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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

Ens complau anunciar que la nostra pròxima conferència se celebrarà el 29 
de novembre a Ginebra.
Cada vegada és més gran l’atenció que es posa sobre les formes en què les 
empreses interactuen amb el conflicte de violència. L’explotació i el comerç 
dels recursos naturals en les zones afectades per conflictes, la privatització 
de la seguretat i el comerç internacional d’armes són només tres exemples 
de les formes en què les empreses poden participar en els conflictes armats.
La Xarxa de Empresa, Conflicte i Drets Humans (BCHR) té com a objectiu 
facilitar la reflexió sobre les causes, les dinàmiques i les conseqüències de 
la participació de les empreses en els conflictes armats, així com sobre les 
respostes existents o potencials des d’una perspectiva transdisciplinària. 
La Xarxa busca enfortir els llaços entre els investigadors que treballen en 
aquests temes des d’una varietat de disciplines, així com entre organitzacions 
de la societat civil i professionals de tot el món.
Aquesta setena conferència internacional tindrà lloc a Ginebra el 29 de 
novembre de 2016 i es basa en les sis conferències prèvies organitzades per 
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a Barcelona, Londres i Ginebra, 
que va reunir una àmplia gamma d’acadèmics, ONG i altres professionals 
especialment interessats en les empreses, els drets humans i el conflicte.

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

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. CONSULTES PÚBLIQUES, CONVOCATÒRIES DE TREBALLS
• Sol•licitud de proposta per albergar a la Secretaria de l’Associació de 
Principis Voluntaris
Data límit:  08  juny 2018
El Comitè de Revisió de Licitacions, en nom de l’APV, convida a una proposta formal per ajudar a qualificar 
i seleccionar adequadament una Secretaria per a la Iniciativa de Principis Voluntaris (VPI) i l’Associació de 
Principis Voluntaris (APV).

Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte: www.voluntaryprinciples.org

• Tercera sessió del grup de treball intergovernamental de composició 
oberta sobre les empreses transnacionals i altres empreses comercials en 
matèria de drets humans (OEIGWG)
La primera i segona sessions del OEIGWG es van dedicar a deliberar de forma constructiva sobre el contingut, 
l’abast, la naturalesa i la forma del futur instrument internacional per regular les activitats de les empreses 
transnacionals i altres empreses en el dret internacional dels drets humans. Aquesta tercera sessió va tenir 
lloc del 23 al 27 d’octubre de 2017 a la Sala XX del Palau de les Nacions, Ginebra. Durant aquesta sessió, el 
Grup de Treball va discutir els elements per a un projecte d’instrument jurídicament vinculant preparat pel 
President-Relator del OEIGWG tenint en compte els debats sostinguts durant les dues primeres sessions.

Més informació

• Conferència internacional sobre empreses i drets humans: 
Responsabilitzar els governs a Àsia
Data: 12-13 de juliol
Lloc: Bangkok
Amb una atenció cada vegada més gran a les empreses i els drets humans, aquesta conferència analitza de 
manera crítica les normes i pràctiques sobre negocis i drets humans a Àsia. En particular, busca examinar si 
l’actual interès per les empreses i els drets humans ignora convenientment les violacions civils i polítiques per 
part de l’Estat i la seva responsabilitat de garantir la protecció dels drets humans. 

Més informació

http://www.voluntaryprinciples.org
https://tinyurl.com/ydgkola7
https://tinyurl.com/yd3h2z6k
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• Escola d’Estiu d’Empresa i Drets Humans
Data: 18-22 de juny
Lloc: Escola Sant’Anna, a Pisa, Itàlia
Organitzat per: Sant’Anna Escola d’Estudis Avançats (Dirpolis Institute), la Universitat de Milà ‘La Statale’, 
l’Institut de Recerca sobre Innovació i Serveis per al Desenvolupament del Consell Nacional d’Investigació 
d’Itàlia (IRISS-CNR), i Human Rights International Co
L’Escola d’Estiu d’Empresa i Drets Humans pretén proporcionar una comprensió dels principals reptes relatius 
a la connexió entre activitats empresarials i els drets humans, amb especial atenció a algunes qüestions 
fonamentals: la funció i obligacions dels Estats; la recent i emergent legislació que regula les activitats 
empresarials a tot el món; l’accés a remei eficaç per a víctimes de violacions dels drets humans comeses per 
empreses.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS
• Mapa per Ajudar les Empreses a Col•laborar amb Organitzacions Anti-
esclavitud
Autor: Global Business Coalition Against Human Trafficking (GBCAT), the 
United Nations Global Compact i the RESPECT Initiative
Aquest mapa interactiu d’organitzacions anti-trànsit de persones, respon a les 
freqüents sol•licituds d’empreses en conte a conèixer les diferents iniciatives 
anti-trànsit relatives a l’esclavitud moderna. A partir d’una base de dades de 
més de 100 organitzacions, el mapa permet a les organitzacions filtrar per tipus, 
tema, geografia i indústria.

Més informació

• Extractives Baraza va llançar un resum de casos legals sobre drets 
humans i empreses
Autor: Extractives Baraza 
En aquest lloc web pot trobar jurisprudència emergent sobre casos de la indústria extractiva, jurisprudència, 
situació, tema i decisions de les Corts de Kenya.

Més informació
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https://tinyurl.com/yb3tekz4
http://www.modernslaverymap.org/
https://tinyurl.com/y7283tzw
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• Nota d’assessorament per a les empreses, els estats membres i la 
Comissió Europea
Autor: Global Witness, Amnesty Int’l, Germanwatch i 14 altres ONG
El Reglament de la UE sobre deguda diligència per a cadenes de subministrament mineral entrar en vigor el 
8 de juny de 2017. Aquest Reglament, pretén trencar la relació entre conflictes, abusos de drets humans i 
comerç mundial de minerals, en empreses que requereixin portar els minerals i els metalls d’estany, tàntal, 
tungstè i or a la UE, des de qualsevol lloc del món amb l’ànim de fer-ho responsablement. Aquesta nota 
ofereix una guia pràctica i recomanacions per donar suport a les empreses, els Estats membres i la Comissió 
per complir les seves obligacions sota el Reglament.

Més informació

• Directiva 2014/95 / EU Avaluació de l’Impacte Sobre les 
Relacions Laborals
Autor: Dimaso Lab
El projecte “DimasoLab” s’ha creat per tal de millorar el coneixement sobre els efectes 
de la Directiva d’Informació No Financera, pel que fa a sindicats i representants dels 
treballadors. DimasoLab, espera contribuir a un debat crític i constructiu sobre el paper 
dels sindicats i representants dels treballadors en la Directiva d’Informació No Financera.

Més informació
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https://tinyurl.com/y9wg3tfr
https://tinyurl.com/yb39wn6f
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 31 Maig del 2018

• Investigació CNN: Daimler promet auditar el subministrament de 
cobalt “a la mina”
Data: 02 de maig
Font: CNN
Un dia després de la investigació de CNN sobre els abusos a les mines de cobalt, el fabricant de cotxes 
de Mercedes es va comprometre a investigar la seva cadena de subministrament per assegurar que mà 
d’obra infantil no està sent utilitzat per als seus vehicles elèctrics.

Més informació

• Greenpeace declara victòria per la finalització per part del Belgian 
Bank KBC de les inversions en Carbó
Data: 04 de maig
Font: Meta Mag
L’entrada a la seu del Banc d’KBC a Brussel•les va ser presa per activistes ambientals el dijous 3 de maig, 
els activistes van manifestar la seva preocupació pels riscos financers i climàtics de les inversions de 
carbó a la República Txeca. Hores més tard, el Banc va sorprendre els activistes en anunciar la fi de totes 
les inversions noves de carbó.

Més informació

• Els Agricultors peruans apel•len per responsabilitzar Newmont 
davant el tribunal dels EE. UU.
Data: 04 de maig
Font: Earth Rights International
En una recent decisió, un tribunal federal a Delaware va decidir que hauria de escoltar-se a Màxima Acuña 
Talaia i el cas de la seva família contra Newmont Mining Corporation, al Perú (no a Delaware, on l’empresa 
està constituïda fa gairebé 100 anys). La Cort va prendre aquesta decisió tot i l’evidència presentada per la 
família, la qual mostra influència significativa de l’empresa sobre els tribunals peruans.

Més informació

• El treball en la represa de Myanmar continua sota molta vigilància
Data: 07 de maig
Font: Straits Times
En general, grans represes desplacen a milers de vilatans, addicionalment es bloqueja el flux de 
sediments rics en nutrients aigües avall. En l’última dècada, des dels seus inicis, el projecte a Myanmar 
s’ha topat amb una intensa oposició local i internacional i això no és per menys ja que el projecte 
amenaça d’inundar les zones humides en centenars d’illots, així com escalar el conflicte entre militars 
de Myanmar i grups armats ètnics actius en aquesta zona.

Més informació

https://tinyurl.com/yc88ej9t
https://tinyurl.com/y9p2l47v
https://tinyurl.com/yazj3b8u
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/work-on-myanmar-dam-goes-on-under-heavy-guard
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• Treball infantil: LafargeHolcim abandona a les víctimes
Data: 08 de maig
Font: Bread For All
Dos anys després que es descobrís l’escàndol de la mà d’obra infantil a Uganda, LafargeHolcim i els seus 
proveïdors no han fet res per ajudar les víctimes. Bread for all i the Catholic Lenten Fund, van fer una crida 
a l’empresa de ciments en el marc de la reunió general en Dübendorf amb la finalitat que es assumís 
responsabilitat per aquest escàndol.

Més informació

• Govern enforteix la resposta d’Austràlia a l’esclavitud moderna
Data: 10 de maig
Font: Govern d’Austràlia
El govern de Turnbull potenciarà el poder de les grans empreses per ajudar a combatre l’esclavitud moderna, 
mitjançant l’establiment d’un requisit de presentació d’informes d’esclavitud moderna. El requisit de presentació 
d’informes, que serà promulgat a través d’una nova llei d’esclavitud moderna australiana, requerirà a més de 
3.000 grans empreses i altres entitats publicar declaracions públiques anuals de les seves accions en contra de 
l’esclavitud moderna, tant en les seves cadenes de subministrament com en les seves operacions.

Més informació

• El Comtat de Washington presenta una demanda contra la indústria del 
petroli i el gas pel canvi climàtic
Data: 10 de maig
Font: The Hill
El comtat de King es dirigeix a cinc empreses de combustibles fòssils: BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch i 
ConocoPhillips, a causa que “contribueixen a alteracions del clima posant als residents del Comtat de King en 
major risc d’inundacions, esllavissades de terra, acidificació oceànica, augment del nivell del mar i altres impactes”, 
segons una declaració del comtat.

Més informació

• 3 líders indígenes guatemalencs assassinats a incidents separats
Data: 14 de maig
Font: New York Times
Tres líders indígenes guatemalencs van ser assassinats en incidents separats la setmana passada. El Comitè 
de treballadors agrícoles de l’Altiplano, va dir dilluns que la més recent víctima va ser Mateu Chaman Paau, líder 

https://tinyurl.com/y8ljcf2m
https://tinyurl.com/yalfjj96
https://tinyurl.com/ybgwc59e
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d’aquesta organització. Un altre membre de l’organització, José pot Xol, va morir dijous a la zona d’Alta Verapaz. 
Un dia abans, Luis Marroquín, dirigent del Comitè de desenvolupament pagès va ser assassinat en una llibreria 
al Departament de Jalapa.

Més informació

• Manifest de SHERPA i ECCHR en una acusació contra Lafarge per 
complicitat en crims de lesa humanitat
Data: 15 de maig
Font: Asso-Sherpa
Sherpa i el Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans (ECCHR), van iniciar una denúncia penal 
contra el fabricant de ciment Lafarge presentada en conjunt amb 11 exempleats, argumentant en un 
memoràndum per als jutges de la investigació que en aquesta etapa del procediment és necessari acusar 
l’empresa Lafarge per complicitat en crims contra la humanitat.

Més informació

• Text complet de la contraproposta del parlament suís per a la 
iniciativa empresarial responsable
Data: 18 de maig
Font: Parlament de Suïssa
A l’abril de 2015, una coalició d’organitzacions de la societat civil suís va llançar una iniciativa pública 
perquè empreses suïsses responguessin per abusos de drets humans comesos a l’estranger. La iniciativa 
busca l’obligatorietat de dur a terme una deguda diligència en drets humans per a totes les empreses 
suïsses.
Al maig de 2018, es va llançar una contraproposta per part de la comissió d’afers jurídics del consell 
nacional suís.

Més informació

https://tinyurl.com/ya9272w5
https://tinyurl.com/y8ny42ja
https://tinyurl.com/y8fcmne5
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Blogs i opinions

BCHR Newsletter N 31 Maig del  2018

Article de:  Vivek Maru
El Banc Mundial no hauria d’amagar quan finança projectes que danyen les comunitats

Al•legant immunitat enfront de comunitats que han estat danyades, el Banc Mundial està soscavant la seva 
pròpia missió. En el Golf de Kutch, una zona rural costanera a l’oest de l’Índia, una planta de carbó finançat 
per International Finance Corp, part del Banc Mundial, ha causat un dany ambiental substancial, incloent la 
devastació d’un ecosistema del qual depenia un petit grup pesquer.

Més informació

https://tinyurl.com/yc7gmjmy
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Campanyes

BCHR Newsletter N 31 Maig del 2018

Carta conjunta a la FIFA sobre la crisi dels drets humans a Txetxènia

FIFA va confirmar que Grozni serà el campament base per Egipte i els signants volen compartir les seves 
preocupacions sobre l’estat calamitós dels drets humans a la República de Txetxènia.

Més informació

Campanya de Ben & Jerry ‘si 350.org per congelar les inversions en combustibles fòssils

El fabricant americà de gelat Ben & Jerry s’ha associat amb el grup activista 350.org Austràlia, per llançar 
una campanya per congelar les inversions dels combustibles fòssils i així encoratjar els australians i als 
seus òrgans de govern locals a què cap dels seus actius provinguin del carbó, petroli i gas.

Més informació

https://tinyurl.com/y83dxfp3
https://tinyurl.com/y8afjwhu
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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 31 Maig del 2018

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

BCHR Newsletter N 31 Maig 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. 


