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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!
Aquesta convocatòria ofereix 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: 31 de juliol de 2018
Convidem a tots els membres a enviar una proposta enviant un correu 
electrònic a: maria.prandi@networkbchr.org

• Registreu-vos aquí per esdevenir membres de la xarxa. 
• Feu clic aquí per saber més sobre la xarxa.

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
http://www.networkbchr.org/#!the-network/cqn6
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Comunicats de la Xarxa BCHR Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Escola d’estiu: Empreses i drets humans - Reptes interdisciplinaris i 
oportunitats
Data: 8-20 de juliol
Lloc: University of Zurich, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Switzerland
El Centre d’estudis de drets humans a la Universitat de Zurich acull una escola d’estiu cada any en la qual 
s’aprofundeix sobre empresa i drets humans. L’escola d’estiu és un programa intensiu de dues setmanes que 
pretén ser un fòrum d’aprenentatge amb experts sobre el tema.

Més informació

• “Desempacant” el progrés de la deguda diligència en drets humans a 
Europa
Data: 05 de juliol
Lloc: Online
La sèrie començarà amb cinc sessions centrades en cinc estudis de cas: el Deure de Vigilància de la llei 
francesa; la Iniciativa Empresarial Responsable suïssa; el Projecte de Llei holandès sobre la deguda diligència 
en el treball infantil; la proposta alemanya per a una deguda diligència dels drets humans i la Regulació de 
la Unió Europea sobre minerals de conflicte. Cada sessió tindrà un enfocament jurídic, sobre l’abast de les 
obligacions i sobre la seva aplicació. L’objectiu d’aquestes sessions és facilitar una comprensió conjunta de 
les diferents formes en què la deguda diligència en drets humans és obligatòria o les maneres en què una 
empresa i la seva casa matriu poden ser incorporades en diferents sistemes legals.

Més informació

• Bancs i drets humans a l’actualitat
Data: 09 de juliol
Lloc: Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose St, London, EC2A 2EG
L’objectiu de l’esdeveniment és obrir el debat sobre les repercussions de les finances en els drets humans 
en l’actualitat, quines en són les conseqüències i què es pot fer per utilitzar les finances com una força a 
favor dels drets humans. El Professor Kinley oferirà una breu presentació, seguida dels apunts de distingits 
comentaristes.

Més informació

http://www.bhrico.uzh.ch/en.html
https://tinyurl.com/yanfewqr
https://tinyurl.com/yblvp3ox
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• Drets humans i tecnologia
Data:  24 de juliol
Lloc: Four Seasons Hotel, Sydney
Big Data, la intel•ligència artificial i les xarxes socials influeixen i alteren la nostra manera de viure, treballar 
i comunicar-nos. Com podem protegir els nostres drets humans més bàsics? Líders de la indústria, governs 
i acadèmia exploren les implicacions que tenen els canvis sense precedents en la tecnologia sobre els 
drets humans.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Passats per alt i soscavats - Comunitats afectades per les 
operacions de jade a Myanmar i les responsabilitats de les 
companyies que proveeixen maquinària pesada 
Autor: Swed Watch  
L’extracció irresponsable de jade ha conduït a extens sofriment humà i degradació del medi 
ambient en zones afectades pel conflicte a Kachin, Myanmar. L’ús d’equips de mineria pesada, 
fabricats per empreses com ara Caterpillar, Komatsu i Volvo Construction Equipment, ha permès 
que l’extracció es realitzi a una velocitat sense precedents.

Més informació

• Promoure i enfortir el procés de revisió dels Punts Nacionals de Contacte 
de l’OCDE
Autor: Accountability Counsel, ICAR, OECD Watch
El Consell de Rendició de Comptes, International Corporate Accountability Roundtable (“ICAR”) i 
OECD Watch han dut a terme investigacions per avaluar el procés de revisió de parells dels Punts 
Nacionals de Contacte (“PNC”) i identificar oportunitats de millora, amb l’ànim d’assegurar que 
els PNC siguin funcionals i proporcionin accés efectiu al remei. Les conclusions i recomanacions 
es basen en una avaluació cas per cas, així com 27 entrevistes amb diferents individus dels PNC.

Més informació
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https://tinyurl.com/y9zkcbmn
https://tinyurl.com/y7fhno2r
https://tinyurl.com/y7283tzw
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• Sector privat i prevenció de la violència contra la infància
Autor: UNICEF
L’evidència disponible indica que la violència contra els nens sí que es pot prevenir 
i eliminar. La seva prevenció, a més de ser una responsabilitat compartida, té un alt 
retorn d’inversió per a individus, empreses i països.

Més informació

• Respecte als drets humans en el sector dels recursos naturals i de 
l’energia
Autor: Hogan Lovells
Responsabilitat penal per complicitat en assassinat, tortura i crims de guerra; responsabilitat 
civil per centenars de milions de dòlars: jutjats al voltant del món estan estenent la seva 
jurisdicció envers l’impacte en els drets humans causat pel sector de l’energia i dels 
recursos naturals, incloent aquells impactes que tenen lloc extraterritorialment i al llarg 
de la cadena de valor d’una empresa.

Més informació
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https://tinyurl.com/yaqxaqwb
https://tinyurl.com/y8gh4adf
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 32 Juny del 2018

• Indonèsia: la comissió de drets humans investiga la mort d’un 
periodista detingut per difamació d’una companyia d’oli de palma
Data: 21 de Juny
Font: Mongabay
La Comissió Nacional de Drets Humans d’Indonèsia s’ha compromès a investigar la mort del periodista, 
Muhammad Yusuf, que estava reclòs per encarar-se a una empresa d’oli de palma, propietat d’un magnat. 
La detenció i mort de Yusuf han portat a companys periodistes i activistes a investigar les funcions de la 
policia, l’empresa i la fiscalia en aquest cas.

Més informació

• Japó: Investigació de la cerveseria Kirin sobre el pagament a 
militars en el context de la neteja ètnica dels Rohingya de Myanmar
Data: 20 de juny
Font: Amnistia Internacional
Les autoritats japoneses han d’iniciar urgentment una investigació sobre els pagaments que una filial de 
la multinacional Kirin ha fet a militars i autoritats de Myanmar amb relació a una campanya de neteja 
ètnica contra la població Rohingya a la fi de 2017.

Més informació

• Les empreses suïsses no tenen un “enfocament unificat” sobre 
empresa i drets humans
Data: 14 de juny
Font: SWISSINFO
Les empreses a Suïssa són molt actives quan es tracta de responsabilitat social corporativa, però no 
tenen un enfocament comú i moltes grans empreses no estan familiaritzades amb les seves obligacions 
internacionals de drets humans, segons afirma Chantal Peyer.

Més informació

https://tinyurl.com/y7wh6ggl
https://tinyurl.com/y8lovo9u
https://tinyurl.com/y7533wp8
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• Adidas i Nike paguen quantitats exorbitants als futbolistes però neguen 
salaris decents a les dones cosint les seves samarretes.
Data: 11 de juny
Font: Clean Clothes Campaign
Mentre que milions de persones es preparen per animar els seus equips favorits durant la Copa Mundial de 
futbol, un informe de Éthique sur l’étiquette (Ètica sobre l’etiqueta) i la campanya de Clean Clothes (Roba 
Neta), “Joc brut”, revela que Adidas i Nike, principals patrocinadors de l’esdeveniment mundial , paguen 
salaris de misèria a les milers de dones en la seva cadena de subministrament que cusen les samarretes 
de futbol i les sabates dels jugadors i simpatitzants.

Més informació

• Una comunitat desafia a una empresa minera a Ghana i en surt victoriosa 
Data: 5 de juny
Font: OXFAM
La balança de la justícia es va inclinar per 23 residents de la comunitat Dormaa Kantinka a la regió de 
Brong Ahafo de Ghana en conèixer que l’alt tribunal d’Accra (Divisió de drets humans) va determinar que 
el ministre de Terres i Recursos Naturals hauria d’intervenir en el suport al reassentament dels membres 
de la comunitat. Les persones que viuen a prop de la comunitat van ser desplaçades per l’ampliació de la 
mina de Newmont (GH) Ltd Ahafo, una concessió d’explotació d’or del 2014 que requereix reassentament 
d’ocupants afectats i propietaris de terres.

Més informació

https://tinyurl.com/ycomgnpp
https://tinyurl.com/yccjaf5a
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Blogs i opinions

BCHR Newsletter N 32 Juny del  2018

Article de :  Ben Rigby
Drets humans i riscos legals
Valorar les conseqüències de presumptes violacions de drets humans es una necessitat que està augmentant 
en empreses amb filials a Àfrica. En la primera de les dues parts d’aquest article, ALB mostra com les firmes 
legals lideren amb l’exemple.

Més informació

https://tinyurl.com/ycorghzy
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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 32 Juny del 2018

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

BCHR Newsletter N 32 Juny 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. 


