions.

1. El paper de les empreses en la consolidació de la pau i en entorns 
afectats per conflictes: Libèria i Colòmbia

Panelistes:
Francis Colee, Green Advocates, Libèria
Gráinne Kilcullen, Christian Aid Irlanda
Moderador: Hannah Peters, Swedwatch

Aquesta sessió, coorganitzada per Christian Aid Ireland, Green Advocates i Swedwatch, va presentar 
troballes de Sierra Leone i Colòmbia, tots dos dependents dels recursos naturals i afectats per anys de 
conflicte violent. Els participants van destacar els nivells de violacions dels drets humans en el context 
dels acords de concessions, especialment les violacions dels drets a la terra, el paper d’Irlanda i les 
empreses irlandeses que obtenen carbó de Colòmbia, on la majoria de les comunitats són indígenes 
wayuu i afrocolombians, i en última instància el paper vital que exerceix la gestió sostenible dels recursos 
naturals per abordar aquestes violacions i donar suport a les societats en la seva transició de la violència 
a la pau.

Francis Colee, de Green Advocates, Libèria, va destacar que la meitat de la terra de el país està 
dedicada a activitats multinacionals en forma de concessions que es van dur a terme d’una manera molt 
irresponsable. En el cas de Libèria, això no estava contribuint a el procés de pau. Hi ha una àmplia gamma 
d’impactes: acaparament de terres, concessions governamentals atorgades sense consentiment, pèrdua 
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de recursos forestals (per tant, pèrdua de recursos mèdics), contaminació de l’aigua, escassetat d’aigua, 
pèrdua de terres agrícoles i cultius, destrucció de tribus i llocs sagrats (atac a sistema de creences), 
destrucció de ciutats, desplaçament de la població amb un major impacte en dones i nens i atacs brutals 
a les organitzacions.

Les principals causes:
1.- Acció de govern que fomenta l’activitat econòmica sense tenir en compte l’impacte a llarg termini
2.- Concepte i realitat no coincideixen
3.- Sense consentiment, sense informació.
4.- Les empreses no estan abordant els impactes negatius. La concessió altera l’estil de vida i el benestar 
de les comunitats.
5.- La gestió dels recursos naturals no va ser ben abordada en relació amb el procés de construcció de 
la pau.
6.- Empreses que intenten modificar la legislació nacional. Conflicte entre dret internacional i dret intern

Què es pot fer i qui ho pot fer?
Totes les parts involucrades tenen un paper que exercir, tant el sector privat com el govern.
- Abordar la cultura de la impunitat i l’estudi dels crims de guerra.
- Desenvolupar una cultura de drets humans.
- Supressió dels abusos cap als defensors dels drets humans.
- Les empreses haurien de poder dur a terme la deguda diligència de drets humans i abordar els 
problemes de reparació i compensació.
- Les empreses han de ser honestes sobre els possibles problemes socials en els quals poden tenir un 
impacte.
- El govern ha d’assegurar que no hi hagi assentaments a les àrees en què desitgen atorgar concessions.
- La inversió ha d’anar més enllà del “business case”. El govern també hauria convertir-lo en un cas 
“social”.

La pregunta aquí és trobar el model de negoci que pugui fer que tot sigui compatible (benestar social, 
guanys, comunitats locals poden beneficiar-se de l’ocupació, es poden respectar els drets de les 
empreses).

Gráinne Kilcullen, de Christian Aid Irlanda, va destacar que a Colòmbia, la violència ocorre en moltes 
formes i que no hi ha reformes econòmiques reals.
Al nord-est de Colòmbia, la mineria es porta a terme des del 1976. Els abusos contra els drets humans 
en l’àrea han estat molt ben documentats: desplaçaments, manca de consentiment previ i informat, 
fallada de l’Tribunal Suprem per reconstruir un llogaret, però la companyia no va fer res a l’respecte, no 
reubicacions adequades. S’ha abusat de el dret a la salut, el dret a l’alimentació, el dret a un medi ambient 
net, el dret a l’aigua neta. Destrucció ambiental, càncer, malalties de la pell, problemes reproductius són 
problemes comuns.
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Causes:
1.- Model econòmic depredador i perjudicial i enfocament de creixement econòmic.
El desequilibri de poder entre les corporacions amb grans guanys i influència, i el paper decreixent de 
l’estat.
2.- Manca de legislació a nivell internacional i nacional.
3.- Incoherència política en relació amb els impostos.
4.- Impossibilitat d’assolir els objectius de l’acord climàtic.

Què es pot fer i qui ho pot fer?
Al 2016, l’Acord de Pau, un dels més avançats de la història, va reconèixer els drets de les minories, 
va abordar qüestions de gènere, així com qüestions relacionades amb la violència i el narcotràfic. Va 
assegurar el consentiment previ i informat.

 

2. Recompensar als criminals de guerra: el preu ocult dels negocis a 
Síria

Panelistes:
Ibrahim Olabi: Ibrahim Olabi, fundador i Director Executiu de el Programa de Desenvolupament Legal 
de Síria.
Bassel Kaghadou: Bassel Kaghadou, fundador de ProPax.
Assaad A l’Achi: Director Executiu de Baytna Síria.
Emma Beals: consultora independent.
Moderador: Noor Hamadeh. Advocada sirià-americana i Cap de el Programa de la Unitat de Drets 
Humans i Negocis de SLDP

Coorganitzat per:

Aquest panell va destacar el paper que juguen les empreses en el conflicte, en les violacions dels 
drets humans i en els crims internacionals a Síria. L’economista sirià Assaad A l’Achi va començar 
discutint l’estat de l’economia siriana abans del 2000 i concloent amb la situació actual. Va destacar les 
preocupacions econòmiques i els desafiaments que van existir a Síria al llarg del temps que van portar 
al conflicte i han permès a les empreses exercir el paper que actualment juguen en el finançament del 
conflicte i en l’economia de guerra. Assaad també va discutir com el conflicte ha impactat la situació 
econòmica siriana en general. A més, va parlar sobre el paper particular que han jugat les sancions en el 
context sirià desde que es van introduir per primera vegada contra Síria en 1979.

Després d’això, la investigadora independent i periodista, Emma Beals, va parlar sobre el paper de la 
provisió d’ajut humanitari en l’economia de guerra. Molts dels empresaris més rics de Síria van obtenir 
la seva riquesa dels contractes d’ajut humanitari i com a resultat de la seva relació amb el govern sirià. 
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Aquest és un símptoma de la cooptació i armament de l’ajut humanitari per part de govern, com una eina 
per accentuar el conflicte entre els diferents actors i com una eina per controlar quines comunitats són 
recompensades amb ajuda i quins no. Els actors humanitaris han permès que això succeixi. Els actors 
humanitaris han d’abordar la provisió d’ajuda en el context sirià tenint en compte aquestes condicions.

El tercer i últim ponent, Ibrahim Olabi, va parlar sobre la dinàmica política i les motivacions que estan 
darrere dels diferents enfocaments per a la reconstrucció a Síria. També va discutir diferents enfocaments 
per a la rendició de comptes, incloses les sancions basades en els drets humans com una mesura 
provisional de rendició de comptes. També va recomanar que els actors humanitaris es concentrin en el 
desenvolupament de petits projectes, no prioritzin la relació qualitat-preu en la selecció de proveïdors i 
mantinguin la sensibilitat al conflicte per evitar contractar persones que puguin haver estat involucrades 
en violacions dels drets humans o crims internacionals.

3. Investigació emergent sobre les empreses com a actor de construcció 
de pau en situacions de conflicte

John I. Katsos, professor associat, Universitat Americana de Sharjah

En primer lloc, John Katsos va definir la pau des d’un punt de vista de sostenibilitat, així com des d’una 
perspectiva de violència. Després, va aprofundir en els diferents tipus d’intensitat de conflicte.

També va destacar que:
- El conflicte és qualsevol diferència de posició, pel que fa als valors rellevants, entre al menys dos actors 
decisius i directament involucrats, que es combat utilitzant mesures que estan fora dels procediments regulatoris 
establerts i amenacen les funcions estatals centrals o l’ordre internacional.
- Els conflictes varien en intensitat des de la guerra total fins als conflictes latents (de baix nivell)
- La majoria dels conflictes a nivell mundial (al voltant de l’70%) són d’intensitat mitjana a baixa
- La majoria de conflictes (al voltant de l’80%) són conflictes dins de l’estat

Tipus d’activitat econòmica en entorns complexos
• Economia formal: directament controlada i supervisada pel govern.
• Economia informal: creix durant el conflicte ja que les persones sovint recorren a mètodes alternatius 
com a mitjans de supervivència.
• Economia negra: que en realitat pot perllongar el conflicte, consisteix en delictes greus, xarxes i 
violacions dels drets humans.
• Economia de guerra: quan la producció i la distribució depenen de la violència i poden potencialment 
generar conflictes
• Economia combativa: controlada per combatents i senyors de la guerra.
• Economia submergida: controlada per persones que exploten la debilitat de l’estat per beneficiar
• Economia d’afrontament: llars obligats a participar en qualsevol economia que els permeti sobreviure
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Quan s’involucren en entorns complexos, les empreses poden tenir un impacte positiu en la pau a través 
dels següents mitjans: Desenvolupament de l’economia formal; Diplomàcia “Track-two”; Estat de dret 
“importat”; Sentit de comunitat.

Per què les empreses haurien de participar en entorns complexos?
• Algunes no haurien de fer-ho!
• Els majors guanys de creixement es poden trobar en els entorns més complexos.
• Permet a les empreses desenvolupar un “conjunt d’habilitats de gran complexitat” (que proporciona un 
avantatge competitiu)
• És el que s’hauria de fer (?)
 

4. Consulta del Grup de Treball de les Nacions Unides sobre el paper de 
les empreses en entorns post- conflicte

Aspectes destacats de la discussió
1. Resultats de les consultes realitzades el 2019 (incloses les consultes regionals a Beirut i Davao):

• Cal trencar les sitges entre els actors en diverses àrees.
• La integració d’eines d’anàlisi de conflictes en el treball de les organitzacions centrades en les empreses 
i els drets humans contribuiria a una millor comprensió sobre com prevenir i abordar de manera efectiva 
l’abús als drets humans relacionats amb les empreses en entorns afectats per conflictes.
• Les eines existents per a la prevenció de conflictes i l’anàlisi de conflictes poden ser útils per a la 
deguda diligència “millorada” de drets humans corporatius en contextos de conflicte, però actualment 
no són àmpliament utilitzades per empreses o altres actors.
• La necessitat de comprometre amb els actors vinculats a la consolidació de la pau també és evident.
• Aquestes sitges existeixen dins de l’ONU i al govern però també dins de les empreses.
• Per exemple, el Grup de Treball va convocar una consulta amb actors humanitaris per aprendre de la 
seva experiència al tractar amb grups armats. Sorprenentment, tot i que hi ha molta experiència, hi ha 
molt poca orientació sobre com involucrar-se responsablement amb els grups armats.
• El Grup de Treball també va destacar un dilema particular que ha sorgit, fins i tot en la consulta regional 
a l’Orient Mitjà: quina orientació específica s’ha de desenvolupar per a les empreses que enfronten el 
risc de veure involucrades en dinàmiques de conflicte i abusos als drets humans , però que no tenen 
l’opció d’abandonar el lloc. Pel que fa a les companyies que poden anar-se’n, els criteris per a la “sortida 
responsable” encara necessiten més aclariments.
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2. Conclusions del Fòrum sobre Empreses i Drets Humans que va tenir lloc els dies 25 i 27 de novembre:

• Un panell sobre el paper dels estats d’origen en la promoció d’inversions responsables en contextos 
posteriors a conflictes va demostrar que hi ha una demanda d’orientació, no tant en forma de normes 
normatives i legals, sinó més aviat d’orientació pràctica i operativa.
• Hi ha la necessitat d’elaborar com es veu un compromís responsable quan les empreses i les inversions 
impliquen relacions amb actors que poden haver comès crims de guerra o greus abusos contra els drets 
humans. Això inclou la pregunta de què fer quan els “dolents” són actors governamentals amb vincles 
amb el sector en qüestió. Si bé la recomanació fàcil és desaconsellar la participació en tals contextos, la 
realitat és diferent, el que planteja la qüestió de com abordar aquesta realitat i minimitzar i prevenir els 
impactes adversos.
• Està sorgint alguna orientació útil, fins i tot de governs, com l’orientació recent dels Països Baixos sobre 
el desenvolupament de el sector privat sensible als conflictes. No obstant això, cal identificar què més 
es necessita.
• Si bé les discussions del Fòrum van emfatitzar la importància de la legislació i la deguda diligència de 
drets humans obligatoris en general, també cal buscar altres eines per impulsar una pràctica empresarial 
responsable. Un altre exemple a què es va fer referència va ser com el govern canadenc pot retirar el 
suport comercial a les empreses que no respecten els drets humans, el que pot ser una mesura efectiva. 
Es va fer èmfasi que hi ha una clara necessitat de creativitat i identificar la xarxa completa d’eines.

3. Punts clau de la discussió d’experts on es consideraria útil una major claredat i orientació:
L’aplicabilitat de el dret internacional humanitari

• Els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans exigeixen que “en 
situacions de conflicte armat, les empreses han de respectar els estàndards del dret internacional humanitari”.
• Si bé les empreses tenen interès en assegurar-se no ser còmplices de crims de guerra, un desafiament 
és que, atès que no hi ha una definició clara i uniforme de “conflicte”, pot ser que no sigui obvi per a les 
empreses quan s’hagi d’aplicar el dret internacional humanitari, a més a la pregunta de com hauria de 
operacionalizar-se. En aquest context, es va observar que les empreses no poden dependre de les parts en 
conflicte per determinar si hi ha un conflicte armat en curs o no, com es subratlla en l’exemple d’un país on 
també es va considerar la qüestió de reconèixer si hi va haver un conflicte armat pel govern. Com una ONG 
que treballa en pautes per al sector privat pel que fa a la deguda diligència per a negocis responsables, 
que abasta temes com els drets a la terra, la seguretat i el crim organitzat, ha inclòs referències a el dret 
internacional humanitari, però això ha creat tensions amb el govern. Un altre exemple va ser la qüestió 
de si un país es troba en una etapa de “reconstrucció” o no, el que pot ser un tema altament polititzat.
• Al mateix temps, es va advertir que sempre que les empreses respectin les normes internacionals de 
drets humans, podran operar de manera responsable. Es va observar que, de fet, el dret internacional 
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humanitari és més permissiu que el dret internacional dels drets humans i, excepte en casos especials, 
les normes de drets humans proporcionen el millor punt de referència.
• Es va suggerir que el projecte de el Grup de Treball no s’empantanegui en un intent de definir un 
conflicte armat, però que seria útil reiterar el fet que el dret internacional humanitari indica als estats 
i a les empreses quan s’ha d’aplicar una deguda diligència millorada. Hauria de ser suficient esmentar 
que la altes tensions requereixen tenir en compte el dret internacional humanitari i penal i orientar a les 
empreses en la direcció correcta.

Com participar responsablement en un context de post-conflicte i reconstrucció

• Fins a cert punt, els conflictes en curs presenten a les empreses línies més clares per determinar si el 
compromís és acceptable o no, especialment quan hi ha règims de sancions. En situacions de contextos 
de post-conflicte i reconstrucció, la situació pot ser menys clara, i les expectatives cap a les empreses i 
inversors són menys directes, fins i tot pel que fa a quines relacions comercials poden ser acceptables 
des del punt de vista d’una conducta comercial responsable.

• Una qüestió clau per a una empresa és la qüestió de amb qui fer negocis i com evitar vincular-se amb 
actors, inclosos els actors governamentals, que s’han involucrat o s’han beneficiat de crims de guerra i 
greus abusos contra els drets humans. En alguns contextos, les empreses poden no tenir una opció de 
amb qui tractar, i una pregunta pràctica bàsica és on traçar la línia vermella.

• Es va suggerir que un factor clau a tenir en compte és la connexió que els socis comercials potencials 
tenen amb el govern i específicament amb els actors governamentals que van exercir un paper en els 
crims de guerra i les violacions dels drets humans. Els socis comercials també poden incloure a agències 
governamentals. Es va assenyalar que un vincle amb el govern pot no ser necessàriament una preocupació 
de drets humans en tots els casos, però cal observar de prop la connexió i les possibles implicacions 
d’una relació comercial.

• Es va reconèixer que és un desafiament per a les companyies responsables trobar informació fiable 
objectiva sobre possibles relacions comercials i la seva connexió amb violacions de drets humans. 
En aquests contextos, seria crític consultar àmpliament. Es va suggerir que el primer lloc per buscar 
informació és la societat civil, però també consultar amb empresaris que van abandonar el país a causa del 
conflicte i els negocis en els països veïns. Un desafiament a què s’han enfrontat les empreses és que les 
organitzacions de la societat civil poden ser reticents a assessorar les empreses, ja que temen que la seva 
informació pugui ser mal utilitzada. Un suggeriment per superar aquest repte va ser que els acadèmics 
podrien exercir un paper de pont. Les ambaixades podrien proporcionar una altra font clau d’informació 
per a les empreses transnacionals. L’avaluació de el paper de les institucions financeres internacionals 
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va ser més crítica, ja que les experiències suggereixen que tenen un historial feble en la implementació 
de salvaguardes dels drets humans a nivell local (tot i l’enfortiment dels marcs de polítiques) i tendeixen 
a centrar-se en factors per atreure inversions (per exemple, costos laborals i oportunitats comercials). 
I que les empreses confien massa en els seus consells en lloc de buscar informació contrastada de les 
organitzacions de la societat civil. Una altra font per a les empreses en el seu procés de deguda diligència 
abans d’entrar en contextos fràgils són les consultories de risc polític.

• Un suggeriment per a les empreses és que sempre han de preguntar qui són els propietaris de les 
empreses a les quals es vinculen. Això vol dir preguntar explícitament qui és el propietari de les accions 
i anar més enllà de les companyies  fantasmes.

Pot ser incòmode per a les empreses fer-ho, però s’ha de fer com a part del procés de deguda diligència. 
Un altre suggeriment va ser recomanar una total transparència en totes les relacions comercials, ja que 
sovint pot ser difícil per a una empresa identificar persones vinculades a violacions de drets humans, 
mentre que les organitzacions de la societat civil poden tenir accés a aquesta informació i podrien 
aprofitar la transparència sobre les relacions comercials. A el mateix temps, es va fer èmfasi que no hi ha 
una sortida fàcil per a les empreses i que s’ha de dur a terme una deguda diligència millorada.

• Es va assenyalar que podria ser més eficaç per a l’adopció en la pràctica comercial real si l’orientació 
per a les empreses proporcionés una llista de qüestions concretes clau, com l’acaparament de terres i 
els desplaçaments forçats, que han de tenir en compte. En aquest context, es va fer referència a una 
“Declaració de juristes eminents sobre obligacions legals en 2018 que donen suport a la reconstrucció 
a Síria”, que proporciona alguns suggeriments sobre on traçar la línia per a un compromís responsable. 
En particular, l’activitat empresarial no ha de contribuir a institucionalitzar els impactes dels crims de 
guerra. Per exemple, on s’han produït desplaçaments forçats, difícilment serà possible invertir d’una 
manera que respecti els estàndards internacionals. Per als negocis, no és només una qüestió de amb qui 
està tractant, sinó també cap a on va, el que requereix comprendre el context local específic.

• El paper de les empreses en la justícia transicional i l’accés a recursos també és important en aquests 
contextos. Si una empresa s’ha beneficiat d’un conflicte o desplaçament forçat, es va fer èmfasi que ha 
de proporcionar reparacions, a el temps de ser sensible als processos de transició de justícia i construcció 
de pau en curs i en consulta amb el procés de justícia transicional i construcció de pau. Es va assenyalar 
que un tema fonamental és ser obert sobre com pot haver-se beneficiat i oferir disculpes.

• Un altre tema que les empreses que operen en entorns afectats per conflictes han de tenir en compte 
és el risc de vincular-se a l’esclavitud moderna, i que això també requereix una comprensió sòlida del 
context local i de la presència de refugiats i desplaçats interns.
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Paper dels estats d’origen

• Es va observar que les recomanacions de el Grup de Treball als estats d’origen i el seu paper en la 
promoció de negocis responsables en contextos afectats per conflictes han de tocar a tots els estats 
d’origen, cobrint tant els mercats desenvolupats com els emergents. A el mateix temps, una observació va 
ser que la qüestió dels negocis i els conflictes pot ser menys sensible que l’agenda de drets humans per 
a alguns estats, ja que la connexió entre tractar bé a les persones i l’estabilitat pot tenir una ressonància 
més àmplia.

• Els estats que estableixen estàndards i requisits més alts per a la deguda diligència de drets humans de 
les empreses en entorns afectats per conflictes. Un enfocament equilibrat és indubtablement complicat, 
però ha d’incloure una perspectiva basada en els drets humans i avaluacions de com els diferents actors 
són part d’un conflicte. Els estats d’origen no només han d’usar mesures reguladores, sinó també aplicar 
altres eines, per exemple, en els seus rols com a finançadors de negocis.

• Una avaluació comú és que la majoria de les ambaixades continuen donant prioritat a la promoció 
d’oportunitats de comerç i inversió sense prestar l’atenció adequada per abordar el risc que les empreses 
de la seva jurisdicció es vinculin a l’abús dels drets humans, tant en general com en relació amb contextos 
afectats per conflictes específicament. Es va esmentar un exemple de bones pràctiques, en què una 
ambaixada s’havia comunicat amb els defensors dels drets humans i havia establert contacte amb 
organitzacions de la societat civil per facilitar el diàleg.

• Pel que fa a la recomanació que la deguda diligència de drets humans ha d’incloure la sol·licitud 
d’informació sobre els propietaris reals de possibles socis comercials, la implementació pràctica pot 
ser difícil en vista de qüestions més àmplies de reforma de polítiques relacionades amb les pràctiques 
de propietat efectiva de govern local que permeten a les empreses evadir les obligacions legals i la 
transparència.

• Una recomanació per als estats d’origen va ser ajudar a compensar els costos incorreguts en les 
empreses mitjançant la diligència deguda de drets humans a través d’incentius fiscals per a les empreses 
que poden demostrar bones pràctiques.

• Es va destacar el paper dels Punts Nacionals de contacte (PNC) de l’OCDE en relació amb el paper dels 
estats d’origen en la promoció de l’accés als remeis per a les víctimes. Es va assenyalar que la majoria 
dels PNC no tenen sensibilitat als conflictes en els seus mandats i polítiques, i que aquest era un aspecte 
específic que les recomanacions de el Grup de Treball d’abordar, mentre que encara es necessita resoldre 
una major claredat sobre com guiar els PNC.
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• Es va encoratjar a Grup de treball a elaborar una estratègia per a l’adopció efectiva de les seves 
recomanacions, en la qual els socis a nivell regional poguessin tenir un paper important.

Indústria armamentística

• El comerç d’armes proporciona un exemple de com es desenvolupa la manca de coherència política 
a la pràctica dins dels governs, entre els departaments governamentals que faciliten aquest comerç i 
els encarregats de supervisar la implementació dels requisits legals i les normes internacionals. Es va 
observar que, encara que les llicències de comerç d’armes es regeixen per la llei en la majoria de les 
jurisdiccions, les limitacions de capacitat per a la detecció efectiva de el nombre de contractes són un 
veritable desafiament.

• Es va suggerir que el desafiament de la capacitat, al menys en un context europeu, podria abordar-
se mitjançant la cooperació internacional a nivell europeu per gestionar conjuntament l’avaluació i 
l’assessorament sobre riscos de drets humans per a la indústria. Ja hi ha una gran quantitat d’informació 
sobre riscos específics del context com a resultat de el seguiment per part d’organitzacions de la 
societat civil, així com cambres de comerç i ambaixades. També es va assenyalar que aquesta cooperació 
intergovernamental hauria de comptar amb el suport de recursos suficients per a ser efectiva. Un 
desafiament perquè tal coordinació es desenvolupi en la pràctica és que la indústria d’armes sovint està 
connectada a “interessos nacionals”.

• Es va observar que aquesta alineació s’ha anat desenvolupant en relació amb el comerç de béns utilitzats 
per a la pena de mort i la tortura.

• Si bé els Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans s’haurien d’aplicar a la indústria 
armamentista, es va advertir contra el risc de reduir l’agenda més àmplia d’empreses, conflictes i drets 
humans, ja que les consideracions per a la indústria armamentística poden no ser necessàriament 
aplicables per a altres indústries

Dimensió de gènere

• Els participants van emfatitzar la importància crítica d’integrar la dimensió de gènere en l’orientació als estats 
i les empreses. Pel que fa a les situacions posteriors als conflictes, es va fer èmfasi que les activitats comercials 
que reforcen el patriarcat poden soscavar les bases d’una pau sostenible.
• Es va assenyalar que gènere i conflictes són un tema molt ampli i que cal seguir treballant per aclarir l’orientació 
en relació amb els negocis, el gènere i els conflictes.
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Orientació emmarcada per als negocis

• Es va suggerir que és més fàcil aconseguir que el negoci compri el “negoci de la pau” i “tenir bons 
objectius” que el requisit dels Principis Rectors de centrar-se primer en la gestió de riscos i evitar danys. 
No obstant això, es va observar que si les empreses compleixen la seva responsabilitat i eviten danys, això 
tindrà el major impacte positiu.

• Si bé l’enfocament dels Principis Rectors és enfocar-se en prevenir i abordar els impactes adversos, 
un suggeriment va ser que també seria útil si l’orientació de el Grup de Treball s’emmarca al voltant de 
el concepte de construir una pau sostenible. Una forma de fer la connexió és demostrar que el respecte 
corporatiu pels drets humans és un component crític per mantenir la pau.

• Un altre aspecte és que les empreses sol·liciten orientació pràctica concreta i com traduir els requisits 
dels estàndards de drets humans al llenguatge de gestió. Seria important per a l’orientació de el Grup de 
Treball abordar això. Un suggeriment va ser que l’orientació seria més concreta si s’emmarca al voltant de 
impactes específics i utilitza iniciatives sectorials com un pont per traduir les expectatives generals en 
accions concretes en un context sectorial específic.

• També es va assenyalar que cal ser explícit sobre quan s’espera una deguda diligència millorada i que 
això implicarà costos addicionals per a l’empresa. Les empreses han de gastar més en la participació dels 
grups d’interès i els experts, així com en mesures de responsabilitat, i és fonamental ser clar sobre el fet 
que això costarà més.

• L’Assemblea General de la Xarxa va aprovar AFRILAW com a nova Secretaria Tècnica

Secretaria tècnica de la xarxa
Maria Prandi, juntament amb Kristian Herbolzheimer, director de l’ICIP, van inaugurar l’Assemblea General de la 
Xarxa agraint a tots els ponents, així com als assistents l’increïble diàleg i participació durant tot el dia.

Maria i Kristian van informar als membres de la xarxa sobre la renúncia de l’ICIP com a secretaria tècnica a 
data de 31 de desembre de 2019. L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) va assumir la Secretaria de 
la Xarxa BCHR per al període 2016-2019 . Des de la seva creació, l’ICIP ha assegurat, a través de Business 
and Human Rights (BHR) i Maria Prandi, com a coordinadora l’organització d’un esdeveniment anual, la 
publicació d’un butlletí mensual i altres activitats. A més, ha assumit els costos associats amb el lloc web 
de la Xarxa i les reunions de la Xarxa i ha proporcionat espai per a reunions on s’han discutit assumptes 
relacionats amb la Xarxa, així com el capital humà que ha fet tot això possible.
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En aquest sentit, i després del llançament d’una convocatòria oberta, l’Assemblea General va considerar 
la candidatura d’AfriLaw, ja que era l’única que s’havia rebut. En aquest sentit, ens complau compartir 
amb vostès que, després de la presentació de la seva estratègia, African Law Foundation (AFRILAW), 
Nigèria va ser nomenada com la nova Secretaria Tècnica de la Xarxa. (Https://namati.org/network/
organization / african-law-foundation-afrilaw /).

Okereke Chinwike, CEO d’AFRILAW, és un expert en drets humans i dret del desenvolupament. Té experiència 
rellevant i ha treballat en temes de Responsabilitat Corporativa i Empreses i Drets Humans amb 
diversos socis, xarxes i associacions com la Xarxa de Vigilància de l’OCDE, Grup de Treball de Defensors 
Internacionals (IAWG), Campanya BankTrack / EPA, Coalició pels Drets Humans en Desenvolupament, EE. 
UU., Comitè Assessor de la Campanya de Defensors de Drets Humans en el Desenvolupament, Coalició 
Africana sobre Responsabilitat Corporativa (ACCA), Lieghday LPP, Regne Unit, ICoCA, Observatori de 
Governança de la Seguretat Privada, Associació Internacional de Responsabilitat (IAP), centre de Ginebra 
per a la Governança de l’Sector de Seguretat (DCAF) i Fòrum Global de Dret, Justícia i Desenvolupament 
(GLJD).

La Secretaria és un dels tres òrgans rectors de la Xarxa BCHR i la seva principal responsabilitat és 
supervisar la implementació de les decisions preses en la reunió anual. És designada per la reunió 
anual per un període renovable de tres anys. L’organització que acull la Secretaria ha d’informar la junta 
assessora a molt tard a l’inici del tercer any sobre si podrà continuar com a amfitrió de la Secretaria per 
un període renovat. La Secretaria està a càrrec de la pàgina web (http://www.networkbchr.org/) i de la 
publicació periòdica d’un butlletí electrònic. L’objectiu principal del butlletí és a) compartir informació 
sobre les activitats de la Xarxa i els seus membres, i b) enfortir la cooperació i la coordinació entre els 
membres i amb altres parts interessades. La funció de la Secretaria no és remunerada, ja que la Xarxa en 
si mateixa no té la capacitat econòmica per cobrir les despeses associades amb el seu cicle d’activitats. 
No obstant això, permet la cerca de suport financer de terceres fonts legítimes.

Consell Assessor: renovació de membres
Maria Prandi també va consultar als participants sobre qualsevol interès en unir-se a la Junta Assessora. 
Alguns membres que participaven a l’Assemblea General (Peter Webster, Fundació EIRIS
i Jonathan Kolieb, RMIT University) van mostrar la seva voluntat d’esdevenir membres de la nova Junta 
Assessora.

En aquest sentit, ara es llança una convocatòria oberta a tots els membres que vulguin convertir-se en 
membres de Consell Assessor de la Xarxa (tancament el 30 de gener de 2020). Si està interessat, poseu-
vos amb: maria.prandi@networkbchr.org.

Https://namati.org/network/organization / african-law-foundation-afrilaw
Https://namati.org/network/organization / african-law-foundation-afrilaw
http://www.networkbchr.org/
mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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Altres comunicats

CONVOCATÒRIA DE L’UNWG: PROJECTE SOBRE EMPRESES EN 
CONTEXTOS DE CONFLICTE I POSTCONFLICTE

Origen
Com a part del seu mandat per promoure els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i 
els Drets Humans, el Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans va llançar un 
projecte el 2018 per aclarir els passos pràctics que els Estats i les empreses comercials han de prendre 
per implementar els Principis Rectors en contextos de conflictes i postconflicte.

Justificació
Si bé està ben documentat que les pitjors formes d’abús dels drets humans relacionades amb les 
empreses tendeixen a ocórrer en contextos afectats per conflictes, una millor comprensió de les mesures 
pràctiques que tots els actors han de prendre per prevenir i abordar els drets humans relacionats amb les 
empreses és encara necessària.

Abast i enfocament de el projecte
En aquest context, el projecte de el Grup de treball tindrà com a objectiu identificar i aclarir polítiques i 
pràctiques per als Estats i les empreses, inclosos els inversors públics i privats, al llarg de tot el “cicle de 
conflicte” i dels tres pilars “Protegir , respectar i remeiar “dels Principis Rectors.

En aquest context, el projecte se centrarà en qüestions clau com:
• Quins són o haurien de ser les polítiques, regulacions i adjudicacions apropiades dels Estats d’origen i 
d’acollida per protegir contra els abusos dels drets humans relacionats amb les empreses en situacions 
de conflicte i post-conflicte?
• Quines mesures específiques han de prendre les empreses en situacions de conflicte i post-conflicte i 
com es veu en la pràctica la deguda diligència de drets humans “millorada”? Com ha de ser el procés per 
identificar, prevenir, mitigar i explicar els impactes reals i potencials en situacions de conflicte i post-
conflicte i en què difereixen dels contextos “no conflictius”?
• Com es veu la inversió responsable i sostenible en contextos de postconflicte i reconstrucció en termes 
pràctics? Quines accions han de prendre (i evitar) els actors de el sector financer, tant les institucions 
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financeres públiques com els inversors privats, per complir les seves responsabilitats en virtut dels 
Principis Rectors i utilitzar la seva influència per donar suport resultats que no soscavin els drets humans 
i la pau sostenible? 
• Quin és el paper de les empreses en la justícia transicional? Quines són les implicacions dels Principis 
Rectors en un context de justícia transicional?

Convocatòria a participar
El Grup de treball convida a totes les parts interessades a presentar informació i materials rellevants 
per ajudar a informar el projecte. Es encoratgen les presentacions que abordin una o més de les àrees 
d’enfocament identificades.
Consulti: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx

Són benvinguts els estudis de casos i exemples de bones pràctiques de situacions de conflicte passades 
i actuals en diferents regions.
Data límit: 10 d’abril de 2020.
Per a presentacions o preguntes sobre el projecte, escriviu a unwgbhrconflictproject@gmail.com i 
wg-business@ohchr.org.

Outputs
Les recomanacions del Grup de Treball es presentaran en un informe a l’Assemblea General de l’ONU a 
l’octubre de 2020.
Les recomanacions es difondran en l’últim trimestre de 2020 als actors en l’àrea de construcció de pau 
i prevenció de conflictes, governs, empreses i la comunitat inversora, així com el compromís amb la 
societat civil i les institucions internacionals.

L’informe serà una aportació clau per al Fòrum de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans 
2020 (Ginebra, 16-18 de novembre).

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx
mailto:unwgbhrconflictproject%40gmail.com?subject=
mailto:wg-business%40ohchr.org?subject=
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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
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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. 

BCHR Newsletter N 49 Novembre del 2019


