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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
• Recorda: estem a només un mes de la propera conferència anual. Registra't ARA!  
La Xarxa BCHR es complau a anunciar la seva propera conferència anual que se celebrarà el 29 de novembre 
a Ginebra. Feu un cop d'ull al nostre programa preliminar amb destacats experts i professionals de diferents 
disciplines, organitzacions i territoris.
Al reunir una àmplia gamma d'acadèmics, professionals i organitzacions no governamentals, podem arribar a la 
cruïlla dels grans problemes. Els aspectes destacats inclouen:

• Escolta de SHERPA sobre la responsabilitat jurídica de les empreses en zones de conflicte en relació a casos 
com Amesys.
• Participa en un debat acadèmic sobre empresa i justícia transicional.
• Una àmplia gamma de perspectives i històries d'èxit sobre com fer que les empreses siguin responsables al 
Sàhara Occidental.
• Com apareixen diferents eines i orientacions en l'àmbit d'empresa i conflicte.
• Participa en una consulta destinada a donar suport al nou projecte de l'UNWG sobre l'aplicació dels Principies 
Rectors en entorns de conflicte i postconflicte. La conferència obrirà un espai per considerar aquests reptes des 
de les eines i perspectives derivades de l'experiència i la recerca de tots els participants.

 Podeu veure els detalls complets dels ponents confirmats, els temes clau i el programa aquí. 
Esperem veure't al novembre!

• La Xarxa BCHR va participar en la reunió d'experts "'Developing guidance on business and human rights 
in conflict and post conflicts zones', organitzada pel Grup de Treball de les Nacions Unides sobre Empreses i 
Drets Humans el 4 d'octubre a Ginebra.
El Grup de Treball està a punt de llançar un projecte sobre l'aplicació dels Principis Rectors en situacions de 
conflicte i postconflicte i la Xarxa va ser convidada a participar en un taller preliminar d'experts per donar suport 
al desenvolupament del full de ruta del projecte. Aquest projecte es desenvoluparà durant els anys 2018-2020 i se 
centrarà a identificar i aclarir les opcions que poden desenvolupar els Estats i les empreses al llarg del cicle del 
conflicte, d'acord amb els Principis Rectors i les millors pràctiques internacionals.

• Conferència Internacional 'Actors privats miltars i de seguretat en les guerres modernes: perspectives, 
consequències i estratègies per a assegurar la Seguretat Humana', Barcelona. 
Data: Barcelona del 21 al 23 de novembre de 2018. Aquesta conferència internacional tindrà lloc a Barcelona del 
21 al 23 de novembre de 2018.L'objectiu d'aquest esdeveniment, organitzat per NOVACT, Centre Delàs d'Estudis per 
la Pau, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Institut Català Internacional per la Pau i la Xarxa BCHR, és 
sensibilitzar la ciutadania sobre la major participació dels actors privats en la guerra i la configuració de conflictes 
i reforçar el treball conjunt amb les organitzacions de la societat civil per establir les bases per a la creació d'un 
centre internacional per afrontar la privatització de la guerra i la seguretat.
L'esdeveniment està obert a acadèmics, think tanks, representants d'organitzacions de la societat civil i / o activistes. 
Donem la benvinguda especialment a la participació dels membres de la xarxa BCHR. Per obtenir més informació 
sobre l'agenda final i la llista de panelistes, contacteu amablement: leticia@novact.org

https://www.networkbchr.org/annual-meeting
https://docs.wixstatic.com/ugd/e6086f_d675a67760c34949885591fe025099c3.pdf
mailto:leticia%40novact.org?subject=


BCHR Newsletter N 35 Setembre  del 2018

5

Comunicats de la Xarxa BCHR Altres comunicats
A. CONSULTES PUBLIQUES I CONVOCATÒRIES DE TREBALLS
• 4a Cimera de joves investigadors en empreses i drets humans a St. Gallen, 
Suïssa
Termini: 1 de novembre
L’Institut d’Ètica Empresarial a la Universitat de St. Gallen, el Centre de Negocis i Drets Humans de l’Escola de Negocis Stern 
de la Universitat de Nova York i el Business and Human Rights Journal (BHRJ), es complauen a anunciar la 4a Cimera 
de Joves Investigadors de’Empresa i Drets Humans a St. Gallen, Suïssa, que tindrà lloc del 11 al 12 d’abril de 2019.La 
cimera reunirà aproximadament de 10 a 15 estudiants de doctorat i investigadors de post-doctorat que es dediquen a la 
investigació en el camp de les empreses i els drets humans. L’objectiu és que els participants presentin el seu projecte 
de recerca en un entorn de taller col•laboratiu i interdisciplinari. Es convida a totes les disciplines a postular-se, incloses: 
ètica, dret, comerç i assumptes internacionals.

Més informació

B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Normes internacionals del treball i responsabilitat social de les empreses: 
comprendre els drets dels treballadors en el context de la deguda diligència
Data: 08 al 12 d’octubre
Lloc: Turin Centre
Aquest curs té com a objectiu enfortir la capacitat dels participants per comprendre els principis de les normes 
internacionals del treball de l’OIT en relació amb les operacions de l’empresa i la deguda diligència relacionada 
amb els drets laborals i com aquests principis poden implementar-se més eficaçment en les operacions de la 
companyia en la seva cadena de subministraments.

Més informació

• ODS i iniciatives per a cadenes de subministrament mundials sostenibles
Data: 30 d’octubre 
Lloc: European Economic and Social Committee (EESC) Jacques Delors Building, Room JDE62 Rue Belliard, 
99-101 B-1040 Brussel•les.
Aquesta conferència té com a objectiu compartir experiències sobre instruments nacionals i iniciatives per a 
cadenes de subministrament sostenibles i explorar com podrien ampliar-se a escala de la UE. Com fomenten 
la conducta empresarial responsable en les cadenes de valor internacionals? Com són coherents amb les 
polítiques existents, els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans i les Directrius 
de l’OCDE sobre Empreses Multinacionals?

Més informació

https://tinyurl.com/y8ozo4uf
https://tinyurl.com/y7n2l23l
https://tinyurl.com/yb4d3nlx


BCHR Newsletter N 35 Setembre  del 2018

6

• Taller sobre empresa i drets humans
Dates: 2 - 3 de novembre 
Es tracta d’un curs introductori sobre empreses i drets humans dissenyat per a professionals del dret, finances, 
desenvolupament i defensa dels drets humans. Aquest taller se centra en com les empreses afecten els drets 
humans i com poden gestionar aquests impactes. A través d’exercicis grupals basats en casos reals, els 
participants del taller obtindran una exposició a la pràctica dels drets humans dins d’una empresa, incloent: 
avaluacions d’impactes en els drets humans, gestió de riscos, comunicació interna i externa, participació de 
grups d’interès i establiment de normes col•laboratives a través d’iniciatives multiparticipants. Pretén replicar 
les condicions del món real mitjançant tècniques de modelització del compromís i el diàleg dels grups d’interès 
en un entorn d’aprenentatge participatiu i de confiança. 

Per registrar-se i per obtenir més informació visiteu: http://www.humanrightscolumbia.org

C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Butlletí trimestral de responsabilitat legal empresarial: la responsabilitat 
de l’empresa matriu per abusos extraterritorials
Autor: Centre d’Informació sobre Empreses i Drets Humans
Els temes destacats del trimestre són la responsabilitat de l’empresa matriu per abusos extraterritorials. La 
manca de garanties processals i d’independència judicial, així com el compliment deficient de la legislació, 
poden limitar notablement l’accés a mecanismes judicials de reparació per a les víctimes d’abusos als drets 
humans comesos per empreses quan aquestes presenten demandes contra les filials a l’ país on es va produir 
el dany (Estat amfitrió).

Més informació

• La Fundació Shiva llança eines en línia per a la indústria hotelera
Autor: Shieva Foundation
La Shiva Foundation està llançant el pla Stop Slavery i una eina gratuïta en línia per a la indústria hotelera. El 
conjunt d’eines, que inclou orientació, plantilles i capacitació, proporciona mesures pràctiques per abordar algunes 
de les principals àrees de risc pel que fa a l’esclavitud moderna a la indústria. Aquest conjunt d’eines es llança 
seguint una àmplia gamma de coneixements de tot el sector.

Més informació

http://www.humanrightscolumbia.org/events/business-and-human-rights-workshop
https://tinyurl.com/y9rkrn8p 
http://www.shivafoundation.org.uk/Blueprint/ 
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• Preguntas per ajudar les empreses a respectar i protegir 
els drets humans als territoris ocupats
Autor: Eiris Foundation
Aquest document pretén començar a tancar aquesta bretxa, oferint a les empreses 
orientació addicional sobre com els marcs com ara els Principis Rectors i les Directrius 
de l’OCDE per als inversors poden aplicar-se en dues de les àrees d’ocupació de més alt 
perfil del món: Crimea i els Territoris Ocupats Palestins.

Més informació

• Consentiment lliure, previ i informat en les indústries extractives al sud 
d’Àfrica
Autor: OXFAM and Legal Resources Centre (LRC)
El poder de donar o negar el consentiment als projectes de la indústria extractiva 
és una eina clau per ajudar les comunitats a defensar el seu dret a participar en les 
decisions de desenvolupament que les afecten. Per als Pobles Indígenes, el dret al 
consentiment lliure, previ i informat està reconegut pel dret internacional i exigeix 
que se’ls informi sobre projectes que puguin afectar les seves terres, recursos i 
altres drets de manera oportuna, sense coacció i manipulació, i tenen la oportunitat 
d’aprovar o rebutjar un projecte abans del començament de les activitats.

Més informació
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https://tinyurl.com/yd8t9rps 
https://tinyurl.com/ybm7e4nq
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 35 Setembre del 2018

• Activista ambiental indígena, Margarito Díaz González, assassinat a 
Nayarit, Mèxic
Data: 14 de setembre / Font: Somos el Medio
La Comissió Nacional de Drets Humans denuncia l’assassinat de Margarito Díaz González, defensor del 
medi ambient i els llocs sagrats del poble Wixárika, i ha sol•licitat al Govern de l’Estat de Nayarit que 
implementi mesures de protecció per a la seva família.

Més informació

• Menors; un gran desafiament per a la indústria minera a Busia
Data: 5 de setembre / Font: Oil in Uganda
En un lloc de processament d’or en el nou Consell Municipal de Tiira, Sikuda Sub County, un grup de joves 
i menors que intenten extreure partícules d’or s’amunteguen sobre fonts plenes d’aigua. Els nens creixen 
amb la mentalitat que l’extracció d’or és la font familiar d’ingressos, de manera que és normal trobar 
menors treballant en mines o en centres de processament.

Més informació

• Jades Sagnants: El costat fosc del comerç de Myanmar amb la Xina
Data: 08 de setembre / Font:  Channel News Asia
El comerç de jade entre Myanmar i la Xina val aproximadament $ 30 mil milions de dòlars a l’any, 
aproximadament la meitat del PIB de Myanmar. Però la mineria de jade és un negoci tacat de sang que es 
basa en l’addicció a les drogues, el treball esclau i la destrucció massiva del medi ambient. Qui hauria de 
ser responsable del costat fosc del jade?

Més informació

• Una ONG i un sindicat Brasilers sol•liciten la mediació en el PNC 
Brasiler amb els principals venedors de cafè Starbucks, Nestlé, Jacobs 
Douwe Egberts entre d’altres
Data:  21 d’agost  / Font: OECD Watch Group
El 21 d’agost de 2018, el sindicat Adere MG i l’ONG Connectas Human Rights van presentar una denúncia 
davant el PNC brasiler contra sis marques multinacionals de cafè. Els querellants al•leguen que 
Nestlé, Jacobs Douwe Egberts, Starbucks, McDonald ‘s, Dunkin Donuts i Illy no han pres les mesures 
adequades per abordar els riscos de treball forçós i altres violacions de drets en les seves cadenes de 
subministrament. Els PNCs dels països d’origen de les empreses involucrades (Estats Units, Holanda, 
Suïssa i Itàlia) també han estat informats de la queixa.

Més informació

https://tinyurl.com/y786cqjt
https://tinyurl.com/y8x8hwzo 
https://tinyurl.com/yb9opty8 
https://www.oecdwatch.org/cases/Case_512 	
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• Colòmbia acusa 13 ex-executius de Chiquita per centenars d’assassinats
Data: 1 de setembre
Font: Colombia Reports 
La fiscalia colombiana va dir que acusaria a més d’una dotzena d’ex executius de Chiquita sota càrrecs 
d’utilitzar esquadrons de la mort per augmentar els guanys. En un comunicat de premsa, la fiscalia va dir 
que són 13 ex-executius de Chiquita, inclosos tres nord-americans, 1 costa-riqueny i un hondureny sindicats.

Més informació

• Trump va suspendre la provisió de Dodd-Frank de “minerals en conflicte”. 
Probablement positiu per al Congo.
Data: 27 de setembre
Font: Environmental Peace Building
La majoria dels nord-americans pensen en la Llei Dodd-Frank 2010 com un esforç de gran abast per regular la 
indústria de serveis financers per a prevenir una altra recessió global. Però hi ha una disposició no gaire clara 
que involucra al Congo i de la qual l’administració Trump ja s’ha desfet. I això és probablement una cosa bona 
per a Congo, ja que la disposició tenia conseqüències imprevistes preocupants i no estava ajudant a reduir el 
conflicte, com es pretenia.

Més informació

• L’advocat Steven Donziger presenta una demanda de drets humans en 
la qual al•lega que el poder judicial dels EE. UU. no ho va protegir de la 
campanya de venjança de Chevron
Data: 25 de setembre 
Font: CSR Wire
El famós advocat defensor dels drets humans Steven Donziger, qui va ajudar a les comunitats empobrides de 
l’Amazònia equatoriana a mantenir un litigi global i una campanya de defensa contra Chevron durant més de 
25 anys, va presentar una petició davant la Comissió Interamericana de Drets Humans. La petició detalla com 
Donziger ha patit una campanya massiva de plet de represàlia i atacs als mitjans per part de Chevron.

 

https://tinyurl.com/y8lywfp5
https://tinyurl.com/y9j7c7j2   
https://tinyurl.com/yba8qzfj 
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Blogs i opinions

Article de Komala Ramachandra
Què es necessita per ser un joier responsable?
La mineria d’or ha estat objecte de greus abusos contra els drets humans, inclòs el treball infantil, les 
condicions de treball mortals, els desallotjaments forçosos i la contaminació nociva. Human Rights Watch 
va documentar aquests abusos a les Filipines, Papua Nova Guinea, Ghana, Mali, Nigèria, Tanzània, Uganda 
i Eritrea.

Més informació

Article de Siddharth Kara
Carta oberta a qualsevol que faci servir un telèfon intel•ligent, condueixi un automòbil 
elèctric o voli en un avió
Empreses com Apple, Google, Samsung, Tesla, Boeing i dotzenes més que compren cobalt de la República 
Democràtica del Congo estan al corrent de les pèssimes condicions en què s’extreu aquest mineral, però 
ningú sembla estar disposat a abordar la situació. No s’equivoquin: la cadena de subministrament de cobalt 
del Congo està tacada amb sang i misèria.

Més informació

https://tinyurl.com/y83a9fm8 
https://tinyurl.com/ya75bw28 
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Campanyes  

BCHR Newsletter N 35 Septiembre 2018

• Grup de Treball Anti-SLAPP: protegir la protesta
Els tribunals són per a aquells que busquen justícia, no venjança. Un nombre creixent de corporacions, 
bufets d’advocats i individus intenten silenciar els seus crítics mitjançant la presentació de “Demandes 
estratègiques contra la participació pública”. Aquestes demandes violen els drets de la Primera Esmena 
d’aquells que diuen la veritat al poder.

Més informació

https://www.protecttheprotest.org/ 
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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 35 Setembre del 2018
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Compartir i publicar materials

BCHR Newsletter N 35 Setembre 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. 


