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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

A principis de mes, ens vàrem posar en contacte amb els membres de la xarxa per 
informar-los que estem fent realitzant una enquesta per obtenir feedback i poder així 
millorar l’experiència i el contingut que s’ofereixen a través de la xarxa.

Encara estem acceptant respostes a través d’aquest enllaç

Les seves opinions aquí escrits seran altament apreciats i tinguts en consideració per 
a millorar la Xarxa. En nom de la Secretaria, us agraïm el vostre temps per endavant 
i esperem llegir les seves respostes.

https://forms.gle/uwoJAFkwygyyYis38
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Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS, I CURSOS

• Gènere i Supply Chain Global (“Gender and Global Supply Chains”)
Data:  24 de Setembre Lloc: Londres 
Presentat per la Ethical Training Initiative, aquest curs té com a objectiu desenvolupar la comprensió de la 
igualtat de gènere com a facilitador i motor de millors condicions de treball tant per a les dones com per 
homes treballadors. Al llarg de la jornada, s’oferiran eines per poder avaluar la seva supply chain i identificar-
ne els riscos laborals amb els que potencialment es poden trobar les dones. També es treballarà sobre com 
desenvolupar accions apropiades que, més enllà de mitigar els riscos, treballin per a aconseguir un major 
respecte pels drets de les treballadores.

Més informació

• 1ª Conferència Internacional sobre Environmental Peacebuilding
Dates: del 23 al 25 d’Octubre Lloc: University of California, Irvine 
La primera edició d’aquesta conferència cobrirà una varietat de temes relacionats amb el conflicte ambiental 
i la construcció de la pau, entre els quals s’inclouen: Tecnologia i innovació en la construcció d’Environmental 
Peacebuilding; Environmental Peacebuilding a Colòmbia; Governança ambiental, dret i prevenció de conflictes; 
Mediació ambiental i pacificació; Environmental Peacebuilding després d’esdeveniments conflictius; Gènere i 
Environmental Peacebuilding; Environmental Peacebuilding en un clima canviant; i Causes de Conflicte.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• Resum Quatrimestral sobre Empresa i Drets Humans a Tanzània (Briefing on 
Business & Human Rights in Tanzania)
Autor: IPIS Research Data: 2019, Primer Quatrimestre
Aquest informe presenta una visió general de les qüestions i activitats actuals del món empresarial i els drets 
humans en els quatre sectors econòmics principals a Tanzània: extracció de recursos, agricultura, turisme i 
infraestructura. S’hi comparteixen també una llista de bones pràctiques, recursos clau i iniciatives sobre els 
drets humans com la base de negocis sostenibles.

Més informació

https://tinyurl.com/yxpfstdb  
https://tinyurl.com/y4m6grgu
https://tinyurl.com/y22qz5nd 
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• Informe de Justice for All: Justícia fora de l’abast de dos de cada tres 
persones al món
Autor: Task Force on Justice, Justice for All 
Data: Abril 2019
Dues de cada tres persones no tenen accés a la justícia, sent les persones apàtrides, esclavitzades i afectades 
per la guerra les més vulnerables, segons una investigació que presenta l’esforç que suposarà aconseguir 
l’objectiu de les Nacions Unides d’aconseguir justícia per a tothom.
Més de cinc mil milions de persones actualment es troben en una situació de “bretxa de justícia”, essent 
incapaços de resoldre disputes sobre propietat de terres o delictes violents, entre molts altres, segons informa 
Task Force on Justice. 

Abstract Disponible
Informe Complet Disponible

• Esclavitud moderna a les Supply Chain de tonyina de l’Oceà Pacífic
Autor: Business and Human Rights Resource Center
Data: Juny 2019
Només quatre de les 35 marques minoristes de tonyina més grans del món van confirmar que van realitzar 
deguda diligència amb l’objectiu específic de descobrir signes d’esclavitud moderna a les seves cadenes de 
subministrament. En paraules d’un investigador de BHRRC, l’entitat a càrrec de l’informe, “la supply chain de 
la tonyina és remota, complexa i opaca [...] i tot i així, les companyies estan prenent poques mesures per 
protegir els treballadors”.
Aquest informe explora fets, raons, impactes i recomanacions, així com també presenta una avaluació de les 
empreses en aquesta àrea sobre les accions pràctiques, el compromís de les parts interessades i la diligència 
deguda en matèria de drets humans, entre altres.

Abstract Disponible
Informe Complet Disponible

• “Dying for Gold”: la fosca història de les mines d’or a Sudàfrica
Autor/Directores: Catherine Meyburgh i Richard Pakleppa
Data: 4 de Juliol del 2019
“Genocidi”. Aquesta és la paraula que el cineasta nascut a Namíbia, Richard Pakleppa, fa servir per descriure 
un sistema que va veure a generacions d’homes de color ser enviats a mines sud-africanes per a treballar en 
unes condicions que els portarien a contreure malalties de pulmó. Segons s’ha descobert recentment, els alts 
càrrecs de les mines i els experts mèdics eren conscients d’aquestes conseqüències des del principi.

https://tinyurl.com/yxjw5pkk
https://tinyurl.com/y3r7sdhq 
https://tinyurl.com/y34ys8q3   
https://tinyurl.com/y2nbb262
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Paxleppa, juntament amb Catherine Meyburgh, codirigeix aquest nou documental Dying for Gold, una crònica 
poderosa i inquietant sobre la mineria sud-africana vista des del particular prisma del seu impacte sobre la 
salut dels miners

Més informació

• Respecte cap als drets dels indígenes: una llista de control de deguda 
diligència per a les empreses
Autor: The Danish Institute for Human Rights
Data: Juliol 2019
Aquesta llista de control busca brindar a les companyies amb una orientació operativa sobre com garantir 
que es porti a terme la deguda diligència quan s’opera en àrees on els projectes poden afectar els pobles 
indígenes. Basada en la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes (UNDRIP) i el 
Conveni 169 de l’OIT, aquesta llista de verificació posa en línia els principis i drets d’aquests dos instruments 
amb l’enfocament de diligència deguda en matèria de drets humans estableixen els Principis Rectors de les 
Nacions Unides sobre Empreses i drets humans.

Més informació

C.  CONSULTES PÚBLIQUES I CONVOCATÒRIES DE TREBALLS

• Comentari: Per què intervenir les disputes entre empreses i drets humans?
Consulta pública oberta per a l’”Esborrany de les Regles de l’Haia sobre Mediació entre Empreses i Drets 
Humans”, del 12 de juliol de 2019. La revisió i els comentaris finalitzaran el 25 d’agost. Es prega envieu el 
vostra formulari PDF guardat amb els vostres comentaris a l’adreça de correu electrònic:
 secretariat.simma@cilc.nl. 

Més informació

https://tinyurl.com/yyssn27w 
https://tinyurl.com/y54yq4a7 
mailto:secretariat.simma%40cilc.nl?subject=
https://tinyurl.com/y65zdalg 
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 45 Juliol del 2019

• ICAR dóna la benvinguda a la Introducció del “Corporate Human Rights 
Risk Assessment, Prevention, and Mitigation Act” del 2019
Autor: Juli King Data: Juny 2019
Font: ICAR
El “Corporate Human Rights Risk Assessment, Prevention, and Mitigation Act” de 2019 representa una 
peça legislativa històrica que, si s’aprovés, exigiria a les empreses nord-americanes proporcionar 
informació crítica sobre els riscos i impactes dels drets humans per als inversors i consumidors.

Més informació

• Actors empresarials, paramilitars i justícia penal transicional a 
Colòmbia
Autor: Philipp Wesche Data: 9 de Juliol de 2019
Font: Oxford Academic, International Journal of Transitional Justice
Aquest article tracta sobre actors empresarials que van finançar i col·laborar amb grups paramilitars 
en el conflicte armat de Colòmbia. Basant-se en entrevistes amb defensors de drets humans i fiscals, 
analitza com el procés de justícia transicional del país ha abordat la seva responsabilitat penal.

Més informació

• Conflicte a la indústria de l’or vermell a Espanya
Autors: Annie Kelly i Ofelia de Pablo Data: 29 de Juny de 2019
Font: The Guardian
Els advocats de drets humans adverteixen que les denúncies d’abusos per part dels treballadors 
marroquins que recullen fruita a Espanya per als supermercats del Regne Unit podrien equivaler a 
“tràfic de persones patrocinat per l’estat”. Interfresa, l’associació que representa la indústria de la 
maduixa, va implementar el juliol de 2018 un pla educatiu de no discriminació per als treballadors 
com un mètode preventiu (PRELSI). Mentrestant, els activistes i defensors dels drets humans afirmen 
que les dones treballadores per les empreses agrícoles es troben ignorades als tribunals a causa del 
seu gènere, la seva raça i la seva situació econòmica.

Disponible

Més informació

https://tinyurl.com/y48udykd
https://tinyurl.com/y24c3kks  
https://tinyurl.com/yxc4977z 
https://tinyurl.com/yym72hgg
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• Dins la indústria tabaquera d’Itàlia
Autors: Luca Muzi i Lorenzo Tondo Data: 31 de Maig de 2019 Font: The Guardian
Imperial Brands al·leguen abusos pels salaris baixos i contractes il·legals, entre d’altres. Della Corte, líder 
de la Confederació General de Sindicats de Treballadors Italians a Caserta, va exposar, en resposta que 
“Desafortunadament, la realitat de les condicions de treball en el sector agrícola a la província de Caserta, 
inclosa la indústria del tabac, està marcada per una profunda explotació laboral, salaris baixos, contractes 
il·legals, una impressionant contractació il·legal, l’extorsió, i el xantatge cap als treballadors”.
La resposta de Philip Morris avança en la línia de compromís per garantir la seguretat i les condicions justes 
en la seva cadena de subministrament, així com el treball amb organitzacions independents sense ànim de 
lucre (Verité) per desenvolupar un codi intern de Pràctiques de Treball Agrícola ( ALP), entre d’altres.

Més informació

• Conflicte a Salento en resposta a la anul·lació de la prohibició de mineria 
a una “de les ciutats més boniques del món”
Autor: Adriaan Alsema Data: 5 de Juny de 2019 Font: Colombia Reports
El Tribunal Administratiu de Quindío va anul·lar la prohibició de la mineria aprovada pel consell municipal, i 
ara la mineria a aquesta àrea podria ser una amenaça substancial, atès que els rius que s’hi troben són una 
font d’aigua potable per a gran part de la província (70%).

Més informació

• Alemanya sanciona Facebook amb $2.3 millones per incompliment de la 
llei del discurs d’odi
Autor: HuffPost Berlin AP Data: 2 de Juliol del 2019 Font: Huffpost World News
L’agència va dir que l’informe de Facebook per a la primera meitat de 2018 no reflectia el nombre real de 
queixes sobre presumptes continguts il·legals, que a Alemanya inclou insults antisemites i material dissenyat 
per incitar a l’odi contra persones o grups per la seva religió o ètnia.

Més informació

• Brasil emetrà una “lista negra” d’empreses que participen i perpetuen la 
esclavitud moderna, basant-se en els registres del sistema legal del país 
Autor: Fabio Teixeira Data: 2 de Juliol del 2019 Font: Thomson Reuters Foundation News
El Brasil crearà una nova “llista negra” d’empreses que participen en l’esclavitud moderna, basant-se en 
una llista de companyies i persones declarades culpables per aquestes pràctiques en els tribunals laborals, 
segons han informat alguns funcionaris. Aquest moviment de la Fiscalia de Treball té com a objectiu posar 
més atenció sobre la labor esclava, de la qual Brasil va reconèixer la seva existència formalment l’any 1995.

Més informació

https://tinyurl.com/y6xz24bw 
https://tinyurl.com/yynb7s3g
https://tinyurl.com/yxsyl84r 
https://tinyurl.com/yy63n9fx
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• Companyies tecnològiques d’Occident i la Xina suposadament involucrades 
en el desenvolupament de tecnologia de vigilància a la Xina
Autor: Ryan Gallagher Data: 15 de Juliol del 2019 Font: Business and Human Rights Resource Centre
Una organització nord-americana fundada pels gegants tecnològics Google i IBM estaria treballant amb una 
companyia que està ajudant al govern autoritari de la Xina a dur a terme una vigilància massiva contra els 
seus ciutadans, segons les investigacions de The Intercept.

Més informació

• Les marques de moda en línia Boohoo i Amazon s’enfronten a reclamacions 
per no pagar salaris dignes en les seves cadenes de subministrament globals; 
Incl. Co. respon
Autor i Font: Business & Human Rights Resource Centre Data: 15 de Juliol del 2019 
El mes de juny del 2019, Labor Behind the Label va llançar una campanya i petició perquè les marques de 
moda en línia Boohoo i Amazon paguessin als treballadors de les seves cadenes de subministrament globals 
un salari digne i posessin aquest compromís en les seves polítiques de proveïdors.
A l’enquesta Tailored Wages UK 2019 de Tasca Behind the Label, cap de les dues marques va mostrar que 
tingués una política per garantir que els treballadors que fabriquen la roba que Booho i Amazon venen rebin 
el pagament suficient per viure amb dignitat i donar suport a una família , tot i estar treballant pels principals 
actors de la moda en línia.

Més informació

https://tinyurl.com/y64estmz
https://tinyurl.com/y6xlajp8
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Blogs i opinions  

Autor: Lindsay Wright  Data de Publicació: 10 de Juliol del 2019
Què va malament? Por què encara trobem esclavitud a l’agricultura del Regne Unit a l’any 
2019?
El cas legal en curs relacionat amb la xarxa de tràfic de persones més gran d’Europa ens enfronta a la 
realitat depriment que, quatre anys després de la Modern Slavery Act 2015, el treball forçós segueix sent 
un gran problema al Regne Unit.

Más información

BCHR Newsletter N 45 Juliol del 2019
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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 45 Juliol del 2019
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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. 
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