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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

L’ICIP anuncia que cessarà la seva actual funció com a Secretaria Tècnica de la Xarxa 
el desembre del 2019, per a convertir-se en un membre odinari de la xarxa. 

Des de la seva creació, l’ICIP ha actuat com a Secretaria Tècnica de la xarxa, assegurant 
la organització d’un esdeveniment anual, la producció del butlletí de la xarxa així com 
d’altres activitats. L’ICIP es complau de promoure l’esdeveniment del Novembre d’aquest 
any 2019, un esdeveniment que pot ser l’espai adequat per a formalitzar el lideratge d’una 
altra organització respecte de la coordinació del Network. 

Per tant, sol·licitem a qualsevol membre de la Xarxa que estigui interessat a prendre 
aquesta iniciativa, a enviar una sol·licitud a maria.prandi@networkbchr.org.

Data límit: 31 de Juliol del 2019
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Altres comunicats

A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS

• Taller de recerca sobre Empreses i Drets Humans
Data: 23-24 de Novembre 2019 / Lloc: Ginebra
Aquest taller interdisciplinari té com a objectiu reunir a acadèmics de diversos orígens (per exemple, negocis 
internacionals, legal, administració, organització, filosofia i ciències polítiques) per compartir la seva recerca 
actual sobre Empreses i Drets Humans (BHR).

També ofereix una oportunitat única perquè els acadèmics s’involucrin en diferents disciplines i investigacions.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Entrevista de llibre: El negoci dels drets humans (The Business of Human Rights) 
per Alex Newton
Data: 24 maig 2019
Entrevista a Alex Newton sobre el llibre recentment publicat “El negoci dels drets 
humans, les millors pràctiques i els Principis Rectors de l’ONU”
El llibre fa un seguiment d’alguns dels principals desenvolupaments mundials 
en matèria d’empreses i drets humans, inclosa l’aparició de lleis estrangeres, 
transnacionals i internacionals i la proliferació d’iniciatives de múltiples parts 
interessades en matèria d’empreses i drets humans. Els estudis de cas d’una varietat 
de sectors i indústries, com ara productes extractius, peces de vestir, béns de consum, 
electrònica, banca i finances, il·lustren els enormes riscos i oportunitats que els drets 
humans representen per a les empreses en la pràctica.

Per què vas escriure el llibre?
En el meu treball com a consultora en negocis responsables, m’he trobat amb moltes persones que no estan 
familiaritzades amb el camp dels negocis i els drets humans. Vaig notar que alguns executius corporatius (que 
treballen fora de l’espai de sostenibilitat / responsabilitat corporativa) troben que el concepte que les empreses 
tenen la responsabilitat de respectar els drets humans és desafiant i, a vegades, confrontat. 
En alguns casos, els executius qüestionen la rellevància dels drets humans per a les empreses, veient la 
protecció dels drets humans com un assumpte exclusiu del govern. Altres coneixen els Principis Rectors de 

https://tinyurl.com/y3sqsvlw
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l’ONU en general, però no saben per on començar a implementar-los. Per a aquests grups, i per als estudiants, 
acadèmics, funcionaris del govern i el públic en general, vaig voler exposar el més essencial d’aquesta àrea 
expansiva i en ràpida evolució.

Quines són les llacunes que el llibre omple?
Si bé hi ha molts recursos acadèmics i especialitzats excel·lents en el camp dels negocis i els drets humans, 
vaig pensar que hi havia una necessitat real d’una guia d’ “estil 101” que brindés una visió global i ajudés a les 
persones a enfocar els problemes clau amb rapidesa.

El llibre mostra alguns exemples clau dels impactes de les empreses en els drets humans, com 
els relacionats amb Facebook. Podries, per favor, plantejar-nos alguns exemples i explicar la seva 
rellevància per al camp dels negocis i els drets humans?
Vaig incloure estudis de cas en el llibre de quatre indústries molt diferents per il·lustrar la naturalesa ubiqua 
dels possibles impactes adversos dels negocis en els drets humans, independentment del tipus d’indústria 
estigui involucrada. També crec que és interessant comparar i contrastar els tipus d’impactes en els drets 
humans que estan passant en diferents sectors i com s’estan enfocant. Quan s’està avançant en una àrea, és 
una bona oportunitat per aprendre’n i aplicar els aprenentatges en un altre context o indústria. 
Un exemple específic: durant els últims anys, el sector bancari i financer han estat tractant de minvar les seves 
implicacions i responsabilitats amb els drets humans a nivell mundial. El segon document de discussió de Thun 
Group of Banks en 2017 (que, com ho analitzo en el llibre, tracta de limitar l’abast de la responsabilitat dels 
bancs pels impactes adversos en els drets humans) va causar tal consternació global a John Ruggie, el Grup 
de Treball de l’ONU, BankTrack Group i altres, que espero que els bancs reconsiderin el seu enfocament cap a 
aquests temes.

Vas dedicar un capítol del llibre a analitzar els vincles entre la RSE i el UNGP. Com resumiries aquesta 
connexió o desconnexió?
John Ruggie, en el seu llibre Just Business, articula clarament la dinàmica entre la RSC (o la creació de valor 
compartit (CVC)) i els UNGP. A diferència de la RSC o CVC, els quals es troben més enfocats a les oportunitats de 
negocis, els UNGPs s’enfoquen en el risc de negocis. 
És curiós per a mí que no hi hagi hagut més connexions entre RSC i els UNGPs, particularment atès que tots 
dos van sorgir al mateix temps. Al final, crec que la divergència es redueix a les diferències en l’enfocament: 
la justificació i la percepció que moltes persones tenen que els drets humans són incompatibles amb les 
oportunitats de negocis.

També analitzes dues àrees de particular desafiament: l’esclavitud moderna i l’assetjament sexual i la 
discriminació. Com li agradaria que evolucionessin les iniciatives d’esclavitud moderna al futur?
És excel·lent veure com s’introdueix una legislació moderna sobre l’esclavitud en diverses jurisdiccions de 
tot el món: al Regne Unit, a Califòrnia, i, més recentment, a Austràlia. Això és molt benvingut i ha brindat un 
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impuls convincent perquè molts executius examinin les seves cadenes de subministrament amb més cura i 
èmfasi en la recerca de signes d’esclavitud moderna. 

No obstant això, per tal de ser efectiu a llarg termini, m’agradaria veure mecanismes més forts implementats. 
Per exemple: és crític que s’imposin sancions a les corporacions quan es descobreixi que han infringit la 
legislació. La supervisió independent del procés de presentació d’informes també és crucial per a la rendició 
de comptes, la transparència i el compliment, per exemple, a través d’un comissionat independent contra 
l’esclavitud.

En la teva opinió, quin és la iniciativa de múltiples parts interessades més innovadora en aquest 
moment?
A l’àrea d’empresa i drets humans, definitivament diria que els UNGPs han estat els més innovadors. Si bé 
encara queda molt per fer, els UNGP han precipitat un extraordinari nivell de consens a nivell mundial sobre 
les empreses i els drets humans, entre les empreses, els estats, les ONG i la societat civil en general.

• The Human Rights and Business Toolkit
Autora: Protection International
La unitat de Human Rights and Business dins el Syrian Legal Development Programme dona a conèixer el “The Human 
Rights and Business Toolkit”, dissenyat amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors de Suïssa i dels Països Baixos,  de 
la Unió Europea i d’Impunity Watch. 
El toolkit serà una eina elemental per a defensors dels Drets Humans que estan treballant a Síria per tal de poder 
identificar, documentar, involucrar-se y defensar-se en contra d’abusos de Drets Humans relacionats amb activitats 
empresarials dins el país i poder sometre els responsables a la llei.
Per a més informació, el toolkit es troba disponible a través dels següents links, en anglès i en àrab.
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-en
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar

• The Business of Human Rights
Publicat: 02 de maig de 2019 / Lloc: Washington
Un nou informe de MiningWatch Canada, l’Institut d’Estudis Polítics i el Centre per al Dret Internacional del Medi 
Ambient, “Casino d’Extracció: les empreses mineres que aposten per la vida llatinoamericana i la sobirania” 
exposen com les empreses mineres transnacionals presenten processos multimilionaris contra els països 
llatinoamericans per tal de desafiar les lleis i decisions clau que protegeixen els drets dels pobles indígenes, 
el medi ambient i la salut de la comunitat. Les empreses examinades van utilitzar l’arbitratge sobretot quan les 
comunitats es dedicaven a lluites contra la indústria extractiva.

Més informació

https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-en
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar
https://tinyurl.com/yxordsrz
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 43 Maig del 2019

• Comunicat de premsa de MOSOP 
Data: 8 maig 2019 / Font: Sunny Zorvah, Point Blank News
El Moviment per a la Supervivència del Poble Ogoni, MOSOP, ha dissenyat un pla concertat pel govern 
de Nigèria per iniciar activitats de perforació petrolífera a Ogoniland, utilitzant agències de seguretat i 
altres actors no estatals per protegir les operacions de la petroliera.

Més informació

• Nigèria: l’OIT inicia un pla de treball nacional per eliminar el treball infantil 
en la mineria i les cadenes de subministrament de cacau
Data: 06 maig 2019 / Font: Alex Enumah, ThisDay
Nigèria, l’Organització Internacional del Treball (OIT) i altres agències de desenvolupament estan 
preparades per a desenvolupar plans de treball nacionals per eliminar el treball infantil al país.
Les parts interessades, inclosos els Ministeris, Departaments i Agències (MDA), Organitzacions de 
la Societat Civil (OSC), congressos laborals i sindicats en la cadena de subministrament de mineria, 
cacau i or, en un taller de dos dies a Abuja, van demanar sinergia i determinació per part de tots per 
posar fi a l’amenaça del treball infantil i la tracta a Nigèria i l’Àfrica per a l’any 2025.

Més informació

• Turquia: Nestlé i Ferrero s’enfronten a acusacions d’abusos als drets 
laborals dels agricultors sirians d’avellanes refugiats
Data: 29 d’abril de 2019 / Font: New York Times.
El 28 d’abril de 2019, el New York Times 
va publicar un informe de David Segal que 
investigava les condicions laborals dels 
refugiats sirians que realitzen treballs 
esgotadors en granges que produeixen el 
70 per cent de les avellanes del món per a 
companyies com Nestlé, Godiva i Ferrero. 
La investigació destaca diverses 
preocupacions de drets humans per als 
refugiats, desplaçats per la guerra de Síria a les 600.000 granges d’avellanes disperses en tota Turquia.
L’article il·lustra que els treballadors tenen pocs recursos legals o proteccions. Com a tal, el Codi 
Laboral de Turquia no s’aplica a les empreses agrícoles amb menys de 50 empleats, de manera que 
gran part de la vigilància d’aquest cultiu recau en les empreses de confiteria. 

Més informació

• La cort suprema del Regne Unit escolta un cas històric sobre violacions de 

https://tinyurl.com/y2gsryvw
https://tinyurl.com/y38jypkt
https://tinyurl.com/y5eppfto
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• A Myanmar, els conflictes per la terra i els recursos naturals bloquegen el 
procés de pau.
Data: 8 maig 2019 / Font: Kevin M. Woods, East-West Center
Els recursos naturals de Myanmar s’entrellacen amb una llarga història de conflictes armats. Els boscos de 
teca del país van atreure per primera vegada als britànics durant el període colonial. Més endavant, abans i 
després de la independència el 1948, l’exclusió política de certs grups ètnics va portar a la propagació de les 
insurreccions etno-nacionalistes a les fronteres riques en recursos del país.
Al llarg dels anys, tant el govern com els grups rebels, han finançat directament o indirectament les seves 
activitats insurgents (o contrainsurgents) i han enriquit als seus líders a través dels ingressos generats pel 
control de la terra i la venda de recursos naturals . Aquests recursos inclouen jade, fusta, cascall i, més 
recentment, cautxú i altres productes agrícoles.

Més informació

• Un jutge ordena la cancel·lació de 111 concessions mineres al nord d’Amazones
Data: 18 de maig de 2019 / Font: Elizabeth Prado, La República
El jutge Iván Cabrera, del Desè Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Lima, va decidir declarar 
la sol·licitud d’empara per violació del dret de consulta presentat pel apu de l’Organització de Comunitats 
Frontereres d’Cenepa, Zebelio Kayap, contra Ingmmet i el Ministeri d’Energia i Mines.
També va ordenar la nul·litat de les resolucions administratives que atorguen 111 concessions mineres a 
la Serralada del Còndor, així com dues resolucions directives dels anys 2009 i 2001 que aproven un Estudi 
d’Impacte Ambiental (EIA) i una Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), resolucions les quals es van emetre 
sense complir amb la consulta prèvia.

Més informació

https://tinyurl.com/y4gj9gw9
https://tinyurl.com/y6bruj84
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Blogs i opinions  

Autor: FARN / Publicat el: 6 maig 2019
Jujuy: l’extracció de liti anul·la els drets de les comunitats locals
La consulta amb les comunitats abans de l’inici de qualsevol projecte sempre ha de ser lliure i informada. 
A Jujuy no es compleix amb les normes internacionals o la legislació nacional: les comunitats de Jujuy 
no tenen accés a informació «independent», sinó només al punt de vista de les empreses, el que els 
proporcionava dades tècniques que, en molts casos, no podien comprendre completament.
Tot i que el govern provincial hauria d’haver dirigit totes les etapes del procés de consulta, va estar absent 
més d’una vegada. Sense la presència de les autoritats competents per a complir una funció que implica 
una responsabilitat no transferible per a l’Estat, la participació d’un tercer imparcial no es va aconseguir en 
moltes de les reunions i / o intercanvis entre les comunitats i les empreses.

Más información

Autor: Joseph Wilde-Ramsing, Centre de Recerca en Corporacions Multinacionals (SOMO) i OCDE Watch, i 
Manon Wolfkamp, Plataforma MVO 
Going Dutch: quatre coses que haureu de saber sobre la nova llei dels Països Baixos per 
eliminar el treball infantil
Un pas històric va tenir lloc als Països Baixos el mes passat quan el Senat holandès va votar l’adopció de 
la Llei de diligència laboral infantil. Quan la llei entri en vigor, totes les empreses que venguin productes 
al mercat holandès hauran de demostrar que estan tractant el problema del treball infantil a les seves 
cadenes de subministrament globals. Aquesta llei és un pas important cap a l’adopció de la legislació 
obligatòria de diligència deguda als Països Baixos i a Europa, la qual cosa creiem que és absolutament 
necessària per abordar els drets humans i els impactes ambientals relacionats amb les empreses.

Más información
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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. 
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