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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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Altres comunicats
A. CONSULTES PÚBLIQUES I CONVOCATÒRIES DE TREBALLS

•  Oberta la inscripció per a la 1ra International Conference on Environmental 
Peacebuilding

L’Environmental Peace Building Association es complau a anunciar que la inscripció per a la Primera 
Conferència Internacional sobre la Construcció de Pau Ambiental està oberta. A causa de les limitacions de 
la seu, queden aproximadament 120 contingents (després que els presentadors s’hagin registrat) i estaran 
disponibles per ordre d’arribada. 
Per obtenir informació més detallada sobre la conferència, aquí

• Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade  (Aliança Públic 
Privada per al Comerç de Minerals Responsables)
L’Aliança Públic-privada per al Comerç de Minerals Responsables (PPA, per les sigles en anglès) és una 
iniciativa conjunta entre governs, empreses i la societat civil per donar suport a les solucions de la cadena 
de subministrament responsable, relacionats amb l’estany, el tàntal, el tungstè i l’or (3TG) a la Regió dels 
Grans Llacs (RGL) d’Àfrica Central. El PPA dóna suport a accions per abordar les inquietuds relacionades 
amb els minerals en conflicte, alhora que ofereix solucions que beneficien aquells involucrats en el comerç 
responsable de minerals en la RGL. Les activitats i el finançament de la PPA han permès la investigació 
essencial, els programes pilot i el suport a les organitzacions que treballen a la regió, amb l’objectiu final 
de produir sistemes escalables i autosuficients, per demostrar una cadena de subministrament validada i 
completament rastrejada de manera que sigui creïble per a empreses, societat civil i governs. El PPA també 
proporciona una plataforma per a la resolució coordinada i col·laborativa de problemes i el diàleg entre el 
govern, la indústria i la societat civil. 

Més informació

https://tinyurl.com/y54fvlcp
https://tinyurl.com/y3cg2m2o
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B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS

• Innovate Rights: New Thinking on Business and Human Rights 2019
Data: 14 Maig 2019 / Lloc: Sydney
Els rols de les empreses i els governs en relació amb els drets humans estan experimentant un canvi profund. 
Atès que els governs s’està retirant en moltes àrees polítiques, s’està recorrent cada vegada més a les empreses 
per abordar els desafiaments dels drets humans. La conferència reunirà líders locals i mundials d’empreses, 
la societat civil, el govern i l’acadèmia per explorar innovacions en negocis i polítiques, oportunitats perquè 
les empreses tinguin un paper més important en la millora dels drets humans i solucions pràctiques als 
desafiaments de drets que enfronta la indústria. 

Més informació 

• Business and Human Rights Practitioners Network
Data: 21 de maig de 2019 / Lloc: Londres
El Business and Human Rights Practitioners Network li dóna la benvinguda al seu pròxim esdeveniment 
organitzat per Hogan Lovells el 21 de maig de 2019. Aquest tindrà en compte l’impacte de la recent decisió de 
la Cort Suprema en Vedanta Resources PLC i una altra contra Lungowe. Un panell d’experts discutirà la decisió 
de la Cort i el seu possible impacte, a més d’analitzar altres casos rellevants i discernir qualsevol possible 
tendència.  

Més informació

https://tinyurl.com/y3ar4h8c
https://tinyurl.com/y4eh3p99
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• Cap a la responsabilitat penal de les empreses per violacions als drets 
humans: el cas Lundin a Suècia
Data: 23 Maig de 2019 / Lloc: La Haia 
L’octubre passat, el Ministeri Públic de Suècia va comunicar a Alex Schneiter i Ian H. Lundin, CEO i president 
de Lundin Petroleum, la sospita d’ajudar i instigar delictes internacionals. A més, la companyia va ser 
informada de la intenció de la fiscalia de demanar 400 milions de $ en beneficis obtinguts de forma criminal 
en cas d’una condemna. Els sospitosos i la seva companyia tenen fins al 15 de juny per a estudiar els arxius 
del cas i sol·licitar una investigació addicional. S’espera que el procés s’obri a la tardor i pogui trigar un any 
en primera instància. 

Més informació

• Ensenyament d’empreses i drets humans.
Data: 12-13 setembre 2019 / Lloc: University of Essex 
El proper taller de Teaching Business and Human Rights es durà a terme el dijous i divendres, 12-13 de 
setembre de 2019, a la Universitat d’Essex a Colchester, Anglaterra. El Taller coincideix amb la Global 
Business and Human Rights Scholars Association (als assistents interessats podran participar en ambdós 
esdeveniments). 

Més informació 

https://tinyurl.com/yxlf99k7
https://tinyurl.com/yyssdmg5
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C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• Mapeig d’àrees de mineria artesanal i cadenes de subministrament de 
minerals a l’est de la RDC
Autor: Matthysen, K. IPIS / Publicació: 9 abril 2019
En un nou informe i mapa web, IPIS presenta les seves 
dades actualitzades sobre el conflicte armat i seva 
interferència en el sector miner artesanal de l’est de 
la RDC. Sobre la base de dades extenses, recopilades 
en els últims deu anys, IPIS avalua l’impacte de les 
iniciatives d’abastament responsable a la República 
Democràtica del Congo, dissenyades per abordar la 
interferència armada a les cadenes de subministrament 
de minerals. L’informe il·lustra que els esforços de proveïment responsable han millorat la seguretat personal 
dels grups de miners artesanals en diverses províncies. No obstant això, aquestes són guanys relativament 
fràgils i els problemes subjacents romanen sense canvis. El IPIS també estableix que la majoria dels conflictes 
armats semblen no estar relacionats amb les activitats mineres. La interferència armada a la mineria artesanal 
es refereix sovint més aviat a “raquetes de protecció” il·legals, mentre que les confrontacions armades tenen 
lloc en gran part en altres llocs. No obstant això, aquestes raquetes de protecció contribueixen a la inseguretat 
general a l’est de la República Democràtica del Congo i estigmatitzen encara més a la regió per ser una àrea 
impossible per fer negocis èticament responsables.  

Més informació

• Projecte “Tierra de resistencia”
Un informe publica que un total de 1,179 defensors i 177 comunitats en set països llatinoamericans van ser 
objecte de diversos atacs entre 2009 i 2018 pel seu treball relacionat amb la protecció del medi ambient. 
L’organització colombiana Consell de Redacció va presentar el seu projecte “Terra de resistència” en què 
investiga i denuncia els atacs contra líders de Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Guatemala, Mèxic i Perú. 

Més informació

https://tinyurl.com/yyrh66uq
https://tinyurl.com/y4vp49go
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 41 Març del 2019

• Madre de Dios: emergència per combatre la mineria il·legal i el tràfic 
de persones
Publicat: 19 d’abril de 2019  / Autor: Servindi
Mitjançant el Decret Suprem No. 079-2019-PCM publicat el 17 d’abril de 2019, el govern va declarar 
els districtes de Mare de Déu i Huepetuhe, regió de Mare de Déu, en un estat de emergència la mineria 
il·legal i tràfic de persones. 
Aquesta mesura es va estendre als districtes de Tambopata, Inambari, Les Pedres i Laberint, de la 
província de Tambopata, que es van aplicar al febrer d’aquest any. 

Més informació

• Argentina: judici contra membres de la comunitat maputxe a causa d’un 
conflicte amb els terratinents, presumptament vinculats a empreses 
d’hidrocarburs
Data: 16 abr 2019. / Autor: Observatori Petrolier Sud
Dimecres 10 d’abril, a la Ciutat Judicial de Neuquén, va començar un judici contra la comunitat 
maputxe de Camp Maripe, un emblema de la lluita contra l’avanç dels hidrocarburs no convencionals. 
Tot i que la causa no és impulsada per les companyies petrolieres, sinó per la família Vela, que acusa 
la comunitat d’usurpar el territori en el qual habita, Vaca Muerrta miri sigilosament entre bambolines. 
El motiu de la demanda és el cobrament de servituds a les empreses que operen allà.  

Més informació

• Els mitjans de vida dels pobles indígenes en risc en la lluita pel liti
Data: 9 abril 2019 / Autor: Ethical Corporation 
Dimecres 10 d’abril, a la Ciutat Judicial de Neuquén, va començar un judici contra la comunitat 
maputxe de Camp Maripe, un emblema de la lluita contra l’avanç dels hidrocarburs no convencionals. 
Tot i que la causa no és impulsada per les companyies petrolieres, sinó per la família Vela, que acusa 
la comunitat d’usurpar el territori en el qual habita, Vaca Muerrta miri sigilosament entre bambolines. 
El motiu de la demanda és el cobrament de servituds a les empreses que operen allà.  

Més informació

https://tinyurl.com/y3t554ob
https://tinyurl.com/y4fdomq9
https://tinyurl.com/y4hqlrms
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• Google cancel·la el consell d’ètica d’AI 
Data: 4 abr 2019  / Autor: Kelsey, P. Vox
El Consell va sobreviure per poc més d’una setmana. Creat per guiar el “desenvolupament responsable de la IA” 
a Google, hauria tingut vuit membres i s’hauria reunit quatre vegades en el transcurs de 2019 per considerar 
les preocupacions sobre el programa d’AI de Google. Aquestes preocupacions inclouen com la IA pot habilitar 
els estats autoritaris, com els algoritmes de la IA produeixen resultats dispars o treballar en aplicacions 
militars de la IA. Però es va topar amb problemes des del principi. 
Milers d’empleats de Google van signar una petició demanant la remoció d’un membre de la junta, el president de 
la Fundació Heritage, Kay Cols James, arrel dels seus comentaris sobre les persones trans i l’escepticisme de la 
seva organització sobre el canvi climàtic. Mentrestant, la inclusió del CEO de la companyia d’avions no tripulats 
Dyan Gibbens va reobrir velles divisions en la companyia sobre l’ús de la intel·ligència artificial de la companyia 
per a aplicacions militars. 

Més informació

• Es va iniciar una important nova investigació sobre els vessaments de 
petroli al delta del Níger de Nigèria
Publicat: 27 març 2019  / Autor: Bukola Adebayo, CNN 
Una nova i important investigació sobre les companyies petrolieres que operen al Delta del Níger va ser llançada 
per l’Arquebisbe de York, John Sentamu. La investigació investigarà “danys ambientals i humans” en els vasts 
camps petroliers de Nigèria.  
“Aquesta comissió investigarà l’impacte humà i ambiental de l’activitat de les companyies petrolieres multinacionals 
i és crucial per al futur pròsper de la gent de Bayelsa i el seu entorn, Nigèria i, amb sort, per altres nacions 
productores de petroli”, va dir.  

Més informació

• La cort canadenc desestima la reclamació de $ 9.5 millars de l’Equador 
contra Chevron Canadà
Publicat: 4 abr 2019  / Autor: Reuters
El Tribunal Suprem del Canadà va desestimar dijous els reclams que intentaven forçar la unitat canadenca de 
Chevron Corp a pagar una sentència de $ 9.5 millars dictada a l’Equador contra la petroliera nord-americana per 
la contaminació al país andí. Els residents de la regió equatoriana de Lago Agrio han estat tractant d’obligar a 

https://tinyurl.com/y5owragv
https://tinyurl.com/y3huumrg
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• Violència de Zamfara: el govern de Nigèria prohibeix les activitats 
mineres en un estat problemàtic
Publicación: 7 abril 2019 / Autor: Tukur, S. Premium Times 
El govern federal de Nigèria ha anunciat una prohibició total de les activitats mineres a l’estat de Zamfara 
i els seus voltants. La decisió és part de noves mesures per a restablir la pau a l’estat assetjat pel 
bandidatge.  
Centenars de persones han estat assassinades o segrestades pels bandits en l’últim any. Hi ha hagut 
sospites que la criminalitat és una conseqüència de la mineria artesanal d’or i plom.

Més informació

• Or per valor de milers de milions de contraban fora d’Àfrica.
Publicació: 24 abr 2019 / Autor: Lewis, D., McNeill, R. & Shabalala, Z.  Reuters
Milers de milions de dòlars en or es treuen de l’Àfrica de contraban cada any a través dels Emirats Àrabs 
Units a l’Orient Mitjà, una porta d’entrada als mercats d’Europa, Estats Units i altres països, segons una 
anàlisi de Reuters. 
Les dades de duanes mostren que els Emirats Àrabs Units van importar $ 15.1 milions d’or d’Àfrica el 
2016, més que qualsevol altre país i un augment de $ 1.3 mil milions en 2006. 
Gran part de l’or no es va registrar en les exportacions dels estats africans. Cinc economistes de comerç 
entrevistats per Reuters van dir que això indica que grans quantitats d’or estan deixant Àfrica sense que 
paguin impostos als estats que els produeixen.  

Més informació 

Chevron a pagar per la contaminació de l’aigua i el sòl causada entre 1964 i 1992 per Texaco, que Chevron 
va adquirir el 2001.  
Els vilatans van obtenir una sentència contra Chevron a Equador en 2011. Però la companyia no té actius 
al país, i els vilatans han estat tractant de demandar-als Estats Units, Canadà, Brasil i Argentina per fer 
complir la decisió.  

Més informació

https://tinyurl.com/yy6vbkrh
https://tinyurl.com/y37h9a6t
https://tinyurl.com/yynmd5xh
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Blogs i opinions

Article de Global Witness  / Publicat: 23 abr 2019 
Declaració de Global Witness sobre el llançament del full de ruta de compres responsable 
de London Metal Exchange
Global Witness acull amb satisfacció la decisió de la Borsa de Metalls de Londres (LME, per les seves sigles 
an anglès) d’introduir regles de proveïment responsable per a les marques que figuren en la llista de LME 
i contribuirà amb un comentari detallat a la consulta, basant-se en una carta oberta conjunta de 13 ONG 
globals enviades al CEO de LME, Matthew Chamberlain, al desembre de 2018.  
Sophia Pickles, investigadora de la cadena de subministrament per a l’ONG Global Witness, va dir:  
“Global Witness agraeix les regles de proveïment responsable per a les marques de LME i, en particular, els 
requisits perquè les marques informin públicament sobre els delictes financers i els riscos de corrupció 
d’acord amb les normes de la EITI i l’OCDE, i els individus nomenats directament responsables de la diligència 
deguda de la cadena de subministrament dins de les seves xarxes de proveïdors “.  

Més informació

BCHR Newsletter N 42 Abril del 2019
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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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