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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

• El Consell de Drets Humans està discutint actualment el projecte d’una 
resolució sobre defensors ambientals i dels drets humans.
Aquesta és una iniciativa oportuna i important donats els assassinats i atacs sense precedents contra persones 
i pobles que defensen la terra i el medi ambient.
El projecte de resolució estableix la connexió entre els defensors i el desenvolupament i exigeix un enfocament 
del desenvolupament basat en els drets humans. Lamentablement, es va eliminar una disposició que demanava 
als financers del desenvolupament que respectessin els drets humans i salvaguardessin als defensors. 
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.
ISHR juntament amb diversos altres grups van redactar una carta en la qual demanaven als estats que donin 
suport l’adopció d’una resolució que reflecteixi clarament la realitat de les amenaces contra els defensors del 
medi ambient i formuli sol·licituds concretes als Estats, a les institucions i empreses de finançament per al 
desenvolupament. Pots trobar la resolució aquí
ISHR afegirà firmes de forma contínua, així que si us plau afegiu la seva signatura usant aquest enllaç: 
https://tinyurl.com/y2fpflob
Si us plau, si fóssiu lliure de circular aquesta forma en les seves xarxes!

B. ESDEVENIMENTS, TALLERS I CURSOS
• HRBU va compartir un Taller d’experiències compartides sobre la resposta 
de la societat civil a les violacions de les empreses i els drets humans.
Data: 28 i 29 de gener 2019 / Lloc: Paris

La Human Rights and Business Unit within 
the Syrian Legal Development Programme 
(SLDP) va realitzar un taller de dos dies per 
compartir experiències de la societat civil 
a París els dies 28 i 29 de gener per a la 
societat civil Síria pel que fa a la resposta 
de la societat civil sobre les violacions per 
part d’empreses en diversos Estats.
En presència d’11 representants 
d’organitzacions de la societat civil 

http://www.ishr.ch/HRC40-defenders-resolution. 
https://tinyurl.com/y2fpflob
https://tinyurl.com/y7xy7h7q
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Síria i 6 representants d’organitzacions 
internacionals d’empresa i drets humans, 
el taller va mostrar casos de violacions de 
drets humans comeses per empreses en 
altres estats i experiències de la societat 
civil en respondre a aquestes violacions. 
Aquests estudis de cas es van utilitzar per 
aplicar les lliçons apreses al context sirià.
El primer dia del taller va constar de dos panells: 

• Un compost per representants d’organitzacions 
internacionals d’empreses i drets humans que 
treballen en estreta col·laboració amb la societat civil, com Human Rights Watch, International Alert, The Centre for Re-
search on Multinational Corporations (SOMO) i the Business & Human Rights Resource Center. Els panelistes van analitzar 
una àmplia gamma de formes de promoció i mètodes de participació basats en les seves experiències anteriors, inclosa 
la importància de la deguda diligència en matèria de drets humans, els mecanismes de reclam no judicials, els mecanis-
mes de reclamació dels bancs de desenvolupament, els punts de contacte nacionals de l’OCDE i la promoció a través dels 
Principis Rectors de les Nacions Unides. Els panelistes també van discutir les seves experiències per enfrontar i resoldre 
violacions d’empreses i drets humans, destacant els punts pràctics que poden beneficiar el context sirià
• L’altre panell va incloure representants d’organitzacions de la societat civil de diferents estats que treballen en 
assumptes d’empresa i drets humans que poden ser aplicables al context Sirià, com de justícia de Colòmbia, el 
Myanmar Center for Responsible Business from Burma, Al Haq de Palestina i l’oficina de The Business & Human 
Rights Resource Center ‘s a Jordània. Els panelistes es van centrar en la participació empresarial en violacions 
greus durant els conflictes, l’enjudiciament d’actors corporatius i tipus de complicitat. Els panelistes van destacar 
la importància del paper de la societat civil en la promoció i el monitoratge meticulós de la documentació.
El segon dia del taller es va dedicar a una sessió d’intercanvi d’idees sobre l’estratègia de la societat civil siriana pel 
que fa als diversos problemes de drets humans relacionats amb les empreses que sorgeixen en la reconstrucció 
de Síria, els canvis que els agradaria veure, com podrien produir-se aquests canvis, que els interessats es 
comprometin, missatges i recursos necessitats, els desafiaments que poden enfrontar i les activitats que la 
societat civil pot implementar per afrontar aquests problemes.
El taller va concloure amb un full de ruta preliminar de l’estratègia del que la societat civil pot fer en resposta a 
les violacions empresarials en el dret internacional en la reconstrucció de Síria.
La Human Rights and Business Unit within the Syrian Legal Development Programme ha estat operant des d’abril 
de 2018 amb el suport del Ministeri de Relacions Exteriors de Suïssa per conscienciar les parts interessades en 
la reconstrucció, a diferents nivells i el paper que aquestes tenen en l’impacte en els Drets Humans durant la 
reconstrucció a Síria a través de vincles i reforç mutu de components dirigits a la supervisió i documentació de 
violacions, informes, investigació, desenvolupament de capacitats per a la societat civil, creació de xarxes i promoció. 
La Unitat col·labora amb els stakeholders per garantir que totes les empreses i els actors financers siguin conscients 
del seu paper en la protecció dels drets humans dels sirians i que comptin amb les eines necessàries per fer-ho.

Més informació

https://www.syrianldp.com/en
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• Business & Human Rights Summer School
Data: 24-28 de juny 2019
Lloc: Roma
Data límit per aplicar: 25 d’abril

La Business & Human Rights Summer School aborda els principals reptes de la creixent globalització econòmica, 
particularment en el context dels negocis i els drets humans a través de temes com: el paper i les obligacions dels 
Estats, la legislació recent i emergent relacionada amb els drets humans que regula les activitats corporatives a 
tot el món i l’accés a recursos efectius per a les víctimes d’abusos de drets humans relacionats amb les empreses.

Més informació

• Business & Human Rights Young Researchers Summit
Data: 11-12 abril 2019
Lloc: Institute for Business Ethics - Universitat de St. Gallen 

The Business & Human Rights Young Researchers Summit està dirigit a estudiants de doctorat i investigadors 
postdoctorals en el camp d’empreses i drets humans. La cimera està organitzada per l’Institute for Business Ethics 
a la Universitat de St.Gallen, el NYU Stern Center for Business and Human Rights i el Business and Human Rights 
Journal (BHRJ). La primera cimera de joves investigadors va tenir lloc a la primavera de 2016 a St.Gallen.

Més informació

https://tinyurl.com/y57ygp4n
https://tinyurl.com/yyvhaj2y
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C. NOUS RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

• Papua LNG Human Rights Impact Assessment: Focus on 
Gender, Security and Conflict
Autor: Nora Götzmann, Danish Institute for Human Rights i Nicholas 
Bainton, Univ. of Queensland

L’informe presenta les troballes clau i les recomanacions d’una avaluació 
d’impacte en els drets humans (HRIA, per les sigles en anglès) realitzada per al 
Projecte Papua LNG al març de 2017.

Més informació

• Un estudi exigeix   aplicar la norma per al consentiment lliure, previ i informat 
dels pobles indígenes la mineria d’aigües profundes
Autora: Julian Aguon i Julie Hunter, Stanford Environmental Law Journal

Aquest article exigeix que   la norma del consentiment lliure, previ i informat (CLPI) per als pobles s’apliqui a 
projectes de mineria d’aigües profundes (DSM) realitzats en el llit marí internacional, en particular a la regió del 
Pacífic, on nombroses comunitats indígenes s’enfronten a ser impactades directament i desproporcionadament 
per aquesta nova indústria extractiva.
El nostre argument, es basa en les prescripcions fonamentals de la Part XI de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre el Dret del Mar (UNCLOS) que requereixen el compliment del dret internacional en general, incloses les 
normes pertinents del dret internacional ambiental i dels drets indígenes. Quan s’apliquen a la mineria d’aigües 
profundes, l’etapa exploratòria ja ha resultat en una sèrie d’impactes adversos per als pobles indígenes del 
Pacífic, aquests desenvolupaments legals normatius s’uneixen en un argument convincent per col·locar als 

pobles indígenes impactats en rols clau de presa de decisions. 

Més informació

• Rural Women, Empowerment and Mining in Malawi 
Autor: Publish What You Pay

Els vilatans de Mwabulambo al nord de Malawi es van assabentar de l’arribada d’una companyia minera a la seva 
àrea quan grans camions van arribar al seu polsegosa llogaret rural. En l’espai de mig any, aquestes comunitats 
rurals van ser desarrelades per les activitats mineres que es van donar. Cap persona va ser consultada i tampoc 
s’havia donat el seu consentiment. Fins i tot el projecte de llei més recent de Malawi, de Llei de Mines i Minerals, 
relativament progressista, exposa una llacuna administrativa significativa: la manca de transparència sobre els 

https://tinyurl.com/y36ltxg6
https://tinyurl.com/yxdphzeq
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riscos relacionats amb la mineria. Això vol dir que el dret de les comunitats locals a accedir a la informació, obtenir 
acords de reassentament respectuosos i estar informats sobre els beneficis i riscos dels problemes actuals i futurs 
no s’apliquen oficialment.
Quan la mineria té conseqüències negatives com en Mwabulambo, les dones rurals es veuen afectades de manera 
desproporcionada. Tot i que la Constitució de Malawi reconeix el dret de les dones a la igualtat de protecció i no 
discriminació, encara es veuen afectades pels prejudicis i actituds socioculturals de gènere, la seva participació 
en reunions comunitàries sobre activitats extractives és extremadament limitada; Les dones sovint són excloses 

causa de les seves habilitats educatives i els seus horaris diaris extenuants.

Més informació

• Think Twice: Can companies do business with the Israeli 
settlements in the Occupied Palestinian Territories while 
respecting human rights? 
Autor: Amnistía Internacional Regne Unit

L’informe presenta les troballes clau i les recomanacions d’una avaluació d’impacte 
en els drets humans (HRIA, per les sigles en anglès) realitzada per al Projecte Papua 
LNG al març de 2017.

Més informació

• Informe sobre l’explotació dels recursos pesquers del Sàhara Occidental 
en el marc de l’ocupació de l’Estat marroquí
Autor: Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània, ODHE

Després de dècades de conflicte intermitent, la situació del Sàhara Occidental continua sent un dels temes més 
complexos internacionalment. El poble sahrauí que històricament ha habitat aquest territori continua avui sense 
satisfer les seves demandes d’autodeterminació; Aproximadament 200.000 d’ells romanen exiliats en camps de 
refugiats a Algèria o en altres països. La resta viu sota la jurisdicció del Marroc a causa de l’annexió del seu territori 
a aquest país. Segons la llei internacional, el Marroc no té cap tipus de sobirania legal sobre el Sàhara Occidental, 
mentre que Espanya continua administrant aquesta terra. Segons un informe de l’ONG Observatorio de Derechos 
Humanos y Empresas en el Mediterráneo, això ha permès a les empreses pesqueres espanyoles establir-se al 
territori del Sàhara Occidental per beneficiar-se dels recursos naturals marins sense ser responsables davant el 

https://tinyurl.com/y5zrdjp6
https://tinyurl.com/y5ppsbyz
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poble sahrauí. The Business & Human Rights Resource Centre va convidar a respondre a vuit de cada deu empreses 
esmentades en l’informe: Grup Amasúa, Profand, Grup Conserves Garavilla (Isabel), Discefa, Congelats Salgado, Grup 
Empresarial de Canosa, Vivers Merimar, Angules Aguinaga i Frigorífics Rosa de dels Vents respondre. Les respostes de 
Canosa Grup Empresarial i Grup Conserves Garavilla estan disponibles; Les altres empreses no van respondre

.Més informació

• Race to the top: Improving Canada’s extractive sector corporate social 
responsibility strategy to safeguard human rights in Latin America
Autor: Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, House of Commons

Les empreses canadenques d’exploració i extracció de recursos mantenen una forta presència a Amèrica Llatina. 
Per a alguns dels grups més vulnerables, en particular les comunitats indígenes i dependents de l’agricultura, els 
beneficis potencials dels projectes d’extracció de recursos poden ser superats pels impactes negatius en el seu 
entorn natural i mitjans de vida. Els informes de violència contra opositors a projectes, inclosos assassinats selectius 
i criminalització de defensors de drets humans, enfosqueixen la promesa econòmica i les contribucions fetes per 
les empreses canadenques d’extracció de recursos. El Subcomitè recomana que el Govern de Canadà utilitzi els 
seus partners diplomàtics i de desenvolupament primer per abordar els impactes socials i ambientals negatius dels 
projectes d’extracció de recursos, mentre distribueix els beneficis de manera més equitativa, i en segon lloc, per 
aconseguir reduccions en la corrupció i la impunitat que permeten la proliferació d’abusos als drets humans.
La Subcomissió insta el Govern de Canadà a continuar millorant la resposta de Canadà a les preocupacions de drets 
humans al voltant dels esforços d’extracció de recursos. El Subcomitè també fa recomanacions per enfortir l’Estratègia 
d’RSE 2014 del Canadà com un tot, fins i tot sol·licitant una avaluació crítica dels estàndards de compliment i els 
mecanismes de compliment de la RSE existents, i prioritzant la seva promoció entre les comunitats que més els 
necessiten.

Més informació

https://tinyurl.com/yxk93oaf
https://tinyurl.com/yygsboje
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Notícies internacionals
BCHR Newsletter N 40 Febrer del 2019

• Índia: el Tribunal Suprem responsabilitza el propietari del col·lapse de la 
mina de Meghalaya.
Publicació: 8 de febrer el 2019 / Autor: The Times of India
La Cort Suprema va retenir al propietari de la mina responsable de l’accident que va ocórrer el 13 de 
desembre. 
Els jutges també van sol·licitar al govern de Meghalaya i Coal Índia Ltd que donin detalls d’altres mines 
il·legals que operen a l’àrea. La cort d’escoltar l’assumpte el 22 de febrer. 
Quinze miners van quedar atrapats dins de la mina de carbó [a la] East Jaintia Hills [en] Meghalaya el 13 
de desembre passat, quan la mina es va inundar sobtadament  per l’aigua del riu Lytein prop. 
La mineria del carbó va ser prohibida el 2014 pel Tribunal Nacional Verd després que una sèrie de 
tragèdies van causar la mort de desenes de persones entre 1992 i 2014. El govern de Meghalaya havia 
negat l’existència de mines de carbó il·legals fins a aquesta tragèdia. L’estat va implementar la política de 
mines i minerals en 2012, però la llei va ser ignorada pels propietaris de les mines. Els governs estatals 
successius prendrien una altra posició perquè el carbó és un dels seus majors ingressos per a l’estat.

Més informació

• RDC: el nou president dóna suport a les polítiques mineres del seu predecessor 
regularment criticada per la població civil a causa de l’opacitat i la corrupció.
Publicació: 4 de març el 2019. / Autor: Bloomberg
El nou president de la República Democràtica del Congo va semblar oferir suport a les polítiques mineres 
definides pel seu predecessor, a les quals s’oposen els inversors internacionals actius al país. “Netejarem 
el clima de negocis a través de la popularització del nou codi de mineria i la conclusió dels contractes 
de benefici mutu”, va dir Felix Tshisekedi. “Estaré atent a les queixes dels operadors miners a través d’un 
diàleg permanent”.
L’ex líder de l’oposició Tshisekedi va prestar jurament el 24 de gener, posant fi als 18 anys de mandat 
de Joseph Kabila. L’any passat, l’expresident va donar suport a una revisió del codi miner del Congo que 
va augmentar les regalies i va imposar nous impostos. La companyia minera estatal Gecamines, sota el 
lideratge de l’aliat de Kabila Albert Yuma, també té la intenció de renegociar totes les seves empreses 
conjuntes de coure i cobalt. Yuma ja ha revisat les aliances amb Glencore Plc i Eurasian Resources Group 
Sarl, al·legant que anteriorment proporcionaven beneficis mínims per al govern i Gecamines. Els caps de 
Glencore i Barrick Gold Corp ja s’han reunit amb Tshisekedi o el seu cap de personal. Congo és la font de 
cobalt més gran del món, que s’utilitza per fabricar bateries que alimenten vehicles elèctrics, i un dels 
principals productors de coure. L’única productora de cru del Congo, l’empresa francesa Perenco SA, va 
anunciar que començarà a construir una planta d’energia a la costa atlàntica.

Més informació

https://tinyurl.com/yd95emek
https://tinyurl.com/y64t8pkl
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• Cambodja: Prey Lang Community Network informa sobre 152 delictes forestals 
comesos al gener en quatre províncies.
Publicació: 3 de març el 2019 / Autor: The Phnom Penh Post

Un informe emès per la Xarxa Comunitària de Prey Lang (PLCN) va dir que es van cometre 152 delictes forestals 
a les quatre províncies del bosc de Prey Lang: Kampong Thom, Kratie, Preah Vihear i Stung Treng.
El membre del comitè coordinador de l’PCLN de la província de Preah Vihear, Srey Theia, va afirmar que els 
crims al bosc s’havien duplicat perquè les autoritats locals no semblen prendre mesures. Va dir que els equips 
de patrulla tenien menys membres que les persones que cometien crims de manera activa en l’àrea.
Necessitem demanar més grups de treball a les autoritats. “La nostra comunitat no pot detenir-los, perquè els 
equips que cometen delictes són molt poderosos i les autoritats van dir que estaven ocupats”, va dir. Kheng 
Kho, un representant de PLCN a la província de Stung Treng, va dir que la xifra de 152 delictes forestals era 
només una estimació preliminar. El sotsdirector del departament de medi ambient provincial de Stung Treng, 
Lay Laro, va afirmar que l’informe de PLCN era fals.
Segons aquestes fonts els delictes forestals s’havien reduït com a resultat de la cooperació entre els oficials 
del departament de medi ambient i altres ONG que protegeixen i patrullen l’àrea. “Amb base en el nostre pla, 
patrullem l’àrea entre 20 i 25 dies per mes”, ha comentat.

Més informació

• RDC: almenys 18 persones van morir després d’una col·lisió entre un camió 
que portava àcid a la mina de Glencore i dos vehicles.
Publicació: 25 febrer el 2019 / Autor: Blooomberg

Almenys 18 persones van morir quan un camió que transportava àcid sulfúric a una mina propietat de Glencore 
Plc a la República Democràtica del Congo es va estavellar i va vessar el seu contingut en dos vehicles, va dir 
un ministre de salut provincial. El petrolier es dirigia a la mina Mutanda, una operació de coure i cobalt a prop 
de Kolwezi, al sud-est del país, va dir el ministre de Salut de la província de Lualaba, Samy Kayombo Mukanza. 
Va declarar que nou persones també estan ferides.
“L’àcid es va ruixar sobre persones i vehicles”, va dir Jean-Marie Tshizainga, ministra de mines de la província. 
L’accident va passar el 20 de febrer, a uns 50 quilòmetres (35 milles) de la mina, els funcionaris van assistir 
en l’operació de rescat, va dir Glencore en un comunicat enviat per correu electrònic. El camió pertanyia a una 
empresa de logística contractada per la mina.

Més informació

https://tinyurl.com/y6yzo66k
https://tinyurl.com/yyecqf5o
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• Guatemala: comunitats indígenes amenaçades per defensar el seu territori 
contra l’explotació de recursos naturals.
Publicación: 11 de febrero 2019 / Autor: Rabble

El Consell Popular de K’iche ‘en Defensa de la Vida, la Mare Naturalesa, la Terra i el Territori, o el CPK es 
va formar el 2008 pels pobles indígenes Maya K’iche’ del nord de Guatemala . El CPK coordina l’acció 
col·lectiva contra les violacions del seu dret al consentiment lliure, previ i informat i treballa per aturar 
el dany causat per la mineria, l’explotació forestal, les represes hidroelèctriques i els agronegocis a la 
seva població i territori ancestral.
L’organització està dirigida per Aura Lolita Chávez Ixcaquic, defensora dels drets humans Maya K’iche 
amb seu a la ciutat de Santa Creu, a la regió del Quiché, que és predominantment maia. Chávez diu que 
el CPK defensa “una forma de vida que és completament diferent a la del model neoliberal imposat 
principalment per les empreses transnacionals que es beneficien il·lícitament de l’aigua, la terra i els 
recursos naturals” en el seu territori.
La Gaceta de Mont-real va informar que “Chávez ha estat titllada d’amenaça a la seguretat nacional i 
terrorista per parlar en contra del desenvolupament de mines de propietat canadenca contra la voluntat 
popular”. “Chávez afirma que” les companyies canadenques són les principals protagonistes d’aquesta 
invasió només porta mort i destrucció. I quan diem que no ho volem, diuen que som ignorants, o bruts, o 
no entenem els beneficis. Però tenim el dret de dir no “

Més informació

• Els membres de la junta de l’EITI presenten una proposta perquè la igualtat 
de gènere sigui part dels requisits de la Norma EITI.
Publicació: 20 de febrer el 2019. / Autor: Natural Resource Governance Institute

En poc menys d’un mes, la junta de la Iniciativa per a la Transparència de les Indústries Extractives (EITI) 
es reunirà per discutir les revisions de la seva norma de govern, incloses les disposicions de gènere. L’EITI  
es va crear originalment com una plataforma neutral pel que fa al gènere. Abans que comencés a abordar 
explícitament els temes de gènere, la EITI va desenvolupar un biaix involuntari perquè més homes participin 
i puguin accedir a la seva informació. En els últims anys, la junta de l’EITI i els seus partidaris han dit que 
volen assegurar-se que la iniciativa pugui ser més sensible al gènere. La proposta defensada pels membres 
de la junta civil de la junta millorarà l’estàndard de l’EITI i requerirà:
> Grups de múltiples parts interessades per a considerar el gènere en crear la seva adhesió
> Divulgació d’estadístiques d’ocupació desglossades per gènere. 
> Comentari sobre si un país porta a terme pressupostos amb perspectiva de gènere. 
> Consideració de com els diferents gèneres accedeixen a la informació quan creen una estratègia de 
difusió de dades. 

Més informació

https://tinyurl.com/y2uj7ajq
https://tinyurl.com/y6kh8rgj
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• Companyies que operen en un país en conflicte o post-conflicte: influència o 
estar a punt per a litigar
Publicació: 22 de gener el 2019 / Autor: Nadia Bernaz
Les experiències de les companyies ressalten que les decisions i les accions que tenen lloc en aquests contextos 
difícils probablement seran investigades i processades, fins i tot anys després. Prenguem l’exemple de Colòmbia, on 
les empreses van ser atrapades durant anys entre guerrillers d’esquerra i grups paramilitars de dreta.

Més informació

• Guinea: les comunitats locals van presentar una queixa contra el Banc Mundial 
per finançar una destructiva mina de bauxita.
Publicació: 8 de març el 2019 / Autor: Inclusive Development International
Els residents de 13 llogarets a l’oest de Guinea van presentar una queixa formal contra la Corporació Financera 
Internacional (IFC per sigles en anglès), el braç del sector privat del Banc Mundial, per finançar l’expansió d’una mina 
de bauxita nociva. Els 540 reclamants al·leguen que el projecte finançat per la IFC, Compagnie donis Bauxites de 
Guinée, va prendre les seves terres, va destruir els seus mitjans de vida i va danyar el medi ambient local. La queixa, 
presentada davant l’organisme de vigilància independent de la IFC, l’Ombudsman de l’Assessor de Compliment, detalla 
les violacions de les Normes d’Acompliment social i ambiental de la IFC i el dret internacional.
Els reclamants estan buscant una reparació plena i justa pels danys que han patit, juntament amb la protecció de 
futures violacions. Han demanat a l’Ombudsman de l’Assessor de Compliment que faciliti les mediacions amb la IFC i 
la Compagnie donis Bauxites de Guinée per abordar les seves queixes.

Més informació

http://rightsasusual.com/?p=1306
https://tinyurl.com/y5yle26w
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Blogs i opinions

Article de Amy Sinclair, Law Society of New South Wales Journal
Austràlia: atacar l’esclavitud moderna ara és una qüestió de compliment legal.
Austràlia ha introduït noves lleis per prevenir l’esclavitud a les cadenes de subministrament. Aquest article 
descriu els canvis legislatius recents (a nivell de NSW i de la Commonwealth), considera què fan i quins 
canvis requeriran les empreses a Austràlia, així com què anticipar, donat el context internacional de la 
creixent regulació dels drets humans corporatius.

Més informació

Article de Saskia Wilks i Johannes Blankenbach.
¿Es convertirà Alemanya en un líder en l’impuls de la deguda diligència corporativa en 
matèria de drets humans?
Les empreses alemanyes són la columna vertebral de la quarta economia més gran del món. S’han convertit 
en noms molt coneguts a tot el món i les seves cadenes de subministrament recolzen els mitjans de vida 
de centenars de milers de treballadors a tot el món.  
No obstant això, molts segueixen vinculats a abusos contra els drets humans que van des del infame 
col·lapse de Rana Plaza a Bangla Desh el 2013, que es va cobrar més de 1.000 vides, a problemes de drets 
laborals i de terres en la mineria, l’agricultura i altres sectors.

Més informació

Article de  Linde Bryk, LLM, Legal Advisor on Business and Human Rights
Una cadena de subministrament de complicitat: l’explotació laboral a Qatar i l’accés 
dels treballadors migrants a la justícia.
“No tenia opció. Quan estàs atrapat entre una roca i un lloc difícil, preses l’opció a mà”. 
Aquesta cita d’un treballador kenyà a Qatar il·lustra la situació precària que enfronten els treballadors 
migrants poc qualificats, que han de triar entre quedar-se en el seu país d’origen amb poques oportunitats 
de treball, o acceptar una feina a l’estranger on corren el risc de treball forçat o altres formes d’explotació 
laboral.

Més informació
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https://tinyurl.com/y6l7e96z
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https://tinyurl.com/y48m75kf
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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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