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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 



BCHR Newsletter N 39 Gener del 2019

3

1. Altres comunicats..................................................................
a. Consultes públiques i convocatòries de treballs................
b. Esdeveniments, tallers i cursos............................................
c. Nous recursos bibliogràfics...................................................
2. Notícies internacionals........................................................
3. Sobre la Xarxa BCHR............................................................ 
4. Compartir i publicar materials.........................................

ÍNDEX / Newsletter

4
4
4
5
6
9

10



BCHR Newsletter N 39 Gener del 2019

4

Altres comunicats
A. CONSULTES PÚBLIQUES I CONVOCATÒRIES DE TREBALLS
• Convocatòria pública: relació entre empreses privades de seguretat militar i 
del sector extractiu des d’una perspectiva de drets humans, tant des del dret 
com des de la pràctica.
El Grup de Treball sobre l’ús dels mercenaris com a mitjà per violar els drets humans i impedir l’exercici del dret 
dels pobles a l’autodeterminació assumeix la tasca que li confia el Consell de Drets Humans de Nacions Unides 
(A / HRC / RES. / 33/4) per controlar mercenaris, activitats relacionades amb mercenaris i les activitats de les 
empreses privades de seguretat militar.
El juliol de 2017, el grup de treball va organitzar una consulta d’experts sobre “Empreses privades de seguretat i 
militar en les indústries extractives: impacte en els drets humans”.
En aquest context, el Grup de Treball demana l’assistència d’Estats, organitzacions intergovernamentals, 
organitzacions de la societat civil, experts, empreses privades i altres parts interessades en la preparació del 
seu informe temàtic.

Més informació

B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• Fòrum OECD 2019 sobre Diligència deguda en el sector de la confecció i 
el calçat
Data: del 13 al 14 de febrer de 2019
Lloc: París
El Fòrum 2019 de l’OCDE sobre la Guia de diligència deguda del sector de la indumentària i el calçat tindrà 
lloc del 12 al 15 de febrer de 2019. La participació és només per invitació. Si voleu assistir-hi i no heu rebut 
cap invitació, envieu una sol·licitud per participar al fòrum a través de l’enllaç que es proporciona a “més 
informació”.

Més informació
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B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Expert de l’ONU publica nous principis orientadors sobre les reformes 
econòmiques i els drets humans
Els drets humans han de ser una part integral de la formulació de polítiques per assegurar que les reformes 
econòmiques ajuden a les societats a avançar, en lloc de perjudicar la vida de les persones, afirma Juan 
Pablo Bohoslavsky. Bohoslavsky, expert independent sobre el deute extern i els drets humans, acaba de 
publicar els Principis orientadors sobre l’avaluació de l’impacte de les reformes econòmiques en els drets 
humans per ajudar els Estats, les institucions financeres internacionals, creditors, societat civil i altres parts 
interessades a assegurar que les polítiques econòmiques es fonamenten en els drets humans.

Més informació

• Collective Protection of Human Rights Defenders: A Collective 
Approach to the Right to Defend Human Rights
Autora: Protection International
Recordant el vintè aniversari de la Declaració de les Nacions Unides sobre Defensors dels 
Drets Humans, aquesta publicació pretén cridar l’atenció sobre el treball vital que realitzen 
les comunitats de defensors de drets humans arreu del món.

Més informació

• Empreses i drets humans: temes actuals
Autora: Diversos autors, editat per María Chiara Marullo - Francisco Javier Zamora Cabot
La publicació col·lectiva inclou les aportacions de vint autors, tots espanyols, amb l’excepció d’un cas, que 
posa de relleu el gran valor que gaudeix la doctrina espanyola a Itàlia, que s’uneix a aquesta per promoure 
tractaments innovadors. donant pas a un millor coneixement del camp interdisciplinari constituït per la relació 
existent entre les empreses i els drets humans.

Més informació
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 39 Gener del 2019

• Investigant el comerç il·legal d’or a la República Democràtica del Congo
Data: 8 desembre 2018 / Font: DW
La nació africana, assolada pel conflicte, és rica en or i contrabandistes d’or que, sovint, estan vinculats 
a grups rebels. Però rastrejar l’or disponible comercialment, fins a les operacions mineres il·legals, és 
difícil. L’estat d’ànim actual a la República Democràtica del Congo (RDC) és tens. Finalment, es va celebrar 
una elecció general després d’un retard de dos anys i el país està ara contenint l’alè mentre espera els 
resultats. Mentrestant, els grups armats al nord-est continuen aprofitant un govern feble i el comerç de 
minerals.
Si bé no són la causa principal de la violència actual, els minerals del conflicte han sostingut als grups 
armats. En les nombroses mines artesanals de la RDC, l’or és valuós i fàcil de trobar. Els grups armats 
intentaran sovint trobar una manera d’involucrar-se en la indústria, principalment a través del treball 
forçós o del contraban. Com a resultat, la RDC no es beneficia totalment de la indústria de la mineria d’or. 
IPIS S’estima que entre el 75 i el 98 per cent de l’or creua il·legalment la frontera cap a Uganda.

Més informació

• La història de com les dones són sotmeses a la violència a les fàbriques 
índies
Data: 02 de gener 2019 / Font: Forbes
L’1 de gener de 2019, les dones de l’estat de Kerala, Índia, van formar una cadena humana de 385 milles, 
el “Mur de les Dones”, en protesta contra el comunalisme i la discriminació de gènere. La protesta 
suposadament va ser provocada per una fila per l’accés a un temple hindú, el santuari de Sabarimala. 
No obstant això, la discriminació de gènere a l’Índia té moltes cares i va molt més enllà de la negació de 
l’accés a llocs religiosos.

Més informació

• Green Advocates International (GAI) i Inclusive Development International 
(IDI) desenvolupen noves eines per responsabilitzar els agricultors d’oli de 
palma de violacions ambientals i de drets humans
Data: 7 gener 2019 / Font: Daily Observer
Green Advocates International (GAI) i Inclusive Development International (IDI) han desenvolupat noves 
eines que poden ser utilitzades per les comunitats locals per responsabilitzar els productors d’oli de 
palma de violacions ambientals i de drets humans comeses a Libèria.

Més informació
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• La cort suprema del Regne Unit escolta un cas històric sobre violacions de drets 
per part de multinacionals
Data: 14 de gener 2019 / Font: RAID
El 15 i 16 de gener de 2019, la Cort Suprema del Regne Unit escoltarà un cas d’importància crucial per a les 
víctimes de violacions de drets humans per part de multinacionals. El cas, Vedanta Resources Plc i Another 
v Lungowe i altres, és presentat per la firma d’advocats líder en drets humans Leigh Day en nom de més 
de 1,800 ciutadans de Zàmbia que diuen que Vedanta Resources, una companyia del Regne Unit, i la seva 
subsidiària de Zàmbia, Konkola Copper Mines Plc, va contaminar fonts d’aigua locals causant danys a les 
seves terres i mitjans de subsistència.

Més informació

• Texwinca Holdings Ltd
Data: 17 de gener 2019 / Font: Council on Ethics - Fons Noruec de Pensions
El 6 de juny de 2018, el Consell d’Ètica va recomanar excloure a l’empresa Texwinca Holdings Ltd del Fons 
de Pensions del Govern a causa d’un risc inacceptable que l’empresa sigui responsable de violacions 
sistemàtiques de drets humans. Texwinca és una empresa xinesa que produeix filats, teixits de punt i peces 
de vestir. Texwinca posseeix el 50% de les accions de Megawell Industrial Ltd, el que la converteix en el major 
accionista d’aquesta empresa.

Més informació

• Els empleats d’una plantació de tè d’Unilever a Kenya van a la Cort Suprema 
del Regne Unit a la recerca de justícia
Data: 18 de gener 2019 / Font: Redress
Un cas derivat de la violència postelectoral de 2007 a Kenya està sent presentat a Londres, on més de 200 
víctimes que vivien i treballaven en una plantació de tè, propietat d’una subsidiària d’Unilever, reclamen una 
indemnització de la companyia per les lesions i les pèrdues que van patir. El reclam sorgeix de les acusacions 
que pesen sobre Unilever tenint en compte que no va protegir als seus treballadors de la violència ètnica a 
2007 a Unilever Tea Kenya Ltd.

Més informació
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• Poden les acusacions per esclavitud ser escoltades en corts canadenques?
Data: 23 de gener 2019 / Font: Mining Watch
La Cort Suprema de Canadà està responent a una apel·lació per part de Nevsun Resources Limited (TSX: 
NSU / NYSE MKT: NSU), en la qual s’addueix que les acusacions en contra seva sobre treball forçat a la 
mina de Bisha a Eritrea, han de ser escoltades a British Columbia i no a Eritrea.

Més informació

• Vilatans desplaçats insten a que s’aturi permanentment el projecte 
hidroelèctric Myitson a Myanmar
Data: 25 de gener 2019 / Font: Myanmar Times
Els vilatans desplaçats per l’inici de la construcció a la represa Myitsone, finançada per la Xina, a l’estat 
de Kachin, van instar el govern a cancel·lar el projecte, que es va aturar el 2011 després de protestes 
generalitzades. “Aturar de manera permanent el projecte de la represa Myitsone i poder tornar a les 
nostres llars originals és la intenció dels residents”, va dir el grup de residents, que es deien a si mateixos 
Mungchying Rawt Jat, en un comunicat.

Més informació

• Una crida a despertar a la indústria tèxtil de Cambodja
Data: 29 de gener 2019 / Font: Fashionating World
Una recent enquesta realitzada per la iniciativa de les Nacions Unides Better Factories Cambodia (BFC) indica 
que s’estan millorant les condicions en les fàbriques de peces de vestir del país. Les violacions de drets humans 
exigeixen nous mecanismes per a la rendició de comptes i la transparència en aquestes empreses. No obstant 
això, el govern de Hun Sen i la cursa internacional per buscar la mà d’obra més barata, han creat una economia 
que obliga els cambodjans, especialment les dones, a dependre d’aquests treballs mal pagats que encara els 
exposen a violacions dels seus drets.

Més informació
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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 38 Desembre del 2018
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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. 

BCHR Newsletter N 38 Desembre del 2018


