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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
El 29 de novembre de 2018, la Xarxa BCHR 
va celebrar la seva setena conferència anual 
sobre empreses, conflictes i drets humans a 
Ginebra, Suïssa. A la conferència anual van 
assistir-hi aproximadament 50 experts de 
l’acadèmia, la societat civil i les ONG, membres 
de la xarxa i membres del Grup de Treball 
sobre Empreses i Drets Humans. La jornada 
va consistir en una sessió inaugural, així com 
en tres sessions dirigides per experts que van 
compartir les seves darreres investigacions i 
experiències. Hi va haver molt de temps per 
debatre i compartir idees durant cada sessió i 
els assistents van expressar en general que la 
conferència havia estat exhaustiva, productiva 
i interactiva. A continuació, compartim una 
breu descripció de les sessions, temes i 
comentaris.

Després d’una benvinguda ràpida per part de 
María Prandi (Coordinadora de la Conferència 
i Directora de BHR), el dia va començar amb 
Clara Gonzales (SHERPA) i una presentació 
sobre la responsabilitat legal de les empreses 
en zones de conflicte: el cas Lafarge. Clara 
va compartir una breu història de la situació, 
els principals actors, els fets coneguts i com 
s’han desenvolupat els procediments fins a la 
data. Segons SHERPA, aquesta és “la primera 
vegada que una empresa matriu a tot el món 
ha estat acusada de complicitat en crims 
contra la humanitat”. Mark Taylor (FAFO) va 
actuar com a moderador guiant una fructífera 
sessió de preguntes i respostes entre Clara i 

els assistents. Gonzales va explicar com 11 
denunciants, ex empleats siris, van presentar 
una demanda contra el fabricant de ciment 
Lafarge i la seva filial Lafarge Cement Syria 
(LCS) per les seves accions a Síria. A causa de 
les seves relacions comercials amb el grup 
terrorista ISIS a Síria, aquesta empresa ha 
pogut haver participat, segons SHERPA, en el 
finançament del grup terrorista, per la qual 
cosa seria còmplice de crims de guerra i de 
lesa humanitat. Temes tractats: Aquesta és 
la primera vegada que organitzacions sense 
ànim de lucre presenten una demanda contra 
una corporació multinacional per finançar 
activitats terroristes i complicitat en crims 
de guerra i crims de lesa humanitat. D’acord 
amb la informació compilada per Sherpa i 
ECCHR, LCS hauria celebrat acords amb ISIS 
per mantenir la producció, pagant els passos 
emesos per l’organització Jihadista i comprant 
les matèries primeres necessàries per 
assegurar la producció de ciment.

La segona sessió del dia va estar dedicada 
al tema de la justícia transicional. Aquest 
panell de discussió va estar compost per Irene 
Pietropaoli, Tara Van Ho, Daniel Aguirre, Rosana 
Alija i Mark Taylor com a moderador. Les 
presentacions van aprofundir en la connexió 
entre els camps d’empresa i drets humans en 
processos de justícia transicional, explorant les 
seves característiques i desafiaments des de 
diferents punts de vista: com es poden abordar 
les violacions i la responsabilitat corporativa 



BCHR Newsletter N 37 Novembre  del 2018

5
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en relació amb el dret internacional; com 
certes empreses poden beneficiar-se en 
situacions de postconflicte. Es va discutir 
àmpliament sobre Myanmar i com els actors 
militars segueixen exercint un control 
intens sobre les inversions en el període de 
postconflicte. Temes tractats: Les dictadures i 
els conflictes armats poden ser molt rentables 
per a moltes empreses que s’impliquin 
(directa o indirectament) en la comissió de 
violacions de drets humans. No obstant, una 
vegada que finalitza la dictadura o el conflicte, 
rarament són responsables d’aquesta 
participació. Existeix la possibilitat de que 
els programes estatals de reparació recuperin 
els beneficis obtinguts per les empreses 
a través de la violació dels drets humans.

La tercera sessió, després d’una ràpida 
pausa per al cafè, es va dedicar a parlar de 
la responsabilitat de les empreses en els 
territoris ocupats. El panell estava integrat per: 
Gianfranco Fattorini, Erik Hagen, Haddamin 
Moulud Said, Marya Farah, i va ser moderat 
per Omeima Abdeslam. Les presentacions 

i els debats es van desenvolupar entorn al 
Sàhara Occidental, els Territoris Palestins 
Ocupats (OPT, per les seves sigles en anglès) 
i Crimea. Les presentacions van compartir 
avanços en la reducció de les exportacions 
de recursos del Sàhara Occidental per part 
d’empreses estrangeres, així com discussions 
sobre noves instal·lacions il·legals per part 
d’empreses en aquest territori (com a plantes 
d’energia renovable instal·lades per Siemens). 
La relació entre el Marroc i França va ser 
discutida com un dels fonaments principals 
per a què es donessin aquestes operacions 
il·legals, sent una de les raons per les quals 
no es presta més atenció internacional. 
També es va presentar una breu actualització 
sobre projectes relacionats amb els territoris 
palestins ocupats, inclòs un projecte coordinat 
per ICAR que estudia els efectes de les 
empreses als territoris ocupats, i un projecte de 
llei pendent de votació a Irlanda que prohibeix 
els productes procedents dels assentaments 
israelites. Temes tractats: Els territoris 
ocupats estan absents en moltes discussions. 
Es necessita més atenció i reconeixement. 
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Els ocupants i els seus socis es beneficien 
dels territoris ocupats en virtut d’acords de 
comerç il·legal. Es necessiten més eines per 
a la societat civil i les organitzacions que 
representen aquests territoris ocupats.OPT. 
Temas tratados: Los territorios ocupados 
están ausentes en muchas discusiones. Se 
necesita más atención y reconocimiento. Los 
ocupantes y sus socios corporativos se están 
beneficiando de los territorios ocupados en 
virtud de acuerdos de comercio ilegal. Se 
necesitan más herramientas para la sociedad 
civil y las organizaciones que representan a 
estos territorios ocupados.

La quarta i última sessió va ser un moment 
decisiu per a la Xarxa BCHR, que reunia a 
membres distingits de la xarxa i membres del 
Grup de Treball de les Nacions Unides sobre 
Empreses i Drets Humans en una consulta 
d’experts en suport del Grup de Treball. La 
consulta tenia com a objectiu el discutir sobre 
la implementació dels Principis Rectors de la 
ONU sobre les empreses i els drets humans 
en situacions de conflicte i postconflicte. 
En aquesta sessió, Anita Ramasastry i 
Gérald Pachoud van liderar un profund 
intercanvi d’idees, preguntes i respostes. A 

continuació, oferim una instantània d’algunes 
de les preguntes / temes plantejats durant la 
consulta:

- Com formular recomanacions sobre el 
paper de les empreses en els processos 
de justícia transicional quan el govern no 
està fent un seguiment dels resultats de la 
comissió de veritat i justícia (TRC)?
- Com lidiar amb la tensió en el post-
conflicte entre la necessitat que les 
empreses contribueixin a les reparacions i 
la rendició de comptes davant la necessitat 
d’estabilitat i desenvolupament econòmic?
- Com definir la responsabilitat de les 
empreses? Quina és la mesura per medir 
la participació en violacions? Existeixen 
diferents consideracions per a les PIMES 
davant les empreses transnacionals?
- Com abordar la qüestió de la compensació 
entre el manteniment de la pau i el 
desenvolupament en lloc d’aplicar les 
normes de drets humans? ¿Com trencar els 
calaixos entre la consolidació de la pau i 
les consideracions de drets humans?
- Com abordar el context de les ocupacions?
- Com dirigir-se als actors armats no 
estatals?

En general, la consulta va ser una valuosa 
oportunitat per a que la xarxa contribueixi a 
les converses que tenen lloc en el Grup de 
Treball quan el projecte està en la seva etapa 
inicial. La Xarxa BCHR vol agrair als membres 
del Grup de Treball el seu temps i interès en 
cultivar un diàleg tan valuós.
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En la sessió final del dia, María Prandi, 
juntament amb Toni Pigrau, van inaugurar 
l’Assemblea General de la Xarxa agraint a tots 
els ponents, així com als assistents el (una 
vegada més) valuós diàleg i la participació 
al llarg del dia. Compartiren novetats de la 
Xarxa (sol·licituds de nous membres, futures 
conferències, enquestes, etc.) i de nou van 
sol·licitar als assistents els seus comentaris i 
suggeriments per millorar les activitats de la 
Xarxa. Es va plantejar la idea de continuar amb 
la sinergia entre el Grup de Treball i la Xarxa 
(especialment durant les visites de camp).
Després d’algunes consideracions, la Xarxa 
ha decidit llançar una campanya per ampliar 
la seva capacitat de connectar els seus 

membres per tal de que les sinergies entre els 
membres puguin realitzar-se més fàcilment. 
La Xarxa BCHR veu una oportunitat per a més 
col·laboracions entre els seus membres i li 
agradaria donar suport als seus membres 
interessats en ampliar aquestes sinergies. 
¡Estigueu atents a futures informacions!

Per Steven Patrick Landry

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

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/
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Altres comunicats
A. CONSULTES PÚBLIQUES
• Consulta Pública sobre metodologia TIC (indicadors)
Data límit: La consulta s’estén l’1 de novembre fins al 15 de desembre de 2018.
El CHRB ha utilitzat els aprenentatges del seu programa pilot i l’any posterior d’avaluació comparativa 
com a base per a afegir el nou sector a l’CHRB: la fabricació d’equips de tecnologia de la informació i 
les comunicacions (TIC). El CHRB s’ha basat en un sòlid procés de consultes fins a la data, per la qual 
cosa continuem amb aquest procés mitjançant consultes amb una àmplia gamma de parts interessades 
que involucren empreses, societat civil, sindicats i governs, a través de consultes en línia i en persona i 
seminaris web sobre els nostres indicadors de TIC proposats.
Sobre què s’està fent la consulta: Estem consultant els indicadors específics de les TIC per al Benchmark. 
Aquests són 11 indicadors (amb subindicadors) ombrejats en gris en el document de consulta.

Més informació

B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS  
• 6è Curs d’Hivern sobre Drets Humans i Àsia
Data: 07-18 gener
Lloc: Seoul National University
El curs està dissenyat per promoure una millor comprensió dels drets humans a Àsia. Una oportunitat per tenir un 
enfocament multidimensional dels drets humans a través de presentacions, discussions i visites a organitzacions 
de drets humans.

Més informació

• Masterclass en Avaluació d’Impacte en Drets Humans 
Data: 12 de desembre 
Lloc: Singapore
Aquest taller interactiu d’un dia se centrarà en com les empreses asiàtiques poden entendre i aplicar els 
Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans a la pràctica. Els estudis 
de casos reals i els exercicis pràctics s’utilitzaran per explorar la realització i implementació d’avaluacions 
d’impacte de drets humans.

Més informació

https://www.corporatebenchmark.org/news
http://hrc.snu.ac.kr/en/courses/asia/2019
http://hrc.snu.ac.kr/en/courses/asia/2019
https://tinyurl.com/yd6sml9o
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C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Corporate Respect for Human Rights: A Driver for Sustainable Development
Autor: The Danish Institute for Human Rights
El Danish Institute for Human Rights ha creat una nova base de dades 
per inspirar a les companyies sobre com altres empreses concreten 
accions per evitar i abordar les seves qüestions de drets humans i 
puguin contribuir, al seu torn, a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). La base de dades proporciona 
més de 100 exemples reals d’empreses. Al costat de cada exemple, els 
usuaris poden veure els ODS i els objectius als quals estan vinculades 
les diferents accions.

Més informació

• Human Rights: The Foundation of Sustainable Business
Autor: UN Global Compact
L’informe destaca la informació i les iniciatives dels Global Compact Local Networks 
a tot el món. Presenta bones pràctiques de les empreses que participen en el Pacte 
Mundial de les Nacions Unides i mostra iniciatives que promouen els Principis Rectors 
de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans.

Més informació

• Women in Business and Human Rights
Autor: The Danish Institute for Human Rights
Per a cada tema presentat al document, esproporciona una visió general de les qüestions en clau de gènere, 
exemples de països amb plans nacionals d’acció i punts clau a considerar per part 
dels estats sobre com enfortir l’atenció als drets de Dones i nenes en els processos 
d’implementació dels Principis Rectors.

Més informació
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https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://www.unglobalcompact.org/library/5647
https://tinyurl.com/y7x499cz
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• The Commodity Trading Sector Guidance on Implementing the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights
Autor: Govern suís
Aquesta Guia està destinada a ajudar els representants de les empreses de comerç 
de productes bàsics a implementar els Principis Rectors de les Nacions Unides 
sobre les Empreses i els Drets Humans en els seus sistemes i cultures empresarials. 
També proporciona una eina per al sector en el seu conjunt en el desenvolupament 
d’una pràctica compartida de comerç responsable consistent amb les normes 
internacionals rellevants per al respecte dels drets humans.

Més informació

• Human Cost of Sugar
Autor: OXFAM
Índia, el segon major productor de sucre del món, ofereix una enorme quantitat de llocs de treball a través d’aquest 
sector productiu. El procés de producció, però, es veu entelat per diversos desafiaments socials i ambientals. 
L’estudi del cost humà del sucre d’Oxfam Índia consisteix en una avaluació de la cadena de subministrament de 
sucre d’Uttar Pradesh i un intent per comprendre els problemes complexos i com afecten les parts interessades, 
especialment als petits agricultors i les dones agricultores.

Més informació
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https://tinyurl.com/y8kmasfk
https://tinyurl.com/y7ub6m87
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• Afganistan signa importants acords miners malgrat les 
preocupacions legals
Data: 6 octubre
Font: NY Times
El govern afganès va signar contractes per a l’exploració de jaciments de coure i or al nord, en un intent 
per allunyar-se de la dependència del país de l’ajuda estrangera mitjançant l’aprofitament de la seva 
riquesa mineral.

Més informació

• El vot històric veu Europa aplanant el camí per a una inversió 
financera més ètica
Data: 5 de novembre
Font:  Global Witness
El dilluns 5 de novembre hi va haver una votació històrica al Parlament Europeu, que segons els grups 
podria ser el primer pas per a un sistema més ètic d’inversió financera a tot el continent, i fins i tot a nivell 
mundial. Aquesta votació va ser liderada per un grup de partits del Partit del Parlament Europeu, que 
inclou al Partit Popular Europeu, Socialista i Demòcrates, el Grup dels Verds i l’Aliança dels Demòcrates i 
Liberals.
Com a part de la seva posició sobre la proposta europea de normes sobre ‘Divulgacions relacionades amb 
inversions sostenibles i riscos de sostenibilitat’, el Parlament Europeu va votar de manera aclaparadora 
a favor d’adoptar un règim de diligència deguda més fort i un marc més sòlid per definir riscos de 
sostenibilitat quan es tracta d’inversions.

Més informació

• Amnistia insta Meghalaya a investigar els atacs contra activistes que 
exposen la mineria de carbó il·legal
Data: 10 de novembre
Font: Sikhsiyasat
L’atac contra l’activista Agned Kharshiing i els seus dos ajudants a Meghalaya, indica un patró de 
represàlia contra els que s’oposen a la injustícia i exposen la corrupció en l’estat, afirma Amnistia 
Índia.

Més informació

https://tinyurl.com/ycz2rppe
https://tinyurl.com/y7gtnwtj
https://tinyurl.com/y996uws9
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• Insten a la indústria del diamant a millorar el seu historial de drets humans
Data: 13 de novembre
Font: Mining Technology
Un grup d’organitzacions de la societat civil, incloses Amnistia Internacional i Human Rights Watch, ha demanat 
a la indústria dels diamants que reveli les mesures de “neteja” pertinents per abordar el seu historial relacionat 
amb els abusos als drets humans i altres pràctiques comercials.

Més informació
 

• BHP es prepara per a la batalla legal al Regne Unit pel fracàs d’una 
represa al Brasil el 2015
Data: 22 de novembre
Font: Reuters
El gegant miner BHP diu que lluitarà contra una demanda sense precedents presentada per centenars 
de milers de brasilers per danys de milers de milions de lliures pel pitjor desastre ambiental del Brasil. 
SPG Law, una filial britànica d’un litigant nord-americà, representa 240,000 persones al Brasil, 24 governs 
municipals, una arquidiòcesis Catòlica Romana i membres de la comunitat indígena Krenak i ha presentat 
tres reclamacions legals per danys il·limitats pel fracàs de la represa Fundao al 2015.

Més informació

• L’assassinat d’un home indígena a Xile suscita crítiques contra les 
forces de seguretat
Data: 25 de novembre
Font: The NY Times
L’assassinat d’un jove indígena per un esquadró de la policia antiterrorista ha intensificat les crítiques 
sobre el tracte a les comunitats natives al sud de Xile per part del govern i les forces de seguretat acusades 
d’abusos sistemàtics. L’assassinat de Camilo Catrillanca, el 14 de novembre, és un últim punt crític en una 
lluita per terres ancestrals reclamades pels mapuche.

Més informació

https://tinyurl.com/yap6m9d6
https://tinyurl.com/y6vueek8
https://tinyurl.com/y8x6ou6h
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• El ICMM és el primer organisme de la indústria en comprometre amb 
els Principis Rectors com a condició per a ser membre
Data: 26 de novembre
Font: ICMM
El Consell Internacional de Mineria i Metalls (ICMM, per les sigles en anglès) va anunciar nous requisits 
de membres per avançar en l’acompliment sostenible del sector miner, en sol·licitar als seus membres el 
compromís d’implementar els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans.

Més informació

 

• La botiga alemanya de descomptes KIK a judici per un incendi en una 
fàbrica al Pakistan
Data: 29 de novembre
Font: DW
Un tribunal regional alemany a Dortmund va iniciar un procediment judicial en una demanda contra la 
cadena de roba de descompte Kik, que segons els demandants és responsable de la mort de centenars 
de persones en un incendi d’una fàbrica al Pakistan. Si els demandants tenen èxit, Kik seria la primera 
companyia alemanya responsable d’un desastre ocorregut a la fàbrica d’un proveïdor.

Més informació

• La cadena de subministrament global de xocolata contaminada per 
abusos al Brasil - Informe
Data: 30 de novembre
Font: Thomson Reuters Foundation News
La cadena de subministrament global de xocolata està tacada per les violacions de drets humans que es 
donen habitualment en les granges brasileres, segons un informe publicat. Entre els abusos detallats es 
troben els agricultors forçats a pagar els deutes als propietaris de terres en condicions degradants, així 
com milers de casos de treball infantil. El document és el resultat d’un esforç conjunt entre la Fiscalia 
Federal del Treball del Brasil i l’Organització Internacional del Treball.

Més informació

http://www.icmm.com/pe-pr
https://tinyurl.com/y8jj4z7g
http://news.trust.org//item/20181130204455-eu5q5/
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Article de: Miriam Ingeson i Alexandra Lily Kather
El camí menys transitat: com els directors d’empresa podrien ser responsabilitzats 
individualment a Suècia per crims a l’estranger
Data: 13 de novembre/ Font: Ejil Talk! 
El 18 d’octubre de 2018, el govern suec va autoritzar a la Fiscalia Sueca a iniciar un procés en un cas 
relacionat amb les activitats de dos directius de la companyia petroliera sueca Lundin Oil, i posteriorment 
de Lundin Petroleum, al Sudan (ara Sudan del Sud ) entre 1998 i 2003. el director executiu i el president de la 
companyia podrien ser acusats d’ajudar i instigar delictes greus contra el dret internacional de conformitat 
amb el capítol 22, Secció 6 del Codi Penal de Suècia.

Més informació

Article de: Canadian Network on Corporate Accountability
Les comunitats afectades per la mineria pregunten: “On és el Defensor del Poble de 
Canadà per a Empreses Responsables?”
2018 ha estat un altre any perillós per als defensors de drets humans que busquen justícia en casos que 
involucren grans empreses d’extracció, incloses empreses canadenques. Al Fòrum de Nacions Unides sobre 
Empreses i Drets Humans, les comunitats afectades per la mineria de Guatemala i Papua Nova Guinea es 
van preguntar “¿on és la Defensoria del Poble de Canadà per l’Empresa Responsable?” El govern canadenc 
es va comprometre a crear aquest mecanisme fa més de deu mesos i encara no ha nomenat ningú per al 
lloc.

Més informació

https://www.ejiltalk.org/the-road-less-traveled-how-corporate-directors-could-be-held-individually-liable-in-sweden-for-corporate-atrocity-crimes-abroad/
https://tinyurl.com/ycdu2fd6
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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 37 Novembre del 2018

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

BCHR Newsletter N 37 Novembre 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. 


