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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

RESERVA AQUESTA DATA: 28 de novembre a Ginebra.

La nostra propera conferència anual tindrà lloc el dijous 28 de novembre de 2019 a l’WMO, 
Ginebra. Reunirem a experts acadèmics, professionals, organitzacions internacionals i ONG 
per analitzar com les empreses interactuen amb els drets humans en contextos de post-
conflicte. Noves investigacions i projectes estan remodelant aquest camp de treball i les 
noves tendències ens obliguen a replantejar-nos nous punts de referència per a la reflexió 
i l’acció.

L’esdeveniment girarà al voltant de la presentació de destacats experts en els camps 
d’empreses i pau i les interaccions de les empreses en contextos complexos com Libèria, 
Sierra Leone i Síria, entre d’altres temes. Al final del dia, el UNWG realitzarà una consulta 
pública.
Uniu-vos per un dia d’idees, aprenentatges, discussions i treball en xarxa.

La conferència anual de la Xarxa proporciona una plataforma per al debat d’una manera 
oberta, crítica i interdisciplinària.
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Altres comunicats
A. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• 5th Business and Human Rights Young Researchers Summit
Dates: 2 i 3 d’abril de 2020 / Lloc: Ginebra, Suïssa
El Centre d’Empreses i Drets Humans de Ginebra a la Facultat d’Economia i Administració de Ginebra de la 
Universitat de Ginebra, l’Institut d’Ètica Empresarial de la Universitat de St. Gallen, el Centre d’Empreses i 
Drets Humans de Stern Universitat de Nova York i Business and Human Rights Journal (BHRJ) es complauen 
d’anunciar la 5a Cimera de Joves Investigadors d’Empreses i Drets Humans a Ginebra, Suïssa, que tindrà lloc 
del 2 al 3 d’abril de 2020.
La Cimera reunirà aproximadament 10-15 excel·lents estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals (el 
límit és un any després de la graduació) que es dediquen a la investigació en el camp dels empreses i els 
drets humans. L’objectiu és que els participants presentin el seu projecte de recerca en un taller de treball 
interdisciplinari i col·laboratiu. Els acadèmics de totes les disciplines estan convidats a postular-se, inclosos 
els d’ètica, dret, empreses i assumptes globals. Les presentacions de disciplines no relacionades amb el dret 
són particularment benvingudes. Els documents han d’esbossar la investigació en curs i han de ser inèdits en 
el moment de la presentació. Encoratgem les presentacions d’arreu del món i ens esforcem per aconseguir un 
equilibri de gènere en la nostra selecció.

Més informació 

• Mecanismos de reclamación de Derechos Humanos
Dates: 3 i 4 de novembre de 2019 / Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Dret de Donostia - Sant Sebastià, Espanya

El seminari es durà a terme només en espanyol i l’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament.

Més informació

• Crisis Management & Modern Slavery
Dates: 1 de novembre / Lloc: Hong Kong 
En situacions de crisi i emergència, la reputació de l’empresa, el valor de la marca, la percepció del consumidor 
i el valor dels accionistes es poden veure afectats negativament. L’esclavitud moderna ha sorgit recentment 
com un seriós risc de reputació i risc comercial per a les empreses.
Aquest taller intensiu de 3.5 hores l’equiparà amb les eines adequades per anticipar-se i preparar-se per una 
crisi, i li ensenyarà com usar els principis de gestió de crisi de manera efectiva. S’utilitzarà un escenari realista 
de crisi d’esclavitud moderna perquè els participants puguin practicar aquests principis.

Més informació

https://bhr.stern.nyu.edu/young-researchers-summit o https://iwe.unisg.ch/en/initiativen-und-veranstaltungen/bhr/about-yrs 
https://globernance.org/eventos/seminario-mecanismos-de-reclamacion-de-derechos-humanos/ 
https://www.business-humanrights.org/en/crisis-management-modern-slavery 
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• Primera Conferència Internacional sobre Construcció de Pau Ambiental
Dates: 23 d’octubre de 2019 - 25 octubre de 2019 / Lloc: Universitat de Califòrnia, Irvine
L’Associació de Construcció de Pau Ambiental (The Environmental Peacebuilding Association) s’enorgulleix 
d’anunciar la Primera Conferència Internacional sobre Construcció de Pau Ambiental que es durà a terme 
del 23 al 25 d’octubre de 2019 a la Universitat de Califòrnia a Irvine. La conferència reunirà a acadèmics, 
professionals i prenedors de decisions per examinar els vincles entre medi ambient, conflicte i pau.
Els temes probablement inclouran: gestió de recursos naturals en prevenció de conflictes, establiment de la 
pau ambiental, gestió de recursos naturals i consolidació de la pau després d’un conflicte, i construcció de 
pau ambiental i de gènere, entre altres. Dos temes especials per a aquesta conferència són la tecnologia i la 
innovació en la construcció de la pau ambiental i un èmfasi a Colòmbia. A més dels panells tradicionals i les 
presentacions en paper, els participants tindran l’oportunitat de participar en la capacitació, celebrar als líders 
en el camp de la construcció de la pau ambiental i comprometre amb altres que treballen en la construcció 
de la pau ambiental.

Més informació

B. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• Research report: Arms companies failing to address human rights risks.
Autor i Font: Amnistia Internacional
Amnistia Internacional es va posar en contacte amb 22 empreses d’armes i els va demanar que expliquessin com 
compleixen amb les seves responsabilitats de respectar els drets humans sota estàndards internacionalment 
reconeguts. Moltes de les companyies van investigar el subministrament d’armes a països acusats de cometre crims 
de guerra i greus violacions de drets humans, com l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units.
Cap de les empreses que van respondre va poder explicar adequadament com compleixen les seves responsabilitats 
de drets humans i demostrar la deguda diligència adequada, i 14 no van respondre en absolut.
Si bé les obligacions dels estats en matèria de drets humans de regular el comerç internacional d’armes estan ara 
clarament definides en el Tractat sobre el Comerç d’Armes i en la legislació regional i nacional, sovint es passa per 
alt el paper crucial de les empreses en el subministrament de béns i serveis militars, tot i la inherentment perillosa 
naturalesa del seu negoci i productes.

Més informació

https://environmentalpeacebuilding.org/2019-conference/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/arms-companies-failing-to-address-human-rights-risks/
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• Transition Minerals Tracker: Analysis of renewable energy mining companies’ 
human rights practice 
Autor i font: Business and Human Rights Resource 
Center
Aquesta nova eina proporciona dades per a 
empreses d’energia renovable, inversors i societat 
civil per millorar la pràctica durant la transició a 
una economia baixa en carboni.
La demanda de minerals com liti, cobalt, coure 
i níquel s’està expandint a mesura que les 
empreses competeixen per produir la tecnologia 
necessària per donar suport a la transició baixa 
en carboni, des de vehicles elèctrics fins panells solars i turbines eòliques.
Però la deguda diligència en matèria de drets humans de les empreses no segueix el ritme de l’expansió de 
l’exploració, el que augmenta el risc que la transició generi més abusos en un sector ja problemàtic.
El Centre de Recursos (Business and Human Rights Resource Center) llança una nova eina que proporciona dades 
a inversors, empreses i grups de la societat civil per informar decisions i millorar les pràctiques comercials en 
aquest camp vital per abordar la crisi climàtica.

Més informació

https://transitionminerals-tracker.business-humanrights.org/ 
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 47 Setembre del 2019

• Cambodja: Nou representants de les comunitats indígenes Bunong assisteixen 
a una audiència en un tribunal francès sobre disputes de terres amb una empresa
Autor: Long Kimmarita / Data de Publicació: 2 d’octubre de 2019 / Font: The Phnom Penh Post 
Nou representants de les comunitats indígenes Bunong a la província de Mondulkiri que van afirmar haver 
estat víctimes d’un projecte de desenvolupament de la firma francesa Socfin-KCD van comparèixer per a ser 
interrogats al Tribunal de Nanterre a França.
El grup, de set llogarets en la comuna Bou Sra del districte de Pech Chreada, va presentar una demanda en 
un tribunal francès l’any passat per reclamar danys i exigir una indemnització a Bollore, una empresa que 
va finançar Socfin-KCD. Van dir que estaven sota amenaça de perdre les seves terres, tradicions i costums 
des de l’arribada de Socfin-KCD, que havia rebut préstecs de Bollore per operar una plantació de cautxú en 
Mondulkiri des de 2008.

• L’assassinat de dos defensors de la terra a Hondures just després de la 
visita de la delegació de l’ONU mostra els desafiaments del país en matèria 
d’empreses i drets humans.
Autor: Hannah Matthews  / Data de Publicació: 11 de setembre de 2019 
Font: Business and Human Rights Resource Center
A finals d’agost, el Grup de Treball de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans va visitar Hondures per reunir-se 
amb les autoritats, la societat civil i el sector privat per avaluar el progrés del país en matèria d’empreses i 
drets humans, així com els desafiaments i obstacles que encara queden.
La delegació es va centrar en la situació dels defensors dels drets humans i les comunitats indígenes en el 
context de projectes relacionats amb l’extracció de recursos naturals, l’agricultura i el sector energètic. El dia 
que la delegació va abandonar el país (28 d’agost), van ser assassinats dos defensors de terres i territoris de 
Tocoa, Colom, Roberto Antonio Agueta Tejada i José Mario Rivera.

Més informació

• Tailàndia: el tràfic sexual de nens adopta noves formes, com l’ús de noies 
com a artistes per atraure els homes a bars
Autors: Fundació Thomson Reuters  / Data de Publicació: 28 setembre 2019 / Font: South China Morning Post
Si bé Tailàndia ha intensificat els esforços per combatre el tràfic sexual de nens en els últims anys, el crim està 
evolucionant i prenent noves formes, com l’ús creixent de les nenes com “artistes” per atraure els homes als bars.
L’explotació sexual és la forma principal d’esclavitud moderna a Tailàndia: representa més de la meitat dels 191 casos 
de tràfic de persones registrades pel govern en el que va de l’any.

Més informació

https://www.business-humanrights.org/en/killing-of-two-land-defenders-in-honduras-right-after-un-delegation-visit-shows-country%E2%80%99s-challenges-on-business-human-rights 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3030265/inside-thai-bars-where-child-entertainers-are-trafficked
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• Àfrica oriental: la complicitat de les agències de contractació en sotmetre als 
treballadors migrants a l’esclavitud.
Autors: Wambi Michael / Data de Publicació: 26 setembre 2019  / Font: All Africa
Segons el Refworld de l’Agència de Refugiats de les Nacions Unides, Kenya ha estat identificada com un punt de 
trànsit per etíops i altres africans orientals que busquen feina a Sud-àfrica, Orient Mitjà i Àsia. El govern d’Uganda, 
tot i les crítiques, ha encoratjat l’externalització de la mà d’obra per atreure divises en forma de remeses.

Més informació

• Mentre crema l’Amazones, els boscos de Colòmbia delmats per al bestiar i la coca
Autors: Antonio José Pau Cardona / Data de Publicació: 26 de setembre de 2019  / Font: Mongabay
Una nova anàlisi de desforestació mostra una inquietant tendència a la pèrdua de boscos dins de parcs 
nacionals com Serra de la Macarena, Tinigua, Chiribiquete i Nukak.
L’anàlisi identifica la causa principal de la desforestació com la conversió dels boscos en pastures per l’acaparament 
de terres i la ramaderia, per part dels invasors que aprofiten l’escassa presència del govern a la regió.

Més informació

• Impulsats pels incendis de l’Amazones, 230 inversors adverteixen a les 
empreses vinculades a la desforestació
Autor: Sue Branford / Data de Publicació: 23 de setembre de 2019 / Font: Mongabay
Impulsats pels incendis de l’Amazones al Brasil i Bolívia, 230 inversors globals amb 16.2 bilions de dòlars  en 
actius han emès una declaració fortament redactada advertint a centenars de companyies no identificades 
que compleixin amb els seus compromisos de desforestació de la cadena de subministrament de productes 
bàsics o corrin el risc de conseqüències econòmiques.

Més informació

• Equador: la cort suspèn la subhasta planificada de terres d’una tribu 
amazònica a companyies petrolieres.
Autor: Jack Godwin, VT (Regne Unit) / Data de Publicació: 21 de maig de 2019 
Font: Business and Human Rights Resource Center
En un veredicte històric, una tribu indígena de l’Amazònia equatoriana ha protegit la seva terra de nombroses 
companyies petrolieres que busquen fer-la servir per a l’extracció de petroli. El poble Waorani de Pastaza va 
protegir mig milió d’acres del seu territori a la selva tropical, presentant el seu cas davant un panell de jutges 
en la Cort Provincial de Pastaza, i va guanyar.

Més informació

https://allafrica.com/stories/201909250796.html 
https://news.mongabay.com/2019/09/as-the-amazon-burns-colombias-forests-decimated-for-cattle-and-coca/ 
https://news.mongabay.com/2019/09/prompted-by-amazon-fires-230-investors-warn-firms-linked-to-deforestation/
https://www.business-humanrights.org/en/ecuador-court-suspends-planned-auctioning-of-amazon-tribe-lands-to-oil-companies 


BCHR Newsletter N 47 Setembre del 2019

10

BCHR Newsletter N 47 Setembre del 2019

10

• Els inversors diuen que les companyies d’armes no estan exemptes de la 
responsabilitat de respectar els drets humans.
Autor: Aliança d’inversors per als drets humans  / Data de Publicació: 16 de setembre de 2019 / Font: Reuters
Ghana i Costa d’Ivori, dos països Africans que conjuntament proveeixen el 65% del cacau mundial, han decidit 
implementar un preu mínim per a aquest producte. S’estima que aquesta iniciativa redueixi la quantitat de 
labor infantil, però alguns reclamen que les mesures no seran suficients per millorar les condicions de vida 
de les famílies que pro-veeixen les grans empreses xocolateres. 

Més informació 

• República Democràtica del Congo: per raons de seguretat, Banro suspèn 
la major part de les seves operacions després d’atacs recurrents de rebels 
armats
Autor: Reuters  / Data de Publicació: 30 Setembre 2019 
Font: Reuters i Business and Human Rights Resource Center
La minera d’or canadenc Banro Corporation ha suspès les operacions en diversos dels seus llocs a la República 
Democràtica del Congo perquè ja no pot garantir la seva seguretat davant els rebels armats, va dir divendres 
el seu cap executiu.

Més informació

• Víctimes i ONG presenten denúncia contra BNP Paribas a França per suposada 
complicitat en abusos contra els drets humans al Sudan
Autor: Federació Internacional de Drets Humans (FIDH), Regis DUVIGNAU (Reuters) 
Data de Publicació: 26 setembre 2019 / Font: Centre de Recursos d’Empreses i Drets Humans
Nou víctimes sudaneses, recolzades per la FIDH i Project Expedite Justice, van presentar una denúncia penal 
contra BNP Paribas per presumpta complicitat en crims de lesa humanitat, tortura i genocidi que van tenir lloc 
al Sudan, així com delictes financers.

Més informació

https://www.business-humanrights.org/en/gun-companies-are-not-exempt-from-responILITY-to-respect-human-rights-investors-say 
https://www.business-humanrights.org/en/drc-for-security-reasons-banro-suspends-most-of-its-operations-following-recurrent-attacks-by-armed-rebels
https://www.business-humanrights.org/en/victims-ngos-file-complaint-against-bnp-paribas-in-france-over-alleged-complicity-in-human-rights-abuse-in-sudan
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• Zimbabwe: diamants en brut dels camps de diamants de Marange reben ordre 
de detenció per la duana d’EE. UU. i la protecció fronterera
Autor: Alois Vinga, New Zimbabwe, Ray Ndlovu, Bloomberg (Sud-àfrica), Centre de Recursos de Duanes i Protecció 
Fronterera d’EE. UU., Empreses i Drets Humans
Data de Publicació: Octubre de 2019 / Font: Business and Human Rights Resource Center
Els diamants en brut dels camps de diamants de Marange s’han vist afectats per les ordres de detenció 
de la duana nord-americana i protecció fronterera (CPB). El CBP d’EE. UU. Va emetre cinc ordres de retenció 
d’alliberament (WRO) que cobreixen cinc productes diferents, importats de cinc països diferents ahir, i els 
diamants de Marange van formar part dels productes afectats. Aquesta acció es va basar en la informació 
obtinguda i revisada per la CBP que indica que els productes es produeixen, en la seva totalitat o en part, 
utilitzant treball forçat. “Una part important de la missió de la CBP és facilitar el comerç i els viatges legítims”, 
va dir el comissionat interí de la CBP, Mark Morgan. “L’emissió d’aquestes cinc ordres d’alliberament de CBP 
mostra que si sospitem que un producte es fabrica mitjançant treball forçós, retirarem aquest producte dels 
prestatges d’EE. UU.

Més informació

Autor: Yara El Moussaoui  / Data de Publicació: 19 agost 2019

https://www.business-humanrights.org/en/zimbabwe-rough-diamonds-from-the-marange-diamond-fields-get-detention-order-by-us-customs-and-border-protection
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Blogs i opinions  
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Autor:  Yara El Moussaoui / Data de Publicació: 19 agost 2019
De treballador humanitari a constructor de pau: el que vaig aprendre
Yara El Moussaoui d’International Alert va fer la transició del sector humanitari a un sector relacionat, encara 
que sovint mal entès, el camp de la construcció de la pau. Per commemorar el Dia Internacional Humanitari, 
parla sobre com els camps es creuen per canviar la vida de les persones i comparteix històries de persones 
que ha conegut.

Més informació

Autor:  Per Laurie Goering a la Fundació Thomson Reuters / Data de Publicació: 22 agost 2019
¿Més ofertes, menys conflictes? Clau de planificació d’aigua transfronterera.
Segons un nou índex de “Pau Blau” de la Unitat d’Intel·ligència de Economist, menys d’un de cada tres dels 
rius i conques lacustres transfrontereres del món i només nou dels 350 aqüífers que s’estenen a més d’un país 
tenen sistemes de gestió transfronterers.

Més informació

https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
https://tmsnrt.rs/322G6ce 
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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 47 Setembre del 2019
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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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